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RÄVEN SLINGRAR
SIG FRAM. Typiskt för
räven är att spåret
slingrar sig fram,
mycket målmedvetet
mellan tuvor, buskar
och stolpar. Till
skillnad från en
tamhund som
sällan är lika
målinriktad
och många
gånger hoppar
hit och dit för att
få utlopp för sin
överskotts-energi.
Rävens tass är 5-7 cm
lång. Spåret är mer
ovalt än hundens och
ger ett spetsigare
intryck.

HANRÄVEN LYFTER
PÅ BENET. Följer du
efter ett rävspår hittar
du för eller senare
gula fläckar där djuret
urinerat. Skilj på
könen så här: tikens
urinfläck syns mitt
emellan avtrycken
från de två baktassarna. Vid
hanrävens
urinfläck
syns
oftast bara
avtrycket efter
en bakfot eftersom
han lyft på andra
benet.
78

Vad är det för spår i snön?
En stor och fin räv kanske brukar gå
förbi din postlåda varje natt. Eller så har
kanske några vildsvin flyttat in i skogen
bakom huset. När snön lagt sig kan du få
reda på mycket intressant som du inte
visste om din omgivning. Här får du hjälp
med att tolka några spårtecken.

VILDSVIN

HAR BRETT SPÅRAVTRYCK. Det mest
typiska i vildsvinets spår är att lättklövarna
nästan alltid syns utanför de större främre
klövarna. Som i det här avtrycket i lös snö
(se teckningen till vänster). Följ spårlöpan
(till höger) ett stycke så ser du förr eller
senare lättklövarnas placering. Gå alltid
bredvid spåret när du spårar så att löpan
inte förstörs. För du vill kanske gå tillbaka
ibland för att dubbelkolla något du sett.

rådjur

NÄSTAN OSANNOLIKT SMÅ. Ja, rådjurets
spårstämpel är faktiskt litet så det förslår.
Bara 4-5 cm långt och 3 cm brett. Det är
spetsigt och smalt. Vid töväder smälter
spåret ut och blir större. Och kan då vara
svårt att skilja från foten från en dovhjort.
Till höger ekorrens spåravtryck som
verkligen också är litet, ekorren rör sig i
hopp så man ser alltid de fyra små tassarna
i grupp. Avtrycken börjar och slutar i regel
vid en gran eller annat träd.
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MASTIGA
FÅGELSPÅR. Här har
vår största, vilda
hönsfågel traskat fram.
Tjädertuppens fot är
hela 10-11 cm lång och
8-9 cm bred. Hönans
är något mindre.
Orrens fotstämpel är
betydligt mindre än
tjäderns. Tårna på
tjädern lämnar breda
avtryck eftersom de är
fjäderbeklädda. Hos
fasanen är tårna nakna
och spårstämpeln blir
därför smalare och
spensligare.
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EN MÄSTARE PÅ ATT LURAS.
Skogsharen använder sig av
olika trix för att förvilla sina
fiender. Här har han rört sig från
bildens vänstra nedre kant upp
till kullen i bildens högra övre
kant. Därefter har han gått
tillbaka i sitt eget spår och gjort
ett kraftigt avhopp upp mot
björkarna till vänster. Till vänster
om björkarna ses haren avbildad
i det ögonblick när han gör
avhoppet. Till höger ses han när
han tar sats och snart ska hoppa.
Haren kan göra två, tre sådana
här avhopp innan han lägger sig
för att vila i sin daglega.
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JÄTTEN I SKOGEN. Älgens spårstämpel
är så stor att du knappast kan förväxlade
den men något annat. Nötkreatur har
betydligt rundare och trubbigare klövar. I
älgens spårlöpa ser du också att den har
två klövhalvor, släpspåret är alltså
tvådelat. Hos hästen ser du bara ett
släpspår från hoven.

TJURENS SPÅR
STÖRST. Älgen
sätter ofta bakfoten
i framklövens spår.
Här ses bakfoten
nederst och
framfoten överst.
Hos ett vuxet djur är
klöven 11-16 cm
lång, älgkons spår
är lite kortare än
tjurens.
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