
 

 

KALLE KRÅKAS 

NATURSTIG

 
 

 



 

 

På Kalle Kråkas naturstig i omgivningen kring Villa Elfvik lär vi känna Kalle 

Kråka och hans liv. Med hjälp av berättelser, lekar och uppgiffter får vi veta hur 

kråkorna lever och samtidigt bekantar vi oss med naturskyddsområdet. Stigen 

är avsedd för barn under åtta år i sällskap av en vuxen. 

 

 

Bra att veta 
 

Stigen 

• Kalle Kråkas naturstig är ca 1 km lång. 

• Längs stigen finns sex kontroller märkta med skyltar med texten 

"Väinö Varis" och kontrollens nummer. 

• Den första kontrollen finns på Elfviks gård bakom Villa Elfviks 

informationstavla. Stigen kan användas endast när marken är bar. 

På vissa ställen går vägen längs smala skogsstigar, vilket gör att 

den inte är lämplig för barnvagn. 

• Karta över stigen på häftets baksida. 

 

Häftet 

• I häftet finns en berättelse med lekar och uppgifter för varje kontroll. 

• Antalet berättelser och uppgifter är för stor för att man ska hinna 

igenom alla under en enda vandring. Välj fritt de controller och 

uppgifter som passar gruppen bäst och lämna resten till en annan 

gång. Eller ta med berättelserna och uppgifterna och gör dem på 

någon annan lämplig plats. 

• Gruppledaren kan gärna stifta bekantskap med berättelserna och 

uppgifterna på förhand.  

• När gruppen kommer till en kontroll läser gruppledaren först 

berättelsen för deltagarna. Sedan är det dags för lekar och 

uppgifter i anslutning till kontrollens tema. 

 

Korg med material 

• För uppgifterna behövs ett visst material, t.ex. en näbb, luppar och 

dukar att binda för ögonen. I korgen finns material för 16 barn. 

Korgen får du i Naturens hus Villa Elfvik under öppettiderna. Det går 

också att gå stigen utan material. 

 



 

 

Minneslista för friluftare 
 

 

1. Alla väder är utflyktsväder när man klär sig rätt. 

 

 

2. Ta med dig ett sittunderlag. Det är skönt att ha när man sitter stilla 

och lyssnar. 

 

 

3. Matsäcken är ofta utflyktens höjdpunkt. Kom bara ihåg att inte skära 

ner I naturen. 

 

 

4. Stigen går delvis över ett naturskyddsområde. Där är det förbjudet 

att plocka bär och svamp, samla växter, tälta och göra upp eld. 

 

 

5. Stör inte lugnet i naturen. Naturen kring Villa Elfvik är djurens och 

växternas hem. Du är bara gäst där.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



 

 

1. Jag, Kalle Kråka 
 

 

När jag för några år sedan blev fullvuxen var det dags att flytta hemifrån. Jag 

flög omkring och tittade på många olika platser tills jag kom till Villa Elfvik. Jag 

minns fortfarande hur det kändes när jag första gången landade på husets tak.  

 

Det var mitt på dagen och varmt och skönt i solskenet. Jag satte mig tillrätta 

för att beundra omgivningarna och kraxade nöjt för mig själv. Platsen verkade 

bra! Men just då hörde jag ett ilsket skrän: ”Vem är du som vågar störa min 

middagslur?” Först blev jag lite rädd, men sen såg jag att rösten tillhörde en 

gammal och ganska luggsliten kråka.  

 

”God dag, min herre! Jag heter Kalle Kråka. Det var inte meningen att väcka 

er”, ropade jag till svar. Den gamla kråkan flög upp på taket bredvid mig. ”God 

dag på dig, unge man”, svarade han med lite mildare röst. ”Får jag fråga vad 

det här är för ett ställe”, sade jag hövligt. ”Det här är Villa Elfvik”, sade den 

gamla kråkan. ”Har ni bott här länge”, frågade jag. ”Det kan man nog säga. Om 

jag minns rätt har jag bott här i femton år. Det är lugnt här. Höstar och vårar är 

det naturligtvis liv och rörelse när flyttfåglarna kommer och går. I skogen intill 

bor en rävfamilj. Älgarna och rådjuren är mera skygga, men också dem ser 

man ibland. Och i videsnåren äter fälthararna frukost och middag”. Den gamla 

kråkan fortsatte att berätta en lång stund och jag hörde intresserat på. 

Samtidigt beslöt jag att det var här jag ville bo. 

 

 

 

 

Kort om Kalle Kråka: 

Längd: 50 cm 

Vikt: ½ kg 

Färg: svart-grå 

Ljud: strävt kraxande 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Uppgifter 
 

Tystnadens stig 
 

Ställ er i rad på vägen till nästa kontroll. När ni startar, ska ni alla vara alldeles 

tysta. Ju tystare ni rör er, desto större är möjligheten att ni får se något av 

skogens djur. Samtidigt som ni går ska ni också lyssna efter ljud i omgivningen 

och räkna hur många olika ljud ni hör. Vid nästa kontroll kan ni jämföra vad ni 

har hört. Kanske får ni höra ett välkomnande krax från Kalle Kråka? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. I berguvens klor 

 

Berguven är en av kråkans värsta fiender. Om kråkorna ser en berguv sitta 

och sova på en gren på dagen, anfaller de i flock för att köra bort uven ur 

skogen. Om en kråka gungar till i sömnen på sin nattkvist kan det vara 

ödesdigert om berguven råkar vara på jakt i närheten. 

 

 
En kylig höstdag hade jag letat efter mat hela dagen för att inte vara hungrig 

på natten. Mot kvällen stötte jag på några andra kråkor. De såg rädda ut, men 

innan jag hann fråga vad som stod på, sade en av dem: ”Vi har sett en berguv 

här i skogen kring Villa Elfvik. De andra nickade oroligt. En berguv! Vår värsta 

fiende här i vår skog, där vi har det så lugnt och skönt! På dagen är vi trygga, 

för då sover berguven, men på natten – då jagar den. ”Jag kommer inte att 

sova en blund i natt”, sa jag. ”Nu är goda råd dyra! Vi måste göra upp en plan 

så att vi inte slutar som Bubo Berguvs byte. Minsta oförsiktiga rörelse på 

nattkvisten kan vara ödesdiger.”  

 

Vi kråkor flög upp i en gran för att fundera, och när det började skymma hade 

vi vår plan klar. Vi skulle sova nära varandra i några stora träd och hålla vakt 

turvis. Vi var alla oroliga, och jag undrade om jag alls skulle kunna somna. Men 

jag lyckades, och mitt i min sötaste sömn hörde jag ett ljudligt KRA! I en blink 

var jag klarvaken och såg till min förskräckelse en berguv tyst glida mot en av 

mina vänner. Jag instämde i varningsropen med mina lungors fulla kraft och 

dök mot uven. De andra kråkorna följde efter och vi flög alla runt uven, som 

blev störd i sin jakt och flydde mellan träden. Men vi följde efter och flaxade 

med vingarna och hackade med näbbarna för att den skulle förstå att det inte 

lönade sig att överfalla oss fler gånger. Vi var alla lättade när uven försvann i 

nattens mörker. Vilken tur att vi höll ihop!  

 

 

 

 



 

 

Uppgifter 

 

Se dig omkring och försök hitta trädgrenar där Kalle Kråka och hans 

vänner kan sova tryggt i skydd för rovdjur. 

 

Att hålla ihop flocken är ett viktigt skyddsbeteende hos flockfåglar, eftersom 

några fåglar kan hålla vakt och varna de andra när en rovfågel dyker upp. 

 

Leka tafatt – uven och kråkorna 
En av deltagarna utses till uv och får som tecken en ”näbb” på huvudet. De 

andra är kråkor som jagas av uven. När leken börjar, startar uven från sitt 

”boträd” (en överenskommen plats) och jagar kråkorna. När uven lyckas fånga 

en kråka blir den berguv, och leken börjar om med den nya uven. 

Deltagarna bildar flockar med tre kråkor i varje. Flocken (deltagarna håller 

händerna på varandras axlar) håller ihop tills ledaren har räknat till tio. Sedan 

skingras flocken och kråkorna bildar nya flockar. Den gamla flocken får inte 

genast bildas på nytt. Uven kan fånga bara de kråkor som inte ingår i en flock. 

 

 



 

 

3. Kärlek i luften 

Till vintern flyttar en del av kråkorna till södra Sverige, Danmark och 

Nordsjöländerna, medan andra flyger till Polen och Tyskland. Färden söderut 

startar på hösten i oktober, och på våren i mars-april kommer kråkorna tillbaka.  

Somliga kråkor stannar i Finland till och med över vintern. 

 
Jag satt uppe i en hög gran och lapade sol och tänkte: ”Härligt, inga fler 

köldknäppar och mörka nätter”. Just då hörde jag ett välbekant ljud. Jag vände 

blicken söderut och visst, jag hade hört rätt. Kråkorna var tillbaka från sin 

vintervistelse i söder. Jag blev glad och började spana efter vänner och 

bekanta. 

 

”Välkomna tillbaka till Finland”, ropade jag till den första i flocken. ”Har ni sett 

till Knutte?” Knutte Kråka är min kusin från landet och jag hade inte sett honom 

på hela vintern. Samtidigt hörde jag Knutte ropa: ”Hej Kalle och grattis, du har 

klarat vinterkölden!” Knutte och några till slog sig ner i träden för att vila efter 

den långa flygningen över havet.  

 

Knutte började berätta om sina äventyr i södern. Jag hörde på med ett halvt 

öra, för nu hade jag fått syn på något! Bredvid Knutte satt en alldeles 

bedårande kråkflicka. Småningom märkte Knutte hur jag stirrade och frågade 

om jag kände Karin Kråka. Jag lyckades inte får fram ett ord, bara ett mjukt 

”krax”. Och till min glädje svarade Karin med lika mjuk röst ”krax”. Knutte sade 

att han och Karin Kråka hade beslutat att göra sällskap på vägen hem. Jag 

blev rädd att de skulle fortsätta genast och frågade snabbt om de inte ville 

stanna över natten och vila lite? Knutte tvekade, men Karin svarade genast ”Ja 

tack, gärna!”. 

 

På morgonen var det klart att Karin Kråka inte skulle flyga vidare utan stanna 

kvar i skogen kring Elfvik. Karin och jag kraxade ömt åt varandra när Knutte 

flög iväg. "Ha en bra flygtur hem, kära kusin", ropade jag. Knutte blinkade åt 

mig och ropade till svar ”Lycka till med bobygget!” 



 

 

Uppgifter

Någonting vackert 
Kalle blev förtjust i den vackra Karin Kråka. Försök du också hitta något vackert 

i naturen. Välj ett par och sök i omgivningen upp en vacker plats eller ett vackert 

naturföremål åt varandra. Ta inte med dig föremålet, utan ta ditt par till platsen 

där du fann det. 

 

Kråkans bo 
Kråkan bygger sitt bo av torra kvistar och grenar högt uppe i ett barrträd. Vet 

du vad ett barrträd är? Leta reda på en gran och en tall. Ser du skillnaden 

mellan dem? 

Blivande kråkfäder, som Kalle, är lite lata när det gäller att bygga bo. Det blir 

mamma kråka som får ta hand om bygget. Försök hitta en lämplig gran i 

omgivningen där Karin Kråka kan bygga sitt bo. 

 

Kråkan i sin gråa rock 

bygger högt i granens topp 

bo av ris och grenar 

snart på dunmjuk fjäderbädd 

vilar fem små granna ägg 

medan kråkan skränar 



 

 

4. Fem ägg i kråkboet 

Kråkan bygger ett öppet bo av ris och kvistar högt uppe i ett barrträd. I april–

maj lägger kråkan 3–6 gröna ägg med bruna prickar. Honan ruvar äggen i drygt 

två veckor och matar sedan ungarna i boet i omkring en månads tid. 

 
Äntligen låg boet stadigt högt uppe i toppen på en gran. Jag försökte hjälpa till, 

men Karin sjasade bort mig och sade att jag inte var lika bra på bobygge som 

hon. En vacker dag låg det ett ägg i boet, och följande dag ett till, och ett till, 

tills jag räknade till fem ägg.  ”Fem ägg, som det ska”, sade jag nöjt, och Karin 

log lyckligt. Äggen var vackert gröna med bruna prickar. Karin lade sig på 

äggen för att ruva. Jag höll vakt vid boet och jagade bort alla inkräktare.  

 

Det gick en vecka, och det gick två veckor. Jag blev smått otålig. Då började 

det höras ljud i det första ägget, och följande dag rörde det på sig. Karin och 

jag såg på hur det först blev en spricka i ägget och sedan flera, tills det gick hål 

på ägget och en liten fågelunge försiktigt stack ut huvudet. Om en stund var 

ungen ute helt och hållet och började genast pipa med hög röst. Jag var 

alldeles tagen och bara stirrade men Karin kraxade åt mig: ”Hör du inte att den 

är hungrig. Du måste genast skaffa mat åt den”.  

 

Dagarna därpå kläcktes också de andra ungarna och nu fanns det fem 

hungriga näbbar i boet. Karin och jag hjälptes åt att skaffa mat. Vi flög fram och 

tillbaka hela dagarna med mat i näbben, och ungarna åt och åt och växte sig 

allt större. Efter en månad började boet bli trångt. Ungarna bökade och flaxade 

med vingarna och sedan dröjde det inte länge förrän de en efter en vågade 

språnget ut ur boet. Karin och jag var nöjda. Det mesta arbetet var gjort. Alla 

ungarna var vid liv och nu skulle de snart kunna skaffa mat själva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uppgifter 
 

Skaffa mat åt ungarna 
 

Deltagare: Tio eller flera  
 

Välj två kråkföräldrapar. Paren väljer var sitt boträd, som inte ska vara alltför 

nära varandra. De övriga deltagarna är larver som kråkparen försöker få tag 

på som mat åt kråkungarna. Larverna gömmer sig i naturen kring träden medan 

kråkföräldrarna blundar. När larverna har gömt sig, ger lekledaren kråkorna lov 

att börja leta efter mat. Kråkorna för larverna till boet en åt gången. Larverna 

kan inte springa undan kråkorna, och de kan inte heller byta gömställe under 

lekens gång. Ju mer mat kråkparet lyckas skaffa åt sina ungar, desto fler ungar 

överlever. Räkna till slut vilketdera kråkparet som den här gången var bättre 

på det hårda arbetet att mata ungarna. Finns det larver som kråkorna inte har 

hittat? 

 

 

Kalles och Karins ungar övar sig i att flyga 
 

Lekledaren berättar vad som händer i kråkboet och deltagarna lever sig in i 

berättelsen.  

Alla deltagare är kråkägg. Deltagarna sätter sig på huk och rullar ihop sig till 

ägg och blundar. Ni kan sitta nära varandra, boet är trångt. Kråkan har nu lagt 

alla sina ägg i boet.  

Det går en vecka, det går två, och inget händer. Honan fortsätter att ruva. 

Småningom börjar det höras små pipande ljud ur äggen. Äggen gungar också 

av och an. Sedan börjar ungarna hacka sönder skalet med näbben, och snart 

har de hackat upp så stora hål att de kan ta sig ut helt och hållet. Nu piper de 

nykläckta ungarna och gapar stort  

efter mat. 

De har vuxit sig stora och boet börjar bli trångt. Det är dags att lära sig flyga. 

Ungarna flaxar med vingarna och när det är dags vågar de hoppa ur boet och 

flyga.  

 
 

Nu kan ni öva er i att flyga fram till nästa kontroll! 
 



 

 

 5. Den lilla trädkryparen  
 

Trädkryparen är en liten brun fågel med vit mage. Sommartid vistas den i gamla 

mörka grandungar. Trädkryparen klättrar uppför stammen och plockar 

samtidigt insekter med näbben ur skrovligheter och fåror i barken. Fågelns sätt 

att röra sig har också gett den dess namn. 

 

Jag hade just slagit mig ner för en liten tupplur i skogen invid bäcken, när jag 

hörde snyftningar. Jag såg mig omkring, men ingen syntes till. Då blev jag 

nyfiken och flög i riktning mot ljudet. Inne i en stor gran fick jag syn på en liten 

brun fågel som satt på stammen och grät. Det var en trädkrypare! Då och då 

hade jag sett trädkrypare i skogen, men de var mycket skygga och jag hade 

aldrig pratat med dem.  

 

Jag harklade mig: ”Vad står på, lille vän?” Trädkryparen hoppade till och vände 

sig om. ”Ett av skogens största träd har fallit och mitt bo blev förstört”. ”Men”, 

frågade jag förvånat, ”kan du inte bygga bo någon annanstans?” Trädkryparen 

började snyfta igen. "Jag kan inte bygga bo var som helst. Jag behöver ett stort 

träd, för jag bygger bo i en hålighet i barken. Och det finns så få sådana 

håligheter kvar”. Trädkryparen grät nu ännu värre: ”Alla andra gamla skogar i 

trakten är fällda. Och jag som var så glad när jag hittade skogen kring Villa 

Elfvik!” Jag försökte trösta trädkryparen och frågade om den hade tittat efter i 

de andra gamla träden kring Elfvik. ”De är alla upptagna”, snyftade 

trädkryparen. "Här bor så många trädkrypare.”  

 

Då hände något märkligt. Det började susa och brusa i den gamla granen där 

vi satt, och sedan hörde vi den mumla: ”Kanske jag kan vara till någon hjälp?” 

Vi nickade bara häpet, för vi visste inte att granar kunde tala. Den stora granen 

fortsatte: ”Jag såg hur människorna i Elfvik hängde upp fågelholkar i vintras. 

Det finns en holk alldeles här i närheten, men den är annorlunda än vanliga 

holkar. Skulle den kanske duga åt dig?” Trädkryparen såg genast gladare ut. 

Vanliga holkar kunde den inte bo i, men tänk om den här var av rätt sort! Vi flög 

ivrigt iväg för att titta efter. Och vilken tur! Trädkryparen visste inte till sig av 

glädje, för holken var som gjord just för den! 

 
 



 

 

Uppgifter 
 

Det finns flera holkar längs stigen. Hittar du trädkryparens holk? 

Kom ihåg att inte gå för nära holkarna under häckningstiden.  

 

Vilken av granarna tror du det var som berättade för Kalle och trädkryparen om 

den nya holken? 
 

Lär känna träden 
Uppgiften görs parvis. Den ena binder för ögonen och leds sedan försiktigt fram 

till ett träd av den andra. Den som har förbundna ögon känner på trädet och 

annat i omgivningen tills den tror sig veta vilket träd det är fråga om. Känn på 

trädets yta, känn efter om det finns grenar och hur tjockt trädet är. Känn också 

på träden intill. Sedan leds den som har förbundna ögon tillbaka till starten, där 

bindeln tas bort. Nu får den försöka hitta trädet på nytt utan förbundna ögon. 

Den andra kan hjälpa till genom att ge tips om t.ex. riktningen. När trädet är 

funnet, byter paret roller. 
 

Trädens historia 
Paren väljer ut ett träd och sätter sig vid dess rot. Fundera sedan tillsammans 

ut vad trädet kan ha sett och hört under sin livstid. Vad kan trädet berätta? 
 



 

 

 

6. Stickor i tungan? 
 

Kråkan är naturens renhållningsverk. Den är inte kräsen när det gäller mat utan 

äter både växter och djur. Insekter, larver, säd, fågelägg, smågnagare och 

djurkadaver. Allt kan kråkan plocka i sig med näbben. 

 

Den här dagen hade min vän större hackspetten bjudit mig på middag. Jag var 

i god tid på plats vid bäcken där vi skulle träffas. Hackspetten hade sagt att där 

fanns ett alldeles fantastiskt matställe med gott om mat för oss båda. Medan 

jag väntade funderade jag på vad hackspetten tänkte bjuda på: feta larver och 

knapriga spindlar kanske, och söta bär till efterrätt. Det riktigt vattnades i 

munnen på mig.  

 

Jag väcktes ur mina tankar av ett rytmiskt trummande ovanför mig. Varifrån 

kom det ljudet? I detsamma hörde jag hackspetten ropa ”Hej Kalle! 

Välkommen!” Där uppe satt hackspetten på trädstammen och hackade på 

trädet med näbben. "Kom hit", ropade han. Jag flög upp för att se vad 

hackspetten höll på med. "Håll med om att det är ett fantastiskt matställe”, sade 

hackspetten. Jag såg mig omkring men kunde inte se någon mat och allra 

minst några läckerheter. Hackspetten märkte att jag såg förvånad ut. "Det här 

murkna trädet är fullspäckat med läckra larver. Hacka bara först ett hål i 

trädstammen. Sen sticker du in tungan i håligheten. När du drar ut tungan igen 

följer en massa läckra kryp med”. Och hackspetten räckte ut tungan för att visa 

hur man skulle göra. Vilken lång tunga han hade! Jag blev alldeles förbluffad. 

Min tunga var inte så där lång. Och inte kunde jag hacka hål i trädet med 

näbben heller.  

 

”Vad står på?” sade hackspetten. ”Du ser bekymrad ut”. Jag förklarade att jag 

tyvärr inte kunde äta som han. Nu blev hackspetten också bekymrad, för han 

hade ju tänkt bjuda mig på en riktig festmåltid. Men just då fick han syn på 

något. Hans vän kråkan skulle inte behöva flyga hem med kurrande mage trots 

allt.  

 

På kvällen var jag fortfarande proppmätt, och jag undrade för mig själv om 

hackspetten faktiskt aldrig får stickor i tungan när den plockar larver ur träden. 

 



 

 

Uppgifter

 

Vad hittade hackspetten att bjuda kråkan på? Försök hitta lämplig föda 

för kråkan i omgivningen. Kråkor äter bland annat småkryp, larver, säd, bär, 

fågelägg, sorkar och kadaver. 

 

Ögon som förstorar 
Med hjälp av en lupp kan du undersöka trädstammen i detalj. Du kan se 

småkryp eller frön. Försök hitta ett träd där en hackspett har ätit. 

Med hjälp av luppen kan du också se hur hackspettens hål ser ut. 

 

Häng luppen kring halsen och lägg den mot trädet med den svarta delen uppåt. 

Nu kan du se genom luppen hur trädstammen ser ut.  

 

 
Visste du att hackspetten kan tänja ut sin tunga till hela fyra gånger näbbens 

längd? Med hjälp av tungan kan den få tag på insekter som ligger så långt inne 

som 10 cm från barken. När hackspetten drar ut tungan igen, fastnar krypen i 

hullingarna på tungan



 

 

Karta
 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Esbo stads miljöcentral 

 

Naturens hus Villa Elfvik 

 

Besöksadress: Elfviksvägen 4, Bredvik 
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