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GÅRDENS DIVERSITETSUTREDNING

En mångsidig gård tillhandahåller habitat för många olika arter. Diversiteten ökar om miljön är 
varierande också i liten skala och inte sköts om för noga.  Sök efter motsatser då du undersöker 
gården!  Sätt kryss för allt du hottar på gården. Varje kryss ger ett poäng. 

Fundera över: Vad kunde man ändra på så att flera arter skulle trivas på gården??  
Uppgiften kommer från WWF:s Naturewatch Kaupunkiluonnossa-material.

Räkna ihop antalet kryss och dra av antalet minuskryss (punkt 7).  

Tillsammans              poäng.  

Under 20: Gårdens miljö är ganska ensidig och alltför många arter trivs inte där.  

21–30: Det finns ganska många habitat eller livsmiljöer på gården men den sköts 

kanske onödigt mycket.   

31–40: Gården är mångsidig och många arter trivs där.   

Över 40: Gården är ett riktigt paradis för många växt- och djurarter!  

1. Växtmiljö

 � soligt
 � skuggigt
 � öppet
 � vindskyddat
 � torrt
 � fuktigt
 � förna
 � mull
 � sand
 � lera

2. Undervegetation

 � hög
 � låg
 � tät
 � gles
 � ris
 � långt gräs
 � blommor
 � ormbunkar
 � mossa
 � lav

3. Träd och buskar

 � minst tre olika trädslag
 � fler än sex olika trädslag
 � tjocka träd  
 � smala träd
 � gamla träd
 � unga träd  
 � stora buskar  
 � små buskar  
 � träd med tjock bark
 � blommor eller bär i träden  

tickor eller svampar på 
träden 

 � stubbar

4. Djur

 � insekter
 � fåglar
 � däggdjur
 � djurbon
 � fågelholkar
 � fågelbräden eller 

liknande

1. Skydd

 � lövhögar
 � rishögar
 � stenhögar
 � gärdsgårdar
 � stenmurar
 � uthus
 � sorteringsskjul
 � hålor under huset
 � springor i väggarna
 � stora hålor i trädstammar

2. Annat

 � dike
 � damm
 � sjö eller å (i närheten)
 � hav (i närheten)
 � mossiga stenar eller berg
 � höjdskillnader
 � angränsande skog
 � gräns till en park
 � äng eller allmänning näst intill

2. Mnuspoäng för:

 � asfalt
 � sandplan
 � klippt gräsmatta
 � mer än två bilar på 

gården

Jag undersökte...

 � ett höghus’ 
 � radhus´

 � egnahmeshus’ 
 � lantgårds 
 � skol- eller dagis’ gård

Min gård är...

 � liten
 � medelstor 

 � stor 
 � mycket stor
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