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Spela artbingo
Den 22-31 maj spelar vi artbingo för att uppmärksamma Biologiska mångfaldens dag. Skicka bild på när du
spelar till skyddadnatur.uppsala@lansstyrelsen.se eller
använd #artbingoUppsalalän för att vara med och tävla.
Läs mer på www.lansstyrelsen.se
1. Tjärblomster
Blommar med mörkt rosaröda blommor i toppen av en i
övrigt ganska kal stjälk. Om du känner på växten känns den
klibbig. Du hittar den ofta på torr mark.
2. Brushane
En medelstor vadarfågel med bred variation av färger. På våren
får hanen en ståtlig fjäderkrage och tofsar på öronen. Den
rastar vid vid flacka sjöstränder, blöt ängsmark och kuster.
3. Skelört
En hårig ört med få gula blommor och fyra kronblad. Bladens ovansida är gröna, kala, undersidan blågrön och hårig.
Växtsaftens färg är tydligt gul eller gulorange! Växer på halvskuggiga platser, ofta i vägkanten och intill stenmurar.
4. Aurorafjäril
Hanen har orangedoppade vingspetsar, vilket inte honan har.
Båda har grönspräckliga vingundersidor. Du hittar den längs
diken eller i områden med mycket hundkäxblommor.
5. Tornseglare
Är till skillnad från svalorna helmörk på undersidan, förutom
en lite ljusare strupe. Vingformen är tydligt formad som en lie.
6. Kabbleka
Hittas på fuktiga platser som diken, kärr och längs stränder.
Hjärtformade mörkgröna glänsande blad. Stora och fylliga
gula blommor i toppen av blomman.
7. Grönsnabbvinge
Vingarnas undersida är grönglänsande, syns tydligt när fjärilen
är stilla. Översidan är mer brunaktig syns tydligt när den flyger.
8. Blåstång
Hittas på grunda bottnar i havet. Färgen är brun till olivgrön.
Med tillplattad bål med flytblåsor som ofta sitter två och två.

9. Grönslick
En vanlig grönalg som växer i sjöar, vattendrag och längs kusten. Skarpt ljusgrön till färgen och liknar ett mjukt, grönt hår.
Algen växer på stenar och klippor i vattenbrynet eller strax under ytan i strömmande vatten eller på vågexponerade ställen.
10. Blåvinge
Artgruppen är ganska lätta att känna igen eftersom de har
mer eller mindre blåtonade vingar. Allt från tydligt blå, medan
andra är mer åt det brunblåa eller gråblåa hållet.
11. Gullpudra
Känns igen på sin lysande gulgröna färg, med små gula blommor i toppen av växten. Bladen är glest håriga och njurformade till runda med en naggad kant. Hittas i sumpiga skogar,
intill bäckar och liknande där det är näringsrikt och skuggigt.
12. Rödbena
Vadarfågeln lever vid våtmarker, kärr, flacka havskuster och
myrar. Röda ben, näbben är röd vid näbbroten men övergår
i svart. Vingarna har en tydligt vit bakkant och en vit fläck i
ryggslutet. Dessa syns dock bara när fågeln flyger.
13. Påfågelöga
En stor fjäril med vingspannet på cirka 55-65 mm. Vingarna
har fyra tydliga ”ögonfläckar”. Fjärilens färg är röd till rödbrun.
Leta gärna bland röda och blåaktiga/lila blommor.
14. Slånbärsbuske
Kan bilda stora ogenomträngliga snår med vassa tornar (en
slags tagg). Den blommar i maj med vita blommor på bar kvist,
innan bladen slagit ut. Busken kan bli två meter hög med omvänt äggrunda blad, 2-4 cm långa, finsågade och lätt håriga.
15. Huggorm
Den känns igen på ryggens sicksack-mönster. Ormen kan
även vara helt svart eller brunaktig. Ormen har aldrig gula
fläckar i nacken vilket vanlig snok har.
16. Ormbär
Stjälken blir 20-30 cm hög och har fyra brett ovala blad sittande i krans mitt på stjälken. I toppen kommer vid blomning en
ganska oansenlig grönaktig blomma bestående av trådsmala
blad som senare på säsongen ombildas till ett ensamt blått
bär, som är giftigt.
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