Naturbingo – biologisk mångfald

1. Nässelfjäril

2. Gullpudra

3. Stackmyra

4. Vitsippa
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6. Jordhumla

7. Scilla

8. Citronfjäril

9. Gullviva

10. Blåvinge

11. Honungsbi

12. Huggorm

13. Stenhumla

14. Tussilago

15. Daggmask

16. Sädesärla

Vi uppmanar dig att gå ut i naturen och titta efter dessa härliga vårtecken, som också
är en del av vår biologiska mångfald. Lyckas du hitta fyra i rad; vågrätt, lodrätt eller
diagonalt? Då kan du vara med i utlottningen av fina böcker om humlan, en av våra
främsta pollinatörer. På nästa sida finns mer information om hur du känner igen
djuren och växterna på denna bingobricka. Lycka till!
Får du bingo, ange ditt namn och adress samt namnet på de fyra arter som utgör din
bingorad och skicka via e-post, senast 23 maj, till: emelie.y.eriksson@lansstyrelsen.se

1. Nässelfjäril
Nässelfjärilen har intensivt rödbruna vingar med lövliknande
kamouflageteckning på undersidan. Framvingarna har på
ovansidan längs framkanten en rad omväxlande svarta och
ljusa fläckar. Den yttersta ljusa fläcken är vit medan övriga
fläckar är vitgula. Vingarna har längs ytterkanten ett svart
band med halvmåneformade blå fläckar. Vingbredden är
40–52 millimeter.

2. Gullpudra
Gullpudra kan bli 15 centimeter hög och har upprätta blomskott som avslutas i kvastlika blomställningar. Dess blommor
är små och guldgula i färgen, högbladen är gulgröna och
vågrätt ställda. Dess blad har en njurlik form och naggade
kanter. Gullpudra trivs på fuktig mark och växer ofta intill
källor och bäckar.

3. Stackmyra

stängel med gula blommor. Den bladlösa stängeln har en
toppställd blomflock med väldoftande, hängande blommor.
Blommans foder är ljusgrönt. Blomkronan är tubformad
och har skålformigt bräm med brandgula fläckar. Gullvivan
blommar i maj–juni.

10. Blåvinge
Det finns många arter av blåvingar i Sverige. Fjärilen är 3–4
centimeter bred mellan vingarna. Vingarnas ovansida är
mestadels blåfärgade. Detta gäller i huvudsak hanarna,
honorna kan vara mer bruna. Vingarnas undersida brukar vara
ljusgrå med svarta fläckar och ibland fina orange mönster.
Blåvingarnas larver producerar sockerhaltiga ämnen som får
myror att vårda dem.

11. Honungsbi

Stackmyran, eller skogsmyran som den också kallas, har
kraftiga käkar och kan göra kännbara bett. Den saknar
gadd, men kan spruta ut myrsyra genom bakkroppen om
den blir angripen. Färgen på huvudet, bakkroppen och
större delen av benen är svart, medan huvudets sidor,
mellankroppen och övre delen av benen är rödaktiga.
Drottningen har en kroppslängd på cirka 9 till 11 millimeter,
arbetarnas kroppslängd är ungefär 4,5 till 9 millimeter.

Honungsbin känns igen på sin gulbruna luddiga kropp och
randiga bakkropp. Drottningen är större än arbetsbina och
har en mer spetsig bakkropp, båda har brutna antenner.
Drönarna har en mer trubbig kroppsform och saknar gadd.
Utanför bikupan ser du vanligtvis arbetarbina (sterila honor)
när de samlar pollen och nektar. Nektar samlar de i honungs
magen och pollen förvarar de i pälsen på bakersta benparet.
Titta gärna lite närmare på biet, kan du se det gula pollenet
på bakbenen?

4. Vitsippa

12. Huggorm

Vitsippan har vita blommor med 6–7 hylleblad, som ofta är
lite rödvioletta på utsidan. Bladen är tredelade och flikiga.
Blomman blir 10–20 centimeter hög. Den börjar blomma
i april och maj. Blommorna saknar nektar och är därför
doftlösa. Växten får förlita sig till pollen för att locka till
sig pollinatörer.

5. Kossa
Betande djur bidrar till den biologiska mångfalden genom
att hålla landskapet öppet och på så vis skapa en bra miljö
för flera insekter och växter som trivs i betesmarker.

6. Jordhumla
Detta är en av våra vanligaste humlor, den har kraftig kropp
med kort och jämn päls på mellankroppen. Huvudet är runt
och svart. Jordhumlan kännetecknas av en gul krage och en
gul rand på bakkroppen, samt har en vit spets längst ut på
bakkroppen.

7. Scilla
Scilla, som också kallas Blåstjärna, är en av de tidigare
blommorna som blommar på våren. Den har vackra klockformade små blommor. Den trivs bäst i väldränerad och
fuktig jord, en blomma som förökar sig lätt.

8. Citronfjäril
Citronfjärilen utvecklas till fjäril under hösten och övervintrar sedan som fullbildad fjäril, och kan därför ses tidigt på
våren. Fjärilen har gula vingar med en orange fläck på varje
vinge. Framvingarna är svarta där de ansluter till kroppen.
Citronfjärilen har en sugsnabel som den suger nektar med.

9. Gullviva
Gullvivan är fridlyst. Den växer i ängsmark, gräsmark och
i skogar på mullrik mark. Den föredrar kalkrika jordar och
trivs bäst i låg vegetation. Gullvivan är en flerårig ört med
en basal bladrosett och en två till tre decimeter hög blom-

De flesta huggormar är runt 60 centimeter långa. Huggorms
hanen blir oftast inte längre än 65 centimeter lång och
honan ungefär 10 centimeter längre. Enstaka exemplar om
cirka 100 centimeter är kända. Huggormens pupill är svart
och vertikal, likt kattens, till skillnad från snokens runda.
Området runt pupillen varierar från rödfärgad till bärnstensliknande. Huggormen har oftast relativt ljus grundfärg,
ofta ljusbrun, med ett mörkt sicksackband längs ryggen.

13. Stenhumla
En medelstor humla; drottningen blir 18 till 20 millimeter
lång, arbetaren 14 till 17 millimeter och hanen 15 till 18
millimeter. Humlan är svart med röd bakkroppsspets. Hanen
har dessutom en smal gul halskrage och gul nos. Drottningen
är betydligt större än både arbetarna och hanarna.

14. Tussilago
Tussilago, även kallad hästhov, är en av våra första vårtecken. Stjälken och de gula blommorna utvecklas tidigt
på våren, efter blomningen utvecklas gröna, njurformade
rosettblad som finns kvar över sommaren. Den växer ofta
i grupper med många plantor.

15. Daggmask
Daggmasken har stor betydelse för markens struktur och
kretslopp av näringsämnen och hjälper till att säkra och
höja skörden. I svensk åkermark kan det förekomma upp till
åtta arter av daggmask. Åkerdaggmasken är den vanligaste
arten. Stora lövmasken och stora daggmasken har pigment
för att klara solens UVstrålar och är därför rödaktiga.
Åkerdaggmasken saknar i huvudsak pigment och är därför
känslig för solljus.

16. Sädesärla
Fågeln är cirka 18 centimeter. Den enda svarta, grå och vita
fågeln i sin storlek. Har en lång stjärt som den ofta brukar
vippa med. Flyttar i september och övervintrar från Tyskland
ända ner till norra Afrika. Återkommer i april.

