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Upptäck Sveriges fantastiska natur med 

artbingo! Ett roligt sätt för hela familjen att 

upptäcka några av Sveriges älskade arter.  

Besök gärna wwf.se för att lära er mer.

Skriv ut bingon på papper eller spara ned den 

och ha med den digitalt på din mobil eller 

surfplatta under sommaren och kryssa för de 

arter du hittar med hjälp av ritverktyget i din 

digitala enhet. Enkelt va?! 

Lycka till, ha kul och njut av den underbara 

svenska naturen i sommar!
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SPELA SKÄRGÅRDSBINGO MED FAMILJEN!

HAVSÖRN
Majestätisk rovfågel med ett 
vingspann på 190–240 cm. 
Häckar utmed våra kustband 
och äter gärna fisk och fågel.

SPIGG
Den lilla spiggen är talrik och 
trivs i alla vatten. Den visar 
stor omsorg om sina barn och 
har skyddande taggar.

FETKNOPP
Saftig och köttig växt. Trivs 
på torra, varma klippor och 
kan överleva ett halvår utan 
vatten eller jord.

BLÅSTÅNG
En alg som växer längs Sveriges 
kuster. Aska från bränd tång 
kunde förr användas som salt 
och mat till grisar.

STORSKARV
Storskarven älskar fisk 
och kan bli upp mot 20 år 
gammal. Flyger söderut när 
kylan kommer.

BLÅMUSSLA
Blåmusslan finner du längs 
kusterna. Den äter gärna 
alger och kan lägga upp till 
5–12 miljoner ägg.

VANLIG STRANDSNÄCKA
En kär syn för många bad
gäster längs kusten. Trivs på 
grunt vatten. Äter gärna alger 
och blir upp till 35 mm stor.

FISKMÅS
Trivs både på en sten i vattnet 
och på ett tak i staden. Äter 
gärna både fisk, mask, insekter 
och varm korv.

VÄGGLAV
Klargula färgklickar på 
sten och träd. Gillar sol och 
fågelgödslade stenar. Finns i 
hela landet.
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