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SPELA SKOGSBINGO MED FAMILJEN!
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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ÄLGBAJS
Älgen lämnar efter sig 14-17 
högar med spillning per dygn. 
Spillningen ser ut som cirka  
två cm stora ovala kulor.

SKOGSMYRA
Samarbete och god struktur – 
skogsmyran får saker gjorda! 
Bygger stackar i skogen och 
finns i hela Europa.

FNÖSKETICKA
Du finner den ofta på björk och 
bok. Var förr i tiden en viktig 
nyttoväxt och användes till  
bl a kläder och sjukvård.

BLÅBÄR
Visste du att blåbär täcker 17 % 
av Sveriges yta? Blåbär trivs 
bäst i granskog och blåbärsriset 
blommar i maj–juni.

KOLTRAST
Vår skönsjungande vän som 
trivs i både skog och stad. 
Gillar daggmaskar, bär och 
frukt.

DAGGMASK
Masken bryter ner t ex växter 
och svamp och förvandlar dem 
till jord, samt syresätter och 
dränerar jorden.

CITRONFJÄRIL
Suger gärna nektar med 
sin sugsnabel från t ex 
sälgblomma. På vintern när 
blommorna vilar går den i ide.

RÅDJUR
Ett hjortdjur som väger 20–30 
kg och gärna äter örter, lövträd 
och kantareller. Finns mest i 
Syd- och Mellansverige.

SMULTRON
Älskat bär som är en flerårig 
ört. Trivs på ängar och i hagar, 
hyggen och skogsbryn där den 
blommar i maj–juli.
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