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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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FOTOGRAFIER

GRÅSPARV
En typisk stadsfågel som gärna 
bygger bo under takpannor. Är 
öppen för både kakrester och 
frön, glasstrutar och säd.

NÄSSELFJÄRIL
Ett klassiskt vårtecken! 
Gillar nässlor och nektarrika 
blommor. Trivs i hela Europa 
och i delar av Asien.

HUNDKÄX
En flerårig ört som kan bli 
50–150 cm stor. Små gräddvita 
blommor som svajar i vinden 
på öppna näringsrika platser.

JORDHUMLA
Jordhumlans sugsnabel suger 
upp näring från blommor. Den 
är norra Europas viktigaste 
pollinerare.

RÖNNBÄR
Blommar med vita blommor 
och får röda bär som lyser 
under sensommaren. Finns i 
hela landet.

GRÄSAND
En av stadens välbekanta vänner 
som kan bli upp till tio år. Trivs 
bäst nära stora vassar och där 
växten fräken finns.

MASKROS
Gul och livskraftig! Men visste 
du att de ger mängder av 
honung och är en utmärkt växt 
för våra viktiga bin? 

EKORRE
En rödbrun trädlevande 
gnagare med smak för bl a 
hasselnötter, barrträdsfrön 
och ekollon.

VANLIG GRODA
Grodan trivs vid vatten och 
fukt. Äter gärna mask och 
insekter och kan ändra sin färg 
och sitt mönster.

SPELA STADSBINGO MED FAMILJEN!


