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Vårbingo – fyra i rad!
På våren händer det mycket i Tyresös natur. Blommor och knoppar slår ut, insekter
vaknar till liv, fåglarna börjar sjunga och grodorna vandrar till sina kärr och dammar.
Så gå ut i naturen och spela vårbingo! Du kan göra det i närmaste skog eller
naturområde. En del arter är lättare att hitta än andra. Vid Kolardammarna i Alby
naturreservat och runt Barnsjön är det stor chans att du hittar dessa växter och djur.
Sälgknopp: När sälgens blommor slår ut, kommer
humlor, bin och fjärilar flygande för att äta av
blommorna. Snart surrar hela trädet av insektssång!
Trummande hackspett: Trumvirveln är hackspettens
sång. Hackspetten hackar också för att hitta mat och
boplatser. Då är det bra om det finns äldre och till och
med döda träd i skogen.
Nässelfjäril: En av de tidigaste fjärilarna på våren
eftersom den övervintrar som vuxen. Under våren lever
den på nektar av tidiga blommor.
Padda: Paddor och våra andra groddjur som groda
och salamandrar övervintrar på land. På våren vaknar
de upp och vandrar till närmaste kärr eller damm för
att para sig. De parar sig i mörkret då man kan höra
hanarna kväka för att locka honorna.
Humla: Humlor lever i små samhällen med en drottning, några hanar och flera hundra arbetare (honor).
Det är bara drottningarna som överlever vintern och
när våren kommer bygger de upp nya samhällen.
Blåsippa: Blåsippans frön liftar med myror. På fröna
sitter en fettdroppe som myrorna vill ha och släpar
hem till sin stack. Längs myrstigen tappar de en del
frön. På så sätt sprids blåsippan till nya växtplatser.
Blåsippan är fridlyst.
Hasselblomma: Längst ute på hasselns knoppar
sticker det upp en pytteliten blodröd blomma som ser
ut som en stjärna. Du måste gå riktigt nära för att upptäcka den! När vinden blåser in pollen från hanhängena
så fastnar pollen på de små blommorna som sedan blir
hasselnötter.
Vitsippa: Vitsippan sprider sig med jordstammar som
kryper fram under marken. Det är därför man kan hitta
hela mattor av vitsippor.
Nyckelpiga: Nästan alla nyckelpigor har starka färger
i svart och rött, gult eller orange. Det är varningsfärger
som talar om för fåglar att de smakar illa. Själva äter
nyckelpigorna bladlöss.

Citronfjäril: Citronfjärilen övervintrar också som
vuxen och är en av de tidigaste fjärilarna som dyker
upp på våren. Fjärilarna måste ha solvärme för att
kunna flyga. Därför ser man mer fjärilar när det är
soligt.
Fågelsång: På våren fylls luften av fågelsång. Det är
hanarna som sjunger för att locka honor. Bofinken som
är på bilden är en av våra allra vanligaste fåglar.
Granskott: Granskotten lyser ljust gröna längst ute
på granens grenar. Ibland kan det vara fullt av gamla
granskott på marken under granar. Det är ekorrar som
bitit av skotten för att komma åt granens blommor.
Nyutslagna björklöv: Kallas också musöron. De är
goda att äta och fulla av c-vitamin.
Snok: Snoken gillar vatten och är bra på att simma.
Den är svart och har gula fläckar bakom ögonen.
Snokar är inte giftiga och bits bara om de blir rädda
och oroliga.
Brännässla: Brännässlan är både god och nyttig,
särskilt på våren när bladen precis slagit ut. Då kan
man plocka nässlor och koka soppa på. Som försvar
har brännässlorna brännhår som sprutar gift när man
kommer åt håren. Det är det som gör att det gör ont
att ta på nässlor. Men när nässlorna kokas eller torkas
försvinner giftet och bränns inte längre.
Myrstack: På vintern sover stackmyrorna nere under
marken i klumpar för att hålla värmen. På våren när
solen börjar värma kommer de upp ur stacken och
”tankar sol”. Solen värmer myrorna som sedan går in
i stacken igen och värmer upp resten av stacken.
Därför ligger ofta myrstackarna söder om träd för att
inte hamna i skugga.
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