NaturQuiz
– så funkar den

Ängsblommor 2018, 94 x 144 mm

Art nr: 9101

Tjärblomster
Stor blåklocka
Rödklint
Rödblära
Prästkrage
Gullviva
Åkerklätt
Kornvallmo
Blåklint

Innehåll: Fröer odlade i Sverige
Fleråriga, blommar kommande år:
Gullviva, prästkrage, rödblära, rödklint,
stor blåklocka, tjärblomster.
Ettåriga, blommar första året:
Blåklint, kornvallmo, åkerklätt.
Gör så här:
Så fröerna direkt på bar jord på våren eller på
hösten. Vattna vid behov. Gödsla aldrig. Slå
eller klipp ängen varje år när den har blommat
klart och ta bort växtmaterialet. Lycka till!
Ängsmarkerna håller på att försvinna, och
med dem många växter och djur. Genom att
sköta en äng kan du hjälpa till att att bevara
ängens biologiska mångfald.

Skapa en äng med blommor
som gynnar bin och fjärilar

Fröpåse 2018

Ängsblommor

NaturQuiz

Ängsblommor

Var med oss i kampen för en
grönskande värld! Bli medlem på:
www.naturskyddsforeningen.se/medlem
eller SMS:a MEDLEM till 72900.

Detta behövs:

Skapa en äng med blommor
som gynnar bin och fjärilar
Blåklint
Kornvallmo

Kryssa i: sant falskt

Åkerklätt
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Gullviva
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Rödblära
Rödklint
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Stor blåklocka
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Tjärblomster

Skriv på
baksidan

Gör så här:
Så fröerna direkt på bar jord på våren eller på
hösten. Vattna vid behov. Gödsla aldrig. Slå
eller klipp ängen varje år när den har blommat
klart och ta bort växtmaterialet. Lycka till!
Ettåriga, blommar första året:
Blåklint, kornvallmo, åkerklätt.
Fleråriga, blommar kommande år:
Gullviva, prästkrage, rödblära, rödklint,
stor blåklocka, tjärblomster.
Innehåll: Fröer odlade i Sverige

Var med oss i kampen för en
grönskande värld! Bli medlem på:
www.naturskyddsforeningen.se/medlem
eller SMS:a MEDLEM till 72900.
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Prästkrage
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Ängsmarkerna håller på att försvinna, och
med dem många växter och djur. Genom att
sköta en äng kan du hjälpa till att att bevara
ängens biologiska mångfald.

Art nr: 9101

Svarskort

Pennor

Något att samla
svarskorten i

Superenkel tipspromenadsaktivitet. Ett bra sätt att
väcka tankar om naturen, som kan leda till vidare diskussioner. Lycka till!
Frågor och synpunkter, kontakta:
Gert.Straschewski@naturskyddsforeningen.se, tel 08-702 65 52

Fröpåse ängsfröer
– pris till deltagarna
Ängsblommor 2018, 94 x 144 mm

NaturQuiz på
tjockt A4-papper
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1
För att fylla en burk
med honung behöver
bin besöka cirka 5
miljoner blommor.
Sant eller falskt ?

Ja, det är sant!

Tips: Bygg vildbihotell

Så många blommor krävs för att
samla in nektar till en 700-grams
burk honung.

Vildbihotell är enrumslägenheter
till vilda ensamlevande (solitära)
bin.

Ungefär en tredjedel av maten vi
äter är polllinerad av bin och andra insekter. Det är alltså ett stort
och viktigt jobb bina utför.

Kan enkelt byggas genom att
borra hål i träbitar med 3-10 mm
borr. Gärna 5–6 cm djupa.
Eller av en bunt bambu eller
vassrör.

Det finns inte bara honungsbin,
utan också 270 arter av vilda bin
i Sverige som också är mycket
viktiga. Många av de vilda bina är
hotade och minskar på grund av
storskaligt jordbruk och minskning av blommande marker.

Häng upp dem soligt och horisontellt.
Bina gör nytta i din trädgård och
gör att du får mer frukt och bär!
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En tornseglare flyger
alltid, dygnet runt,
året om. Den landar
bara när den besöker
sitt bo.
Sant eller falskt ?

Ja, det är sant!

Tips: Sätt upp holkar

Tornseglare är extremt anpassade
till ett liv i luften och efter att de
kläckts befinner sig många individer i luften från det att de lämnar
boet tills de häckar första gången
vilket sker efter två till tre år.

Bostadsbristen för fåglar beror
på brist på hålträd. Det som behövs är ett skogsbruk som sparar
äldre lövträd, där hackspettar kan
hacka bon.
Men vi kan hjälpa fåglarna på
traven med fågelholkar. Extra bra
är holkar för missgynnade fåglar
som exempelvis tornseglare, stare
och göktyta, som har bostadsbrist.
Läs mer på Naturskyddsföreningens hemsida.
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En padda
kan bli 50
år gammal.
Sant eller
falskt ?

Ja, det är sant!

Tips: Gräv en damm

I fångenskap har en vanlig padda
uppgetts bli 50 år.

Dammar och vattensamlingar är
viktiga yngelplatser för paddor
och andra groddjur.

Den vanliga paddan blir normalt
7-10 år gammal, även om en ålder
av 36 år har konstaterats för vilda
paddor.

När paddorna vandrar från sina
övervintringsplatser på land till
vattendrag på våren passerar de
ibland vägar och kan då bli överkörda. En bra insats är då att försiktigt bära paddor från ena sidan
av vägen till den andra.

Har du en padda till granne så behandla den väl. På nätterna kommer de fram och äter småkryp
och sniglar. Ser du en riktigt stor
padda är det en hona. Honan blir
upp till tolv centimeter lång. Hanen blir upp till åtta cm
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Det finns bara en
tusendel kvar av de
ängsmarker som
fanns i Sverige på
1800-talet.
Sant eller falskt ?

Ja, det är sant!

Tips: Gör en egen äng

Bara ungefär en promille finns
kvar av ängarna.

Genom att slå gräsmark på slutet
av sommaren gynnas blommor
som är viktiga för fjärilar och bin.

Ängar var förr mycket viktiga för
att ge vinterfoder till djuren och
dominerade odlingslandskapet.

Räfsa och ta bort höet när det torkat.Gödsla aldrig en äng. På våren
vårstädas ängen, gärna precis
innan vitsipporna slår ut.
De fröer som Naturskyddsföreningen delar ut kan spridas i t ill
exempel fläckar av bar jord i en
gräsmatta eller en rabatt.
Ute i naturlig ängsmark finns ofta
fröer kvar i marken som kan gro
om man börjar sköta den.
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Det kan bo över
1000 olika arter på
en enda ek.
Sant eller falskt?

Ja, det är sant!

Tips: Plantera en sälg

Ekar kan innehålla en mycket
stor mängd insekter och andra
småkryp, samt lavar och svampar.

Sälgen är ett träd som blommar
tidigt på våren och ger viktig näring till fjärilar och bin när de
vaknar ur sin vintersömn.

Gamla ekar blir ihåliga och inuti
dem bildas ett brunt pulver som
kallas mulm. Det finns ett antal
insektsarter som man bara hittar
i mulm.

Det är enkelt att plantera sälg.
Plantera på ett relativt fuktigt
ställe. Ta ett cm-tjockt skott, kapa
till ca 40 cm. Stick ner 25 cm i
marken. Vattna vid behov tills det
tar sig.
Sälgen har han- och honplantor.
Särskilt hanplantorna är rika på
pollen på vårarna och de känner
man igen på de gula ”bollarna” på
buskarna. Ta skott från hanplantor och sprid!
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Vilket är ditt bästa
tips för att gynna
naturen?
Skriv din bästa idé
på kortets baksida!

Quizen ger nya ideer.
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Rätt svar på
alla frågorna
är SANT.

Avslutning – alternativ 1:

Avslutning – alternativ 2:

Samla in svarstalongerna.

Samla in gruppen.

Sätta upp dem på en snygg träskiva
med häftpistol, med ideerna utåt så
alla kan läsa dem.

Visa inte detta blad 7.
Gå igenom de rätta svaren, och
låt deltagarna gissa på rätt svar.
Berätta rätt svar, med stöd av detta
häfte.

Ge deltagarna en
ängsfröpåse

Låt dem berätta ideer från fråga 6.

Instruktioner finns på fröpåsens
baksida.

Samla in svarstalongerna.

Dela ut ett pris

Sätta upp dem på en snygg träskiva
med häftpistol, med ideerna utåt så
alla kan läsa dem.

Lotta gärna ut ett pris bland
inlämnade idéer.

Ge deltagarna en
ängsfröpåse
Instruktioner finns på fröpåsens
baksida.

Dela ut ett pris
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Lotta gärna ut ett pris bland
inlämnade idéer.

