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Nyckelpiga Ekorre Rörhöna Kattuggla 

Större Hackspett Kanin Talgoxe 

Gräsand Kråka Skarv Humla 

Gärdsmyg Kungsfiskare Strömstare Skrattmås 

Jordbodalen - Helsingborg 

NATURBINGO 

50 p 

50 p 

20 p 10 p 5 p 

5 p 5 p 20 p 20 p 

20 p 

Björkticka 

30 p 5 p 5 p 

20 p 5 p 10 p 



Naturbingo med poängjakt i Jordbodalen – så funkar det! 

Det är härligt att promenera i Jordbodalen året runt och vi vill gärna uppmuntra er att upptäcka olika 

sorters växter, svampar och djur. Alla är inte synliga hela året, men platsen är alltid värd ett besök! Ta 

med familjen ut och samla poäng. Högsta poäng får ni för de sorter som är lite svårare att få syn på. 

280 poäng är max. Lycka till! 

Om växterna, svamparna och djuren på bingobrickan 

Nyckelpigan är lätt att upptäcka när vårens första solstrålar börjar värma. Den tillhör familjen 

skalbaggar och äter gärna bladlöss. Används som biologisk bekämpning mot just bladlöss. Räkna 

prickarna på den du hittar! 

Ekorren är vanlig i Jordbodalen och en riktigt rolig filur! Hoppar mellan träden och samlar mat till 

vinterförrådet. Nötter, kottar och frukt står på menyn. Om du hittar en kotte som är lite slarvigt 

uppäten så är det ekorren som käkat. I den fornordiska mytologin fanns ekorren Ratatosk. 

Rörhönan håller till i de stora dammarna häri Jordbodalen. På våren lägger de ägg och får 6-10 duniga 

ungar. Om ungarna blir rädda så kan de hoppa upp på mamman som då flyger iväg med alla ungarna 

på ryggen! 

Kattugglan har faktiskt hittat en gammal björk i Jordbodalen som den byggt bo i. Leta efter gamla och 

döda träd, de är viktiga för många fåglar att häcka i.Om du inte ser kattugglan (vilket är väldigt svårt) 

så leta efter bra boplatser till den. Kryssa i rutan om du ser ett ihåligt träd. Kattugglan är en stannfågel 

och hörs hoa på vårvintern i skymningen.  

Björkticka växer på försvagade och döda björkar. Den orsakar kraftig röta. Användes för som kork och 

flöte, eftersom den är så porös. Om du inte hittar en björkticka, så kanske du får syn på någon annan 

spännande svamp? 

Större Hackspett är färgglad och hörs på långt håll. Under våren börjar trummandet och 

uppvaktningen av honorna. Hackspetten äter larver, insekter, frön och kottar. Kommer gärna till 

fågelbordet för talgboll eller jordnötter.  

Kaniner finns det gott om här i Jordbodalen. Förr fanns Kaninberget – där man kunde gå in och titta 

närmare på kaninerna och leka kanin. Har du provat att plantera kaninbajs? Växer det? 

Talgoxe är en bekant fågel. Den böjar sjunga tidigt på våren och väcker oss till liv efter vintervilan. 

Den har nästan 40 olika läten! Talgoxen är en mesfågel, och stannar oftast över vintern. Gillar våra 

trädgårdar och fågelbord. 

Gräsanden lär du inte missa här i Jordbodalen. Den äter snäckor, sländor, insekter och maskar. Bildar 

par under hösten och håller ihop livet ut.  

Kråkan är ett socialt och läraktigt djur. Gråkråkan är vanligast här. Brukar ibland flyga efter rovfåglar 

och jaga bort dem med ett skrik – då kommer resten av kråkflocken. Allätare som hittar många 

godsaker här i Jordbodalen. 

Skarven kan ibland observeras här i dammarna. Då har den hittat fisk, och sitter sedan med vingarna 

utbredda för att torka. Vingarna är inte vattenavstötande. Kallas även för ålakråka. 

Humlan är ett bi och en av våra viktigaste pollinatörer. Den besöker flest blommor och gör stor nytta 

för våra blåbär och fruktträd till exempel. Den ludna kroppen samlar upp pollen, när humlan äter söt 

nektar av blomman. Många humlor har minskat i antal, och vi behöver alla hjälpa till att bevara dem. 

Vildvuxna och varierande trädgårdar kan hjälpa till! 



Gärdsmygen är en liten fågel men sjunger väldigt högt! Hoppar runt i risiga buskar, mellan grenar och 

stenar. Här i Jordbodalen finns den nära bäcken och på de små öarna. Den är väl gömd med sina bruna 

fjädrar, så håll utkik efter sådant som rör sig när du är ute och går. 

Kungsfiskaren kan du få syn på under vintermånaderna, om du har tur. Vilken lycka att få syn på ett 

blått streck som flyger snabbt över vattenytan i de stora dammarna. Ser du en fågelskådare med 

tubkikare kan du vara säker på att den är nära. Bygger sina bon i strandkanten. Måste äta mycket fisk 

varje dag t ex spigg och elritsa. 

Strömstaren kan du ibland ha turen att se, sittandes på en sten ute i vattnet. Den kan både simma och 

dyka och är Norges nationalfågel.  

Skrattmås kan dyka upp i Jordbodalen på jakt efter mat. Andra måsar kan du säkert också få syn på. 

Om du har svårt att få bingo här i slutet på brickan så blir du nog glad över måsarna i alla fall – som är 

vanliga.  

Foto: kungsfiskare, ekorre, rörhöna, kattuggla, hackspett, gräsand, skarv, skrattmås och strömstare är 

fotograferade av kommunekolog Widar Narvelo. Övriga bilder är hämtade från Google, med rättighet 

att publiceras.  

Ta gärna foto på djur och natur i Jordbodalen när ni spelar bingo och hashtagga #jordbodalen 

#hbggron #luftenärfri 

Passa på att besöka fler naturområden i Helsingborg, det är ju Friluftslivets År 2021! Läs mer: 

https://helsingborg.se/uppleva-och-gora/friluftsliv-och-motion/friluftslivets-ar/ 

Lycka till! 
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