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1. Rätt svar: b – Skogsnäva
”Ingen växt finnes, som vare sig ymnigare i de tätaste skogarne
eller ståtligare på fjällen.”
Så skrev Carl von Linné i
det något i det? Ståtlig
skogsnäva kommer från
ursprung i ordet ”sylva”
växer i skogen.

flora Lapponicum, 1737. Visst ligger
och vacker i sin enkelhet. Namnet
latinets Geranium sylvaticum, med
(= skog) och syftar på att den ofta

2. Rätt svar: a – Liten blåklocka
Totalt 81 000 personer röstade och flest röster fick Liten
blåklocka.

3. Rätt svar: c - Guckusko
Guckusko är sällsynt i hela Sverige. En av landets största
förekomster hittar man i Nordupplands kalkrika marker.

4. Rätt svar: c - Nunneört
Mnemosyne trivs bäst i miljöer där ängs- och hagmarker
gränsar till lövskogsbryn med mycket nunneört. Fjärilens
larver är helt beroende av just nunneört för att överleva.
Eftersom den kombinationen av miljöer blir alltmer sällsynta,
är mnemosyne idag hotad.

5. Rätt svar: c – 40 arter
Det finns faktiskt hela 40 arter av humlor i Sverige!

6. Rätt svar: a – för att dämma upp vattendrag och få mat
Bävern bygger sin hydda av lera och kvistar i strandkanten. Den
vill helst att ingången ska vara under vattenytan och
dämningen fungerar som ett sätt att säkra detta. Dessutom
äter den kvistar och bark från träden den fäller.

7. Rätt svar: a – abborre och mört
Skräntärnan äter helst abborre och mört.

8. Rätt svar: c – 15 kg
Aspen kan bli riktigt stor, över 100 cm och upp emot 15 kg
tung! De flesta är dock 60 – 75 cm och väger 2 – 5 kg. Den kan
även bli förhållandevis gammal, 20 – 25 år är inte ovanligt.

