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Använd nedanstående förslag eller hitta egna för att locka fram artnamnet. 
Kort fakta om varje art finns under varje punkt. Namn på latin står inom parentes. 

1.    Pilgrimsfalk  (Falco peregrinus)
Lock&pock – Naturskyddsföreningens symbol. Första delen av namnet påminner om någon som gör en  
religiös vandring.
Fakta – kan störtdyka i 390 km/timme (tåget X2000 går i 200 km/timmen).

2.    Havsörn  (Haliaeetus albicilla)
Lock&pock – flyger över det stora blå. Sveriges slarvigaste fågel (”hafs”…örn).
Fakta – denna art har Naturskyddsföreningen varit med och räddat. Havsörnen lever gärna nära vatten och 
behöver stora tallar till sitt bo. Den är nordeuropas största rovfågel. 

3.   Större hackspett  (Dendrocopos major)
Lock&pock – hanen hörs ofta ”trumma” nära där vi bor, ibland på elstolparnas metalldelar för att den ska  
höras till en hona. Den hackar gärna i träden för att hitta olika insekter och har fått sitt namn av det. Denna är 
den större av flera olika.
Fakta – det finns flera olika typer av hackspettar i Sverige. Hackspettar kan äta lite allt möjligt exempelvis 
insekter som den hackar fram ur träd. Under vintern fäster den kottar i särskilda ”hackspettssmedjor” i träden 
för att äta själva fröna ur kottarna. De kan också äta ägg och fågelungar. Till skillnad från flera av dess släktingar 
måste de inte ha stora områden med död ved. Större hackspett är vanlig i Sverige till skillnad från den vitryggiga 
hackspetten. Naturskyddsföreningen jobbar hårt för att den vitryggiga hackspetten ska överleva.

4.   Koltrast  (Turdus merula)
Lock&pock – första delen av namnet säger något om vilken färg den har och efternamnet rimmar på hast. 
Fakta – utsedd till Sveriges nationalfågel två gånger i rad. Är för många en symbol för våren då den  
sjunger vackert. 

5.   Kråka  (Corvus cornix)
Lock&pock – namnet rimmar på bråka.
Fakta – anses mycket klok. Kopplas ofta ihop med häxor och ”kloka gummor”. 

6.   Blåmes  (Cyanistes caeruleus)
Lock&pock – slutet av namnet rimmar på fes. Första delen av namnet är färgen på dess huvud. 
Fakta – blåmes lever gärna nära Talgoxen och kallas ibland för dennes kusin.

7.  Skata  (Pica pica)
Lock&pock – det sägs ofta att denna fågel är tjuvaktig och gillar silver. Det stämmer dock inte. 
Fakta – skatan bygger bon i våningar i träden.

8.   Talgoxe  (Parus major)
Lock&pock – början av namnet är ett annat namn för fett och slutet är ett namn på ett djur som är känt  
för att vara väldigt stark. 
Fakta – hannen har olika breda ”slipsar”. Ju bredare desto snyggare tycker honorna.
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9.   Sädesärla  (Motacilla alba alba)
Lock&pock – kärt vårtecken och vippar nästan alltid med stjärten. Efternamnet rimmar på märla. 
Fakta – på latin heter den Motacilla alba alba, vilket betyder ungefär ”den vita som vippar med stjärten”.

10.   Rödhake  (Erithacus rubecula)
Lock&pock – första delen av namnet är dess färg och efternamnet kroppsdelen under näbben där denna  
färg är synlig.
Fakta – har fina pepparkornsfärgade ögon och kommer gärna så nära att vi kan se den på marken.

11.   Sorgmantel  (Nymphalis antiopa)
Lock&pock – denna fjäril är verkligen ledsen och omkring sig har den något som Dracula har  
(visa rörelse som om du sveper om dig en mantel).
Fakta – sorgmantel är en svensk art som övervintrar som färdig fjäril i Sverige. De som vaknat tidigt på  
våren är oftast lite tilltygade och blekare i färgerna än de som kläcks senare under sommaren. 

12.   Citronfjäril  (Gonepteryx rhamni)
Lock&pock – tänk på surt och gult. Ett av våra första vårtecken.
Fakta – citronfjärilen övervintrar och därför ser de första på våren ofta lite slitna ut.

13.   Hushumla  (Bombus hypnorum)
Lock&pock – denna trivs bra nära där vi bor. Rita ett hus i luften.
Fakta – hushumlan är duktig på att pollinera. Med pollinering menas överföring av pollen från växternas 
ståndare (hanliga organ) till pistillens märke (honligt organ).

14.   Havstulpan  (Amphibalanus improvisus)
Lock&pock – vattenlevande. Tänk på en vanlig blomma i en blomsterbukett. 
Fakta – många båtägare försöker bli av med dessa med hjälp av giftiga båtbottenfärger vilket gör att haven  
blir fulla med kemikalier. Havstulpan är ett kräftdjur och just denna heter egentligen slät havstulpan.  
Det är en främmande art i Sverige som kommit hit med stora fartyg. Första hittades år 1844.

15.  Vattenspindel  (Argyroneta aquatica)
Lock&pock – dyker ner i… och spinner sig ett nät där den bor.
Fakta – vattenspindeln tillverkar en ”dykarklocka” med luft i som den sitter gömd i för att fånga skräddare.  
Efter att den har fångat sitt byte tar de med bytet ner i klockan.

16.   Korsspindel  (Araneus diadematus)
Lock&pock – första delen av namnet är en kristen symbol.
Fakta – duktig på att bygga nät och förlamar sitt byte med ett gift (ej farlig för människan).

17.   Spansk skogssnigel  (Arion vulgaris)
Lock&pock – I dess namn finns ett land som ofta förknippas med sol och värme.
Fakta – Har fått det stygga smeknamnet ”mördarsnigel” för att de till viss del är kannibaler och äter av sin  
egen art samt av andra sniglar. 

18.   Torsk  (Gadus morhua)
Lock&pock – rimmar på en person från ett av våra grannländer (norsk). Ett annat ord för att förlora  
”Vi... matchen igår?”.
Fakta – torskar har en ”skäggtöm” på hakan för att kunna känna botten och en sidolinje för att känna vad  
som är upp och ned i vattnet. Torsken är en god matfisk som är starkt hotad av de döda bottnarna i Östersjön. 
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19.   Huggorm  (Vipera berus)
Lock&pock – av denna kan du bli biten med ett ”xxx” (visa ett bett med tänder och mun).
Fakta – huggormen kan vara både sicksackrutig på ryggen eller helt svart.  
Uppsök alltid sjukhus efter ett huggormsbett. 

20.   Snok  (Natrix Natrix)
Lock&pock – rimmar på ”klok, bok, eller tok”. Duktig simmare.
Fakta – kopplas till Naturskyddsföreningens familjeverksamhet (Natursnokarna). Snoken är inte giftig. 
Den minskar i Sverige idag på grund av färre (varma) gödselstackar och komposter där de kan lägga sina ägg. 
Snokar kan bli längre än en meter. De har oftast gula, vita eller orange fläckar i nacken och rund pupill till  
skillnad från huggormen som har smal, vertikal pupill. 

21.   Järv  (Gulo gulo)
Lock&pock – ett annat ord för modig. 
Fakta – järven är fridlyst och på 60-talet fanns endast 100 järvar i Sverige. 2019 var antalet järvar uppe i ca 680 st. 

22.   Fjällräv  (Vulpes lagopus)
Lock&pock – denna är en nordlig släkting till den röda varianten som finns i hela Sverige.
Fakta – fjällräv tvingas konkurrera med rödräven om bland annat mat och levnadsområden på grund av klimat-
förändringar. Fjällräven är helt beroende av om det finns lämlar som föda. Utan lämlar finns inte tillräckligt med 
mat att föda upp sina valpar. 

23.   Älg  (Alces alces)
Lock&pock – rimmar på ”helg”. 
Fakta – är Sveriges största hjortdjur och äter ca 20-30 kg föda per dygn under sommaren och ca 8-10 kg föda 
under vintern. Brukar kallas för skogens konung.

24.   Bäver  (Castor fiber)
Lock&pock – rimmar på ”häver”. Stor gnagare. 
Fakta – bävern är egentligen ett dagdjur. När den jagades hårt i början av 1900-talet blev den mer nattaktiv för  
att överleva. Det är i alla fall forskarnas teori eftersom bävrar saknar reflekterande kristaller som gör att det går 
att se bra under vatten eller när det är mörkt (som exempelvis katterna har i sina ögon).

25.   Lodjur  (Lynx lynx)
Lock&pock – är släkt med vår tamkatt. Rimmar på klo.
Fakta – lodjuret är svår att få syn på. Den var nästan utrotad från Sverige runt år 1920 men finns nu i hela landet 
(utom Gotland) med ca 1200 djur. Fridlyst.

26.   Ek  (skogsek: Quercus Spp (Robur)
Lock&pock – rimmar på blek. 
Fakta – virke av ek användes förr till skepp och fick inte huggas ned utan tillstånd. Den sista regleringen om  
detta togs bort 1934. Ekeby är Sveriges vanligaste bynamn. Frukten har varit viktig som grisföda. Under krig 
gjordes kaffesurrogat av frukten

27.   Lönn  (Acer platanoides)
Lock&pock – lövet finns avbildat på Kanadas flagga. 
Fakta – själva träet används gärna till skaft då det inte ger stickor så lätt. I USA finns en typ av lönn som  
ger god sirap. Fröställningarna går bra att klistra på näsan. 

28.   Rönn  (Sorbus aucuparia)
Lock&pock – bärens färg och trädets färg börjar på samma bokstav. Rimmar på lönn.
Fakta – ett gammalt talesätt lyder ”surt sade räven om rönnbären”. Egentligen handlar detta om vindruvor. 
Räven är sur för att den inte kommer åt vindruvorna och hävdar då att de ändå inte är goda. I Sverige är rönnen 
betydligt vanligare än vindruvor varav talesättet har anpassats. 
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29.   Tall  (Pinus sylvestris)
Lock&pock – rimmar på ball, hall och fall.
Fakta – tallens kåda innehåller viss del desinficerande (renande) ämnen och förr i världen användes stickor  
från tallen till att peta i variga sår i tänderna med. Tall används också till att bygga hus med och kallas som  
virke för furu. 

30.   Lind  (Tilia cordata)
Lock&pock – rimmar på kind.
Fakta – linden behöver bin och humlor för sin pollinering (för att blommor ska bli till frön). Linden är frikostig 
med sin nektar så därför ser vi ofta många humlor och bin i en lind. Linden har hjärtformade blad. 

31.  Sälg  (Salix)
Lock&pock – rimmar på helg, blommar tidigt.
Fakta – sälgen bjuder på vårens viktigaste frukost. Bin och humlor (drottningarna när de vaknar på våren)  
behöver sälgens blommor för att få nektar till sig och sina larver.

32.   Kantarell  (Cantharellus cibarius)
Lock&pock – namnet rimmar på karusell. 
Fakta – mycket god att äta. Gärna stekt i lite smör och salt. En bra svamp att plocka då den lyser gul i skogen. 
Själva svampen, som vi ser, är bara den del som används för svampens förökning, så kallad fruktkropp.  
Under marken breder svampmycelet ut sig och finns där året runt där det samarbetar med växter och träd. 

33.   Karl Johan svamp  (Boletus edulis)
Lock&pock – namnet, i folkmun, består av två mansnamn.
Fakta – heter egentligen stensopp men kallas Karl Johan efter kung Karl den 14:e Johan som gillade att  
äta denna. Karl Johan svamp har ett vitt ådernät på foten. 

34.   Blåbär  (Vaccinium myrtillus)
Lock&pock – kan göra sylt av dessa. Nynna på ”Mors lille Olle…”
Fakta – gavs till piloter under krig för att göra deras syn ännu bättre i mörker.

35.   Lingon  (Vaccinium vitis-idaea)
Lock&pock – ger god sylt om bären kokas (med en hel del socker). Sylt som ofta används till köttbullar  
eller blodpudding.  
Fakta – lingon behåller sina tjocka blad under vintern. Bladen har en liten kant undertill för att spara på vatten.

36.   Grönslick  (Släkte: Cladophora)
Lock&pock – första delen av namnet är färgen, efternamnet är som att – ”visa att du slickar på en glass”.
Fakta – grönslick breder ut sig när det finns för mycket näring i havet. Då konkurrerar den ut blåstången. 
Grönslick är väldigt hal att kliva på. 

37.   Blåstång  (Fucus vesiculosus)
Lock&pock – blås lite i luften. Efternamnet hittar du i verkstan (tång).
Fakta – blåstången kvävs av grönslicken. Grönslicken gynnas när det är för mycket näring i haven.  
Blåstångbältet ger skydd och bostad för många olika arter till exempel fiskyngel.

38.   Blåslav  (Hypogymnia physodes)
Lock&pock – första delen av namnet är något vi gör när vi släcker ett ljus (blås i luften). 
Fakta – blåslav är en av de vanligaste lavarna i Sverige. Ju fler olika lavar du ser på ett träd desto bättre  
är luften. Lavar har inget skydd mot föroreningar och är därför väldigt känsliga för bland annat avgaser.  
Blåslav har små luftfyllda blåsor i kanterna som syns på nära håll.
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39.   Fönsterlav  (Cladonia stellaris)
Lock&pock – första delen av namnet är samma som det vi tittar ut igenom. 
Fakta – det vi har i adventsljusstaken. Säljs varje år under namnet ”mossa/vitmossa” vilket alltså är helt fel. 
Lades förr i tiden mellan fönsterrutorna då fönsterlaven är bra på att dra till sig fukt. 

40.   Vitmossa  (Släkte: Sphagnum)
Lock&pock – är inte det vi har i adventsljusstaken men många tror det.
Fakta – suger upp 20 ggr sin egen vikt av vatten. Förr i tiden användes den i stället för blöjor.  
Är bara vitaktig när vattnet kramas ur eller när den är helt torr. Kan vara röd, grön och brun beroende på art.  
Är du törstig i skogen kan du dricka vattnet från vitmossa. 

41.   Träjon  (Dryopteris felix-mas)
Lock&pock – första delen av namnet är ett material från skogen. Andra delen är ett namn eller någon  
som var väldigt fattig förr i världen. 
Fakta – träjons rotstam har använts mot inälvsmask och binnikemask. 

42.   Blomsterlupin  (Lupinus polyphyllus)
Lock&pock – slutet av namnet rimmar på lavin och stubin.
Fakta – en ärtväxt som ofta återfinns vid våra vägkanter. Lupinerna sprider sig snabbt och kväver  
all annan växtlighet. Är en invasiv (främmande och skadlig) art och bör tas bort.

43.   Gullviva  (Primula veris)
Lock&pock – första delen av namnet påminner om något dyrt eller något sött. Efternamnet rimmar på riva.
Fakta – gullviva klarar av att bli betad. Allt av värde i arten sitter nära marken så kon får inte tag i det. 

44.   Gul näckros  (Nuphar lutea)
Lock&pock – första ordet i namnet är dess färg. Tänk på gubben som spelar fiol i bäcken.
Fakta – rotstocken användes förr till nödbröd. I Sverige finns gul och vit näckros och dvärgnäckros.  
På ett fåtal ställen i Tiveden finns röd näckros. 

45.   Blåsippa  (Anemone hepatica)
Lock&pock – första delen av namnet är himmelens färg. Andra delen av namnet är... (visa när du 
sippar/smuttar på en dryck). 
Fakta – fridlyst på olika platser i landet. Myror hjälper till att sprida dess frön. 

46.   Rödklöver  (Trifolium pratense)
Lock&pock – första del av namnet är dess färg och efternamnet ett annat ord för pengar. 
Fakta - mycket bra växt för humlor och bin och för att binda kväve i marken.

47.   Mjölkört  (Chamaenerion angustifolium)
Lock&pock – första delen av namnet är något som är vitt och rinnigt och kommer från korna.  
Ett annat ord för växten är Rallarros. 
Fakta – denna spred sig i Sverige tillsammans med de som byggde järnvägen. De kallades för ”rallare”.  
Fröhåren har förut använts som alternativ till bomull och stoppning i exempelvis kuddar. Ordet mjölkört  
kommer av att folk förr i tiden trodde att kor som åt mjölkört producerade bättre mjölk.  

48. Groblad  (Plantago major)
Lock&pock – första delen av namnet är när en växt börjar växa och namnet på den del av växten som oftast är grön. 
Fakta – har kallats ”vite mannens fotspår”. Groblad har spritt sig över världen med vandrare.  
Groblad har använts istället för plåster på sticksår.


