
1
Bofinken är en av våra vårfåglar. Den har ett 
karaktäristiskt läte den sjunger högt och 
genomträngande med sin omisskännliga 
slutmelodi, ungefär som 
tsitsitsitsjatsjatsoritiu-tsip eller tsiptsiptsip. 
Det finns en annan fågel som låter nästan 
likadant men tydligt svagare, och utan drill i 
slutet. Vad heter den? 

 1.  Rödhake
 X.  Lövsångaren
 2.  Storspov



2
Nu söker vi en vårblomma. Den har använts 
inom folkmedicin. Bladen användes för att 
göra en dekokt mot hosta. Enligt Linné (1755) 
röktes även bladen som tobak, vilket var en 
metod mot hosta och astma som omskrivits 
redan av Plinius den äldre. 
Växten innehåller alkaloider av pyrrolizidin, 
C7H13N, vilket är mycket kraftiga gifter som 
påverkar levern.
Vilken är blomman vi söker? 

 1  Gullviva
 X  Svalört
 2  Tussilago



3
När är Vårdagjämningen 2022?

 1  Söndag 20e mars
 X  Söndag 27e mars
 2  Söndag 3e april



4
Vårkänslor är ett begrepp som används för 
olika fysiska och i synnerhet känslomässiga 
symtom i samband med vårens ankomst, så-
som en glad känsla, ökad energi.
Vilket är det ämne som gör att vi känner oss 
glada och energifyllda? 

 1  Dopamin
 X  Tyrosin
 2  Adrenalin



5
Videvisan är egentligen en dikt av Zacharias 
Topelius. Dikten publicerades första gången i 
barntidningen Trollsländan 1869. Den ingår i 
ett litet skådespel för barn som heter Stormen 
och solskenet. Den tonsattes 1895. Av vem? 

 1  Wilhelm Peterson-Berger
 X  Alice Tegnér
 2  Hilda Thegerström



6
Den 31a mars måste du byta vinterdäcken mot 
sommardäck. Vilket är det minsta tillåtna 
mönsterdjupet på sommardäck??? 

 1  3 millimeter
 X  1,6 millimeter
 2  0.9 millimeter



7
Vad betyder Hyposensibilisering?

1 Behandling mot pollenallergi
X Behandling av lökar som ska planteras i 
sandjord
2 En lackbehandling för bilen



8
Vilken vårlig högtid firar vi sedan 1400-talet 
firas till minne av det tyska helgonet Sankta 
Walpurgis.

 1  Pingst
 X  Valborg
 2  Kristi Himmelsfärd



9
Vintern rasat ut bland våra fjällar
Drivans blommor smälta ner och dö
Hur lyder nästa rad i sången? 

1 Att jag älskar dem, till björk och lindar
X Trastens sång i furuskogens lunder
2 Himlen ler i vårens ljusa kvällar



10
Hur definierar man den metrologiska våren? 

 1  Solen ska vara framme mer än 9 
  timmar per dygn
 X  Tjälen ska vara helt borta ur jorden
 2  Medeltemperaturen ska vara varmare 
  än 0 grader 7 dagar i rad


