NATUR-BINGO
Kære Palnatoke-spejder!
Når vi mødes til spejdermød er i Svellehytten, smutter vi tit over i skoven på den anden side af vejen.
Den skov, som vi kender så godt, hedder Tokkekøb Hegn.
I denne tid, hvor vi ikke kommer til spejdermøder, er der sikkert mange af jer, der savner at komme i
skoven. Med denne aktivitet vil vi opfordre jer til at komme i skoven og samtidigt besøge én af de
andre naturperler i Allerød, nemlig Kattehale Mose.
Start
Hvis du kommer på cykel eller i bil, så parker på P-pladsen ved XL-Byg på Sortemosevej. Følg stien
under jernbanen, til du kommer til den sti, der går rundt om Kattehale Mose.
Rute
Du kan se ruten nedenfor. Stien følges rundt modsat uret.

Sådan spiller man NATUR-BINGO
Det gælder om at holde skarpt øje, når man spiller natur-bingo.
På turen rundt om Kattehale Mose skal du medbringe et print af næste side og en blyant.
Når du ser noget af det, der er på listen, kan du krydse det af.
Afslutning
Hvis du på turen rundt om Kattehale Mose har fundet mindst 10 ud af de 12 ting på listen, løber du
som afslutning op på Karen Sofies Høj og råber af dine lungers fulde kraft: ”BINGO”!
Hvis I er flere, der følges ad, må I gå op på højen én af gangen, så der er den nødvendige COVID-19sikre afstand, når I råber ☺
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NATUR-BINGO
På turen rundt om Kattehale Mose skal du finde
Sæt kryds



Tre tegn på, at det er vinter



En sø



Et birketræ (kan kendes på den hvide bark)



Et grantræ



Et godt klatretræ (prøv det af ☺)



Et træ, der står med ”fødderne i vand”



Et træ med en orange plet



En busk med bær på
(alle farver tæller - det er lige meget, om det er røde, orange eller hvide bær)



En fugl



Mindst 5 fuglekasser
I og omkring mosen hænger der mange fuglekasser i træerne. De er til forskellige fuglearter.
Det kan man se, fordi indgangshullerne har forskellige størrelser og kasserne hænger i
forskellig højde, så kig både oppe og nede!
Du kan bruge de små afkrydsningsbokse nedenfor til at holde styr på, hvor mange fuglekasser
du har set:

□ □ □ □ □


Dyrespor
Det behøver ikke at være fodspor efter et dyr – det kan også være andre tegn på, at der har
været dyr. Da jeg gik turen for et par dage siden, fandt jeg en halvt spist grankogle og et hult
træ, hvor man kunne se, at der havde siddet et lille dyr inde i træet og puttet sig.



En gammel el-mast.
Det er nok den sværeste ting at finde, for der er kun én mast på hele ruten

Gammel
el-mast

Birketræ

Grankogle, som
nogen har spist af

Træer med orange
pletter
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Karen Sofies Høj

