Tall i olika stdier: Kotte, frön.
groddplanta och fjölårsplanta

Från kotte till tallplanta
Samla in bruna tallkottar som ännu inte öppnat sig.
Plocka bort några kottefjäll och ta fram frön eller ta in
kotten i rumstemperatur så att den öppnar sig och fröna
trillar ut. Så fröna gärna i såjord och vattna.
För att de ska gro krävs en köldperiod. Placera därför
de sådda fröna utomhus. Följ utvecklingen av tallplantan. Genom att så frön varje år går det att följa årstillväxten.

Vinterns frön - vad är kottar?
Tallens och granens frön är inte dolda inne i en
frukt utan sitter precis som hos andra nakenfröiga växter direkt bakom kottens fjäll. Kotten
är de nakenfröiga växternas motsvarighet till en
blomställning hos blomväxterna.
De kottar som sprider sina frön våren 2009
anlades sommaren 2006. På våren 2007 utvecklades dessa anlag till röda honkottar och gula
hankottar. Efter pollenspridningen föll resterna
av hankottarna av. De befruktade honkottarna
utvecklades under sommaren 2007 till små
gröna kottar. Sommaren 2008 växte de till full
storlek och hösten 2008 var kottarna mogna.
I februari - mars i år öppnar sig kotten torra,
soliga dagar och ett litet knäppande hörs när
kottefjällen spritter upp. Då frigörs de första
fröna ur kotten. Det finns två bakom varje fjäll.
Deras vridna frövinge gör dem till perfekta helikoptrar som snurrar iväg och ofta sprids en
bra bit från moderträdet. Honkottarna blåser
oftast ner efter tre år på trädet.
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Kulturrutan
Studera kottar
Kottar förändrar utseende beroende på
luftfuktigheten. De är hygroskopiska,
och tar lätt upp vatten. De fäller ihop sig
när det är fuktigt och spärrar ut sig när
det är torrt. Lägg några kottar i vatten. Ta
upp dem och låt dem torka. Det rör på
sig och kanske kan ett knäppande höras!
Förändringar av kottars form vid olika
fuktighet gör att djur och andra figurer
som tillverkas av kottar också kommer
att ändra form.
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PULS Biologi
– allt du behöver!

I PULS Biologi-paketet hittar du allt du behöver – vare sig du är
ämneslärare, lärare i svenska som andraspråk eller specialpedagog.
Läs om PULS på www.nok.se/puls och ladda ner de inlästa
böckerna gratis.
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