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Bästa läsare!
En ny händelserik hösttermin ligger i startgroparna och många tankar
går till elever man kommer att möta och kurser som ska genomföras
under läsåret.
Vi har valt att göra detta nummer av Bi-lagan i form av en kalender. Elva månadsuppslag finns med en kalender på den ena sidan
och idéer för undervisning på den andra. En del viktiga datum med
koppling till biologi i skolan har förts in i kalendern.
I kalendern beskrivs bl.a. hur man med enkla metoder kan studera mångfalden av djur som lever i en barrskog – i de halvt nedbrutna
växtresterna på marken, i mossan och bland granarnas barr. Vill du
titta på björndjur i mikroskop? I tidningen finns det förslag på hur
man kan söka rätt på de de små djuren. Du kan också läsa om hur
alger och lavar kan göras hållbara med hjälp av klister, något som
är användbart för att kunna spara material som tagits in till skolan.
Artkunskap kommer in i många sammanhang. Då kan scannade växter eller växtdelar i form av ett memoryspel vara en väg till kunskap.
Inne i tidningen hittar du fler förslag och idéer som är användbara i
många sammanhang och för olika åldersgrupper i skolan. På kalenderuppslagen har vi markerat praktiskt att göra med symbolen .
På vår hemsida kommer det att finnas försöksbeskrivningar, aktuella länkar och annat med anknytning till månadsuppslagen. Denna
information läggs ut sista veckan månaden innan och är avsedd för
såväl grundskola f – 9 som gymnasium och vuxenutbildning.
Bi-lagan skickas ut till alla rektorsområden i landet. Om din skola
består av flera enheter eller byggnader kanske inte alla intresserade
nås av Bi-lagan. Sprid gärna information om Bi-lagan och att det går
bra att prenumerera på ett eget gratis exemplar via hemsidan.

Trevlig läsning!
Christina Polgren

Färga med svamp och lav
Naturliga färgämnen användes fram till mitten av 1800talet då syntetiska färgämnen tog överhand. T.ex. beskriver Linné hur lavar kan utnyttjas vid färgning av ylle. Att
använda färgämnen från naturen ger en rik variation av
färgnyanser. Den här sidan ger en översikt av hur det går
till att färga med svamp och lav. Mer utförliga instruktioner finns på vår hemsida.

Hur färgar man ullgarn?
Garnet: Ullgarnet tvättas innan färgningen för att ta bort det

naturliga ullfettet. Värmning och kylning av garnet bör ske
gradvis. Ullgarn tål värme, men om garnet samtidigt gnuggas
krokar hullingar på ullhåren i varandra och garnet krymper.
Med ett vanligt stormkök kan garnet färgas ute i naturen. Vatten, färgningsmaterial, eventuellt betmedel och
några små garnhärvor läggs tillsammans i kastrullen
och får stå och nästan koka i ca 60 minuter.

Betning: Garnet behandlas (betas) före färgningen för att fär-

gen ska binda bättre till garnet och för att få fram olika färgnyanser. Olika kemikalier kan användas för betning: t.ex. alun
(kaliumaluminiumsulfat) och vinsten (kaliumvätetartrat).

Färgbad: En mängd olika material från naturen kan utnyttjas

till färgning, t.ex. svampar, lavar, blad, granris, ljung, bark
och kottar. För att frigöra färgen kokas materialet i vatten.
Ungefärliga koktider: Svampar, lavar och blad kokas upp
till 1 h, ris och ljung 2 h, bark och kottar 3 h. längre tid ger
starkare färg. Efter kokningen silas färgbadet och vätskan tas
tillvara.

Färgning: Förvärm garnet i ljummet vatten, lägg det sedan
i färgbadet (90°C) och låt det färgas under ca en timma. Avsluta med att skölja garnet.

Färglav och tuschlav
Färglav växer allmänt över hela Sverige på berghällar med sura bergarter. Laven ger en intensivt
roströd färg. Tuschlav växer på klippor i södra
och mellersta Sverige. Den bildar en upp till 20
cm stor platt bål som är gråsvart i torka men blir
Garn färgat med färglav blir rostrött.
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grönsvart i vått tillstånd. Tuschlav färgar ullgarn
violett om färgbadet efter avsilning får en tillsats av
ammoniak och sedan får stå i 2-3 veckor.

Kanelspindlingar
Den svamp som ger mest intensivt röd färg åt ullgarn
är blodspindlingen, som växer i mossrik granskog,
men även andra kanelspindlingar ger vackra röda och
gula färger.
Svamparna är max 10 cm höga och ingen av svamparna i gruppen är ätbar. Kanelspindlingarna innehåller antrakinonfärger, som i allmänhet är mycket
ljushärdiga. Antrakinonfärgerna har en grundstruktur
av två bensenringar med en kinonring i mitten. För att
färgen ska bli tvätthärdig ska man skölja med ättika
efter färgningen.
Tunnskiktskromatografi (bild t.h.) på färgbad från
blodspindling visar att minst tre färgämnen ingår.

Färgning med olika svampar
Garndockorna på bilden (ej nr 3, 5, 7 och 9)
har betats med alun och vinsten.
Färgningstiden har varit 60 min,
med undantag av nr 1 som endast
färgats 15 minuter. Numreringen
börjar t.v. och går motsols.
Lysticka ger violett färg om
lite ammoniak tillsätts till
vattnet samtidigt som svampen kokas.
1-3. Lysticka.
4-5. Blodspindling.
6-7. Rödskivig kanelspindling.
8-9. Fnöskticka.

Blodspindling
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Bevara skogens lavar
I Sagan om de två tornen berättar J.R.R.Tolkien om de små hoberna Merry
och Pippin och deras äventyr i enternas skog. Där träffar de en av enterna
(trädvarelser), Lavskägge, som berättar om hur skogen huggs ner av de
onda orcherna. Lavskägge övertalar de andra enterna att sluta upp tillsammans med alla andra goda krafter i kampen mot den onda makten.

I enternas skog
”Merry anförde deras vandring under trädens mäktiga grenar. De föreföll urgamla, bortom alla förmodanden. Långa, släpande skägg av mossa och lavar
hängde ner från dem, och de blåste och vajade för vinden. Dolda i skuggorna
spejade hoberna utåt och riktade blicken mot kullen de lämnat... ”
”…Hrrm ja, svarade rösten, som sagt jag är en ent eller vad man nu vill
kalla mig. Jo, ent heter det visst. Det är jag som är enten, skulle ni väl kanske
uttrycka det på ert tungomål. Somliga kallar mig Fangorn, andra säger Lavskägge. Lavskägge passar kanske bäst.

Lavar växer mycket långsamt. Plocka endast vanliga arter och ta bara små mängder.
Så här kan du göra lavar tåligare för
att kunna bevara dem:
Pensla lavarna med en något utspädd klisterlösning (flytande vattenbaserat klister
som kan köpas i hobbyaffärer).
En del lavar är lättast att pensla när de är
torra, andra när de är fuktiga. Alternativt
kan man doppa de fuktade lavarna i en
riktigt utspädd lösning och krama ut det
överflödiga klistret.
Lavar tål uttorkning men är känsliga för luftföroreningar. Beskrivning på hur lavar kan
användas vid bedömning av luftkvalitet finns
på vår hemsida (www.bioresurs.uu.se).

– En ent, sade Merry. Vad är det för något?…”

Fönsterlav, säljs till jul under det felaktiga namnet vitmossa.

”Lavskägge: Givetvis, mina vänner: det är sannolikt nog, sade han långsamt
att vi går mot vår domedag också. Enternas sista marsch. Men hade vi stannat
hemma och gjort ingenting hade domen hemsökt oss ändå på något sätt, förr
eller senare. Den tanken har länge grott i våra hjärtan, det är därför vi är på
marsch nu. Det är inte något hastigt påkommet beslut.”

Gammelskog
Gammelskog krävs för att många av de starkt hotade arterna, t.ex. vissa
lavar, som finns i skogen ska kunna överleva. Arealerna gammelskog har
kraftigt minskat i Sverige under 1900-talet. Som gammelskog räknas i norra
Sverige den skog vars ålder överstiger 150 år, i södra Sverige gäller 130 år. I
landets norra delar, framför allt i gränstrakterna mot fjällvärlden, finns fortfarande många områden som innefattar mer än 10% gammelskog, men i södra
Sverige kan i allmänhet mindre än 2% av skogen numera räknas som gammal.

”En biologisk mångfald och genetisk variation i skogen skall säkras. Skogen
skall brukas så att växt- och djurarter som naturligt hör hemma i skogen
ges förutsättningar att fortleva under naturliga betingelser och i livskraftiga
bestånd. Hotade arter och naturtyper skall skyddas.”
Ur Skogsvårdslagen

Fönsterlav, behandlad med klister
Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik • Bi-lagan nr 2 augusti 2004 • Får fritt kopieras om källan anges.

Skägglav (eller Lavskägge?)
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Svampar till nytta och skada
Vad har kor, termiter och klibbtickor gemensamt? Jo, alla får energi
från cellulosa i växternas cellväggar. Kor och termiter måste ta hjälp
från små mikroorganismer i tarmkanalen, bakterier och protozoer, för
att kunna frigöra energin från cellulosamolekylerna, medan klibbtickan själv producerar enzymer för nedbrytning av cellulosa. Ostronskivlingen, som också kan bryta ner cellulosa, går bra att odla i skolan.

Tickor
Tickor angriper levande och döda träd genom att svamphyferna växer in i
träet. Fruktkropparna är alltså bara en del av svampen. När träet bryts ner
bildas vit- eller brunröta som man ofta kan se ute i skogen.
Klibbtickan känns igen på den orange-röda zonen. Den växer ofta på stubbar och döda träd av gran. Klibbtickan bryter ner cellulosa, medan ligninet
lämnas kvar. Veden blir brunfärgad och faller sönder i kuber.
Fnösktickan växer på lövträd. Den är gråaktig och liknar till formen en
hästhov. Svampen har enzym som bryter ner både cellulosa och lignin. Eftersom det bruna ligninet bryts ner blir trä som angrips av fnöskticka vitt,
poröst och faller sönder i långa fibrer. I mitten av 1800-talet började tändstickor användas mer allmänt. Innan dess slog man eld med hjälp av eldstål,
flinta och fnöske. Fnöske tillverkas av fnösktickan, som kokas, torkas och
bankas ut till tunna, mjuka skikt. Fnöske har också använts för tillverkning
av t.ex. hattar.

Stubbe med angrepp av brunröta

Odla svamp på lab
Hur åskådliggör man hyfer och visar att svampar är mycket mera än
fruktkroppar? Pröva att lägga en bit av en svamp inköpt i livsmedelsaffär, t.ex. ostronskivling, shiitake eller champinjon (alternativt vildväxande
svamp), på en agarplatta med ett svagt surt substrat (maltagar).

Klibbticka känns igen på
den orange-röda zonen.

Välj en ung, frisk fruktkropp eller för ostronskivling en samling fruktkroppar. Bryt itu fruktkroppen och skär med en ren, helst steril kniv ut en liten
bit av svampens inre. Rör inte vid brottytan med händerna, så undviker
du att svampen infekteras. Lägg svampbiten
på agarplattan. Efter bara några dagar
börjar det växa ut hyfer från svampbiten. Ostronskivling växer mycket
snabbt och efter några veckor
kan det t.o.m. börja utvecklas
fruktkroppar som växer ut från
petriskålen (se bild t.h.).

Fnöske, flinta och eldstål

Fnöskticka
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Naturdetektiverna sp
– vem har varit i farten?
November är spårens månad. I norra delarna av landet har
snön lagt sig och gör det lätt att följa djurens rörelser. Men
även där det inte finns snö kan man se spår efter djur. För
den som är uppmärksam skvallrar t.ex. avtryck av tassar,
gnagmärken och spillning om vilka djur som har passerat
förbi. I skogen kan alla bli naturdetektiver för en dag!
I gammelskog hittar man ofta spår efter hackspettar, såväl
hål i trädstammar som sönderhackade kottar. Ibland sitter en
kotte fastkilad i en grenklyka och då kan man vara säker på
att det är hackspetten som har varit framme och satt fast den
där för att på ett enkelt sätt kunna hacka i sig fröna. De tre
bilderna till höger har ett samband. Kan du se vilket?
Även små djur kan lämna mycket spår. I barrskog finns ofta
massor av hål och gångar som barkborrar och andra insekter
har gjort i trädstammar. Oftast är det den åttatandade granbarkborren som har varit framme och gnagt de konstnärligt
utformade mönster som syns under barken på granar. Jämför
olika gnagspår och försök bestämma vilka arter som åstadkommit dem!

Omisskännligt – bävergnag! Bävrar är skygga
djur som sällan visar sig för oss människor,
men spåren av dem är lätta att upptäcka.

Spår av klövar och tassar syns ibland på fuktig mark.
Bevara spåren, genom att göra en gipsavgjutning. Gips
finns att köpa i färgaffärer. Klipp en remsa av
styv kartong – en mjölkkartong går alldeles utmärkt – och foga ihop den
med ett gem. Tryck sedan
ner kartongen över spåret
så att det bildas en brunn
att hälla gipset i. Häll i
gipsblandningen och låt
den stelna, ca 30 min.
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Överst en kotte som hackspetten hackat
på, i mitten spår av granbarkborre som
hackspetten gärna äter och underst spår
av hackspettens födosök.
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Fingeravtryck kan framkallas med många olika metoder. Ta

Gör som polisen!

fram fingeravtryck på t.ex. en glasskiva genom att pensla på
kolpulver blandat med potatismjöl med en mjuk pensel. Lyft
sedan fingeravtrycket med genomskinlig tape eller självhäftande plast och fäst det på ett vitt papper.

På en brottsplats kan finnas spår av olika
slag: finger- och fotavtryck eller blod och
andra spår som innehåller celler som kan
användas för DNA-analys.
Hur säkras spåren på en brottsplats? Att
göra gipsavgjutningar av spår och leta fingeravtryck kan vara en uppgift för elever.

I texten ovan beskrivs hur man gjuter spåravtryck i gips. Bilderna visar en avgjutning av en hundtass och en rådjursklöv.

Mönstret på fingertopparna bildas redan under fosterstadiet. Eftersom det inte bara påverkas av arvsanlag utan
också av miljön i livmodern kommer varje individ, t.o.m.
enäggstvillingar, att ha variationer i mönstrets utseende. Det
finns tre mönstertyper: slinga (se bild t.h.), båge och virvel.

Djurgranen – vad gömmer sig bland barren?
Granen, som ofta hämtas från en till synes artfattig granplantering,
får nytt liv som den främsta juldekorationen. Men tänker vi egentligen på att det är ett helt litet ekosystem vi flyttar hem från skogen?
Spindlar av många slag, små spindlar, stora spindlar, korsspindlar och
krabbspindlar med neongröna ben döljer sig bland barren och märks
oftast inte bland glaskulor, glitter och ljus.
Testa att samla in smådjur från granar i skogen genom att använda
en stor plastpåse avsedd till förvaring av kläder (ca 70x160 cm). Trä
plastpåsen över en grangren och skaka kraftigt. Häll innehållet i påsen i en stor plastbalja och sök rätt på de djur som kommit med. Jämför
gärna djurlivet i granar som vuxit i olika slags skogar, t.ex. en granplantering och en naturskog.
Hur gamla är granarna i skogen? Räkna årsringar på stubbar eller antalet
grenvarv på mindre träd. Hur gammal en gren är ser man genom att
räkna förgreningarna. Prickarna på bilden till höger markerar förgreningar för fyra år.

,
en

ol
är

en
jus

p

-t i
p pe
i
t
pe
, tip
, tapp
,
p
p
t
a
p
p
i
p
t
i
p
,
T
.

p

pp
-ta

pp
, ti

slä
ck
ta

är
o

lj u
s

Ibland ser man egendomliga bildningar
som ser ut som en liten ananasfrukt
vid spetsen på granskott. Det är
s.k. ananasgaller, som bildas av
trädet när granbarrlusen lägger
sina ägg vid barrbaserna.
Ur hålrummen
kommer nya
barrlöss ut.

Åldersbestämning av grangren
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Se nu tittar spindlar fram ur granen, fram ur granen.
Fyra benpar tassar tyst på tårna, tyst på tårna.
Tipp, tapp, tipp, tapp, tippe-tippe-tipp-tapp,
tipp, tipp, tapp.
Åtta ögon spejar efter småkryp, efter småkryp.
Söker, letar efter spindelgodis, spindelgodis.
Tipp, tapp, tipp, tapp, tippe-tippe-tipp-tapp,
tipp, tipp, tapp.
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v. 53

27
Johannes, Johan

8

Angela, Angelika
Luciadagen

14

15

Sten, Sixten

21

Gottfrid
Vintersolståndet

Tomas

28
Benjamin

Virginia

22
Natanael, Jonatan

Värnlösa barns dag

29
Natalia, Natalie

Torsdag

2

10

Anna

Assar

24

11

25

Eva

30

31

Abel, Set

Sylvester

Alexander, Alexis

19

Abraham
Julafton

1

4:e advent

Isak

Juldagen

26
Stefan, Staffan

Nyårsafton

3:e advent

12

18

Stig
Drottningens
födelsedag

Sven

Daniel, Daniela

17

2:a advent

5

Barbara, Barbro
Nobeldagen

Malin, Malena

16

Söndag

4

Lydia

9

Adam

Lördag

3

Beata, Beatrice

23

Fredag

2

Annandag jul

Överlevare i extrema miljöer

Björndjur är särskilt
vanliga i torra miljöer. De
finns t.ex. i vägglav på aspträd och i mossa på marken.

150 grader varmt, 273 graders kyla, torka och mättad saltlösning låter inte
som lämpliga miljöer för liv. Trots allt finns det ändå organismer som överlever i dessa miljöer och flera av dem kan enkelt studeras i skolan.

För att laka ut djuren används en
liten tratt försedd med ett finmaskigt nät upptill och en kort plastslag med ett litet glasrör nedtill.

Kunskap om organismer i extrema miljöer har kommit till användning inom
gentekniken. I varma källor i t.ex. USA finns bakterien Termus aquaticus. Enzymet Taq DNA-polymeras från denna bakterie kommer till användning då DNA
från t.ex. en brottsplats ska undersökas. Eftersom mängden DNA-material
oftast är mycket liten måste det först mångfaldigas. Detta görs med en metod
som kallas PCR (Polymerase Chain Reaction) där det värmetåliga enzymet från
bakterien Termus aquaticus används.

Lite mossa eller lav läggs i tratten, som fylls med vatten så att materialet täcks.
Tratten får sedan stå ett dygn. Björndjuren faller
efterhand ner i röret. Vätskan sugs upp med pipett
och förhoppningsvis finns där björndjur som kan
studeras i mikroskop.

Björndjur

Trots att de är så små kan man i stor förstoring se
björndjurens fyra benpar och ofta även inre organ.

De ca 800 arterna av björndjur är spridda över hela jorden och till och med på
Antarktis finns björndjur. I Sverige finns ca 80 arter. De är mikroskopiskt små,
högst bara någon mm, så det gäller att leta på rätt ställe för att ha en chans att
hitta djuren. De lever både i vatten och på land. Man kan t.ex. hitta björndjur i
mossa på marken och i torr vägglav på aspstammar.

Foto: Stefan Gunnarsson, BSA, Uppsala universitet

Artemia
Ett annat djur som klarar extrema förhållanden är Artemia, ett litet kräftdjur
som naturligt lever i saltsjöar, t.ex. Great Salt Lake i Utah, USA. De klarar både
höga salthalter och uttorkning.

Björndjur: Echiniscus sp.

Artemiaembryon, som kan köpas i akvarieaffärer, ser ut som små pepparkorn. När man lägger dem i en 3%-ig saltlösning kläcks små millimeterstora larver efter något dygn. Sedan sker en tillväxt under några veckor
så att den vuxna individen blir drygt 1 cm lång. Ett litet ekosystem kan skapas
i ett akvarium där Artemia lever på encelliga alger och ingen tillförsel av annan
föda behövs.
Detta enkla ekosystem kan bilda utgångspunkt vid diskussioner med elever om
fotosyntes, cellandning och samverkan inom ett ekosystem. För mer information
om hur man odlar Artemia och vilka undersökningar som kan göras, se Bi-lagan
1/2003, som kan hämtas från resurscentrums hemsida.
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Björndjur: Macrobiotus blocki

Foton: Björn Sohlenius, Naturhistoriska riksmuseet

Björndjuret är en mycket näpen liten varelse som både ser ut som och rör sig
som en liten björn. Björndjuren kallas också trögkrypare eller tardigrader. De
klarar temperaturer mellan ca -273 °C och +150 °C och tål även höga tryck,
joniserande strålning och giftiga kemikalier. Förklaringen är att de kan stänga
av alla livsprocesser och gå in i ett tillstånd som kallas kryptobios då de ersätter
vattnet i cellerna med socker.

Januari 2005
Måndag

v. 53

27

Tisdag

28

Onsdag

29

Torsdag

30

Fredag

31

Lördag

1

Nyårsdagen

Söndag

2
Svea

v. 1

3

4

Alfred, Alfrida

v. 2

10

11

Sigurd, Sigbritt

v. 3

17
24 31

Ivar, Joar

Erika

Jan, Jannike

18

Anton, Tony

v. 4

Rut

Hilda, Hildur

25
Paul, Pål

5

Trettondedagsafton

Hanna, Hannele

12
Frideborg, Fridolf

19
Henrik

26
Bodil, Boel

Fördjupa dina
kunskaper

Trettondedag jul

6

Kasper, Melker, Baltsar
Tjugondedag jul

13
Knut

8

August, Augusta

14
21

Fabian, Sebastian
Förintelsens minnesdag

Göte, Göta

Laura, Lorentz

22

Agnes, Agneta

28

Erland

15

Felix, Felicia

20
27

7

Konungens namnsdag

Karl, Karla

Vincent, Viktor

29
Diana

9
Gunnar, Gunder

16
Hjalmar, Helmer

23
Frej, Freja

30
Gunilla, Gunhild

Frukt är godis – och undervisningsmaterial!
Frukt och miljö
Foto: Bo G Svensson

Vilka frukter finns i fruktdisken? Var har de odlats?
Hur långa sträckor har de transporterats för att
komma till din butik? Hur påverkas den lokala miljön vid produktionen av frukterna? Vilka
frukter finns med KRAV- och rättvisemärkning?

Odla exotiska växter
Ta frön från olika frukter och så i krukor
inomhus. Undersök: Hur lång tid behöver ett frö
för att gro? Vad beror det på att frön ibland inte
gror och hur kan man göra för att underlätta groningen? Hur ser de första bladen ut? Många frön
tar lång tid på sig att gro. Prova gärna många frön
av olika sorter. Klängväxten till höger är frösådd
ur en passionsfrukt.

än
dels
erik kombination!

Bjud på en mängd olika frukter! Använd alla
sinnen för att beskriva dem: doften, känslan,
strukturen när man håller dem i handen, hur
det känns i munnen när man börjar äta. Och så
smaken förstås – hur beskriver man en smak?

Ta reda på mer
Hur ser växten ut som frukten
växer på – slingerväxt, stort
träd eller liten buske? Kan
man använda andra delar
av växten än frukten?
Vilka olika typer av frukter
finns det? Vad menas t.ex.
med ett bär, en skenfrukt eller
en stenfrukt? Hur ser fruktens frö
ut och hur sprids det i naturen?

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik • Bi-lagan nr 2 augusti 2004 • Får fritt kopieras om källan anges.

en
h

En jämförelse mellan olika frukter
ger en inblick i några av de parametrar som kan ingå i en livscykelanalys. Prickar på en karta som
markerar odlingsplatser för de
frukter som klassen äter under
en dag kan utgöra underlag för
resonemang kring utnyttjande
av jordens resurser.

Att testa

in
lat
h ge
c
o
i
w
i
K

–

Många frukter innehåller fruktsafter som i sin tur
innehåller ämnen som syror och enzymer. Genom att mäta
pH kan eleverna testa hur sur fruktsaften är, och jämföra
med hur surt det smakar. Vissa frukter innehåller enzymer
som bryter ner proteiner. T.ex. används enzymet papain
från papaya för att göra kött mörare.
Lägg bitar av frukt på ett fuktat gelatinblad. Hur påverkas
proteinet i gelatinet av fruktsaften? (Ett tips är att testa bitar av kiwi och ananas).

Februari 2005
Måndag

v. 5

31

Tisdag

1
Max, Maximilian

v. 6

7

8

Rikard, Dick

v. 7

14
Valentin

v. 8

21
Hilding

v. 9

28
Maria

Berta, Bert
Alla hjärtans dag

15
Sigfrid

22
Pia

1

Onsdag

2
Kyndelsmässodagen

9
Fanny, Franciska

16
Julia, Julius

23
Torsten, Torun

2

Torsdag

3

4

Disa, Hjördis

Evelina, Evy

18

Alexandra, Sandra

3

12

Yngve, Inge

17

Mattias, Mats

Agata, Agda

11

Iris

19

Frida, Fritiof
Fettisdagen

25
Sigvard, Sivert

4

Lördag

5

Ansgar, Anshelm

10

24

Fredag

Gabriella, Ella
Askonsdagen

26
Torgny, Torkel

5

Söndag

6
Dorotea, Doris

13
Agne, Ove

20
Vivianne

27
Lage

6

Ett myller av djur
”många syns inte men finns ändå...”
Vad händer om ingen äter upp allt dött material som hamnar på marken i
en skog? Meter efter meter av döda växt- och djurrester skulle bli kvar och
kretsloppet av näringsämnen brytas. Under årmiljonernas lopp skulle så
småningom lager med brunkol och stenkol bildas.
Tack vare alla bakterier, svampar och små kryp i marken, som ingår i ett
lilleputtekosystem med farliga rovdjur och fredliga växtätare, bryts oftast
döda växt- och djurrester ner och näringsämnen omsätts i ett kretslopp.

Gör en förnatratt!
Tillverka en enkel förnatratt av
petflaskor och titta på djuren i
förnan.
Använd två stora petflaskor.
Överst placeras en halv petflaska
(utan botten) som håller förnaprovet på plats. Övre, koniska
delen av en petflaska blir en tratt.
Ett nät tejpas fast för att hindra
skräp att fall ner. Tratten sätts i
den nedre halvan av en petflaska
(utan botten) som vänts upp och
ner. Helst bör hela förnatratten
målas eller täckas med folie för
att stänga ute ljus.
Djuren i förnan gillar inte starkt
ljus och torka. Ljus från en vanlig
glödlampa gör att de söker sig
nedåt mot mörkare och fuktigare
miljö.

På bilden syns förnaorganismer: olika
slag av kvalster, en hoppstjärt, en kortvinge, en spindel och en skalbaggslarv.

Djuren kan fångas upp i en burk
med ett fuktigt lager av gips som
blandats med kolpulver. På så
sätt kan djuren studeras levande
och syns dessutom bra mot det
mörka underlaget.
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”Du tror inte på det här, eller hur?
Men visan handlar om okända djur.
Många är långa och svåra att fånga,
många syns inte men finns ändå...”
Kan Beppe Wolgers ha tänkt på alla
små kryp som gömmer sig i marken
när han skrev sin visa?

Mars 2005
Måndag

v. 9

28

Tisdag

1

2

Albin, Elvira

v. 10

7

v. 11

Siv

14

15

Matilda, Maud

v. 12

Kristoffer, Christel

21

22

10

16

Nationell uttagningstävling till Biologiolympiaden

Herbert, Gilbert

23

12

25

Ebba, Ebbe
Kronprinsessans
namnsdag

Viktoria

26

Vårdagjämningen

20

Josef, Josefina
Långfredagen

13
Greger

19

Edvard, Edmund
Skärtorsdagen

6

Tora, Tove

18

Gertrud

24

Adrian, Adriana

Edvin, Egon

17

Söndag

5

11

Edla, Ada

Lördag

Joakim, Kim
Påskafton

27

Påskdagen

Sommartid börjar
Bengt

v. 13

9

Fredag

4

Gunborg, Gunvor

Torbjörn, Torleif
Sista ansökningsdag
till sommarkurser på
universitet o högskolor

Torsdag

3

Ernst, Erna
Internationella
kvinnodagen

8

Camilla

Onsdag

28

Kennet, Kent
Annandag påsk

Malkolm, Morgan

29
Jonas, Jens

Gerda, Gerd

30
Holger, Holmfrid

Gabriel, Rafael

31
Ester

Marie bebådelsedag

1

Emanuel

2

Rudolf, Ralf

3

Gör din egen flora!
Äntligen är de här – vårblommorna som vi har väntat på under den långa vintern!

Skogsviol – hör till ett
släkte med flera arter som
är till förväxling lika.
Teveronika – som ibland kallas
mormors glasögon, använde man
förr till te och växten ansågs lindra
en mängd olika åkommor.
Majsmörblomma – saknar
nästan alltid något kronblad,
till skillnad från andra smörblommor.

Bilderna på den här sidan
och på junisidans naturmemory är gjorda i en
vanlig flatbäddsscanner. Lägg
växterna direkt på scannerns
glasskiva. Höj eventuellt upp
locket något för att undvika
att växterna plattas till. Ställ
in upplösningen på 300 dpi
för att få god kvalitet på
bilden och skriv ut den med
färgskrivare. Bilderna kan bli
ett hjälpmedel för eleverna
att lära sig vanliga svenska
växter.

Vårfryle – med
spretig blomsamling och långa,
glesa hår på
bladen, är en av
de första vårblommorna.

Backtrav
– oansenlig, men
ändå forskarnas
favoritväxt och
den första växten
vars hela genom
sekvenserats.
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Gullviva – en av
våra mest uppskattade vårblommor, har använts
till såväl medicin
som till mat och
dryck.

Förgätmigej
– blomman med
det vackraste
namnet av alla?

April 2005
Måndag

v. 13

28

Tisdag

29

Onsdag

30

Torsdag

31

Fredag

1
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Harald, Hervor

v. 14

4

5

Marianne, Marlene
Svenska Juniorvattenpriset,
sista anmälningsdag

v. 15

11

Ulf, Ylva

v. 16

18
Valdemar, Volmar

v. 17

25
Markus

Irene, Irja

12
Liv

19
Olaus, Ola

26
Teresia, Terese

6
Vilhelm, Helmi

13
Artur, Douglas

20
Amalia, Amelie

27
Engelbrekt

7
Irma, Irmelin

14
Tiburtius

21
Anneli, Annika

28
Ture, Tyra

8
Sista ansökningsdag till
höstterminens kurser på
universitet och högskolor

Olivia, Oliver

22
Allan, Glenn

29
Tyko

Gudmund, Ingemund

Ingvar, Ingvor

16

17

Patrik, Patricia
Biologilärarnas
förening, årsmöte

23
Georg, Göran

Mariana

Ferdinand, Nanna

10

Otto, Ottilia

30

Söndag

3

9

Nadja, Tanja

15

Lördag

Konungens födelsedag
Valborgsmässoafton

Elias, Elis

24
Vega

1

Biologilärarnas
förening, årsmöte
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Livet i en tångruska
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Blåstång förekommer från Bottenviken till Skagerrak. Gör en exkursion till en
havsstrand – där kan man bland annat studera en blåstångsruska och de
organismer som lever i anslutning till blåstången. Med några enkla knep
kan alger också bevaras för framtida studier.
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Undersök tången och dess invånare
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Mossdjur på blåstång

Hur blåstången ser ut avgörs av den miljö som den har vuxit i: saltvatten eller
bräckt vatten, exponerat eller i ett lugnare område, djupare eller grundare. Åldern
på tången ser man på antalet förgreningar, en förgrening för varje år. Tångruskan
på bilden nedan till höger är sex år gammal.
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Lyft en tångruska direkt från havet ner i en vattenfylld balja. På
så vis följer de frisimmande djuren som lever runt tången med.
Efter en stund vågar sig djuren iväg på simturer i baljan och
avtecknar sig tydligt mot den vita baljbottnen.

gs

Vid förgreningarna finns normalt flytblåsor, men om algen har varit exponerad för vågor kan flytblåsorna saknas. I början av växtsäsongen finns
det knottriga ansvällningar i grenspetsarna, s.k. receptakler. I dessa
finns fortplantningsorganen.

Bevara alger

Fly
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fr å n bl å stå n
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Fintrådiga alger bevaras bäst genom att pressas. Algens ”slemmiga” yta gör att den lätt fäster vid ett papper när den har torkat. Gör
så här: Fyll vatten i en balja med lutande botten – ett målartråg av stor
storlek fungerar utmärkt. Lägg ett vitt A4-papper i baljan och placera
algen som ska pressas ovanpå pappret (se bild nedan). Skaka ut de fina
förgreningarna så att algen breder ut sig. Ta försiktigt upp pappret med
algen på och placera det på en tidning. Täck med gasväv (från tygaffär eller
apotek) för att hindra att algen fäster vid pappret ovanför. Lägg tidningspapper
även ovanpå och lägg en tyngd överst.

Färgämnen

H a vs

gr å su g g a

Blåstångsbälte från Östersjön
med påväxt av fintrådiga alger

U l l sl e k e ( r ö d a

lg )
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Blåstång och andra brunalger innehåller fucoxanthin, ett
brunt färgämne, men har även de gröna
färgpigmenten klorofyll a och c. De gröna
färgpigmenten syns tydligt om blåstången doppas i kokhett vatten, eftersom fucoxanthin är lösligt i varmt vatten.
Kraftiga brunalger, tång, kan bevaras genom att man doppar algen i en
utspädd klisterlösning. Klisterlösningen kan också målas på. Häng på
tork över t.ex. en blompinne eller låt torka liggande på plast.

Maj 2005
Måndag

v. 18

2

3

Filip, Filippa

v. 19

John, Jane

9

10

Reidar, Reidun

v. 20

16

Annandag pingst

Ronald, Ronny

v. 21

23

Fullmåne – blåstången
förökar sig!

Desideria, Desirée

v. 22

Tisdag

30
Vera, Veronika

Esbjörn, Styrbjörn

17
Rebecka, Ruben

24
Ivan, Vanja

31
Petronella, Pernilla

Onsdag

4
Monika, Mona

11
Märta, Märit

18
Erik

25
Urban

1

Torsdag

5

Kristi himmelfärdsdag

Gotthard, Erhart

12
Charlotta, Lotta

19
Maj, Majken

26
Vilhelmina, Vilma

2

Fredag

6
Marit, Rita

13
Linnea, Linn

20
Karolina, Carola

27
Beda, Blenda

3

Lördag

7

Fågelskådningens dag

Halvard, Halvar

21
Konstantin, Conny

28
Ingeborg, Borghild

4

8

1

Första maj
Valborg

Nymåne, blåstången förökar sig!
Fågelskådningens dag
Åke

Carina, Carita

14

Söndag

Pingstafton

15

Pingstdagen

Sofia, Sonja

22

Svenska Juniorvattenpriset, prisutdelning

Hemming, Henning

29
Yvonne, Jeanette

5

Mors dag

Gör ditt eget naturmemory!
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Du kan skriva ut fler exemplar av det här uppslaget
och andra förslag på naturmemory från vår hemsida
(www.bioresurs.uu.se).

Juni 2005
Måndag

v. 22

30

Tisdag

31

Onsdag

1

2

Gun, Gunnel

v. 23

6

Sveriges nationaldag
Nymåne – blåstången
förökar sig!

Gustav, Gösta

v. 24

13
Aina, Aino

v. 25

20
Linda

v. 26

27
Selma, Fingal

7
Robert, Robin

14
Håkan, Hakon

21
Alf, Alvar

28
Leo

Torsdag

8

Rutger, Roger

9

Eivor, Majvor

15

16

Margit, Margot

22

Börje, Birger

Fullmåne – blåstången
förökar sig!

Paulina, Paula

29
Peter, Petra

Axel, Axelina

23
Adolf, Alice

30

Fredag

3

4

Ingemar, Gudmar

10

Midsommarafton

Johannes Döparens dag

David, Salomon

2

Elof, Leif

Spelregler: Första spelaren vänder upp två kort.

Om korten bildar ett par behålls de och spelaren
fortsätter. Om inget par bildas läggs korten tillbaka
på sin plats och turen går vidare till nästa spelare.
Spelet är slut när inga kort återstår på bordet.
Vinnare är den som har flest par.

De vilda blommornas
dag

Germund, Görel
Midsommardagen

Gör ditt eget naturmemory!
Klistra upp sidan med memorybilderna på
styvt papper eller laminera med plast i en lamineringsapparat. Klipp ut bildrutorna och lägg
ut dem med baksidan upp. Varje bild bildar
ett par med en annan bild från samma trädslag, t.ex. blad+frukt eller blad+blommor.

Eskil

19

Björn, Bjarne

25

Bo

12

18

Torborg, Torvald

1

Solbritt, Solveig

Bertil, Berthold

17

Söndag

5

11

Svante, Boris

24

Lördag

Alla spelare behöver känna
igen trädens blad/blommor/
frukter för att kunna kombinera ihop riktiga par. Tillgång
till en trädbok eller trädflora
är en fördel.

26
Rakel, Lea

3

Aktuellt

E-brev
Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik erbjuder möjlighet att prenumerera
på e-brev med information. Det finns fyra e-brev med olika intressefokus; förskola,
grundskola f-5, grundskola 6-9 och gymnasium/vuxenutbildning – anmäl dig till ett eller flera via vår hemsida. E-brev skickas ut när vi har information för en viss målgrupp.

Bioteknikvecka
Vecka 42 anordnar resurscentrum en Bioteknikvecka med en mängd aktiviteter för
lärare i olika delar av skolan. David Micklos från Dolan DNA Learning Center, USA
medverkar under veckan. Programmet kommer att innehålla en tvådagars praktiskt
inriktad kurs för lärare från gymnasium och vuxenutbildning, aktiviteter riktade till
lärare från grundskola, öppna föreläsningar för elever och lärare och en dag med fokus
på utbildningsfrågor/bioteknik i undervisningen. Aktiviteterna äger rum i Uppsala och
Stockholm och kommer i de flesta fall att vara avgiftsfria.
Information om Bioteknikveckan kommer att läggas ut på vår hemsida. Anmäl dig
genom att skicka ett mail till resurscentrum, info@bioresurs.uu.se senast den 17 september. Tio resestipendier finns att söka för lärare som går tvådagarskursen och som har lång
resväg. Boka redan nu in vecka 42!

ESOF2004 (EuroScience Open Forum 2004)
Under fyra dagar den 25–28 augusti genomförs i Stockholm den första ESOF-konferensen. Under konferensen erbjuds speciella arrangemang för skolan. Det blir också aktiviteter på stan för allmänheten.
Resurscentrum kommer att finnas på plats under alla fyra dagarna i ett av tälten i
Kungsträdgården och erbjuder aktiviteter och information. Vi tycker att det vore mycket
trevligt att träffa dig! Läs mer om konferensen på www.esof2004.org

EUSO (European Union Science Olympiad)
Tävlingen i naturvetenskap för elever som går sista året i grundskolan har mött stort
intresse och många elever genomförde den nationella uttagningstävlingen hösten 2003.
Ansvaret för EUSO har nu överförts från Skolverket till Myndigheten för skolutveckling.
Vid pressläggning har vi inte kunnat få besked om datum för höstens uttagningstävling.
För mer information kontakta Myndigheten för skolutveckling.

Nästa nummer av Bi-lagan
Nummer 3 av Bi-lagan kommer ut i november 2004.

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik
vid Uppsala universitet i samarbete med SLU (Sveriges lantbruksuniversitet), Biologilärarnas förening och Skolverket.
Box 592, 751 24 Uppsala
tel 018 - 471 50 65 • fax 018-55 52 17
info@bioresurs.uu.se, www.bioresurs.uu.se
Prenumerera utan kostnad på Bi-lagan som pappersexemplar eller elektronisk version. Anmälan görs på:
www.bioresurs.uu.se
För annonsering: se information på hemsidan, www.bioresurs.uu.se, under länken Bi-lagan.
Kontaktperson: Margareta Johansson, info@bioresurs.uu.se
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