Veckans växt – gör en närmiljöflora!
Det finns många olika sätt att lyfta fram och lära
sig växter. En hjälp på vägen kan vara att tillverka
en egen närmiljöflora. Genom att löpande samla in
och pressa eller scanna växter går det att bygga upp
en bas med bilder som är anpassade just till den
egna närmiljön.
Om bilderna sätts upp på ett styvt papper blir de
tåligare och det går lätt att göra noteringar om till
exempel vilket datum växen först kan iakttas varje år eller om den till exempel används eller har använts som medicinalväxt. Gör en miniflora att ta med ut i naturen,
med de växter som är aktuella i närmiljön, eller presentera veckans växter på väggen.

Gör din egen flora
Plocka några vanliga växter. Notera när och var de plockades.

Alt 1: Pressa

Alt 2: Scanna

Detta behövs:

Detta behövs:

• Gamla tidningar eller gråpapper
• Styvt papper

• Scanner och färgskrivare
• Vitt skrivpapper
• Styvare papper eller lamineringsmaskin

Bred ut växterna i varsitt dubbelvikt tidningspapper. Lägg en dagstidning i botten
och en mellan varje växt. Lägg på något
tungt eller använd en växtpress.
Byt mellantidning varje eller varannan dag.
Låt växterna torka helt (ca tre veckor).
Växter som plastas in färska eller innan de
är helt torra blir ofta bruna efter en tid.
Sätt upp växterna på styvt papper eller
plasta in ark med de torra växterna.

Lägg en växt i taget på scannerns glasskiva.
Lägg också ett suddgummi på glasskivan
för att inte locket ska platta till växten.
Fäll ner locket.
Ställ in en hög upplösning, förslagsvis
300 dpi, och scanna. Spara bilden och
fortsätt sedan med de övriga.
Skriv ut bilderna. Plasta eller laminera
gärna utskrifterna.

Liten Linnaeus på rymmen
När Carl var liten läste hans farmor för honom ur en postilla om medicinalväxter. Bland
annat kunde man lära sig att ju närmare himlen örterna hade växt desto mer kraft hade de.
Med det i bakhuvudet gav sig Carl iväg mot Taxås, det högsta berget i närheten av Stenbrohult. Två nätter var han borta innan man hittade honom långt bort i skogen på Taxås.

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik • extra-Bi-lagan augusti 2006 • Får fritt kopieras i icke-kommersiellt syfte om källan anges • www.bioresurs.uu.se

