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?
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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.
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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.
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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.
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Blåstångsbälte från Östersjön
med påväxt av fintrådiga alger
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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.
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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).
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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
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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.
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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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