Naturfärg
med Navet
N

u börjar det bli höst och många av våra träd skiftar färg. Men det
är inte bara höstlöven som gör naturen färgglad; blommor,
insekter, regnbågar, jord, frukt, sand, svampar,
djur och mycket mer är en del av HELA vår
fantastiska färgrika natur. En del av naturens
färger vet vi ganska mycket om, medan annat
behöver undersökas vidare. På dagens BT-sida
kan du pröva några experiment som handlar
om naturens färger!

På sommaren
innehåller våra gröna växter stora
mängder klorofyll och vi ser
dem som gröna. När hösten
kommer och mängden
klorofyll minskar kommer vi
istället att se andra färgämnen som
finns i växterna, t ex karotenoider
som gör dem gula eller
antocyaniner som ger röd färg.

Färger i djurriket
Djur som har olika färger använder sig av dem på olika sätt:
•
Kamouflerande färg för att inte synas så bra i en speciell miljö
•
Som varningsfärg
•
För att attrahera sin partner
•
Som skydd mot solens strålning
•
För att se ut som något farligare än vad de egentligen är
(mimikry)
•
Med färger som kan reglera kroppstemperaturen
•
För att se imponerande ut
•
Med mera…

Svamparnas färger - utanpå och inuti
Du behöver:
Några olika sorters svampar – 2 av varje (de behöver inte gå att äta, du ska bara
göra experiment med dem), vitt och svart papper, en lugn plats inomhus.

Naturlig vattenfärg
Du behöver:
Några olika frukter/grönsaker/blad/blommor mm som har riktigt
starka färger, plastpåse eller burk, frys, mortelstöt eller motsvarande,
koppar/muggar, pensel och teckningspapper, ev vatten (H2O)
1. Välj ut minst 10 olika starkt färgade växtdelar. Det kan vara blad,
blommor, grönsaker, frukter mm.
2. Lägg in bitar av dem i en påse eller en burk. Ställ in i frysen tills de
är ordentligt frysta.
3. Ta ut dem ur frysen och lägg en sort i varje
kopp/mugg. Låt dem tina.

1. Bryt av foten av svamparna.
4. Krossa dem med mortelstöten så att
färgämnet läcker ut. Fyll på med lite vatten
om det är för torrt.
5. Doppa penseln i färgen och måla.
Vilken gav starkast färg?
2. Lägg hattarna på pappret med undersidan nedåt, en på det vita och en på det
svarta.

Ton i ton i naturen
När vi går ut i skogen under den här delen av året finns det väldigt
många olika färger och många olika nyanser av samma färg.

3. Låt torka – minst en dag.

Prova att:

4. Lyft försiktigt upp hatten. Vilken färg hade sporerna som har ramlat ner när de
torkade?

1. Lägga din egen färgcirkel av löv.

5. Var det någon svamp som hade samma färg på sporerna som på utsidan?

Vill du ha förklaringar på de olika aktiviteterna? Gå in på BT.se eller navet.com

2. Göra din egen gröna färgskala av mossa. Samla på mossor ifrån de
allra mörkaste till de allra ljusaste. Hur många olika gröna nyanser kan
du hitta?

Nästa gång Handlar det om att röra på kroppen…

