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!

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…

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.

Naturlig vattenfärg
Våra frukter och grönsaker och andra växter innehåller olika
mycket färgpigment. Några uppfattar vi som väldigt starka färger

Svamparnas färger - utanpå och inuti

och andra som ljusare. Hur vi uppfattar färgerna har bara att göra

De flesta svampar förökar sig med sporer som är mycket små, så

annorlunda.

små att vi har svårt att urskilja dem ett och ett utan att använda

När vi fryser in de olika växtdelarna kommer cellerna i växten

förstoringsglas. De har olika färger och former och är väl anpassade

att sprängas p g a att vattnet i dem tar mer plats (expanderar)

till en så effektiv förökning som möjligt. Sporerna sprids oftast

när det fryser till is. På så vis frigörs även färgämnen som finns

med vind och vatten, men vissa även med insekter. De sporer som

i växtcellerna och de blir tillgängliga att måla med. Några växter

hamnar där det är rätt förutsättningar bildar hyfer som utvecklas till

som ger riktigt mycket färgpigment är rödkål och blå och röda

mycel. Svampmycel kan bli MYCKET stora och kan finnas i marken

kronblad från blommor.

med hur våra ögon tar emot det ljus de reflekterar. Andra djur eller
en människa som är helt eller delvis färgblind uppfattar färger helt

helt utan att vi är medvetna om det. När förutsättningarna är riktigt
bra bildar vissa svamparter fruktkroppar (t ex kantarell, Karl-Johan
och champinjon) – det vi kallar svamp. I själva verket är den stora
delen av svampen mycelet som finns i marken.

Nästa gång Handlar det om att röra på kroppen…

