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är det äntligen blir vår brukar de flesta av oss vara mer utomhus. Solen skiner
(i alla fall ibland…), dagarna får fler ljusa timmar, det blir varmare och både
växter och djur visar sig i större antal i naturen. Då finns det många spännande
saker att uppleva!

Observera grodägg
Snart kan vi hitta årets geleaktiga, härligt slemmiga
grodägg i våra vattendrag. Det är spännande att ta in
några och ha dem i akvarie (mata gärna ynglen med små
spenatbitar!) för att följa utvecklingen från ägg till färdig
groda. Detta är tillåtet i studiesyfte, trots att alla groddjur
i Sverige är fridlysta, MEN bara om man ser till att släppa
ut de färdiga grodorna i sin miljö igen.

Leta upp en salamander
Har du någon gång sett ett djur i vattnet som nästan ser ut som en liten
drake? Då har du sannolikt träffat på den större vattensalamandern som
är ett groddjur med svans. Den är 11-17 cm lång och har vårtig hud och
mörkbrun rygg. Magen är gul/orange med svarta fläckar.
Nu kan du hjälpa till att ta reda på hur utbredd den är i närområdet genom
att rapportera dina observationer till Borås Stad (fullständig länk hittar
du på förklaringssidan). Tänk på att salamandrar är som mest aktiva på
natten!
Ta gärna kort om du har möjlighet!

Har du tänkt på att...
...Vitsippor inte måste vara vita
Du behöver:
Några glas, vatten/H2O, vitsippor, röd, grön och/eller blå karamellfärg

...Det finns både kända och mindre kända vårblommor
Tussilagon i vägkanten och vitsipporna i skogen är bland de första
riktiga vårtecknen, men det finns fler!
Träna dina kunskaper i vårblommor med BINGO!

Blanda vatten och karamellfärg i glasen (blandningen ska ha en ganska mörk färg). Ställ
vitsipporna i glasen. Vänta minst 4 timmar eller låt dem stå över natten.
Hur förändrades dina vitsippor?

...Kirskål faktiskt är gott!

Krokus

Svalört

Blåsippa

Ett av de mer snabbväxande och mest irriterande ogräsen i våra rabatter är utan tvekan
Kirskål. Du vet väl om att du kan äta upp den (den innehåller många nyttigheter) istället
för att bara rensa bort och slänga den i komposten?

Vårfryle

Vitsippa

Gullpudra

Kirskålspesto

Skilla

Snödroppe

Vårlök

Behöver du hjälp med hur blommorna ser ut? Använd virtuella floran,
linnaeus.nrm.se/flora

150-200 gram kirskålsblad (plocka de mindre bladen)
2 dl god olivolja
150 gram rostade solrosfrön
100 g riven parmesanost
1 vitlöksklyfta
Saft från en halv citron
Salt och peppar

Gullpudran (en vanlig vårblomma som få känner till) hittar du på
fuktig mark, ofta intill källor och bäckar. Förr grävdes ofta brunnar på
Gullpudrans växtplats eftersom den garanterade god tillgång på vatten.
Gullpudran är en omskriven växt trots att få känner till den, både
i nordisk mytologi och i August Strindbergs saga ”Blåvingen finner
Gullpudran” (länk till hela sagan hittar du på förklaringssidan).

Rosta solrosfröna lätt i en het stekpanna.
Skölj kirskålen.
Lägg kirskål, vitlöksklyfta, rostade solrosfrön, olivolja och parmesanost i en matberedare
och kör på full fart en stund. Späd med citronsaft till önskad krämighet.
Servera till pasta eller som pålägg på ett gott bröd.

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

Nästa gång handlar det om Star wars, prepare for ”may the fourth be with you…”

