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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
Det finns även en mindre vattensalamander som faktiskt är lättare att
hitta än den större vattensalamandern. Den är 6-10 cm lång och är
brungrå till färgen. Mindre vattensalamander ingår inte i rapporteringen
till Borås Stad, men är ändå ett fantastiskt djur att observera lite
närmare!
Länk för rapportering av större vattensalamander i Borås stad:
http://www.boras.se/forvaltningar/miljoforvaltningen/
miljoforvaltningen/natureniboras/natureniboras/aretsart/
rapporterastorrevattensalamander.4.12cdbdaf14e1fc9405091259.html

Har du tänkt på att...
...Det finns både kända och mindre kända vårblommor
Använd virtuella floran, linnaeus.nrm.se/flora eller en flora i
bokform för att lära dig mer om vårens växter.
Här hittar du hela sagan om Gullpudran som skrevs av August
Strindberg:

...Vitsippor inte måste vara vita
Vätskorna vatten och karamellfärg är ganska lika varandra – båda
innehåller vatten och de löser sig lätt i varandra enligt principen lika löser
lika. Den färgade vätskan kommer därför att fungera som rent vatten när
den transporteras i växten. När det färgade vattnet kommer i kontakt
med vattnet inuti växten fortsätter transporten av vatten så länge som det
avdunstar vatten i de övre delarna – det blir ett sug efter vatten (på grund av
undertryck) och mer och mer färgat vatten dras upp.

http://www.strindbergsmuseet.se/verken/
Sagor/blavinge_finner_guldpudran.html

...Kirskål faktiskt är gott!
Sök gärna vidare på annat gott du kan göra
av Kirskål eller andra ogräs, t ex brännässlor
och Molla. Prova gärna Kirskålsgratäng,
Kirskålsbröd eller Kirskålslasagne!

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…”

