Blomstertid
med Navet!
N

u är det snart midsommar och hela den svenska naturen är full av olika blommor.
Därför är det inte så konstigt att idén om att plocka 7 sorters blommor som ska
ligga under huvudkudden (för att drömma söta drömmar om sin käresta) har varit
något som många gjort genom åren just på midsommarnatten.

1.

Blomvatten
Du behöver: teckningspapper, penna, färgpennor, sax,

Ny midsommartradition?

hink med vatten eller annan vattenyta.

Naturskyddsföreningen uppmanar till att vi ska LÄRA OSS 7 olika sorters blommor
runt midsommar istället för att bara PLOCKA 7 olika sorter och lägga under kudden.
www.naturskyddsforeningen.se/sju-blommor
Vi tänker så här – varför inte göra båda?

1. Rita en stor blomma med tydliga kronblad på ditt

Gör så här:
papper

4.

2. Färglägg den.
3. Klipp ut blomman.
4. Vik varje kronblad upp mot mitten.

Du behöver: blommor, flora på internet eller i bokform (börja gärna med en där du
kan börja din sökning med färgen på blommorna), kudde och ev säng.
• Plocka 7 sorters blommor (tänk bara på att inte plocka fridlysta blommor)
• Ta reda på vilka arter det är.
• Berätta om din nya kunskap för någon annan så kommer du ihåg bättre till nästa
gång.
• Samla ihop dem till en bukett och lägg den under kudden på midsommarnatten.

Linné sorterade blommor

5. Lägg försiktig ner blomman på vattenytan och vänta
en stund.
Hur kunde det bli så här?

En blommig illusion

Den kände svenske botanikern Carl Von Linné sorterade alla växternas arter med
utgångsläge i deras sexualsystem. Han delade in dem i grupper efter hur de liknar
varandra och på så vis sannolikt är släkt. Linné gav varje art ett vetenskapligt namn
på latin eller grekiska som var sammansatt av artens släktnamn (1:a) och deras unika
namn (2:a). Han skrev om sin sortering i skriften Systema Naturae. Dock har nutidens
möjligheter med DNA-sekvensering visat att Linné gjorde en del misstag…
Vilka vanliga midsommarblommor gömmer sig bakom namnen?
Para ihop det vanliga namnet med det vetenskapliga namnet.

Rödklöver

Geranium sylvaticum

Hundkäx

Geum rivale

Smörblomma

Leucanthemum vulgare

Blåklocka

Cyanus segetum

Det är inte alla blommor

Midsommarblomster

Campanula rotundifolia

den här bilden innehåller

Blåklint

Anthriscus sylvestris

Prästkrage

Ranunculus acris

Humleblomster

Trifolium pratense

som har ansikten, men
faktiskt riktigt många. Hur
många hittar du?
Nyfiken på fler liknande
och andra illusioner?
Passa på att besöka Navets

Finns det något i namnen som ger dig någon idé om varför de har fått

sommarutställning!

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

Dagens sida är den sista innan sommaren.
Vi återkommer igen i augusti! Trevlig sommar!

