Höststart
med svamp
Visste du att:

H

oppas ni har haft en fin sommar och är sugna på att göra roliga saker med oss i höst.
Idag handlar sidan om svampar eftersom det är svampens dag 1 september. Svampens
dag startades av Sveriges Mykologiska förening och firas även i Norge och Danmark. Svampar
är fascinerande organismer som varken är djur eller växter och finns spridda över hela
jordklotet. En del är nyttiga för oss människor och andra inte. Prova gärna några av dagens
svampexperiment!

Odla mögel

•

FLERCELLIG SVAMP

•

Hatt

Du behöver: 4 skivor ljust bröd, 4 tallrikar,
4 mindre zippåsar eller motsvarande,
sprayflaska med vatten, örontops, gaffel
Gör så här:
1. Plocka ut brödskivorna ur påsen med
gaffel. Lägg en på varje tallrik.
2. Tallrik 1: spraya med lite vatten.
Tallrik 2: dra med dina otvättade händer
över brödskivans fram och baksida. Spraya
med lite vatten.
Tallrik 3: Tvätta dina händer noga. Dra
med händerna över brödskivans fram och
baksida. Spraya med lite vatten.
Tallrik 4: Ta en tops och dra den över ytan
på en mobiltelefon. Dra sedan topsen över
brödskivans fram och baksida. Spraya med
lite vatten.
3. Lägg brödbitarna i varsin zippåse. Stäng
påsarna.
4. Förvara i rumstemperatur och observera
vad som händer med några dagars
mellanrum.

•

•

Svampar är de viktigaste nedbrytarna som finns.
De finfördelar döda djur- och växtdelar så att
byggstenarna kan gå vidare i nya kretslopp.
Den första spridningen av växter upp på våra
landmassor sannolikt inte hade varit möjlig utan
hjälp från svampar.
Svampar finns i två former - som hyfer eller som
encelliga svampar. Under jorden bildar hyferna nät
- ett mycel.
Vi människor använder svamp på många olika
sätt; t ex i mat, vid vin- och ölproduktion, i bröd, vid
medicintillverkning, som hjälp i jordbruket och när vi
gör ost mm.
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Jämför dem med varandra. Varför blev det
så här?

Cellvägg

En mycket liten svamp

1.

Nu på hösten växer det många olika svampar i skogen.
Gå gärna ut och titta på hur många olika svampar du kan
hitta (fotografera gärna). Där finns några som är så små
att vi inte alltid lägger märke till dem. En sådan svamp är
barrbroskskivlingen.

Blås upp med jäst
Jäst är en sorts svamp och används ofta i olika processer för att göra mat och
dryck. I det här experimentet tittar vi på gasen som bildas i jäsningen.

Råsocker Farinsocker

Du behöver: vanlig bakjäst (färsk- eller torrjäst), ballonger, små PET-flaskor,
olika sorters socker (te x råsocker, farinsocker, strösocker, florsocker)
ljummet vatten (H2O), tsk-mått, dl-mått, bricka att ha flaskorna på, ev tratt
Gör så här:
1. Häll de olika sorternas socker i varsin flaska; en tesked i varje. Ev med
tratt.
2. Häll i 1 dl ljummet vatten och 1/2 paket jäst i varje flaska (inte varmare
än att du kan ha fingret i, annars blir det för varmt för jästen).
3. Skaka flaskorna så att det blandas lite.
4. Blås upp ballongerna. Släpp ut luften. Trä ballongernas öppningar över
Strösocker
flaskornas halsar.
5. Låt flaskorna stå på brickan i rumstemperatur. Känner du igen lukten?
Titta på vad som händer med några timmars mellanrum. Låt gärna stå i några dagar.
Varför tror du det blev så här? Vad är det i ballongerna?

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

Florsocker

Du behöver: stor eller liten granskog
Gör så här:
1. Gå ut i granskogen.
2. Stanna under en gran och titta bland barren på marken
vid dina fötter.
3. Ser du en liten svamp? Barrbroskskivlingen
(Micromphale perforans) är ca
2-4 cm hög och har en ljus hatt.
4. Plocka upp en av svamparna försiktigt.
Så försiktigt att underlaget den växer på
kommer med.
5. Lukta på svampen – den ska lukta
lite som rutten kål. Smaka inte –
den går INTE att äta.
Hur tror du att Barrbrosksskivligen
får sin näring? Läs mer på förklaringssidan.

Barr
Nästa gång handlar det om kretslopp

