Höststart
med svamp
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!

Visste du att:
•

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.

•

Odla mögel

FLERCELLIG SVAMP

Sporer av mögelsvampar finns överallt i
vår miljö och kan därför även hamna i

•

Hatt

maten. Mögelsvampar är mikroorganismer

•

som växer med en trådlik struktur i form
av hyfer; många gånger osynlig för ögat.
Färgerna vi ser på möglet kan variera stort
(grönt, svart och brunt, men ibland även
rött, gult och blått). Mögeltillväxten påverkas
av hur vi hanterar vår mat. Eftersom
mögelsporer (och förstås även bakterier
mm) finns precis överallt är det viktigt att vi
håller en god hygien ihop med mat. Annars

Sporer

Fot

Hyfer

kan det lätt bli som i experimentet – den

ENCELLIG JÄSTSVAMP
Cellkärna
Cytoplasma
Cellmembran

variation på mögelsporer som tillfördes
från otvättade händer eller en smutsig
mobiltelefon gör att det utvecklas mycket
mögel i påsen. Brödet som togs direkt ur
påsen eller hanterades med riktigt rena
händer ser annorlunda ut. För att ett

Mycel av
hyfer under jord

Mitokondrie
Vakuol

mögel ska växa bra krävs vatten, näring,
bra luftförhållanden och rätt temperatur.
Därför motverkar vi mögeltillväxt på många

Cellvägg

kyl eller frys (det finns få mögel som kan

En mycket liten svamp

utvecklas vid temperaturer under 4°C).

Varje liten barrbroskskivling (micromphale perforans) växer på ett enda litet granbarr.

livsmedel t ex genom att förvara dem i

Prova gärna samma experiment en gång till,
men lägg påsarna i kylen.
Låt gärna experimentet stå en längre tid.

Ifrån barret får den alla näringsämnen den behöver för att växa sina 2 till 4 cm på
höjden. Granbarret bryts sakta ned under tiden. Barrbroskskivlingen är en liten
hattsvamp som tillhör basidiesvamparna och är allmän i hela Sverige. Svampen luktar
ungefär som rutten kål och går inte att äta. De första exemplaren växer upp under

Blås upp med jäst

sommaren och de senare långt fram på hösten.

Vanlig färsk jäst eller torrjäst består av en svamp som lever av kolhydrater, t ex olika sockerarter. När
sockret används av jästen bildas koldioxid (CO2) och etanol (C2 H5 OH). En del av koldioxiden löser

sig i vattnet i flaskan (kolsyra), men det mesta frigörs som koldioxidgas som blåser upp ballongen. Att
alkoholen etanol också bildas känns på lukten. För att reaktionen ska fungera så bra som möjligt är
det viktigt med rätt temperatur på vattnet; 35°‐37° C är det bästa. Om temperaturen är lägre kommer
reaktionen att gå väldigt långsamt eftersom molekylerna inte rör sig så fort och jästen inte är lika aktiv.
Om temperaturen blir för hög dör jästsvamparna och ingen reaktion sätts igång alls.

Nästa gång handlar det om kretslopp

