Ut(e)maningar
med Navet
N

u när det blir vår och lite varmare ute finns det många experiment och odlingsaktiviteter
att göra utomhus. I år passar det dessutom extra bra eftersom det är enkelt att hålla
avstånd till varandra när man genomför alltihop. Provar du alla aktiviteterna idag kommer du
att bidra till den biologiska mångfalden, odla egna plantor från frön och studera artrikedomen
i naturen.

Bygg bon för bin
Ett eget bo för vildbin ger boplatser för gaddsteklar (rovsteklar, solitära bin
och solitära getingar). Det syns att hålen har fått gäster när de täpps igen;

Spela trädfrisbee
Genom att spela trädfrisbee med olika arter av träd kommer du snabbt att
lära dig känna igen många träd som du inte kunde tidigare. För att bli en
riktig mästare kan du utöka dina kunskaper genom att använda en bok
där våra vanligaste träd finns beskrivna ELLER använda en app för att
ta reda på vilka träd det finns i din närhet. Det finns både appar som du
måste betala för och sådana som är gratis. Sök på träd eller trees där du
laddar ner appar.

det betyder att nästa bigeneration utvecklas där bakom. Bina har då matat
larverna med proteinrikt pollen som samlas in från blommor som besökts,
samtidigt som växterna har pollinerats. En del bin är speciellt anpassade
till att samla pollen från ängs- och trädgårdsblommor och andra besöker
ärtväxter, bärbuskar och fruktträd. Med andra ord – om du får in fler vildbin
till din trädgård kommer fler växter att pollineras och vi får mer frukter och
frön nära oss.
Hålen används bara under ett eller några få år så det kan vara bra att borra
några nya nästa år. Den som vill kan göra sitt bo riktigt vackert genom att
kombinera olika träbitar i fina mönster inom en ram eller gammal hylla.
Olika diameter på hålen lockar olika sorters bin.

Hur lika är vitsippor?
Örten vitsippa är flerårig och växer vilt i mellersta och södra Sverige,
ofta i stora mängder på samma plats. Den vilda vitsippan finns i många
variationer och antal kron(kalk)blad varierar från 6 till 12. Formen på
kron(kalk)bladen kan skilja sig åt från rundare till mer avlång. Blommans
diameter är ca 2-4 cm.
Vitsippan förökar sig både med jordstammar och frön (som ofta
transporteras iväg av myror). De som växer med jordstam bildar en
enda individ, dvs en klon, så om du hittar många vitsippor med likadant

Odla från egna frön

utseende är de blommor som är samma individ; men växer upp som
enskilda blommor. Olika kloner kan växa på samma plats blandade med
varandra.

Det finns förstås fler grönsaker som går fint att driva upp från frön, men det
kan behövas lite mer förarbete än det gör med just paprika, chili och tomat.
Vill du utöka dina odlingar direkt? Prova gärna vitlök (här sätter du
ner en klyfta i jorden), avokado och pumpa också. De har också goda
förutsättningar att lyckas bra.

Tagga gärna bilder och filmer där du gör experiment och uppdrag från BT med #btexperimentet

Nästa gång firar vi Harry Potter dagen

