Sol7528 Sveriges blommor

00:27
Titelskylt:
Vi lär oss om: … Sveriges

blommor

00:31
Blommor har du säkert sett massor av gånger. Och kanske har
du plockat dem själv?
00:37
Men vad är egentligen en blomma? Och vilka olika typer av
blommor har vi i Sverige?
00:45
Det ska vi lära oss nu!

00:57
Kapitelskylt:
Vad är en blomma?
01:01
En blomma kallar vi den växt som har en krona. Oftast är den
väldigt färgglad!
01:07
Men egentligen är blomman bara kronan, resten är en växt.
01:14
Och blomman finns till för att växten ska kunna föröka sig.
01:19
De glada och starka färgerna som blomman har kan locka till
sig insekter.
01:25
Och det är insekterna som till stor del hjälper till att befrukta
växten. Alltså hjälper den att sprida sig, så att det kan bli fler
blommor!

01:40
Kapitelskylt:
Tussilago
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01:43
När tussilagon dyker upp i dikena, längst stränderna och i
skogen, då vet man att våren har kommit!
01:52
Tussilagon är vanligast i södra och mellersta Sverige, men kan
också hittas längre norrut.
02:00
Den gillar fuktig och lite lerig mark, där trivs den bra.
02:06
Tussilagon kan bli mellan 10 och tolv centimeter hög.
02:11
Den har en gul krona som är formad ungefär som en korg.
Kronan växer på en kort och kraftig stjälk.
02:22
Under jorden kan Tussilagon ha upp till två meter långa
utlöpare, som sprider ut sig längst med marken. Utlöpare kan
man säga är början på en ny stjälk.
02:38
När den slår rot kan den bilda en ny blomma.

02:47
Kapitelskylt:
Vitsippa

02:52
Vitsippan är ett annat starkt vårtecken. Den brukar breda ut sig
i skogar och på ängar, och bilda stora områden av vita
blommor.
03:02
Vitsippan finns i stort sett i hela Sverige, men är inte lika vanlig
allra längst i norr.
03:11
Vitsippan har en lång stjälk som kan bli mellan 10 och 20
centimeter hög.
03:18
En bit upp på stjälken sitter det treflikiga blad, och högst upp
finns den vita blomman.
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03:26
Blomman brukar ha mellan 6 och 8 kronblad.
03:31
Undersidan brukar skifta i en rödviolett färg.
03:37
I mitten av kronan finns de gula ståndarna som ger ifrån sig
vitsippans pollen.
03:43
Om du tittar noga kanske du kan hitta myror på blommorna.
Vitsippan har nämligen frukter som myrorna tycker är goda.
Myrorna hjälper också på så sätt till att föröka vitsippan, genom
att bära iväg på frukterna.

04:07
Kapitelskylt:
Liljekonvalj
04:11
Liljekonvaljen blir omkring 20 centimeter hög.
04:18
Den har oftast två stora gröna blad som nästan ser ut att skydda
de söta små blommorna.
04:27
De vita blommorna brukar sitta i klasar och ser ut ungefär som
klockor.
04:33
Senare på sommaren får liljekonvaljen röda bär.
04:39
Liljekonvaljen är vanlig i hela landet upp till Norrbotten, längre
upp är den inte lika vanlig att stöta på.
Den trivs bra i skogsmark.
04:52
Hela växten är giftig, så du ska inte stoppa den i munnen. Men
den doftar väldigt gott!

05:03
Kapitelskylt:
Maskros
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05:08
Vad tycker du om maskrosen? Vissa tycker att de är ogräs som
förstör gräsmattan. Andra tycker om de fina gula blommorna!
05:19
Maskrosen blir runt 25 centimeter hög. Stjälken är ihålig, och de
långsmala flikiga bladen sitter nere vid marken.
05:30
Blomman är stor och gul.
05:34
Men du har säkert sett den så här någon gång?
05:38
Den ser ut som en stor dunig boll. När maskrosen har blommat
färdigt bildas nya frön.
05:46
Kronbladen omvandlar sig så att de kan plockas upp av vinden,
spridas och bilda nya blommor.
05:55
Maskrosen finns i hela landet!
06:00
Visste du att du kan äta maskrosen? Den används både i
matlagning och i olika mediciner.

06:13
Kapitelskylt:
Prästkrage
06:18
”Älskar, älskar inte… Älskar, älskar inte…”
06:23
Den ramsan kanske du har sagt någon gång, medan du ryckt av
prästkragens blad?
06:30
Prästkragen kan bli mellan 20 och 70 centimeter hög.
06:35
Den har smala avlånga blad som är tandade.
Kronbladen är vita och tunna, och mitten är gul.
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06:45
Prästkragen trivs framför allt på ängar och gräsmarker.
06:51
Den är vanlig upp till Norrbotten, längre upp är den inte lika
vanlig.
06:58
Vet du hur prästkragen har fått sitt namn?
Jo, det svenska namnet kommer ifrån den krage som prästerna
brukade bära förr i tiden.

07:14
Kapitelskylt:
Smörblomma
07:18
Är inte smörblomman en typisk sommarblomma?
07:23
Smörblomman kan bli upp till 60 centimeter hög.
07:28
Den har små gula blommor som oftast är mellan en och tre
centimeter breda.
Bladen är smala och flikiga.
07:38
Smörblomman växer på ängsmark, och längst vägkanter och
stränder i hela Sverige. Den gillar speciellt jord som är lite
fuktig.
07:50
Det finns många olika sorter av smörblomma, till exempel
fjällsmörblomma och knölsmörblomma.

08:07
Kapitelskylt:
Vit näckros
08:11
Men har du sett? Här har vi en blomma som växer i vatten.
08:19
Det här är en vit näckros!
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08:23
Den har en väldigt lång stjälk som kan bli upp till sex meter,
och rötterna växer ur sjöbotten.
08:33
På vattenytan flyter runda eller ovala blad som kan bli omkring
30 centimeter långa.
08:41
Här finns också den stora vita kronan.
08:46
Den kan bli runt 15 centimeter bred och kan ha så många som
25 kronblad.
08:53
Den vita näckrosen har den största kronan bland alla
blomväxter i Sverige.
09:00
Näckrosen växer i sjöar, dammar och åar.
09:07
Den vita näckrosen finns i hela Sverige. Den är vanlig upp till
uppland. Norr om uppland är den inte lika vanlig även om den
förekommer där.
09:21
Namnet näckros har den fått eftersom man förr i tiden trodde
att Näcken gömde sig under blommans blad.

09:33
Kapitelskylt:
Sammanfattning
09:39
En blomma kallas egentligen bara en växts krona, och den är
oftast fin och färgglad.
09:46
Vi har lärt oss om några av de vanligaste blommorna som vi
har i Sverige:
09:52
Tussilagon har en gul krona som är formad ungefär som en
korg. Kronan växer på en kort och kraftig stjälk.
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10:02
Vitsippan är ett starkt vårtecken. Den brukar breda ut sig i
skogar och på ängar.
10:09
Vi lärde oss att liljekonvaljen blir omkring 20 centimeter hög
och att den är giftig.
10:16
När maskrosen har blommat färdigt bildas nya frön, de plockas
upp av vinden, sprids och bildar nya blommor.
10:26
Prästkragen kan bli mellan 20 och 70 centimeter hög. Den har
smala avlånga blad som är tandade.
10:36
Sen lärde vi oss att smörblomman växer på ängsmark, och
längst vägkanter och stränder i hela Sverige.
10:45
Till sist lärde vi oss om den vita näckrosen som växer i vatten,
och näckrosens stjälk kan bli upp till sex meter lång.
10:56
Nästa gång du är ute i naturen kan du titta efter om du känner
igen några av våra vanligaste blommor!
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