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En blomstervandring
På blomstervandringen får ni möta och lära er
mer om några av de unika växter och blommor
som växer här samt en del andra spännande
saker som finns här ute på Riddersholm.
Förberedelser i skolan
Gå in på www.laguide.se/riddersholm och se några av
de filmer som presenterar blomstervandringens växter
och blommor. Låt filmerna vara utgångspunkt för en
diskussion kring fridlysta växter och vad som är bra att
tänka på när man är i ett naturreservat. Det finns även
filmer som beskriver andra delar av besöket. Hur vill
eleverna arbeta vidare med materialet när de kommer
tillbaka till skolan?

Genomförande
På vandringen kommer eleven att få bekanta sig
med en mängd olika växter och en del annat som
är unikt för skärgården och Riddersholm. Uppmana
eleverna att undersöka och kanske fota växterna.

Arbeta vidare i skolan
Ta reda på mer om växten. På blomstervandringen
fick eleverna möta ett antal unika växter. Låt dem välja
en av dessa och göra ett fördjupande arbete om den.
Använd foto och ta reda på mer om växten med hjälp
av fälthandböcker eller internet.
Om ekosystem och biologisk mångfald. Låt besöket
på Riddersholm vara utgångspunkten för ett arbete
om ekosystem och biologisk mångfald.
Riddersholm i text och bild. Välj ut några foton som
beskriver besöket på ett bra sätt. Använd bilderna till
en bildberättelse. Berätta eller skriv om varje bild och
sammanfatta.

Syfte med aktiviteten
– Öka nyfikenhet och kunskap om mångfalden
av växter som finns i skärgården.
– Att lära sig mer om de unika växter som finns
på Riddersholm.
– Att undersöka och kategorisera olika iakttagelser
i naturen.

www.skargardsstiftelsen.se
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Blommor du möter under blomstervandringen
Skogsbingel
Den växt som Linné
först klassificerade i
sitt system över alla
växter. Kan ses från
april–oktober, blom
mar april.

Nässelklocka
En vacker ovanlig
blomma som kan
bli upp till en meter.
Blommar i juli–augusti.
Hjärtliknande blad
och violettblå eller
vit krona.

Ramslök
Mycket god liten
lökväxt, passar ut
märkt till soppa eller
att göra pesto eller
ramslökssmör av.
Smaka själv!
Kan ses från april–
juni, blommar juni.

Kabbeleka
En giftig växt som
älskar fuktiga marker,
kallas Mary’s Gold
på engelska. Kan ses
från april–juni,
blommar i maj.

Vätteros
En mycket speciell
växt som saknar
klorofyll. Parasiterar
på rötterna av lövträd,
oftast hassel. Kan
ses från april–maj.
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Älggräs
En mycket väldof
tande ört som blir
upp till en meter
hög. Användes för
att sprida väldoft
inomhus till fest
förr i tiden. Innehåll
er salicylsyra och
man kan göra en
fantastisk dricka på
älggräsblomman. Kan
ses från maj–oktober,
blommar i juli.
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Quiz – Riddersholm
På blomstervandringen får ni möta och lära er mer om några av
de unika växter och blommor som växer här samt en del andra
spännande saker som finns här ute på Riddersholm.
1.

7.

Jag är en ganska vanlig fågel. Jag har en lång, kraftig
näbb och en kort stjärt. Hanen är tjusig i sin mörkgröna
dräkt och honan är vackert brun – vem är jag?

Mig använde de förr som botemedel mot halssjukdomar.
Mitt blad längst ner på stjälken är format likt ett hjärta
– vem är jag?

Gräsand

Svan

Havsörn

Nunneört

Nässleklocka

2.
Jag växer på land. Jag luktar ganska starkt och gott.
Det går utmärkt att äta upp mig, jag gör mig bra i soppa
eller i smör. Jag blommar med vita blommor i juni
– vem är jag?
Blåstång

Blåklocka

Ramslök

8.
Jag är en giftig växt – rör mig inte! Jag har stora blad
och guldblommor. Jag trivs bäst där det är fuktigt.
Mitt engelska namn gillar jag bäst, det är Mary’s Gold
– vem är jag?
Kabbeleka

Ramslök

3.
Jag fungerar som skydd och hus för många arter
i vatten. Jag är mycket viktig för Östersjön. Jag parar mig
bara i månskenet under fullmåne i juni – vem är jag?
Tångräka

Blåstång

Grönalg

Jag är väldigt lång, 35 meter! Jag är gjord av stål
och sattes upp 1920 någon gång. Först var jag tänkt
att skydda en gubbe från mygg men sen användes jag
som stormvarningsstation – vem är jag?
Fyren på Kapellskär
Tornet på Marö
Estoniamonumentet

9.

Älggräs

10.

Vitsippa

5.

Tärna

Pilgrimsfalk

6.
Jag är en liten blomma som blommar tidigt på våren.
Jag är väldigt omtyckt av en viss fjäril. Inuti mig har
jag en vacker blomma som ser ut som en liten fågel
– jag kallas för Bird in a bush – vem är jag?
Liljekonvalj

Älggräs
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Nunneört

Skogsbingel

11.
Jag är ett naturväsen som älskar att dansa.
Jag dansar vid solens uppgång och i skymningen
över ängar och öppna fält, gärna på mossiga marker.
Jag låter som fågelkvitter och det sägs att jag sprider
sjukdomar men det är inte sant, jag bara älskar att
dansa – vem är jag?
Älva

Troll

Näcken

Facit: 1. Gräsand, 2. Ramslök, 3. Blåstång, 4. Tornet på Marö,
5. Havsörn, 6. Nunneört, 7. Nässleklocka, 8. Kabbeleka,
9. Älggräs, 10. Skogsbingel, 11. Älva

Havsörn

Blåklocka

På 2000-talet fanns jag på alla 100-lappar! Linné var
mycket intresserad av mig och jag var först i hans
system. Jag har först små blad och sedan blommar jag
med små vita blommor. Efter det får jag stora breda blad
och står hela sommaren. Jag dör vid första frosten –
vem är jag?
Gullviva

Jag är den största rovfågeln i Nordeuropa och en av
de allra största i världen, det du! Mellan mina vingar
är det 2,5 meter så jag kan vara ganska skrämmande.
Jag äter andra smådjur – vem är jag?

Hässleklocka

Jag luktar starkt. Förr i tiden tog man med mig in för
att jag skulle sprida god doft i huset. Linné har skrivit
om mig i sin bok. Man kan göra god saft av mig –
vem är jag?
Brännässla

4.

Skogsbingel

