
Svampjakt –  genom tre utställningar 

Du kan gå jakten i vilken ordning du vill. Om du behöver finns det museikartor i informationen. 

 I utställningen Fossil och evolution
1.  Här finns modeller av gamla fossil, som man 
 tror var svampar. Hur stora kunde de bli?

 I utställningen Livets mångfald
2. I mittenrummet finns en modell av en ek. 
 Hur många svampar kan du hitta på eken?

3. I samma rum finns en modell av en märklig svamp som 
 är fridlyst. Den ser ut som en liten bomb. Vad heter den?

4. Här finns också foton på en mängd olika arter. 
 Titta på bilderna och kryssa i de arter som är svampar:

  Brunkrös
  Kannranka 
  Hagtornsrost
  Kamjordstjärna
  Låsbräken
  Hummerklo
  Trollskägg 
  Rullklot
  Trollsmör

5. I utställningens sista rum i montern ”Sprida sina gener”, kan du hitta en bild på   
 en liksvamp. Vilken metod använder den för att sprida sina sporer?

6. I samma rum, i montern ”Skaffa föda”, finns en 
 modell av en stolt fjällskivling. Vad äter den?

7. I montern ”Nyttan av mångfalden” finns en bild av en svart 
 vårskål. Vad tror man att vi skulle kunna ha för nytta av den?

 I utställningen Natur i Sverige
8. I den här utställningen finns en jättestor modell av en svamp. Vad heter den?

9. Vad kallas svampens trådar som finns under jorden?

10. Intill jättesvampen kan du testa dina 
 svampkunskaper. Hur många rätt hade du?
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1. 8 meter

2. 18 stycken om man tar med lavarna, som också räknas till svamparna. 
 (De är: skägglav, skrynkellav, tårticka, oxtungsvamp, slånlav, grå tagellav, 
 ekticka, brosklav, mjölig brosklav, korkmussling, blåslav, lunglav, korallticka,  
 bitterlav, ekspik, kortskaftad parasitspik, saffransticka och svavelticka.)

3. Bombmurkla.

4. Brunkrös, hagtornsrost, kamjordstjärna och trollskägg är svampar. 
 Trollsmör hör till en egen grupp som kallas slemsvampar. De är inte svampar.

5. Med hjälp av sniglar och flugor som lockas av aslukten.

6. Den är nedbrytare och lever av vissna löv och andra döda växtdelar.

7. Den skulle kunna användas som medicin mot multiresistenta bakterier.   
 Dessa bakterier dödas inte av någon slags känd antibiotika.

8. Stensopp eller Karljohansvamp.

9. De enskilda trådarna kallas för hyfer och bildar ett nätverk som kallas mycel.

Facit


