Ljusstakslav
Den här aktiviteten är hämtad ur PULS Växter i världen. Den innehåller en
faktatext om fönsterlav med tillhörande övningsblad.

VÄXTER I SKOGEN
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Förr lade man fönsterlav mellan glasen i fönster, för att den skulle suga upp fukt.

Fönsterlav eller vitmossa? Det är bra att lära sig skilja på
dem. Den ena passar bra att lägga på sår medan den andra
passar bättre i adventsljusstakar.

Fönsterlaven växer i små vita, bulliga buskar. Den brukar
vi lägga i ljustakarna om julen eftersom den liknar snö.
Om man köper fönsterlav på en marknad står det ibland
vitmossa på påsarna. Men det är fel, för fönsterlaven är
inte ens en mossa. Och vitmossa är något helt annat.
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sstakslav vara ett
önsterlaven nu.

Halkiga och rotlösa
Fönsterlav hör till gruppen renlavar, tillsammans med grå
renlav och gulvit renlav. De andra två renlavarna är mer
som en jämn matta, istället för fönsterlavens bulliga små
buskar. I torra, steniga tallskogar kan renlavarna täcka
hela marken som snö. När vädret är soligt och torrt krasar
de under fötterna. När det är fuktigt sväller de upp och
blir mjuka.
Kanske har du gått på en våt klippa i skogen, och
plötsligt halkat iväg? Då kan det vara renlavar som glider
under fötterna. Själva mossorna eller lavarna i sig är inte
hala egentligen. Men eftersom de inte har några rötter så
lossnar de lätt och kanar iväg. Mossor och lavar behöver
inga rötter eftersom de suger upp regnvatten med hela
”kroppen”.

Fakta – fönsterlav
Familj: Cladoniaceae
Släkte: Cladonia, bägarlavar
Var växer renlavar? I nästan
hela Sverige men vanligare i
norr. Utanför Sverige finns arten
över hela norra delen av norra
halvklotet.

Vitmossa – gamla tiders bomull
Vitmossa kan faktiskt vara både röd, grön eller gulbrun.
Vit blir den först om man torkar den. Förr torkade man
ofta vitmossa och använde ungefär som bomull, eftersom
den är bra på att suga upp vatten. Folk lade mossan i stövlar,
gjorde blöjor eller bandage.
I filmen om Ronja Rövardotter blir Ronjas häst riven av
en björn, och hon säger ”Fort – hämta vitmossan, annars
mister hon allt blod!”. Tyvärr hämtar Birk renlav istället. De
som gjorde filmen visste nog inte vad vitmossa var. Det är
antagligen ganska stickigt att få ett bandage av hård renlav.
Vitmossa kan ha många olika färger.
Men när man torkar den blir den vit.

Fönsterlav hör till renlavarna,
som är viktig mat för renar
om vintern.
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Faktablad om

(växtens namn)

Hur ser den ut?
Rita en bild eller skriv ut en bild
från nätet.
Skriv en bildtext.
Tips!
Enklast att söka rätt växt är att använda
namnet på latin som finns i boken.

Viktiga fakta (här kan du berätta något viktigt om växten).

Fyll i faktarutan.
Faktaruta

? (växtens namn)

Var finns

Familj:
Släkte:
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