Svampe
Smukke farver og former i skovbunden
Hvert efterår myldrer svampene frem af skovbunden, og svampejægerne
begiver sig ud med kurve og knive for at samle kantareller, rørhatte og
andre skønne spisesvampe. Men der er mange andre grunde til at se
nærmere på disse helt særlige vækster.
Hvad er en svamp?
Svampe tilhører hverken plante- elle dyreriget, de har deres helt eget rige.
De lever af at nedbryde dødt (eller levende) materiale, og faktisk er det, vi
ser, kun deres frugter - det meste af svampen lever hele året som tynde
tråde (såkaldte hyfer) nede i jorden.
Svampe i børnehøjde
Lad børnene stifte kendskab til svamperiget: Tal om svampe, kik i bøger,
syng om svampe, tegn paddehattene og saml ind til en udstilling hjemme
i institutionen. Bemærk de mange former og farver og læg mærke til, at
nogen svampe vokser på træer og stammer og andre vokser i rundkreds
på græsplænen – de såkaldte hekseringe.
Lav sporebilleder
Alle svampe formerer sig vha. ”sporer”, som sidder oppe i svampens
lameller eller rør på undersiden af svampen. Når sporerne er modne,
drysser de ned på jorden.
Saml lamel-svampe (de har striber ligesom champignon på undersiden)
læg dem inden døre på karton med hatten op. I løbet af en dag er
sporerne drysset ned på papiret i et flot mønster. Prøv med både hvidt og
sort karton, da sporerne har forskellige farver.
Gå på svampejagt og tilbered en svampestuvning
I skal selvfølgeligt også prøve at spise svampe. Køb champignon hvis ikke
I har en svampekender, der kan hjælpe med at samle de rigtige. Vil I
alligevel gerne lave en svampejagt ud af det, kan I jo ”plante” champignon
på legepladsen og sende børnene på jagt.
Børnevenlig stuvning: hak svampene fint og steg dem med smør. Tilsæt
fløde, salt og persille. Rist franskbrød og fordel stuvningen ovenpå. Drys
med revet ost. Varm brødene i ovnen til osten smelter.
Er det farligt?
Ja, vi har dødeligt giftige svampe i Danmark, men der sker intet ved at
røre ved svampene, og skulle nogen komme til at sutte på fingrene
efterfølgende, er det heller ikke farligt. Lær børnene aldrig at spise
svampe, som ikke er godkendt af en kender.
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