Hur gammalt blev
det här trädet?
Ta reda på det genom att
räkna årsringarna.

Talande träd
Träden har en hel del att berätta för oss. Torka, kyligt sommarväder,
bränder, insektsangrepp, föroreningar, sjukdomar och skador, alla
lämnar de spår i trädens årsringar.
Ett år i trädstammen motsvarar en ljus och en mörk ring som tillsammans utgör en årsring. Under våren växer trädet snabbt, cellerna i
stammen får tunna väggar och veden blir ljus. Den delen av årsringen
är bredast och kallas vårved. Under senare delen av sommaren bildas
den mörkare och tunnare ringen, den så kallade höstveden eller sensommarveden. Den är mera tätvuxen och hårdare på grund av den
långsamma tillväxten. Om vädret är varmt med mycket regn får vi en
bred ring det året. Är det kallt eller om det regnar väldigt lite under
en lång period blir det en smal årsring.
Träd av samma art som växer i samma område får normalt sett liknande årsringar. Det kan man kalla trädens fingeravtryck. Mönstret
kan sammanställas till diagram som täcker en lång följd av år. Tack
vare dessa årsringsmönster kan forskare rekonstruera klimatutveckling långt tillbaka i tiden.
Förändringar i landskapet ger också resultat i årsringarna. Snabba tillväxtökningar kan bero på att man hastigt förändrat närmiljön kring
trädet, till exempel genom att de närmsta trädgrannarna huggits ner.

När man tar prover på
levande träd använder
man en ihålig tillväxtborr.
Borrkärnan blir ungefär
så grov som en vanlig
blyertspenna. Trädet på
bilden till höger är en 250
år gammal bok.

Visste du att...?
Historiker och arkeologer har också stor glädje av trädens
årsringar. Genom att granska årsringarna i gammalt trä
kan man datera ett föremål eller en byggnad. Metoden
kallas dendrokronologi. De träd som lämpar sig bäst för
årsringsstudier är tall, gran och ek. Genom att ta borrprover
kan man spåra föroreningar i naturen. Proverna visar vilka
träd som har tagit upp föroreningar.

I tropiska skogar med jämna temperatur- och ljusförhållanden får
träden normalt inte en ring per år som hos oss. Däremot ger varje
period av regn eller torka upphov till mer eller mindre tydliga ringar.
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Titta på årsringar
• Jämför bredden på några årsringar. Går det att se någon av
vikelse i mönstret? Hur kan den ha uppkommit?
• Studera snittytor hos träd på ett kalhygge. Träden där har vuxit
under likartade förutsättningar. Går det att se samma variation i
årsringsmönstret hos flera träd? Jämför träd av samma art.
• Ett ”träherbarium” ger möjlighet att jämföra olika träslag.
Såga tunna skivor som torkas och slipas med fint sandpapper.

Tvärsnitt av en gren som fallit från en 500-årig ek på Hallands Väderö. När ett
prov togs ur grenen och granskades i lupp kunde man räkna till 430 årsringar.

• Jämför lokala data för temperatur och nederbörd med års
ringarna hos träd i samma område. Går det att spåra t.ex. torrår
i årsringarna?
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”En ekstock som var mycket stor och förleden vinter
avhuggen, i diameter 7 kvarter inom barken; då vi räknade ringarna, funno vi att de vuxit 260 år, märkte ock
att somliga ringar i trädet voro nära varandra; då jag
undrade, vad orsaken härtill månde vara, föll mig in att
starka vintrar kunde förorsaka att ringarna kommo närmare intill varandra./.../Alltså havom vi uti eken liksom
en krönika på vintrarna, dem vi kunnom få oss bekanta
hela 200 ad 300 åren tillbaka.”
Ur ”Ölandska resan” 1741 av Carl von Linné

Läs om Skolprojekt Linné på
www.bioresurs.uu.se
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