Tidigt på våren kommer de ludna videkissarna
som sedan utvecklas till antingen honblommor
eller hanblommor. Sälgens han- och honblommor finns på olika plantor.

Följ ett träd året runt: sälg
Inne i de kala vinterkvistarna har trädet
redan förberett blomoch bladanlag inför nästa
växtsäsong.
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• Välj ett träd som är lätt att besöka
regelbundet och som har kvistar som
hänger ner så att det går att följa förändringar och utvecklingen på nära håll.
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• Återkom till trädet varje månad året runt.
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Linné delade in växterna i 24 klasser. Växter där han- och
honblommor växer skilda åt men på samma planta (t.ex.
al) gav han benämningen sambyggare (klass 21). Växter där
han- och honblommor ﬁnns på skilda plantor, som hos sälg,
benämnde han tvåbyggare (klass 22).
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Tvåbyggare och sambyggare
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Sälgens blad är mörkgröna och
läderartade med en gråluden baksida.
På hösten övergår bladen i bruna och
gula färger, torkar och faller av.
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Äldre träd får en tjock och skrovlig bark. Sälgens
bark innehåller salicylsyra, ett ämne som har
febernedsättande och smärtstillande effekt.

Följ ett träd året runt

• Iakttag utvecklingen av knoppar, blommor
och frukter.
• Följ trädets förberedelse för vintern och
för nästa växtsäsong.
Ur de befruktade honblommorna
utveckas fröställningar i början av
sommaren. De ulliga fröna sprids
med vinden.

Energiskog i Sverige utgörs oftast av
en snabbväxande variant av Salix, det
släkte som sälg tillhör. Kvistar av ett
energiskogsträd som delas i korta
bitar bildar snabbt rötter och blad
om de sätts i vatten.
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Sälg finns i nästan hela Sverige
och kan växa både som träd och
som buske. Som träd har den en
stam och som buske grenar den
ut sig direkt nere vid marken.

