spaning!

Träd

Björkens vita
näver är lätt
att känna igen.
Knopparna är
små och trubbiga.

”Det är inga löv på träden?”
”Jag har sett något på träden när det är
vinter, det är knoppar”. ”Är det små kärnor,
löv eller rentav körsbär inne i knopparna?”.
Frågor och funderingar som barn har kan leda till
spännande iakttagelser. Gör vinterpromenaderna till
trädspaningsturer! Med hjälp av olika ledtrådar går det att
lista ut vilka träd man ser, även om de saknar blad.

Granen har korta
barr som sitter ett
och ett på kvisten.

Ibland kan siluetten vara så avslöjande att man redan på
långt håll kan se vad det är för sorts träd. Här bredvid syns
siluetter av fem svenska träd.
Vissa sorters träd har en karaktäristisk bark, t.ex. björk,
men även gran och tall har vid närmare titt ganska olika
barkstruktur. Andra träd kan ha lavar som gör dem lättare
att känna igen. Det kan också finnas ledtrådar på marken
runt om trädet i form av t.ex. kottar, ollon och fjolårslöv.

Hur kan man se vad det är för träd när det är vinter och inga blad på grenarna?

Undersök knoppar
Sätt kvistar från några olika träd i vatten, eller
återkom till samma träd regelbundet under
våren. Följ knopparnas utveckling och lövsprickningen. Öppna några knoppar försiktigt och titta
inuti. Ett sätt att utveckla försöket är att sätta kvistar
från samma träd i olika förhållanden, t.ex. ljust resp.
mörkt eller varmt resp. svalt. (Tänk på att du måste ha
markägarens tillstånd för att ta kvistar från levande träd.)

I början på vintern är knopparna små, men kan ändå
användas för att skilja olika trädslag åt. Titta närmare
på knopparna. Är de spetsiga eller trubbiga, platta eller
rundade, sitter de en och en eller flera tillsammans i en
liten grupp?
I takt med att våren närmar sig sväller knopparna och
ändrar utseende, för att så småningom spricka ut. Det är
i första hand den ökande värmen och ljuset som startar
lövsprickningsprocessen. Bladanlaget ligger färdigt hela
vintern och väntar på rätt tillfälle.
Bilderna på trädsiluetter är lånade från webbplatsen
www.skogssverige.se/skog/svenskatrad/swe/ där det finns
fler bilder på svenska träd med mycket fakta.
Gamla ekar som har fått växa utan trängsel får ofta en karaktäristisk
siluett. Ledtrådar på marken kan vara ekollon och torra löv. Ekens löv
förmultnar långsamt eftersom de innehåller höga halter av svårnedbrytbara ämnen, därför hittar man ofta många gamla löv under trädet.
Knopparna sitter flera ihop i ett litet gytter med många små kring en större.

Aspen har en
ganska slät
grå bark, ofta
med fläckar av
gula vägglavar.
Knopparna är
små och spetsiga.

Tallen har långa
barr som sitter
fästa i par.

