Stadens träd
Komplettering till kalendern 2019,
månadsuppslaget för april

Stadens träd kan antingen vara träd som naturligt har sin utbredning
i norden eller så har man planterat in nya trädarter från övriga delar
av världen. Vilka träd är det som växer i parken i staden?
Syftet med denna övning är att få en bättre förståelse för vilka karaktärer som skiljer olika
träds blad från varandra och hur en bestämningsnyckel är uppbyggd. Hur ser bladen ut?
Hur sitter de i grenverket och hur är de arrangerade i förhållande till varandra? Hur ser
bladform och bladkanter ut? Även bladnerverna ser olika ut i olika blad.

Titta närmare på bladen
Bladformer beskriver den yttre formen på växters blad. I första hand skiljer man på enkla
och sammansatta blad. Enkla blad har en bladskiva som är hel eller flikig, medan sammansatta blad har flera småblad där man kan se skaft mellan de små bladskivorna (ex rönn).
Enkla blad på träden kan vara t ex handflikigt (ex lönn), parflikigt (ex ek) eller hjärtlikt (ex
lind).
Bladnerver kan också se olika ut. Bladet kan vara fjädernervig (ex hägg), nätnervig (ex plommon), handnervig (ex lönn) eller solfjädersnervig (ex ginkgo). I flororna används många ord
för att beskriva bladnervernas utseende.
Ett ytterligare exempel är olika sorters bladkanter. De kan vara helbräddade (utan några
inskärningar), sågtandade (med framåtriktade tänder), tandade (med utåtriktade tänder)
eller dubbeltandade (dvs de stora tänderna är i sin tur tandade med mindre
tänder). Bladkanten kan också vara naggad, hårkantad (med fina hår
längs kanten) eller oregelbunden. Se tecknade exempel på nästa sida.
När man väl har börjat förstå vad man ska leta efter är det enklare
att känna igen ett blad och se vad som skiljer dem åt. Konstruera din
egen bestämningsnyckel eller titta på bladen som finns på sista sidan och
se hur väl du kan följa och förstå bestämningsnyckeln.
Rätt svar till bilderna i nyckeln:
1) ask 2) rönn 3) lönn 4) ek 5) alm 6) lind 7) vårtbjörk 8) asp
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Bladskivans kant kan exempelvis vara sågtandad, tandad, dubbeltandad,
naggad eller hårkantad.

Konstruera en bestämningsnyckel
Nyckeln nedan visar hur bladen på nästa sida sorterats. Nyckeln är gjord så att man upprepade gånger väljer mellan två alternativ. Denna nyckel fungerar endast med de arter som
ingår i nyckeln. Om fler eller andra arter av träd och buskar tas med behöver nyckeln omarbetas och delvis andra karaktärer väljas.
Välj först mellan:
– Blad sammansatta (parbladiga)		
– Blad enkla					

Nyckel A
Nyckel B

Nyckel A
1 – Småblad med rundad topp			
2 – Småblad med utdragen spets			

Rönn
Ask

Nyckel B
1 – Flikiga blad					
– Ej flikiga, men tandade eller naggade blad
2 – Handflikigt blad				
– Parflikigt blad, slät bladkant			
3 – Bladbasen osymmetrisk			
– Symmetrisk bladbas				
4 – Blad med dubbelsågad kant och sned bas
– Bladen snett hjärtlika			
5 – Bladet ungefär lika långt som brett, med
trekantig form				
– Bladet ungefär lika långt som brett, med
rund form					
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Bilder på bladen i bestämningsnyckeln
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