Upprop - Vi söker information om gamla växter som finns på Linnéa
En av kolonirörelsens uppgifter är att bevara och sköta gamla växter, ta reda på växternas
ursprung och värna om mångfalden.
Vi vill försöka göra en kartläggning över gamla växter som finns i vår koloni, Linnéa. Därför
efterlyser vi berättelser, historier om växter som antingen funnits länge på Linnéa eller har flyttats
hit och och vilken historia de flyttade växterna har.
Varför ska vi samla in sådana berättelser är det säkert någon som frågar sig. Jo, för att dessa
gamla växter ska bevaras för framtiden och att vi kan informera nya kolonister om värdet av att
behålla och vårda dem. Generellt kan man också säga att många gamla växter ofta visar god
härdighet och livskraft.
Vilka växter handlar det om? Det är de vi kallar kulturväxter. Definitionen av en kulturväxt är väldigt
vid. Den omfattar namn på i Sverige av människan odlade prydnads-, krydd-, köks-, fiber- och
medicinalväxter, frukter och bär, men även skogsbruks- och jordbruksväxter. För oss kolonister
handlar det främst om perenna prydnadsväxter, bär och frukter.
Här nedan följer exempel på växter som man vet har odlats i Sverige före år 1940 och betraktas
som kulturväxter. Listan skulle kunna göras oerhört lång.
Röllickor
Stormhattar
Riddarsporrar
Aklejor
Nävor
Blåklockor
Vallmor
Prästkragar
Pioner
Violer
M.fl.
Ett exempel på hur en äldre växt har hamnat på Linnéa kan jag själv beskriva. Vi hade tidigare en
gammal prästgård med anor från slutet av 1700-talet på småländska höglandet i Ramkvilla
socken. Bakom ett f.d. hönshus fanns en mycket gammal svartvinbärsbuske (uppskattningsvis
från 1800-talets slut) vars bär var oerhört saftrika och stora. Från denna buske tog vi sticklingar,
som vi först planterade i Kalmar, dessa flyttades till Råcksta koloniområde, för att sedan år 2003
hamna på Linnéa.
Om du har en berättelse om en äldre växt skriv ner den.
Är det något du funderar över kontakta gärna undertecknad.
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