
 
 

En liten krysslista för stora och små   

Träd 

1.  

 

ASP 
Aspen får sprakande höstfärger. De har en mycket rak stam 
och det finns aspar som blivit hela 35 meter höga. 
 
Det brukar heta att asplöven darrar och det beror på att 
bladskaftet är tillplattat från sidorna och är långt i 
förhållande till det fasta, styva och tunga bladet. Därför 
faller lövet över åt höger eller vänster redan för en mycket 
svag vind utan att kunna stanna i något av dessa lägen.  
Den ständiga dallringen hindrar skadliga insekter från att få 
fäste på bladen. 

2.  

 

GRAN 
På granen hänger grenarna ner och bildar ibland kjolar. Den 
kan bli över 60 meter hög och mycket gammal. Världens 
äldsta granklon ”Old Tjikko” är över 9 000 år och växer på 
Fulufjället i Dalarna. Den genetiska individen är 9 000 år 
men själva granen har sett lite olika ut genom årtusendena.  

3.   

 

RÖNN 
Det här är ett ungt exemplar av en rönn som får vackert 
klarröda blad på hösten. Älgen tycker om rönn och därför 
är det ovanligt att se äldre rönnar i skogen. 

4.  

 

TALL  
Tallen kom till Skandinavien omkring 7500 f.Kr. som det 
första av de stora barrträden. 
 
Den kan bli över 30 meter hög och lämnas den ifred kan 
den också bli mycket gammal. Sveriges äldsta tall är över 
700 år gammal och i Finland blev den äldsta tallen 1029 år. 
 
Tallens kåda är antiseptisk, antibakteriell och är även 
effektiv mot vissa svampinfektioner. 



 
 
 

Växter 

5.  

 

BERGSLOK 

6.  

 

BLÅBÄR 

7.  

 

GRÄSULL 
Gräsull är tämligen sällsynt här i Norrbotten men växer i 
kalkrika fuktängar och myrar. 

8.   

 

JUNGFRU MARIE NYCKLAR 
En av våra vanligaste orkidéer men den är fridlyst ändå. Det 
finns underarter så ha en flora med dig så att du kan lista ut 
vilken art det är. Den kan förväxlas med bland annat 
skogsnycklar. 



 
 
9.   

 

KLUBBSTARR 
Klubbstarr är en ganska sällsynt art som växer på fuktig 
kalkrik mark, till exempel fuktängar och stränder. Den är 
vanligare i norra Sverige och förekommer ända upp på 
kalfjället. 

10.  

 

LILJEKONVALJ 
Liljekonvalj blommar i maj-juni med vita blommor som 
sitter i en bågböjd, ensidig klase. Den doftar gott. 

11.   

 

MAJBRÄKEN 
 
Majbräken är en storväxt ormbunke med ljusgröna, 
upprepat parflikiga och ganska gracila blad. Den växer i 
tuvor från en kort, tjock jordstam och bladen blir nästan en 
meter långa. 

12.   

 

NATTVIOL 
Nattviol är en upp till tre decimeter hög orkidé med 
vitaktiga blommor. Den har två stora ovala blad som sitter 
långt ner på stjälken, samt två eller tre små och smala 
stjälkblad. Nattviol blommar i juni-juli med väldoftande 
blommor som sitter samlade i mångblommiga ax. 
Blommorna doftar starkare på kvällen för att locka till sig 
svärmare som pollinerar dem. 



 
 
13.  

 

ORMBÄR 
Ormbär blommar i maj-juni med en grönaktig blomma som 
sitter ensam i toppen av stjälken. Frukten är ett runt, 
svartblått och blådaggigt bär. Bäret är giftigt. 
Ormbär användes i äldre tid mot ögonsjukdomar. 

14.  

 

SKOGSNYCKLAR 
Är en underart till Jungfru Marie nycklar. På rikare marker 
och i kalktrakter dominerar skogsnycklar (ssp. fuchsii 
(Druce) Hyl.) som kännetecknas av spetstoppig 
blomställning och blommor med djupt treflikad läpp och 
stor mittflik. 

15.  

 

SLÅTTERBLOMMA 
Slåtterblomma växer på fuktig kalkrik mark, som stränder 
och betade fuktängar. 

16.   

 

SMÖRBOLL 
Smörboll är lätt att känna igen på sina klargula, 
bollformade blommor. Den växer oftast på fuktiga marker 
och är vanligare på kalkrika jordar. 



 
 
17.  

 

SNIP 
Snip är en växtart i familjen halvgräs. Den ser du på lite 
rikare myrar tillsammans med arter som orkidéer, 
björnbrodd, slåtterblomma och gräsull. 

18.  

 

SVART TROLLDRUVA 
Trolldruva är en flerårig ört som kan bli upp till sju 
decimeter hög. Trolldruva blommar i maj-juni med vita 
blommor som sitter samlade i korta, täta, toppställda 
klasar. Frukten är ett slutligen svart och glänsande, lite 
avlångt bär. Blommorna luktar som fläderns. 

19.  

 

TIBAST 
Tibast är en oftast liten, knappt meterhög, lövfällande 
buske. Den är lätt att känna igen på sina smala blad som 
sitter samlade i grenspetsarna, sina rosaröda blommor som 
kommer före bladen och sina klarröda frukter. Tibast 
blommar på bar kvist, ibland redan i mars medan snön 
ännu ligger kvar. Blommorna är väldoftande.  
Hela växten är mycket giftig. 

  



 
 
Mossor och svampar 

20.  
 
 
 

 

BLACKTICKA 

21.  

 

GYLLENMOSSA 
Den gula mossan på bilden som ser ut att skimra lite är 
gyllenmossan. Den växer ofta tillsammans med den vackra 
röda purpurvitmossan på lite näringsrikare marker. 

22.   

 

KAMJORDSTJÄRNA 

23.  

 

KORVSKORPIONMOSSA 
Det är en mossa som är lätt att känna igen ute på myren. 
Den är kraftig i växtsättet, mörk men ljust grön längst ut på 
skottet. I skottspetsen sitter bladen tätt tillsammans vilket 
gör att spetsen påminner om taggen hos en skorpion. 

24.  

 

LUNGLAV 
Växer oftast på sälgar och signalerar höga naturvärden i en 
skog. Den förekommer nästan enbart i gamla skogar som 
inte har slutavverkats. 



 
 
25.  

 

MOTAGGSVAMP 

26.  

 

ROSENTICKA 

27.   

 

STOR KLUBBSVAMP 
 
 

28.   

 

ULLTICKA 

 

Hur många kryss fick du? Maila gärna och dela med er av en bild eller berätta om en art ni 
hittat. Kanske kommer din bild med på vår hemsida. 
 
Antal kryss: 


