Kolla knopparna och känn igen träden
Att känna igen våra träd på sommaren då man kan studera bladen kan vara nog så
svårt. På vintern och tidigt på våren får man ta till andra metoder. Det finns de
som bara genom att titta på barken kan klara av att känna igen många arter men
det ska vi inte gå närmare in på. Genom att studera knopparnas utseende kan man
däremot ganska lätt lära sig våra vanligaste träd. Nu på senvintern och några
månader framåt är det en bra tid för detta. Passa på och lär dig hur våra
vanligaste lövträd kan kännas igen under den kalla årstiden. Vill du veta mer
rekommenderas boken trädens knoppar av Anders Rapp. Boken vänder sig till
intresserade i alla åldrar och tar upp ämnet på ett roligt sätt. Även för oss
naturfotografer kan det vara av intresse att veta vilka knoppar vi fotograferar nu
när våren (kanske snart) står för dörren.
När du fotograferar knoppar kan det vara trevligt att ha en neutral bakgrund utan
en massa detaljer. Undvik vidvinkel och fotografera hellre med teleobjektiv eller
lätt tele. Ställ in en stor bländaröppning som suddar ut bakgrunden och framför
allt – leta rätt vinkel så du slipper en massa skräp i bakgrunden.
Här kommer en liten miniguide över de vanligaste lövträdknopparna som
just nu har börjat svälla upp och samlar kraft inför lövsprickningen.

Al (klibbal)
Alens knoppar har en violett
ton och sitter på små skaft.
Al (klibbal)

Ask
Asken har väldigt typiska svarta
knoppar som sitter motsatta mot
varandra, förutom toppknoppen.

Asp
Aspens knoppar är väldigt
spetsiga och vassa i änden.

Hassel (dubbelbild)
Hasseln blommar tidigt på våren. De
vackra hängena är hanblommor med
pollen. Knopparna är äggrunda och
på kvisten sitter små körtelhår.

Bok
Boken har de långsmalaste
knopparna bland våra lövträd.

Lind
Linden har trubbiga till spetsiga
äggrunda knoppar. Ofta har de en
vackert röd färg.

Lönn
Vinröda motsatta, utom den längst ut,
knoppar är kännetecken för skogslönn.

Rönn
Rönnens knoppar är mörkbruna till
svarta men ger, p.g.a. att de är täckta
med ljusa hår, ett grått intryck.

