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Sverige finns tre arter gullpudror:
gullpudra Chrysosplenium alterni
folium, kustgullpudra C. oppositifolium
och polargullpudra C. tetrandrum.
Endast gullpudra är mer spridd i
vårt land, från Skåne i söder och vidare
norrut till Jämtland och Ångermanland.
Gullpudran blommar tidigt, redan i
april–maj, med små, gula och oansenliga blommor som saknar kronblad. Det
är i stället de guldglänsande högbladen
under blomställningen som gör att blickarna dras till den täcka växten. De nedre
bladen är långskaftade och något håriga.
Fröna är mörkbruna och sitter flera tillsammans i en kapsel.
Gullpudra växer på översilad mark,
ofta vid källdrag, i fuktiga barr- eller
lövskogar. Den kan även hittas i alkärr
och i mer öppen, sluttande betesmark
med källflöden.
Gullpudran är en gammal medicinalväxt som förr ansågs vara stärkande för
lever och mjälte, därav det äldre namnet mjältört. Det vetenskapliga namnet Chrysosplenium kommer av chrysos = guld och splen = mjälte.
Kustgullpudra är i Sverige endast
känd från en lokal där den hittades
1995. Den växer i en bokskog med
källflöde nära Söderåsens nationalpark
i Skåne. Från gullpudra skiljer den sig
främst på att de övre bladen är motsatta
medan de hos gullpudra sitter strödda.
Högbladen har inte samma lysande
guldgula färg och de nedre bladen är
mer kortskaftade. Växten är rödlistad
som akut hotad (CR) och fridlyst. I

Norden för övrigt finns kustgullpudran
i både Danmark och Norge.
Polargullpudra växer i nordligaste
Sverige, i Norrbotten samt i Lule och
Torne lappmarker. Den skiljs från
gullpudran på antalet ståndare – fyra
– medan gullpudran har åtta ståndare.
Högbladen är gröna, bladen kala och
fröna påfallande röda–rödbruna.
Polargullpudra växer främst längs
de större älvdalarna vid källflöden i
björk- eller barrskogar, ibland ovan
trädgränsen. Troligen är växten underrapporterad åtminstone i de nordligaste
lappmarkerna där fler lokaler väntar på
att upptäckas. Polargullpudra är rödlistad som nära hotad (NT).
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Samtliga gullpudror är känsliga för
om vattenföringen ändras på växtplatsen exempelvis genom utdikningar.
Även skogsbruk med anläggande av
skogsvägar och körskador av skogs
maskiner kan skära av källflöden och
göra att växtplatsen blir alltför torr.

Rapportera dina fynd
av gullpudror!

Svenska Botaniska Föreningen har
utsett våra tre arter gullpudror till
Årets växter 2018. Du kan öka vår
kunskap om dem genom att rapportera in dina fynd på Artportalen
(www.artportalen.se).
Vill du hjälpa till med att mer regelbundet övervaka sällsynta och hotade
arter? Du behövs! Ta kontakt med ansvarig för Floraväktarna eller din regionala
botaniska förening. Kontaktupp
gifter
finner du på Svenska Botaniska Föreningens hemsida (svenskbotanik.se). På
hemsidan kan du även anmäla att du
vill bli medlem i SBF. Du stödjer då vårt
arbete med att skydda hotade arter och
kan delta i våra resor och exkursioner.
Dessutom får du de båda innehållsrika
tidningarna Svensk Botanisk Tidskrift
och Vilda Växter.
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Att bli medlem i SBF är ett bra
sätt att stödja vårt arbete med
hotade arter och miljöer.
Anmäl dig på svenskbotanik.se
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Svenska Botaniska Föreningen är en ideell rikstäckande förening för alla som är
intresserade av botanik.
Vi ger ut två tidskrifter, Svensk Botanisk Tidskrift och Vilda Växter, och ordnar olika aktiviteter inom botanikens
område. Vi anordnar årliga botanikdagar
i något svenskt landskap, botaniska resor
både inom och utanför Sverige, samt ”De
vilda blommornas dag” tillsammans med
övriga botaniska föreningar i Norden.
Vi svarar även på frågor om botanik och
arbetar för att skydda vilda växter genom
Floraväktarna och genom att agera i olika
naturskyddsärenden.
Läs mer om föreningen och vad vi gör
på vår webbplats (svenskbotanik.se).

