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örsta gången du ser trolldruva i
en rikare skog blir du säkert för
undrad. Växten ser mer ut att höra
hemma i en välansad parkanläggning
än i en fuktig och stenig ravin i gran
skogen. Därför är det nog inte över
raskande att flera närstående arter
odlas. Svart trolldruva luktar illa och
ansågs förr dra till sig paddor som
gärna vilade i skuggan av dess blad.
Ett äldre namn på växten är därför
paddbär.
Bären innehåller giftet anemonin
och användes förr utvärtes mot ett
stort gissel – vägglöss. Enligt Linné
var de ett av de bästa repellerande
medlen. Från bären kunde man även
få bläck och de var också användbara
att färga ylle med.
Trolldruvor är lätta att känna igen
och går knappast att förväxla med
någon annan vildväxande svensk art.
Sinsemellan kan det vara svårare att
skilja svart trolldruva Actaea spicata
från röd trolldruva Actaea erythro
carpa. När de gått i frukt blir det
lätt då bärens färg framträder, svart
respektive röd. Bladfärgen hos röd
trolldruva är mer ljusgrön och bladen
mer smalflikade, något man ser med
lite träning. Speciellt uddbladet är
mer utdraget. Blomningen sker i maj
–juni och bären mognar långsamt.
Först under sensommaren är de fullt
utvecklade. Sällsynt kan korsningar
förekomma. Bären på dessa hybrider
blir intermediära till färgen (se foto
på motstående sida).

Trolldruvor tillhör familjen Ranun
kelväxter dit även till exempel smör
bollar och blåsippa hör. De fler
åriga
trolldruvsplantorna växer långsamt och
blommar först efter flera år. Skogar där
man hittar trolldruva har lång konti
nuitet som skogklädd mark. Vid slut
avverkning försvinner trolldruvan och
den har svårt att etablera sig på nytt.
Även dikningar som ger en ändrad
hydrologi missgynnar den.
Svart trolldruva växer i fuktiga, mull
rika, skuggiga och gärna kalkpåverkade
skogar. Örtrika lövskogar, fuktiga gran

skogar med steniga raviner är favorit
lokaler. Svart trolldruva växer i en stor
del av Sverige men är ovanligare längst i
norr. Växten saknas på Gotland.
Röd trolldruva har liknande krav på
sina växtplatser. Skuggiga skogar med
rörligt grundvatten, längs bäckraviner
och i rasmarker är ställen där den kan
växa. Röd trolldruva är mer ovanlig och
växer endast i de nordligaste delarna av
Sverige (Västerbotten, Norrbotten och
delar av Lappland). Den är rödlistad i
hotkategori NT (nära hotad).

Rapportera dina fynd
av röd och svart trolldruva!

Svenska Botaniska Föreningen har
utsett röd och svart trolldruva till
Årets växt 2017. Du kan öka vår
kunskap om dem genom att rap
portera in dina fynd på Artportalen
(www.artportalen.se).
Vill du hjälpa till med att mer regel
bundet övervaka sällsynta och hotade
arter? Du behövs! Ta kontakt med ansva
rig för Floraväktarna eller din regionala
botaniska förening. Kontaktupp
gifter
finner du på Svenska Botaniska Fören
ingens 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).

