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ULLA-BRITT ANDERSSON

För 16:e året presenterar SBF årets växt 
som i år är en trio. Vi vill under 2018 fästa 
uppmärksamheten på våra tre gullpudror. 

Gullpudra Chrysosplenium alternifolium växer 
i en stor del av landet, från Skåne i söder 
och norrut till Jämtland–Ångermanland, men 
saknas på Gotland. Arten är flerårig, lågväxt 
med ett krypande växtsätt och bildar bestånd 
genom underjordiska utlöpare. Blomningen 
sker i april–juni. De gula blommorna är fyr-
taliga och har åtta ståndare. Men de saknar 
kronblad och gullpudran avslöjar sin existens 
främst genom de glänsande, gulgröna hög-
bladen. De övre stjälkbladen sitter strödda, är 
njurlika med naggad kant. De nedre bladen 
är långskaftade och gleshåriga. Stjälken är 
trekantig och nästan kal. Fröna sitter flera 
tillsammans i en kapsel och är mörkbruna till 
färgen. 

Växtlokalerna är fuktiga lövskogar, gran-
skogar, ibland alkärr eller alsumpskogar. Gull-
pudran kan även växa mer öppet i sluttande 
betesmarker med källflöden. Ofta finns rörligt 
yt- eller markvatten på växtställena. Arten är 
känslig för ändringar i hydrologin, exempelvis 
dikningar. Igenväxning på mer öppna lokaler 
kan på sikt utgöra ett hot. Skogsbruk med 
anläggande av skogsvägar eller körskador av 
skogsmaskiner kan innebära att vattenflöden 
skärs av och att gullpudran försvinner.

Kustgullpudra C. oppositifolium är endast 
känd från en svensk lokal. Den hittades så 
sent som 1995 i en bokskog med källflöde 
nära Söderåsens nationalpark i Skåne. Växten 
finns närmast i Danmark och Norge, utbred-
ningen i Europa är främst västlig. Från gull-
pudra skiljs den främst på att de övre bladen 
sitter motsatta, inte strödda. Högbladen är 
mer grönaktiga, stjälken otydligt fyrkantig och 
de nedre bladen är kortskaftade. Kanske kan 
ytterligare lokaler gömma sig i de sydligaste 
delarna av vårt land? Kustgullpudra är röd-
listad som akut hotad (CR) och fridlyst.  

Polargullpudra C. tetrandrum finns i vårt 
land endast längst uppe i norr: Lule lappmark, 
Torne lappmark och landskapet Norrbot-
ten. Den skiljs från gullpudra på att antalet 
ståndare är fyra. Dessutom är högbladen 
gröna, fröna röda–rödbruna och bladen kala. 
Polargullpudran växer främst längs de större 
älvdalarna, vanligen nära källflöden i barr- eller 
björkskogar. Sällsynt är den funnen ovan träd-
gränsen, ibland kan den växa i fuktiga videsnår. 

Polargullpudran är mindre än sina släktingar 
och de gröna högbladen gör att den är lätt 
att förbise. I norra Norge och Finland förefal-
ler den betydligt vanligare än i Sverige men 
kanske är den förbisedd hos oss. Planerar du 
en tur i de norra delarna av vårt land ska du 
spana efter polargullpudra. Arten är rödlistad 
som nära hotad (NT). 

Under 2018 är du välkommen att rappor-
tera fynd av alla gullpudror. Lägg in dina fynd 
på Artportalen (www.artportalen.se). Försök 
att uppskatta beståndets storlek (utbredning 
i kvadratmeter). Fyll i biotop och ange om 
något hot föreligger mot lokalen (igenväxning, 
dikning, skogsavverkning m.m.). Lokaler med 
gullpudror hyser ofta andra skyddsvärda och 
ovanliga växter. Notera även dem vid ditt 
besök och lägg in fynden på Artportalen.

Du kan även skicka en ifylld rapportblankett 
direkt hem till mig. Hämta den på svensk-
botanik.se där du går in under ”Aktiviteter” 
och väljer ”Årets växt”. Skicka dina rapporter 
senast 15 oktober 2018 till Ulla-Britt Anders-
son, Kummelvägen 12, 386 92 Färjestaden 
(tel: 0485-332 24, 070-536 78 36, e-post 
ullabritt.oland@gmail.com). Har du några frå-
gor är du välkommen att kontakta mig.

Jag ser fram emot dina fynd!  
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En trio gullpudror

Gullpudra Chrysosplenium alternifolium.
foto: Thomas Gunnarsson.


