TRÄDGÅRD

Vårens
budbärare

Frodigt grön

Snödropparna kan
trotsa både snö och
kyla ned till minus
15 grader, tack vare
en sinnrik konstruktion
där blomman kan ta
vara på värmen från
några få soltimmar
och behålla den, på
samma sätt som en
termos fungerar.

Galanthus woronowii
är en art av snödroppesläktet som känns
igen på de breda
bladen som är gröna
och blanka, till skillnad
från vanliga snödroppar vars bladverk går
i toner av grågrönt.
Kallas även ”grön snödroppe” på svenska.

Våren är i sikte!
VÅRTECKEN Frodigt gröna, färgstänkta eller med
dubbla blommor – snödroppen finns i hundratals olika sorter
och är vårens tidigaste och tappraste budbärare.
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Galanthus nivalis ’Viridapice’
ser vid första anblick ut som
en vanlig snödroppe men
har små gröna märken på
de yttre kalkbladen, vilka
kan vara mer eller mindre
utbredda. Sorten kommer
från Holland.

Betyder ”mjölklik blomma”
Snödroppen tillhör löksläktet
Galanthus. Det finns totalt 18
arter men dessutom en mängd
hybrider och olika namnsorter
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inom varje art, vilket ger flera
hundra olika sorters snödroppar.
Det latinska namnet betyder ”mjölklik blomma” och den
har odlats här i Sverige sedan
1400-talet.
– Förmodligen var det munkar som tog den med sig från
södra Europa, säger Karl Johan
Fabó, trädgårdsmästare på
Trädgårdsföreningen i
Göteborg, där
det just nu
blommar flera
olika sorters
snödroppar
på flera platKarl Johan Fabó,
ser runt om i trädgårdsmästare
parken.
På grund av sin subtila
skönhet och vithet har blomman bland annat fått symbolisera Jungfru Marias fotspår,

”

Om man
borrar ner
näsan bland
kalkbladen
kan man
uppfatta
en finstämd
doft av
honung.
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Doppad i grönt

När de första snödropparna dödsföraktande tittar fram under
en smältande snödriva i ett
soligt hörn av trädgården så
känns det verkligen att våren
är på väg.
Att den till synes sköra, lilla
blomman kan trotsa vintern
beror på en sinnrik konstruktion, där värmen från solens tidiga strålar bevaras inne i den
droppformade blomman på ett
termosliknande sätt. De yttre
kalkbladen öppnas mot solen
men stängs helt när det är
kallt, och de inre blomkalkarna ger ytterligare skydd. På så
vis kan en snödroppe klara ner
till femton graders kyla.

och används fortfarande som
altarblomma i katolska kyrkor
till kyndelmäss.

Doftar honung
I England blev snödroppen en
blomma på modet under 1800talet, många nya sorter utvecklades varav flera bär namn
efter Shakespeares karaktärer
– som Desdemona och Ophelia.
Det alla inte vet är att snödroppar faktiskt doftar.
– Om man borrar ner näsan
bland kalkbladen kan man
uppfatta en finstämd doft av
honung, säger Karl Johan Fabó,
och förklarar att det för blommans del handlar om att kunna
locka till sig tidiga insekter.
För att doften ska befrias
måste det dock vara minst tio
grader varmt. Så varför inte
plocka in en liten bukett och
ställa fram på köksbordet?  
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Bästa
odlingstipsen

Tidig gäst
Turkisk snödroppe, Galanthus elwesii, är vanlig
i äldre trädgårdar. Förutom att blomman är något
större än den vanliga snödroppen så är bladen
bredare och liksom omhuldar varandra från basen.
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 Snödroppar är lättodlade och trivs i de
flesta jordar som är någorlunda väldränerade men samtidigt behåller vårfukten.
 Den vanligaste snödroppen, Galanthus
nivalis, kan odlas till och med zon 5.
 På en solig plats blommar snödropparna tidigare på våren men allra bäst är
en växtplats med vandrande skugga.
 Snödroppar som trivs förökar sig gärna
genom att skjuta sidolökar. Gamla bestånd kan behöva delas för att fortsätta
att frodas. Detta görs bäst under sen vår,
efter blomning.
 Snödroppar frösår sig också tämligen
lätt, men man måste vara försiktigt och
inte klippa gräsmattan förrän fröna har
mognat. Och inte riva upp de små fröplantorna i tron att det är grässtrån.
 Snödroppslökar är små och
torkar lätt. Löken bör därför
köpas tidigt på hösten och
planteras direkt efter ett
dygns blötläggning.
Lagom planteringsdjup
är 10 centimeter.

Förmodligen
var det
munkar
som tog
med sig
snödroppar
från södra
europa.

Dubbel glädje
Välkänd
Den vanligaste arten, Galanthus nivalis, är från
södra Europa och Kaukasus. Lökväxten är cirka
10 centimeter hög och härdig i nästan hela landet.
Breder lätt ut sig med hjälp av sidolökar och frö.

Den här dubbelblommande
snödroppen, Galanthus
nivalis ’Flore Pleno’ är både
lättodlad och spridningsvillig.
Fyllningen är ofta lite rufsig
och ojämn, vilket bara gör
den ännu charmigare.
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