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Abstract
The purpose of this project is to examine how the autumn depends on the climate changes,
which is a very important subject in the world nowadays. Does the climate change affect the
arrival of autumn? To requite the question and concurrently contribute to science we
collaborated with the Botanical garden in Lund. The observation of twelve different species of
trees was made at two occasions a week to decide when the fall began. The arrival of autumn
is defined by the loss or color change of one third of a tree’s leaves. These changes occurs
very quickly, therefore it is significant to observe frequently. The examination did not
correspond with other studies. According to the results, autumn came earlier than expected
and it may depend on various factors. There is a natural variation of the climate that for
example can affect the results. Even the geographic position is a determine factor. Our final
conclusion is that the arrival of the autumn is being delayed every year because of the climate
change, even though our results were contradictory.
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Inledning
Under kursen Biologi 2 ökade vårt intresse för växter och deras anatomi och fysiologi. Därför
bestämde vi oss för att fördjupa oss i ämnet och koppla detta till den angelägna
klimatförändringen. I vårt gymnasiearbete ingår en praktisk del, att inventera hösttecken på
tolv olika träd och studera deras fenologi. Fenologi är läran om hur årstidernas växlingar
inverkar på förändringar i växtriket. Syftet med projektet är att undersöka om det finns någon
koppling mellan ankomsten av hösten och klimatförändringen. I aktuell forskning används
fenologistudier som underlag för att påvisa klimatförändringen. Idag är därför många forskare
intresserade av att ha många fenologirapportörer i hela landet för att få bättre underlag till
klimatstudien.

Svenska fenologinätverket använder sig av både professionella och frivilliga rapportörer för
att få underlag till forskningen. Fenologinätverket är en nationell verksamhet som samarbetar
med universitet och botaniska trädgårdar. Forskningen presenteras på hemsidan Naturens
kalender, där man kan följa alla observatörers resultat. Rapportörerna följer en specifik
manual som gör att fenologinätverket kan samla informationen i en gemensam databas.
Manualen har betydelse för att resultaten ska bli likvärdiga. Därför kan man jämföra olika
arter, platser, observatörer och år.

En förutsättning för att kunna använda en växt till forskning är att den växer på en plats som
är typisk för arten. Växternas utveckling kan ske väldigt fort under hösten och våren. Enligt
manualen ska observatörerna därför inventera arten minst två gånger i veckan. När man väljer
att observera en individ av en art är det lämpligt att den är frisk och vuxen. För att få ett mer
tillförlitligt resultat ska man studera samma individ varje år. I Sverige gjordes en stor
fenologisk undersökning mellan år 1873-1926. Då prioriterade man arter som är aktiva under
olika årstider och inte härstammar från samma växtfamilj. Nyligen har det påbörjats en ny
fenologistudie för att påvisa klimatförändringen. För att tydligare kunna urskilja en förändring
bör man använda de prioriterade arterna. Då kan man jämföra de nya resultaten med den
tidigare studien.1

Vi samarbetar med Botaniska Trädgården i Lund som deltar i den nya fenologistudien.
Tanken är att vi ska påbörja en slinga, som består av ett antal träd som ska ingå i
1

Svenska fenologinätverket (1)
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fenologistudien. Träden kommer att märkas ut med skyltar, för att samma individer ska kunna
läsas av framöver. I fortsättningen ska allmänheten kunna besöka Botaniska trädgården och
utföra samma observationer som vi har gjort i vårt projekt. Observatörernas resultat ska i
framtiden kunna vara underlag för vetenskapliga studier.

Det Svenska fenologinätverket tar emot observationer om lövsprickning, blomning,
fruktmognad, fröspridning och höstens ankomst. Vår undersökning omfattar endast
höstlövsfasens start. Därför kommer vi fokusera på hur höstens ankomst kan påvisa
klimatförändringen. För att besvara frågeställningen, påverkar klimatförändringen ankomsten
av hösten, är det väsentligt att redogöra för följande underfrågor:
 När kommer hösten i år?
 Hur fungerar växter?
 Vad är fenologi?
 Hur kan alla bidra till forskning?

Material och metod
Den praktiska delen av arbetet går ut på att besöka Botaniska trädgården i Lund. Intendenten
Helena Persson på Botaniska trädgården har hjälpt oss att välja ut tolv träd som vi ska
observera hösttecken på. I studien bestämmer vi när höstlövsfasen startar, vilket innebär att en
tredjedel av löven ska ha fallit eller ändrat färg. Det är viktigt att besöka Botaniska trädgården
regelbundet eftersom förändringar kan ske från en dag till en annan. Vi besöker därför
Botaniska trädgården två dagar i veckan. För att enklare avgöra när höstfasen börjar
fotograferade vi alla träden vid första besöket. Vi jämför sedan med bilderna för att få ett mer
korrekt resultat.

I den skriftliga delen av gymnasiearbetet använder vi oss av litteratur, i form böcker, för att
redogöra för träden som vi undersöker. Vi läser artiklar som bland annat beskriver hur
allmänheten kan bidra till vetenskap. För att dra slutsatsen om höststarten påverkas av
klimatförändringarna har vi tillgång till tidigare fenologiska undersökningar. Vid val av källor
har vi i första hand använt oss av läromedel och andra granskade böcker för att få trovärdiga
källor. Vi har även använt vetenskapliga artiklar som blivit publicerade och statligt
kontrollerade hemsidor för att därmed vara säkra att informationen stämmer.
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För att arbetet inte ska få för stor omfattning har vi avgränsat det. Vi ska inte gå in på vad
klimatförändringen beror på och dess orsaker. Vi kommer inte heller att nämna hur djur
påverkas av klimatförändringen. I vårt arbete kommer vi enbart beskriva höstens ankomst och
inte någon annan årstidsskiftning. Dessa områden är inte relevanta för att besvara
frågeställningen.

Resultat
Våra avläsningar
I vår studie jämför vi när höstlövsfasen startar i Botaniska trädgråden i Lund med andra
tidigare studier från Jönköping, Genarp och Västmanland.

Eken som vi observerade är ett stort välmående träd. När vi rapporterade höststarten den 20
september fanns det många gula partier av kronan. Eken hade dessutom flera kala grenar och
på marken låg många lövknippen. Vårt resultat stämmer bäst överens med observationerna
från Västmanland år 2008-2011, som är den 2 oktober. Vid jämförelse med de andra
observationerna skiljer det ungefär en månad (tabell 1).

Klibbalen som vi undersökte är inte ett fullvuxet träd. Den hade en gles krona och redan vid
första besöket i den Botaniska trädgården låg några löv på marken. Den 26 september
anmälde vi klibbalen och då hade den tappat en tredjedel av bladen. Observationerna från
Jönköping och Genarp stämde inte bra överrens med vårt resultat. Där var höststarten 2-3
veckor senare (tabell 1).

Glasbjörken är, i likhet med klibbalen, inte färdigväxt och hade ett tunt bladverk. Vi
rapporterade in glasbjörken den 23 september. Då hade flera gulnade löv fallit till marken och
trädet hade ett flertal gula blad. Vår studie överensstämde bra med datan från Genarp där det
endast skiljer sex dagar. I den nyare observationen från Västmanland passar också datumen
bra, vilket var väntat eftersom tidsskillnaden mellan undersökningarna är kortare (tabell 1).

Rönnen som vi observerade är ett klent träd, som inte såg helt välmående ut. Kronan var gles
och stammen var smal. Trädet var bland de första som antog höstfasen och det var den 16
september. Många löv hade då ändrat färg och ett fåtal löv låg under trädet. Det skiljer enbart
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fyra dagar mellan vårt resultat och studien i Genarp. Däremot avviker resultatet med mer än
fem veckor när man jämför med observationen i Jönköping (tabell 1).

Hasseln är en välväxt buske med ett tätt lövverk i toppen. Det var det näst sista trädet vi
rapporterade, vilket skedde den 7 oktober. Vid denna tidpunkt hade hasseln både gulnat och
fällt löv som tillsammans motsvarar en tredjedel. Höststarten avlästes i Genarp den 9 oktober,
det vill säga vårt resultat stämde bra överens med det. I Jönköping startade dock höstlövsfasen
ungefär tre veckor senare (tabell 1).

Lönnen i Botaniska trädgården är ett kortvuxet träd med spretiga grenar. Den 30 september
anmälde vi lönnens höstlövsfas. Då hade löven skiftat färg från grönt till gult eller rött
samtidigt som en del blad låg på marken. Observationen i Genarp gjordes den 2 oktober och
det skiljer bara två dagar från vår observation. Däremot skiljer sig mer än tre veckor på
motsvarande undersökning i Jönköping (tabell 1).

Asken, som vi studerade, är ett vackert träd med en lång oval krona. Vi anmälde att asken
hade intagit höstlövsfasen den 20 september. En tredjedel av bladen hade vid denna tidpunkt
gulnat och löven satt fortfarande fast på grenarna. Observatören i Genarp anmälde sitt träd
mer än två veckor senare och det dröjde ytterligare nästan två veckor tills samma studie
rapporterades i Jönköping (tabell 1).

Linden i Botaniska trädgården, som vi studerade, är ett ganska stort träd. Bladen växte i olika
skikt och har spretande grenar. Vi rapporterade att höstlövsfasen startade den 16 september,
vilket var bland de första träden. Då hade flera blad gulnat och många löv hade fallit av
grenarna. Detta stämde inte alls överens med observationen från Jönköping som var ungefär
en månad senare. Informationen från Jönköping är den enda källan angående höstlövsstarten
för linden som vi har fått ta del av (tabell 1).

Boken som vi inspekterade är ett storväxt och ståtligt träd. Det var det sista trädet som vi
rapporterade in och då hade en tredjedel av bladen gulnat. Lövfällningen i Genarp var den 12
oktober vilket stämmer väldigt bra överens med vår observation som var 11 oktober. I
Jönköping bedömdes att höstlövsfasen började i slutet av oktober, vilket är en ganska stor
skillnad (tabell 1).
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Sälgen i trädgården är ett flerstammigt träd med en bred och tät krona. När trädet antog
höstfasen, den 4 oktober, hade flera löv gulnat och en del fallit till marken. Tyvärr har vi
ingen information från tidigare studier som vi kan jämföra med. Vi studerade sälgen för att i
framtiden även kunna påvisa hur den, som är ett vanligt träd i Sverige, påverkas av
klimatförändringen. Sälgen kommer att ingå i den fenologisk slinga i Lund som vi har startat
upp (tabell 1).

Almen som vi studerade är ett stort och kraftigt träd med tät bladväxt. Det var det första,
bland träden som vi undersökte, att anta höstlövsfasen. Hela toppen av kronan var då helt gul
och det fanns ett fåtal gula löv i resterande del av kronan. Vi anmälde höststarten den 13
september, vilket inte alls liknar resultaten från tidigare studier. Även resultatet från
Västmanland, som uppmättes ganska nyligen, skiljer sig helt (tabell 1).

Sötkörsbärsträdet är ett fint träd med en rund gles krona. Vi rapporterade att trädet var i
höstfasen den 4 oktober. Då fanns det en del gula löv och flera kala grenar. Det gjordes ingen
undersökning av sötkörsbärsträdet i Genarp eller Västmanland. Studien i Jönköping visade att
trädet antog höstlövsstarten den 29 oktober, vilket inte stämmer överrens med vårt resultat
(tabell 1).

Sammanfattningsvis kan vi säga att våra avläsningar indikerar på att hösten kom något
tidigare i år, jämfört med tidigare avläsningar från de andra studierna.
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Tabell 1:
Datum för de tolv olika arternas höstlövsfaser i Botaniska trädgården, 2013, samt datum för
tidigare avläsningar och lokaler för samma arter (Se Bilaga 1 och Bilaga 2).

Art

Botaniska
Trädgården,
2013, Lund,
Höstlövsfasen
startar

Fenologistudie
från1882 i
Almesåkra,
Jönköpings län,
Lövfällning

Vegetationens
utveckling i
Götaland från 1930 i
Häckleberga gård,
Genarp, Lövfällning

Observationer från
2008-2011 i Kärrhult
och Stenby i
Västmanland,
Höstlöv startar

Ek

2013-09-20

1882-10-30

1930-10-16

(2008-2011)-10-02

Klibbal

2013-09-26

1882-10-10

1930-10-15

Glasbjörk

2013-09-23

1882-10-22

1930-09-29

Rönn

2013-09-16

1882-10-27

1930-09-20

Hassel

2013-10-07

1882-10-30

1930-10-09

Lönn

2013-09-30

1882-10-24

1930-10-02

Ask

2013-09-20

1882-10-18

1930-10-06

Lind

2013-09-16

Bok

2013-10-11

Sälg

2013-10-04

Alm

(2008-2011)-09-19

1930-10-11
1882-10-31

1930-10-12

2013-09-13

1882-10-08

1930-10-03

Sötkörsbär 2013-10-04

1882-10-29

(2008-2011)-10-14
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Trädbeskrivningar
Eken trivs bäst i skogs- och betesmarker med näringsrik jord. Det är ett storväxt träd som kan
bli äldre än 600 år. Grenarna är kraftiga och sitter oregelbundet på den grova stammen. I
början är barken slät och brun, men när eken blir äldre spricker barken och blir grå. Bladen är
stora, avlånga och har runda flikar. Vid höststarten faller löven i knippen. Något utmärkande
för eken är dess ollon.2,3

Klibbalen trivs i kärrmarker och växer vanligtvis längs sjöar och åar. Trädet är högt och kan
bli upp till 25 meter. Man känner igen klibbalen på dess rundade och taggade blad med
inbuktande spets. Klibbalens löv faller av gröna, vilket försvårar bestämningen av starten på
hösten. Detta beror på att trädet är i symbios med en svamp som tar upp kväve ur luften.
Trädet kan utnyttja kvävet och behöver därför inte lagra kvävet i stammen på vintern.4,5

Glasbjörken växer i skogsmark och trivs som bäst i fuktiga miljöer vid sjöar och myrar. Den
kan bli 25 meter hög. Bladen är små och ovala med taggade kanter, till skillnad från
vårtbjörken som har triangelformade blad. Kronan är avlång och stammens färg kan variera
mellan vit, grå och brun.6

Rönnen är ett av de vanligaste träden i Sverige och växer i alla miljöer. Den trivs bäst på ljusa
platser och är en av de första växterna på kalhygget. Rönnen är ett litet träd som blir ungefär
15 meter högt och lever oftast inte längre än 50 år. Småbladen har sågade kanter och sitter i
par med 4-8 småblad på vardera sida om bladet längst ut. Rönnen känns igen på dess röda bär
som sitter i stora klasar. Bären mognar på hösten och är viktig mat för fåglarna som sprider
fröna.7,8

Hasseln hittar vi främst i södra Sverige på öppnare platser med mycket solljus. Det är en stor
buske som ofta växer i grupp. Hasseln har många tunna stammar och den kan bli 12 meter
hög. Bladen har en dubbeltandad kant och är nästintill runda. De är håriga på båda sidorna

2

Nationalencyklopedin (1)
Träd (1) sid 40-41
4
Svenska fenologinätverket (2)
5
Nationalencyklopedin (2)
6
Nationalencyklopedin (3)
7
Träd (1) sid 44-45
8
Känn ditt land sid 56-57
3
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och är placerade som en spiral runt grenen. Hasseln kännetecknas av dess frukt, hasselnöten,
som mognar på hösten. 9,10

Lönnen trivs i områden med näringsrik jord och växer gärna tillsammans med andra trädarter.
Trädet blir ungefär 30 meter högt och 150 år gammalt. Barken är grå-brun och slät från början
men spricker med åren. Utmärkande för lönnen är dess frukt, som är en nöt med två frön i en
sned vinge. Den sprids med vinden som en propeller och många barn använder den som
lösnäsa. Bladen är stora med 5-7 flikar och de har kraftiga bladnerver. På hösten får löven
många starka färger som gul, orange och röd eftersom trädet producerar mycket socker. 11,12

Asken växer gärna på soliga platser med näringsrik och fuktig jord. Den kan bli 200 år
gammal och 30 meter hög. Den sprids med både frön och rotskott. På yngre träd är barken slät
men när trädet blir det blir äldre spricker barken. Asken känns igen av dess stora svarta
knoppar. Blommorna slår ut före bladen som är stora och växer parvis. Asken fäller löven
tidigt på hösten samtidigt som bladen slår ut sent, i början av sommaren.13,14

Linden mår bra i mullrik jord och växer helst tillsammans med andra lövträd. Det kan bli
väldigt gammalt, upp till 400 år i Sverige, och ungefär 30 meter högt. Barkens färg kan skifta
i bruna och lila nyanser. Bladen är hjärtformiga men osymmetriska och ena sidan större än
den andra och kanterna är taggiga. Löven är släta och mörkgröna på ovansidan medan
undersidan är blågrön och har en annan struktur. Blommorna hänger i stora klasar och
frukterna är gröna, ludna nötter. Fröna sprids av vinden med hjälp av en vinge.15,16

Boken växer helst i lerig mark. Det är ett stort träd med en kraftig stam. Barken är grå och
både bladen och barken är släta. Bladen är helt ludna från början, men efter ett tag är de
endast ludna vid kanterna. Bokollon är bokens trekantiga frön som sitter parvis i ett
gemensamt hölje. Boken är ett av de få träden i Norden som är skogbildande, eftersom de
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Träd (1) sid 38-39
Känn ditt land sid 58-59
11
Träd (1) sid 50-51
12
Känn ditt land sid 44-45
13
Känn ditt land sid 46-47
14
Träd (1) sid 48-49
15
Träd (1) sid 52-53
16
Känn ditt land sid 42-43
10
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gärna växer tillsammans. I Skåne kan man hitta de typiska bokskogarna. Den täta kronan
skuggar marken vilket gör att den saknar växtlighet. 17

Sälgen växer på ljusa platser som till exempel hagmarker och skogsbryn. Man kan hitta den i
hela landet med undantag från de nordligaste delarna. Sälgen kan bli upp till 15 meter hög och
den har vanligtvis flera stammar. Från början är barken slät men med tiden spricker den och
blir mer gråaktig. Bladen är ovala med en smal spets. Ovansidan är mörkgrön och blank
medan undersidan är ljusgrå och hårig. Sälgen känns igen av dess knoppar som har ett
skyddande hölje. Det är lent och fluffigt, därav namnet videkissar. 18

Almen klarar av både varma och kalla klimat, men behöver värme för att frukterna ska
mogna. Den kan bli upp till 500 år gammal och 30 meter hög. Barken är gråbrun och bladen
är ovalt spetsiga med en förskjuten bladkant vid skaftet. Bladens undersida är luden medan
ovansidan är sträv. Almen, liksom asken, blommar före lövsprickningen. Blommorna är
rödvioletta och växer i klasar.19

Sötkörsbärsträdet växer sällan vilt, men odlas som fruktträd i Sverige. Det trivs i lundar och
på hagmarker. Trädet blir ungefär 15 meter högt. Bladen är avlånga och har en taggad kant.
Sötkörsbärsträdet blommar i maj med vita blommor. Frukten är en stenfrukt som kallas för
körsbär. Det finns förädlade sorter av sötkörsbär som kallas för bigarråer. 20

Hur fungerar växter
Trädets grövre rötter har uppgiften att förankra trädet i marken. Rotsystemet växer oftast inte
djupt ner i marken utan sprider sig istället på en större area. De finare rötterna har rothår som
tar upp näring och vatten från marken. Vattnet och näringsämnena transporteras sedan från de
tunnare rötterna till de grövre som är anslutna till stammen. Stammen omges av en sprucken
korkvävnad, även kallad bark, som skyddar den mot skadliga djur och uttorkning. I stammen
finns ledningssträngar som består av två olika typer av vävnad, xylem och floem. De
transporterar lösningar av närsalter respektive socker. Saven förs sedan ut till bladen, där
fotosyntesen sker, via grenarna. Bladet utgörs av två fotosyntetiska vävnader.
Palissadvävnaden finns på bladets ovansida och där förekommer de flesta kloroplasterna.
17

Träd (1) sid 54-55
Träd (1) sid 30-31
19
Träd (1) sid 42-43
20
Nationalencyklopedin (4)
18
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Vävnaden på undersidan heter svampvävnad och den har en mer porös struktur. Vävnaderna
omsluts av en skyddande ytterhud som kallas epidermis. 21,22

Alla organismer har cellulära och fysiologiska processer som styrs av en biologisk klocka.
Periodtiden, klockans cykel, är oftast ett dygn eller ett år. Den biologiska klockan bestämmer
när växter ska gå in i olika faser. Faktorer som är avgörande för växters tidsmönster är solljus,
temperatur och näringsintag. Den vanligaste av dessa är soljuset, som bestämmer dygnets
rytm. Det är viktigt för växter att använda flera olika faktorer för att avgöra när det till
exempel är dags för träden att blomma. När de sammanställer olika intryck kan de undvika att
bli vilseledda. Vid exempelvis en varm höst bör träden inte endast förlita sig på temperaturen
utan även använda sig av dagen längd för att veta när det är dags att fälla löven. 23,24

Under evolutionen har troligtvis den biologiska klockan anpassats till klimatet. Detta ligger
till grund för att arter ska kunna utvecklas vid nya förändringar i framtiden.25 Den biologiska
klockan kan komma i otakt om en art odlas i ett klimat som den inte är anpassad för. Vid en
väntad klimatförändring utsätts träden för en högre temperatur och annorlunda
ljusförhållanden, vilket också kan få trädet ur fas. Det är svårt att förutsäga hur eller vilka
växter som kommer reagera på en ny miljö. Det är deras fenologi som styr hur individerna
förhåller sig till förändringen.26

Lövfällning
Klorofyll är ett grönt färgämne i bladen som gör att löven kan utnyttja solljus och därmed
utöva fotosyntesen. Det finns även andra färgämnen som gör att solljus med olika våglängder
kan tas upp. Karotenoider är ett färgämne som kan vara gult, orangefärgat eller rött. Klorofyll
innehåller magnesium och kväve som är svårt för träden att få tag på, medan karoten
innehåller mer lättillgängliga ämnen som kol och väte. På hösten bryts klorofyllet ner så att
magnesiumet och kvävet kan lagras i stammen under vintern. De färgämnena som är kvar
utgör höstlövets färg. Bladen domineras inte längre av den gröna färgen och därför kan de
gula och röda färgämnena träda fram. Efter det fäller träden sina löv.
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På bladens undersida finns det klyvöppningar som reglerar koldioxid- och vattenhalten i
trädet. Klyvöppningarna är öppna på dagen för att ta in koldioxid till fotosyntesen och stängda
på natten för att minska vattenförlusten. På vintern kan inte träden suga upp vatten eftersom
marken är frusen. För att inte få brist på vatten fäller lövträden därför sina blad så att
klyvöppningarna inte kan släppa ut något vatten.27,28,29

Fenologi
Carl von Linné anses vara den nutida fenologins fader. Han började undersöka
årstidsväxlingar på olika platser i Sverige för att kunna jämföra iakttagelserna med andra
regioner. År 1751 och 1752 fanns det enbart 18 fenologiska stationer i Sverige. Den Kungliga
vetenskapsakademin introducerade idéen om att starta en stor fenologiskstudie i mitten av
1800-talet. Projektet påbörjades inte förrän år 1873.30

Fenologi är läran om hur årstidernas växlingar inverkar på förändringar i växtriket. Det kan
vara förändringar som till exempel när lövfällningen sker, löven ändrar färg eller fruktens
mognad.31,32 Fenologi handlar dessutom om när dessa förändringar sker och hur de regleras av
olika mekanismer. Det är också viktigt att studera hur växlingarna samverkar och hur de
påverkar ekosystemet. 33 Växters fenologiska egenskaper kan både beror på biotiska och
abiotiska faktorer.

Fenologisk data används vanligtvis av forskare som underlag för att påvisa
klimatförändringen. En anledning till varför man vill undersöka klimatförändringen är för att
kunna förutsäga vad som eventuellt kommer ske i framtiden om den fortsätter i samma
riktning. Resultatet av undersökningarna inom jordbruk har varit underlag för
skördeprognoser. Ytterligare ett användningsområde inom fenologin är som ett komplement
till pollenmätningar, vilket leder till bättre pollenprognoser.34
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Klimatförändringen
En klimatförändring kan ske i hela världen men även på en specifik plats. Den kan både pågå
under en kort- och långvarig period.35 En kortvarig klimatförändring är tillfällig och då har
ekosystemet hög resiliens. Det innebär att naturens eller ekosystemens förmåga att återhämta
sig efter störning är hög.36 Sedan jorden bildades har det funnits många förändringar av
klimatet. Det har både förekommit istider och varma perioder. Under de senaste decennierna
har kunskapen om klimatet och dess förändring ökat betydligt. Undersökningar har visat att
det just nu pågår en klimatförändring som började i mitten av 1900-talet. Ett flertal forskare
hävdar att förändringen inte är naturlig utan att människans levnadssätt har ökat
växthuseffekten, som är den huvudsakliga anledningen till klimatförändringen.37

Det finns flera avgörande faktorer som påverkar jordens framtida klimat, till exempel
kontinenternas rörelse och solens strålning. Därför är det svårt att förutsäga hur jordens klimat
blir i framtiden.38 För att förstå vilka effekter klimatförändringen ger är det centralt att
granska hur klimatförändringen yttrar sig på olika sätt med avseende på miljön. Dessutom
påverkas växterna olika beroende på art. 39

Nätverk
Artportalen är en hemsida där man kan rapportera in observationer. Det är Sveriges största
vetenskapliga projekt där medborgarna bidrar till informationen. Artdatabanken, vid Sveriges
lantbruksuniversitet (SLU), driver Artportalen som subventioneras av Naturvårdsverket. Båda
institutionerna medverkar även i fenologinätverket. Artportalens uppgifter är betydelsefulla i
vardagliga miljöarbeten för till exempel länsstyrelser och kommuner.40

Sveriges lantbruksuniversitet har uppgiften att kontrollera miljön genom att utföra en
pågående miljöanalys. Den förväntas fortgå under en längre tid för att kunna jämföra miljöns
tillstånd under många år. En prioritet hos SLU har varit att skapa det fenologiska nätverket i
Sverige. För att bedriva fenologiforskning använder SLU sig av fältforskningsstationer som är
placerade i hela landet. Genom att samarbeta internationellt har de tillgång till större underlag
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för forskningen. I ett projekt som inleddes på 1960-talet har man placerat ut kloner av samma
trädart i olika länder i Europa. Klonerna är identiska och därför kan man jämföra klimatets
inverkan på arten.41

Det startades också ett internationellt nätverk år 1993, Global Phenological Monitoring. Det
är till för att samordna information från bland annat European Phenology Network och USA
National Phenology Network. I Europa finns ytterligare ett nätverk som samlar in fenologisk
information för att kunna påvisa klimatförändringen i olika ekosystem. Nätverket kallas för
COST-projektet.42

Bidra till forskning
I artikeln, Nu blir forskningen en folkrörelse, skriver Jesper Nyström att allmänhetens bidrag
till vetenskap är viktig för forskningen. Just nu pågår det fler stora projekt än någonsin i
världen eftersom det har blivit populärt att medverka. Den tekniska utvecklingen har medfört
att det är enklare att få information, via sociala medier, om projekten samt att rapportera in
resultaten. De som, precis som vi, är intresserade av naturen kan bidra till miljöövervakning.
Detta gör man genom att observera arternas mångfald och fortlevnad eller söka efter arter som
är viktiga för en särskild nisch. Mobilen som har kamera och GPS är ett viktigt hjälpmedel för
observatörer. Dessutom kan man rapportera in resultaten via mobilappar.

Det finns en viss osäkerhet med att använda outbildade observatörer. Däremot medför en
ökad mängd observatörer ett mer tillförlitligt underlag eftersom urvalet blir större, detta påstår
Johan Nilsson på Artdatabanken. Många rapportörer väljer att observera sällsynta arter istället
för vanliga. Detta oroar forskarna eftersom underlaget för de vanligt förekommande arterna
minskar. Forskarna på citizen science projektet menar att observatörerna borde få tillgång till
hjälp och möjlighet att utbilda sig, för att minska antalet felkällor. De automatiserade
systemen för rapportering innehåller stora mängder data som forskare omöjligt hinner
analysera. En ny idé är att observatörerna själva ska kunna vara delaktiga och kontrollera
informationen.

Många frågar sig varför observatörer är villiga att lägga ner så mycket tid på verksamheten.
Forskning har visat att det speglar observatörernas intressen. Johan Nilsson påstår i artikeln
41
42
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att det är viktigt att observatörerna får respons. För att de ska fortsätta vara aktiva bör de
dessutom få veta hur deras observationer används.

Bland Nordamerikanska fåglar har man med hjälp av observatörer kunnat påvisa att deras
flyttmönster har påverkats av klimatförändringen. Ytterligare ett exempel på där observatörer
har spelat stor roll är i projektet EarthDive. Där utreder man havets hälsotillstånd genom att
undersöka arter som har stor ekologisk betydelse. 43

Artikeln, Ett fall för 18000 elever, handlar om elever från flera skolor i Sverige som ska delta
i forskning genom att observera höststarten för olika träd. Lars Eklundh från Lunds universitet
kommer att dra direkt nytta av observationerna och säger att vi kan förutspå framtidens klimat
om vi lär oss mer om hösten. Kjell Blomgren från Sveriges lantbruksuniversitet anser att det
är ett problem att många observatörer oftare är mer intresserade av vårtecken. Därför
rapporteras det färre observationer på hösten. Förutom att påvisa klimatförändringarna
använder forskarna informationen för att ge stöd åt forskning om årstidsväxlingar med hjälp
av satellitbilder.44

Tidigare forskningsresultat
I artikeln, Se klimatförändringen med egna ögon- gör fenologiska observationer, hävdar
författarna att fenologiska studier har varit viktiga för att kunna framlägga bevis för hur
ekosystem påverkas av klimatförändringar. Det finns flera studier, till exempel från Menzel
m.fl. 2006 och Parmesan 2006, som visar att klimatförändringen har påverkat vårblomning,
lövsprickning och lövfällning. Idag inträffar vårblomning och lövsprickning tidigare
samtidigt som lövfällning sker senare.45

En av de mest betydelsefulla forskningsresultat som bevisar klimatförändringen och grundar
sig på fenologisk data är Rapid changes in flowering time in British plants av Fitter och Fitter
från år 2002. I deras studie använder de sig av 380 arter. Forskningen visade att arterna
blommade några dagar tidigare på 1990-talet i jämförelse med åren 1950-1989. De kom även
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fram till att arterna inte påverkas likadant av klimatförändringen. Trots att två arter är släkt
och befinner sig på samma plats kan de reagera olika på en ökad temperatur. 46

För inte så länge sedan offentliggjordes en större fenologistudie i USA baserad på Henry
David Thoreaus undersökningar från år 1852. Resultatet är likvärdigt med Fitter och Fitters
studie i England. En studie från år 2006 av Menzel m.fl. indikerar att årstiderna i Europa har
förskjutits på grund av klimatförändringarna. I Sverige finns dessvärre ingen liknande nutida
studie, därför startades det nyligen en fenologiundersökning.47

Karlsen m.fl. bevisade i en studie år 2007 att när medeltemperaturen ökar med en grad
kommer våren 5-6 dagar tidigare. Eftersom olika platser reagerar olika på en
temperaturökning finns det platser där växtperioden istället blir kortare när klimatet blir
varmare. Underlaget för studien var satilitbilder från glasbjörkens lövsprickning under en
tjugo- års period i norra Skandinavien.

Diskussion
I undersökningarna från år 1882 och 1930, som vi har fått ta del av, studerar observatörerna
lövfällningen istället för höststarten. En förutsättning för att man ska kunna se ett samband
med tidigare studier är att man har utgått från samma mall. Enligt Kjell Blomgren, från
Sveriges lantbruksuniversitet, innebär både lövfällningen och höststarten att en tredjedel av
löven har ändrat färg eller fallit. Alltså kan en likvärdig jämförelse utföras mellan vårt resultat
och de tidigare studierna.48

Vi har tidigare besvarat våra delfrågor och kan därför bemöta huvudfrågan; påverkar
klimatförändringen ankomsten av hösten? Enligt vår observation i den Botaniska trädgården
skedde överlag höststarten tidigare än föregående undersökningar. Vårt resultat stämmer inte
överens med vad professionella forskare har påvisat; att höststarten kommer senare på grund
av klimatförändringen. Det missvisande resultatet kan bero på flera olika orsaker. Eftersom
resultatet slår så pass mycket fel finns det inget underlag för att dra någon egen slutsats. Det
finns dock underlag från tidigare studier som bevisar att klimatförändringen påverkar höstens
ankomst. Vår studie var tänkt att påvisa deras resultat, men så blev tyvärr inte fallet.
46
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Sammanfattningsvis litar vi på att forskarnas studier, som påvisar att hösten ankommer senare
varje år på grund av klimatförändringen, är korrekta.

Det är grundläggande att förstå hur klimatförändringen yttrar sig för att kunna förutse vad
som är ett väntat resultat. Det finns fortfarande en viss osäkerhet på den punkten. Vissa
forskare tror att klimatförändringen kommer att leda till mildare vintrar i Sverige medan andra
påstår att de kommer att bli kallare. Detta är avgörande för att kunna förutsäga hur höstens
ankomst påverkas. Vid en mild vinter kommer hösten senare, respektive tidigare om vintern
är kall.49

Felkällor
Det kan finnas svårigheter att påvisa klimatförändringar med hjälp av fenologisk statistik trots
att tidpunkten för utvecklingen av hösttecken är förhållandevis punktliga från år till år.50
Årstidernas skiftningar kan bero på flera olika faktorer, inte nödvändigtvis på
klimatförändringar. Till exempel påverkas vintern i Europa av hur lufttrycket skiljer sig åt i
centrala- och norra Atlanten. Årstiderna kan dessutom påverkas av den naturliga variationen
av klimatet. Det kan även bero på artens geografiska läge och vädrets årsskillnader.51 Alla
arter reagerar olika på förändring och därför är det svårt att förutsäga hur de påverkas. Det är
till exempel problematiskt att förutse eftersom konkurrensförhållandena mellan olika arter och
samspelet med pollinatörer och fröspridande fåglar kan variera.52

En påverkande faktor som kan ha haft negativ inverkan på vårt resultat är trädens välmående.
Till exempel anser vi att rönnen inte mådde särskilt bra. Förhållandena var inte nödvändigtvis
ideala och många av träden var inte fullvuxna. Detta motsäger förutsättningarna som bör vara
uppfyllda enligt mallen. För att minska påverkan från den här felkällan kan man undersöka
flera individer av samma art och plats och sammanställa deras resultat.

Den fenlogiska statistiken är grundad av många olika personers iakttagelser vilket gör studien
delvis opålitlig. För att minimera den felkällan bör iakttagelserna schemaläggas och utföras
under utsatt tid.53 När vi gjorde vår observation följde vi manualen från det svenska
49
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fenologinätverket. Trots detta var det svårt att avgöra när arten var i höstfasen. Detta eftersom
manualen inte var färdigställd och därför inte så utförlig. Ytterligare en anledning till varför
vårt resultat inte blev bra är att vi inte har någon erfarenhet sen tidigare av inventering av
hösttecken. Detta kan även vara ett problem för fenologistudien, som nyligen startat i Sverige,
eftersom de uppmanar nybörjare att delta till forskningen.

Resultatet kan ha påverkats av den naturliga variationen som finns mellan individer av samma
art. Individerna påverkas av klimatet eftersom de lämpar sig efter växtsäsongens längd. En
annan felkälla är att man inte får ett pålitligt resultat om man jämför individer från olika
platser.54 I vår studie jämför vi med Jönköping, Genarp och Västmanland. Det är inte rimligt
att endast jämföra med få studier på långt avstånd, vilket vi har gjort. Vårt resultat stämde bäst
överrens med undersökningen från Genarp, detta var väntat eftersom det ligger närmast Lund.
Att jämföra med Genarp är inte heller lämpligt, eftersom det är beläget högre över havet och
har därför ett kallare klimat. Därför är det verkligen passande att starta en fenologisk slinga i
den Botaniska trädgården i Lund. Då kommer nämligen observationerna att jämföras från
samma plats och med samma individer varje år.

Slutligen kan vi konstatera att hösten ankommer senare varje år trots att vårt resultat visade
motsatsen. En slutsats vi kan dra är att det är svårt att inventera hösttecken om man är
outbildad. Nu inser vi vikten av att ha stort underlag till undersökningar och att amatörer ska
kunna följa en detaljerad mall. Framtiden kommer att visa om klimatförändringen påverkar
höstens ankomst som väntat. Vi hoppas att den nystartade svenska fenologiska
undersökningen kommer påvisa klimatförändringen och få befolkningen att agera.

54

Se klimatförändringen med egna ögon

20

Källförteckning
Skriftliga källor:
Böcker:
Träd (2) – David Burnie (1989), Träd, Bonniers junior förlag AB, Verona Italien
Känn ditt land – Lars-Gunnar Bråvander, Lenn Jerling, Lars-Erik Liljelund (1980), Känn ditt
land, Wiking Tryckeri AB, Södertälje
Biologi B – Janne Karlsson, Bengt-Olov Molander, Per-Olof Wickman (2008), Biologi B,
Liber AB, Viborg Danmark
Miljö- och energikunskap – Karin Pleijel, Håkan Pleijel (2012), Miljö- och energikunskap,
Gleerups Utbildning AB, Malmö
Träd (1) – Leif Ryvarden (2001), Träd, ICA bokförlag, Västerås

Tidningsartiklar:
Nu blir forskning en folkrörelse – Jesper Nyström, Forskning och framsteg nr7 -2013
Sydsvenskan – Ulf Törnberg, Ett fall för 18000 elever, Sydsvenskan, 2013-09-20

Elektroniska källor:
Nationalencyklopedin (1) – Olle G. Olsson, Rune Rydell, ek,
http://www.ne.se/lang/ek/159765, Nationalencyklopedin, hämtad 2013-11-08
Nationalencyklopedin (2) – klibbal, http://www.ne.se/lang/klibbal, Nationalencyklopedin,
hämtad 2013-09-27
Nationalencyklopedin (3) – Olle G. Olsson, glasbjörk,
http://www.ne.se/lang/glasbj%C3%B6rk, Nationalencyklopedin, hämtad 2013-11-14

21

Nationalencyklopedin (4) – sötkörsbär,
http://www.ne.se/lang/s%C3%B6tk%C3%B6rsb%C3%A4r, Nationalencyklopedin, hämtad
2013-12-09
Nationalencyklopedin (5) – Lars Olof Björn, Andreas Lundquist, Jörgen Malmquist,
biologisk klocka, http://www.ne.se/lang/biologisk-klocka, Nationalencyklopedin, hämtad
2014-01-27
Nationalencyklopedin (6) – fenologi, http://www.ne.se/fenologi, Nationalencyklopedin,
hämtad 2013-09-05
Nationalencyklopedin (7) – klimatförändring,
http://www.ne.se/enkel/klimatf%C3%B6r%C3%A4ndring, Nationalencyklopedin, hämtad
2014-01-29
SMHI (1) – Trots kall vinter – klimatet blir varmare, http://www.smhi.se/nyhetsarkiv/trotskall-vinter-klimatet-blir-varmare-1.9916, SMHI, uppdaterad 2010-02-25, hämtad 2014-02-08
SMHI (2) – Kjell Blomgren, Fenologi – naturens tidsmönster,
http://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/fenologi-naturens-tidsmonster-1.5189, SMHI,
uppdaterad 2009-08-05, hämtad 2013-09-05
Naturhistoriska riksmuseet (1) – Fenologi – följ årstidens skiftningar,
http://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/vaxter/pollen/fenologi.11170.html,
Naturhistoriska riksmuseet, uppdaterad 2013-07-12, hämtad 2013-09-05
Se klimatförändringen med egna ögon – Åslög Dahl, Kjell Blomgren, Ola Langvall, Se
klimatförändringen med egna ögon – gör fenologiska observationer,
http://www.bioresurs.uu.se/kurs/pdf/SveBotTid_2008.pdf, Bioresurs, hämtad 2013-09-07
Svenska fenologinätverket (1) – Kjell Blomgren, Ola Langvall, Åslög Dahl,
Fenologimanual, https://arbetsplats.slu.se/sites/esf/SWENPN/Manualer%20mm/fenologimanual.pdf, Svenska fenologinätverket, hämtad 2013-11-05

22

Svenska fenologinätverket (2) - Åslög Dahl, 23. Klibbal
https://arbetsplats.slu.se/sites/esf/SWENPN/Manualer%20mm/Artspecifika%20fenologiinstru
ktioner/23%20Klibbal%20-%20Alnus%20glutinosa.pdf, Svenska fenologinätverket,
uppdaterad 2012-03-08, hämtad 2013-09-27

Otryckta källor:
E-post från Kjell Blomgren, Gymnasiearbete, 2014-01-31

Tabellkällor:
Fenologistudie från Almesåkra i Jönköpings län år 1882, Lövfällning – Iakttagelser inom
växt- och djurriket på Gödeberg gård i Almesåkra socken af Jönköpings län år 1882

Vegetationens utveckling i Götaland från Häckleberga gård i Genarp år 1930,
Lövfällning – Knut Arnell, Sigfrid Arnell (1930), Vegetationens utveckling i Götaland,
Statens meteorologisk-hydrografiska anstalt, Stockholm
Observationer från Kärrhult och Stenby i Västmanland år 2008-2011, Höstlöv startar –
Thomas Levander (2011), Att följa naturens växlingar, Tidningen Åter

Bildkällor:
Figur 1:
http://www.ne.se/enkel/l%C3%B6nn#http://www.ne.se/modals/view_picture.jsp?sectionId=2
161609||facebox, hämtad 2014-01-28

Figur 2:
http://www.ne.se/enkel/ask/2024737#http://www.ne.se/modals/view_picture.jsp?sectionId=21
62654||facebox, hämtad 2014-01-28

Figur 3:
http://www.ne.se/enkel/klibbal#http://www.ne.se/modals/view_picture.jsp?sectionId=215843
7||facebox, hämtad 2013-09-27

23

Figur 4:
http://www.ne.se/enkel/ek#http://www.ne.se/modals/view_picture.jsp?sectionId=1840168||fac
ebox, hämtad 2013-09-27

24

Bilaga 1

Ek före

Klibbal före

Ek efter

Klibbal efter
25

Glasbjörk före

Glasbjörk efter

Rönn före

Rönn efter
26

Hassel före

Hassel efter

Lönn före

Lönn efter

27

Ask före

Ask efter

Lind före

Lind efter
28

Bok före

Bok efter

Sälg före

Sälg efter
29

Alm efter

Alm efter

Sälg före

Sälg efter

30

Bilaga 2

31

