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När jag skriver detta i slutet av mars har hasseln, som är en av Sveriges tidigaste blommande arter, 
redan hunnit blomma ett par veckor trots den kalla vintern. Längre fram kommer andra arter som till 
exempel tussilago, blåsippa och vitsippa också att blomma, och så småningom följer lövsprickning, 
fruktmognad och höstlövsfaser.

Avvägningen  mellan  ett  lyckat  resursutnyttjande  av  säsongsbetonade  tillgångar  som vatten, 
näring eller ljus, och risken att utsättas för frostskador är viktig för att förklara varför en växt skiftar  
med säsongerna (t. ex. tappar de flesta av våra växter löven på hösten och får nya igen på våren).

Som ett  resultat  av  ett  förändrat  klimat  har  tidpunkten  för  olika  livscykelfaser,  även kallat 
fenologi,  förändrats  för  många arter.  Lövsprickningen och blomningen har  för  många tidigarelagts 
markant vilket kan störa samspelet mellan växten och de pollinatörer och växtätare som inte lyckas 
ställa om på samma sätt. Man kan även se att arter som på det norra halvklotet är nordligt begränsade, 
har ökat sin utbredning norrut då klimatet blivit varmare. Då dessa ekologiska effekter har blivit alltmer 
uppenbara, har ett behov av bevakning av arters fenologi vuxit fram. Kunskap om naturens samordning 
är viktig i många sammanhang, från miljövård, skogs- och jordbruk till pollenallergi och forskning. I 
Sverige finns, sedan 2008, det Svenska fenologinätverket som samlar in observationer gällande växters 
lövsprickning, blomning, fruktmognad och höstlövsfaser.

Jag  har  utforskat  mellanårsvariationen i  fenologi,  det  vill  säga  hur  datumet  för  exempelvis 
blomningsstarten för en art varierar mellan år. Jag har särskilt studerat hur denna mellanårsvariation 
varierar  mellan  olika  arter  och  platser.  Till  mitt  förfogande  har  jag  haft  ett  stort  dataset  med 
landsomfattande observationer gjorda mellan 1873-1917. Dessa observationer är tänkta att användas 
som jämförelsepunkt i en klimatindikator baserad på fenologiska förändringar. Mellanårsvariationens 
storlek är direkt knuten till hur långa observationsserier vi behöver för att kunna upptäcka skillnader i  
startdatum mellan då och nu.

Jag fann att mellanårsvariationen skiljer sig väldigt mycket mellan olika arter och faser. Just 
hasselns blomning var den fas som uppvisade mest variation mellan år. Detta kan bero på stor genetisk 
variation, men också på att vädret tidigt på året också uppvisar en förhållandevis stor variation. För 
flera arter fann jag också att mellanårsvariationen varierar med latitud och att växter i norra Sverige, 
uppvisar  lägre variation än sydliga förekomster  av samma art.  Detta  tror jag beror  på den kortare 
vegetationsperioden i norr som pressar växten att komma igång i  rätt tid – tidigare för att maximera 
den korta vegetationsperioden, men också senare för att undvika frostskador eftersom frost förekommer 
längre in på våren i norr.

Min förhoppning är att detta arbete, utöver att bidra till fenologiforskningen som sådan, även 
kommer att vara till användning i Svenska Fenologinätverkets arbete för att ta fram en indikator för 
klimatförändringar.
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