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Hade väl ändå SPF Seniorerna i Ronneby tur med vädret 17 maj 

2022!

Vår första egenproducerade aktivitet i Folkhälsoveckan, 

TRÄDVANDRING i Brunnsparken, ägde rum i strålande solsken. 

Trots annonsering på hemsidan och i appen såväl 1 som 12 maj 

var vi inte fler än 8 intresserade som dök upp. En av oss var 

naturligtvis Eva Holmberg, vår folkhälsoansvariga, som ordnat 

denna mycket trevliga promenad med guidning av en eminent 

yngre man, Rikard Green från Naturum här i parken.



Rikard berättade att….

När en alm får almsjukan avslutar den sitt näst sista levnadsår med 

en oerhörd blomning, ett tydligt tecken på nedärvd 

överlevnadsstrategi. Man kan jämföra med att det föds fler 

människobarn i krigstider än i djupaste fred.

Ornäsbjörk är en mutation av Glasbjörk och är steril. Förökas genom 

att man tar sticklingar. Eftersom den är Sveriges Riksträd finns minst 

ett exemplar planterat i alla Sveriges kommuner. Den producerar 

följaktligen inte heller pollen. Vid en dna-undersökning visade det 

sig att den Flikbladiga björken, också kallad Falsk Ornösbjörk, var 

den vanligaste och att det vid undersökningstillfället endast fanns 2 

äkta Ornäsbjörkar som Riksträd. Skurkar i paradiset har varit i 

farten.



Ginko biloba är jordens äldsta trädsort, fanns redan för 65 milj år 

sedan när de sista dinosaurierna dog ut. Mandeltårtans katt 

Skorpan kom jamandes när vi beskådade ett nyplanterat sådant 

och passade på att visa hur mycket han uppskattade dess stam. 

Tydliga spår efter tidigare klösningar, till tydlig skada, kunde ses 

av gruppen. Fotboja rekommenderas!

Det var en verkligt trevlig timme som vi sträckte ut till 

enochenhalv och vi är glada att Rikard efter 7 år fått en fast 

tjänst. Grattis.



Den här tiden på året är Brunnsparken full av
lekande färgglada människor.



Rikard tar emot oss vid Naturum.



Endast Kambiumskiktet
leder vatten och näring 
upp i kronan.

Ringbarka endast om du 
vill döda trädet. 



Koldioxid och vatten ombildas med hjälp av solljuset till 
vedmassa och syre. Man kan väl säga att vedmassan c6h12o6 är 
ren lagrad solenergi, ett batteri som avger värme när det eldas 
eller ruttnar bort och som bonus tillverkar syre.







Jordens 
äldsta träd-
sort.

65 000 000 
år



Rikard ropade 
på Skorpan som 
jamande sprang 
honom till 
mötes och 
började  sin 
trädklösning.





Rabarbbukett till Rikard 
och tack för en mycket 
trevlig och bildande 
vårpromanad.



Jag kände på mig att jag hört ordet Ginko biloba tidigare. 
Nu har jag googlat och naturligtvis är det ett piller som 
hälsokostar säljer. 

Pillret inriktar sig på att göra gamla människor yngre, dvs
hjälper mot de flesta krämpor ”såsom minnesbesvär, 
koncentrationssvårigheter, yrsel, öronsusningar och 
trötthetskänsla”. 


