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Gråbo - Artemisia vulgaris

Gråbo är en korgblommig ört. Den har små och relativt
oansenliga korgar som är vitgråludna på utsidan. Den är
vanlig på kväverik mark, t ex kring gårdar, på vägkanter
och på annan mark som på något sätt störts av människor.
Den har pollen som är allergiframkallande, och vi följer
därför blomningens hanliga fas, dess start och dess
varaktighet.
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Vi prioriterar rapportering av datum för start av
hanblomning.

Rapportera hanblomning

Bild: 1, 4, 5, 6 Åslög Dahl. 3, Sven-Olov Strandhede. 2, 7, 8,

Pollenet bildas i de blommor som sitter i centrum av korgen, och som har både
ståndare och pistill. Ståndarknapparna öppnar sig och släpper ut pollen inåt.
Pistillen har ett stift och ett tvådelat märke. Spetsen av varje märkesflik har
form av en liten borste. När stiftet växer till, pressas pollenmassan uppåt och
märkesflikarna hjälper till att svepa ut den ur blomman. De fem
ståndarsträngarna är utdragna till gula spetsar ovanför ståndarknapparna. När
pollenmassan ligger ovanpå blomman, omfamnas den av spetsarna.
Pollenmassan är gul och kontrasterar tydligt mot den röda blomman. Det är när
du ser det gula, som du skall rapportera. När det blåser någon dryg sekundmeter
eller mer, driver pollenet iväg med vinden. När hanblomningen är över, syns
inte något gult på korgen längre. Den rent honliga fasen tar över.
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När pollenet börjar
försvinna ser man de
genomskinliga
ståndarspetsarna.
Därefter syns de
korta märkesflikarna.

Rapportera
när du
ser gula
pollenklumpar
ovanpå
blommorna.
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Honblommorna
ytterst i
korgen har
långa
rödgrå
märken.
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Sent i
blomningen
finns inget
gult kvar.

3

7

8

9

!

Kännetecken
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De flikiga
bladen har
mörkgrön
och blank
ovansida
Stjälken är
röd

Foto: 10-13 Åslög Dahl
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Bladundersidan
har vita
filthår

Läs mer om hur du gör fenologiobservationer i fenologimanualen
Rapportera till www.blommar.nu

