47. Vitsippa - Anemone nemorosa
Vitsippa är en flerårig ört med en lång krypande och horisontellt
förgrenad jordstam. Från den bildas många blombärande
stjälkar och gröna blad. Vitsippa växer i halvskuggiga lägen i
skogs- och hagmarker, gärna i lundar. Den är vanlig söder om
den biologiska norrlandsgränsen och är norr därom spridd upp
till och med Västerbotten. I fjälltrakterna är den sällsynt.
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Text: Åslög Dahl. Foto 1-2: Sven-Olov Strandhede. 3-4: Hans Tisell. 5-6: Judit Martin. 7: Lindman Nordens Flora

Antalet hylleblad varierar mellan
olika kloner och kan vara sex till tio
stycken. De är inte differentierade
till foder och krona, utan alla är lika
varandra. Det finns många ståndare
och många små, grönaktiga pistiller.
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Vi prioriterar rapportering av datum för start av
blomning.
När stjälken tränger upp ur jorden är knoppen nedböjd. Skottet liknar en tuppfot. Småningom rätar
den upp sig och blomman slår ut. Du skall rapportera blomning när du ser att 10—20 blommor är
helt öppna, det vill säga fatlikt utbredda. När blomningen är över, faller hyllebladen och ståndarna
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”Tuppfotsstadiet”
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Rapportera
’blomning startar’
när 10-20 blommor
öppnat sig helt och
är fatlikt utbredda.
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När blomningen är
över, faller ståndare och
hylleblad av Pistillerna
utvecklas till nötter.
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Läs
Läs mer om hur du gör fenologiobservationer i fenologimanualen
Rapportera till www.blommar.nu

Kännetecken

I spetsen av
stjälken sitter
en ensam
blomma.

Foto: 8: Göran Åhman. 9, 11: Judit Martin. 10: Lindman Nordens Flora (Projekt Runeberg).
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Jordstammen sprider sig vågrätt under markytan.
Många stjälkar och blad kommer från samma stam
och har identiska arvsanlag. Klonen på bilden har
en typisk storlek.
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Från spetsen av
jordstammens grenar
bildas antingen
långskaftade örtblad
eller stjälkar med
kortskaftade svepeblad,
som är lika örtbladen.

Kronbladens färg varierar
mycket mellan vitt och
rosa. Ibland kan man se en
rosablommig klon som en
ö bland vitblommiga
sippor, vilket tyder på en
genetisk variation. Men det
verkar också som att
färgen kan variera med
åldern på blomman.

