EN VÄXTNYHET
FRÅN HÄSSLEHOLMS KOMMUN

GULPLISTER ... ”som jag tillförne icke råkat i Sverige, växte på östra sidan av Hälleberga backe
emillan de tätaste och skuggerikaste träd.”
Så här beskriver Carl von Linné i sin ”Skånska resa” hur han
”nästan en fjärdedels kvart från Sinclairsholm” (i Gumlösa socken)
fick sin första kontakt med den vackra lundväxten gulplister,
Lamiastrum galeobdolon.
Det var den 29 maj 1749 i nuvarande Hässleholms kommun som
Linné i naturen premiärbeskådade denna längs Finjasjöleden ganska
vanligt förekommande ört.
Gulplistern trivs bäst i kalkhaltig fuktig mulljord. Mest förekommer
den i lövskogar i halvskuggig miljö. I maj och juni kan man njuta av
de gula blommorna, som sitter i kransar i de övre bladvecken.
Under resten av året kan man se den vintergröna växten breda ut sig
med nedliggande och rotslående utlöpare. De på ovansidan vitfläckade
sågade bladen är undertill ofta mörkt violetta.

NEW PLANT
While in Gumlösa Parish, in May 1749, Carl
von Linné (Linnaeus) first encountered the
beautiful grove plant Yellow Archangel, Lamiastrum galeobdolon, along Finja Lake where
this herb was common.
Yellow Archangel prefers a moist calciferous
soil. It is mostly found in deciduous forests.
Enjoy the yellow flowers in May and June.
The rest of the year this winter-green plant
spreads its flat suckers. The white spotted
leaves often have deep purple undersides.

EINE NEUE PFLANZE
Seine erste Goldnessel, Lamiastrum galeobdolon, hat Carl von Linné 1749 in Hässleholms
Kommune gesehen. Hier am Wanderweg Finjasjöleden ist sie häufig. Sie mag feuchten,
lockeren Humus mit Kalk. Oft wächst sie im
Halbschatten in Laubwäldern.
Im Mai und Juni blüht sie gelb.
Die Blüten sitzen wie Kränze in den oberen
Blattachseln. Die Goldnessel ist wintergrün
und hat liegende Ausläufer. Ihre gesägten
Blätter sind an der Oberseite weißfleckig und
an der Unterseite oft dunkellila.
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