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TRÄDGÅRDSTIPS

VACKRA STAMMAR
– en prydnad året runt

å här i vintertid blir det extra tydligt vilka växter i trädgården som har något att visa upp när de inte
grönskar eller blommar. Det finns många träd och buskar som är supersnygga även när de är totalt
nakna och avlövade. En del är definitivt värda att plantera bara för de vackra stammarnas skull! Det
finns givetvis jättemånga men här kommer några av mina favoriter.
amerikansk strimlönn
fk västeråker

–

acer pensylvanicum

Finns som litet träd eller buske med flera stammar och blir
ungefär 5–7 meter högt och har en relativt smal konisk krona.
Stammen är vackert olivgrön med vita strimmor, nästan lite ormskinnslik. På unga träd är stammen enbart grön, de vita strimmorna kommer efter hand. De stora ljust gröna bladen får en fin
guldgul höstfärg. Strimlönnen fungerar i både sol och halvskugga
och vill gärna stå vindskyddat, zon 4.
glanskörsbär

–

prunus serrula

Har helt magiskt vackra mahognyfärgade stammar som väcker
uppmärksamhet året runt. De flerstammiga är absolut finast, men
du kan även köpa enstammiga glanskörsbär. Tyvärr håller kronan
och bladverket inte riktigt samma klass som stammarna. Barken
kommer bäst till sin rätt efter några år så köp inte ett alltför ungt
träd. Glanskörsbäret blir 6–9 meter högt och får små vita körsbärsblommor på våren. Trivs i sol till halvskugga i mullrik jord, zon 4.

himalajabjörk

–

betula utilis var. jacquemontii

Det är en mindre björk som kan bli 10–15 meter hög och som ger
en fin skogskänsla i trädgården. Himalayabjörken har mycket
vackra och overkligt snövita stammar med flagnande bark.
Kronan är smalt pyramidformad när trädet är ungt men blir bredare
och mer oregelbunden när trädet blir äldre. Finns både som
enstammiga och flerstammiga. Trivs i sol till halvskugga, zon 3.

ormhassel

–

corylus avellana

’contorta’

Här är det själva grenarna och inte barken i sig som har det största
prydnadsvärdet. Ormhasseln är en långsamväxande buske
med starkt vridna grenar och blad. Kan bli 2–4 meter hög. Busken är vackrast på vintern då det mycket speciella grenverket
syns tydligt. Allt eftersom busken växer kan man gärna stamma
upp den så att grenverket syns bättre även när den är lövad.
Fungerar också i sol till halvskugga, zon 4.

