














Kurilerek Quercus x crispulidentata fran Kunashir, kollekt FERIE 22.
Arboretum Lassas Hagar, 9 juli 2005.

har starka tvivel efterhand smugit sig in. kollektnumret FERIE22 har grott utan
Inte minst utifran japanska undersokningar undantag, dvs. till lOO procent. Under de
och professor Hideaki Ohbas framstallning gangna tio aren pa Svartloga har plantorna
rorande Q. crispula. Men att bena ut for- visat sig vitala och utvecklats vaI. De har
aldraskapet i detalj utan genetiska studier tillsynes varit opaverkade av de skiftande
synes vanskligt. Tyvarr har de taxonomiska vaderleksforhallandena. Till detta ska laggas
oklarheterna inte underlattats av att tre sa att de klarat en besvarande trangsel i sina
ansedda moderna standardverk som, Kew's planteringskarI. Efter utplanteringen har ett
World Checklist, Flora of China och Flora 20-tal individ haft otur med extrem som-
of Japan vagleder oss at olika hall for en av martorka. Hittills tycks inget bita pa dessa
Ostasiens vanligaste ekarter, mongoleken "stalman" fran ett klimatomrade aningen
Quercus mongolica. bistrare an vart eget. Arets minimitempe-

ratur pa -26°C har inte gett nagra synliga
skadar trots att ungtraden i sina ovre delar
inte skyddades av snon. Om deras robusthet
kvarstar over en langre tid far framtiden visa
men inget pekar idag pa nagot annat.

Av den andra, mer mongolica-liknande
kollekten FERIE21,har ett 10-tal exemplar
tagits tillvara vilka planterades ut i juli 2002,
da som knappt tvaariga plantor. Tillvaxten
har varit medioker men tog viss fart 2007.
Vaxtplatsen ar vindutsatt och har under hog-

Odlingsresultat
Ett angelaget mal for mina insamlingar och
uppdragningar av plantar ar att finna ett for
vara forhallanden hardigt material av karis-
matiska trad. Inom det epitetet faller enligt
utan tvekan kejsareken, Kunashir-hybriden
och de bada underarterna av mongolek.

Hur har frokollekterna fran hybriden pa
Kunashir utvecklat sig?

Det 50-tal ekollon fran modertradet med
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