
Lianer
Tre växter i området klättar på träd och buskar. Förvedade klätterväxter kallas lianer 
och klättar för att få mer ljus. De  kan ibland bilda broar mellan träden (se bilden på 
humle). Här i Sjölyckan finns två lianer, besksöta och vildkaprifol, och en klättrande 
ört, humle.

Vildkaprifol
I skymningen börjar vildkaprifolien (Lonicera caprifolium) dofta. Om du bryter av 
en kvist och sätter i en vas inomhus så kan du själv känna doften framåt kvällen. 
Du kan också se hur blomman öppnar sig! Nektarn är i bottnen av den långa pipen 
på blomman och fjärilar som skymningssvärmare och svärmare (ser nästan ut som 
kolibri) kan komma åt den svävande vid blomman utan att sätta sig på den. Samtidigt 
fastnar pollen på fjärilen, som sedan kan föra dem vidare till en annan blomma. Har 
du ett staket eller ett gammalt träd kan du plantera en kaprifol där, till glädje för 
nattfjärilarna och för väldoftens skull. Kaprifolen är en högerslingrande lian.

Vildkaprifol

Blommor på besksöta

Bär på besksötaHumle

Humle
Humle (Humulus lupulus) förekommer ursprungligen vild i Småland, men odlades 
också tidigare. Humleplantor är av honkön eller av hankön. De som finns i Sjölyckan 
är honplantor, den typ man odlade, och därför är de troligen av odlat ursprung. 
Honplantans kottar innehåller bitterämnen som används vid ölproduktion. I Sverige 
har man odlat humle sedan medeltiden och in på 1900-talet i s.k. humlegårdar. 
Bönderna var skyldiga tionde (skatt) i humle till prästen och Kronan. Idag odlar 
man humle som prydnadsväxt och då ofta hanplantorna med sina luckra blommor. 
Humle är en högerslingrande ört.

Besksöta
Blommorna på besksöta (Solanum dulcamara) är mycket vackra, lila med en strut 
av sammanklibbade gula ståndare. Bladen har också vackra former. Besksöta 
förekommer främst vid fuktiga och våta marker, stränder, bäckar och kärr. Den 
tillhör familjen potatisväxter och hela växten är giftig och undviks av djur. Namnet 
kommer av att stjälken är besk och söt. Den luktar också illa. Bären kan dock ätas 
av fåglar och därför kan man finna besksöteplantor högt uppe träden. Bären sprids 
också av insekter och vatten. 


