SELJE

FA KTA O M T R Æ R

Selja er et sikkert vårtegn med sine myke «gåsunger». Selja ﬁnnes i
store deler av landet og kan opptre som storvokste busker eller som
enkelttrær som blir opptil ti meter høye med bred krone.
• Bladene er ovale og ender i en utdratt spiss. De blir fem-ti cm
lange, er ganske tykke og blir stivere etter hvert som treet blir
eldre. Bladkanten kan være både takkete, jevn eller ujevn.
• Selja danner ikke skogbestander men vokser som enkelttrær
eller i små grupper.
• Selja er en viktig nøkkelart i økosystemet. Barken er viktig
leveområde for mange lavarter, og selja er en viktig beiteplante
for hjortedyr og hare.
• Selja er særbu som betyr at hannblomster og hunnblomster
vokser på hver sine trær. Bestøvning (pollinering) skjer av
insekter, og når frøene er modne spres de med vinden.
I tillegg formerer selje seg ved å sette skudd.
• «Gåsungene» som vi ser om våren er blomstene til selja.
Hannblomstene blir etter hvert gulfargete av alt pollenet.

VIKTIG FOR INSEKTER

fordi
Selja har stor betydning for insektmangfoldet
tar til
den blomstrer så tidlig og har pollen og nek
tidlig
sommerfugler, humler og bier som dukker opp
om våren.

Om våren kan du lage
seljeﬂøyte! Den beste tida er i april-mai
når barken løsner lett.
Greina du bruker bør være
uten kvist, og ﬂøyta kan
gi ﬂott lyd! Det ﬁnnes
mange gode oppskrifter for å lage
seljeﬂøyte på internett.

MEDISIN

Seljebark har vært bruk
t som smertestillende
og febernedsettende
middel i ﬂere tusen år.
Barken inneholder salis
ylsyre, oppkalt eller
seljeslekta Salix. Salis
ylsyre er forløperen fo
r
leg
emiddelet acetylsalisylsyre som er et av
de mest brukte medisi
nske stoffene i verden
.

KLASSISK MALERI

24) var en av våre mest
Christian Skredsvig (1854-19
1800- og 1900-tallet, og ma
betydningsfulle malere på
hans hovedverk.
leriet «Seljeﬂøyten» er et av
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