ÅRSSYKLUS for LØNN
Lønn er kanskje det aller vakreste løvtreet
vi har. Med sine flammende gule, oransje
og røde farger på bladene er den litt av et
syn om høsten. I Norge har vi to lønnearter,
spisslønn og platanlønn. Spisslønn har kommet
hit naturlig. Den innvandret til Norge fra
land lenger sør etter siste istid. Norway
maple - norsk lønn - kaller de spisslønnen i
Storbritannia, selv om spisslønn ikke er noen
særegen norsk art. Den vokser over
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store deler av Europa. I Norge vokser den på Sørlandet og Østlandet.
Platanlønn ble innført til Norge som prydtre fra Syd- og MellomEuropa midt på 1700-tallet. Platanlønnen trives så godt i det norske
klimaet at den er i ferd med å utkonkurrere andre, naturlige arter. På
Holmen er alle de store, flotte trærne spisslønn.

Lønn er et treslag som er godt egnet til møbler, særlig der
det trengs bøyde emner. Trevirke av lønn avgir ikke smak.
Lønn er derfor mye brukt i kjøkkenredskaper og bestikk.
Ellers brukes dette lyse treslaget mye som parkett, panel,
trapper og lister, dessuten i leketøy og sportsutstyr.
Lønnevirke brukes også i musikkinstrumenter som
piano og fiolin. Og du har kanskje hørt om lønnesirup?
I Canada og det nordlige USA utvinner man sukker fra
nordamerikansk sukkerlønn. Lønnesirup smaker visstnok
godt på amerikanske pannekaker! Canada har for øvrig et
stort lønneblad i flagget.

VINTER
Vinter er dvaletid. Knoppene står klare
til å springe ut så fort temperatur og lys
er tilstrekkelig om våren.

HØST
Spisslønn har flammende farger
om høsten. Da brytes det grønne
klorofyllet i bladene ned, slik at de
gule, oransje og røde fargestoffene kommer til syne.
Lønnefruktene fungerer som
propeller i vinden og sørger for at
lønn spres med luften om høsten.
“Lønnenesene” er også morsomme
å dele i midten og sette på nesen!

VÅR
SOMMER
Spisslønn har håndflikede blader, som
danner et tett, grønt
bladverk om sommeren.
Den utnytter så å si alt
sollyset som kommer
ovenfra.

Spisslønn blomstrer med
opprette blomsterkvaster på bar
kvist om våren, eller samtidig
med løvsprett.
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