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Encliandras - et studie i miniature 

 

Sådan lyder en af overskrifterne i medlemsbladet fra British Columbia 

The Eardrop fra juni 2006. 

En artikel om en plantegruppe (sektion) inden for fuchsia-vildarterne. 

Betegnelsen miniature er brugt som et udtryk for blomster- og bladstørrelse. 

 

Artiklen vender vi tilbage til - men først en orientering om vildarterne i almindelighed og Encliandra-

sorterne i særdeleshed. 

 

Ordet vildarter brugt i botanisk sammenhæng betegner de plantearter, som gennem tiderne er fundet i 

naturen. Fuchsia-arterne er blevet studeret, undersøgt og analyseret af botanikere, som derefter har 

opdelt dem i 11 grupper -  kaldet sektioner - efter egenskaber og kendetegn. Plantejægere finder sta-

dig nye sorter, og gør man et fund, som viser sig at afvige fra hidtil kendte arter, kan konsekvensen 

blive, at der skal oprettes en ny sektion. Der er for nylig oprettet en ny sektion, fordi man fandt ud af, 

at en plante var fejlplaceret og skulle have sin egen sektion (12). 

 

Sektionerne er navngivet med latinske betegnelser: 

 

Sektion Quelusia                                   Sektion Jimenezia 

Sektion Fuchsia                                     Sektion Encliandra 

Sektion Ellobium                                   Sektion Skinnera 

Sektion Hemsleyella                              Sektion Procumbens 

Sektion Kierschlegeria                          Sektion Pachyrrhiza 

Sektion Schufia                                     Sektion Verrucosa 

 

I den botaniske verden er det undertiden nødvendigt at revidere eller rydde op i plantenavnene, efter-

hånden som forskningen bringer flere detaljer for dagen. Det har også været tilfældet med denne 

plantegruppe, og derfor kan man nemt blive forvirret over, at en bestemt plante tidligere har haft an-

dre navne. Det vil jo være de gamle navne, som optræder i tidligere tiders litteratur, hvor vi så kan 

møde dem. 

 

Sektion Encliandra 

omfatter 6 arter (species = sp) og 11 underarter (subspecies = ssp) samt en naturlig hydrid (en kryds-

ning fra naturens hånd). Ligesom alle andre planter, som er fundet i naturen, er de navngivet med la-

tinske navne. 

 

Hjemstedet for planterne i sektion Encliandra er områder i den sydlige del af Mexico og i områder i 

Mellemamerika, hvor de vokser i højder på 1500 - 2000 m o. h. og i vulkanske områder helt op til 

3400 m. Planterne vokser som regel i de moderat-tempererede og køligt-temperere-de tågefyldte pin-



je- eller egeskove i bjergene syd for den nordlige vendekreds (Krebsens vendekreds). De findes ikke i 

de tørre, tropiske og løvfældende skove eller i de fugtige stedsegrønne regnskove i disse bjergområ-

der. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Væksten er buskformet, planterne kan blive 4 m høje. Bladene er oftest placeret parvis og er helran-

dede eller tandede. En af arterne, F. microphylla, forgrener sig meget symmetrisk i rette vinkler fra 

hovedstammen, hvor de underste sidegrene er lange, og længden på de øvrige aftager mod toppen af 

planten. Alle andre encliandre-sorter forgrener sig i spidse vinkler. 

 

Blomsterne er små og sidder enkeltvis i bladhjørnerne. Arten kan bl. a. kendes på, at støvdragerne på 

sepalerne står opret, medens støvdragerne på petalerne er bag-udbøjede ind i kronrøret. Nogle arter 

har planter med kun hunblomster (blomster kun med støvfang) eller kun hanblomster (blomster kun 

med støvbærere). Andre arter har både tvekønnede blomster og hunblomster. 

 

Farveskalaen spænder fra hvidt over rødt til rødpurpur. F. thymifolia ssp. minimifolia er kendetegnet 

ved på samme plante at bære 3 forskelligtfarvede blomster. Denne plante bærer i øvrigt de mindste 

fuchsiablomster, man kender. På en hunblomst kan de enkelte bestanddele have disse længdemål: 

kronrør 1,2 - 1,6 mm, sepaler 1,6 - 2,1 mm, petaler 2,2 - 2,8 mm og griffel 3 - 4,l mm. 

 

Bestøvning 

En vigtig bestøver for bl.a. thymifolia planterne er en særlig flue, tachinid fluen. Kolibrier bestøver 

andre arter som f.eks. F. microphylla. Atter andre bestøves af humlebier. 

 

Artsbestemmelse 

Det har været vanskeligt at kategorisere en del af planterne. Nogle er naturlige hybrider, der ligner ar-

ten så meget, at de umiddelbart kan forveksles med hinanden. Det må være årsagen til, at det flere 

gange har været nødvendigt at justere navngivningen. I 1943 udarbejdede Philip A. Munz en beskri-

velse af sektionen. I 1969 udkom bogen ”The Systematics of Fuchsia Section Encliandra” skrevet af 

Dennis E. Breedlove fra University of California. En bog, som var udarbejdet ud fra de nyeste oplys-

ninger og analyser og indeholdende en navnerevision. Dermed syntes navneforvirringen at være af-

sluttet for denne sektions vedkommende. 

 

De første planter fra denne sektion blev opdaget i 1823 af de kendte og erfarne plantejægere Hum-

boldt, Bonpland og Knuth. De fandt de planter, som i dag hedder F. microphylla og F. thymifolia (på 

samme ekspedition fandt de i øvrigt yderligere 4 fuchsia-arter: F. ayavacensis, F. loxensis, F. petio-

laris og F. venusta, alle tilhørende sektion Fuchsia). 

 



Det var dog først i perioden 1826 - 1850, at F. encliandra kom til Europa, hvor interessen var stor  

p. g. a. de meget små blomster, som adskilte sig markant fra de fuchsia, man kendte i forvejen. 

 

Forædling 

Planteentusiaster og forædlere har brugt planterne i deres krydsningsarbejde.  

Det har medført nogle nye sorter som f. eks. ’Lottie Hobby’, ’Lechlade Tinkelbell’ og flere andre. 

 

Her vender vi tilbage til ”The Eardrops” artikel af Nick Dodson, som skriver: 

 

På trods af, at en af de mest bestandige af alle fuchsiasorter er encliandra-krydsningen ’Lottie Hob-

by’ (frembragt i 1839 og stadig populær), har de tidligere forædlerne generelt ikke interesseret sig ret 

meget for disse fascinerende planter. Imidlertid er der i de seneste år dog forædlere, som har rettet 

deres opmærksomhed mod plantegruppen og har udviklet sorter med større blomster og flere farve-

nuancer. 

 

Encliandra blomstrer over en lang periode, men det største blomsterflor indtræffer forår og efterår. 

Ved vinteropbevaring under hensigtsmæssige forhold i drivhus eller vinterhave kan blomstringen 

fortsætte langt hen på året. 

 

Nogle af de bedste sorter: 

 

’Lottie Hobby’ (1839 - Edwards, GB) 

 Rigtblomstrende med crimson blomster, opret, vinterfast visse steder. 

’Ariel’ (1973 - Travis, GB - F.encliandra x F. hemsleyana) 

 Dyb magenta rød, opret. 

’Fuksie Foetsie’ (1979 - van de Grip, NL – F. microphylla         frøplante) 

 Lys pink, slap vækst, halvhænger. 

’Neopolitan’ (1984 - Clark, GB) 

 Blomster i 3 forskellige farver på samme plante, hvid, pink       og rød. 

’Coral Baby’ (1989 - Drapkin, USA AFS 2394 - F. cylindracea x ukendt) 

 Rød orange corolla, rosa kronrør, opret. 

’Jiddles’ (1998) 

 Rent hvide blomster, vital, opret. 

’Obcylin’ (199) 

 Producerer så mange smukke små ferskenfarvede blomster, at løvet næppe ses. 

 

Duft 

Undertiden oplever man duftspor hos planter fra denne sektion. ’Lechlade Tinkerbell’ og 

’Neopolitan’ har begge en anelse af duft omkring sig, men iflg. Edwin Goulding (Fuchsias, The 

Complete Guide, 1995) har ’Gondoliers (1987) den kraftigste duft. 

 

Anvendelse 

De fleste encliandra-sorter har en stærk og samtidig smidig grenbygning, som gør dem velegnede til 

frembringelse af mange af de dekorative former: søjler, opstammede, espalier, ringe, hjerter, o.s.v. 



De er særdeles velegnede ved bonsai-dyrkning, og endelig kan de bruges som stueplanter. 

Andre krydsninger 

’Bench Warmer’, ’Cherry Pop’, ’Miniature Jewels’, ’Ocean Mist’, ’Panyalla Prince’, Shawna Ree’, 

’Tomarama’. 

 

Sektion Encliandra 

De 6 arter: 

                 F. cylindracea                                    F. obconica 

                 F. encliandra                                      F. ravenii 

                 F. microphylla                                    F. thymifolia 

 

De 11 underarter (subspecies / ssp.) 

                 F. encliandra ssp. encliandra            F. microphylla ssp. hidalgensis 

                 F. encliandra ssp. microphylloides    F. microphylla ssp. microphylla 

                 F. encliandra ssp. tetradactyla          F. microphylla ssp. quercetorum 

                 F. microphylla ssp. aprica                 F. thymifolia ssp. minimiflora 

                 F. microphylla ssp. chiapensis           F. thymifolia ssp. thymifolia  

                 F. microphylla ssp. Hemsleyana 

 

Den naturlige hybrid: F. x bacillaris. 

 

 
Øvrige kilder:   Elisabeth und Hans Schnedl: Wildformen der Fuchsie 

Mia Goedman-Frankema: Botanische Fuchsia’s 
Leo B. Boullemier: The Checklist of…... 


