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New Zealand er hjemstedet for alle fuschsia af Skinnera-gruppen, undtagen Fuchsia cyrtandroides, 

som stammer fra Tahiti. 

 

New Zealand er et lille land, bestående af 1 mindre og 2 større hovedøer, der strækker sig over 1500 

miles mellem den 34. og den 47. sydlige breddegrad. På det bredeste sted er landet 200 miles og på 

det smalleste ½ mile. 

 

Det årlige antal solskinstimer ligger mellem 1750 og 2500. 

 

Nedbørsmængden er gennemsnitligt mellem 650 og 1400 mm. I nogle af de utilgængelige bjergområ-

der mod sydvest er regnmængden oppe på det femdobbelte. 

 

Ved siden af vore vilde fuchsia dyrker vi mange smukke sorter, for størstedelens vedkommende, som 

stauder i haven. 

 

Klimaet i denne zone af det sydlige Stillehav er ret stabilt, uden voldsomme udsving. Det er sjældent 

vi har lange tørkeperioder, da regnen er fordelt jævnt over året. 

 

Det er skovområderne, der er det store plus for vore vilde arter, da skovene er årsag til den tåge og 

regn, som fuchsia holder af. 

 

Overalt i nærheden af skovene (men ikke nær ved havet) vokser det store newzealandske fuchsiatræ 

"Fuchsia excorticata" - verdens største fuchsia, et meget frodigt træ, og vores almindeligste vildtvok-

sende træ. Det gror over hele landet, tit i store klynger og kan blive ca. 16 meter højt. Stammerne’s 

tykkelse kan blive ca. 1 meter i diameter. De er ofte smukt knudrede og krogede, let genkendelige på 

at barken løsner sig og hænger som guirlander fra stamme og grene. Indersiden af barken er af en 

dejlig brunlig-rosa farve. Barken blev ofte anvendt af Maorierne til deres sove steder og til beklæd-

ning. Under barken ses den nye bark af en lidt lysere farve. Men fjerner man denne kommer man ind 

til det yderste lag af veddet, der er af en lysende grøn farve, silkeblød og kølig at røre ved. 

 

Det tørrede træ har en smuk kærne og bruges meget til kunsthåndværk. Til gengæld brænder det ikke 

ret godt. 

 

Fuchsia excorticata eller "Kotukutuku", som Maorierne kalder det, har meget karakteristiske blade, 

spidse og op til 10 cm lange. De er grønne, let krusede på oversiden og sølvhvide på undersiden, hvor 

de helt mangler klorofyl, men er dækket af et voksagtigt lag. Et vindpust gennem træet giver en 

spændende effekt. 

 

Fuchsia excorticata er et af de meget få løvfældende træer på New Zealand, og det kunne godt få en 

til at tænke, at frøene på en eller anden måde må være kommet fra Syd Amerika, selvom Skinnera-



gruppen er overordentlig forskellig fra de Sydamerikanske arter. Men der kunne man så forestille sig, 

at der var sket en stor ændring i forsøget på at tilpasse sig helt nye omgivelser. 

 

Blomsterne er knap 4 cm. lange, kommer enkeltvis i bladhjørnerne eller direkte fra stamme og grene. 

Blomstringen begynder hen i august og fortsætter til december. Når blomsterne åbner sig er de lyse-

grønne med fine striber af purpur, senere bliver de purpur-røde. Nogle træer har hun-blomster, andre 

tvekønnede blomster. 

 

Hver blomst består af en undersædig frugtknude med et rørformet bæger, som ender i 4 spidse opad-

bøjede bægerblade, 4 små purpurfarvede kronblade og 8 støvdragere. Frugtknuden er cylindrisk med 

en lang smal griffel, som ender i et stort rundt gult støvfang. 

 

De tvekønnede blomsters støvdragere har lange rødlige støvtråde og støvknapper med lysende blå 

pollen. - En usædvanlig farve for pollen, men et meget karakteristisk træk ved de New Zealandske ar-

ter. 

 

Hunblomsterne har ingen pollen, selvfølgelig. 

 

Om den blå pollen kan det fortælles, at Maorierne, som befolkede New Zealand fra det Herrens år 

1300, brugte den som farvestof. 

 

Mange Maorier brugte tidligere at tatovere deres ansigter, og farverne til disse meget holdbare tato-

veringer fik de fra saften af Fuchsia excorticata bær, blandet med blå pollen samt andre farver fra na-

turen. 

 

Bærrene fra Fuchsia excorticata "Konini" er en meget yndet spise. 

 

Saften fra konini-bær fandt også en anden og mere uhyggelig anvendelse blandt de mere krigeriske af 

maori-stammerne. 

Disse var ophidsede over Waitangi-traktaten i 1840, hvor maorierne måtte overgive alle rettigheder 

til den engelske dronning. Formentlig som en hævn mod de mere fredelige stammer, fangede de dem 

de kunne komme af sted med, tatoverede deres ansigter, skar hovederne af dem og kogte derefter ho-

vederne i en blanding af saft fra koninibærret og en anden frugt bidi bidi (?). Denne behandling fik 

hovederne til at skrumpe stærkt ind og gav dem et så gammelt udseende, at man måtte tro, at det var 

foregået længe før 1840. 

 

Denne souvenir blev en meget eftertragtet handelsvare blandt sømænd, der gæstede New Zealand. 

Der er kun små hundrede år siden, at den praksis blev stoppet. 

 

Indtil for nylig har Fuchsia excorticata vokset uforstyrret. Men nu er den temmelig udsat for hær-

værk, idet man har importeret pungrotten (Opossum) samt nogle hjorte, som er meget glade for at 

spise de unge planter og gnave barken af de ældre (som dør af det). 

 

Nu er Fuchsia excorticata heldigvis så frodig, at vi ikke regner med, at den bliver udryddet. Men 



sammensætningen af vores oprindelige skove vil givet ændres på grund af disse for os nye dyrear-

ter. 

 

En anden af New Zealands indfødte fuchsia er den interessante F. procumbens. Den adskiller sig 

meget fra de andre. Som navnet antyder, er væksten krybende, hængende og den sender meget lan-

ge skud ud. Fra bladhjørnerne sendes der nye rødder ud, og planten breder sig på denne måde hen 

ad jorden. Hos os er den hårdfør. Mange steder dækker den store områder, gror gerne ved havet 

over tidevandstanden, men også i lavtliggende skovområder. 

 

Bladene er små, næsten hjerteformede, deres farve varierer efter mængden af det lys de får. Også 

blomsterne er specielle, de peger lige op i vejret, er små, uden krone overhovedet, de har grøngult 

rør, rødt ved basis og bægeret er grønligt på ydersiden og purpurrødt ved den øverste kant. 

Støvdrageren bærer den skønneste blå pollen - så typisk for New Zealands fuchsia. 

Blomsterne bestøves af insekter, som kravler ind i blomsten i stedet for, som de fleste andre, af bier 

og små fugle. 

 

Blomsterne findes i 3 sex-former, hun-blomster, han-blomster og tvekønnede blomster, hver på for-

skellige planter. Når blomsten befrugtes, udvikles der et forbavsende stort rødt, dekorativt bær. 

 


