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Af Else Højbjerg 

 

Man kan ofte læse om, hvordan naturens mangfoldighed indsnævres. Dyrearter  uddør eller er stærkt 

truede, og plantearter forsvinder i takt med industrialisering, forurening, fældning af regnskove o.s.v. 

Men samtidig bliver der også gjort et stort og målbevidst arbejde for at bevare så meget af denne 

mangfoldighed som muligt. Store arealer på kloden fredes og opretholdes som nationalparker, og i 

stort omfang samles naturforskere, videnskabsmænd og også private i arbejdsgrupper med en mål-

sætning om at tage vare på såvel kendte som nyopdagede dyr og planter. 

 

Her er nogle eksempler fra fuchsiaverdenen: 

 

F.R.I. (Fuchsia Research International) er en organisation, som holder til i England, og som blev 

grundlagt i 1998 af en lille gruppe entusiaster. Dens overordnede opgave er at indsamle og videregive 

pålidelig og autentisk information om fuchsiaslægten. FRI er i gang med at skabe og udvikle en om-

fattende national samling af vildarter. Man studerer planternes morfologi og DNA profiler, man sam-

ler fotografier, fremstiller herbarier og opbygger en frøbank. Der holdes kursusvirksomhed for bl. a. 

interessere-de fuchsiafolk, og er man i øvrigt interesseret i FRI’s arbejde, kan man blive medlem ved 

henvendelse til:  Secretary Mr. P. J. Holloway, 85, Rutland Crescent, Trowbridge,     Wilshire, GB-

BA14 0NX. 

 

BFS, The British Fuchsia Society, har oprettet nogle arbejdsgrupper, hvor medlemmer kan mødes om 

et særligt interesseområde i relation til fuchsia. En af disse grupper er etableret for medlemmer med 

en særlig interesse for vildarter - eller for sorter fra før 1914. I BFS’s medlemsblad kan man følge de-

res arbejde med vildarterne og også med de gamle sorter, som dyrkes i et særligt område, hvor de for 

størstedelen er ordnet efter forædlere. Gamle sorter efterlyses jævnligt. 

 

I Holland findes en ”Botanisk gruppe”, som ligeledes arbejder med vildarter, og den er i gang med at 

oparbejde en omfattende plantesamling. Målet er at fremskaffe alle hidtil kendte vildarter. I det hol-

landske blad, Fuchsiana, efterlyser gruppen af og til nogle af de vildarter, som de mangler, i håb om 

at finde medlemmer eller gartnerier som allerede er i besiddelse af nogle af dem. Den sidste efterlys-

ning omfattede 31 navngivne arter, og det tal kunne tyde på, at de allerede har samlet - og dyrker - 

mere end 2/3 af alle kendte vildarter. 

Kontaktpersonen er T. v. d. Sande, Bergstraat 4, NL-5298 VK Liempde 

 


