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Som optakt til en bog jeg er ved at skrive om fuchsiaarterne, vil jeg gerne hjælpe alle dem på vej, 

som har undret sig over, hvad de mærkelige navne betyder. I plantenomenklaturen har arterne latini-

serede navne, som kan referere til personer, pladser eller en eller anden egenskab ved planten. 

 

Selve slægten Fuchsia fik navn af den franske botaniker og Franciskanermissionær Charles Plumier 

(1646-1704) for at hædre Leonhard Fuchs (1501-1566). Fuchs var en berømt tysk læge og botaniker, 

som 1542 publicerede en redegørelse om planter, Historia stirpium, med fine træsnit og beskrivelser 

af over 500 planter, mange med medicinsk anvendelse. Da Plumier publicerede Fuchsia i 1703, be-

skrev han også den første art "Fuchsia triphyllla, flore coccineo", som han fandt på den karibiske ø 

Hispaniola, hvor han boede i flere år. 50 år senere forkortede Carl von Linné, "botanikken s fader", 

navnet til Fuchsia triphylla, som arten hedder i dag. 

 

Efter næsten 300 års opdagelsesrejser siden Plumier opdagelse var ca. 100 fuchsiaarter beskrevet. Ef-

tersom der findes forskellige sorter, er lignende arter samlet i sektioner, en klassificeringskategori 

mellem slægt og art. For tiden beskriver vi ti forskellige sektioner indenfor slægten og 102 arter. men 

denne opstilling vil sikkert undergå ændringer, når vi får mere viden om de vilde populationer i den-

ne markante slægt. Der findes allerede nu yderligere tre arter, flere nye underarter og to nye sektio-

ner, som afventer publicering, men her holder vi os til sektioner og arter, som allerede er beskrevet 

og publiceret. 

 

Fuchsiasektionerne varierer i størrelse fra 1 i den ene art til over 60 i den største, Fuchsia. For enkelt-

hedens skyld går vi fra de mindste til den største. For hver sektion anføres antallet, arter, hvor de 

vokser og hvorfra de har fået deres navn. 

 

1. Sektion Pachyrrhiza har den ene, meget sjældne art, som kun vokser langs bjergsiderne mod Stil-

lehavet i Andes i Peru. Sektionens navn kommer fra den ene art. 

F. pachyrrhiza blev publiceret i 1988 af Paul Berry og Bruce Stein. 

Græsk for "tykrodet"  

 

2. Sektion Jimenezia består af en art, som kun vokser i Costa Rica og Panama og heder som arten. 

 

F. jimenezia blev publiceret i 1982 af Dennis Breedlove, Paul Berry og Peder Raven. Navnet hædrer 

en Costa Ricansk botaniker, Alfonso Jimenez-Muoz, som først indså, at dette ikke var samme art som 

F. arborescens eller F. paniculata, som den tidligere blandedes sammen med. 

 

3. Sektion Kierschlegeria har kun en art, og den vokser kun langs Chiles mellemste kyst. Edouard 

Spach publicerede navnet i 1835 som tilhørende en anden slægt end Fuchsia, men den blev snart ind-

lemmet i Fuchsia og klassificeredes senere som en sektion indenfor slægten. Vi kan kun formode, at 

Spach døbte den efter en bekendt som hed Kierschleger. 



 

F. lycioides blev publiceret i 1800 af Henry C. Andrews, som døbte den efter ligheden med en Buk-

ketorn, Lycium afrum. Ligheden består dels i de torneagtige udvækster langs stammen og i ligheden 

mellem bærrene. 

 

4. Sektion Schufia har to arter, som er store buske eller små træer, som vokser fra det mellemste Me-

xico gennem Centralamerika til Panama. Gruppen blev oprindeligt beskrevet som en separat slægt af 

Edouard Spach, og for krydsordsfanatikere kan jeg fortælle, at navnet er et anagram på "fuchsia". 

 

F. arborescens blev publiceret i 1825 af John Sims for sin træagtige vokseform. 

 

F. paniculata blev publiceret i 1856 af John Lindley, og blev navngivet efter de syrenagtige blom-

sterklaser. 

 

5. Sektion Ellobium omfatter tre arter, som vokser fra det centrale Mexico til det nordlige Panama. 

Den svenske botaniker Nils Lilja publicerede den oprindeligt som en separat slægt i 1841, men jeg 

kan ikke regne ud, hvorfra navnet kommer. Måske nogen, som er interesseret i gammel svensk, vil 

læse beskrivelsen og forsøge at liste det frem? 

 

F. decidua blev publiceret i 1929 af Paul Stanley og hedder sådan, da den er stærk løvfældende. Vok-

ser i den vestlige del af Mexico. 

 

F. fulgens blev publiceret i 1828 af Alphonse DeCandolle. Navnet er latin for "skinnende" eller 

"glinsende", en henvisning til de smukke blomster. 

 

F. splendens blev publiceret 1832 af Joseph Zuccarini. På latin betyder splendens "strålende" eller 

"brilliant", altså omtrent det samme som "fulgens". Jeg mener, at F. cordifolia (fuchsia med hjerte-

formede blade) hører til denne art, men i fremtiden vil jeg nok beskrive den som en separat variant på 

grund af den store forskel i blomsterstørrelse og farve i denne meget usædvanlige plante. 

 

6. Sektion Skinnera omfatter fire arter og en naturlig hybrid, som først blev beskrevet i 1776 som en 

selvstændig slægt af Johan Reinhold Forster og hans søn George. Dette er den eneste sektion af 

Fuchsia, som vokser uden for den ny verden, i hele New Zealand og på Tahiti i det franske Polynesi-

en. Forsterne var naturforskere, som fulgte med på Kaptajn Cooks anden rejse til New Zealand 

(1772-75), og gruppen blev navngivet efter den engelske botaniker og præst Richard Skinner. 

 

F. cytrandroides blev publiceret 1940 af John W. Moore. Arten genfindes på de højeste vulkanske 

toppe på Tahiti og blev navngivet efter sin lighed med slægten Cytrandra, en af de artsrigeste i Sant 

Paulieafamilien og meget almindelig på Hawii, Tahiti og andre øer i Stillehavet. Jeg tror, at Moore 

tænkte på arten Cytrandra tahitensis, eftersom den ofte vokser sammen med F cytrandroides på Ta-

hiti, og begge arter har modstående blade, som er ejendommeligt hvide på undersiden. 

 

F. excorticata blev publiceret 1776 af Johan og George Forster under slægten Skinnera, men i 1781 

overførte Carl von Linnés søn den til Fuchsia. Navnet betyder "uden bark" med tanke på træets typi-



ske bark, som skaller af i tynde flager. Det sædvanlige navn på arten er træfuchsia, vild fuchsia (i 

New Zealand), Kotukutuku (New Zealand Maori for hele planten), og Konini (Maori for bærret). 

 

F. perscandens blev publiceret i 1927 af Leonard Cockayne og Harry H. Allen. Navnet betyder 

"stærkt klatrende" og anvendes for at betone den ualmindelige, lianlignende voksemåde. 

 

F. procumbens blev publiceret i 1839 af Richard Cunningham og blev navngivet efter sin krybende 

voksemåde. Arten er så forskellig fra de andre i sektionen, at Eric Godley og jeg vil beskrive den som 

en ny (elvte) sektion af Fuchsia. 

 

Fuchsia x colensoi blev publiceret 1867 af Joseph Dalton Hooker, og navnet ærer William Colenso, 

missionær og amatørbotaniker, som samlede eksemplarer af arten under sine omfattende botaniske 

ekskursioner i New Zealand i midten af 1800-tallet. Det er en almindelig udbredt naturlig hybrid mel-

lem F. excorticata og F. perscandens. Måske på grund af miljøforstyrrelser og 

skovning i New Zealand er den nu meget mere almindelig end den ene af sine formodede forældre, 

den sjældne F. perscandens. 

 

7. Sektion Encliandra omfatter seks arter (tre med to eller flere underarter) og en almindelig hybrid. 

Sektionen har fuchsiaer med bittesmå blomster og findes fra det centrale Mexico gennem Central-

amerika til det centrale Panama. Sektionen blev først beskrevet som en selvstændig slægt i 1837 af 

Joseph Zuccarini, og navnet kommer fra græsk for "indelukket mand", hvilket hentyder til, at en af de 

to støvdragerkranse er bagudvendte ind i blomsterrøret og det andet sæt på fire stikker ud (normalt 

stikker alle støvdragere ud). 

 

F. cylindracea blev publiceret i 1838 af John Lindley efter cylinderformen på blomsterrøret. Det 

gamle navn på arten F parviflora (små blomster), er baseret på et eksemplar af F. lycioides og bør ik-

ke anvendes for nogen af dem. 

 

F encliandra har samme navn som sektionen, og det kommer fra Ernest Gottlieb von Steudel, da han 

i 1840 besluttede at medtage Encliandra indenfor Fuchsia. To underarter (ua) af F. encliandra: 

 

F. encliandra ua encliandra: i 1969 publicerede Dennis Breedlove sit klassifikationsstudium over 

sektion Encliandra, hvor han anfører underarter i nogle af de mere omfattende og varierede arter. Da 

han havde navngivet andre un-derarter, måtte han automatisk anføre den "typiske" underart som op-

rindelsesbeskrivelsen grunder sig på. 

 

F. encliandra ua. tetradactyla: "Firfingret" henviser til de fire lange støvfangerlapper hos hun-

blomsterne.  

Den blev publiceret 1840 af John Lindley som en selvstændig art, men Dennis Breedlove ændrede 

den til en underart af F. encliandra i 1969. 

 

F. microphylla blev opdaget i begyndelsen af 1800-tallet i Mexico af Alexander von Humboldt og 

hans ledsager Aimé Bonpland. De beskrev den sammen med Karl Kunth i 1823 og gav den det græ-

ske navn for "småbladet". Der findes nu fem erkendte underarter indenfor F. .microphylla: 



 

F. microphylla ua aprica: "Aprica" kommer fra latin for "solrig", da de første planter blev fundet på 

åben, solrig mark. Cyrus LundelI beskrev den først som en selvstændig art i 1940, men Dennis 

Breedlove ændrede den til en underart af F. microphylla i 1969. 

 

F. microphylla ua' hemsleyana: Navnet hædrer William Botting Hemsley, en engelsk 1800-tals bota-

niker med stor interesse og viden om fuchsiaarter. Denblev beskrevet som en selvstændig art i 1937 

af Robert Woodson og Russel Seibert, men Dennis Breedlove ændrede den til en underart af F. 

microphylla i 1969. 

 

F. microphylla ua hidalgensis: Opkaldt efter staten Hildago, Mexico, hvor den blev opdaget. Phillip 

Munz publicerede den først som en varietet i 1943, men Dennis Breedlove ændrede den til en unde-

rart i 1969. 

 

F. microphylla ua microphylla: Da Dennis Breedlove har beskrevet flere andre underarter indenfor F. 

microphylla i 1969, fik den oprindelige form automatisk typenavnet. 

 

F. microphylla ua quercetorum: En ny underart som Dennis Breedlove beskrev i 1969. Opkaldt efter 

de centralamerikanske egeskove, hvor arten vokser (Quercus er det latinske navn for eg). 

 

F. obconica blev beskrevet i 1969 af Dennis Breedlove, efter den omvendte tragtform på blomsterrø-

ret, især hos hanblomsterne. 

 

F. ravenii er den anden art som Dennis Breedlove beskrev som ny, da han reviderede sektionen. Op-

kaldt efter hans professor, Peter H. Raven, direktør for Missouri Botaniske Have, som gennem år har 

helliget sig forskning i forholdet mellem slægterne og arterne i natlys familien (Onagraceae), hvor 

fuchsia indgår. 

 

 


