Veckans växt

Murreva Cymbalaria muralis P. Gaertn., B. Mey. &
Scherb.
En liten men ack så ljuvlig växt är murrevan. Den kan välla ut mellan stenar och i murverk,
förskönande den mest tunga struktur med sin ljuvlighet.
Ett annat namn för den sägs vara murgrönssporreblomma och
det beskriver just hur den ser ut med murgrönelika blad och
blomma med sporre. Den hör till lejongapsfamiljen,
Scrophulariaceae, och det ser man om man tittar lite närmare
på de små vackra strimmiga blå-violetta blommorna med gul
buckla på läppen.
Växten bildar en tuva och sänder ut långa revor som den
sprider sig med. Den förökar sig också med frö. Titta man
återigen närmare på plantan och lyfter på revorna kan man se
små kapslar på tunna stjälkar. När blommorna gjort sitt och
blivit befruktade böjer murrevan ner sina frökapslar mot
växtytan, kapslarna spricker upp och sprider de små mörka
fröna under revorna. En del anser murrevan som ett ogräs, andra trivs med den och river lätt bort
den där den inte passar. Såväl tycke som odlingsförhållanden är olika.
Murrevan är flerårig och kommer ursprungligen från Medelhavsområdet men den kan hos oss
förvildas och stanna kvar på platser som exempelvis gamla murar. Murrevan på bilden är från frö från
murrevor på ruinen av medeltidsborgen Hammershus på Bornholm. Kanske den murrevan har en
lång historia bak i tiden?
Förutom arten i sig saluförs även sorter av murreva (huruvida de i realiteten skiljer sig från varandra
är här osagt) - ’Alba’ och ’Albiflora ’med vita blommor, ’Globosa Alba’ vitbommig med kompakt
växtsätt, ’Nana Alba’också den småväxt och vitblommig, ’Rosea’ med rosa blommor, och en ny
japansk sort kallad ’Snow Wave’ med en bred krämvit bladkant. Ett par släktingar till den vanliga
murrevan används också som prydnadsväxt – den lågvuxna korsikanska murrevan (C. hepaticifolia)
och den storblommiga murrevan (C. pallida).
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