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Mesquite træ (Prosopis juliflora) 

Beskrivelse 

Videnskabeligt navn:  Prosopis juliflora (Sw.) DC. 

Synonymer: De hyppigst anvendte synonymer er 

  Acacia cumanensis (H. & B. ex. Willd.) 
Acacia juliflora (Sw.) Willd. 
Acacia salinarum (Vahl) DC. 
Algarobia juliflora (Sw.) Benth. 
Algarobia juliflora (Sw.) Benth. ex Heynh 
Algarobia juliflora (Sw.) Heynh 
Desmanthus salinarum (Vahl) Steud. 
Mimosa juliflora Sw. 
Mimosa piliflora Sw. 
Mimosa salinarum Vahl 
Neltuma bakeri Britton & Rose 
Neltuma juliflora (Sw.) Raf. 
Neltuma ocidentalis Britton & Rose 
Neltuma pallescens Britton & Rose 
Prosopis bracteolata DC. 
Prosopis cumanensis (H. & B. ex. Willd.) H.B.K. 
Prosopis cumanensis (Willd.) Kunth 
Prosopis dominguensis DC. 

Kaldenavn: mesquite træ 

Beskrivelse 

Mesquite træ er et 3-12 m højt, løvfældende, ærteblomstret (Fabaceae) træ eller busk. Arten har hårdt 

ved. Stamme og grene er grønne, mere eller mindre cylindriske med torne. Bladene er glatte og 

vedvarende grønne. De sidder parvis og modsat på de bladbærende stilke. Bladene er finnede og har 1-3, 

sjældent 4, par småblade. Småbladene er 3-11 cm lange1,2. Blomsterstanden er en 7-15 cm lang klase, hvor 

de enkelte blomster, der er stilkede, sidder på en midterakse. Blomsterne er grønligt hvide og bliver 

efterhånden gule. Blomsterne er tvekønnede, først-hunlige. I klasen åbner blomsterne gradvist, først ved 

basis og til sidst i spidsen af klasen. Arten anses for krydsbestøvende selvom en mindre grad (5% eller 

mindre) af selvbestøvning kan forekomme. Selvom arten producerer en stor mængde blomster sættes 

meget få frø sandsynligvis pga. en lav bestøvningsgrad, der antages at skyldes en række forhold: meget 

kortlivet pollen, få insektbesøg og forekomst af sterilitet. Frøene har høj grad af frøhvile, der kun vanskeligt 

brydes. Arten er særdeles tørketolerant. 

Forvekslingsmuligheder 

Der findes tre varianter af Prosopis juliflora og som det fremgår oven for en stribe af synonymer. 

Arten/arterne er desuden morfologisk variable og først inden for de seneste ti år er nomenklaturen blevet 

mere afklaret1,2 og følger nu Burkart (1976)3.  

Spredningsveje og nuværende udbredelse 
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Mesquite træ er hjemmehørende i Mexico og Centralamerika og det nordlige Sydamerika. Arten er derfra 

blevet introduceret til mange lande primært som have- og parktræ. Herfra har den spredt sig og optræder i 

dag invasivt i mange lande i Asien, Afrika, Sydamerika og på Hawaii1,2. Den anses for en aggressiv invasiv art 

i områder, hvor der ikke forekommer nattefrost1,2. I EU findes arten i Spanien men er kun naturaliseret på 

de Kanariske Øer. Arten forventes forsat kun at etablere sig i den mediterrane biogeografiske region under 

relevante fremtidige klimascenarier1. 

Score og baggrund 

Vi benytter en skala fra 1 til 3 til vurderingen af arternes påvirkninger/potentielle påvirkninger, hvor 1 

svarer til lav, 2 svarer til middel og 3 svarer til høj. Harmonia-scoren er summen af scoren for de fire 

førstnævnte påvirkningsfaktorer og den samlede score er summen af alle scorer for de seks 

påvirkningsfaktorer. Ved scoringen af arterne vurderes effekterne i forhold til den nuværende udbredelse i 

Danmark og den udbredelse, der er sandsynlig inden for de kommende 10 år. 

HARMONIA Økonomi og sundhed 
Harmonia 
score 

Samlet 
score 

Sprednings-
potentiale 

Levestedets 
bevarings- eller 
naturværdi 

Påvirkning af 
hjemme- 
hørende arter 

Påvirkning af 
økosystemfunkt
ioner 

Økonomiske 
effekter 

Helbreds 
effekter 

1 1 1 1 1 1 4 6 

 

Spredningspotentiale: (1) 

Da mesquite træ hverken i dag eller under relevante fremtidige klimascenarier forventes at kunne etablere 

sig i Danmark scores spredningspotentialet 1. 

Levestedets bevarings- og naturværdi: (1) 

Da mesquite træ hverken i dag eller under relevante fremtidige klimascenarier forventes at kunne etablere 

sig i Danmark scores levestedets bevarings- og naturværdi 1. 

Påvirkning af hjemmehørende arter: (1) 

Da mesquite træ hverken i dag eller under relevante fremtidige klimascenarier forventes at kunne etablere 

sig i Danmark scores påvirkning på hjemmehørende arter 1. 

Påvirkning af økosystemfunktioner: (1) 

Da mesquite træ hverken i dag eller under relevante fremtidige klimascenarier forventes at kunne etablere 

sig i Danmark scores påvirkning på økosystemfunktioner 1. 

Økonomiske effekter: (1) 

Da mesquite træ hverken i dag eller under relevante fremtidige klimascenarier forventes at kunne etablere 

sig i Danmark scores økonomiske effekter 1. 

Helbredseffekter: (1) 

Da mesquite træ hverken i dag eller under relevante fremtidige klimascenarier forventes at kunne etablere 

sig i Danmark scores helbredseffekter 1. 

Samlet score = 6 
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