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Indholdsfortegnelse
Planters opbygning (morfologi)
1.

Planters hovedbestanddele

Lær de rigtige navne for plantens enkelte dele og
lær at anvende Danmarks Flora.

2.

Blomstens form

Blomsten er den vigtigste del af planten for
bestemmelsen. Lær at iagttage blomsternes forskellige former og lær navnene på blomsterformerne.

3.

Blomsterstand

Blomsterne sidder ofte samlet i en blomsterstand
på en fælles stængel. Lær de forskellige blomsterstandstyper at kende.

4.

Frugter og frø

Planterne formere sig ved spredning af frugter og
frø. Lær de forskellige frugt- og frøtyper at kende.

5.

Bladstilling

Lær, hvordan bladene er ordnet på stænglen.

6.

Bladform

Lær de forskellige bladformer at kende og lær også
at se formen på de delte og sammensatte blade.

7.

Bladtype og bladrand

Bladene har forskellige indskæringer. Små takker eller dybe indskæringer som kan dele bladet i
mange små adskilte blade.

8.

Bladnervation (strengforløb)

I bladene kan man se plantens nerver, der fører
vand og næringsstoffer rundt i planten.

9.

Rod og stængel

Roden holder planten fast og henter vand og
næringsstoffer. Se forskellen på pæle- og trævlerod.
Stænglen bærer blade og blomster. Stængler kan
være både overjordiske og underjordiske og stængler har forskellige tværsnit.

Plantearternes gruppering (taxonomi) og navngivning (nomenklatur)
10.

Planternes inddeling i divisioner og Botanisk taxonomi er læren om planternes grupklasser
pering i et hirakisk system. Helt overordnet deles
planterne op i divisioner, som igen inddeles i
klasser. Lær systematikken bag denne inddeling.

11.

Plantenes gruppering i familie, slægt
og art samt navngivning

Opgavesæt til danmarksflora.dk

Taxonomi er det latinske ord for læren om planternes gruppering. Nomenklatur er det latinske ord
for reglerne for navngivning. Lær planternes gruppering i et hiraki og lær reglerne for navngivning.
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Øvelser i naturen
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Disse generelle biotopøvelse kan anvendes sammen med nogle af de efterfølgende øvelse,
som knytter sig til bestemte naturtyper.
12. Find, beskriv og pres en plante

Lær at iagttage, beskrive og evt. tegne plantens
enkelte dele. Bliv fortrolig med søgenøglerne i
danmarksflora.dk og lær at presse planter.

13. Find, bestem og beskriv planter

Se, hvor mange forskellige vilde planter der kan
vokse på et ganske lille areal. Lær at iagttage og
beskrive plantens forskellige dele og funktion.
Særligt om formering.

14. Følg biotopen

Formålet er at lære om de økologiske forhold, som
har betydning for plantevæksten – og dermed dyrelivet samt at følge plantevækstens forandring over
måneder.

Besøg biotoper
15. Besøg biotopen Heden

Informationer og opgaver om heden som kulturlandskab, om naturpleje, jordbundsforhold, flora
– især lyng og ene, dyr og insekter, mad og drikke
og endelig en sang.

16. Besøg biotopen Løvskov

Skoven giver de blomstrende urter særlige vækstbetingelser. Saml og bestem skovens urter. Undersøg lysforholdene i løvskoven. Lær at iagttage forskellige jordbundsforhold og bestem skovens træer
ved at iagttage træernes blade og blomster.

17. Besøg biotopen Vejkant

Lær vejkanten at kende som et af de mest udbredte
og artsrige plantesamfund vi har.
Iagttag hvilke planter her findes og iagttag effekten
af miljøpåvirkinger.

18. Besøg biotopen Nåleskov

Lær om de nøgenfrøede planter og om frøspredning. Få nogle tips og triks til at kende nåletræerne
fra hinanden og lær noget om, hvilke vilkår nåletræerne skaber for skovens øvrige planter.

19. Besøg biotoperne Strand og Klit

Lær biotoperne strand og klit at kende. Sand, salt,
vind og varme giver planterne nogle vanskelig
vilkår. Se hvilke overlevelsesstrategier planterne
har udviklet.
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