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

♀

Støvfang,
Griffel og
Frugtknude

Inderst i blomsten findes et frugtanlæg, som består
af en eller flere grifler med et eller flere støvfang.
Ligesom dyr skal blomster formere sig. Griflen
og støvfanget er den hunlige del. Den hanlige
del består af støvdragere med pollen (sæd) som
skal lande på støvfanget og føres videre ad støvvejen ned i griflen før blomsten er befrugtet. Nu
kan der dannes frugt / frø, så planten har sikret sig
efterkommere.
Ofte behøver blomsten hjælp fra insekter eller
vinden for at få bragt pollen til støvfanget.
Derfor har blomsterne udviklet forskellige ”snedige
lokkemiddler” som dufte og flotte farver for at
tiltrække sig insekternes opmærksomhed.
Blomstens krone består derfor ofte af store farvestrålende kronblade.
Frie kronblade
Mange planter har frie kronblade. Tænk på valmuer eller tulipaner, som taber kronbladene enkeltvis, når blomsten begynder at visne.

♂

Bægerblad
Kronblad

Støvblade
m/pollen

Sammenvoksede blomsterkroner
Ofte er kronbladene sammenvoksede, hvor kronbladene udgår fra et lille rør. De sammenvoksede
blomsterkroner er ofte meget uregelmæssige. Når
planten visner, vil kronen falde af i et samlet hele.

Opgave 1:
Hvilke blomster har frie kronblade og hvilke har sammenvoksede kronblade ?

Frie kronblade

Sammenvoksede kronblade

Fredløs, almindelig
Anemone, hvid
Honningurt
Hanekro, almindelig
Erantis
Torskemund, almindelig
Storkenæb
Valmue, gærde
Soldug, rundbladet
Af og til kan det være ganske svært at se, om der er
tale om frie kronblade eller sammenvoksede kronblade. Under den sidste kategori er der også planter
med ”tilsyneladende frie kronblade”.
Opgavesæt til danmarksflora.dk

Tjek på www.danmarksflora.dk. Gå ind på den
enkelte art – via Opslag/planter og klik på artskarakterer, scroll ned til ”blomstens form”
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Opgave 2:
Her ses silhuetter af forskellige sammenvoksede (sambladede) kroner.
Hvilken form har de forskellige blomster?

Kugleformet

Krukkeformet

Klokkeformet

Læbeformet

Tragtformet

Vandmynte
Blåbær
Korsknap
Liden klokke
Gærdesnerle
Klokkelyng
Liden skjaller
Rød tvetand
Fingerbøl
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