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Frugter og frø
Planterne formere sig ved spredning af frugter og
frø. Lær de forskellige frugt- og frøtyper at kende.
Planter danner frø, for at kunne formere sig.
Nogle planter ”gemmer” frøene i frugter, som er

den færdigudviklede frugtknude (frøgemme).
Frugter kan deles op i forskellige grupper.
Der skelnes mellem om frugterne er tørre eller kødet/saftige.

Opgave 1:
Til de tørre frugter hører
Skriv eksempler på planter der har de forskellige frugter
Bælg

Nød

Spaltefrugt

Kapsler i frugttilstand

Find mindst 2 eksempler på planter som får bælg,
2 eksempler på planter, der får nød osv.

Brug Danmarks Flora: Søgning/avanceret. Vælg
”Frugttype” i venstre spalte, vælg ”Bælg”, osv. i
midterste spalte. Se resultatlisten.

Opgave 2:
Til de kødede eller saftige frugter hører
Skriv eksempler
Hyben

Flerfoldsfrugt af stenfrugter

Kødet kapsel

Stenfrugt eller bær

Find mindst 2 eksempler på planter, der får hyben,
flerfoldsfrugt osv.
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Brug igen den avancerede søgning.
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Frøspredning
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Planterne har forskellige mere eller mindre
”snedige” strategier til at få frøene spredt.
Vindspredning
Mange planter lader vinden sprede frøene, f.eks
er nogle planters frø forsynet med ”faldskærm”.
Bedst kendte eksempel er mælebøttens frø med
fnok. Mange planter har frø med vinger. F.eks.
navr, ahorn og gran, hvor frøene drysser ud af
koglerne.
Vandspredning
Andre planter spreder frøene med vandet. Engforglemmigej har vandskyende nødder, så de kan
tåle at ligge i vand længe og kan dermed blive ført
langt bort.

”Slyngspredning”
Andre planter slynger deres frø ud. Når kapslen er
moden springer eller revner den, sådan at frøene
”skydes” op til flere meter væk. Eksempler her på
er Springbalsamin og Skovsyre.
Vegatativ formering
Frøspredning er ikke den eneste måde en plante
kan formere sig på. Flerårige planter kan også
formere sig vegetativt, ved at jordstænglen sætter
nye skud efter vinteren.

Dyrespredning
Dyrespredning er der også mange eksempler på.
F.eks. spiser fugle og pattedyr Blåbær og Revlingebær. Bærrene er en lille kødet frugt med en
lille sten i, som dyrene ikke kan fordøje. På den
måde spredes stenene/frøene med dyrenes ekskrementer.
Eller frugter er forsynet med små kroge, som kan
sidde fast på dyr og mennesker og på den måde
blive spredt. Eksempel herpå er frugt af Burre og
Skovmærker.
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