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Plantenes gruppering i familie,
slægt og art samt navngivning
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.
Planterne kan grupperes efter slægtsskab i slægt og
familie.
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Familien omfatter slægter som ligner hinanden
med hensyn til blomst, frugt og frø.
I familien er der flere slægter. I hver slægt er der
væsentlige lighedspunkter med hensyn til blomster,
blade og stængel. De forskellige arter i en slægt er
ikke indbyrdes fertile, hvilket betyder at de ikke
kan befrugte hinanden og dermed ikke formere sig.
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Arten er den helt grundlæggende enhed, som
omfatter de individer der ligner hinanden helt.
Individerne kan befrugte hinanden og får fertilt
(formeringsdygtigt afkom)
Et eksempel
Nogle af de slægter og arter der tilhører ærteblomstfamilien.
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Familiekarakterer
Familiekarakterer er de fællestræk planterne i en
familie har.
Planter der tilhører f.eks. ærteblomstfamilien kan
både være urter, buske eller træer. Noget af det, der
kendetegner ærteblomstfamilien, er at alle arter i
familien har en blomsterkrone med 5 kronblade
med det øverste store ”fanen”, de to sidestillede
”vinger” og de 2 nederste sammenstående kronblade, som udgør ”kølen”.
10 støvblade, hvoraf alle eller de 9 støvtråde er
sammenvoksede.
Frugten er typisk en bælg, sjældnere ledbælg eller
nød.
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Tofrøet vikke

Slægtskarakterer
Slægtskarakterer er de fællestræk planterne i en
slægt har. F.eks. er kløver en slægt under ærteblomstfamilien. Nogle af det der kendetegner
kløverslægten er, at blomsterne sidder tæt sammen
i hoveder. Bladene er 3-fingrede og har ofte tandet
bladrand. Planterne er flerårige urter.
Artskarakterer
Artskarakterer er de unikke karakterer planten har.
F.eks har harekløver, som tilhører kløverslægten
lancetformede blade og et bæger med lange børsteformede tænder.
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Plantenavne
Alle kendte planter har et latinsk navn.
En plante tilhører en art.
En art er f.eks. skovjordbær. Den hedder på latin
Fragaria vesca L.
Alle skovjordbær tilhører den sammen art.
Slægtsnavnet er Fragaria. Derefter føjes et ord,
som beskriver artens særlige kendetegn. Dette ord
kaldes ”artsepitet” og tilsammen udgør de to latinske navne artsnavnet.
En anden art er bakkejordbær
Den ligner skovjordbær, men dens blade er
anderledes.
Den hedder på latin Fragaria viridis L.
Begge jordbærarter hører til samme slægt.
Navnet på slægten er Fragaria.
Artsnavnet er Fragaria viridis L.

Man bruger altid først slægtsnavnet – Fragaria
Derefter tilføjes enten vesca eller viridis og
artsnavnet fremkommer.
Altså slægtsnavn først. Tænk på efternavn før fornavn: Pedersen, Lone
Jordbærslægten hører til en stor familie, der hedder
Rosenfamilien – på latin Rosaceae. Alle latinske
navne på familier slutter med –aceae, for det betyder familie på latin.
Oftest er der et stort L efter det latinske plantenavn.
Det betyder, at det er en plante, som den svenske
botanikker Linnés har navngivet, efter han har fundet ud af, hvor arten hører hjemme i hele slægtssystemet.

Opgave 1:
Hvilken slægt og hvilken familie tilhører planterne?
Art

Slægt

Familie

Filtet burre
Fandens mælkebøtte
Ensidig klokke
Gul snerre
Slangehoved
Vandmynte
Filtet kongelys
Tveskægget ærenpris
Tyttebær
Hedelyng
Vorterod
Agersennep
Gederams
Anvend www.danmarkssflora.dk.
Klik Opslag/planter. Alle planter er listet op alfabetisk efter slægtsnavn.
Klik på den enkelte plante. Øverst står der, hvilken
familie planten tilhører.
Klik på familienavn og se på listen, hvilke arter der
tilhører familien. Slægten kan man gætte sig til –
der er f.eks. 4 arter, der hedder noget med burre,
altså må slægtsnavnet være burre.
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Latinske plantenavne
Svenskeren Carl von Linné klassificerede og navngav planterne i 1700-tallet. På den tid var videnskabens sprog latin. Alle planter fik og får stadig
latinske navne, hvilket bl.a. har den store fordel,
at botanikere i hele verden har et fælles sprog at
kommunikere på.

Mange planter har fået navn efter voksestedet,
f.eks.
Skov, som på latin hedder sylvestris
Mark, som på latin hedder campestris eller arvenses
Vand, som på latin hedder aquaticus eller aquatica

Kender man lidt til latin kan man få oplysninger
om planten.
Mange urter hedder Officinalis som latinsk
artsnavn. Officinalis betyder læge, så her får man
oplysningen om, at planten har været anvendt som
lægeurt. F.eks. Læge Ærenpris (Veronica officinalis L.) og Lægekoklare (Cochlearia officinalis L.)
L efter det latinske navn betyder, at det er Linné,
der har navngivet planten.
Opgave 2:
Find det latinske navn
Dansk artsnavn

Latinsk artsnavn

Skov forglemmigej
Skov fladbælg
Skov fyr
Skov galtetand
Skov padderok

Opgave 3:
I mange plantenavne indgår der et fugle- eller dyrenavn. Hvem i klassen kan finde flest planternavne,
hvor der indgår et dyrenavn ?
(I Danmarks Flora er der ca. 50 planter, hvor i der indgår et dyrenavn.)
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