
 

       Blomsterstand 
Gruppe af blomster 
for enden af en 
stængel fx en skærm, 
en kurv, en klase eller 
et aks

         Stængel
Den del af planten der 
bærer plantens blade 
og blomster.

              Nåletræ Træer med nåle  
(ikke blade)

              Bestøver
Når et insekte eller 
vinden overfører 
pollen/blomsterstøv 
fra en hanplante Dl en 
hunplante.

             Dværgbusk
En busk der er lavere 
end en halv meter 
høj.

             Flerårig
En plante, der lever 
mere end et år og kan 
vokse op og blomstre 
igen eHer vinteren.

             Enårig 
En plante, som 
gennemfører hele 
livsforløbet fra frø Dl 
frugt på ét år 

             Bælg
En kapsel som planten 
har sine frø i. Frøene 
sidder på en fin 
række. 

           Kronblade 
De blade der 

omkranser blomsten, 
oHe med floMe farver. 
På en mælkebøMe er 

de gule.

        Løv-fældende 
Når planter taber sine 
blade (om eHeråret og 

vinteren).

           Stedsegrøn 
Når en plante 

beholder sine blade i 
stedet for at smide 
dem i eHeråret og 

vinteren.

               
            Løv-træ       Træer med blade 

(ikke nåle)



 

       Bægerblade 

Små, oHest grønne, 
blade, der omgiver 
bunden af 
kronbladene og 
støMer under 
kronbladene.

 Videnskabeligt navn
-Også kendt som 
laDnsk navn. Er en 
præcis betegnelse for 
en art, som kan 
forstås i hele verden.

              HøsUarven Farven som planten/
bladene har om 

eHeråret.

             Kimblade
Kimblad, frøblade, det 
eller de første blade, 
der dannes når et 
plantefrø spirrer.

             Klase
En busk der er lavere 
end en halv meter 
høj.

            Stængel
Lang, opretstående 
plantedel der bærer 
plantens blade og 
blomster og leder ned 
Dl rødderne.

            Støvfang 

Den del af blomsten, 
der opfanger og 
fastholder 
blomsterstøv (pollen), 
så planten kan 
befrugtes.

             Ved

Det faste, hårde stof 
som et træs stamme 
og større grene består 
af, og som kan bruges 
Dl byggemateriale, 
brænde m.m.

           Skovbryn 
Overgangen mellem 

skoven og det 
omgivende land.

        Pollen 

Pollen er 
blomsterstøv, der 

spredes under 
planters forplantning 

(bestøvning).

         Dværgbusk 
Dværgbusk er en lille 
busk, der er lavere 
end ca. 1 m. Som for 
eksempel Lyng og 
TyMebær.

               
           Kronblade

De farvede blade der 
sidder rundt om 

støvfanget. 
Kronbladenes floMe 

farver Dltrækker 
insekter Dl støvfanget.     


