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Pollenspridning
Våren är den tid på året då det börjar utvecklas hängen på fl era av 
våra vanliga lövträd. Samlingar av hanblommor och ibland också 
honblommor har hos vissa träd en långsträckt hängande form. De 
färdigutvecklade hanblommorna släpper iväg tusentals pollenkorn. 
Några av dessa fastnar på pistillens märke på en honblomma (pol-
linering). Ett frö bildas därefter i de befruktade honblommorna. 

Pollen färdas på olika sätt till honblommorna. Växter som pollineras 
med hjälp av vinden producerar mängder av små lätta pollen som 
kan ha luftsäckar för att underlätta fl ygresan. Blommorna är små och 
ofta doft- och färglösa. Pistillernas märken är ofta förhållandevis stora 
och klibbiga som hos hassel. Exempel på fl er vindpollinerade växter 
är olika gräs och många träd som har hängen, som sälg och björk. 

Växter kan också pollineras av djur, främst insekter. Dessa pollenkorn 
kan vara taggiga eller klibbiga, och djuret som transporterar dem är 
ofta hårigt. Växter som pollineras av djur har stora färggranna blom-
mor, är doftrika eller har nektar att locka med. Att använda energi för 
att tillverka färg- eller doftämnen är bara lönsamt för växten om den 
har någon nytta av det.  

Fridlysta växter
Alla orchideer är fridlysta i hela landet.  Det fi nns också länsvisa fridlysningar av 
andra växter. En sammanställning fi nns på www. xxxxxi länet.

Hasselbuskens hängen 
(hanblommorna) syns på 
långt håll, men den som 
tittar riktigt noga kan 
också hitta de pyttesmå 
honblommorna.

Titta och lyssna på ängen
Gå till en äng eller annan plats där det fi nns många olika sorts blom-
mande växter, helst en solig varm dag. Börja med att stå stilla och 
tysta tillsammans och titta, lyssna och upptäcka naturens aktivitet. 
Låt två och två tillsammans välja ut en blomma som får besök av 
insekter och en som inte får några insektsbesök och sedan beskriva de 
två olika blommorna. Vilka gemensamma drag går det att se hos de 
olika typerna av växter?

Samla in och sortera
Låt var och en samla in ett par blommande växter. Blommorna läggs 
ut på ett lakan. Sortera gemensamt växterna i olika grupper till ex-
empel beroende på hur de pollineras, eller välj helt andra sätt att 
sortera.

Bröllop i växtvärlden
Redan vid 22 års ålder skrev Carl von Linné en uppsats 
med rubriken Preludia sponsaliorum plantarum (”Förspelet 
till växternas bröllop”), som handlar om växternas sexual-
liv. I den beskrev han blommans inre, ståndarknappar 
och fröet som skulle ge nytt liv. M
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Letar man noga på hasselns grenar kan man ocså 
hitta de ytterst små honblommorna med dess röda 
klibbiga märkesfl ikar. 

Hasselns pollen 
sprids med vinden 
från hanhängena, som 
blir ca 3–5 cm långa.

Humlan på björnlokan har bakbenen fulla av klibbigt 
pollen (den ljusgula klumpen i humlans nederkant).

Tallpollen med luftsäckar, i 1500 gångers förstoring.

1 mm

Korgblommiga växter har taggiga pollenkorn som sprids med insekter. 


