Darrgräs,
Briza media

Ranunkelväxter
Exempel på arter är smörblommor, blåsippa,
smörboll, klematis och julros. Många är giftiga
och har använts som medicinalväxter. Blomman har många ståndare och pistiller som
är fria från varandra, nektarier finns ofta vid
kronbladens bas. Blad strödda, ofta flikiga.

Gräs
Hit hör nyttoväxter som korn,
råg vete, havre, ris och sockerrör.
De oansenliga blommorna sitter
samlade en–flera i småax (6 småax syns på bilden ovan). Blommorna är oftast tvåkönade med 3
ståndare och 2 fjäderlika märken.
Bladen har parallella nerver och
strået är runt och ihåligt.

Vårlök,
Gagea lutea

Liljeväxter
Här finns många omtyckta trädgårdsväxter som till exempel tulpan och olika slag av liljor. Det är
fleråriga örter med lökar. Blomman har 3+3 kronbladslika kalkblad (foder och kronblad lika)
och 6 ståndare. Frukten är en
3-rummig kapsel och bladen har
parallella nerver.

Korsblommiga växter
Många nyttoväxter som
pepparrot och rädisa hör
blad och 4 foderblad och
ståndare, samt ett stift. Fr
lanvägg. Bladen sitter strö

Blåsippa,
Anemone hepatica

Växtfamiljer
och modern botanik

L

inné ordnade organismerna i ett system med olika nivåer (hierarkiskt system) som började med art och fortsatte med släkte,
ordning, klass och rike. Genom detta system lade Linné grunden
för vetenskaplig klassificering av levande organismer. I början av
1800-talet började begreppet familj användas, som ytterligare en nivå mellan släkte och ordning. Många familjer har tydliga, gemensamma karaktärer. Om man vill lära sig att känna igen växter underlättar det om man
först lär sig några viktiga familjer.
På detta uppslag presenteras tio familjer av blomväxter. Beskrivningarna är hämtade från Den nya nordiska floran av Bo Mossberg och Lennart
Stenberg och från 33 svenska växtfamiljer utgiven av Botaniska trädgården,
Lunds universitet. Se bilderna på föregående uppslag för beskrivning av
växternas karaktärer.
Exempel:

Familj

Liljeväxter
(en av många familjer)

Släkte

Gagea
(4 släkten inom liljeväxterna)

Art

Gagea lutea
(5 arter av vårlökar)

Klockväxter
Många klockväx
växter. Blomman
dig krona, 5 stån
märken. Frukten
frön. Bladen är e
tandade. Växten

Korgblommiga växter
En av de största familjerna. Solros och kronärtskocka
är exempel på nyttoväxter. De små 5-taliga blommorna
(rör-, tratt eller tunglika) är samlade i en korg med upp
till flera tusen blommor. Blommorna har 5 ståndare
där knapparna oftast är hopväxta runt stiftet och 1 stift
med 2-flikigt märke. Bladen sitter oftast strödda.
Maskros,

Taraxacum sektion Ruderalia

Ängsklocka, Campanula patula

till exempel olika slags kål,
r hit. Blomman har 4 kronvanligen 4 långa och 2 korta
rukten är en skida med melödda och är oftast parflikiga.

Ängsbräsma,
Cardamine pratensis

Rosväxter
Exempel på odlade nyttoväxter är jordgubbe, nypon, äpple och körsbär. Blommorna har vanligen 5 kronblad och 5
foderblad och många ståndare som sitter på ett ringformigt fäste. Bladen sitter
strödda och är enkla eller sammansatta.

DNA visar släktskap
Att avgöra växters släktskap bara genom att studera de yttre egenskaperna
kan vara svårt. Genom analys av växternas DNA kan man få en bättre
uppfattning om hur växterna är släkt och en revidering av den botaniska
systematiken har gjorts efter de nya kunskaper som kommit fram.
Landväxter

miljoner år

Ärtväxter
Ärtväxter som bönor, ärtor, jordnöt och linser är viktiga nyttoväxter. De lever i symbios med kvävefixerande bakterier. Blomman är
5-talig med 1 segel, 2 vingar och
en köl, 10 ståndare (oftast 9 hopvuxna och 1 fri) och sambladigt
foder. Frukten är oftast en balja
och bladen är sammansatta, parbladiga eller fingrade, ibland med
klänge i spetsen.
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Kärlväxter

Humleblomster,
Geum rivale
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Gökärt, Lathyrus linifolius
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Violväxter
Många arter odlas som trädgårdsväxter. Blomman har 5 fria kronblad (det nedre med en sporre)
och 5 foderblad och bara ett symmetriplan. 5 ståndare bildar en
tät krans runt stiftet och nektarier
finns i sporren. Kapseln är 3-delad.
Fröna, som har ett fettrikt bihang,
sprids av myror. Bladen är strödda
eller samlade vid basen.

Flockblomstriga växter
Vissa arter används som kryddor (dill, kummin,
persilja) och grönsaker (morot), andra är mycket
giftiga (odört). Blomställningen är en flock med
5-taliga blommor, som har 0-5 ståndare och 2
stift och klyvfrukt. Stjälken är ofta ihålig, bladen
strödda och ofta sammansatta.

xter odlas som trädgårdsn är 5-talig med samblandare och 1 stift med 2-3
n är en kapsel med många
enkla, strödda, hela eller
n har ofta vit mjölksaft.
Kvanne, Angelica archangelica

Styvmorsviol, Viola tricolor

