
FLORISTIK 
Baserat på floristik-kompendium av Kai Wigh, Linköpings universitet, 1980. Reviderat av CKG, fa 

bildmaterial, kompletterande text, och material om icke-angiospermer. 

Materialet behandlar endast de växter som (vanligen) har urskiljbara blad och stam, alltså inte alger, svampar, 

lavar etc. 

Tyngdpunkten ligger på de vanligaste angiosperm-familjerna i svensk flora, men korta beskrivningar av 

mossor, ormbunkar, fräkenväxter och nakenfröiga växter har lagts till. Beskrivningarna är ofta förenklade och 

generaliserade. För att kunna ge tydliga exempel har även en del trädgårdsväxter och andra kända växter 

inkluderats i exemplen. 

På de sista sidorna förklaras några vanliga termer.  

Kryptogamer (Sporväxter) 
Bryophyta, Mossor 

Kärlkryptogamer 
Lycopodiophyta, Lummerväxter 

Equisetophyta, Fräkenväxter 

Pteridophyta, Ormbunksväxter 
 

Fanerogamer (Fröväxter) 
Gymnospermer, Nakenfröiga växter 

 

Angiospermer, Gömfröiga växter. Några utvalda familjer 

Latin Svenska 

Apiaceae Flockblomstriga växter 

Asteraceae Korgblommiga 

Betulaceae Björkväxter 

Boraginaceae Strävbladiga växter 

Brassicaceae Korsblommiga 

Campanulaceae Klockväxter 

Caryophyllaceae Nejlikväxter 

Chenopodiaceae Mållväxter 

Cichoriaceae (grupp inom Asteraceae) Korgblommiga 

Compositae Ljungväxter 

Corylaceae Hasselväxter 

Crassulaceae Fetbladsväxter 

Cruciferaceae Korsblommiga 

Cyperaceae Halvgräs 

Dipsacaceae Väddväxter 

Ericaceae Ljungväxter 

Euphorbiacese Törelväxter 

Fabaceae Ärtväxter 

Fagaceae  Bokväxter 

Geraniaceae Näveväxter 

Gramineae (=Poaceae) Gräs 

Hypericacese Johannesörtväxter 

Iridaceae Svärdsliljeväxter 

Juncaceae Tågvxter 

Labiatae (=Lamiaceae) Kransblommiga 

Lamiaceae Kransblommiga 

Leguminosae Ärtväxter 

Liliaceae Liljeväxter 

Lythraceae Fackelblomsväxter 

Malvaceae Malvaväxter  

Onagraceae Dunörtsväxter 

Orchidacece Orkidéer 

Papaveraceae Vallmoväxter 

Plantaginaceae Kämpefamiljen 

Poaceae Gräs 

Polygalaceae Jungfrulinväxter 



Polygonaceae Slideväxter 

Primulaceae Viveväxter 

Ranunculaceae Ranunkelväxter 

Rosaceae Rosväxter 

Rubiaceae Mårväxter 

Salicaceae Videväxter 

Saxifragaceae Stenbräckeväxter 

Scrophulariaceae Lejongapsväxter 

Solanaceae Potatisväxter 

Ulmaceae Almväxter  

Umbelliferae Flockblomstriga växter 

Urtriaceae Nässelväxter 

Violaceae Violväxter 

 

 

 

Förklaring av några ofta förekommande termer. 

  



Bryophyta, Mossor 
De enklast byggda växterna med differentierade blad och stammar/stjälkar, men de saknar egentliga ledningssträngar för vatten och 

näring. De flesta mossor har rotlika rhizoider som fäster vid underlaget. De delas in i flera klasser. Sporofyten, dvs. den del av 

mossan som har dubbel kromosomuppsättning, är ofta något slags kapsel, och syns ofta bara under en kortare tid. Den ”vanliga” 

mossan har bara enkel kromosomuppsättning, dvs. är en gametofyt.  

Levermossor. Plantan består endera av en bål, eller i differentierad stam och blad. Sporofyterna saknar klorofyll, och är oftast 

skaftade, paraplyliknande bildningar. I trädgårdar kan man ofta finna t ex lungmossa. 

Vitmossor: En upprätt stam med grenar i knippen, med tätt sittande blad i tre rader. Bladen saknar nerver. Sporofyten bildas på våren 

och är en lockförsedd kapsel på skaft i toppen av plantan, men sporofyten försvinner snabbt. Torvmossar består nästan helt av 

vitmossa. 

Egentliga bladmossor: Spiralställda, hela, oskaftade blad, ibland med tandad kant och ofta med mittnerv. Sporofyten sitter i 

skottspetsarna och består av en skaftad kapsel. När kapsel-locket lossnar syns en eller två kransar av tänder som öppnas eller sluts 

beroende på fuktighet. Omfattar många arter, t ex väggmossor, husmossor, cypressmossa, kvastmossor, björnmossor 

   
Kammossa Raggmossa m fl Sporhus på mossor 

 

Kärlkryptogamer 
Kärlväxter utan frö. Har ledningssträngar, kärl, för näring och vatten. Plantan är differentierad i rot, stam och blad. En del har 

underjordiska stamdelar, rhizom. Omfattar lummerväxter, fräkenväxter och ormbunkar.  

Sporofyten utgör den ”vanliga” växten (jmf mossor).  

Lycopodiophyta, Lummerväxter 
Sporofyten är differentierad i rot, stam och spiralställda blad. De flesta arter 

har axlika strobili som håller upp de sporbildande organen. Sporerna kallas 

nikt, och användes förr dels för att trilla piller i för att de inte skulle klibba 

ihop, dels som effektskapare på t ex teatern eftersom det extremt finkorniga 

pulvret vid antändning exploderar.  

Alla lummerarter är fridlysta i Sverige. Revlummer, mattlummer, plattlummer. 

Till lummerväxterna räknas även braxengräs, en grupp vattenlevande växter. 

 

  

Strobili av mattlummer 



Equisetophyta, Fräkenväxter 
Endast ett nu levande släkte, Equisetum. Sporofyten har rot och en ledad stam, med kransställda grenar, och växer upp från 

underjordiska rhizom. Stammen är fårad och ihålig. Bladen är förenade till en krans, slida, runt stammen. Även de kransställda 

grenarna utgår mellan bladen. Strobili sitter endera på särskilda skott utan klorofyll som senare följs av gröna vegetativa skott, t ex 

åkerfräken, eller i toppen på de gröna skotten t ex hos skogsfräken. Fräkenväxter har ofta stora inlagringar av kisel, och användes förr 

att t ex skura koppar med. 

   
Skogsfräken med strobilus Skogsfräken, efter ”blomning” Åkerfräken, vegetativa skott 

Pteridophyta, Ormbunksväxter 
Få, stora, spiralställda blad, ofta delade eller flikiga, med många nerver. Sporsamlingar kan sitta på särskilda sporofyll, som hos t ex 

strutbräken, eller på bladytan, oftast på undersidan. Stensöta, träjon, majbräken, örnbräken, ekbräken och strutbräken är några vanliga 

svenska arter. 

    
Strutbräken tidig vår Strutbräken, sporbärande 

vinterståndare 
Stensöta Stensöta, sporgömmen 

    

Träjon Sporgömmen, träjon Träjon, nya blad Örnbräken 

  



Gymnospermer, Nakenfröiga växter  
Fröna omges inte av någon fruktvägg, som hos angiospermer, utan ligger ”nakna”, endast skyddade av fjäll eller andra utskott från 

fröställningen ed. Kottar (förvedade ax) är vanliga. Endast vedartade träd och buskar. 

Tallväxter: Barrträd. Sambyggare med hanhängen med många ståndare och honkottar med många täckfjäll och fröfjäll som bildar 

typiska förvedade kottar. Tallar, granar, lärkträd m fl barrträd hör hit 

Cypressväxter: Buskar och små träd. Små, ensamma hanblommor, och honblommor i små kottar, med få frön som saknar vingar. I 

Sverige är endast enen vildväxande, men hit hör även cypresser och thuja. Juniperus (en) är tvåbyggare (dvs. varje buske bär endast 

han- eller hon-blommor, inte båda tillsammans), medan thujan är sambyggare. 

Idegranväxter: Barrträd/buske. Tvåbyggare med hanblommor i huvudlik samling men ensamma fröämnen. Fröämnet omges av ett 

saftigt rött fröhölje istället för fjäll. Idegran är giftig.  

 

   

Gran, honblomma (blivande kotte) och han-
hängen 

Tallblomning. Små 
hanhängen samlade under 
toppställd honblomma 

Fjolårs-kottar, honblommor, hanhängen 
och vegetativa skott på europeisk lärk. 

 

  

Halvmogna enbär (en form av mjuk kotte)   
 

  



ANGIOSPERMAE; Gömfröiga växter 

TVÅHJÄRTBLADIGA VÄXTER; DIKOTYLEDONER 
Blad fjädernerviga, sällan parallellnerviga. Blommor vanligen 4-taliga eller 5-taliga (en 4-talig blomma har vanligen 4 

foderblad, 4 kronblad och 4 eller 8 ståndare).  OBS: Ranunculaceae som ibland har 3-taliga blommor och Plantaginaceae, 

vars bågnerviga blad nästan ser parallellnerviga ut.  

Moden botanisk forskning för huvuddelen av angiospermerna till gruppen äkta angiospermer, men ett mindre antal 

familjer, t ex näckrosväxter, förs till en ”obestämd” grupp. 

Sambladiga växter, Sympetalae 
Kronbladen är mer eller mindre sammanväxta 

Asteraceae, Korgblommiga växter  
Blommor i korg. Blommor rörformiga och/eller tunglika, översittande (i förhållande till frukten). Märket har två flikar. 

Korgen är klädd med holkfjäll (som egentligen är högblad). Ståndare 5, knapparna är sammanväxta till ett rör. 

Foderbladen är vanligen ombildade till flygorgan (fjäder- eller hårpensel). Kan indelas i tre grupper: 

 Tisteltypen: enbart rörformiga blommor i korgen. 

 Prästkragstypen: diskblommor rörformiga, strålblommor tunglika (med tre uddar/flikar i spetsen) 

 Fibblatypen: enbart tunglika blommor (med fem uddar/flikar i spetsen) i korgen. 

Jmf Dipsacaceae 

  

    
Längdsnitt genom korg (av 
fibbla, 5 små uddar på tungan) 

Prästkrage, med vita 
strålblommor och gula 
diskblommor (Prästkrage) 

Blomma av fibbletyp 
(Gråfibbla) 

Blomma av tisteltyp 
(Kärrtistel) 

 
Tungformad (hon)blomma, 

strålblomma av prästkragetyp 

 
 

Rörformad diskblomma av 
prästkragetyp 

 
 

Strålblomma,  
av klinttyp 

 

 
Frukt med hårpensel 

 

 

 
Frukt med fjäderpensel 



Campanulaceae. Klockväxter. 
Blommor klocklika, radiärsymmetriska, vanligen blå. Vanligen 3 märkesflikar och karpeller. 

5 fria ståndare, som i en nyutslagen blomma ofta bildar ett löst rör runt stiftet. Översittande blommor  

 

Dipsacaceae. Väddväxter 
Blad motsatta. Kronblad 4-5, oftast blå eller lila, översittande. Blommor samlade i korg, men vanligen 4 fria ståndare, ej förenade till 

rör som hos Asteraceae. Blommor med foderblad (ofta dåligt utvecklade) och ytterfoder. 

Jfr Asteraceae 

  

  

Klockformad (inre del av) blomma, med 3 
märkesflikar, och 5 fria ståndare (Ängsklocka) 

Klocklika blommor (Liten blåklocka) 

 
 

Blomma från ytterkant respektive från korgens inre hos 
vädd med olikstora blommor 

Ängsvädd 



Rubiaceae. Mårväxter. 
Blad i krans, 4, 6 eller 8 blad tillsammans (egentligen blad plus stipler). Blommor översittande, 4-taliga (ibland 5-taliga), vita eller 

gula. Stenfrukt (t ex kaffe) eller klyvfrukt. 

 

 
 

 

 Stormåra 

Kransställda blad Blomma från måra, 4-talig 

Boraginaceae. Strävbladiga växter. 
Blad hos de flesta arterna strävhåriga. Radiärsymmetriska eller svagt zygomorfa blommor, ofta med bikrona. Blommor 

undersittande, i ensidig kvast med blommor och knoppar hoprullade i snäckform. Fyrfrukt, en typ av klyvfrukt. 5 

ståndare. 

Jfr: Lamiacae och Solanaceae 

 

 
 

Längdsnitt genom blomma av 
vallörtstyp 

Fyrfrukt Svagt zygomorf blomma 

 
Förgätmigej (notera den gula 
bikronan) 

 
Vallört, med typisk upprullad ensidig 
kvast av knoppar och strävhåriga blad 

 

  



Lamiaceae (Labiatae) Kransblommiga växter. 
Blommor oftast zygomorfa med 2-flikig övre läpp och en 3-flikig nedre läpp, utan bikrona, ofta i kvastar ed. från de övre 

bladvecken. 5 kronblad och foderblad. 4 ståndare, pistill med 2 karpeller. Fyrfrukt. Stjälk 4-kantig. Blad parvis motsatta. 

Innehåller ofta aromatiska ämnen, t ex många kryddor från Medelhavsområdet. 

Jfr: Boraginaceae och Scrophulariaceae. 

   
Läppformig zygomorf blomma Hampdån Rumänsk salvia. Se fa. de 4-delade 

frukterna 
 

Solanaceae. Potatisväxter. 
5 kron- och foderblad. 5 ståndare. Blommor radiärsymmetriska, undersittande. Pistill med 2 karpeller. Bär (t ex tomat) 

eller kapsel (t ex tobak). De flesta arter giftiga.  

Jfr: Boraginaceae och Scrophulariaceae 

  
Lockkapsel 

 

 
Bär (typ tomat) 
 

 

 

 
Besksöta Potatisblommor  Blomstertobak  

 

  



Scrophulariaceae, Lejongapsväxter. 
Blommor mer eller mindre zygomorfa, och vanligen läppformig (Verbascum närmast radiärsymmetrisk och 5 ståndare), 

och ibland med en sporre vid basen (t ex Antirrihum, lejongap). Pistill med 2 karpeller. Ståndare vanligen 4 (2 korta + 2 

långa), ibland 5 (Verbascum) eller 2 (Veronica). Stjälk ibland 4-kantig. Blad ibland parvis motsatta. Kapsel. Ofta 

parasitära. 

Jfr: Lamiacae och Solanaceae 

   

Teveronika; endast 2 ståndare 
zygomorf blomma 

Kungsljus; 5-talig, nästan radiär-
symmetrisk blomma 

Färgsporre; läppformig blomma 
med sporre 

 

Plantaginaceae, Kämpefamiljen 
Blad bågnerviga, men ser ofta närmast parallellnerviga ut, samlade i rosett på marken. Lockkapsel. Blomma 

undersittande, 4-talig, med långa ståndare. 

Exempel Groblad, Svartkämpar 

   
Groblad. Notera de bågnerviga 
bladen som ser parallellnerviga ut 

Groblad med blomställning Svartkämpar, blommande 

 

 
  



Primulaceae. Viveväxter. 
Undersittande, vanligen 5-taliga rörformade blommor, 5 ståndare fästade mitt för kronans flikar. Blommor kan ha två 

former inom samma art: en med kort stift och ståndare vid kronans bräm, en med långt stift och ståndare i kronröret. Blad 

vanligen i rosett på marken, eller motsatta eller kransställda. Kapsel med många frön. 

    
Längdsnitt genom viva med 
långt resp. kort stift 

Gullviva, med 
bladrosett 

Gullviva, vinterståndare 
med öppna frökapslar 

Skogsstjärna, med 
kransställda blad 

 

Ericaceae. Ljungväxter.  
Oftast ris eller dvärgbuskar med barrlika eller läderartade blad, ofta vintergröna. Blommor med 10 ståndare som öppnas 

med porer, ståndare oftast med utskott. Fruktgömme över- eller undersittande, bär, kapsel eller stenfrukt. 

    
Vårljung Rhododendron Blåbärsblom Skvattram 

 

  



Fribladiga växter, Choripetalae 
Kronbladen är ej sammanväxta 

Ranunculaceae. Ranunkelväxter. 
Mångformig familj. Mest örter, men t ex Clematis är ofta vedartade. Många ståndare och 1–många pistiller. Apokarpi, 

dvs fria pistiller. Ofta varierande antal kronblad i klara färger, oftast radiärsymmetrisk, men zygomorf hos t ex Aconitum 

(stormhatt) och Delphinium (riddarsporrar). Komplicerad byggnad gör det ofta svårt att urskilja vad som är kronblad, 

foder och högblad. Saknar stipler, men bladfoten kan vara utformad som slida. Översittande fruktgömme i form av 

baljkapsel, nöt eller bär, där varje frukt bildas av en karpell. 

Jfr Rosaceae 

   

Baljkapsel Akleja med omogna baljkapslar Frön (nötter) av Clematis viticella 

  
Blåsippa Smörblommor och omogna frukter 
 

Papaveraceae. Vallmoväxter. 
Blommor med 4 kronblad, 2 foderblad. Ståndare 4-många. Ofta mjölksaft i växten, och många giftiga. Skida eller kapsel 

(porkapsel, där frön släpps ut genom hål, porer, i kapseln). Radiärsymmetriska eller zygomorfa blommor. De zygomorfa 

släktena Fumaria, Corydalis, Dicentra m fl förs ibland till en egen familj, Fumaraceae. 

Jfr Brassicaseae 

    
Porkapsel, 
vallmo.  

Radiär blomma (Skelört) Bisymmetrisk blomma 
(Löjtnantshjärta) 

Zygomorfa blommor 
(Jordrök) 

 

  



Salicaceae, Videväxter 
Träd, buskar eller ris. Hela blad, ofta med stipler, spiralställda runt grenarna. Tvåbyggare, med han- respektive honblommor utan 

hylle, samlade i ax eller hängen. Exempel: Sälg, knäckepil, poppel, asp 

  
Hanblommor, sälg  Fröhängen, jolster 

Fagaceae, Bokväxter 
Träd. Sambyggare, dvs han och honblommor på samma planta. Hanblommor med flikat hylle, i hängen. Honblommor i svepeskål. 

Frukt nöt i den förvedade svepeskålen (”mössan” på ett ekollon) 

T ex Bok, Ek, Äkta kastanj. Jmf Betulaceae, Corylaceae 

   
Bokar i lövsprickning Groddplantor bland fjolårets 

bokollon 
Nyutslagna boklöv 

  

 

Blommande ek Halvmogna ekollon med tydlig 
svepskål 

 

 

  



Betulaceae, Björkväxter 
Träd eller buskar, sambyggare. Både han- och honblommor i hängen. Honblommor utan hylleblad. Frukt liten vingad nöt. Vårtbjörk, 

Glasbjörk, Gråal, Klibbal, Jmf Fagaceae, Corylaceae 

 
Al, honblommor och  Björklöv 
hanhängen 

Corylaceae, Hasselväxter 
Träd eller buskar, sambyggare. Hanblommor utan hylle, i hängen. Honblommor med litet hylle, men hos Corylus (hassel) sticker 

endast märkena ut ur en knopp. Frukt nöt omgiven av ett svepe. Exempel: Hassel Avenbok. Har ibland förts till Betulaceae. Jmf 

Fagaceae, Betulaceae 

 Hasselnötter, blodhassel 

Ulmaceae, Almväxter 
Träd. Blommor tvåkönade. Blommor på bar kvist, i huvud- eller flocklika 

samlingar. Blad litet sneda. Frukt nöt helt omgiven av vinge. Exempel: 

Alm, Lundalm 

 

 

 

 Fruktsamling och nyutslagna löv av alm 
  

◄Hasselhängen och 

honblomma 
Lövverk, blodhassel ► 
 

Honblomma, hassel ▼ 



Urtica, Nässelväxter 
Örter. Små blommor med enkelt oansenligt hylle, ofta enkönade. Frukt nöt. Exempel Brännässla, etternässla. 

 
Fröställning, brännässla 

  
Blommande nässlor 

Brassicaceae (Cruciferae), Korsblommiga.  
Blommor med 4 kronblad och 4 foderblad, diagonalställda till kronbladen. 6 ståndare, varav 4 längre, pistill med 2 

karpeller. Frukten skidor av olika typ, ofta med en tunn skiljevägg i mitten. 6 ståndare, varav 4 längre. Blad spiralställda 

utan stipler. Många ogräs, t ex åkersenap, penningört, och många nyttoväxter, t ex alla former av kål, raps, rovor, senap, 

pepparrot.  Jfr Papaveraceae. 

  
 

 

Löktrav, med omogna 
skidor 

Sommargyllen Trädgårdsnattviol Fröskidor, lomme 

Violaceae. Violer. 
Blommor där nedersta kronbladet har en sporre. 3 karpeller, 5 ståndare. Blommor zygomorfa, oftast blå eller vita. Blad 

oftast med stipler. Frukt kapsel som spricker upp i tre delar. 

  

 

Ängsviol Styvmorsviol Frökapsel av viol  



Hypericaceae. Johannesörtväxter 
Blommor gula, med 5 kronblad. Ståndare många, nedtill förenade i 3 grupper. 

Blad motsatta med genomskinliga prickar (glandler). Kapsel med 3 rum.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Johannesört 

Malvaceae. Malvaväxter 
Blommor stora, 5-taliga, oftast röda eller lila. Ståndarsträngar förenade till ett rör. Foder med ytterfoder. 

Kapsel (t ex bomull och hibiscus) eller klyvfrukt (t ex malvor, stockros) 

  

 
 

Rosenmalva Stockros Klyvfrukt av malva (kattost) 
 

Geraniaceae. Näveväxter. 
Blommor 5-taliga, röda eller lila. 10 ståndare, ej förenade. Frukt mycket lång (”storknäbb”) med 5 delfrukter. Blad 

handflikiga eller parbladiga. 

 

 

 
Midsommarblomster Fröställning, sk storknäbb Pelargon 



Polygalaceae. Junfrulin 
Små örter, blå eller violetta, med smala blad och 

zygomorfa blommor. Foderblad samma färg som 

blomman, 2 av dem mycket stora och kronbladslika. 

Innerhyllets blad sammanväxta till ett rör. 
 

 Jungfrulin 

Crassulaceae. Fetbladsväxter. 
Blad tjocka, plattade eller runda. Kronblad vanligen 5. Pistiller 5. Översittande Fruktgömme , kapsel eller baljkapsel. Jfr: 

Saxifragaceae 

 
 

Gul fetknopp Kärleksört 

Saxifragaceae. Stenbräckeväxter 
Kronblad 5, eller ibland 4. Pistiller vanligen 2. Blad mindre tjocka. Fruktgömme över- eller undersittande. Örter eller 

buskar (vinbär, schersmin). Kapsel eller bär. (Vinbär förs nu ibland till egen familj) Jfr: Crassulaceae 

   
Mandelblom Måbär Schersmin 
 

  



Rosaceae. Rosväxter. 
Radiärsymmetriska 5-taliga blommor, i vita, gula eller röda nyanser, (utom Sanguisorba som är 4-talig, utan kronblad). 

Foderblad sammanväxta vid basen. Mångformig familj med örter, buskar och träd. Stipler på de flikiga eller sammansatta 

bladen. Ofta många ståndare runt en mer eller mindre utbredd del av blomaxeln, som kan ingå i frukten, t ex äppelfrukter 

och nypon. Nötter, stenfrukter, baljkapslar, ensamma eller som delfrukter. Pistiller 1-många. Apokarpi eller synkarpi. 

Fruktgömme ofta mer eller mindre undersittande. 

Jfr: Ranunculaceae 

 

 

 

Nypon (Rosa). Stenfrukt i flera delfrukter 
(Ribes) och Nötter (på skenfrukt, Fragaria) 

Längdsnitt genom blomma med 
undersittande fruktgömme  

Längdsnitt genom blomma 
med översittande fruktgömme  

   
Hallon Äppelblom Björnbärsblom 

 

Fabaceae (Leguminosae). Ärtväxter. 
Blomma karakteristisk ärtblomma, med ett bakre segel, två vingar och två förenade kronblad som bildar en främre köl. 

Blomställning ofta klase 10 ståndare, alla eller flertalet förenade till ett rör. Ett fruktämne. Frukt balja som öppnar sig 

längs både den övre och undre kanten, med ett eller flera frö i baljan. Blad med stipler, trefingrade, mångfingrade eller 

parbladiga med eller utan uddblad. Saknas uddbladet är detta ofta omvandlat till . Många mycket viktiga nyttoväxter, t ex 

ärter, bönor, linser, sojaböna, jordnöt, många foderväxter som t ex klöver och lucernsorter. 

 

   
 

Uppbyggnad hos ärtväxters blommor Trefingrat, mångfingrat och parbladigt blad med uddblad 

    
Balja hos ärtväxt 1 fri och 9 förenade 

ståndare  
Parbladigt blad utan 
uddblad och med stipler 

Parbladigt blad med klängen, 



    
Backvial Fröbaljor, sparvvicker Brunklöver Kråkvicker 
 

Lythraceae. Fackelblomster 
Blommor röda. Blad motsatta. 6 kronblad, fästade nära fodrets mynning. 12 

ståndare (vissa arter 6), varav 6 längre. Översittande fruktgömme, mångfröig 

kapsel. 

Exempel: Fackelblomster 

Jfr: Onagraceae. 

 

 Fackelblomster 

Onagraceae. Dunörtsväxter 

Blommor vanligen röda. 4 kronblad. 8 liklånga ståndare, 4-flikigt märke.  

Frukt mycket lång mångfröig kapsel eller nöt. Undersittande fruktgömme.  

Blad vanligen motsatta.  

Jfr: Lythraceae 

 

 Bergdunört (med omogna kapslar)  
Mjölkört 



Apiaceae (Umbelliferae). Flockblomstriga. 
Örter. Stjälk ofta ihålig, fårad, och med markerade noder. Blommor i enkel eller sammansatt flock. Blad vanligen flikiga, 

med slida.  

5 ståndare. 2 karpeller, tvådelad klyvfrukt. 

Många nyttoväxter, t ex Morot, Palsternacka, Dill, Persilja, Kummin, och många mycket giftiga, t ex Odört, Sprängört, 

Jätteloka. 

 

           
Blomma och klyvfrukt Sammansatt flock och dess 

delar 
Kummin Omogna frukter, hundloka 

(och en strimlus) 

          
Parbladigt delat, Dubbelt (2 ggr) parbladigt delat, 3 ggr parbladigt delat Bladslidor på strätta 

Caryophyllaceae. Nejlikväxter. 
Örter med hela, motsatta blad. 5-taliga blommor, vanligen 10 ståndare. 2-5 karpeller. Blomställning ofta tvåsidigt knippe: 

två sidoblommor utvecklas under varje tidigare blomma, en från vart bladveck. Frukt vanligen enrummig tandkapsel. 

Blad motsatta, ofta något uppsvällda vid fästpunkterna. Uppdelas i 3 underfamiljer: 

I. Foder sambladigt. Hit hör de stora arterna med ofta stora och vackert färgade blommor .  

II. Foder fribladigt. 

a. Små arter med (oftast)vita kronblad.  

b. Små arter utan kronblad. 

 
Grässtjärnblomma                            Gökblomster 

 
Tvåsidigt knippe 



 
Gökblomster, tvåsidigt knippe           Våtarv 

 

Chenopodiaceae. Mållväxter. 
Örter med 1- eller 2-könade blommor, med 3-5 ståndare. Hylle obetydligt utvecklat, enkelt eller saknas. Ofta ”mjöliga” 

av blåslika hår. Utan stipler. Lockkapsel eller nöt.  

Exempel Svinmålla, Fiskmålla, betor, Spenat. Ofta svårbestämd om man inte har tillgång till frukt. 

Jfr: Polygonaceae 

  
Svinmålla Fiskmålla 

 

Euphorbiaceae. Törelväxter. 
Örter, ofta med mjölksaft, ofta giftiga. Blommor 1-könade, men blomform mycket varierande. Hylle dåligt utvecklat 

eller saknas, men nektariebärande högblad är ofta blomlika. Honblommor består av 3 sammanväxta karpeller. Kapsel 

Exempel Revormstörel, Skogsbingel, Julstjärna, Ricin, Gummiträd 

  
Gulltörel  Gulltörel, blomställning 

 
 



Polygonaceae. Slidknäväxter. 
Örter med tydliga leder som omges av stipelslidor. Blommor har enkelt, dåligt utvecklat hylle som är 2-, 3- eller 5-taligt, 

men fruktämnet enrummigt. Vanligen 2-könade blommor. Frukt nöt, ofta omgiven av hyllebladen, fröet är stärkelserikt. 

Exempel: Ängssyra, Pilört, Trampört, Bovete, Rabarber  

Jfr: Chenopodiaceae 

 
 

 
Rabarberblom Kruskräppa Krusskräppa 

 

ENHJÄRTBLADIGA VÄXTER. MONOKOTYLEDONER. 
Örter. Blad vanligen parallellnerviga. Blommor vanligen 3-taliga. OBS: Potamogetonaceae (nateväxter) som ofta har 4-

taliga blommor. 

Orchidaceae. Orkidéer. 
Fleråriga örter med knölrötter eller jordstam. Blommor med 6-bladigt hylle, som oftast vrider sig ett halvt varv från 

knoppanlag till utslagen blomma. Denna vridning brukar synas på blomskaftet. Ett kalkblad är ofta betydligt större än de 

andra och ombildat till en läpp. 1 eller 2 ståndare sammanväxta med stiftet som har 3 flikar, varav en steril och ombildad 

till ett utskott. Alla pollenkorn sitter ofta ihop i en klump, pollinium, som är fäst vid en klibbskiva, som fastnar på 

pollinerande insekter. Många arter anpassade efter en specifik art av pollinerare. Mykorrhizabildande. 

Alla svenska arter fridlysta. Enda nyttoväxten är vaniljorkidé 

    Vinterståndare av skogsnycklar 
 



    
Nattviol Purpurknipprot Skogsnycklar Zygopetalum 

Iridaceae. Svärdsliljeväxter. 
Fleråriga örter med linjära blad, översittande 6-flikigt hylle med sambladig kalk. Blommor som hos Liliaceae, men bara 

3 ståndare. Kapsel. 

 

 

Strandiris Crocus 

Liliaceae. Liljeväxter. 
Vanligen radiärsymmetriska blommor, där både yttre och inre hylle är kronbladslika. 

6 kalkblad (4 hos Maianthemum (t ex ekorrbär) och 8 hos Paris (ormbär)). 

6 ståndare (4 hos Maianthemum och 8 hos Paris). 

3 karpeller (2 hos Maianthemum och 4 hos Paris). 

Oftast perenna örter med lökar eller rhizom. Långa blad, sällan skaftade. Fruktgömme översittande, frukt vanligen 3-

rummig kapsel, eller bär. 

Familjens omfattning varierar hos olika botaniker. Jfr: Iridaceae, Amaryllidaceae 



 
Daglilja 

 
Kungsängslilja 

 
Pärlhyacint 

 
Tulipa turcestanica 

 
Vårlök Liljekonvalj 

 
Ormbär 

 
Ekorrbär i blom 

 
Ekorrbär 

 

Amaryllidaceae. Narcissväxter. 
Lökväxter med bladlös blomstjälk med endast en blomma. Undersittande Fruktgömme . 6-bladig kalk och 6 ståndare 

I Sverige inga verkligt vilda arter, men förvildade narcisser och snödroppar förekommer ju. Jmf Liliaceae 

  
 

Galanthus nivalis, Snödroppar Narcissus poeticus, Pingstliljor Hippeastrum sp, Amaryllis 



Juncaceae. Tågväxter. 
Gräslika örter med tvåkönade blommor som hos Liliaceae men de 3+3 kalkbladen är små och ofta bruna eller gröna. 

Bladen sitter oftast spiralställda i 1:3-ställning, dvs med ca 120° mellan två på varandra följande blad (gräs har vanligen 

1:2, dvs 180° mellan bladen, och gräsbladen kommer alltså växelvis på var sin sida strået). Blommor i vippor, ax eller 

huvud, med 6 ståndare, och en pistill med 3 karpeller. Frukt kapsel, 3-kantig. 

Jfr: Cyperaceae och Poaceae 

    
Luzula campestris, 
Knippfryle 

Luzula pilosa, Vårfryle Veketåg, blomställningar Knapptåg 

Cyperaceae. Halvgräs. 
Gräslika, men bladen sitter oftast spiralställda i 1:3-ställning, dvs med ca 120° mellan två på varandra följande blad. Ofta 

är strået trekantigt, fa hos Carex. Blommor utan eller med starkt reducerade kalkblad. Hos Eriophorum är hyllet helt 

omvadlat till långa hår, och hos Scirpus till borst. Blommor 1-könade (Carex) eller 2-könade (Scirpus, Eriophorum). Hos 

Carex sitter de enkönade blommorna innanför ett axfjäll, och karpellerna (3 eller 2) skyddas av en flasklik bildning 

kallad fruktgömme. 

Exempel: Säv, Ängsull, Bunkestarr, Papyrus 

Jfr: Juncaceae och Poaceae. 

 

   

Carex elata, Bunkestarr Schoenoplenus lacustris (Scirpus 
lacustris), Säv 

Eriophorum vaginatum, Tuvull.  
Hyllet är omvandlat till hår. 



    
Carex, strå men två honax 
och ett toppställt hanax 

Carex, honax Fruktgömmen i 
överblommade ax av 
blåsstarr 

Hundstarr, med toppställt hanax 
(brunt) och flera undersittande 
honax, med vita märkesflikar 

 

Poaceae, Gramineae. Gräs. 
Blommor 2-könade, sitter i småax som kan vara 1- eller flerblommiga. Ax (med oskaftade småax) eller vippa (med 

skaftade småax). Småaxen består nederst av 2 skärmfjäll, sedan är varje blomma omgiven av ett ytteragn och ett inneragn 

(ytterblomfjäll resp. innerblomfjäll). Strået har ett eller flera noder (knän). Avståndet mellan noderna kallas ledstycken. 

Vid bladskivans bas finns ofta ett snärp, en tunn ”krage” runt strået. 

Jfr: Juncaceae och Cyperaceae. 

 
Ängskavle 

 
Vårbrodd 

 
Knylhavre 



 
 

Småax med 2 blommor 

 
 

Delar av strået 

 
 

Längdsnitt genom nod 

 

  



FÖRKLARING AV NÅGRA VANLIGA TERMER 
Notera att olika floraförfattare kan använda litet skiftande terminologi, t ex kan begreppet bladöron betyda 

både utstickande formationer mellan bladskivans bas och bladskaftet och vara en synonym för stipler. 

 

Allmänt svepe: bladlik bildning som sitter vid den punkt där småflockarnas stjälkar utgår från den egentliga stjälken.  

Jmf Enskilt svepe, Se Apiaceae 

Allsidigt ax: småaxen i ett ax är riktade åt alla håll. 

Angiosperm: Gömfröiga växter, vars frö omges, ”göms” av en fruktvägg.  

Apokarpi: karpellerna (pistillerna) är ej sammanväxta. Se t ex Ranunculaceae 

Ax: flera blommor fästade längs samma skott, utan skaft mellan blomman och skottet. Vanligt hos gräs, t ex vete, råg, 

timotej, men även t ex groblad. Se bild Ax 

Axfjäll: blad som ger stöd till blommorna i ett ax hos exempelvis vide och starr  

Balja: en skidliknande kapsel, bestående av ett fruktblad, som omsluter fröna hos ärtväxterna och bildar en frukt. Frukten 

öppnar sig längs både övre och undre kanten, med ett eller flera frö i baljan.  

Baljkapsel: Baljliknande kapsel som öppnar sig längs ena sidan. En del kallar även det omgivande fruktbladet i en balja 

för baljkapsel. Se t ex Ranunculaceae 

Bikrona: särskilda bildningar i blommans censtrum, fästa vid kronbladens inre del, t ex hos påsklilja (”struten”) och 

förgätmigej (den inre gula ringen). Se t ex Boraginaceae 

Birötter: många jämstora rötter, istf. en huvudrot med sidorötter. Vanligt hos t ex lökväxter. 

Bladlist: Smal ”vinge” av bladskivan som löper längs bladskaft eller stjälk. 

Bladslida: Cylinder av bladets bas eller bladskaft som omsluter stjälken t ex hos gräs. Se t ex Poaceae, bild  

Blomaxel: Stjälkens fortsättning genom blomman, fäste för pistillerna t ex i hallon.  

Blombägare: fästet för hyllet och ståndarna.  

Blomkolv: se Kolv. 

Blomkorg, korg: en blomställning där flera små blommor sitter tätt samman i en gemensam holk, t ex maskrosor, 

blåklint, prästkrage. Se bild Asteraceae 

Bräm: den mer eller mindre flata yttre delen av en trattformig blomma  

Buske: vedartade växter likt träd, men grenar sig redan nere vid marken/basen och inte blir mer än tio meter höga. 

Bågnervigt blad: En form av fjärdenerviga blad, med bågformade sidonerver, t ex groblad. Kan ibland vara svåra att 

skilja från parallellnerviga blad. (en del floror använder begreppet bågnervigt som synonym till parallellnervigt). 

Se bild Bågnervigt blad 

Bär: frukt med köttig fruktvägg, innehållande många frön. 

Dikasium: blomställning där det under varje blomma kommer två nya, t ex alla nejlikväxter. Se bild Caryophyllaceae 

Dikotyledoner: Tvåhjärtbladiga växter. Uppdelas numera i egentliga dikotyledoner (eudikotyledoner, triklopater) vars 

pollen har tre stycken svagare punkter (aperturer) i pollenets skal 

Disk: Blomaxel som plattats ut, tex ”blombotten” under de gula blommorna i en prästkrage 

Diskblomma: de små blommor som bildar ”knappen” på t ex en prästkrage. De yttre, tunglika blommorna kallas 

kantblommor. Se bild Asteraceae 

Enkel blomma: innehåller antingen enbart ståndare eller enbart pistiller. Används även för att skilja enkla blommor från 

dubbel- eller fylldblommiga, t ex rosor 

Enkel flock: även kallad enskild flock; flat blomsamling där varje blomskaft utgår från en gemensam punkt, t ex fläder. 

Se bild Enkel flock 

Enkel klase: blomsamling där varje blomskaft utgår från en gemensam genomgående stjälk, t ex Hägg. Jmf Sammansatt 

klase. Se bild Enkel klase  

Ensidigt ax: småaxen pekar alla åt samma håll. 

Ensidig klase: blommorna i klasen pekar alla åt samma håll. 

Enskild flock, se Enkel flock. 



Enskilt svepe: bladlik bildning direkt under varje enskild småflock hos flockblomstriga växter. Jmf Allmänt svepe, Se 

bild Apiaceae 

Epifyt: växt som lever på andra växter till exempel träd. 

Fingrat blad: Sammansatt blad med smala, fingerlika flikar, utstrålande från en central punkt, t ex hästkastanjblad 

Fjädernervigt blad: en större nerv går från bladets bas till spetsen. Denna medelnerv förgrenas löpande av sidonerver, 

som i sin tur kan förgrena sig. En variant på detta tema är handnerviga blad, som har några få förgrenade 

huvudnerver, utgående från bladbasen (t ex lönn). Nästan alla tvåhjärtbladliga växter har fjädernerviga blad. 

Bågnerviga blad är en form av fjädernerviga blad, som har bågformade huvudnerver. De kan vara svåra att skilja 

från parallellnerviga, som nästan alla enhjärtbladiga växter har. Se bild Fjädernervigt blad 

Fjäderpensel: förgrenade ”dun” på frön, t ex tistelfrö, jmf hårpensel.  Se bild Asteraceae 

Fjärilslik krona: zygomorfa blommor med ”vingar”, t ex ärtblommor 

Flock: se enkel flock. 

Foder: alla foderblad tillsammans. 

Foderblad: ofta gröna blad som sitter direkt under kronbladen. Se bild Blommans delar 

Fodertand: flik på sammanväxt foder, t ex hos ärtväxter.  

Fribladig krona: kronbladen är ej sammanväxta. Jmf sambladig krona. 

Fruktgömme: flaskliknande bildning som omsluter den nöt eller annat frö som bildas. Översittande fruktgömme sitter 

sas. inne i blomman, dvs. kalkbladen är fästa under fruktgömmets blad 

Fruktämne: de vävnader vid basen av blommans pistill som senare skall bilda frukten.  

Fröhus: se kapsel.  

Fröhölje, Fröhylle: köttigt hölje runt frö, ofta starkt färgat för att locka fåglar, t ex idegran-”bär” 

Fyrfrukt: 4-delad frukt t ex hos strävbladiga växter. Se bilder Boraginaceae, Lamiaceae 

Fyrväldig: fyra ståndare längre än övriga ståndare.  

Gametofyt: en sexuellt reproducerande växts haploida livsfas. Gametofyters celler innehåller alltså en enkel uppsättning 

kromosomer. I mossor är gametofyten den mest synliga fasen av växtens livscykel. 

Glandel: körtel. 

Glandelhår: hår med glandel i spetsen. 

Groddknopp: små, rundade knoppar som fungerar som spridningsorgan. Vanligt hos t ex brandgul lilja 

Gymnosperm: Nakenfröiga växter, dvs. fröna omges inte av någon fruktvägg, t ex barrväxter 

Halvbuske: växt där stjälken är vedartad nedtill och örtartad upptill. 

Handdelat blad: är ett handflikigt blad som flikigt nästan ner till mittnerven. 

Handflikigt blad: blad som har tre till flera flikar som utgår från samma punkt, t ex lönn. Se bild Handflikigt 

Handnervigt blad: ett mindre antal jämnstarka nerver strålar ut från bladbasen åt olika håll, och förgrenar sig ytterligare 

till mindre sidonerver, t ex lönn. Se bild Handnervigt blad 

Helbräddat blad: blad med hel bladkant. Se bild Helbräddat 

Hjärtblad: de blad som först bildas från det groende fröet. Avviker ofta i utseende från de vanliga bladen. 

Enhjärtbladiga växter har alltså bara ett hjärtblad, hit hör gräs, halvgräs, liljeväxter etc. Alla övriga angiospermer 

är tvåhjärtbladiga. Barrträd kan ha upptill 24 hjärtblad. 

Hjärtlik bladbas: Se bild Hjärtformat 

Holkfjäll: fjällika blad runt en korgblomställning. De kan vara jämnhöga eller olika höga och tegellagda holkfjäll. 

 Se bild Asteraceae 

Honungsblad: ofta små kronbladslika blad med nektarier, små organ som producerar nektar.  

Huvud: ett ax med blommorna samlade i toppen av stjälken. Ofta är stjälken förtjockad eller ombildad. Skaft saknas eller 

är mycket korta. Se bild Huvud 

Hybrid: korsning mellan två arter. Kan visa karaktärer från båda eller från nästan bara ena föräldern.  

Hylle: en blommas kronblad och foderblad tillsammans, fa. om de ser likadana. Enkelt hylle består antingen av enbart 

kronblad eller enbart foderblad. Dubbelt hylle har både kron- och foderblad 



Hårpensel: ogrenade hår som bildar en tofs på ett frö, t ex maskrosfrö. Jmf fjäderpensel. Se bild Asteraceae 

Hänge: ett hängande ax. Se bild Hänge 

Hängefjäll: litet fjäll som stöder blommorna i ett hänge. 

Högblad: bladlika bildningar som sitter strax under blommorna. Kallas även stödblad. Dessa kan i många fall ha en 

annan färg än övriga blad och används då att locka insekter till själva blomman. T ex Julstjärna eller 

Bouganvillia 

Hölster, Hölsterblad: stora, ofta färgade högblad som omsluter blommorna, t ex hos Kallaväxter 

Inneragn: inre fjäll som stöder en enskild blomma i ett småax hos ett gräs. Jmf Ytteragn. Se bild Poaceae 

Internod: partiet mellan två noder, t ex mellan ”lederna” på ett grässtrå. 

Jordblad: blad som kommer direkt vid markytan. Bildar ofta i en bladrosett. Ofta med avvikande form från ev. 

stjälkblad.  

Jordskott: ej blombärande skott vid stambasen. 

Jordstam: underjordisk, krypande stamdel.  

Jämnbreda blad. Se bild Jämnbrett 

Jämnhöga holkfjäll: se Holkfjäll. 

Kalk: består av kalkblad. 

Kalkblad: användes om foder- och kronbladen som ser lika ut, t ex: tulpan. 

Kantblomma: blommor ytterst i en blomkorg, kvast eller flock. Kantblommor har ofta ett kronblad som är mycket stort. 

En sådan kantblomma kallas också strålblomma. Se bild Asteraceae 

Kapsel: torr frukt som öppnas vid mognaden. Den består av 2 eller flera karpeller och öppnas på olika sätt: lock, porer 

osv. 

Karpell: pistillens vägg, kallas även fruktblad, som omsluter fröanlagen. Om blomman har flera karpeller kan dessa 

endera vara fria från varandra, och vart och ett bilda en egen pistill (sk.  apokarpi), eller sammanfogade och 

tillsammans bilda en gemensam pistill (synkarpi) Se bild Blommans delar 

Klase: Se Enkel klase eller Sammansatt klase.  

Kleistogam: självbefruktande blomma som aldrig öppnar sig 

Klocklik blomma: sambladig krona i klocklik form utan eller med små flikar, t ex blåklocka 

Klyvfrukt: frukt som vid mognaden sönderfaller i nötlika delfrukter, t ex malvor Se bild Malvaceae 

Klänge: smala klätterorgan, omvandlade småblad eller grenar, t ex hos ärtväxter. Se bild Parbladigt med klänge 

Knapp: Se ståndarknapp 

Knoppfjäll: det eller de fjäll som täcker knoppen innan den slår ut.  

Knä: se nod. 

Knölrötter: förtjockade, knöllika rötter, lagrar ofta näring, t ex stärkelse  

Kolv: ett ax med förtjockad stjälk, finns hos bl a kallaväxter. Se bild Kolv 

Korg: blomsamling hos korgblommiga växter, där många småblommor samlas i en holk Se bild Korg 

Kotte: ett förvedat ax 

Kransställda blad: flera blad utgår från samma höjd på en stjälk, t ex skogsstjärna, måror. Se bild Kransställda blad 

Krona: en blommas kronblad. 

Kronbräm: se bräm. 

Kronläpp: läpp av kronblad.  

Kronsegel: se segel  

Kvast: enskilda blommor samlade i en flat blomställning, blomskaft utgående från flera punkter Se bild Enkel kvast 

Köl: de innersta kronbladen hos ärtväxter. Se bild Fabaceae  

Könspelare: ett organ med sammanväxta ståndare och pistill hos orkidéer.  

Lansettlikt blad: Se bild Lansettlikt 



Led: se nod. 

Ledstycke: se internod 

Lian: klättrande buske, vedartad klängväxt, t ex kaprifol 

Lockkapsel: Frökapsel där ett litet lock lossnar då fröna är mogna att spridas. Se bild Solanaceae 

Läppformig blomma: Sambladig krona, där en nedre flik är utdragen till en större eller mindre läpp, ofta med avvikande 

färg ed jämfört med övriga flikar av blomman. T ex lejongap, salvia.  

Lök: underjordisk, klotformad växtdel som lagrar näring under växtens viloperiod. Löken består av skikt som har 

utvecklats ur blad. Hos t ex liljesläktet är lökbladen endast sammanväxta vid basen, vilket gör att löken liknar vid 

en tallkotte. Dessa lökblad kallas lökfjäll. 

Motsatta blad: vid varje nod (bladfäste) sitter två blad. Se bild Korsvis motsatta blad 

Mykorrhiza: samverkan mellan svamp och växtrötter som ger båda organismerna fördelar.  

Mångbyggare: när en del blommor hos en art är enkönade medan andra blommor är tvåkönade. 

Märke: översta delen av pistillen där pollenkornen fäster. Kan vara odelat eller uppdelat i två eller flera flikar.  

Se bild Blommans delar 

Naggad bladkant: Se bild Naggat 

Nedlöpande bladkant: Bladets kanter ser ut att fortsätta i form av ”vingar” längs stjälken nedanför det egentliga 

bladfästet. Se bild Nedlöpande bladkant 

Nod: bladfästet på ett strå eller en stjälk. Ofta litet förtjockade leder på t ex ett grässtrå. Kallas även knä eller led. Se bild 

Poaceae 

Omvänt äggrunt blad: Se bild Omvänt äggrunt 

Parallellnervigt blad: Jämnstarka bladnerver löper mer eller mindre parallellt, sidonerver mkt svaga. Jmf fjädernervigt 

blad, handnervigt blad. Se bild Parallellnervigt blad 

Parbladigt med uddblad: Blad sammansatt av flera parvis motsatta småblad, med ett ensamt småblad i spetsen. T ex 

rönnblad, rosor, vissa ärtväxter. Se bild Parbladigt med uddblad 

Parbladig utan uddblad: Blad sammansatt av flera parvis motsatta småblad, t ex vissa ärtväxter. Se bild Parbladigt 

utan uddblad 

Parflikigt blad: en bladskiva med flera parvis motsatta flikar, t ex eklöv. Se bild Parflikigt 

Parvis motsatta blad: två blad utgår från samma nod på stjälken, t ex nejlikväxter.  

Pillikt blad: Se bild Pilformat 

Pip: den rörformiga delen av en rörformig blomma, mellan fästet och pipöppningen, och ev bräm.  

Pistill: växtens honorgan. Består av en eller flera karpeller, stift och märke. Se bild Blommans delar  

Porkapsel: torr fruktkapsel som vid frömognad öppnar små porer för att släppa t fröna, t ex vallmo.  

Se bild Papaveraceae 

Radiärsymmetrisk blomma: fler än 2 symmetriplan kan läggas genom blomman, korsvis genom blommans centrum. T 

ex ros, nejlikor 

Rhizom: underjordisk, krypande stamdel.  

Ris: låg buske, ej högre än 30 cm, t ex lingonris.  

Rosettställda blad: många, eller nästan alla, av växtens blad är samlade på en låg punkt på stammen och riktade åt olika 

håll, t ex groblad, maskros, gullviva.  

Rothår: finns på de minsta rötterna på en växt. De är mycket tunna och suger in vatten och näring i växten  

Rotskott: skott från rot eller underjordiska stamdelar.  

Ruderatmark: mark där den naturliga floran störts, exempelvis utfyllnader, omlastningsplatser och upplagsplatser.  

Rännformigt blad:  bladet är i tvärsnitt V-format t ex vissa gräs. Se bild Rännformat 

Sambladig krona: kronbladen är mer eller mindre sammanväxta. 

Sambyggare: blommorna är enkönade, men både han- och honblommor finns på samma planta, t ex hassel 

Sammansatt flock: flat blomsamling där skaften till flera små enskilda flockar utgår från gemensam punkt, t ex dill.  

Se bild Sammansatt flock  



Sammansatt klase: klase av flera enskilda småklasar Jmf Enkel klase. Se bild Sammansatt klase 

Sammansatt kvast: Blomsamling sammansatt av flera enkla kvastar.  

Saprofyt: organism som lever på dött organiskt material. Ofta utan klorofyll 

Segel: mer eller mindre stort övre kronblad i en zygomorf blomma, t ex ärtblommor. Se bild Fabaceae 

Skenfrukt: har skapats både från en blommas fruktämne och från någon annan del av blomman. T ex ananas, nypon, 

smultron, äpple 

Skida: frukt bestående av två karpeller.  

Skärmfjäll: Yttre fjäll som omger blommor i gräsens småax. Se bild Poaceae 

Slida: se bladslida.  

Småax: Del av blomställning hos t ex gräs. Kan vara 1- eller flerblommiga. Se bild Poaceae 

Småblad: de bladlika delarna av sammansatta blad, t ex hos ask, rönn, ärtväxter.  

Snärp: hinnartad bildning vid bladskivans bas hos t ex gräs. Se bild Snärp 

Snärpslida: rörlik slida som omsluter stammen uppåt från bladet. Se bild Snärpslida 

Sporofyt: en sexuellt reproducerande växts diploida livsfas. Sporofytens celler innehåller därmed dubbla uppsättningar 

kromosomer, dvs. som ”vanliga” celler. Jmf Gametofyt 

Sporofyll: särskilda ombildade blad som bär sporer, t ex hos strutbräken. Se bild Pteridophyta 

Sporgömme: behållare där sporerna bildas hos kärlkryptogamerna. Se bild Pteridophyta 

Sporgömmesamling: samling av sporgömmen, t ex på undersidan av ormbunksblad. Ofta täckta av fjäll. Se bild 

Pteridophyta 

Sporre: kronblad med säcklik utbuktning, som ofta innehåller nektar, t ex hos violer, akleja. 

Spröt: utskott från t ex frukter 

Stamknöl: knölrötter. 

Stenfrukt: ex plommon, ytterst en köttig fruktvägg, innanför denna en hård fruktvägg (”kärnans” skal) och innerst fröet. 

Stift: den smala delen av pistillen under märket. Se bild Blommans delar 

Stipler: bladlika bildningar i par vid bladskaftets bas. Vanligt bl a hos ärtväxter. Se bild Stipler 

Stipelslida: en kring stjälken sluten rörlik slida som går uppåt från ledknutarna; särskilt hos slidknäväxter. Se bild 

Stipelslida 

Stjärnhår: grenade hår med flera nästan liklånga grenar, t ex hos vissa malvor 

Stjälkblad: blad som sitter på stjälken.  

Stjälkomfattande blad: blad som omsluter stjälken vid bladfästet. Se bild Stjälkomfattande blad 

Strålblomma: kantblomma hos t ex vissa korgblommiga växter. Se bild Asteraceae 

Sträng: se ståndarsträng. 

Strödda blad: vid varje fästpunkt sitter bara ett blad. Jmf parvis motsatta blad, kransställda blad.   

Ståndare: det hanliga organet, består av strängen och ståndarknappen, som bär pollen. Se bild Blommans delar 

Ståndarknapp: den del av ståndaren där pollenkornen bildas. Se bild Blommans delar 

Ståndarsträng: ”stjälken” på en ståndare. Se bild Blommans delar 

Stödblad: högbladsbildning från vars veck blomman utgår. 

Suckulent: köttig växt som lagrar vatten, t ex fetbladsväxter  

Svepe: se enskilt och allmänt svepe. 

Svepeblad: ofta små blad under blomman eller blomställningen. 

Synkarpi: karpellerna är sammanväxta.  

Sågad kant: Sneda tänder, med oliklånga sidor. Enkelsågade blad har enkla flikar i bladkanten, dubbelsågade blad har 

ännu mindre flikar på de större flikarna. Se bild Enkelsågat, Dubbelsågat 

Tagg: stickande utskott med bredare bas från stammens yta, jfr torn. 

Tandad kant: raka, liksidiga tänder. Jmf sågad kant. Se bild Tandat 



Tandkapsel: torr frukt som vid frömognad öppnas genom att små flikar, tänder, viks tillbaka och släpper ut fröna  

Tegellagda holkfjäll: holkfjällen är av olika längd, se holkfjäll. Se bild Asteraceae 

Torn: taggig bildning som är ett omvandlat organ, t ex blad eller långskott, jfr tagg 

Träd: vedartad växt med huvudstam som förgrenar sig först en bit upp. Jmf buske 

Tunglik blomma: har ett långt, smalt kronblad, t ex kantblommor från prästkrage. Se bild Asteraceae 

Tvåbyggare: blommorna är enkönade och sitter på olika plantor. 

Tvåkönad blomma: i samma blomma finns både ståndare och pistiller. 

Tvåsidigt ax: småaxen är riktade åt två håll, medför att axet ser tillplattat ut.  

Tvåväldig: två ståndare är längre än de övriga  

Undersittande fruktgömme: fruktgömmet sitter under blombladens fästpunkt, t ex dunört, äpple.  

Undersittande hylle: blombladens fästpunkt sitter under fruktgömmet, t ex smörblomma, tomat 

Urnupet blad: Se bild Urnupet 

Vinge: två sidoställda kronblad nedanför seglet. Hos t ex ärtväxter omsluter de kölen. Se bild Fabaceae  

Vinterståndare: fruktställning som står kvar under vintern. 

Vippa: upprepat förgrenad blomställning, oftast lik en klase, där varje axel avslutas av en blomma. Ofta felaktigt använd 

term för gräsens blomställningar, men dessa består av småax istället för blommor. Se bild Vippa 

Vivipari: blommor som bildar groddknoppar med blad och kanske rötter.   

Ytteragn: Yttre skydd av blommor i småax, t ex hos gräs. Jmf inneragn. Se bild Poaceae 

Zygomorf: endast ett symmetriplan kan läggas genom blomman, se även läppformig blomma.  

Äggrunt blad: Se bild Äggrunt 

Översittande fruktgömme: (= undersittande hylle) fruktgömmet sitter ovanför blombladens fästpunkt, t ex 

smörblomma, tomat 

Översittande hylle: (= undersittande fruktgömme) fruktgömmet sitter under blombladens fästpunkt, t ex dunört, äpple.  
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