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Vilde planter og deres blomster
Når du er ude i naturen, møder du mange forskellige planter.

De fleste planter har blomster, og det er oftest blomsterne, du  
får øje på. Det er også oftest blomsterne, vi genkender.

De fleste planter i naturen er vilde. Det er ikke planter, som 
mennesker har sået eller plantet. Man kan sige, at de vilde 
planter selv har bestemt, at de vil vokse netop der, hvor de gør.

Når vilde planter gror, hvor folk ikke synes, de skal gro – fx i en 
have, kaldes de vilde planter for ukrudt. 

Man tror, der findes cirka 390.900 forskellige planter i verden, 
og de 369.400 har blomster.

I Danmark vokser der cirka 1500 forskellige plantearter, men så 
mange skal du heldigvis ikke kende! 

Nu skal du lære at genkende 10!



Anemone
Anemonen er en forårsblomst, som har brug for masser af sollys. 
Den blomster, inden løvtræerne springer ud og lukker af for lyset i 
skovbunden. Anemonen har en jordstængel, en tynd stilk, tre grønne 
blade og en hvid blomst. 



Anemonen hører til ranunkelfamilien, så den er 
blandt andet i familie med den gule smørblomst.
Anemoner er meget giftige. 

De fleste anemoner i Danmark er hvide, men 
enkelte steder i Danmark vokser der blå anemoner. 
Forfatteren Kaj Munk skrev i 1943 digtet ”Den blå 
anemone”. Digtet er blevet til en meget kendt sang. 

Halfdan Rasmussen har skrevet en sjov sang om 
hvide anemoner. Den hedder ”Alle anemonemænd”. 
Find sangene og syng dem!



"KOPATTEBLOMST" -
KODRIVER
- HUSK AT ØNSKE!

Om foråret myldrer planterne frem 
af jorden, og de første blomster 
springer ud. 
Midt mellem anemonerne får du 
måske øje på en kodriver. 

Kodrivere har flotte gule blomster. 
De vokser i fugtig jord i enge og i 
skovkanten, inden træerne springer 
ud. 



I gamle dage blev kodrivere kaldt for "kopatteblomster", 
fordi man syntes, at blomsterne lignede kopatter. 

Kodrivere tilhører blomsterfamilien primula. 
Navnet kommer fra det latinske ord "primus", 
som betyder "den første", og det passer fint på 
kodrivere, for de blomstrer i april-maj.

I Danmark kan du finde kodrivere mange steder, 
men ikke i Vestjylland, for der er jorden alt for 
tør og sandet. 

Der vokser vilde kodrivere i Europa, Asien og i Nordamerika.

Man siger, at når man ser årets første kodriver, må man ønske sig lige det, 
man vil! Husk det!



Følfod Man inddeler planter i ”familier”, 
og følfod hører til ”kurvblomst-
familien”. 

Følfod ligner en lille mælkebøtte. 
Hver følfodblomst har sin egen 
kraftige stængel, og bladene 
kommer først frem helt nede ved 
jorden, når blomsten er visnet.

Blomsten hedder følfod, fordi 
bladene ligner små hove på føl.

I gamle dage lagde man følfod i 
sengen for at skræmme lus og 
lopper væk! 



Vorterod
Vorterod er også en 
forårsblomst, som springer 
ud, inden træer og buske 
lukker for lyset nede ved 
jorden. 
Vorterod har både tynde 
rødder og tykke ammerødder. 
Gennem vinteren har amme-
rødderne gemt energi, så 
vorterod kan blomstre tidligt 
om foråret. 

Vorterods 
blade er
blanke og 
hjerte-
formede



Mælkebøtte  
Mælkebøtten kaldes også for løvetand. 
Mælkebøttens blomster er gule. 

Mælkebøttens frø ligner små fald-
skærme. De kaldes for fnok. Hvis du 
puster til dem, flyver de langt væk og 
bliver til nye mælkebøtter. En plante 
kan danne over 1000 frø.

Mælkebøttens blomst sidder på en hul 
stængel. Der er ingen blade på 
stænglen. 

Inde i stænglen er der hvid saft, som 
ligner mælk. Derfor hedder det en 
mælkebøtte!



Alle mælkebøttens blade sidder nede ved jorden i 
en roset. De kan hæve og sænke sig som en tragt 
og samle dug og regnvand til planten. Kaniner vil 
gerne æde mælkebøtteblade.

Mælkebøtten har en stor, tyk rod. Det kaldes for 
en pælerod. Det er meget svært at trække en 
pælerod op af jorden. 

Mælkebøtten er flot, men 
er ukrudt, og den spreder sig 
let. Derfor kaldes den også
for ”fandens mælkebøtte”.



Strand-engelskgræs Strand-engelskgræs vokser nær 
havet i sandet jord. Du kan også se 
blomsterne om sommeren langs 
mange motorveje, for engelskgræs 
kan nemlig tåle al den salt, som 
kommer i rabatten langs vejene, når 
de bliver saltet om vinteren!
Engelskgræssets blade sidder 
ligesom mælkebøttens blade i en 
roset nede ved jorden.
I gamle dage kaldte man engelsk-
græs for ”fåreleger”, for planten gror 
på den sandede jord, hvor fårene 
græsser, og fårene æder blomsterne 
med stor glæde.
Engelskgræs vokser i tempereret 
klima på den nordlige halvkugle og i 
Andesbjergene i Sydamerika!



Smørblomst er et kælenavn 
for bidende ranunkel

I Danmark kalder vi oftest bidende 
ranunkel for smørblomst, men 
”smørblomst” bliver også brugt 
som kælenavn for flere andre små 
gule blomster af ranunkelfamilien. 
Hvis du vil vide mere om en 
smørblomst, må du derfor søge 
under ”ranunkel”. 

Ordet ranunkel stammer fra latin 
og betyder ”lille frø”. Det er nok 
fordi, blomsten tit findes tæt på 
vand ligesom frøer. Smørblomsten 
er gul ligesom smør. På engelsk 
kaldes den for ”buttercup”.

Smørblomsten vokser i store flokke 
på enge og på græsplæner.



Hvidkløver og rødkløver

Hvidkløver og rødkløver vokser 
vildt på marker, i enge og i 
grøftekanter. 

I Danmark dyrker vi også hvid-
kløver. Frøene blandes med 
græsfrø, da det er en god foder-
plante til køer.

Danmark er Europas største 
hvidkløverfrø-eksportør!

Man kan lave te af rødkløver.



Bellis – tusindfryd  
Bellis, som betyder smuk, kaldes også for tusindfryd, for den vokser i store 
klynger og er en fryd for øjet at se på.  
På engelsk kaldes tusindfryd for ”daisy”. Det er en forkortelse for ”day´s
eye / dagens øje”, for blomsterne er kun åbne om dagen og lukker sig 
også, hvis det regner. 

Hvis det er en mild vinter, kan du 
være heldig at se en tusindfryd 
allerede i januar eller februar, og den 
blomstrer til helt hen i november. Du 
kan se den på marker, i grøftekanter 
og i græsplæner!



Kornblomst
Kornblomster vokser som ukrudt i kornmarker og langs veje, og de findes i 
dag også som sommerblomster, man kan så i sin have.
Kornblomst tilhører kurvblomstfamilien. Blomstens blå farve kan bruges til 
plantefarvning, og engang blev den blå farve brugt som farve i blæk! Man 
kan også pynte sin mad med de fine blå kronblade.
Stænglen har stive små hår.



Kan du huske 
blomsternes 
navne?

← 1                                2 ↑ 



← 3                                   4 →

← 5             6 ↑          7 →



Kan du huske 
blomsternes 
navne?

8 ↓

9 ↓                                    10 →



•Her kan du/I finde mere:

• I Kopibogen ”Vi arbejder med foråret” findes opgaver om anemonen.

• I Ideer på tværs Bog 53 findes læseark, farveark og opgaver om 
mælkebøtten samt et farveark om duftløs kamille, bellis/tusindfryd, 
hyrdetaske og rød- og hvidkløver. I Ideer på tværs er der desuden et 
stort tværfagligt sommeremne til indskolingen.

• På www.forlagetspiren.dk under ”Opgaver” ligger billedserien

”Sommer”. Hertil findes der opgaver i Ideer på tværs Bog 41.
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