
Referat og repetition fra Turen den 27. april 
 

En dejlig tur i forårsskoven i Stenderup Sønderskov 

 

Følgende plantefamilier blev demonstreret - sete arter i parentes: 

 

 

Ranunkelfamilien 

Blomster er undersædige og oftest regelmæssige 5-tallige med mange (over 10) støvdragere og grifler.  

Urter med spredte, oftest håndfligede blade. Blomsterne er ofte skinnende gule - evt. hvide eller blålige. 

(Hvid Anemone, Vorterod, Nyrebladet Ranunkel, Uldhåret Ranunkel) 

 

Nellikefamilien 

Blomster er sædvanligvis hvide eller rødlige, 5-tallige, undersædige og sidder i to-armede kvaste. Mange 

arter har mere eller mindre kløvede kronblade. Bladene er hele og modsatte, oftest smalle og helrandede. 

(Stor Fladstjerne, Almindelig Fuglegræs, Skov-Fuglegræs, Skovarve) 

 

Violfamilien 

Blomsten er meget karakteristisk med to opadrettede, to udadrettede og ét nedadrettet kronblad. Det nederste 

kronblad har forneden en lys plet og mørkere striber, som leder insekterne ind til den sækformede spore. 

(Skov-Viol, Krat-Viol eller krydsninger mellem de to arter) 

 

Kurvblomstfamilien 

Blomsterne er små og sidder samlet i en kurv, som er omgivet af højblade, det såkaldte kurvsvøb. 

(Mælkebøtte) 

 

Læbeblomstfamilien 

Urter med 4-kantet stængel og modsatte blade. Blomster 2-læbede, ofte tilsyneladende kransstillede, 4 

støvdragere - to korte og to lange. Én griffel med to støvfang - frugten en 4-delt spaltefrugt. 

(Korsknap, Almindelig guldnælde) 

 

Korsblomstfamilien 

Blomster oftest gule eller hvide med 4 kronblade og 4 bægerblade. Der er 6 støvdragere, hvoraf de to er 

ganske korte. Frugten er en skulpe. Planten har ofte en stærk krydret duft ved knusning af blade. 

(Løgkarse, Skov-Springklap) 

 

Krapfamilien 

Urter med kransstillede blade og 4-kantet stængel. Blomsterne er små, oftest hvide med 3 - 4 kronblade og 

sidder ofte mange tæt sammen.  

(Skovmærke, Burre-Snerre) 

 

Rosenfamilien 

Blomster ofte 5-tallige, gerne hvide, rødlige eller gule med mat glans. Der er ofte bibæger - ekstra lille 

bægerblad mellem de 5 store bægerblade. Der er som regel mange (over 10) støvdragere og grifler. 

Blomsterne er omkringsædige, men det kan være vanskeligt at se. Fligede og sammensatte blade med 

fodflige er almindelige. 

(Eng-Nellikerod, Jordbær-Potentil) 

 

 

og i øvrigt så vi - vist ikke alle: 

 

Stikkelsbær 

Bjerg-Ærenpris 

Almindelig Lungeurt 



Skov-Star 

Stor Frytle 

Tyndakset Gøgeurt 

Hylster-Guldstjerne 

Dansk Arum 

 

Blå oliebille - 5 hanner og hunner 

Aurora 

Citronsommerfugl 

Skovrandøje 

 

Og så sang der skovsanger ved P-pladsen ! 

 

 

 

 

 


