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Natur skoleNs VIlDe Pl a Nter 
– Billedbog for de yngste er en bog, som 
skal give børnene interesse for og lyst til 
at beskæftige sig med botanikken. For når 
først interessen er til stede, vil der opstå 
lyst til at få mere viden om plantelivet og 
naturen som helhed. og det er meningen.

set fra et voksensynspunkt er kendskabet 
til 50 planter måske beskedent, men den
ne bog er en overskuelig appetitvækker, 
som skal skabe interessen. For når opga
ven med at lære navnene på de alminde
ligste planter lykkes, vil der opstå ønske 
om at lære endnu flere planter at kende, 
og så er målet nået.

Hvis interessen for botanikken først er 
vakt, vil det måske betyde, at de unge 
mennesker på et senere tidspunkt vælger 
naturfagene og måske oven i købet vælger 
et studium, der kan føre til naturviden
skabelige retninger.

Vi er alle afhængige af naturen, og jo mere 
vi belaster den, jo større behov er der for 
viden.

Måske – det er mit håb – er denne bog det 
lille frø, som kommer til at spire og vokse 
til gavn for naturen herunder hele menne
skeheden og dyrelivet.
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Denne bog handler om planter.  

En bog om planter kaldes en flora.

Der findes ca. 440.000 forskellige 

planter i hele verden, og kun få men-

nesker i verden kender dem alle. Her 

i Danmark findes der mellem 1000 og 

2000.

De fleste planter består af en rod, en 

stængel, nogle blade og blomster.

Meningen med denne bog er, at du 

skal kunne genkende bare 50 almin-

delige danske planter, og derfor er 

bogen indrettet sådan, at du i den for-

reste del kan se og læse om de 50 al-

mindeligste planter. Når du så blader 

hen til side 108, vil du se billederne af 

de samme planter, men uden navne. 

Når du ser på siderne med planter 

uden navne, kan du øve dig i at kende 

FORORD
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navnene på planterne, og hvis du 

ikke lige kan huske navnet, står 

sidetallet under plantebilledet. Så 

kan du se på planten foran i bogen, 

og der vil du sikkert sige: ”Nå ja, det 

er også rigtigt, det er jo en Valmue”, 

eller hvad det nu er. Hvis du på den 

måde blader frem og tilbage i bogen, 

vil du efterhånden lære navnene på 

dem, og jeg kan godt fortælle dig, at 

mange voksne ikke engang kender 

navnene på halvdelen af de planter, 

du kan lære navnene på i denne bog.

I bogen er planterne delt efter blom-

sternes farver. Først kommer de hvi-

de, så kommer de gule og de blå og de 

røde, og til slut ender bogen med den 

brune farve. Måske giver bogen dig 

lyst til at lære flere planter at kende, 

og måske får du lyst til at lære meget 

mere om andre ting i naturen. Det 

ville være en god ting, for vi men-

nesker er også selv en del af naturen, 

og vi er meget afhængige af den. Vi 

har brug for naturen, og derfor har 

naturen brug for, at vi passer godt på 

den. Altid.

Men prøv nu at blade op på side 24 

og 25. Begge sider handler om den 

samme plante, Skovjordbær. Læs 

hvad der står om Skovjordbær, og 

blad om på side 112. Der kan du se 

den samme plante, men uden navn. 

Prøv så om du kan huske navnet på 

den første vilde plante, du har læst 

om og set her i bogen, og sådan går 

du videre til de næste planter.

Når du har prøvet det mange gange, 

kender du navnene og ved lidt om 

hver plante. Så er det tid til, at du 

skal gå videre i en endnu større bog 

om planter. I en stor flora-bog om 

planter vil du kunne lære om og se 

mange flere, men også sjældnere 

planter.

Bjørn Døssing



Anemone

Blomsterne har seks hvide 
blade i kronen, som godt kan 
have rødlig bagside.
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Anemonen vokser for det meste i skove, og den kan rigtig 
godt lide at vokse under store, gamle bøgetræer. Når træ-
erne får blade, bliver der alt for mørkt og skygget på skov-
bunden. Så afblomstrer Anemonen og visner hen. Men den 
kommer frem igen næste forår.

 9

Anemonen er en af de allerførste forårsplanter. Du kan 
være heldig at se den allerede i marts måned. Den har nog-
le lange, mørkebrune rødder, som man kalder jordstæng-
ler. Jordstænglerne breder sig et lille stykke nede i jorden, 
og fra roden vokser der mange anemoneplanter op.

                         9

Bladene er lysende grønne  
med dybe indsnit, som du ser her.



Bellis

Blomsten, der sidder på 
en lille håret stilk, har 
masser af hvide kron-
blade, som man kalder 
randkroner. Og i midten 
af blomsten er der en gul 
knop, der er en samling af 
bittesmå bellisblomster. 
Blomsterne er helt udfoldet om 
dagen, men så snart det begynder at 
blive mørkt om aftenen, lukker de sig sam-
men, som om de sover. Næste morgen, når 
lyset kommer, åbner de sig igen.
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Bellis, som nogle mennesker kalder Tusindfryd, er sådan 
en lille glad blomst, og den elsker at vokse i græsplæner i 
haver, langs vejkanter og mange andre steder. 

                       11

Bladene er ovale. De er  
også hårede. De sidder i en krans ved roden af 
blomsterstilken næsten helt nede ved jorden.

                         11
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Kæmpe bjørneklo

Blomsterstan-
den er en stor 
paraplyagtig 
skærm, som er en 
samling af mange hvide små blom-
ster. Skærmen har også giftige, 
stikkende, hår så pas på! 

12   

Både bladene og den 
kraftige, hule stængel 
er besat med stik-
kende hår. Dem skal 
du passe på, for hvis 
du rører dem, kan 
de stikke dig, og når 
saften fra de spidse 
hår trænger ind i din 
hud, kan du få en 

rigtig grim eksem. Jeg har 
prøvet det. Jeg fik en stor 
brun vable, som løsnede 
huden på halvdelen af min 
hånd. Huden blev så løs, at 
lægen måtte klippe den af. 
Det var ikke så rart, så hvis 
du skal røre ved en Bjør-
neklo, må du huske at tage 
tykke handsker på.
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Kæmpe bjørneklo er en voldsom og stor plante. Den er så 
stor, at den kan blive over fire-fem meter høj, altså mere end 
dobbelt så høj som et voksent menneske. Planten vokser 
meget gerne i lidt fugtig jord ved søkanter og langs bække.

Når Kæmpe bjørnekloplanten visner om efteråret, er 
blomsterne blevet til hundredvis af vingede frø. Mange 
mennesker synes, det er en smuk brun blomsterstand og 
tager den med hjem for at bruge den som dekoration.  
Så sker der det, at mange frø falder af blomsterstanden 
på vejen hjem og sår sig andre steder. På den måde breder 
planten sig ud over landet, hvor mange mennesker er kede 
af at have den stående.

Bladene er kæmpe-
store, grønne 
og med dybe 
indskæringer, 
som du kan se. 

                         13
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Blæresmelde

Bladene er ovale med en spids, og 
de sidder lige overfor hinanden på stilken.

14   
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Blæresmelde er en gråtonet plante, der vokser godt på bar 
jord, og meget gerne på steder, hvor der er kalk i jorden. 
Planten har ikke noget imod, at jorden er lidt tør.

Blomsterne, der dufter dejligt, er hvide 
og sidder flere sammen. De har en sjov, 
fortykket bund, som om de er oppustede balloner.

                         15
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Døvnælde

De hvide blomster sidder i en tyk krans 
omkring blomsterstænglen, og de findes på 
en stor del af stængelen. Her ved siden af 
ser du blomsterbunden, når selve blomsten 
er faldet af.

16   
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Døvnælde er en friskgrøn plante, der vokser på fugtige ste-
der i markskel, grøftekanter eller langs vandløb. Planten er 
lidt grov, og den er ru og håret at røre ved. Døvnælden har 
nogle kraftige rødder, som vokser ud fra planten, og fra 
rødderne vokser der nye døvnældeplanter op. Derfor kan 
der være samlet en hel gruppe døvnælder på ét sted.

Bladene, der er stilkede, 
sidder lige overfor hinanden. De er lidt ru, og de 
kan minde lidt om brændenældeblade, der også er takkede 
langs kanten, men de brænder ikke.

                         17



Hvidkløver

Bierne besøger planternes 
blomster i tusindvis, når de 
samler honning. De hvide blom-
ster sidder samlet i en tæt, rund gruppe. 
Blomsterne dufter meget sødt, og det 
betyder, at bierne kan dufte honnin-
gen i dem på stor afstand.

18   18   



De glatte blade, der har fine,  
bittesmå takker i kanten, sidder 
sammen tre og tre.

                         19                         19

Landmændene er glade for planten, fordi den giver godt 
foder til køer og andre husdyr.

Rødderne spredes ud til alle sider, hvorfra der skyder mange 
nye hvidkløverplanter frem. Derfor kan denne plante 
danne et helt tæppe på marken.

Hvidkløver vokser på marker i enge og langs mange vej-
kanter. Det er en plante, som både landmænd og mange 
bier er meget glade for. Blomsterne er fyldt med honning.



Lugtløs kamille

Blomsterne er på stør-
relse med en femkrone. 
De har hvide randkroner 
og en stor samling af gule  
skiveblomster i midten.  
Det er en meget smuk blomst. 
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Lugtløs kamille er en meget almindelig blomst, som du 
kan møde i millionvis på markerne, sidst på sommeren,  
og når vi nærmer os efteråret. Den kan minde lidt om 
Margueritblomsten med de hvide blomster, men der er 
mange flere lugtløs kamille ude i naturen, end man skulle 
tro. Den findes overalt og i store mængder.

Bladene sidder spredt på planten, og de er  
trådformede, på en tykkelse med en sytråd.

                         21                         21



Løgkarse

De hvide blomster sidder i toppen af plan-
ten i en samlet gruppe, og de har alle fire 
hvide kronblade.

Løgkarse er en meterhøj grøn plante, der 
vokser godt, hvor jorden er fugtig og i halv-
skygge i skove, markskel og langs grøfter.

22   



De stilkede blade er grønne og lidt hjerteformede og med 
bløde takker i kanten. Hvis du tager et blad fra en løgkar-
seplante, og nulrer det mellem fingrene, kan du mærke at 
bladet dufter af løg. Det er sikkert grunden til, at planten 
har fået sit navn.
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Skovjordbær

24   

Skovjordbær er en lille grøn plante, der 
har det bedst på lidt fugtig jordbund. De 
små jordbær er ikke bær, men en opsvul-
met blomsterbund med en masse nødder 
på. Nødderne er de små prikker, der sidder 
udenpå jordbærret.

Blomsterne har hvide kronblade. De sid-
der på hver deres lille, hårede stilk. Og 
blomsten bliver først til et grønt jordbær og 
senere, når det modner, til et rødt, der sma-
ger meget sødt, fordi det indeholder mange 
sukkerstoffer.
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Bladene er, som du ser her, delt i tre grønne dele, der alle er 
takkede i kanten. Der er ikke mange, der ved, at man kan 
bruge bladene til den dejligste jordbær te. De skal bare tør-
res godt og klippes i mindre stykker.



Almindelig 
røllike

Almindelig røllike er en kraftig, håret grøn 
plante, der vokser overalt i Danmark. 
Du kan tit finde den i store grupper i 
vejgrøfter, langs markskel og man-
ge andre steder i naturen.

Blomsterne er hvide, men kan af og 
til have en lyserød farvetone. De dufter 
stærkt og sidder samlet i en slags skærm 
øverst på den kraftige stilk.
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Bladene er delte i  
mange bittesmå fine dele,  
der er så tynde som sytråd. De er  
mørkegrønne, og de sidder ikke lige overfor hinanden  
på stilken, men spredt med de største blade nederst.  
De nederste blade har stilke. Det har de øverste ikke.
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Skovmærke

Skovmærke er en af de allerførste 
planter, der spirer frem i skovbunden, når 
foråret kommer. Planten er grøn, og den 
dufter meget krydret og stærkt, når 
du nulrer den mellem fingrene.

De små firedelte blomster er hvide og de 
sidder i grupper øverst på stængelen.

28   



De grønne, glatte blade sidder  
i ringe omkring den firkantede hårede stængel.

                         29



Skovsyre

Skovsyre finder du i skoven på 
samme tid, som du finder ane-
moner i foråret. Når du ser på 
skovbunden på den årstid ser 
du anemonerne med de hvide 
blomster, men ind imellem 
dem, vokser der tit Skovsyre, 
som også har hvide blomster. 
Derfor kan du tit tro, at alle 
blomsterne er anemoner – men nogle 
af dem er altså skovsyre. Skovsyre kan 
bedst lide at vokse på god muldjord og 
med lidt sideskygge fra træerne.
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De grønne, tredelte blade kan  
godt spises som en del af en grøn salat.  
De er lidt sure, men smager godt. Spis ikke for mange.

Blomsten, der har fem kronblade, er hvid og sidder på egen 
stilk, altså ikke sammen med bladene, der har deres egen 
bladstilk.
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Skvalderkål

Skvalderkål er en høj, grøn plante, der vok-
ser bedst, hvor jorden er fugtig og god. Du 
kan spise planten som salat. Den er fuld af 
gode vitaminer. Mange mennesker er kede 
af at have skvalderkål i haven, fordi dens 
lange rødder skyder ud nede i jorden og 
sætter nye skvalderkålplanter op. De mange 
skvalderkål kan stå så tæt, at de ødelægger 
de andre haveplanter.
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Stængelen er hul.

Bladene er sat sammen af flere små blade, der har takker i 
kanten, og det er bladene, der kan spises.

Blomsterne er hvide, og de sidder samlet i en skærm (lige-
som en paraply) i toppen af planten.

                         33



Sort natskygge

Sort natskygge  
er en grøn, kraftig 
plante, som kan 
vokse i store grupper. 
Hele planten har hår.

Stængelen er mørkegrøn – nogle steder 
næsten sort.

Blomsten ligner en lille hvid stjerne  
med gule støvbærere i midten.
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Planten er meget giftig, så du må aldrig spise noget af den.

Bladene sidder spredt over hele planten, og de er stilkede. 
Kanten af bladet er bølget i runde buer.

Frugten er et bær, der først er grønt og senere skinnende 
kulsort. Jeg skriver det lige en gang til for en sikkerheds 
skyld: Du må aldrig spise nogle af plantens blade, for både 
de og bærrene er meget giftige.

                         35



Stor konval

Stor konval er en stor kraftig plante med 
lange, glatte, grønne stængler, der er lidt 
buede foroven. Planterne vokser gerne 
i store grupper i skovene. Rød-
derne har nogle tykke udløbere 
nede i jorden, og fra dem skyder 
der nye planter op. Det er på den måde, 
de kommer til at stå samlede i grupper.

Blomsterne er 
hvide med en grøn spids. De 
dufter ikke af noget, men hænger 
som små klokker ned fra det sted, hvor 
bladet sidder på stængelen. Der kan være 
en eller to måske endda flere blomster ved 
hvert blads fod.
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Hen på sommeren bliver blomsterne først til grønne bær, 
senere bliver de blåsorte. Også den plante er lidt giftig, så 
spis aldrig bærrene, selv om de ser fristende ud.

Bladene har glatte kanter, og de er en lille smule spidse. De 
sidder i to rækker, en på hver side af bladstængelen. Der 
kan være fra 10 til 20 blade på hver af de grønne stængler.

                         37



Gul anemone

Den Gule anemone vokser tit de samme 
steder i skovene, hvor du kan finde hvide 
anemoner, men den Gule anemone er ikke 
så almindelig som den hvide. De to anemo-
ner vokser på samme måde i grupper, 
fordi de skyder lange underjordi-
ske rødder ud og fra disse rødder 
skyder der nye gule anemoner op.

Blomsten er skinnende gul, og frugterne er 
bittesmå nødder.
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Bladene er ligesom på den Hvide ane- mone 
delte og dybt indskåret i flere afdelinger.
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Bidende ranunkel er 
en af de blomster, som 
mange mennesker 
kalder ”smørblomster” 
– ikke fordi de bliver til 
smør, når køerne spiser 
dem, for de spiser dem ikke. 
Der findes nogle bitterstoffer i 
planten, som bevirker, at køerne ikke 
kan lide dem. Grunden til, at man kalder 
mange gule blomster for ”smørblomster”, 
er nok, at de har samme farve som smør. 
Somme tider kan man se næsten hele mar-
ker med denne plante.

Blomsterne er smørgule med fem kronbla-
de, og de sidder på enden af stænglerne.

Bidende ranunkel
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Blomsterstængelen er meget lang.

Bladene er grønne og delte med dybe indskæringer.

Frugterne er nogle bittesmå nødder.

                         41



Følfod

Følfod er en dunet plante, som du kan 
finde overalt. I det allertidligste forår 
sender den nogle blødthårede, skæl-
klædte stængler op med blomster på 
spidsen. Først når planten er afblomstret 
længere hen på foråret, kommer bladene, så 
du vil sjældent se både blomster og blade på 
samme tid på denne plante.
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Blomsterstængelen er tyk, blødthåret og belagt med 
skæl, der er rødlige i spidserne, mens de senere blad-
stængler er glatte og forholdsvis lange.

Bladene er grønne på oversiden og tæt besat med bløde, 
hvide hår på undersiden. Bladenes omrids ligner aftrykket 
fra et føls fod i blød jord. 

Blomsterne er gule med en krans af lysegule kronblade i 
kanten og en samling af mørkegule blomster i midten.
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Gul iris

Gul iris er 
en meget 
smuk meter-
høj plante, der 
gerne vokser i store 
grupper i søkanter og langs 
med vandløb. Den har brug for me-
get vand, hvis den skal vokse godt.

Blomsten er op til ti cm bred, så det 
er en ret stor gul blomst, der sidder 
sammen med to-tre andre blomster på 
spidsen af stængelen.
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Blomsterstængelen er grøn og ret kraftig.

Bladene er flade, lange, lysende grønne og sylespidse.

                         45



Almindelig  
kællingetand  

Almindelig kællingetand, som næsten 
ligger hen ad jorden, er en almindelig 
plante. Den vokser tit på udyrkede marker, 
i vejgrøfter og på enge ved stranden.

Blomsterne er gule, somme tider har de en 
smule rødt på spidserne.
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Almindelig  
kællingetand  

Stængelen er blød og bøjelig foroven, men den nederste del 
er næsten træagtig.

Bladene er grønne  
og tredelte.

Frugten, der udvikles fra blomsten, er en mini bælg der er 
brun-sort.
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Læge-alant

Læge-alant er en stor, grov plante med 
meget store, gule blomster. Den vokser 
gerne på fugtige steder, og somme-
tider kan de vokse i meget store grup-
per. Navnet Læge-alant har denne 
blomst sikkert fået, fordi lægerne 
har brugt den som medicin.

Den store blomst har lange, gule 
kronblade. Blomsten kan være 
lige så stor som en barnehånd.
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Stængelen er lidt grov og ru at mærke på.

Bladene er meget store, spidse og savtakkede i kanten.
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Mælkebøtte

Mælkebøtten finder du næsten overalt.  
Den er en af de mest almindelige blomster, 
og den vokser, hvis der er en lille revne  
mellem nogle fliser eller i asfalten. Mælke-
bøtten har en tyk rod, hvorfra den kan 
skyde op i flere år.

Den gule blomst sid-
der for enden af en 
lang, hul stængel. 
Hvis du knækker 
stængelen, kommer der 
hvid mælkesaft ud af den, og får du saften 
på fingrene, får du mange mørke pletter, 
der er svære at vaske af. Når blomsten 
forandres til frø sidder frøene for en-
den af en lille skærm, der kan ligne 
en faldskærm. Det er på grund af 
skærmen, at mælkebøttefrø kan 
flyve langt, langt omkring. 
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Bladene skyder op fra midten af roden. De 
sidder i en rundkreds fra rodens top. De grønne blade 

har lange spidser, som du ser her. De friske, grønne blade 
kan du blande i salat. De smager dejligt men lidt bittert. 
Pluk aldrig blade for tæt på veje, fordi blomsterne så kan 
være forurenede.
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Mørk kongelys

Mørk kongelys er en høj, grov plan-
te, der er meget ru at mærke på. 
Kongelys vokser tit sammen i store 
grupper, og planten kan blive lige så 
høj som et voksent menneske.

De gule blomster er rød-
brune i midten og med 
stærkt gule kronblade.  
Alle blomsterne sidder  
langs stængelen.
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Stængelen er lidt kantet og meget grov. På den lange stæn-
gel sidder der både blade og blomster. Blomsterne sidder 
langs den lange stængel. 

De allernederste og 
største blade er spidse og 
rundtakkede i kanten. De er mørkegrønne på oversiden 
og lysere grønne på undersiden. Jo højere oppe på planten 
bladene sidder, jo mindre er de.
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Rejnfan

Rejnfan er en ret grov grøn plante 
med træagtige stængler. Planterne 
vokser næsten overalt, hvor de lyser 
op med deres mørkegrønne blade og 
guldknapblomster. Du ser mest plan-
terne i vejgrøfter eller på brakmarker.

De dejlige, gule blomster sidder sam-
let i toppen af planten. Hver blomst 
er på størrelse med en enkrone.
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Bladene er mørkegrønne og sat sammen af flere små blade. 
De ligner små, grønne fjer.
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Balsamin

Balsamin er en saftig, grøn plante, der helst 
vil vokse, hvor jorden er god og allerhelst i 
skygge. Du ser den tit i store grupper, hvor 
den vokser sammen med mange, mange 
andre balsaminer.
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Blomsterne er gule, og de sidder på nogle tynde, grønne stil-
ke. Når blomsterne visner, sidder frugten tilbage. Den ligner 
en miniærtebælg, og der er små frø inden i den. Hvis du 
rører den, sker der noget sjovt, for den lille bælg eksploderer 
og krøller sig lynhurtigt sammen. På den måde kan plan-
ten skyde frøene flere meter ud. Der spirer frøene, og det er 
grunden til, at balsaminer vokser sammen i store grupper.

Bladene er lysegrønne med små 
takker i kanten, og stilken ser næsten 
ud, som om den er lavet af gennemsigtigt lysegrønt glas.
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Vorterod

Vorterod er en af de allerførste 
forårsplanter, der kommer frem. 
Vorterod hedder sådan, fordi den 
har nogle rødder, der godt kan ligne små 
knoldede vorter. Vorteroden ser du næsten 
overalt i forårstiden på fugtige steder. Den 
er meget almindelig og ikke ret høj.
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Bladene er skinnende, mørkegrønne og næsten glatte i 
kanten. De kan godt ligne små grønne hjerter med afrun-
det spids.

Blomsterne er skinnende gule, og de sidder i spidsen af 
hver sin lille saftige, lyserøde eller grønne stilk.
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Blåklokke

Blåklokke er en lille, tynd plante, 
der vokser på det samme sted år efter 
år. Planten vokser i små klynger, og 
den kan meget godt lide at vokse i og 
sammen med græs. Det er der ikke så 
mange andre planter, der bryder sig 
om. Blåklokker ser du som regel først 
fra midten af sommeren.

Blomsterne er himmelblå klokker, der 
for det meste hænger lidt nedad med  
hovedet. Der kan godt være fire-syv blå 
klokker på hver stilk.

60   



Bladene er lysegrønne, lange og meget smalle. De har alle 
sammen en midterribbe, der går fra den tynde stilk til 
spids. Bladene sidder spredt på den meget tynde stilk.
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Marts-viol

Marts-viol er en af de allerførste 
forårsblomster, der kommer frem. 
Den kan godt lide, at der er lidt fugtig 
jordbund, hvor den vokser. Og hvis jorden 
er rigtig god for Marts-violen, kommer der 
gerne flere og flere, for hvert år. Der findes 
flere andre violer, men Marts-violen er 
den mest almindelige.

De lysende blå blomster dufter dejligt, 
og de sidder allesammen på en lille 
stilk der kommer fra bunden af planten.
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Bladene er næsten hjerteformede,  
grønne og med små takker i kanten. 

Takkerne er ikke spidse, men en lille smule runde. Bladene 
sidder ligesom blomsterne på en lille stilk op fra bunden af 
planten.
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Cikorie

Cikorie er en lidt grov plante, 
som du tit vil se langs med 
veje og i kanten af marker. Den 
kan godt af og til blive til en lille busk, 
som du ser her. Cikorie vokser næsten 
overalt i hele landet, og du vil opdage 
den fra midten af sommeren.

Blomsterne, og dem er der mange af, er 
himmelblå og meget smukke. De er på 
størrelse med en femkrone.
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Bladene er grågrønne, og lige som stilkene er de hårede 
med kraftige hår, der kan stikke lidt. Man kan bruge bla-
dene som salat. Bladene har små spidse takker i kanten. 
I gamle dage tørrede man den nederste del af den grove 
stængel og rødderne. Når de så var knastørre, malede man 
dem til pulver. Det pulver kunne man bruge som kaffe-
erstatning, og den blev bedst, hvis man kunne blande 
halvt kaffe og halvt Cikorierod.
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Forglemmigej

Forglemmigej er en lille, håret plante, der 
bedst kan lide at vokse på fugtige steder i 
halvskygge. Du kan finde den over hele lan-
det. Der er flere slags forglemmigej, og de 
kan godt se en lille smule forskellige ud. 

Blomsterne er lysende blå med en lille  
gulhvid plet i midten.
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Bladene er grønne og så lange  
som en lillefinger. De sidder spredt på den hårede stængel.
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Kornblomst

Kornblomsten hedder sådan, fordi den 
næsten altid vokser sammen med korn i 
kornmarker. Men den kan også vokse 
andre steder som på udyrkede area-
ler og langs vejkanter.

Blomsterstanden med mange 
småblomster er på afstand 
lysende blå. Den er en samling 
af flere blomster. De inderste 
er plantens blomster. De yderste 
blomster er kun farvet blå for at lokke 
insekterne hen til blomsterne i 
midten af blomsterstanden. 
De er ikke rigtige blomster.
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Både de grågrønne, tynde blade og blomster-
stængelen har et gråhvidt filtlag, som om 
der var lagt et fint spindelvæv på planten.
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Lægeoksetunge

Lægeoksetunge er en 
lysegrøn plante, der 
har hårede stængler. 
Du vil tit se den langs 
vejkanter, på skrænter og 
der, hvor der er kalk i jorden.

Blomsterne er lysende blå og på 
størrelse med en enkrone. De 
kan også være lilla eller endda helt 
hvide. Blomsterne sidder i spidsen 
af de hårede stængler, og der sidder 
mange sammen i en tæt klynge.
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De spidse blade er lyse-
grønne. De sidder på stængelen, men 

ikke lige overfor hinanden. De er gerne 
forskudt lidt i forhold til hinanden.
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Nælde-klokke

Nælde-klokke er en kraftig, høj plan-
te med stive, hårede stængler, der er 
kantede. Den vokser tit i løvskove, 
og den holder meget af, at 
der er kalk i jorden. Du kan 
også finde den i småkrat.

Blomsterne har en dejlig blå farve, 
og de kan blive ca. fire cm lange. De 
sidder spredt på den øverste halv-
del af stængelen.
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Bladene er nemme at kende, for de kan godt ligne de tak-
kede brændenældeblade. De er lysegrønne ovenpå og lysere 
grønne på undersiden.
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Slangehoved

Slangehoved kan du finde i 
grøftekanter eller på skrå-
ninger, og på steder, 
hvor jorden er sandet.

Blomsterne er mørkeblå, og der sid-
der mange blomster på den øverste 
halvdel af den hårede stængel.
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Tit kan du se denne plante sammen med en del andre 
slangehovedplanter. Denne plante har kraftige hår, som du 
godt kan stikke dig lidt på, hvis du prøver at plukke den. 

Som andre blomster har Slangehoved også støvbærere. De 
stikker langt udenfor blomsterkronen, og hvis du har en 
god fantasi, kan blomsten godt ligne hovedet på en slange. 
Det er nok derfor, planten har fået sit navn.

De mørkgrønne blade er 
lange og knivformede. De er også meget hårede.
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Tveskægget 
 ærenpris

Tveskægget ærenpris er en lille, grøn plante, 
som du kan finde i krat, langs vejkanter, 
i skovkanter og på enge. Der vokser de tit 
mange sammen i grupper. Der er flere for-
skellige ærenpris, men denne er en af de 
mest almindelige.

De lyseblå blomster  
er på størrelse med  
en lille enkrone.  
Der er fire kronblade.
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Tveskægget ærenpris er meget let at ken-
de, for hvis du ser på stilken, er det tydeligt, 

at den har to rækker hår, én række på hver 
side af stilken. Det er derfor, den har 
fået navnet tveskægget ærenpris, for 

tveskægget betyder to-skægget.

De mørkegrønne, hårede blade sidder to og to lige overfor 
hinanden på stilken. Bladene har afrundede takker i kanten.
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Dag-pragtstjerne 
finder du tit i store 
grupper, der vokser i 
skovkanter, i vejkanter 
og mange gange i grøfter, 
fordi planten har brug for 
mere fugtighed end de fleste 
andre planter. Denne plante kan 
du finde næsten overalt i Danmark.

Blomsterne er rosafarvede med fem 
kronblade. De dufter ikke. Der er et 
særligt kendetegn på blomstens nederste 
del, som ser lidt oppustet ud.

Dag-pragtstjerne
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De mørkegrønne blade 
sidder to og to overfor hinanden på den lange 
stilk. De er spidse og glatte i kanten.
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Dueurt er en ret høj plante, 
der tit vokser i store, endda meget store 
grupper. Der findes flere slags dueurter. Du 
finder denne plante overalt i Danmark. Due-
urterne kan godt lide at vokse på skyggede og 
fugtige steder. Det kan være i en skovkant, 
en vejgrøft eller ved bredden af en lille sø.

Blomsterne er røde og på størrelse med en 
enkrone. De har fire røde kronblade, der har 
en indskæring, så det næsten ser ud, som 
om der er otte kronblade.

Dueurt
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Bladene er lysegrønne og kniv-
formede. De har nogle bittesmå takker i 
kanten, og bladene sidder lige overfor hinanden.
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Engelskgræs

Engelskgræs er en lav 
plante, der mange gange 
vokser i store grup-
per, som kan vokse så 
tæt sammen, så man 
tror, det er én plante. 
I virkeligheden er det 
måske flere hundrede, der 
kan vokse sammen som en 
hel pude. Når du kører i bil sammen 
med din mor og far, kan du mange 
gange se masser af engelskgræsplan-
ter langs med vejene. Der vokser de godt, 
fordi de bedst kan lide at gro i jord eller 
sand med meget salt. Og det er der jo 
langs vejene, fordi man spreder salt om 
vinteren, når det er glat. 

De lyserøde blomster dufter dejligt. De 
sidder på enden af en håret stilk, der er 
lidt højere end bladene. Sommetider kan du 
om foråret se hele tæpper af disse blomster.
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Bladene er tynde som strikkepinde. De er grågrønne og 
lidt snoede. 



Eng-nellikerod

Eng-nellikerod er en smuk for-
årsplante, med brunlige, hårede 
stilke. Som mange andre vilde plan-
ter vokser de i store grupper på fugtige 
steder i skove, på enge og i markskel.

Blomsterne med de hængende hoveder er 
brunrøde på ydersiden, men lyserøde inden i.
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De takkede blade er friskgrønne og sat sammen af flere 
små blade. De yderste små blade, som du ser her, er større 
end dem, der sidder inde ved blomsterstilken.
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Gederams

Gederams er en høj, kraftig 
plante, der blomstrer i kæmpe-
store grupper fra midten af 
sommeren. På skovjord, hvor 
der har stået nåletræer, kan de 
særlig godt lide at vokse, men 
du kan træffe denne meget al-
mindelige plante næsten overalt.

Blomsterne, der sidder oppe på spid-
sen af den tynde lange blomsterstilk, 
er lysende røde, og der sidder mange, 
mange blomster i spidsen af hver stilk.
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Bladene er knivformede og har 
bittesmå takker i kanten. Bladene sid-
der spredte – altså ikke lige overfor hinanden på stilken.

Der er det dejlige ved bladene, at man kan plukke dem og 
tørre dem. Så kan de bruges som teblade.
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Hjortetrøst

Hjortetrøst er en høj, kraftig og håret plan-
te, der godt kan lide at vokse i grøfter, og 
hvor der er fugtig, våd jord. Planterne vok-
ser tit mange sammen på ét sted.

Blomsterne sidder samlet i en stor rødlig 
samling i spidsen af stilkene. Blomsterne 
indeholder nektar, og det er noget, som 
mange bier og sommerfugle er vilde med.
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De mange, mørkegrønne blade sidder overfor hinanden 
på stilken, og der er små takker på kanten af bladene.

Stilkene er brune og næsten så kraftige, at man skulle tro, 
de er lavet af træ.
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Katost er en kraftig 
plante, og den kan du 
finde i skovkanter, 
markskel og grøfter.

Blomsterne er røde. De har fem 
kronblade, og hvert kronblad 
har nogle mørkerøde striber. Tit 
sidder blomsterne samlet i grupper 
på den øverste halvdel af stilken.

Katost
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Bladene, der er lysegrønne, sidder på lange stilke, og de har 
hver tre-seks afrundede dybe indskæringer, som alle har 
takkede kanter.
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Korn valmue

Korn valmue er en meget almin-
delig plante, som du kan finde 
fra midt på sommeren – spe-
cielt i kornmarker, hvor der 
kan være helt rødt af disse 
planter. Du kan også finde 
planten langs med veje og på 
jord, hvor der ikke har været 
dyrket andet i længere tid.

Blomsterne, der er på størrelse 
med en tennisbold, er lysende røde 
og meget smukke. I midten af den røde 
blomst ser du en sort plet.
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Stænglerne er fyldte med stride hår, som godt kan stikke 
dig lidt.

Korn valmuens frø ser du sikkert tit som små frø ovenpå 
rundstykker og nogle franskbrød.

Bladene er lysende grønne og meget 
indskårne, så de næsten ligner en stor, grøn fjer.

                         93



Rødkløver

Rødkløver er en mindre, håret 
plante, der vokser på marker, 

vejkanter og på mange udyrkede arealer. 
Rødkløver er en vigtig foderplante, som 
landmænd dyrker til foder. 

De små, røde blomster er ca. en cm lange, 
og de sidder tæt, tæt sammen i en rund 
knold for enden af stilken.
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Bladene, der er mørkegrønne og sammensat af tre 
småblade, sidder på en lille stilk.

Bier og humlebier henter honning fra blomsterne, så det er 
en meget populær plante i naturen.
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Storkenæb

Der er flere forskellige 
slags storkenæb, men fælles for dem 
er, at når de er afblomstret, sidder der en 
lille knold for enden af blomsterstilken, og 
ud fra den knold stikker der et ”næb”, så det 
næsten ligner et storkehoved med et langt 
næb. Storkenæb kan godt lide at vokse, hvor 
der er meget kalk og fugtighed i jorden.

De røde blomster sidder tæt sammen på den 
øverste halvdel af den hårede stilk. Der kan 
godt være flere grene på en blomsterstilk.
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Bladene sidder på en 
lille, tyk stilk, og de er 
meget indskårne i kanterne.

Stilkene har hår, der er bøjet nedad.
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Glat vejbred

Glat vejbred finder du næsten overalt, 
hvor der ikke er luget. Langs med veje, i 
vejgrøfter og på udyrkede arealer træffer 
du denne glatbladede, grønne plante, der 
er meget nem at kende. Og der står som 
regel mange, mange glat vejbred sam-
men. Der findes flere slags vejbred,  
men denne er den mest almindelige.

Blomsterne er bittesmå og lyse-
grønne, og de sidder samlede op ad 
spidsen på blomsterstilken.
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Bladene er tykke, 
glatte og mørkegrønne, 
og de vokser i en ring omkring roden af planten.
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Lancetbladet 
vejbred

Lancetbladet vejbred kan du møde mange 
steder. Den er meget almindelig over hele 
landet. Planten vokser i vejkanter, på åbne 
arealer, i skovkanter og langs vandløb.
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De grønne blade sidder samlet i en rundkreds ved foden af 
planten, og hvert blad er langt og smalt. Bladene har form 
som en kniv eller dolk, og de har bittesmå hår.

Blomsterne sidder samlet for enden af en meget lang, furet 
stilk. Først på året er de hvidlige, senere på sommeren 
bliver de brune.
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Stor nælde

Stor nælde er en af de brændenælder, du 
kan møde ude i naturen. Det er en høj,  
grov og grøn plante. Det særlige 
ved den er, at den har nogle 
hår på både blade og stilke. 
Når du rører ved en af de mange 
slags nælder, for der er flere 
forskellige, kan du kom-
me til at brække nogle af 
hårene. De har forbin-
delse til en lille giftig kirtel 
inde i bladet, og så kommer 
noget af giften fra de bræk-
kede hår over på din hud, og 
det kan godt gøre noget 
ondt i et stykke tid. 
Det giver en bræn-
dende følelse, og 
det er derfor, man kalder disse 
planter for Brændenælder. Du 
kan altid være næsten sikker på, 
at jorden under Brændenælder er 
god for al plantevækst.

Blomsterne er grågrønne, og de 
kommer frem i den øverste spids af 
stor nælden sidst på sommeren.
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De mørkegrønne blade har store 
takker på kanten, og bladene er 
også fyldt med brændehår, som du kan brænde dig på.
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Tagrør

Tagrør er en af de almindeligste græsplanter, 
vi har. Der findes mange slags græs, men 
tagrør er det højeste græs, vi har i Danmark.  

Tagrør skal helst stå med roden i vand i 
kanten af søer eller i hvert fald i meget 
sumpet jord. Om vinteren, når de er visne 
og tørre, høster man tagrør og binder dem 
sammen i bundter. De bliver brugt til at 
tække huse med. Når et hus er tækket med 
tagrør, siger man, det har stråtag.
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Blomsterne er lilla og sidder samlet i en duskagtig 
gruppe i toppen af tagrørplanten. Blomsterne folder sig 

ud i juli august – lidt sent på sommeren. 

Bladene sidder spredt på den lange stængel. De er lange, 
grønne, glatte og meget spidse.
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Dunhammer

Dunhammer er en meget høj, grøn plante, 
der kun kan vokse enten direkte i en søkant 
eller langs bække og åer og helst ude i van-
det. Den kræver meget vand for at have det 
godt, men den kan også vokse i sumpede 
områder. Bare der er vand nok i jorden.

Bladene er grønne, lange og tynde, som du 
ser her. Pas på, hvis du plukker dem, for de 
har nogle skarpe kiselstrenge, der ligger i 
bladkanten. De kan godt skære dybt i din 
hånd, når den glider op ad bladet, hvis du 
plukker bladene.
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Blomsterne er delt i to på den måde, at hanblomsterne sid-
der øverst som en lysebrun top på en stor, brun samling af 
hunblomster.  

Hanblomsterne falder af midt på sommeren. Hunblom-
sterne bliver til frø, der blæser af sidst på vinteren.
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Side 62-63
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Meningen med de sider, der kommer 

herefter er, at du skal prøve, om du 

kan huske planternes navne.

Se godt på hvert enkelt billede, og når 

du har husket navnet på planten, ser 

du nedenunder to sidetal. Du kan så 

prøve at blade tilbage i bogen og slå 

op på de samme sidetal og se, om du 

har husket rigtigt. Prøv det mange 

gange, og pludselig kan du huske 

planternes navne og genkende dem 

både her i bogen, og når du ser plan-

ten ude i naturen. Så kender du nav-

nene på 50 planter, og det er der ikke 

ret mange, der gør.

Derefter er det tiden, hvor du skal se i 

nogle større blomsterbøger, med flere 

planter i, for der findes mange hun-

drede planter bare her i Danmark.

KAN DU HUSKE PLANTERNE…?

Side 40-41



Side 30-31

Side 96-97

Side 66-67

Side 42-43

Side 86-87

Side 74-75

Side 16-17

Side 94-95

Side 68-69

Side 46-47 Side 50-51 Side 52-53
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Side 60-61

Side 38-39

Side 18-19

Side 36-37

Side 106-107

Side 34-35

Side 10-11

Side 100 -101

Side 12-13

Side 92-93

Side 32-33

Side 104-105
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Side 72-73

Side 98-99

Side 78-79

Side 44-45

Side 80-81

Side 88-89

Side 82-83

Side 102-103

Side 54-55

Side 20-21 Side 90-91 Side 8-9

                         111



Side 84-85

Side 56-57

Side 26-27

Side 76-77

Side 24-25

Side 58-59

Side 28-29

Side 70-71

Side 48-49

Side 14-15

Side 22-23

Side 64-65
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Natur skoleNs VIlDe Pl a Nter 
– Billedbog for de yngste er en bog, som 
skal give børnene interesse for og lyst til 
at beskæftige sig med botanikken. For når 
først interessen er til stede, vil der opstå 
lyst til at få mere viden om plantelivet og 
naturen som helhed. og det er meningen.

set fra et voksensynspunkt er kendskabet 
til 50 planter måske beskedent, men den
ne bog er en overskuelig appetitvækker, 
som skal skabe interessen. For når opga
ven med at lære navnene på de alminde
ligste planter lykkes, vil der opstå ønske 
om at lære endnu flere planter at kende, 
og så er målet nået.

Hvis interessen for botanikken først er 
vakt, vil det måske betyde, at de unge 
mennesker på et senere tidspunkt vælger 
naturfagene og måske oven i købet vælger 
et studium, der kan føre til naturviden
skabelige retninger.

Vi er alle afhængige af naturen, og jo mere 
vi belaster den, jo større behov er der for 
viden.

Måske – det er mit håb – er denne bog det 
lille frø, som kommer til at spire og vokse 
til gavn for naturen herunder hele menne
skeheden og dyrelivet.
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