
Något av det som noterades vid Alsters herrgård 2022-05-28 
Här presenteras några växter som gick bra att nyckla i ”Svensk Fältflora”, liksom några ytterligare. 

Maskros (någon av alla arter ogräsmaskrosor) 
Vi måste då först förstå, att maskrosorna ingår i familjen korgblommiga, Asteraceae. 

 

Det som kan verka vara en enskild ”blomma” är alltså en samling av många små blommor i en korg. 

Denna korg omges av holkfjäll. 

 En enda blomma! Lägg märke till hårpenseln. 



I ”Svensk Fältflora” finns en speciell nyckel för korgblommiga växter, med början på s. 299, Nyckel XII. 

1 – alternativet blir Korgar med enbart 5-tandade tunglika blommor. Med mjölksaft. 

 

Då ska vi gå vidare till nummer 2. 2 – alternativet blir Stjälk utan eller med små fjällika blad. Blommor 

gula. Då ska vi gå till nummer 3. 

För 3-alternativet får vi ofta pilla sönder korgen lite, för att se att det rör sig om en frukt med 

hårpensel – de enskilda håren i varje maskros-frukts ”fallskärm” är alltså inte greniga i sin tur. Då fås 

nummer 5. 

 

Beträffande 5-alternativet kan vi konstatera att hårpenseln är vit, och att plantan saknar utlöpare. Då 

kommer vi till nummer 6. Här är det fråga om Blomstjälk ihålig, med korg, utgår från bladrosett – då 

kommer vi till maskrosor, s. 282. Där nämns endast 2 arter av alla hundratals! Men vi har i alla fall 

kommit till maskrosorna. 

 



Ormbär 

 

Här kan vi se att alla hyllebladen är gröna, men det finns fyra bredare och fyra smalare. Vi kan då 

pröva på s. 10 med ”Blommor med foder och fribladig krona” och kommer då till nyckel 5. 

Rätt 1-alternativ är blommor regelbundna – då ska vi gå vidare med 2. 

Av 2-alternativen blir det blad motsatta eller kransställda – ger siffran 3. 

Av 3-alternativen blir det blad hela, kransställda, vilket ger siffran 4. 

Och av 4-alternativen blir det blommor gröna, 4-taliga, med 8 ståndare, och ormbär, s. 52! 

 

  



Hägg 
Vi kan ju vara överens om att vi har att göra med ett träd, så av alternativen överst på s. 10 blir det 

nyckel IV, s. 13. 

 

1-alternativet blir blad ej barr- eller fjällika, siffran 7. 

Av 7-alternativen blir det blad enkla – gå till 8.Vid 8 blir det blad och kvistar strödda, 22. 

Av 22 blir det blad hela – ger 23. Där blir det blad med sågad, tandad eller naggad kant – ger 35. 

Av 35 blir det stam utan taggar eller tornar – 40. 

Vid 40: Trädet har inte stark aromatisk doft, är inte pors, alltså blir det 41. 

Av 41: bladen har inte hjärtlik bas – ger 42. 

Sedan får vi på 42 titta mer noggrant, men det är fråga om ”sidonerver löper ej ända ut i tändernas 

spetsar” – 43. 

 

43: Bladskaften är inte plattade från sidan – det är inte asp! Ger 44. 

44: Knopparna har flera knoppfjäll – ger Prunus-släktet, s. 150. Bland annat blomställningen torde 

visa att det är fråga om hägg! 



Sandtrav 

 

Vi börjar igen på s. 10, och inser att det är fråga om blommor med foder och fribladig krona. Nyckel 

V. 

 

Av 1-alternativen fungerar båda – men enklast är ”blommor bisymmetriska eller zygomorfa – ger 55. 

 

Av 55 blir det förstås blommor utan sporre – 61. 



Och av 61 blir det blommor bisymmetriska, kronblad hela eller inskurna. Då är det familjen 

korsblommiga, från s. 176. Sandtrav finns på s. 179! 

Om vi i stället av ”1” väljer blommor regelbundna, så kommer vi till 2, och där är det blad strödda 

eller i rosett vid basen – 18. Av 18 blir det blommor 4-, 5- eller flertaliga, 23. 

Av 23 blir det blommor 4-taliga, 24. 

Av 24 blir det blommor under- eller kringsittande, 25. 

Vid 24 är det fruktblad hopväxta, kapsel eller skida – 27. 

27: 4(-5) foderblad, 4 – många ståndare – 28.  

Av 28 blad hela, parflikiga eller parbladiga, frukt av flera fruktblad – absolut inte trolldruva! Vi 

kommer alltså till 29. 

29: Skida av 2 fruktblad, sluten – korsblommiga! 

 

Skida! 



Skelört 

 

Återigen nyckel 5, blommor med foder och fribladig krona, men de 2 foderbladen faller snabbt bort! 

Av 1 blir det då blommor regelbundna, 2. Och av 2 blad strödda osv – 18. Och vid 18 blommor 4-, 5- 

eller flertaliga, 23. Vid 23 blommor 4-taliga, 24. 

Och av 24 blommor under- eller kringsittande, 25. Av 25 fruktblad hopväxta, kapsel eller skida – 27. 

Men här vid 27 skiljer det sig, det blir 2 foderblad, många ståndare – alltså vallmoväxter, från s. 110. 

Och skelörten är avbildad på s. 111! 

 



Dessutom såg vi bl.a. 

Teveronika 

 



Majveronika 

 

Fältveronika 

 

  



Vårveronika 

 

  



Nagelört (överblommad främst) 

 



Backtrav (främst överblommad) 

 



Rockentrav 

 

Skogsviol 

 



Ängsviol 

 

Åkerviol 

 

  



Gråfibbla 

 

Råttsvans 

 

  



Hos bland annat violer har blomman en sporre. 

 

Gråfibblan sprider sig över markytan med revor. 

 



Bland annat rosväxter, ärtväxter, nävor, viden och violer har stipler. 

 


