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t Rødgran, Picea abies , regnes 
ikke for hjemmehørende i Dan-
mark, men gror mange steder i 
vores skove og er blevet brugt 
som juletræ. Der findes mange 
sorter fra de helt små, langsomt 
voksende puder til former, hvor 
det hele hænger. Her er det en 
Picea abies ’Inversa’, som har 
krybende vækst og derfor ikke 
har en stamme, hvilket bety-
der, at det er opbindingsstok-
kens længde – og gartnerens 
tålmodighed - der bestemmer 
”træets” højde. En af sidegrene-
ne bindes op, og kan med tiden 
fungere som stamme.

t De stedsegrønne planters løv 
kan enten være nåle, skæl eller 
blade. Her er det skovfyr, Pinus 
sylvestris , som har to blågrønne 
nåle samlet i bundter. Antallet 
af nåle i bundterne er et vigtigt 
kendetegn for arter af fyr.

q Her er brugt bjergfyr, Pinus 
mugo , som runde bolde. De 
bløde, nye skud, der kaldes 
”lys”, knækkes eller klippes til 
halv længde, mens de stadig er 
bløde. På den måde kan bjerg-
fyrren holdes lav og kompakt i 
mange år. Der er brugt forskelli-
ge naboplanter til fyrre-boldene 
blandt andet en japansk spiræa, 
Spiraea ’Little Princess’, som 
får lyserøde blomsterskærme 
og gyldne høstfarver. Den har 
fra naturen en kuplet og tæt 
vækstform.

Primulas
hemmelighed
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Røde, gule, lyserøde, blå og endda udgaver med 
striber: Primula (Primula vulgaris) lyser op i vindues-
karmen i hjemmene og i offentlige rum i det tidlige 
forår, hvor dagene er blevet mærkbart længere, mens 
det stadig er vinter udenfor. Primula er en rigtig 
forårsbebuder!

To slags Primula

Stiller man skarpt på de smukke blomsters midte, 
som omgives af  de farverige kronblade, kan man se 
et eksempel på naturens underfundigheder. Primulas 
blomster kommer nemlig i to forskellige former med 
cirka lige mange af  hver slags - et system, som måske 
bedst kan sammenlignes med, at der findes hanner 
og hunner hos mange dyr. Primula har dog ikke taget 
skridtet fuldt ud, da hver blomst stadig bærer både 
hanlige og hunlige dele. De hanlige dele er støvdra-
gere, som bærer de gule støvknapper, der indeholder 
tusindvis af  pollen. De hunlige dele er frugtanlægget 
med den tilhørende griffel: en lille stilk, som udgår 
fra frugtknuden og ender i støvfanget, som opfanger 
pollen. Hvis frugtanlægget befrugtes af  pollen, udvik-
les frugten, og planten sætter frø.

Primula blomster kan inddeles i to typer og er et 
skoleeksempel på ”heterostyli”, som på dansk kunne 
oversættes til ”forskellig-griflethed”. Alle planter til-
hører én af  to forskellige former: de kortgriflede, hvis 
blomster har korte grifler og lange støvdragere, eller 
de lang-griflede, som har lange grifler og korte støv-

dragere. De to forskellige typer blomster er komple-
mentære og designet til at fremme krydsbestøvning. 

Heterostyli - en snedig mekanisme

Langt de fleste planter har, som primula, tvekønnede 
blomster. Men da planter ikke kan bevæge sig, har 
mange blomster udviklet forskellige, finurlige stra-
tegier til at opnå krydsbestøvning. Denne bestøvning 
med pollen fra en anden plante sikrer, at den gene-
tiske mangfoldighed bevares og giver mulighed for, 
at planter kan finjustere og tilpasse sig til netop det 
miljø, de lever i - ikke mindst ved sygdomsangreb. 

Hovedparten af  verdens planter er bestøvet af  dyr 
- særligt insekter. Det gælder også primula, som med 
sine farvestrålende kronblade tiltrækker insekter, 
som søger pollen og nektar i blomsterne. Modsat 
vindbestøvede planter, som har tørt pollen, der let 
spredes med vinden, har insektbestøvede planter 
klistret pollen, der klæber til de insekter, der besøger 
blomsterne. 

Når et insekt har besøgt en blomst, transporterer 
det pollen med til den næste blomst, det besøger. 

Kortgriflede blomster har lange støvdragere, som 
afsætter pollen på insektet på netop det sted, som 
kommer i kontakt med støvfanget på langgriflede 
blomster. Langgriflede blomster har korte støvdra-
gere, som afsætter pollen på insektet netop der, hvor 
de korte griflers støvfang rører. Derimod vil placerin-
gen af  støvdragerne hos blomster af  samme type ikke 
passe med den højde, som støvfangene er placeret 
i. Overførslen af  pollen fra støvdragere til støvfang 
fremmes derfor for blomster af  forskellig type, men 
forhindres eller minimeres for blomster af  samme 
type. Med andre ord, så mindskes risikoen for selvbe-
støvning, mens krydsbestøvning fremmes.

Mage søges

Fænomenet heterostyli findes også hos arter af  
Forsythia. Planteslægten omfatter havesorter, som 
er populære buske med deres smukke, gule flor før 
løvspring. De er også kendt som vårguld. Undersøger 
man havevarianternes blomster nærmere, viser det 
sig dog, at alle buske er af  den kortgriflede type. 
Sandsynligvis skyldes det, at prydbuskene formeres 

u Skematiske tegninger af heterostyli, hvor de 
gule cirkler på stilke angiver højden på støv-
dragerne, og den centrale stilk angiver griflen 
med støvfang (den omvendte hvide trekant). 
Øverst ses systemet, som bl.a. kendes fra pri-
mula, hvor der findes blomster med to komple-
mentære former: Kortgriflede blomster med 
støvfang i lav position (til venstre) og langgrif-
lede blomster med støvfang i høj position (til 
højre). De tykke, brune linier er kronbladene. 
Nederst ses det sjældnere og mere komplekse 
system med tre blomsterformer: kortgriflede 
(til venstre), mellemgriflede (midt) og langgrif-
lede (til højre), som bl.a. ses hos kattehale.

u Skæres primula blomsterne igennem, ses 
det, at begge typer blomster har både støv-
dragere og griffel. Blot er griflen kort og gemt 
nede i kronen hos blomstertypen med de 
lange støvdragere (til venstre), mens griflen er 
lang og støvdragere korte hos den langgriflede 
type (til højre).

p Primula skyder foråret i gang med både kortgriflede 
(til venstre) og langgriflede (til højre) blomster.
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ved stiklinger, og at buskene derfor er kloner af  de 
samme få planter, måske endda én enkelt oprindelig 
plante? 

Forsythia i haven sætter typisk heller ikke frø, 
måske netop fordi den mangler en mage. Man kunne 
godt forestille sig, at støvfanget i en blomst kunne 
modtage pollen fra samme blomst, men dette er der 
ofte dobbeltsikret imod hos heterostyle planter. Ud 
over den rumlige adskillelse af  han- og hun struk-
turerne i blomsten, er der nemlig ofte en genetisk 
bestemt selvuforenelighed. Et sådant system virker 
ved, at der sker en blokering, hvor spiring af  og be-
frugtning med pollen fra samme blomstertype bliver 
hæmmet. Et sådant selvuforenelighedssystem kendes 
både fra primula og forsythia.

Heterostyli i planteriget

Heterostyli findes hos en række forskellige planter, 
som ikke ellers er nært beslægtede: Systemet med 
to komplementære blomsterformer forekommer 
ud over hos primula og forsythia eksempelvis hos 
nogle arter af  husløg (Aeonium spp.) i stenurtfamilien, 
hindebæger (Limonium ssp) i blyrodfamilien, jasmin 
(f.eks. vinter jasmin, Jasminum nudiflorum) i olivenfa-
milien, lungeurt (Pulmonaria officinalis) og læge okse-
tunge (Anchusa officinalis) i rubladfamilien, påskelilje 
(Narcissus spp.) og hør (Linum spp.) i hhv. påskelilje- og 
hørfamilien. 

En sjældnere form for heterostyli med tre for-
skellige blomsterformer kendes kun fra tre plante-
familier (kattehalefamilien, surkløverfamilien og 
Pontederiaceae, en lille familie af  subtropiske og tropis-
ke planter, bl.a. vandhyacinth (Eichorhornia spp.). Hos 
disse blomster sidder griflen samt to kredse af  støv-
dragere i tre forskellige ”etager”: kortgriflede blom-
ster (som også har en kreds af  mellem- og en kreds af  
lange støvdragere), mellemgriflede blomster (som har 
korte hhv. lange støvdragere) og langgriflede blomster 
(som har korte hhv. mellem støvdragere). Princippet 
er det samme som hos heterostyle planter med to 
blomstertyper: Selvbestøvning undgås ved adskillelse 
af  støvfang og støvdragere indenfor samme blomst, 
mens krydsbestøvning med pollen fra blomster af  de 
to andre typer fremmes, da de har støvdragere sid-
dende i samme ”etage” som støvfanget.

Den komplekse form for heterostyli med tre 
blomsterformer kan ses hos nogle eksotiske arter af  
surkløver (Oxalis spp.), men desværre ikke hos vores 
lille hjemlige skovsyre (Oxalis acetosella). Derimod 
findes systemet hos planten kattehale (Lythrum sali-
caria) - en almindelig sumpplante, som både findes 
vildtvoksende og kan dyrkes som staude i haven. 
Så prøv ved lejlighed at se nærmere på de smukke, 
violette blomster!

pp I haver ser man typisk den kortgriflede form af 
forsythia blomster. Men naturlige arter af Forsythia har 
også langgriflede eksemplarer.

p Kortgriflet forsythia blomst. 

q Kattehale (Lythrum salicaria) har en kompliceret 
form for heterostyli, hvor der forekommer 3 forskellige 
blomstertyper. 
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