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Latinska ord
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Öva dig på glosorna från A–V och lär dig artepitetens betydelse. 
Testa sedan dina kunskaper i kunskapskontrollen.

Växtnamn på latin

A
abies barrträd
acerifolia med blad som lönn
alata bevingad
alba vit
alpina över trädgränsen
amabilis älsklig, älskvärd
amellus stjärnblomma
amurense	 från	floden	Amurs	stränder
angustifolia med smala blad
arborescens som långsamt blir vedartad
arvensis som växer på odlad mark
aucuparia fågelfångare
avellana  syftar på staden Avella 
Vecchia vid Neapel
avium fåglarnas

B
baccata bärlik, med bär
biloba	 tvåflikad
bistorta dubbelvriden
blanda behaglig, förtjusande

C
caerulea mörkblå, himmelsblå
campestris åker, fält
candida bländande vit
carnea köttfärgad
carpathica från Karpaterna 
 Kommentar: Karpaterna är 
 en bergskedja i centrala och  
 sydöstra Europa.
caulis stjälk
communis gemensam, vanlig
commutata förvandlad, utbytt
concolor med samma färg
cordata hjärtlik, hjärtformad
coronaria lämplig till kransar
crispus krusad, lockad
cultorum odlarnas, böndernas

D
deltoides triangelformad
didyma tvådelad, i par
dioica enkönad 
 Kommentar: Linne skapade detta  
 begrepp som betyder att arten har  
 en honplanta och en hanplanta.
discolor med annan färg
dumosus snårig, buskig

E
elata hög, utbredd, reslig
erecta  upprättstående, rak, hög
excelsior  högre
eximia		 utvald,	förträfflig

F
filix-femina	 honormbunke
filix-mas	 hanormbunke
flabellata	 lik	en	öppen	solfjäder
floribunda	 rikblommande
formosa skön, välväxt
fragilis skör, bräcklig
fruticosa buskig, kvistlik
fulva rödgul, brungul

G
gigantea jättelik
glauca mattgrön, livlöst grön
grandiflora	 storblommig
graveolens illaluktande 
 Kommentar: Grave = tung,  
 svårt och olens = stinka

H
hastata lansbeväpnad, spjutlik
helvetica från Schweiz
hispida smålurvig, småborstig
hybrida av blandad ras

I
impedita svårtillgänglig, osäker
intermedia mellanstående, osäker

J
japonica från Japan
juliflorus		 hängeblommig
juvenilis  ungdomlig

K
keleticus  bedårande
koreanus  från Korea
korethroides  som liknar en kvast
kullensis  från Kullen
 Kommentar: Kullen är en halvö  
 i nordvästra Skåne.

L
lactiflora	 vitblommig,	med	mjölklik	blomma
latifolia bredbladig
laxus slak, öppen
longifolia långbladig
lupulus som en liten varg
lutea gul

M
macrantha storblommig
macropetala med stora kronblad
macrophylla storbladig
maculatus	 fläckig
major större
maritima havs
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maxima störst
microphylla småbladig
millefolium tusenbladig
montana	 bergs-
mugo bergtall
multiflora	 flerblommig
muralis som växer på murar

N
nemorosa som tillhör lundar
niger svart
nitida glänsande
nobilis förnäm, ädel, märkbar
nudicaulis med kal stjälk
nummularia med blad som liknar små runda 
mynt

O
obliqua sned, böjd
occidentalis västlig
odorata välluktande
officinalis	 apoteks-,	läkemedels-
oppositifolia med motsatta blad
ovata äggformad

P
padus som vilt körsbär
pallida blek, hudfärgad
palustris på våta lokaler (kärr, träsk)
paniculata med vippa
parviflora	 småblommig
peltata sköldlik
pentandra med fem ståndare
perennis som varar året om
petiolaris med bladskaft
picta målad, brokig
pinnata med fjädrar, fjäderlik
piperita pepparaktig
planipes plattskaftad
plani jämn, slät, platt
plicata ihoprullad, sammanvikt
plumarius	 fjäder-,	fjunig,	fjäderlik
podophylla med skaftade blad
polyphylla mångbladig
ponderosa tung
pratensis växer på ängar
pumila	 dvärg-
pungens stickande
purpurea purpurröd, mörkröd

Q
quinquefolia med fem blad

R
racemosa som har rikligt med bär;  
lik en druvklase
radicans rotslående
ramosa kvistrik, grenrik
recta rak, upprättstående
reflexa	 tillbakaböjd
regalis kunglig
robusta kompakt, med kraftigt växtsätt
ruber röd
rubiginosa rostfärgad, rostliknande
rugosa rynkad, veckad, skrynklig

S
sativa odlad, sådd, planterad
sempervirens ständigt grönskande
serotina sent framväxande,  
 sent blommande
serrata sågad, sågtandad
sibirica från Sibirien
sinensis från Kina
speciosa skön, imponerande
spectabilis sevärd, synlig, beaktansvärd
spicata med ax
spinosa full med taggar
spuria falsk, oäkta
stellata stjärnlik, stjärnformig
stolonifera som har utlöpare

T
tabularis	 bräd-,	tavel-
tectorum takens, hustakens
tenella	 ganska	späd,	fin,	mjuk
terminalis gränsstående, som växer  
 i utkanten, toppstående
tigrina	 fläckig,	”tigrerad”,	leopardfläckig
tinctoria färgande
tomentosa	 filthårig
trichomanes rik på risiga blad
tricolor trefärgad
trifoliata trebladig
triloba	 treflikig
trinervis trenervig

U
umbellata	 som	har	blommor	i	flock
undulata småvågig, småkrusig
unica den enda
uva-crispa	 som	en	krusig	druva

V
venusta behaglig, förtjusande
veris	 vår-,	vårens
verrucosa full med vårtor, knottror
verticillata med kransställda blad  
 eller blommor
vescus ätbar, njutbar
viridiflora	 grönblommig
viridis grön, grönskanden
vulgaris allmän, vanlig
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