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VÄRLDENS BLOMVÄXTER
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CAMPANULIDER
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MAGNOLIDER

MONOKOTYLEDONER  
(enhjärtbladiga växter)

Ranunculales 
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Buxales 
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Cornales
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Commelinales 
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Malvales 
Brassicales 
Geraniales

Gentianales 
Lamiales 
Solanales

Asterales
Dipsacales 
Apiales

Piperales  
Magnoliales
Laurales

URVAL AV  
ORDNINGAR

COMMELINIDER

Asparagales

Liliales

Alismatales

Acorales

Det träd som presenteras här är en förenklad version av blomväxternas släktträd som ”The Angiosperm Phylogeny Group” publicer-
ade år 2009 (APGIII). Denna bild visar ett urval av de ordningar som finns. I en del fall ingår ett antal ordningar i en större enhet, 
t.ex. monokotyledoner (enhjärtbladiga växter) och commelinider. Till varje ordning ges exempel på familjer som ingår. 

SYSTEMATISKA AVDELNINGEN MED 
DE OLIKA DELOMRÅDENA 1-9

måreväxter, gentianaväxter
grobladsväxter, kransblommiga växter 
potatisväxter, vindeväxter

gurkväxter, begoniaväxter 
björkväxter, bokväxter 
nässelväxter, rosväxter 
jungfrulinsväxter, ärtväxter

malvaväxter, tibastväxter
korsblommiga växter, resedaväxter 
näveväxter 

vallmoväxter, ranunkelväxter

proteaväxter, platanväxter

buxbomsväxter

stenbräckeväxter, fetbladsväxter

vinväxter

amarantväxter, nejlikväxter

kornellväxter, hortensiaväxter

klockväxter, korgblommiga växter  
kaprifolväxter, desmeknoppsväxter
flockblommiga växter, araliaväxter

pepparväxter, piprankeväxter 
kirimojaväxter, magnoliaväxter 
lagerväxter

himmelsblommeväxter, vattenhyacintväxter 
ingefärsväxter, bananväxter
ananasväxter, gräs, halvgräs, tågväxter
palmer

EXEMPEL PÅ VÄXTFAMILJER 
SOM INGÅR I RESP. ORDNING
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slideväxter, isörtsväxter

viveväxter, ljungväxter

sparrisväxter, orkidéer

tidlöseväxter, liljeväxter

svaltingväxter, kallaväxter, svärdsliljeväxter

kalmusväxter

BLOMVÄXTER
(angiospermer)
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Släktträd över blomväxter – med karta över Systematiska avdelningen

Kartillustration: Veronica Lendell

= Informationstavla över Systematiska avdelningen

Karta över Systematiska avdelningens olika 
delområden
– med exempel på växtfamiljer i respektive område
(detaljerade delområdeskartor på följande sidor)

I Systematiska avdelningen odlas cirka 1 400 blomväxtarter med syftet att 
visa mångfalden bland de ca 250 000 blomväxtarter som är kända och hur de 
är släkt med varandra. De som är nära släkt är placerade nära varandra, t.ex. 
alla ranunkelväxter (Ranunculaceae), så att besökare kan se att sippor, smör-
blommor, klematis och rutor alla tillhör denna familj.


