
  

Kruin PSG 23/1/13
Grasachtig maar géén gras.

Heukels Flora 23e druk: Hoofdsleutel >
Sleutel 5: „kruiden met gras- of biesachtig uiterlijk“
Kenmerk: „alle bladen zeer veel langer dan breed, vlak
of ingerold of buisvormig; kleine onopvallende bloemen,
onregelmatig van bloembouw of bleek, bruin- of groen-
achtig.“ Dus geen duidelijke kroon- en kelkbladen, we
spreken dan van een „bloemdek“.
Diverse plantenfamilies en -genera hebben dit uitzicht,
maar het zijn zeker niet allemaal „grassen“ in strikte
zin, dus geen soorten uit de familie „Poaceae“. 

Citeren: PlantenStudieGroep Kruin
Moorthamer Freddy
maart 2013.



  

Wat verstaan we precies onder 
"PLANTEN"?

Organismen die fotosynthese doen?

Volgens voortplantingswijze en aantal chromosomen:
●Geslachtelijke cellen (gameten: sporen, zaadcel, eicel):

½ stel chromosomen (n = haploid)
●Na versmelting (bevruchting): zygote: volledig stel chromosomen (2n = diploid)
●duurtijd van de haploïde en diploïde fase in de levenscyclus van een plant
is sterk verschillend tussen de verschillende plantengroepen.

●Groenwieren, Kranswieren: doen aan fotosynthese maar
vormen in hun geslachtelijke cyclus NOOIT een embryo!

●PLANTEN = „embryofyten“
we hebben het verder enkel over de indeling van het

„Plantenrijk“ in strikte zin!



  

MOSSEN
●Sporen

● n (HAPLOID): vormt een „VOORKIEM“
met  en ♀ ♂ organen

●Sporenkapsel op  plantje = DIPLOID♀

Volgens de opbouw (habitus) van de plant:

≠ VAATPLANTEN



  

Volgens de opbouw (habitus) van de plant:

= VAATPLANTEN (SPORENPLANTEN)
die staan in de „Flora“ !

WOLFSKLAUWEN PAARDENSTAARTEN VARENS
●sporen sporen sporen

n (haploid) n n
●vormt een haploïde „VOORKIEM“ met  en ♀ ♂ organen
●Na bevruchting ontwikkelt de volwassen plant met
diploïde  sporofiet met nieuwe generatie „sporen“.♀



  

= VAATPLANTEN (ZAADPLANTEN) – (Flora !)

BLOEMPLANTEN: NAAKT- & BEDEKTZADIGEN
●GROTE haploïde SPOREN (EICELLEN) in vruchtbeginsel
●KLEINE haploïde SPOREN (ZAADCELLEN) in POLLEN
Na bevruchting ontwikkelen DIPLOÏDE „ZADEN“ (embryos)
waaruit een nieuwe generatie volwassen planten groeit.

Een volwassen bloemplant is in aanleg steeds vrouwelijk en kan
mannelijke organen (meeldraden) ontwikkelen (alle éénhuizige
planten).
Bij „tweehuizige“ planten komen bij de  planten de♂
vruchtbeginsels niet tot ontwikkeling (hormonale sturing!).



  

BLOEMPLANTEN:
● Naaktzadigen (Coniferen)
● BEDEKTZADIGEN (Angiospermen):

●1e groep: Waterlelies, Gele plomp

●Eénzaadlobbigen
Grassen, Biezen, Zegges, Lelie's,Lissen, Orchideeën enz...
Hoornblad
Pijpbloem

●Tweezaadlobbigen
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GRASSE
N

SCHIJNGRASSEN ANDERE

nu
mm
er

Poaceae Cypergrassen / 
Russen

plantenfamilie?

1 Kropaar Dactylis 
glomerata

Y

2 Pitrus Juncus effusus Y (Russen)

3 Grote 
weegbree

Plantago major Y (2zd) 
Weegbreefamilie

4 Oeverkruid Littorella uniflora Y (2zd) 
Weegbreefamilie

5 Maïs Zea mays Y

6 Kalmoes Acorus calamus Y Kalmoesfamilie

7 Oeverzegge Carex riparia Y (Cyper)

8 Veenpluis Eriophorum 
angustifolium

Y (Cyper)

9 Riet Phragmites 
australe

Y

10 Veldbies Luzula 
campestris

Y (Russen)



  

GRASSE
N

SCHIJNGRASSEN ANDERE

nu
mm
er

Poaceae Cypergrassen / 
Russen

plantenfamilie?

11 Smalle 
weegbree

Plantago 
lanceolata

Y (2zd) 
Weegbreefamilie

12 Zeebies 
(Heen)

Scirpus 
maritimus

Y (Cyper)

13 Straatgras Poa annua Y
14 Tarwe Triticum 

aestivum
Y

15 Egelskop Sparganum 
erectum

Y Egelskopfamilie

16 Greppelrus Juncus foliosus Y (Russen)
17 Lisdodde Typha latifolia Y Lisdoddefamilie
18 Glanshaver Arrhenaterum 

elatius
Y
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