
Planter og klimazoner  

Hvad en en klimazone? 
1) Et område på jordkloden, 

med en bestemt vejrtype 
2) En planet i rummet

Hvor mange klimazoner har 
vi? 
1) 2 
2) 3 
3) 4

Hvilken klimazone er den koldeste  
1) Den subtropiske  
2) Den tempererede klimazone 
3) Polarklimaet

Hvad har alle planter 
tilfælles? 
1) De har alle en rod, en 

stængel og blade 
2) De har alle bark

Hvad har planter IKKE brug for 
til at overleve? 
1) Vand 
2) Sollys 
3) Selskab med andre planter

Hvad vokser der særligt i 
polarklimaet? 
1) Høje træer og buske  
2) Små græsser, mosser og 

larver

Hvilke planter vokser i 
ørkenen? 
1) Mosser, græsser og larver 
2) Kaktusser 
3) Bananplanter 

Hvorfor har en kaktus pigge? 
1) For at se seje ud overfor de 

andre planter  
2) For at undgå at blive spist

Hvilke af nedestående udsagn er sande? 
1) I en ørken er der altid masser af vand 
2) Nogle planter i ørkenen har lært at holde vejret, så 

længe solen er oppe 
3) I en ørken er der altid virkelig varmt 
4) Nogle planter i ørkenen kan lave deres form for 

solcreme

Hvad skal planterne i 
regnskove kæmpe for? 
1) Vand 
2) Sollys

Hvad er en epifyt? 
1) En særlig svamp 
2) En plante der vokser på en 

anden plante 
3) En skovtrold



Svarark:  

Hvad er en klimazone?  
Et område på jordkloden, med en bestemt vejrtype  
En planet i rummet  

Uddybning: Lande indenfor én klimazone, har flere ting tilfælles som f.eks. 
mængden af regn, gennemsnitlig temperatur, frost, luftfugtighed, vind og om der 
vokser masser eller sparsomt med planter.  

Hvor mange klimazoner har vi? 
2 
3 
4   

Uddybning: Modellen med 4 klimazoner er den klart mest brugte. Der findes en 
meget mere detaljeret model med flere klimazoner, men den bruges ofte kun af 
eksperter.   

Hvilken klimazone er den koldeste?  
Den subtropiske klimazone  
Den tempererede klimazone 
Polarklimaet  

Uddybning: Polarklimaet er den helt kolde klimazone. I polarklimaet er der en hård, 
lang vinter og en kort kølig sommer. 

Hvad har alle planter tilfælles?  
De har alle en rod, en stængel og blade 
De har alle bark  

Uddybning: På de planter vi kalder for urter, er stænglen normalt helt grøn og nem at 
bøje, mens de planter vi kalder for træer, har en HELT anden stængel. Træerne er 
nemlig så smarte, at noget af deres stængel bliver helt hård (barken), så de også 
nemmere kan stå sikkert når de vokser sig flere meter høje.  

Hvad har planter IKKE brug for til at overleve?  
Vand 
Sollys 
Selskab med andre planter 



Hvad vokser der særligt i polarklimaet? 
Høje træer og buske 
Små græsser, mosser og larver  

Uddybning: Polarklimaet er udover vejret karakteriseret ved at have meget lidt skov 
og generelt sparsom plantevækst. 

Hvilke af disse planter vokser i ørkenen? 
Mosser, græsser og larver  
Kaktusser  
Bananplanter 

Uddybning: Kaktusserne er en af de mest almindelige planter i ørkenen. Men vidste I 
at der faktisk findes nogle planter som ligner kaktusserne på en prik? Det er planter, 
der tilhører plantefamilien “vortemælksfamilien” og som oftest forveksles med 
kaktussen. Disse planter i vortemælksfamilien, der ligner kaktussen, kan man kende 
ved at deres pigge altid sidder i par 2-og-2. Derudover indeholder planten også en 
hvid giftig væske, som løber ud når man prikker hul på stænglen.   

Hvorfor har en kaktus pigge? 
For at se seje ud overfor de andre planter  
For at undgå at blive spist 

Uddybning: Rigtig mange mener at piggene virker imod at planteædere kommer og 
spiser af kaktussen. Et andet bud på hvorfor kaktussen har lavet bladene om til 
pigge, er at planten bedre kan holde på vandet, fordi vandet nu ikke kunne fordampe 
fra bladene.  

Hvilke af nedestående udsagn er sande?  
I en ørken er der altid masser af vand   
Nogle planter i ørkenen har lært at holde vejret, så længe solen er oppe  
I en ørken er der altid virkelig varmt  
Nogle planter i ørkenen har kan lave deres form for solcreme 

Uddybning: Det der gør en ørken til en ørken, er mængden af regnvand, der falder og 
temperaturen er faktisk slet ikke afgørende for, om et område kan kaldes en ørken.  
Og faktisk er verdens tørreste ørken ikke en særlig varm ørken. Det er nemlig 
Atacama ørkenen i Sydamerika, hvor temperaturen kun ligger på ca. 18 grader.  



Hvad skal planterne i regnskoven kæmpe for 
Vand  
Sollys  

Uddybning: I regnskoven er der som navnet antyder, masser af vand. Og det skaber 
en frodig skov FYLDT med planter. Men når der er så mange planter, kommer de 
hurtigt til at skygge for solen. Derfor er det sollys, som planterne i regnskoven skal 
kæmpe for at få nok af.  

Hvad er en epifyt? 
En særlig svamp  
En plante der vokser på en anden plante 
En skovtrold  

Uddybning: Epi- betyder på, mens -fyt betyder plante, og derfor betyder ordet epifyt 
altså “på plante”. Epifytterne i regnskoven kan både være snyltere, der altså har en 
negativ indflydelse på den plante, som den vokser på, men epifytter kan også bare 
låne pladsen, uden at det har nogen negativ indflydelse på værtsplanten.  
Nogle epifytter vokser fra bunden af regnskoven og op mod toppen af regnskoven, 
mens andre epifytter i stedet lander som et frø langt over jorden, og begynder 
derefter at lave rødder, der vokser ned med skovbunden.  


