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''JÄVLIGA'' MASKROSEN

-Varför sprider sig maskrosen som löpeld ?



Förord 

Den här rapporten är faktabaserat  utifrån gömfröiga växter, men framförallt arten 
Maskros (Taraxacum officinale). Uppgiften är att skriva en rapport om en valfri art inom 
gömfröiga växter, vilket är, översiktligt, bland annat blommor. Rapporten kommer utgå 
från bland annat litteraturstudier och få fram fakta som gör att man för en förståelse för 
varför maskrosen sprider sig som den gör och vilka egenskaper den har. Tidigare 
förkunskaper för biologi och naturen, framför allt växter, har hjälp till innan start av detta
arbete. Vill tacka min handlare Anders som varit till stor hjälp och gjort sitt allra bästa, 
under de svåra omständigheter som befann sig bakom tidperioden av denna 
rapportskrivning, att nå bästa resultat av arbetet.

Sammanfattning

Denna rapport handlar om bakgrunden på gömfröiga växter men framförallt arten 
maskros. Rapporten förändrar synen på ens tycke och tanke om maskrosen, då den har 
många positiva egenskaper såsom ätbar och rik på vitaminer! Maskrosen har ett känt 
rykte av att dyka upp överallt, ängar, trädgårdar även asfalt. Växtens fröspridning 
beskrivs i rapporten, framförallt varför den sprider sig så snabbt som den gör! Den 
sprider sig både asexuellt och föröka sig sexuellt. Maskrosen har en betydande roll i 
naturens näringskedjor, som beblandar sig med insekter, rovdjur och näring för naturen. I 
stora drag är maskrosen så mycket mer än bara ett ogräs!
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1. Inledning

Maskrosen är en växt inom gömfröiga växter, som många anser vara en oönskad ogräs 
som sprider sig snabbt och enkelt, som inte värderas något vidare, väljs oftast att plocka 
upp och kasta. Det många inte vet är att växten har postiva egenskaper värt att känna till.

1.1 Bakgrund 

Bakgrunden till varför denna rapport är att genom vår Biologi 1 kurs fått i uppgift att 
skriva en rapport om en art inom gömfröiga växte. Arten som valdes är blomman 
maskros.

1.2 Syfte

Syftet med denna rapport är att ta reda på hur gömfröiga växter, men framför allt 
maskrosens livscykel ser ut.

1.3 Frågeställning

– Vilken roll i systematiken och näringskedjan har maskrosen?

– Hur ser maskrosens livscykel ut och hur förökar de sig?

– Hur påverkar maskrosen och människan varandra?

2. Metod

Metoden som användes under denna rapport har varit att noga studera arten maskros, med
hjälp av litteraturstudier samt översiktligt gömfröiga växter, genom att använda sig av 
källor från internet, i både filmer och läslänkar, även böcker. I denna rapport läggs vikt på
att källorna som används är trovärdiga källor, genom att exempelvis jämföra olika källor 
med varandra och hur pass aktuell källan är. Tillvägagångssättet från början har varit att 
strukturera mitt arbete från början till slut genom att skriva en ungerfärlig tidspanering, 
där det finns en tidsram när och framförallt vilka huvudrubriker som ska ingå.



3. Resultat

3.1 Maskrosen - plats i systematiken & betydelse i näringskedjan

Gömfröiga växter delas in i enhjärtbladiga och tvåhjärtbladiga växter. Enhjärtbladiga 
växter är exempelvis gräs, liljor,palmer. De tvåhjärtbladiga växterna ingår träd, buskar 
och många blommor. Maskrosen (Taraxacum officinale) ingår i just gömfröiga växter 
(angiospermer). Maskrosen är byggd av en stadig pålrot, gula blad i rosett och en ensam 
korg på bladlös stjälk, därifrån familjen korgblommiga växter, från alla delar utsöndras 
mjölksaft då de krossas. Maskrosen har en betydande del i näringskedjan då den är 
mat/energi/föda åt exempelvis en hare som i sin tur äts upp av en räv, när räven dör blir 
den till jord av nedbrytaren masken som därav ger näring till att maskrosen som kan växa
igen.( Bild 1)

Bild 1. Exempel på näringskedja 



3.2 Maskrosens anatomi och fysiologi

Maskrosor är en flerårig ört med enkraftig förgrenad pålrot och en av våra vanligaste 
ogräs. Den bildar en bladrosett på jorden som konkurrerar med gräs runtomkring. Den 
gula blomman sitter på toppen av en upprät, lodrät stjälk. ( Bild 3). När maskrosen 
''vissnar'' så är den också ett bekant ansikte ( Bild 2).

 
Bild.2 Fröställning av fullblommad maskros         Bild. 3 Maskros med gul blomma

Blomman lever i april och maj, men kan blomma hela sommaren ända till slutet av 
september månad. Växten kan överleva flera år under jorden och skjuter nya skott från 
pålroten. En maskrosplanta kan producera mängder av frön som kan spridas med vinden 
över stora areor. Från frö etablerar plantan sig väldigt snabbt i fläckar i en kortklippt 
gräsyta med mycket ljus. Sådana bara fläckar i gräsytan, kan uppstå av slitage eller 
uppslagen torv. Fröna kan flyga långt, av de frön som sprids är det mindre än 1 % som 
gror. Spridning kan också ske vegetativt via rotdelar, även de djupast sittande delarna kan
bilda nya skott och ny planta. Det är därför viktigt att få med sig hela roten om man 
försöker att ta upp den. Maskrosor producerar dock så mycket frön att de kan ge ett 
betydande ogrästryck från arealer med mycket maskrosor i närheten. Fröna från 
maskrosorna lever dock inte så lång tid. Varje blomma producerar ca 200 frön och varje 
planta upp till ca 3000 frön.



3.3 Maskrosens beteende & förökning

Maskrosor är en vild växtgrupp som till stor del förökar sig utan könlig befruktning, och 
därför är mycket vanlig syn som syns och växer överallt, till skillnad från de flesta andra 
växter. Frön bildas asexuellt och detta utvecklar sig till serier av likadana individ och små
förändringar i arvsmassan (mutationer) kan ge upphov till nya former som sedan förökar 
sig. Man talar i detta fall om maskrosor som 'apomiktiska småarter' och mer eller mindre 
är distinkta i utseende, till skillnad från vanliga korsbefruktade arter där skillnaderna i 
utseende oftast är tydliga. Situationen kompliceras ytterligare av att många 
maskrossmåarter också kan föröka sig sexuellt. Detta gör att nya anlag av maskrosen förs
in i de normalt asexuella och likformiga populationerna vilket ytterligare ökar 
formrikedomen.

Bild 4. Maskrosens livscykel



I blommans ståndare bildas pollenkorn via meios.
I blommans pistill bildas en äggcell via meios.
Pollenkornen sprids till pistillens märke, hjälp av vinden eller pollinerande insekter.
Pollenslang växer ner till äggcellen och befruktas.
Frö utvecklas. ( Bild 5. )

Bild 5. Nyanserad bild av gömfröiga växters livscykel



3.4 Maskrosen och människan

Maskrosen är absolut en hotas växt på så sätt att människan inte vill ha den i sin 
tomt/trägård och många väljer att ta bort blomman, oftast från rot så de ej får chans att 
blomma igen. 

Maskrosen är som sagt en oönskad gäst i många gräsmattor, och ses som ogräs. Det 
många inte vet är att  maskrosen nämligen har många hälsofördelar, den kan bland annat 
kan stimulera vår matsmältning, genom att stimulera utsöndring av slaggprodukter via 
njurar och lever. Dessutom kan maskrosen stimulera produktionen av galla, vilket behövs
för nedbrytningen av fett i kroppen. Den innehåller även flera viktiga näringsämnen och 
blomman kan enkelt användas för att göra sirap, te, vin eller användas i matlagning 
såsom sallader. Maskrosen absorberar också mineraler från jorden vilket gör att även 
växten får ett högt innehåll av mineraler. Bladen innehåller rikligt med C-vitamin som 
behövs för vårt immunsystem och som även fungerar som antioxidant i kroppen.
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