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De fleste af træernes blade 
folder sig ud i løbet af maj 
måned. 

Men hvad laver bladene, 
hvordan er de bygget op og 
hvad kan vi bruge dem til?

Planter skal have vand og nærings-
stoffer fra jorden og lys fra solen for 
at kunne overleve. For at skaffe mest 
muligt lys har træerne udviklet stam-
mer, så de kan komme op i højden, 
op over andre planter. De har grene, 
så de kan brede sig oppe i lyset. 
og de har rødder, så de kan opsuge 

vand og næringsstoffer og stå fast. 
Men at udvikle og holde sådan et 

kæmpeapparat i gang kræver meget 
energi. Det skaffer bladene. De virker 
som små fabrikker, der laver suk-
kerstoffer (som også kaldes glucose 
eller kulhydrater). 

Sukkerstofferne er træets energi 
– det som det lever af og vokser på. 
og træet kan gemme sukkerstofferne 
til hårde tider, hvis det oplagrer suk-
keret som stivelse.

Bladene er kort fortalt bygget op 
af celler, spalteåbninger og lednings-
strenge (se figuren herunder).

Inde i cellerne findes grønkornene, 
nogle små bitte grønne korn. Her-
inde laves træets energi ved at vand 
og kuldioxid omdannes til ilt og 
sukkerstoffer. Denne proces kaldes 
fotosyntesen. 

Men for at fotosyntesen kan for-
løbe skal der bruges sollys. I foto-
syntesen bliver lysenergien i sollyset 
omdannet til kemisk energi som 
altså oplagres i sukkerstofferne.

Jo mere lys der rammer grønkor-
nene jo større fotosyntese – hvis el-
lers der er kuldioxid (Co2) og vand 
nok. og her kommer spalteåbningerne 
og ledningsstrengene ind i billedet.

Co2 kommer ind i bladene gen-
nem spalteåbningerne på bladenes 
underside. Spalteåbningerne er me-
get små huller som knapt kan ses 
med det blotte øje. 

Bladet kan åbne og lukke spal-
teåbningerne. når bladet skal lave 
fotosyntese åbnes spalteåbningerne, 
så Co2 kan komme ind. 

når spalteåbninger bliver åbnet, 
slipper der ilt og vand ud. Træet 

kan altså ikke lave fotosyntese uden 
at lukke vand ud - og det kan blive 
til mange liter på et døgn. Men for-
dampningen af vand er også med til 
at regulere bladenes temperatur. 

Ledningsstrengene ses som bladets 
“nerver”. De er en slags rør som 
transporterer vand, næringsstoffer 
og sukkerstoffer rundt i bladet. vand 
er opløsningsmidlet, der sørger for 
transport af stofferne. vandet opta-
ges gennem rødderne og ledes ud i 
bladene gennem ledningsstrengene. 

Alt i alt har bladene en vigtig 
funktion for træet, men også for os. 
Restproduktet fra fotosyntesen er ilt, 
som bladet lukker ud gennem spal-
teåbningerne. og ilt er grundlagt for 
livet på jorden.
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Lys- og skyggetræer
Et skyggetræ har bladene placeret 
sådan, at meget lidt lys slipper gen-
nem kronen (2-3% af dagslyset). 
Det betyder at træet kan vokse i 
ret svagt lys. Bøg, ær, rødgran og 
ædelgran er skyggetræer.

Lystræer derimod slipper 10-20% 
af lyset igennem. De skal derfor 
vokse i fuldt dagslys. Eg, birk, 
skovfyr og lærk er lystræer.

Træernes blade er grønne fordi grøn-
kornene absorberer (optager) de blå og 
røde farver fra sollyset. Det grønne lys 
bliver derimod kastet tilbage. 

Vidste du at grøn-
korn er opbygget på 
næsten samme måde 
som hæmoglobin. Hæ-
moglobin er det stof 
der transporterer ilten 
rundt i vores krop, 
og det gør vores blod 
rødt. Grønkorn er op-
bygget af kvælstof, ilt 
og brint samt magne-
sium. Hæmoglobin in-
deholder jern i stedet 
for magnesium.

Lindebladsandwich
Smør to stykker rugbrød 
med smøreost. Mellem 
brødet lægges tomat, 
agurk og kylling i silke-
tynde skiver samt nyud-
sprungne lindeblade.

Træerne risikerer at tørre ud, 
hvis de ikke kan få vand gennem 
rødderne. Det er bl.a. tilfældet om 
vinteren, så derfor smider mange 
træer bladene og går i en slags hvile-
tilstand.

I lande med sommertørke kan 
træerne smide deres blade om som-
meren så træet undgår at tørre ud. 
Omvendt er det i regnskoven, hvor 
klimaet er konstant. Her beholder 
træerne bladene hele året.

Nåle er også blade 
Grantræer og fyrretræer har også 
blade. De er udformede som 
nåle og bliver normalt siddende 
på træet i flere år.

Salat med bøgeblade
De nyudsprungne, lysegrønne bø-
geblade smager dejligt. efter nogle 
uger bliver de mørkegrønne, seje og 
lidt bitre og er ikke så velegnede til 
at spise. 

Bland ½ citron med en skefuld 
honning og hæld det over en skål-
fuld bøgeblade. 

eller bland ½ citron, 1 tsk. olie, 
salt og peber i en skål. vend bøge-
blade, rucola og iceberg i blandingen. 
Læg tomat, mango, rødløg, feta og evt. 
kogte laksestykker over salaten og ser-
ver salaten med groft brød til. 

eller opfind din egen bøgeblad-salat.

Et bladknald
knyt hånden, sådan at der er 
en lille afstand mellem pegefin-
geren og hånden. Læg et friskt 
blad over tommel- og pegefin-
ger og slå hårdt med flad hånd 
på bladet. Så flækker det og 
giver et ordentligt skrald.

Se fordampningen
Træk en plastikpose uden på bladene på en gren 
med en snor. Der må ikke kunne slippe luft ind i 
posen. kig til posen efter 1 time, ½ og 1 dag. Den 
bliver uklar når vandet fordamper fra bladene.
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