
REJSEPLORA 

FOR 

NORDITALIEN 

Denne rejseflora er et sammendrag af oplysningerne i 

Pignattis Flora d'Italia og dækker følgende regioner: 

F: Friuli e Carnia (dog uden det smalle bæl

te langs Triest. Pignatti skiller det ud 

som et særligt område, og det har jeg 

ikke taget med.) 

V: Veneto 

T: Trentino e Alto Adige 

L: Lombardia 

P: Piemonte samt Val d'Aosta 

Pignattis flora indeholder desværre en hel del sju

skefejl i nøgler og beskrivelser, og det er ikke u

sandsynligt, at en del af dem er smuttet med over i 

rejsefloraen, selv om jeg har foretaget nogen jævn
føring med Flora Europaea. 

Medbringelige supplerende floraer: 

Pitschmann, Reisigl og Schiechtl: Flora der Sudalpen, 

- Dækker området fra øst for Gardasøen til Comosøen, 

Er udtømmende for de iøjnefaldende slægter, men går 

til gengæld meget let hen over for eksempel Græsser 
og Halvgræsser. Med stedsangivelser. 

Adler, Oswald og Fischer: Exkursionsflora von Oster
reich, 

Binz/Becherer: Schul- und Exkursionsflora fur die 
Schweiz. 

Eduard Thommen: Taschenatlas der Schweizer Flora. -

Indeholder tegninger af de svejtsiske karplanter. 

P. Fournier: Les quatre Flores de France. 

Mogens Thornberg 



l. 

LYCOPODIACEAE 

1. Stænglen gaffelgrenet, opstigende eller opret. Sporehusene ved g~..l.llden af 
almindelige blade H. selago 

Stænglen ikke gaffelgrenet, krybende med korte sidegrene. Sporehusene 
i endestillede aks 2, 

2. Stænglen med modsatte, skælagtige blade i 4 rækker •••••••.••••.....•• J. 
" skruestillede blade 6. 

J, Aksene kortstilkede. Stænglerne ofte overjordiske •..••••••••••..•.••. 4, 
" langstilkede. " " underjordiske 5, 

4, Yderste skud 4-kantede. Aksskæl lancetformede og spidse ••••. D. alpinum 
" affladede. ægformede med brod D, issleri 

5. Blågrøn. De tyndere grene l,2-l,5mm brede, let affladede D. tristachyum 
Friskgrøn til gulgrøn. De tyndere grene 2-Jmm brede, tydeligt affladede 

D. complanatum 
6. Bladene opadrettede. Sporebladene så store som alm. blade Le. inundata 

alsidigt vendte. Sporebladene mindre end de almindelige blade 7, 
7. Bladspidsen hårformet forlænget. Aksene siddende, enlige •• Ly. clavatwn 

" spids eller tilspidset. Aksene stilkede Ly. annotinum 

Huperzia selago (1.) Bernh. Otteradet ulvefod. VII-IX, F,V,T,L,P. 

Lepidotis inundata (L.) C.BOrner Liden ulvefod. VI-IX. F,V,T,L,P. 0-1800m. 

Lycopodium annotinum 1, Femradet ulvefod. VI-VIII. F,V,T,L,P. 500-2500m. 

L. clavatum L. Almindelig ulvefod. VII-IX, F,V,T,L,P. 0-2300m. 

Diuhasiu.m complanatwn (1.) Rothm. Flad ulvefod. VII-VIII. F,V,T,L,P. 

D. tristachytun (Pursh) Rothm. Cypresulvefod. VII-IX. F,V,T,L,P. 

D. issleri (Rouy) Holub Aksene ustilkede, 1-2 sammen, sjældent kortstilkede. 

D. alpinum (L.) Rothm. BJærgulvefod. Blågrøn. Tæt bundt af grene med 4 ræk
ker nogenlunde lige store blade. VI-IX, F,V,T,L,P. l000-2800m. 

SELAGINELLACEAE 

Selaginella sela;inoides (L.) Link Nordisk dværgulvefod. 5-15cm. Bladene 
skruestillede, 1 -3mm, med 1-5 par store tænder. Mosagtig plante. F,V,T,L,P. 

S. helvetica (1,) Link Svejtsisk dværgulvefod. d-lOcm. Krybende skud med to
radede blade. Smalle aks pii oprette stilke. VI-VII. F,V,T,L,P. l00-2500m. 

ISOETACEAE 

Isoetes lacustris L. Sortgrøn brasenføde, Bladene 8-25cm, mørkegrønne og sti
ve, kort tilspidsede. VII-IX. L,P. 200-2000m, 

I. echinospora Dur. (I. setacea) Gulgrøn brasenføde. Bladene 5-12cm, lyse
grønne, gennemskinnelige, bøjelige, jævnt og fint tilspidsede. VII-VIII. L,P. 

.9r, malinverniana Cesati & De Not. Stor brasenføde. Bladene 30-80cm, bredt 
hinde Kantede ved grunden. VII-X. P: Vercelli- og Novara-provinserne; hurtigt 
strømmende vandingskanaler. 100-300m. 

EQUISETACEAE 

2. 

Eguisetwn. Padderokke. Nøgle til grønne skud. 

1. Stænglen ikke eller lidet forgrenet • , • , ••• , , • , ••••••••••••••..•. , , • , , 2, 
" stærkt forgrenet 4, 

2, Stænglen uden fremtrædende ribber .••....••••...•••••.•••.••• fluviatile 
med tydelige ribber 3. 

3, Stænglen tyk og trind. Bladkransene med over 8 tænder ••••••••.• hiemale 
" spinkel og kantet. Bladkransene med 3-8 tænder variegatum 

4, Stængelskedernes tænder færre end furerne ••••..••••••••.•••• silvaticurn 
" " så mange som furerne 5, 

5. Stænglen ca. 10mm tyk, med 20-40 fine ribber •••••••••••••·••• telmateia 
" . sjældept over 7mm tyk, med under 20 tydelige ribber . . 6, 

6. Stænglens midterhulrum over 2/J x stængelbredden •••.••.••••• fluviatile 
" " under 2/3 x " 7. 

7, Grenenes nederste led meget kortere end stængelskederne ••••.••••••.•. 8. 
" " længere " " . 9, 

8, Stængelskedernes tænder 1/3-2/3 x røret •••••••••••..•.•••••.•• palus~re 
" " højst 1/3 x røret rarnosissimwn 

9, Grenene mest med 4 sylformede tænder .•••••.•••••••••••••••••.•• arvense 
n J kort trekantede tænder pratense 

Equisetum hiemale L. Skavgræs, F,V,T,L,P. 0-2500m. 
E. ramosissimurn Desf. Grenpadderokke, 10-lOOcm. Stænglerne ru og hårde, mør
kegrønne og uregelmæssigt grenede. Sidegrenenes skeder ofte let oppustede, 
med trådformede tandspidser. Akset 6-12mm, brodspidset. F,V,T,L,P. 0-1500m. 

E. variegatum Schleicher Liden padderokke, F,V,T,L,P. 0-2500m. 

E. fluviatile L. Dyndpadderokke. F,V,T,L,P. 0-1800m. 

E. palustre L, Kærpadderokke. F,V,T,L,P, 0-2500m. 

E. silvaticu.m L. Skovpadderokke, F,V,T,L,P. 200-2000m. 

E. nratense Ehrh. Lundpadderokke. V,T,L,P, 100-lBOOm. 

E. arvense L. Agerpadderokke. F,V,T,L,P. 0-2000m. 

E. telmateia Ehrh. Elfenbenspadderokke. F,V,T,L,P. 0-1500m. 

FILICES 

l. Fri tf lydende vandplanter ...•••.• , . , ••• , •••• , •. , , .•••• , , •• , , , , , , •• , , , 2, 
Rodfæstede landplanter J. 

2. Bladene små, toradede og taglagte ..•....•.......••••.••••••..•• Azolla 
" 10-14x6-9mm, modsatte og helrandede Salvinia 

J Kugleformede til ellipsoidiske sporefrugter ·:···················:··· 4. 
· Sporerne i sporehohe r,a hladundersiden eller pa omdannede bladafsnit 5, 

4. Bladene firkløveragtige , • , . , , ..••••••• , , ..•...• , •• , ••.• , ••• , , Uiarsilea 
11 trådforme de Pilularia 

5, Soorehusene samlede pa en omdanne~, endestillet bladdel •••••..•...•• 6, 
i " i snorehobe uå bladets underside eller rand 8, 

6. Den grønne del ~f bladetiudelt og helrandet .•.••..••..•.• Ophioglossum 
" " n " 1-4 x delt 7, 

7, Den sporebærende bladdel adskilt fra den grønne bladdel Botrychium 
for enden af det 2 x delte hlad Osmunda 



3. 
8. Snorehobene helt dækkede af tætsiddende skæl .••••••••.••••••....... 9. 

· synlige eller dækkede af bladranden 10. 
9, Bladet l x delt ............................................. Ceterach 

2 x Notholaena 
10. Snorehobene m.m. dækkede af den omrullede bladrand .•••.••••.••..• 11. 

~ ligger frit på bladundersiden 17. 
11, Soorebærende og golde blade forskellige .•.•••••..••••••..••••...• 12. 

1 · slags blade 14, 
12, Bladene 1 x del te . , , , •..•..... , , , .• , • , •. , , .••••••.•• , •• , , • . Ble cJ:1.nu.m 

2-.3 x delte 1.3, 
lJ. 70-l50cm. Sporebærende blade til sidst hel't brune .••••• , , Matteuccia 

8-}0cm. Sporebærende blade grønne hele tiden , Cryptogramma 
14, Bladstilken med skælagtige har, rødbrw1 ligesom sKaf~er, Cheilanthes 

" glat eller ogsa filtet nederst 15. 
15. Bladafs-:1ittene vifteformede, ca. sa lange som brede ..••••• , Adiantum 

" længere end brede 16. 
16. Bladene 1 x del te , •• , . , ....•••.. , . , .• , , , . , , •...• , ••.••.•••••• Pteris 

2-4 x delte Pteridium 
17. Sporehobene aflange eller linjeformede ....•••...•........••.•••.• 18. 

m.m. runde 21. 
18. Bladet udelt .• , . , ........ , , • , , •. , ... , , , , • , ••• , , ...•..••.• , Phylli tis 

1-4 X delt 19, 
19. Enårig. Uden slør ..•••••••••• , •.... , , ••.•••••••••••• , , , , •• Anogramma 

Flerårig. Med slør 20. 
20. Mindre bregner (indtil 40cm). Sløret helrande t • , •... , • , .••• Aspleniu.m 

Større bregne. Sløret med frynset rand Athyrium filix-femina 
21. Sporehobene uden svøb , • , •..•• , , . , • , , ••••••• , ••••.•..••. , •••••.•• , 22, 

" med et svøb (hindeagtigt eller i form af en harkrans) 25, 
22. Bladene 1 x del te . , , , , , , •..... , , , , • , , •••• , •....• , ••..... , Polypodium 

2-4 x delte 23, 
23, Bladfligene mindre nedad ..........••.••••..• Athyrium distentifoli~~ 

De nedre bladflige størst 24, 
24. Bladet 3 x delt, m.m. ligesidet trekantet .•••••••..•.•• Gyomocarpium 

2 x " , lancetformet trekantet Thelypteris phegopter~s 
25, Sløret består af en ring af h8.r .•.• , .•..••• , •.••. , •••••••• , • Woodsia 

'
1 hindeagtigt, dækker sporehoben 26. 

26. Bladene 2 x delte med næsten helrandede afsnit .•.••....• Thelypteris 
med tandede afsnit 27, 

27, Sløret skjoldformet og midtfæstnet .•••.••.•...•••.••••••.••....•. 28. 
ikke skjoldformet 29, 

28. Bladribberne sammenløbende og maskedannende. Bladet 1 x delt Cyrtomiwn 
" eJ " 11 

" Polystichum 
29. Sløret hætteformet, fæstnet på den ene side •••••..•.•..• Cys~opteris 

nyreformet Dryopteris 

Ouhioglossum vulgatwn L. Alm. slangetunge. 1·1-VII. F,V,T,L,P. 0-1700m. 
Botrychium. M;inerude, 

1. 3ladet fæstnet nederst pa stilken 
midt pa stilken 

2. Bladet kortstilket, (0-)1 x delt 
langstilket, 2-3 x delt 

.................................. 2, 
3. 

. , •.•.••. , , • , .•.... , .•.•...•. simplex 
mul-cifidum 

4. 

J, Bladet l x delt med vifteformede, fortil afrundede afsnit •.•• lunaria 
2 x " " m.m. spidse afsnit matricariifolium 

Botrychium simplex E.Hitchc. Enkel månerude. VII-VIII. T. lJ00-2lOOm, 

B. lunaria (1.) Swartz Almindelig mcinerude, VI-VIII. F,V,T,L,P. 300-JOOOm. 
B. matricariifoli~~ A,Braun 

B. multifidum (Gmelin) Rupr. 
Kamillebladet manerude, VII-VIII. T,L. 

Stilkmånerude. VII-VIII. T,L,P, 900-1900m. 
Osmunda regalis L, Kongebregne. VI-VII. V,L,P. 0-600m. 

Notholaena marantae (L.) Desv. (Cheilanthes m.) Pelsbregne. 4-35cm. Blad
pladen linje-lancetformet, omtrent af den mørkebrune stilKs længde, med mør
kegrøn og glat overside. VI-IX. V,T,L,P, VI-IX, 

Cheilanthes acrostica (Balbis) Tod. (C. fragrans p.p.) Frynset skælbregne. 
3-15cm. Bladpladen smalt trekantet, 2-3 x delt, mørkegrøn og stiv i det, Den 
ombøjede, sporedækkende bladrand frynset. III-IX. L,P. 0-lOOOm. 

Adiantum cani l lus-veneri s L. Ven1..i.shår. 10-40cm. Sort, skinnende bladstilk. 
EJ.ad.et 2-3 x delt med o:ttest rtelt adsi<ilte afsnit pi:i. l-3cm. F,V,T,L,P. 

Pteris cretica L. Kantbregne. 50-lOOcm. 1-7 par linje-lancetformede flige 
pa J.0-15xlcm, de nederste ~an være tvedelte ved grunden. VII-IX. L,P. 

Cryptogramma crispa (L.) R:Or. Persillebregne. 15-J?cm._Bladene lysegrønne, 
tuestillede, De sporebærenue blade med smallere afsnit. 3 x f~nt delte. Gol
de blades afsnit liied kileformet grund, VII-IX. V,T,L,P. 1000-2400m. 

Anogramma leutophylla (L.) Link Nøgenbregne. 5-15cm. Lille, tyndbladet enå
rig bregne. De golde og sporebærende blade lidt forskellige, 2-J x delte. 
Sporehobene til sidst s&~menflydende. III-IV. V,T,P. 0-lOOOm. 

Pteridium aauilinum (L.) Kuhn Ørnebregne. V-IX, F,V,T,L,P. 0-2lOOm. 

Thelyuteris limbos7erma (All,) H.P.Fuchs Bjærgmangeløv. 30-lOOcm. Tuefor
met, Bladstilken l 4-1/10 x pladen, brunskællet. VII-IX. P,V,T,L,P. 0-2000m. 

T. palustris Schott Kærmangeløv. 20-80cm. Bladene spredte på en krybende 
jordstængel. Stilken ca. = pladen, uden skæl, VII-IX. F,V,T,L,P. 0-1350m. 
T. uhe~outeris (1.) Slosson Dunet egebregne, VI-IX. F,V,T,L,P, 175-2400m. 
Asplenium. Radeløv. 

l. Bladene hånd- eller gaffelgrenede • , •••••••••••• ,, .• , •••••••••. , ••• ,, 2. 
" 1-4 x fjersnitdelte J. 

2, Bladene hånddelte med 3-5 lancet-rudeformede afsnit •••••••••.• selosii 
" 1-3 x gaffelgrenede med lange, smalle afsnit septentrionale 

3, Bladene l x delte •••••••.......••• , •....••..•••••••••••••••••••••••. 4, 
2-4 x delte 7, 

4. Bladafsnittene smalt kileformede, få par •.•.••••..•....•. x germanicurn 
brede 5, 

5. Bladstilken næster; helt grøn ... , .•• , , , ...•. , •••• , , , ••• , , , , ...•• viride 
sortebrun 6. 

6. Bladskaftet helt sorte brunt , •• , ...•.• , ••. , •••• , •••..•• , • , • trichomanes 
" grønt øverst oppe adul terinwn 



5. 
7. Bladstilken grzin undtagen helt nederst , • , • , .... , • , •••• , ••• , , ••••• , .• 3, 

" rødbrun 10. 
8. Fligene af 1, orden aftager i størrelse nedad •••••.•••.•••.•• fontanwn 

" " " 
11 tiltager i 11 9, 

9. Bladpladen tynd, m.m. kirtelhEtret •••.....••••••••...• , •••••••• lepidwn 
" ret kraftig, oftest glat ruta-muraria 

10. 2.ordens afsnit m.m. hånddelte. Yderste flige ca.lmm brede fissu.m 
ikke " , afsnit bredere 11. 

11. Bladpladen m.m. trekantet; de nederste flige 3-6cm, ca. 1/3 læn-
gere end de midterste 12. 

3ladpladen elliptisk eller i~~~;tf~;~;t;·d~·~;d;;'fiig;·~~4~;;······ 
lig eller kortere end de midterste 14. 

12. De yderste flige kile-vifteformede. Bladene bløde og matte cuneifolium 
" " " æg- eller lancetformede. Bladene stive og skinnende 13, 

13. Bladene stærkt skinnende. De yderste flige udtr'J.kne ..•••••. ono:pteris 
" skir.nende. Fligene ikke udtrukne adiantum-nigrum 

14. Sporehobene nær midterribben. Bladpladen 1/10-1/5 x så bred som lang 
foresiense 

Sporehobene nær randen. Pladen 1/5-2/5 x så bred som lang obovatum 

Asuleniwn trichomanes L. Rundfinnet radeløv. III-IX, F,V,T,L,P. 3 ssp.: 
ssp. 1nexuectans Lovis: Bladpladen brat afsluttet foroven. Yderste afsnit 
bredt og iøjnefaldende. Mest på kalk. 
ssu. trichomanes: Bladpladen j~vnt tilspidset. Afsnittene rundagtige; de 
øvre adskilte og skævt pasatte. Mest kalksky. 
ssu. quadrivalens D.E,Meyer: Bladpladen jævnt tilspidset. Afsnittene aflan
ge og parallels1dede; de øvre tætstillede. Mest pa kalk. 
A. adul terinum Milde Br1L'1t radeløv. 4-20cm. Den forreste 1/10-1/3 af blad
skaftet grønt, ellers sortebrunt. Serpentinklipper. VII-VIII, L,P. 

A, viride 1, Grønt radeløv. 5-15cm. Bladfligene ca. 5mm, lysegrønne, V-IX. 

A. fontanum (L.) aernh. Kilderadeløv. 10-20cm. Bladet smalt, lancetformet 
til smalt elliptisk, Stilken strifarvet eller grønlig. III-X. P. 100-1500m, 

A, foresiense Le Grand Fransk radeløv. 10-20cm. Bladform som hos foregaen
de. }'ligene med 1-3 par tandede, afrundede afsnit. Nedre fligpar nage,; ned
advendte. Bladstilken bliver grøn lige under skaftet. III-X. L. 100-lJOOm. 

A. obovatwn Viv. Ægradeløv. 15-JOcm. Omridset ægformet-trekantet. De nedre 
Ilige i<:un lidt kortere end de midterste. Bladtænderne hutte og brodspidsede. 
III-X, P. 0-lOOOm, 
A, adiantwn-nierwn L. Sort radeløv, VII- 1/III. F,V,T,L,P. 0-1750r_f], 

A, ononteris 1, Fjerradeløv. 10-dOcm. Ligner foregaende meget. De yderste 
afsnit noget piskefonnet udtru:«:ne. Afsnittene noget opadbøjede. F,V,'T,L,P. 

A. cuneifclium 'liv. Kileradelov. 8-15cm. Lysere i det end de 2 roree;c.ende. 
Kan .'!linde om en stor Murrude. 1-'JII. V, L. 200-lOOOm. 
A. seutentrionale (L.) Hoffm. Nordisk radeløv. VII-X. P,V,T,L,P. 

A. :< ~er;TJanicum Weis (A, tricl:cmanes x sei;-;;entrionale) 5-20cm. De fb. flige 
..Lnd:iJ. 15m:n J.ange, med 2-3 sma.tænder yders,:, Sammen med forældrearterne. 

6. 

Asplen1um selos11 Leybold Trefliget radeløv. 2-lOcm. Bladstilken 3-5 x ola
den, rødbrun nederst, grøn øverst. Fligene ca. 5-8xl-2mm, noget nedløbende, 
tandede eller indskarne fortil. VI-IX. F,V,T,L. 200-2400m. 

A. ruta-muraria L. Murrude. 5-15cm. VI-X. F,V,T,L,P. 0-2400m. 
A. lepidum C.Presl Kirtelradeløv. 3-lOcm. Ligner meget foregaende, men bla
dene ortest med mange, kortstilkede kirtlet. III-X. V ,T. 600-2250m. 

A. fissum Kit. Finbladet radeløv. 15-22cm. Bladstilken 1-2 x pladen, denne 
ofte reduceret. Yderste flige parallelsidede. Bladets omrids lancetformet. 
VII-IX. F,V,T,P, 600-2400m. 
Ce terach ·officina-rum DC. Miltbregne, 5-15cm. Tæt roset, 'Bladene læderagtige 
og mørkegrønne ovenpå, rustfiltede nedenunder, l x delte med butte flige, 
der er kun lidt længere end brede. V-VIII, F,V,T,L,P, 0-2000m. 

Phyllitis scolopendriu.."Il (L,) Newman Hjortetunge. 20-60c:n. Bladene stedse
grønne, udelte, med hjærteformet grund. Linjefonnede sporehobe. F,V,T,L,P. 

Athyrium filix-femina {L.) Roth Fjerbregne. Sporehobene aflange med bli
vende slør. 'III-IX. F,V,T,L,P. 0-2400m. 
A. distentifoliwn Tausch Fjældfjerbregne. 50-150cm. Minder om foreg<iende, 
men sporehobene runde og sløret meget tidligt affaldende, 500-2400m. VII-IX. 

cystopteris. Bægerbregne. 
l, Krybende jordstængel med spredte blade ...••.••••.•...••.••.••• montana 

Planten tueformet 2. 
2. Bladribberne udmunder overvejende i indbugtninger .•.••.••...••• alpina 

•• " " i blad tænder J, 
3. Sporerne piggede , , ..•• , , •••••• , , .•• , , •.•••• , •• , , •• , • , •••••• , , fragilis 

" ru dickeiana 

cystopteris fragilis (1.) Bernh, Bægerhregne. 5-35cm. Bladpladen mest lan
ce~tvrmetj fligene næppe overlappende. V-IX. F,V,T,L,P. 100-JOOOm. 
C. dickeiana Sim. Rynkesporet bægerbregne. Ligner foregaende meget. Blad
pladen mest trekantet, ofte mattere og lidt over i det brunlige; fligene 
med overlappende rande. VI-VIII. T (Val Passaria),P (Valle d'Aosta). 

C. alnina (Wulf.) Lk. Alpebægerbregne. 5-20cm. Ofte mere fintdelt end fra
gilis. VII-X. Over 1000m. 
C. montana (Lam.) Desv. Bjærgbægerbregne. 10-25cm. Bladene enlige, J x del
te, mørkegrønne, med bredt 3-5-kantet omrids. VI-IX, F,V,T,L,P. 1000-2000m. 

Woodsia. Frynse')regne. 

Bladstil~en grønlig til stråfarvet, stort set glat ,,,,,,,, ,, pulchella 
" rødbrun, m.m. beklædt :ned skæl og har 2. 

2. Bladundersiden med har og skæl ..••.•.. , , , ••.•..••• , . , , , • , , , •• ilvensis 
kun med har alpina 

Woodsia ilvensis (L.) R.3r. Alm. frynsehregne. 4-20cm. Ligner en lille Bæ
ger'Jregne af udseende- 3lade t :norice- til brunliggrønt. Længste 'oladafsni,; 
med 4-3 par lapper. VI-'./III. L (Alpe di Siu.si?). i300-1800m . 



Woodsia alpina (Bolton) S.F.Gray Fjældfrynsebregne. 5-lScm. Bladet bleg
til gulliggrønt. Afsnittene med 1-4 par lapper. VII-VIII. F,T,L,P.·JOO-l600m. 

W. uulchella Bertol. Glat frynsebregne. J-12cm. Bladet oftest gulgrønt og 
~.m. gennemskinneligt, minder om en lille Bægerbregne. Længste afsnit 4-7mm, 
med 2-7 par lapper eller flige. Bladet glat bortset fra slørharene. VII-VIII, 
F,V(Tarvis),T,L(Brenta og Grigne). l000-2JJOm. 

Matteuccia struthiooteris (L,) Ted. Strudsevinge. VII-IX. F,V,T,L,P. 

Pol ystichurn. Skjoldbregne, Ligner gennemgaende Mangeløv, men smaafsni ttene 
usymmetriske og stærkere brodspidsede. 

l. Bladet 1 x delt ••.••....•.•.•••. , ..••• , .••• , ••••• , , , , ••.••• , lonchitis 
2-J X delt 2, 

2. Bladet blødt, h8.ret på begge sider ••.••••..•••••....•..•••••.• braunii 
stift, glat p8. oversiden J. 

J. Småafsnittene tydeligt stilkede, ikke nedløbende •••••••.•••• setiferum 
m.m. siddende og nedløbende aculeatwn 

Pol;(stichum lonchi tis ( L.) Rothm. Krumfinnet skjoldlJregne, 15-60cm. Bladet 
st1! t og ove!'Vlntrende, med 15-50 par seglforme de flige pa !-Jem. VI-\iIII. 

P. aculeatum (L,) Roth Alm. skjoldbreene. }0-90cm, De nederste flige 1/2-
l;J kortere end de midterste. VI-VIII. l<',V,T,L 1 P. 0-2000m. 

P. setiferum (Forsskal) Woynar Blød skjoldbregne. J0-120cm. Som aculeatu.rn, 
men de nederste flige kun lidt kortere end de midterste. VI-VIII. 0-2000m. 

P. ~rau..~ii (Spenner Fee Håret skjoldbregne. JO-BOcm. Sorrunergrøn,F,V,T,L,P. 

Cyrtomi'U.ffi fortunei J.Smith 40-SOcm. Bladet 1 x delt med 10-25 par tilspid
set lancetformede, ofte seglkrummede flige på 5-9cm. IV-V. Forvildet i P 
(Cannocio) og F (M, di Ragogna). 0-JOOm. 
Dryopteris. Mangeløv. 

1. aladene 2 x del te .•• , • , , • , , • , •••..•.... , •.••.•••••.•....•• , •••. , ..• 2. 
3-4 x delte forneden 4, 

2. 10-20 par flige. Golde og sporebærende blade lidt uens •.•••. cristata 
20-35 " " , Bladene ens J, 

J. En sort plet inderst pa undersiden af fligenes midterribbe .•. affinis 
Ingen sådan sort plet filix-mas 

4, Bladstilkenes skæl ensfarvet lyse , , , , ••••• ,, .••••••••••• , , , •••••• ,, 5, 
11 

" med mørk midterribbe eller grund 8, 
5, Tænderne brodspidsede , •• , ••• , , •. , . , •...••.• , .•• , • , ..••• , . carthusiana 

ikke brodsoidsede 6. 
6. Bladet smalt lancetformet, bredest lige under midten .•••.•.. villarii 

" bredere, bredest ved grunden 7. 
7, Fligspidserne med lange, smalle, spidse tænder •.•.••..•••• suhmontana 

" " trekantet-suidse tænder pallida 
8. 3ladet smalt lancetformet. En-sort olet inderst pa undersiden 

af fligenes midterribbe , .•• , • : . , , ••••••• , •••• , , .••• , ••.••• remota 
Bladet trekantet til æg-lancetformet, Ingen sådan sort plet 9, 

9, Bladet lysegrønt. Nederste afsnit inderste nedre smaafsnit i x 
hovedafsnittet .• , , , , • , ... , .. , ••.. , . , .•...•••••• , .••••••• , expansa 

Bladet mørkegrønt. Nederste afsnits inderste nedre småafsnit 
~ortere end! x hovedafsnittet dilatata 

8. 

i.lryopteris filix-mas (L.) Schott Alm. mangeløv. VII-IX. :P,V,T,L,P,0-2JOOm. 

D. affinis (Lowe) Fr.-J. Guldskælsmangeløv. JO-lOOcm. Bladstilk og -skaft 
tæt skællede med af rødlige til kastanJebrune skæl, t',T,L,P. J50-1700m. 

D. villarii (Bell.) Woynar Klippemangeløv. 15-40cm. Bladstilken oftest 
højst 1/3 x pladen, tæt kirtlet og skællet. Bladpladen mørkegrøn, tæt dæk
ket af citronduftende kirtler. './II-IX • .P,V,T,L,P. 500-2500m, 
D, åallida (Bory) C.Chr. Blegt mangeløv. 15-60cm. Bladstilken oftest 
min st 2/j x pladen, svagt kirtlet og tæt skællet. Bladpladen lysegrøn, 
svagt kirtlet. VII-IX, 0-1600m. T (3ondone, l gl. fund). 

D. su'bmontana (FJ. & Jermy) FJ. Melet mangeløv. 2Q-60cm. Bladstilken mest 
ca. ~ x pladen eller lidt længere, tæt kirtlet og skællet. Bladpladen mørke
grøn, tæt dæk~et af citronduftende kirtlet og lidt klæbrig. VI-X. ? 
D. cristata (1.) Gray 3utfinnet mangeløv. V-IX. l'',V,T,L,P. 800-1500m. 

D. remota (A.Br.) Druce 30-90cm. Stilkskællene tofarvede med mørk grund og 
lys rand. Sladet mørkegrønt. Smaafsnittene svagt lappede. Den sorte plet 
2-Smm lang, forsvinder ved tørring. VII-VIII. 900-l?OOm. 

D. carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs Smalbladet mangeløv. VII-IX. :P,'l,'l',L,P, 

D. dilatata (Hoffm.) A.Gray Bredbladet mangeløv. VII-IX. F,V,T,L,P. 

D. expansa (Presl) FJ & Jenny Finbladet mangeløv. VII-IX. 

G;gnnocaru.iwn dr;yopteris (L.) Newman Tredelt egebregne, Lysegrøn. Nederste 
±Ligs største side±lig med 6-10 par lapper. VI-IX. F,V,T,L,P. 200-2500m. 

G. robertianum (Hoffm,) Newm, Kalkegebregne. Bladet har samme udseende som 
hos 1oregaende, men er mørkgrønt. Nederste flige største sideflig med 10-20 
par lapper. Bladskaftet kor~kirtlet. VI-IX. F,V,T,L,P. 0-2100m. 

Blechnum snicant (L.) Roth Kambregne. VI-IX. F,V,T,L,P. 0-2000m. 

Polypodiurn australe Fe"e (P. cambricu.m) Sydlig engelsød. 20-JOcm. Jordstæn
glens skæl 5-lJmm. Bladene 0,8-2 x så lange som brede, med trekantet omrids. 
II-VI. V,L. 0-1600m. 

P. vulgare 1, Alm. engelsød. 10-JOcm. Jordstænglens skæl J-6mm, Bladpladen 
lf-4 x sa lang som bred, med lancetformet omrids. Bladafsnittene rører ofte 
kun hinanden med hindekanten. III-IX. F,V,T,L,P. 0-2400m. 

P. interjecturn Shivas Storbladet engelsød. 20-JOcm. Som den foregående, 
men bladafsnittene rører hinanden med det grønne bladkød. III-IX. F.0-lOOOm. 

Marsilea quadr1fol1a L, Kløverbregne, En krybende jordstængel som hos Pil
ledrager med grupper af 7-20cm langt stilkede, firkløverblade. Fra jord
stilken udgår nogle l-2cm langt stilkede sporefrugter. VII-IX. F,V,T 1 L,P. 
0-JOOm. Sumpe, stillestående vand og rismarker. 

Pilularia pilulifera L. Pilledrager, VII-IX. F,V,L,P. 0-200m. 

Salvinia natans (1,) All. Svørruneblad. Ena.rig vandplante. Stænglen 5-lOcm 
lang med modsatte, elliptiske til ægformede blade pa 10-14nun, der er fin
vortede. Sporehobe ved bladenes grund. VII-IX. V,T,L,P. 0-400m. 

Azolla filiculoides Lam. Stor andemadsbregne. 1-lOcm. Grenet, levermoslig-



9. 
nende flydeplante med rødder. De øvre bladlapper butte, med bred hindekant. 
VII-IX. V. 0-300m. 
Azolla caroliniana Willd. 
halvspidse, med meget smal 

Liden andemadsbregne. 7-25mm. De øvre 
hindekant, VII-IX. V,L,P. 0-200m, 

PINACllAE 

Abies alba J\IJiller Alm. ædelgran. F,V,T,L,P. 400-lBOOm. 
Picea abies (L.) Karsten Hødgran. F,V,~~,L,P. 0-2200m, 

Larix decidua Mil.ler Europæisk lærk. F,V,T,L,P. 0-2400m, 

. Pi nus. Fyr. 

bladlapper 

1. Nålene i knipper pEL 5 •• , •••••••••••• , ••••••• , ••• , ••• , ••••••• , • , cembra 
" 

2. Nålene 
" 

3. 1. års 
" " 

" li li 2 2. 
8./,-20 ( 6f-2o) cm • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3. 
3-5 (2,8-6,5) cm 4. 
kviste grå til grågrønne, Koglen 8-14x7-12cm ••••••••••••• pinea 

" brunlige. Koglen 3-8x2-4cm nigra 
rødbrun, Nålene blågrønne. Koglerne stilkede •••••••• silvestris 
gråbrun. " mørkegrønne. Koglerne siddende 5. 

5. Koglen 5-7cm. Nedre kogleskæl med nedadrettet næb •••••••••••• uncinata 

4. Barken 
" 
11 2-5cm. Kogleskællene uden noget nedadrettet næb mugo 

Pinus nigra Arnold østrigsk fyr. 10-20rn. Stammens bark grålilla, skaller af 
i tangentielle striber. Nålene 6fx-llcm. }t', V ( ellers dyrket). 0-1200m. 
P. silvestris L. Skovfyr. F,V,T,L,P. 100-lBOOm. 

P. uncinata Miller Krogfyr. 3-10(-25)m. Nedre kogleskæl kraftigt udvidede 
yderst og med nedadrettet krog eller spids. L,P. 1200-2200m. 
P. mugo Turra Bjærgfyr. l-3im. F,V,T,L,P. 1500-2700m. 

P. pinea L. Pinje. 8-25m. Med parasolformet krone. Stammen graligbrun, oran
gerødt afskallende. Nålene 10-20cm. F,V, 0-800m. 

P. cembra L. Stenfyr, Cembrafyr. 10-25m. Barken rødliggrå. Kvistene kraftigi 
orangebrunt filtede. Nålene 5-Scm. V,T,L,P. 1400-2300m. 

CUPRESSACEAE 
Cupressus sempervirens L. Ægte cypres. 5-20m. Vækst som de hjemlige, dyrke
de former, men kvistene er helt trinde. Kgolen kuelerund, 2-4cm, bestående 
af 8-14 skjoldformede skæl, Dyrket og forvildet. F,V,T,L,P. 0-800m. 

Juniperus communis L. Alm. ene. Bladene n1ileformede, med 1 lys stribe på o
versiden. 2 underarter: 
ssp. communis: Udvoksede nåle 15-l?mm, med 3-lOmm mellem kransene. 0-1500m. 
ssp. nana Willd: Krybene. Udvoksede ncile 9-lOmm, med l-3mm mellem kransene. 
15oo-25oo(-3570)m. F,V,T,L,P. 

J. ox~cedrus.L. Stikkende ene. l-5m. Bladene.nåleformede, med 2 lyse stri
ber pa oversiden. Det modne bær 8-15mm, brunligt eller rødbrunt. V ,L. 

J. sabina L. Sevenbom. !-lim. Bladene skælformede. Kvistene 0,6-0,8rnm tyk
ke, firkantede, stinker ved knusning. Bærret 5-7mm, bl8.sort. 1300-2000m. 

10. 

'l'AXAC:I!:AE 
Taxus baccata L. P,V,T,L,P. 300-1600m. 

EP!!EDRACEAE 

Ephedra dtstach~a L. ssp. helvetica (C.A.Meyer) Asch.& Gr. 50-lOOcm. En lav, 
stærkt padderok elignende busk med små akselstillede blomsterstande i nøe;ler. 
Bladene reducerede til korte skeder på få mm. V-VI. ?.00-800m. T,P (Doss Tren
to, Silandro, V.Aosta, V.Susa). 

SALICACEAE 

Salix. Pil • 

1. Bladene mindst 4 x så lange som brede, linje-lancet- til lancetformede 2. 
11 lancet-, æe;formede eller rundagtige 10. 

2. Modne blade med dunet eller filtet underside ••••••••••••••••••••••••• 3, 
11 

" stort set glat underside 7. 
3, Buske på 20-SOcm med underjordiske udløbere •••.••••••••••••••••••.•.• 4. 

Træer eller buske på over lm s. 
4, Bladene 4 x så l~nge som brede, med 4-6 par sideribber ••••••••.• repens 

4-10 x sa lange som brede,-· med 10-12 par sideribb. rosmarinifolia 
5, Bladene lancetfonnede. Bladgrunden mest med 1-4 kirtler ••••••.•••• alba 

_ linjeforrnede, ukirtlet 6. 
6. Bla~ene helrandede. Undersidens hår rettede mod kanten •.••••• viminalis 

finttandede. " " forskelligt rettede elaeagno$_ 
7. Bladstilken med kirtler nær bladpladen •••••••••••••••.•••••.••..••. ,, e. 

" uden " " 9. 
8. Bladstilken med 4-10 kirtJ.er. Små, affaldende fodflige •••••.• pentFtndra 

" mest med 2-3 kirtler. Store, blivende fodfJ.j_e;e triandra 
9. Bladene helrandede i nedre, takkede i øvre halvdel ••.••••••••• purpurea 

" ensartet tandede daphnoides 
10. 1-JOcm høje, fladt udbredte tæppebuske. Raklerne endestillede , .•••. 11. 

Mindst (10-)30cm høje buske eller træer 16. 
11. De krybende skud underjordiske ••••••.••••• , •••••••••••••••• , • herhacea 

1
• 

11 11 overjordiske 12, 
12. Bladene tofarvede med mørk over- og hvidgråt filtet underside reticulata 

" m.m. glatte på begee sider 13, 
13, Bladet fortil mest udrandet eller afrundet. Tydelie;t krumme ribber 14, 

" 
11 but eller spidst, Sideribberne svaet krummede 15. 

14. Bladet l-3cm x 5-12mm, med 4-6 par sideribber ••••••••••••••••.. retusa 
11 3-8x2-4mm, med 2-4 par sideribber serpyllifolia 

15. Bladet helrandet , •••••••• , ••••••••••• , •••••••••••••••••••• , ••• , alpina 
kirteltandet breviserrata 

16. Bladstilk.en med 1-5 par kirtJ_er øverst •••••••••••••••••••••••• , , • , • , 8. 
11 uden kirtler øverst 17. 

17. Bladundersiden tæt eller spredt hiret, i det mindste pa ribberne 18. 
" helteller næstenglat 26, 

18. O,l-1(-1,S)m høj. Fodflieene 0-Jmrn, J_ancetformede eller manglende 19. 
(l )2-lOm høj, Fodfligene mest udviklede, 3-lOmm, mest halvt hjærtef. 22. 

19. Bladets 2 sider næsten ensfarvede. Raklerne endestillede •••• , , • , , •• 15, 
Bladet m.m. tydeliet tofarvet. Raklerne sidestillede 20. 



11. 

20. Med krybende, underjordiske skud samt oprette sidegrene ..... repens 
Ingen underjordiske skud 21. 

21. Bladoversiden græsgrøn, sideri8berne mest svagt indsænkede helvetica 
" blagrøn, svagt fremtrædende glaucosericea 

22. Sidste års slc..i.d tæthårede •• , .••.. , , , • , • , ••. , , , ••. , ••• , , , •. , cinerea 
glatte eller næsten glatte 23, 

2J. Bladundersiden m.m. blågrøn med grøn spids •••••••••••. myrsinifolia 
ensfarvet 2 4, 

24. Bladene bredest på eller under midten .•.••••••.•••...••••... caprea 
" over midten 25. 

25, Bladene 2-Jcm, li-2(-2!) x sa lange som hrede ...••••••.....• aurita 
7-15cm, J-3!(2-4) x så lange som brede appendiculata 

26. Bladet ensfarvet p8. begge sider, undersiden ikke blB.lig •.••....• 27. 
11 tydeligt tofarvet, undersiden m.m. blålig 28. 

27. Bladstilken 5-lOmm. l-4m høj busk .......••.• , .••••• , , mielichhoferi 
" 2-4mm. 10-J0(-50)cm lave buske 15, 

28. Bladoversiden blagrøn og mat, Bladet fuldstændigt helrandet caesia 
" græs- eller ::..ysegrøn. Bladet m.m. tandet 29. 

29, Blade·: helrandet i forreste i, aversid.en mes,:; mat • , •• , •• , , • hastata 
" ensartet tandet hele vejen, oversiden oftest skinnende .30. 

JO. Bladundersiden hlålig med grøn spids ..••••.....••••••. myrsinifolia 
" ensfarvet 31, 

Jl. Blado-.,ersiden stærkt lakagtigt skinnende , ••• , , , •.•• , • , •• , • , , glabra 
" mindre skinnende 32. 

32. Fodfligene mest tydelige, 2-Smm, Bladstilken 6-15mm hegetschweileri 
0-3mm. Bladstilken 4-6(-S)mm 33. 

JJ. Bladranden tæt og skarpt, lyst kirteltandet ••.••.•.•..•••.. foetida 
fjærnt og svagt tandet med sma, mørke kirtl. waldsteiniana 

Salix nentandra 1. Femhannet pil. F,{,T,L,P. 500-1900m. 

S. alba L. Hvidpil. F,V,T,L,P. 0-1200m. 

S. triandra L. Mandelpil. F,V,T,L,P. 0-1400m. 

S. reticulata L. Netpil. 4-8cm. Bladene l-3cm, ofte rundagt1ge; oversiden 
rynKet, undersiden med fremtrædende ribbenet. VI-VIII, 1800-2700m. FVTLP. 

S, herbacea L. Dværgpil. 1-Jcm, Bladene m.m. runde, !-2cm store, rund
savtakkede, skinnende grønne på begge sider. VI-VIII, FVTLP. 2000-JOOOm, 

S. retusa L. Stumpbladet pil. Nedliggende. Bladstilken 2-6mm. Bladgrunden 
langt kileformet. Raklerne l-2cm lange, hunraklerne mangeblomstrede. 
V-VIII. nTLP. 1900-3000m. 

s. seru~llifolia Scop. Timianpil. Nedliggende, Bladstilken 0-2mm. Bladet 
rW1dagt1gt til elliptisk med kileformet grund. Raklerne 5-6mm, hunraklerne 
med 2-7 blomster. V-VIII, FVTLP. 1800-2700m. 

S. '')revi..serrata Flod, Korttandet pil. 5-50cm. Bladene l-Jx!-2cm, grøn...'1e 
og skinnende pa begge sider. Raklerne 4-Scm, pa 1-Jcm lange stilke. 3lad
randen tæ'7. korttandet, VI-'III, 'ITLP, l'J00-2500m. 

s. alnina Scop. Myrte_pil. 5-JOcm. Bladene 12-J5x6-18mm, grønne og skin.'1en
de ?a begge sider, ofte blivende langt randharede. Hunraklerne l-2cm, deres 
stille ca. 6mm. VI-VII, FVT, 1800-2600m. 

12. 

Salix glaucosericea Flod, Silkepil. 30-lOOcm. Bladene 5~-7txlt-2,2cm, om
vendt lancetformede, tæt silkehåret på begge sider, helrandede. Raklerne 
tætte og oprette, 4-5xlcrn, VI-VII. TLP. 1000-1800m. 

S. hegetschweileri.Heer BJærgvældspil. l-2m, Bladet 4-7x2-3cm, med afrun
det grund, som ungt brunligt, senere skinnende sortagtigt grønt ovenpa og 
søgrønt nedenunder. Kvistene skinnende. V-VI, VTLP. 1500-2000m. 

S. myrsinif olia Sal i sb, (S. nigri cans) Sort pil. FVTLP. 600-lJOOm, 

S, mielichhoferi Sauter østrigsk pil. l-4m, Bladene 3-lOcm, mest lancetfor 
~ede, stilKen 5-lOm.~; undersidens ribbenet fremtrædende. Kvistene glatte og 
skinnende. V-VI. VT (Comelico, Cadore, P.Pordoi, V.l<'assa, Pusteria). 

S. ~labra Scop. Glat pil. 50-150cm. Bladene 5-8x2-3cm, tæt takkede, med 
mørkegr2Jn over- og lysere til bl8.lighvid underside, FVTLP. 1200-1800m. 

S. appendiculata Vill. Bjærgpil. !-6m. 3ladundersiden hlc3.grøn, tæt til 
spredt r'...l.børstet; ribbenettet tætmasket. Bladene bredest i øvre halvdel, 
,;,jævnt tandede. Fodfligene 5-lOmm. IV-VI. FVTLP. 500-2000m. 

S. cinerea L, Grapil. FVTLP. 0-lCOOm. 

S. aurita L, Ø:-et pil. FVTLP. 200-l?OOm, 
s. cacrea L. Seljepil. FVTLP, 0-1800m. 

S. repens 1. Krybende pil. FVTLP. l00-1500m. Sj. 
S. rosmarinifolia L. Rosmarinpil. 20-40cm. Bladene 4-6cm x 5-6mm, m.m. op
rette, tilsidst m.m. glatte ovenp8., silkehitrede nedenunder, V; .Klitlavnin
ger ved Piaves og Tagliamentos udløb. 

S. foetida Schleicher Stinkende pil. J0-150cm, Bladene 15-25x7-15mrn, tæt 
og skarpt savtakkede med på.faldende store, udsi::aende kirtler, mørkegrønne 
ovenpå, blcigrønne nedenunder. '/I-VII, FVTLP, 1400-2100m, 

S. waldsteiniana Willd. Brunpil. J0-50(-120)cm. Bladene J-5cm, 2-J x sa 
lange som brede, oftest bredest over midten, med fremtrædende ribbenet pa 
begge sider. Fodfliee ofte manglende. VI-VII. FVTL. 1400-2200m. 

S. hastata l, Spydpil. J0-150cm. Bladene 5-7fxJ-5cm, bredest over midten, 
ribberne fint og tæt netagtigt forbundne, Veludviklede fodflige. Unge kvi
ste tydeligt langharede ved grunden. VI-VII. FVTLP. 1700-2JOOm, 

S. helvetica Vill. Svejtsisk pil. J0-80cm. Bladene 3-4!xl-licm, ofte bre
dest over midten; .undersiden tæt, mat hvidliggrat uldfiltet; randen helran
det til tandet, lidt omrullet. VI-VII, TLP. 1800-2600m. 

S. viminalis L. BBndpil. FVTLP. 0-500(-1500)m. 

S. elaeagnos Scop. Lavendelpil, J-6m. Bladene smalt linjeformede, med ind
rullet rand, som unge tæt hvidfiltede på begge sider, Tynde, ofte hængende, 
gule eller rødbrune grene. Flodlejer, FVTLP, 100-lBOOrn. 

S. uuruurea I.. P'.1rpur_pil. FVTLP. 0-1800m. 

s. caesia Vill. Blågrøn pil. 50-lOOcm. Kvistene helt glatte. Bladene 1-4 
cm, 2 x så lange som brede, hredest over midten, helt glatte, blagrønne på 
begge sider 1 lidt stive. VI-VII. \TTIP, lfi00-220Qm. 



13. 
Salix daphnoides Vill. Pommersk pil. Kvistene med et blaliet, afgnideligt 
voKslag. Fodfligenes grund sammenvokset med bladstilken. FVTLP. l00-1800m. 
Populus, Poppel. 

1. Bladundersiden filtet .•••.. , , ••...• , , • , • , .•. , •• , • , , ••• , .. , , ••• , .• , , 2. 
'
1 glat som moden 3. 

2. Bladene håndformet 3-5-lappede; undersiden hvidfiltet .••.•.•.... alba 
" groft bugtet-tandede; undersiden grå.filtet canescens 

J. Bladet næsten kredsrundt, uden gennemskinnelig rand ••..••.••• tremula 
" æg-rudeformet til ægformet-trekantet, med eennemskinnelig rand 4, 

4., Bladgrunden uden kirtler. Unge kviste trinde .••... , •.• , • , •• , .. , nigra 
" mest med 1-2 kirtler. Unge kviste m.m. kantede canadensis 

Populus alba L. Sølvpoppel. FVTLP. 0-lOOOm. 

P. canescens (Aiton) Sm. Grapoppel. FVTLP. 0-600m. 

P. tremula L. Bævreasp. FVTLP. 0-2000m. 

P. nigra L. Sortpoppel, FVTLP. 0-1200m. 

P. canadensis lVIoench Landevejspoppel. Plantet. FVTLP. 0-lOCOm. 

SAURURACEAE 
Saururus cernuus L, Firbenhale. 20-lOOcm, Opret urt med udløbere, Bladene 
spidst æg-hjærteformede, 10-15x5-8cm. Sma hvide blomster i oprette eller nik
kende aks på 10-lScm. Dynd og moser. VI-VIII. JOOm. L: 1''orvildet i lago di 
Comabbio ved lfarese, 

JUG LANDACEAE 

Juglans regia L. Valnød. Hyppigt forvildet. 

BETULAGEAE 

3etula oendula Roth Vortebirk. 1"VTLP. 500-2000m. 

B. oubescens Ehrh. Dunbirk. FVTLP. 600-2000m. 

B. nana 1. ;Jværgbirk. 20-50cm. Bladene næsten runde, t-licm. Kvistene glat
te. 6o0-1800m. L: Val Camonica (gl. fund), Valtellina? 

Alnus glutinosa (L.) Gaertner Rødæl. FVTLP. 0-800(-1200)m, 
A. 1 ncana ( L. ) Moench Gr8.æl. FVTLP. 0-lJOOm, 

A. v:i.ridi s ( Chaix) DC. Grønæl. !-2-!m, 1-arskviste dunede og klæbrige. Knop
perne siddende. Bladene m.m. ægformede, spidse, skarpt dobbelt savtakkede, 
grønne på bege;e sider og hB.rede i undersidens ribbehjørner. 600-2JOOm.1''VTLP. 

COR'!LACEAE 
Carninus be tuJ.us L. Avnbøg. FVTLP, 0-1200:n. 

Ostrva caruinifolia Scop. Eumlebøg. 2-lOm. Bladene som Avnbøgs, men oversi
dens ri hber iKKe I ordybede. Hunraklerne ligner forlæne;ede humleicoy.iper, I'/-V. 
FVTLP. 0-lOOOm. 

f;orvl:1s avellana L. Hassel. FVTIP. 0-1700m. 

Corvlus maxima Miller 
cm,' ofte lidt lappede. 
denne. III-IV. Dyrket. 

14. 
Storfrugtet hassel, Lambertsnød. 1-Sm. Bladene 7-14 
Hasen rørformet, ca. 2 x nødden oe indsnøret over 
0-600m. 

FAGACEAE 

Fag,.1s silvatica L. Bøg. FVTLP, 0-2000m. 

Castanea sativa Miller Ægte kastanje. Bladene 18-22cm, lancetformede, 
skarpt savtaKkede med brodspidsede tænder. FVTLP. 0-1200m. 

Quercus. Eg. 

1. Bladene stedsegrønne og læderagtige, undersiden filtet ••••.....• ilex 
11 løvfældende, ikke læderagtige 2. 

2. Akselbladene bliver siddende i mindst 2 år ••••••••.••.•..•.•.. cerris 
hurtigt affaldende 3. 

J. Kviste og bladundersider glatte eller dunede •••.•••••••.•••.•..••.. 4, 
" " " m.m. filtede 6. 

4. Bladstilken 2-5(-?)mm. Bladgrunden oftest øret .••••.•.••••••..• robur 
" 15-JOmm. Bladgrunden uden øren 5. 

5. Modne bladundersider dunede i ribbehjørnerne. Tynde blade ••.. petraea 
helt glatte. Bladene noget læderagtige dalechampii 

6. Agernskællene butte, ikke tiltrykte. Bladoversiden ofte filtet 
pyrenaica 

Agernskællene m.m. spidse og tiltrykte. Modne bladoverside ej ~il~e: 7, 
7, Bladstilken 15-25mm. Sidestillede vinterknopper 5-8mm •.••• virgiliana 

" oftest 5-12mm. Sidestillede vinterknopper under 5mm 
pubescens 

Quercus ilex L. Steneg. l-15m. Ofte en busk. Bladene 3-8cm, tornet-tandede 
til helrandede, med gulliggrøn underside, 3-8xl!-5cm. FVTLP. 0-600m. 

Q. cerris L. Frynseeg. 2-25m. Let kendelig på de blivende, 7-llmm lange, 
linjeformede fodflige, Eneste løvfældende art med agerne siddende under 
bladduskene. Bladene dunede til halvglatte ,nedenunder. FlfTLP. 100-BOOm. 

Q, petraea L. Vin te reg. FVTLP. 0-lOOOm. 

Q, dalechamnii Ten. Fligeg. 2-20m. Bladet 7-12cm, ofte bredest midtpa. 
AgernsKå~en grå, med rudeformede skæl. Barken ofte med dybe og brede læng
derevner. FVTP, 0-lOOOm. 

Q. robur L. Stil~eg. FVTLP. 0-lOOOm. 

Q. virp;iliana (Ten~) Ten: Langstilket ~g. 5-25m. Agernskå~ens skæl løst 
tiltryKte, Unge kviste pafaldende kraftige. Bladet 6-14x4-~lcm, ofte glat 
og gråblå~ dugget langs randen. Altid træformet. P. 0-llOOm. 

Q, nubescens Willd. Duneg. 2-15m, Agernskalens skæl fast tiltryk~e. Unge 
kviste slanke. Bladet 4-8xJ-6cm, vedvarende dunh8.ret langs randen. Ofte 
buskformet. FVTLF. 0-l200m. 

Q. nrrenaica W1lld, Tungeeg. -20m. Knopperne 4-9mrn. Bladene 8-15x4-12cm, 
1/2-4/5 delte, Stilken 5-20mm. Bladene mere tætfiltede end hos de 2 foregå
ende. P: Valle di Susa. 500m. 



15. 
ULMACEAE 

Ulmus glabra Hudson Skovælm. Bladoversiden kort ruhåret. Bladets længste 
side danner en lap ved grunden, der m.m. overlapper stilken. FVTLP.0-1200m, 

U. minor Miller Småbladet ælm. Bladoversiden glat. Bladene 5-12cm, en del 
s1der1bber gaffeldelte. l<'VTLP. 0-1200m. 

U. laevis Pallas Skærmælm. Bladoversiden mest glat. Ingen gaffeldelte si
deribber. Bladgrunden meget skæv. FVTLP. 0-600m. 

Celtis australis L. Nældetræ, 10-25cm. Bladene minder om de smalle blade 
hos Stor nælde, langt tilspidsede, mørkegrønne med ru overside, En 8-lOmm 
stor, sortebrun stenfrugt. IV-V. I<'VTLP. 0-8oom. 

!WHACEAE 
Broussonetia aapyrifera (1.) Vent. Papirmorbærtræ. 6-lOm, Kvistene tæt 
laddent-f1lte e, Bladene 7-20x6-12cm, æg-rudeformede og tilspidsede eller 
trefligede, savtakkede, ru og mørkegrønne ovenpå, gragrønt filtede neden
under. J,'rugten rund og range, 2cm. V-VI. Dyrket og forvildet. 1''VTLP. 

Maclura ~omifera (Rafin,) Schneider Buetræ. -20m. Grenene med akseltorne 
indtil 12cm. Bladene 4-12cm, tilspidset ægformede og helrandede. Gulgrøn
ne til grønne, kugleformede sarnfrugter på 10-14cm. Plantet og forvildet. 

Ficus carica L. Figen. Dyrket og forvildet. FVTLP. 0-800m. 

CANNABACEAE 
HlUnulus lupulus L. Humle. V-VIII. FVTLP. 0-1200m. 

H, scandens (Lour.) l\lJ.errill Japansk humle. 1-Jm. Enårig, Bladene dybt 5-7-
delte, Stilken længere end bladpladen. Koppen forlænges ikke i frugt. Dyr
ket og forvildet. VII-IX. 0-600m. 
Cannabis sativa L. Hamp, Dyrket og forvildet, VI-IX. 0-BOOm, 

UHTICACEAE 
Urtica dioica L. Stor nælde. V-XI. FVTLP. 0-lBOOm. 

U. urens L. Liden nælde. V-XI, FVTLP, 0-1500m. 

Parietaria officinalis L, Alm. springknap, 30-lOOcm. Opret og lidet gre
net. Bladene smalt rudeformede, 4-llcm, med gennemskinnelige årer, Bloste
ret 2mm hele tiden. Støttebladene helt frie. V-X, FVTLP. 0-900m. 

P. diffusa Mert.& Koch (P. judaica) Grenet springknap, 20-40cm, Liggende 
eller opstigende, stærkt grenet, Bladene højst 5cm, årerne ikke genneskin
nelige. Støttebladene sammenvoksede ved grunden. Blosteret forlænges til 
3-4mm i frugt. V-X, 0-lOOOm, FVTLP. 

SANTALACEAf: 
Urter eller småhuske med spredte, oftest smalle blade uden fodflige, Små 
blomster med enkelt bloster og kegleformet underdel. 

Osyris alba L. Kratris. Rislignende busk op til 120cm med noget kantede 
stængler og ca. lem lange, linjeformede blade. Små gulgrønne, 3-4-tallige 
blomster i små kvaste. III-VI, V, 0-llQOm. 

16. 
rhesium. Nålebæger. Urter. Blosteret 4-5-talligt. 
1, Blosteret lig eller længere end frugten •• , •••••••••••••••••••••• , •• 2. 

11 kortere end frugten 4, 
2, Blomsterstilken med 1 forblad • , ••• , , • , • , , •• , • , , •• , • , , , ••• , • rostratlUn 

" 11 1 stort og 2 små forblade . 3 • 
J. Blosteret betydeligt smallere end den kugleformede frugt ••••• alp~num 

11 næsten så bredt som den ellipsoidiske frugt pyrena1clUn 
4, Bladene 4-Bmrn brede med 3-5 tydelige strenge ••••••••••••••••• bavarum 

11 l-3mm " 11 1 tydelig og evt. 2 mindre tydeliee strenge 5. 
5, Topgrenene 1-4-blomstrede. Med underjordiske udløbere •••• linophyllon 

Med flere mangeblomstrede topgrene. Uden udløbere divaricatum. 

TheSilUn alpinlUn L. AlpenSlebæger. 10-20cm. Blomsterne mest i en klase, 
m.m. ensidige, VI-VIII. FVTLP. 1200-2400m, 2 underarter: 
ssp. alpinum: Blomsterstilkene l-4mm, ugrenede. Blo~teret 4-tandet. 
ssp. tenu1folium (Sauter) Schwarz: Nedre blomsterstilke 1-Jcm, ofte med 2-3 
blomster. Blosteret ofte 5-tandet. I nåleskov. 
T. pyrenatcum Pourret EngnåleOæger. 10-20cm. Blosteret 5-talligt,for det 
meste. Blomsterstanden alsidie, klase eller top. VI~VII. FVTLP. 2 ssp.: 
ssp, p!renaicum: Blosteret 3-4mm, ca. = frugten. 
ssp, a pestre (Briigger) Schwarz: Blosteret mindst 5mm, ca. 2 x frugten. 

T. rostratum Mert.& Koch Gult nålebæger, l0-30cm, Støttehladet op til 4 x 
frugten. Blosteret lysegult, 2-3 x frugten. Blomsterne i klase. VI-VII. 
FVTL. 200-llOOm. 
T, bavarum Schrank Stort nålebæger. 25-60cm. Uden udløhere ... Stænglen for
veddet ved grunden, 2-4mm tyk her,og med tæt taglagte skæl pa l-2mm. Med 
flere mangeblomstrede topgrene. V-VII. J!~VTLP, l00-1200m. 

T. linophyllon L. Risnålebæger. 10-30cm. Bladene 2-Jmm hrede med 1-3 stren
ge. Stænglen tynd, ikke forveddet, uden skæl forneden, V-VII. FVTLP.0-12QQm. 

T. divaricatum Jan Topnålebæger. 20-30cm. Bladene 1-strengede, 1mm brede, 
ofte en~1d1gt rettede, furede. V-VI. FTLP, 0-120Qm. 

LORANTHACEAE 
Viscum album L. Mistelten. 0-1200m. Ji'VTLP, III-V. 2 underarter: 
ssp, album: På løvtræer. Bærret mest hvidt, 
ssp. austriaclUn (Wiesb.) Vollmann: Fyrremistelten. På fyr og lærk. Bærret 
mest gult. 

ARISTOLOCHIACEAE 
Asarum europaeum L. Hasselurt. III-V. FVTLP. 0-lOOOm. 3 underarter: 
ssp. europaeum: Stedsegrøn, Bladene m.m. skinnende ovenpå, hårede nedenun
der, bredere end lange. 
ssp. caucasicum: Løvfældende. Bladene så brede som lange, matte ovenpfi, 
m .rn. glatte nedenunder. 
ssp, italicum: Bladene så brede som lange, svagt harede nedenunder. 

Aristolochia clematitis L. Alm. slangerod. De lysegule blomster 2-8 sam
men. Bladene stilkede, IV-V. FVTJ,P. 0-lOOOm. 
A. rotunda L, Rund slangerod. 20-40cm. Blomsterne enlige i hladhjørnerne, 



17. 
graliggrønne eller -gule, med brunlilla krave, De hjærteformede blade sid
dende med bredt omfattende øren. IV-VI. FVLP. o-800m. 

RAFFLESIACEAE 

cytinus hynocistis (L.) L. Alm. elveræg. 3-Bcm høj snylteplante, Planten 
kødfuld, d:ekKe~ af gule, orange eller skarlagenrøde, kødede skælblade. 5-10 
kraftigt gule blomster foroven, omgivne af kødede højblade af skælbladenes 
farve. Blosteret enkelt og 4-talligi;, P:i Cistus. IV-V. V. 0-800m. 

POLYGONACEAE 
Polvgonuin. Pileurt. 

1. Stænglen slyngende •.•.••.•.•.•......•.••.....•.•• , ••••• , , ••.•• , , . , . 2, 
ikke slyngende 4. 

2. Fler:irig, Blomsterne i toppe , ••• , , .•.•••• ,,,,,, •• , .• , ••... , • aubertii 
Enarig. Blomsterne i klaser J. 

J. Frugten bredvinget, Nødden 'blank . , ••.. , , , , , , , ••....... , ..•. dumetorum 
" smal- eller uvinget. Nødden mat convolvulus 

4, Bladene trekantede med 2 lapper pa stilken ...•••••••••.•.•• nepalense 
enkle 5, 

S. Blomsterne i nøgler i bladhjørnerne • , ••••••• , •.•• , • , • , • , ••• , , •.••.. 6. 
" i aks eller i en top 11. 

6, Flerårig. Skederne med 8-12 årer •••.•...••..••.••••••.•••.• maritimum 
Enårig. Skederne med 4-6 årer 7. 

7. De øvre højblade hindeagtige og kortere end blomsterne ...•..• patulwn 
" " " 'bladagtige og længere '' " 8. 

8. Nødden glat, og skinnende, lix blosteret ..••..••••.••.••••.•.•.• raii 
" mat, højs,:; lidt længere end blosteret 9, 

9, Bladene nogenlunde lige store .• , , , , , • , •.• , , , ••• , •.•••••••. arenastrum 
Hovedgrenenes blade større end sidegrenenes 10. 

10. Stængelbladene 5-15mm brede, butte .•.••••••••. , .•••. , • , ••• aviculare 
" 1-4mm brede, spidse rurivagum 

11. Stænglen ender i en grenet top •••. , • , • , , •••••.• , •• , , .•••••• , alpinurn 
" i et aks 12, 

12. Flerårig .....•••• , ••.... , , , •••••• , , ........•..•..•..•.•.....•..•• 13, 
:Snårig 15. 

lJ. Bladranden omrullet. Ofte med yngleknopper nederst i akse,:; viviparu.m 
Bladet fladt. Akset uden yngleknopper 14, 

14. 3ladstili<e:1e uvingede ..•. , •.... , .....•.•. , •••••• , •.•• , . , .. amphibiwn 
']rund1::iladene med oven"til vinget stilk bistorta 

li:; Bladskeder og -stilke tætho.rede , ••...•••..•...•.. , , • , .•••. orientale 
" " glatte eller svagt hare de 16. 

16. Akse~e tætte og cylindriske ......... , , , ••••.•...•...........• ,, •. :7. 
" tynde og tradformede, løse for-neden 18. 

17. sr;:edernes randhår under l!m..11. Blosteret gulkirtlet .•.. lapatnifGliwn 
" " 2-4mm. Blosteret m.m. ukir"tlet persicaria 

13. 3ladskederne med glat flade. Planten med ska!'J smag ..•... nydropiper 
" " korthåret flade. Mild smag lJ. 

:.~. 3lade:: 2-8:-:im bredt, med utydelige side1~i bber. 1~ød.den 1,8-2, 5mm .11inus 
mest l-2cm bredt, med tydelige sideribber, Nødden 3-4!mm ~ite 

18. 

Polygonum maritimum L, Året pileurt. 10-40cm. Bladene blagrønne og stedse
grønne. SKederne med brune arer og brun grund, de mellemste længere end 
stængelleddene. På sandstrand. V-VIII. F. 

P. patulum Bieb. (P. bellardii) Russisk pileurt. 20-60cm. Mest opret. Blo
steret fortykket i frugt, gralighvidt med fortykkede ribber, indeslutter 
nødden helt, IV-X. FVTLP. 0-1600m. 

P. aviculare L. Vejpileurt. VI-X. FVTLP, 0-1850m. 

P. raii Bab. (P. oxyspermum p.p.) Strandpileurt. Sandstrand. FV? VI-X. 

P. rur1vag1:11Il Jordan Spidsbladet pileurt. VI-X, FVTLP. 0-lOOOm. , 
P. arenastrum Boreau Almindelig pileurt. VI-IX. FVTLP. 0-lOOOm. 

P. minus Hudson Liden pileurt. VII-X. FVTLP. 0-800m. 

P. mite Schrank Fjærnblomstret pileurt. 10-60cm. Bladene lancetformede, 
t1lsmalnede i begge ender, randhårede. VII-X. FVTLP. 0-800m. 

P. hydropiper L. Bidende pileurt. VII-X. FVTLP. 0-lJOOm. 

P. lapathifolium L. Bleg pileurt. VII-X. FVTLP. 0-lJOOm. 

P. oersicaria L. Ferskenpileurt. VII-X. FVTLP, 0-lJOOm. 

P. amphibium L. Vandpileurt. VI-VIII. FVTLP. 0-1400m. 

P. orientale L. Nikkende Pileurt. 50-lOOcm. Tæt dunet overalt. Skederne 
med grønne, bladlignende låpper langs randen. Bladene spidst ægformede, ind
til 20cm. Blomsterne m.m. røde. Dyrket og forvildet. VI-IX. FVLP. 0-500m. 

P. bistorta L, Slangeurt, 20-lOOcm. Opret. Nedre blade 5-15cm, aflangt æg
formede med afstudset grund. Et tæt, cylindrisk, lyserødt aks. 900-2000m. 

P. viviparum L. Topspirende pileurt. 5-40cm. Opret. Bladene m.m. lancet
formede, oftest 2-Jcm. Akset 2-6cm, tyndt og hvidblomstret. 1600-2800m. 

P. alpinum All. Alpepileurt. J0-80cm. Opret flerårig med 1-Jcm brede, af
langt-lancetformede blade. Hvide eller blegrøde blomster i en uregelmæssig 
top. Nødden 4-5mm. VII-VIII. LP. 800-1800m. 

P. nepalense Meisn. Lappet pileurt. 5-40cm. Udstrakt-opstigende enarig. 
Bladene trekantet-pilformede, 5-24x4-18mm. Gulgrønne blomster i nøgler 1 
bladhjørnerne. VIII-IX. Farv. i V (Mellem Sottoguda og Caprile ved Belluno), 
L (Lago di Varese), 100-1400m. 

P. convolvulus L. Snerlepileurt. V-VIII. FVTLP. 0-1200m, 

P. dumetorum L. Vingepileurt. V-VIII. 1''VTLP. 0-lOOOm. 

P. aubertii L.Henry Arkitektens trøst. l-5m, Stænglen forveddet. Bladene 
J-8x2-4cm, spidst æg-hJærteformede. Hvide eller grønlighvide blomster.Farv. 

Fagooyrum. Boghvede. Bladene bredt ~rekante~-pilformet. Blosterbladene næ
sten helt frie. 

F. esculentum Moench Agerboghvede. Blosteret 3-4mm, lyserødt. Nødden 5-6 
mm, med jævne sider og kanter. Dyrket og forvildet. VII-X, I<'VTLP. 
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Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn. Tatarisk boghvede. Blosteret grønlig
hvidt. Nødden med uregelmæssigt takkede kanter. Dyrket og forvildet. VII-X. 
Oxyria digyna (L.) Hill Fjældsyre, 5-20cm. Grundstillede blade noget vor
~erodsagtige, l-3cm, lidt kødede. Blomsterne syreagtige, i en lille, aben 
klase, men med kun 2 blosterblade i hver krans. VIII-IX. FVTLP.2400-2900m. 
Rheum palmatum 1, Lappet rabarber. 2-Jm, Bladene 40-lOOcm, med 5 store 
ribber; randen spidslappet. Blomsterne rødlilla i en grenet stand. VI-VII. 
V: Forvildet i Agordino. 800-1500m. 
Rumex. Skræppe, 

1. Bladpladen ca, så lang som bred , •. , . , ..•..••...••••.•.•• , •••• , .•• , • 2. 
" tydeligt længere end bred 5. 

2. Bladene 15-]0xl2-25cm •..••••..•••• , , , , , • , , , , •• , •••• , • , .• , , .• , alpinus 
" l-3cm 3, 

J, Blomsterne 2-tallige .••.• , , .•.. , , , , , , •. , .........•.•• , • Oxyria digyna 
" 3-tallige 4. 

4, Ydre blosterblade tiltrykte de indre, Bladene noget spydform. scuta"tus 
" " stilken. Bladene æg-hjær"teformede nivalis 

5. Bladene med spyd- eller pilformet grund ••••••••••..•••••••.•... , , .. 6, 
" " hjærteformet, afrunde,:; eller kileformet grund 13, 

6. Frugtblosteret under 2mm. Bladgrunden spydformet ••...••••••••••..•• 7, 
" over 2mm. " pilformet 8. 

7, Nødden 0,9-1,Jmm. Grundbladene ind"til 10 x så lange som br. tenuifolius 
" 1, 3-1, 5mm, 4-6 ( -8) x sa lange som brede ace tosella 

8. Topgrenene grenede .•.. , , ••••.. , .• , • , , , , , , • , .••••••. , , ••. thyrsiflorus 
" ugrenede 9. 

9, Skederne m.m. helrandede •• , •. , , , ••• , •• , , , •• , , , • , , , • , •• , •••• , , •. , . , 10, 
frynsede 11. 

10. Stænglen 7-20cm, med 0-2 blade , • , , •••••••.• , • , •.••.• , .• , ••. , nivalis 
30-lOOcm, med mange blade arifolius 

11, Stængelblad.ene ca. 10 x så lange som brede .••••• , , •••••••. nebroides 
'' J-5 x så lange som brede 12, 

12. Ydre blosterblade ca. 2mm , Med rodknolde , , •••••..• , •••••• tuberosus 
1-l!mm, Uden acetosa 

1.3, Ir..dre blosterblade uden bruskkorn •••.•. , , , •••..•.••• , .•••••• , , . , • 14. 
Mindst 1 indre blosterblad med et tydeligt bruskkorn 15, 

14. Grundbladene 1-1! x sa lange som brede, Bjærgplante •••....•• alpinus 
" l!-2% x sa lange som brede. Flodplante aquaticus 

15, Indre blosterblade 3-4mm, tungeformede og utandede , , •• , , , ••.•• , •• 16. 
11 5-8mm, brede re eller tande de 17. 

16. Næsten alle nøgler med støtteblade. 3 bruskkorn ••••••• conglomeratus 
Kun de nedre " • 1 sanguineus 

17. Enarig. Bladene mindst 5 x sa lange som brede •••.•••••••••..•.... 18. 
Fler8.rig. Bladene 2-4 x så lange som brede 13. 

18. Blomsterstilkene stive. Modne plante brungrøn .••.••••••.••• paluster 
" tynde. " " gullig maritimus 

19, Bladgrunden mest kileformet. Blosterbladene uden tænder .•.•...•.. 20, 
" hJærteformet. Blosterbladene mest tandede 21. 

20. Grundbladene 50-lOOcm. Vandplan1;e ....•••.... , .•..•...• hydrolapathum 
10-20cm. Landplante crispus 

20. 
21. Blosterbladenes knuder tydeligt netårede 

ikke netcirede 
.•••• , . , , , . , •..•• , •. pulcher 

obtusifolius 
Rwnex tenuifolius (Wallr.) L6ve Stænglen liggende eller opstigende. Toppen 
begynder under stængelmidten. V-VIII. L. 0-1500m. Smalblade"t rødknæ. 

R. acetosella L. Rødknæ, M.m. opret. Toppen begynder over stængelmidten. 
V-VIII. FVTLE. 0-2200m. 

R. scutatus L. Skjoldsyre. 20-40cm, Bladene noget vorterodsagtige. Indre 
blosterblade 4-5mm, runde med hjærteformei:; grund, uden bruskvorter. Toppen 
grenet. V-VIII, FVTLP. 500-2600m. 

R. tuberosus L. Knoldsyre. l0-60cm. Bladene som hos Syre, men rødderne for
tykkede, Blosterbladene 4x4-5mm, næsten runde i det, med tydeligebruskkorn. 
V-VI. l00-1500m, J,L. 

R. nivalis Hegetschw. Snesyre. 7-20cm. Stængelgrunden med brune, visne ske
der. Ydre grundblade rundagtig-ægformede, de indre ofte spydformede. Klasen 
u- eller fagrenet. VII-VIII. F: Juliske Alper. 1600-2750m. 

R. arifolius All. (R. alpestris) 
nedre ca. 2 x sa lange som brede, 
VII-VIII. FVTLP. 1200-2200m. 

Bjærgsyre. 30-lOOcm. Bladene tynde, de 
nærmest ægformede med hjæri:;eformet grund. 

R. nebroides Carnpd. (R. gussonei) Smalbladet syre, 20-50cm. Nedre blade med 
smalle, spidse flige. øvre blade fa og smalle, 5-20 x sa lange som brede. 
Blosterbladene afrundede, ca. 4mm. V-VII. P (V.Aosta og sydpa).1000-2200m. 

R. acetosa L. Alm •. syre. V-VIII. FVTLP. 0-2000m. 

R. thyrsiflorus Fingerh. Dusksyre. VII-VIII. L. 0-600m. 

R. alpinus L, Sæterskræppe. 50-lOOcm. Grundbladene meget si;ore, indtil 50 
cm. To~pen tæt. Blomsterstilkene med udvidet spids. Indre blosterblade 
4-i-5x32-5mm, uden bruskkorn eller tænder. VII-VIII. FVTLP. 1600-2JOOm. 

R. aguaticus L. Dyndskræppe. 1-ltm. Grundbladene 2G-40cm, trekantede med 
hjærteformet grund. Blosteret 5-7x4-5mm, ægformet-trekantet. VI-VII, T. 

R, hydrolapathurn Hudson Vandskræppe. V-VII, FVTLP, 0-JOOm. 

R, crisuus L. Kr~set skræppe. V-VII. FVTLP, 0-1500m. 

R. conglomeratus Murray Nøgleskræppe. VI-VIII, FVTLP, 0-lJOOm. 

R. sanguineus L. Skovskræppe. VI-VII. FL. 0-1200m. 

R. pulcher L. ssp. uulcher Violinskræppe. 20-60cm. Grundbladene langstil
kede, m.m. violinformede, Blomsterstandsaksen zigzagbøjet, med støtteblade 
forneden og ofte adskilte nøgler, Blosteret tandet, V-VI. FVTLP. 0-1750m. 

R. obtusifolius L. Butbladet skræppe. VI-VIII. FVTLP. 0-2000m. 4 ssp,: 
sso. silvester (Wallr.) Rech.: 3losterbladene m.m. helrandede, 3 bruskkorn. 
ssp. transiens (Simonkai) Rech.f.: 3 bruskkorn. Blosteret tandet, 
ssu. obtusi±olius: 1 bruskkorn. Blosteret tandet, m.m. ægformet, but. 
ssp. subalpinus (Schur) Celak: 1 brus~korn. Blosteret "tandet, smalt trekan
tei; eller tungeformet, spidst. 

R. paluster Sm. Swnpskræppe. VII-IX. VTP. 0-600m. 
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Rumex maritimus L. Strandskræppe, VII-IX, FV. Om, 
CHENOPODIACEAE 

l• Bladene mangler. Kødede, leddede stængler med modsatte grene ••••••. 2. 
Med blade, Anderledes 3. 

2. Enårig, Alle grene frugtbare , •••• , •••• , , •••••• , •••• ,, , ••• , Salicornia 
Flerårig. Nogle grene golde Arthrocnemum 

3. Bladene flade og brede • , , , , , , ••••.••• , , ••••• , •••• , •••• , , , , , •••• , • • • 4. 
11 smalle: trinde, halvtrinde eller sylformede 9, 

4, Frugten omgiven af 2 forblade , , • , ••• , ,, •• , •• , ••• , , ••• , • , • , ••••• , • , • 5, 
Blomsterne med 5 blosterblade 6, 

5, Forbladene sammenvoksede næsten til spidsen •••••••••••••••• Halimione 
" mindst i frie Atriplex 

6. Frugten omgiven af en ringformet tværvinge ••••••••••••••••• Cycloloma 
" uvinget 7. 

7. Bladene lancetformede, helrandede, 3-strengede ••••••• Kochia scoparia 
" anderledes, ofte tandede eller lappede 8. 

8. Frugtblosteret forhærdet, omslutter den modne frugt ••••••••••••• Beta 
" ikke forhærdet Chenopodium 

9. Blosterbladene med udvækster i frugt •••••••••• , •• , •••• , ••••••••••• 10. 
" uden 11 11 

" 12. 
10. Planten glat ••• , , , • , • , , • , •••••• , , • , ••••••• , ••••••••••••• , •• , Salsola 

" m.m. håret 11. 
11. Blosterbladene i frugt med en lille torn på ryggen ••••••••••• Bassia 

" " " " " vinge på ryggen Kochia 
12. Bladene med en m.m. stikkende spids •••••••••••••••••••••• Polycnemum 

" ikke stikkende 13. 
13, Blomsterne i spredte nøgler, Bladene kødede •••••••••••••••••• Suaeda 

11 i aks 14. 
14. Enårig, Blomsterne med hindekantede dækblade. Vinget nød Corispermum 

Flerårig. Dækbladene uden hindekant. Nødden uvinget Cam;Jhorosma 

Polycnemum. Bruskurt. Enårige med stive, sylformede blade. Blomsterne enli
ge i hjørnerne af bladlignende støtteblade, med 2 forblade. 

P. majus A,Br, Stor bruskurt. l0-20cm, Bladene l-2cm. De 2 forblade indtil 
2 x blosteret, dette 2-2tmm. VII-X. FP. 0-600m. 

P. arvense L, Agerbruskurt. 2-15cm. Bladene 3-lOmm, Forbladene og bloste
ret ca. lfmm. VII-X, VTLP. o-8oom. 

Beta vulgar-is L. Bede. VI-VIII. FVTLP. 0-600m. 2 underarter: 
ssp, vulgaris: Foderbede, Indtil 200cm, opret, Nøglerne 2-8-blomstrede. 
ssp. rnaritima (L.) Are.: Strandbede, Indtil 80cm, liggende til opret, Nøg
lerne 1-3-blomstrede. 

Chenopodium. Gåsefod. 

1. Planten klæbrigt dunet med aromatisk duft .......................... 2. 
11 glat eller melet, ikke aromatisk 

2, Bladene bug~et-tandede •• , •• , • , •• , • , , •• , ••• , • , • , • , • , • , • , 
4. 

ambrosiaides 
" fjerlappede eller fjerdelte 3. 

22. 

3. Flerårig. Nedliggende ••• , • , •• , • , , • , , , •• , •••• , • , , • , , • , • , , •• mul tifidum 
Enårig. Opret botrys 

4. Topgrenene tornspidsede. Bladene m.m. linjeformede ••••••••• aristatum 
" ikke tornspidsede 5. 

5. Flerårig med trekantet-spydformede blade •••••••••••••• bonus-henricus 
Enårig 6, 

6. Frøene lodretstillede, Blomsterstanden aldrig melet , •• , , •• , , , , •••• , 7. 
" vandretstillede 11. 

7. Bladundersiden tæt blågråt melet , , , , , , • , •••••• , ••• , , • , • , •• , , • glaucum 
" grøn og glat 8, 

8. Blomsterne i tætte, kugleformede nøgler i bladhjørnerne •••.••.••••• 9, 
Blomsternøglerne i toppe eller aflange aks 10. 

9, Alle nøgler med støtteblade •••••• , , •••••• , , •• , • , , •• , , • , , • , •• foliosurn 
Øvre " uden capi tatum 

10, Nedre stængelblade æg-rudeformede, bugtede til bugtet-tandede rubrum 
" " (rudeformet) trekantede, svagt bred tandede 

botryodes 
11. Større stængelblade 

Bladenes grund m.m. 
Blomsterstandsaksen 

med m.m. hjærteformet grund • ••••••••••• hybridum 
kileformet 

12. og bægerets yderside 
" " " " 

13. Bladene helrandede, afrundet rudeformede 
" tandede, de større trekantede 

14, Bladene rudeformede, helrandede eller med 
neden. Planten lugter af rådden fisk 

Bladene m.m. tandede eller lappede 

12. 
glatte ....•...•......... 13. 
m.m. melede 14. 

• , •• , •••••• , • • • • polyspermum 
urbicum 

1-2 store tænder for-
, •••••••••••••••••• vulvaria 

15, 
15, Bladoversiden mørkegrøn og noget skinnende •• , ••• , • , ••••• , • , , , murale 

11 ikke skinnende 16. 
16. Bladene store, indtil 14cm, rødlilla som unge • •••••••••• , • giganteum 

11 mindre, ikke rødlilla 
17. Bladene omtrent så lange som brede 

11 tydeligt længere end brede 
18. Bladene med l par store sidelapper, 

11 ikke trelappede 

17. 
•• , , ••••• , , • , , •••••••• opulifolium 

l8. 
så de virker trelappede ficifolium 

album 

Chenopodium botrys L, Klæbrig gåsefod. 10-40cm. Planten 
Bladene ofte kødede, med op til 4(6) lapper. Bladet op i 
VI-IX. FVTLP. 0-1200m. 

tydeligt klæbrig. 
blomsterstanden. 

C. aristatum L. Torngåsefod. 10-30cm. Busket og tætgrenet, glat eller 
svagt k1rtlet, Bladene linjeformede, 5-7cm x 4-Bmm, helrandede og 1-stren
gede. Topgrenene gaffelgrenede. VIII-X. V: Brondolo og S.Anna ved Chioggia, 

C. ambrosiaides L. Vellugtende gåsefod. 20-lOOcm. Planten med kamferlugt, 
med gule, siddende kirtler, Bladene oftest lancetformede. VIII-X. FVTLP, 

C. multifidum L, Fliget gåsefod, 20-60cm. Bladene smalt og ofte dybt fli
gede. Blomsterne i små nøgler i de øvre bladhjørner. VII-XII. L. 0-600m. 

C. bonus-henricus L. Stolthenriks gåsefod. VIII-IX • .B'VTLP. 500-2100m, 

C. capitatum (L.) Asch. Purpurrød jordbærspinat. 30-60cm. Nedre blade 
m.m. trekantede, lidet tandede. Frugtbægeret rødt og kødet. VII-IX.VTLP, 
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Chenopodium foliosum Asch. AksJordbærspinat. 20-80cm. Som foregående, men 
bladene mere groft spidstandede. V-VII. VTL, 800-2200m. 

C. glaucum L. Blågrøn gåsefod. VIII-X. VLP. 0-lOOOm. 
C. rubrum L.· Rød gåsefod. IX-X. FVTLP. 0-600m. 
C. botryodes Sm. Druegåsefod. De sidestillede blomsters bægerblade næsten 
helt sammenvoksede og danner en sæk om frugten. VIII-X. FVP, 0-200m. 

C, hybridu.m L, Hjærtebladet gåsefod. VIII-X, FVTLP, 0-1300m, 

C, polyspermum L, Mangefrøet gåsefod. VIII-X, FVTLP. 0-900m. 

C. vulvaria L. Stinkende gåsefod. 10-65cm. Stærktgrenet og gråmelet. Bla
d~ne rude- eller ægformede, undersiden m.m. stærkt melet, V-IX, FVTLP,0-800m 

c. urbicum L, Rank gåsefod. 50-lOOcm, Planten glat eller meget lidt melet, 
rank med meget oprette grene, Planten altid grøn, Nedre blade ofte trekan
tede, sjældnere aflangt-rudeformede. VIII-IX. FVTLP. 0-800m. 
C, murale L, Murgåsefod. 10-90cm. Bladene mørkegrønne, noget rudeformede, 
noget sKinnende ovenpå, ret tættandede. VI-IX. FVTLP. 0-900m. 
C. ficifolium Sm. Sildig gåsefod. 20-90cm, Stænglen ofte med en kraftig 
rød plet ved grunden af grenene. Bladene nærmest lancetformede og sa med en 
noget større lap på hver side ved grunden, VII-IX. TLF. 0-600m. 
c. opulifolium Schrader Kortb~adet gåsefod. 30-lOOcm, Bladene æg-rudefor
mede med en kort og bred lap pa hver side. VIII-IX, FVTLP. o-Boom. 

C. album L. Hvidmelet gåsefod. VI-IX. FVTLP, 0-1500m. 
c. giganteuro Don Kæmpegåsefod. i-3m. Bladene kun lidt længere end brede, 
m.m. trekantede, ret småtandede, VIII-X. L. 0-300m. 
cycloloma atriplicifolia (Sprengel) Coulter Skivegåsefod. 20-50cm. Opret, 
kraftigt dunet enarig. Bladene lancetformede, 3-6cm, bugtet-tandede. Blom
sterne mest enlige på de udspærrede topgrene, Sandbredder, VII-X. VL: Lagu
na di Venezia, Ticino-flodens nedre løb. 

Atriplex, Mælde. 
1. Modne dækblade halvt sammenvoksede og m.m. fortykkede •••••••••••••• 2. 

" " ikke u ae ej " 3. 
2. Blomsterstanden kun med blade ved grunden ••••••••••••••••••• tatarica 

med blade til spidsen rosea 
3. Bladundersiden hvid, oversiden mørkegrøn •••••••••••••••••••••• nitens 

" af samme farve som oversiden 4. 
4, Dækbladene runde og butte, netårede •••••••••·•••••••••••••• hortensie 

spidse, ikke netarede 5. 
5. Bladene linje-lancetformede •..•• , •.••••••••••• , , , ••••••••• li ttoralis 

11 bredere 6. 
6, Dækbladene næsten helrandede, trekantet-ægformede ••.•••. oblongifolia 

tandede, m.m. rudeformede 7. 
7, Nedre blade trekantede med tvær grund ••••••..•••••.••••.••. latifolia 

" " lancet-rudeformede med kileformet grund pEitula 
Atriplex hortensis L, Havemælde. 80-150cm. Nedre blade bredt ægformet-tre-
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kantede, svagt tandede' til helrandede, mat grønne eller rødligt anløbne, 
op til 10cm lange, VII-VIII. FVTLP. 0-600m. 
Atriplex nitens Schkuhr Glansmælde. l-2m. Bladene spidst ægformede, med 
tandet rand og skinnende overside. Dækbladene netårede, helrandede, med en 
spids, VII-VIII. !''. 0-600m. 
A. oblon~ifolia W.& K. Langbladet mælde. 30-lOOcm. Bladene skævt rudefor
mede, gragrønne, melede, de nedre brede, de øvre smallere, med bugtet-tan
det rand. VII-IX, F: S.Canciano. 0-500m. 
A, rosea L, Hosenmælde. 20-80cm. Bladene trekantet- eller æg-rudeformede, 
tæt og spidst tandede. Planten m.m. hvidskællet. Dækbladene rudeformede, 
indtil 12mm. VII-IX. FV (kystnær). 0-300m. 
A. tatarica L, Aksmælde. 30-150cm. Planten hvidlig. Bladene m.m. dybt bug
tet-tandede, af forskellig form. Dækbladene rudeformede, ofte noget trelap
pede, indtil 7mm, VII-IX. PV. Rystplante. 
A. littoralis L. Strandmælde. VII-IX, FV. Om. 

A, patula L. Svinemælde. IX-X. FVTLP, 0-llOOm. 
A. latifolia Wahlenb. (A. hastata, A, prostrata) Spydmælde, FVTLP. VII-IX. 
Halimione portulacoides (L.) Aellen Ustilket kilebæger. 20-50cm. Liggende 
halvbusk med m.m. aflange, 3-6cm lange, sølvmelede blade, Frugtens dækblade 
omvendt trekantede og svagt trelappede i spidsen, VI-VII. FV. Strandsumpe. 

-Camphorosrna, monspeliaca L,. Kamferurt, 20-50cm, Opstigende halvbusk f!ied 
4-lOmm lange, knippestillede, trekantet-sylformede blade, Blomsterne 1 en
destillede aks med et rørformet, 4-talligt bloster. VI-IX. V: Lido Venezia. 

Bassia hirsuta (L.) Asch, Tangurt. 10-50cm. Ligner Strandgåsefod, men 
lidt haret, og grenene til sidst skruesnoede. VII-IX, FV, Om, 
Kochia prostrata (L.) Schrader Liggende blomstermælde. 30-80cm, Liggende, 
svagt til tætharet busk. Bladene linje-sylformede, stive og spidse, indtil 
12mm. Fr~gtblosterets vinger runde og kronbladsagtige. VII-IX. P: Valle d' 
Aosta (Chambave, Charvensod, Nus, Villanova - meget tørre skrænter). 
K, arenaria (Gaertner) Roth (K, laniflora) Sandblomstermælde. 10-40cm. Op
ret enarig. Bladene l-2cm x 1mm, blødt dunede, de nedre knippestillede. 
Frugtblosterets vinger spidst ægformede. VII-IX, V: Chioggia. Gl. klitter. 

K. scoparia (L.) Schrader Sommercypres. 30-150cm. Opret, dunet enarig. 
Bladene lancet- til linjeformede, randen udstående kortbørstet. Frugtblo
sterets vinger smalle og uregelmæssigt frynsede, undertiden knudeformede. 
0-600m. VII-X. FVTLP. 
Corispermum, Lusefrø. Nødden vinger m.m. hele vejen rundt, skjult bag et 
dækblad, 3-Smm stor, affladet, 
C. marschallii Steven Gråt lusefrø. 30-40cm, Frøets vinge hindeagtig, ca. 
f så bred som selve frøet, småtandet, Planten først tæt stjærnedunet, sene
re halvglat. VII-X. VL. 0-200m. Sandjord. 
C. leptopterum (Asch.) Iljin Alm. lusefrø. 10-50cm. Frøets vinge kun hin
deagtig yderst, 1/8-1/4 x så bred som frøet, helrandet eller utydeligt tan-
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det. Planten mest glat, VII-X. VLP. Sandede flodbredder og sandstrand. 

Arthrocnemum. Buskkveller. Minder helt om Kvellere, men ofte større, flerå
rige og med forveddet grund. 

A. ~erenne (Miller) Mass Tæppekveller. 5-80cm. Med krybende, underj ar
dis e skud og derfor ofte tæppedannende, De udfaldende blomster efterlader 
et tredelt hul og når næsten leddets overkant. Skuddene grønne, bliver of
te røde eller brune. VII-VIII. V. Strandsumpe. 

A. fruticosum (1.) Moq. Alm. buskkveller. l0-30(-120)cm. Ingen udløbe-
re. Planten blågrøn. De udfaldende blomster efterlader et tredelt hul og 
sidder et stykke fra leddets overkant. VII-VIII, FV, 

A. glaucum (Del,) Ung,St, Blågrøn buskkveller. 30-80(-120)cm. Ingen ud-
løbere. Planten blågrøn, senere gulliggrøn eller rødlig. De udfaldende 
blomster efterlader et enkelt hul og når næsten leddets overkant. FV. 

Salicornia europaea L. Almindelig kveller. Sideblomsterne mindre end mid
terblomsten. Leddets overkant med en hindekant på under 0,1mm. VIII-IX. FV. 

S. ramosissima J.Woods Kortakset kveller. Sideblomsterne mindre end mid
terblomsten, Leddets overkant med en hindekant på O,l-0,2mm. VII-IX, FV. 

S. veneta Pign.& Lausi Høj kveller. J0-50cm. Sideblomsterne ca. så store 
som midterblomsten. De endestillede aks 4-7mm brede, deres led ikke eller 
lidet indadhvælvede. VIII-IX. V: Laguna di Venezia. 

Suaeda. Strandgåsefod. Bladene trinde og kødede, indsnævrede ved grl).!lden. 

S. fruticosa (L,) Forsskål Buskgåsefod. Lille, stærktgrenet busk på 40-60 
(-20)cm. Grenene glatte og stribede med hvidlie; bark. Bladene 8-15xlmm, 
blågrønne, ofte rødlige. VI-VII. V: Laguna di Venezia. 

S. maritima (L.) Dum, Strandgåsefod, VII-VIII, FV. Om. 

Salsola, Sodaurt. Bladene trinde, kødede, ikke indsnævrede ved grunden. 
Blosterbladene med en bred, tværstillet vinge i frugt, hvilket giver frug
ten et blomsterlignende udseende, Enåriee. 

S. soda L. Blød sodaurt. 20-?0cm. Glat. Bladene 2-4mm tykke, bløde og kø
dede, ikke stikkende, de nedre og midterste modsatte, med udvidet og noget 
stængelomfattende grund. VII-VIII. FV. Om. 
S. kali L. Alm. sodaurt. Bladene l-2mm tykke, m.m. stive og stikkende, u
den udvidet grund, kun de nederste modsatte. V-VIII. FV. 2 underarter: 
ssp. kali: Blosterbladene stive og m.m. tornede. Strandplante. 
ssp. tragus (L,) Nyman: Brusket sodaurt. Blosterbladene bløde. 

AMARANTHACEAE 
Amaranthus. Amarant. 
l. Blomsterstanden en endestillet, sammensat dusk •••••.•••••••••••••• 2, 

Ingen endestillet dusk, med akselstillede blomsterstande 6. 
2, Med torne i bladhjørnerne .••••••• , ••• , , •• , ••• , ••••••••••••• spinosus 

Planten uden torne J. 
3, Blosterbladene spatelformede, bredest foroven ••••••••••• retroflexus 

" m.m. lancetformede 4. 

26. 

4, Forbladene ca. 2 x blosteret , , , , , •••• , , •• , ••• , •••• , •• , ••••• -powellii 
11 1-li X 11 

5, Dusken mørkegr;n ........................ , ..... , ............ hybridu;· 
" stærkt rød, sjældent gul hypochondriacus 

6. Frugten åbnes pa tværs , , ••.• , ••• , ••• , • , , , ••••••••••• , • , ••.•••••••• 7. 
11 uopspringende 8. 

7. Forbladene 2 x blosteret, sylspidsede ••• , ••••••• , ••••••• , •• , •• al bus 
11 ca. 1 x blosteret 

8, 5 blosterblade. Bladene med kruset rand 
graecizans 

3 " • 11 flade 
, , , , . , ••••••••• , ••••• crispus 

9, 
9. Stænglen glat foroven. Bladene ofte med en plet 

" tæt dunet, Bladene uden plet 
, , , , • , •••••• , li vi dus 

deflexus 
Amara~thus spinosus L .. Tornet amarant. 30-80cm. Opret. Stænglen ofte rød
lig. Endeakset langt, sideaksene kortere. 5 spatelformede og udrandede · 
blosterblade med en kort brod. VI-X. V. 0-JOOm. 

A. hybridus L. (A. chlorostachys) 
ret foroven, Dusken grøn og smal, 
aks, VII-IX. FVLP. 0-600m. 

Topamarant. 20-lOOcm. Stænglen kortha
mest med mange, korte, tætstillede side-

A. powellii S.Watson Nåleamarant. Nær foregående. VII-IX. FVLP. 

A, hypochondriacus L. Rød amarant. 20-150cm. Dusken ofte meget stor med 
tætte sideaks. VII-IX. Forvildet. 

A, retroflexus L. Opret amarant. 15-lOOcm. Stænglen tæt krushåret foro
ven. Aksene blegt hvidliggrønne, Bladundersidens ribber dunede. FVTLP. 

A. crispus (Lesp.& T~8v.) Tefr,
1 

Kruset amarant. 10-40cm, Liggende til op
stigende. Bladene sma, mest 2-l2cm, æg- til lancetformede. Forbladene kor
tere end blosteret. VII-IX. P. 0-300m. 

A. albus L. Hvid amarant. 10-60cm. Mest opret. Stænglen hvidliggrøn, Bla
dene aflange eller spatelformede med svagt bølget rand. VII-IX. FVTLP. 

A. graecizans L. Vild amarant. 10-?0cm, Mest opret. Stænglen grøn eller 
rødlig. Bladene elliptisk rudeformede. VIII-IX. FVTLP. O-lOOOm, 

A. deflexus 1,
1 

Brodspidset amarant. 10-90cm. Flerårig med krybende stæn
gel. Kapslen 22-Jmm, opblæst og større end frøet. Butte æg-rudeformede 
blade. VII-IX. FVTLP. 0-lOOOm. ' 

A. lividu~ Li (A. blitum) Pletamarant, J0-80cm. Stænglen glat foroven. 
Frugten l2-22mm, uden tydelige længderibber, Bladene ofte med en lys eller 
mørk plet, æg-rudeformede og udrandede fortil. VII-X. lt'VTLP, 0-600m. 

NYCTAGINACEAE 
Mirabilis .jalapa L. Vidunderblomst. 40-lOOcm. Urt med modsatte trekantet 
ægfor~ede blade med afskåret eller hJærteformet grund, spidse, 6-lOcm. 
Blomsterne

0
røte, g~le elle: hvide, trompetformede med et rør på 2i-3icrn og 

en_krave pa 22cm, i endestillede nøgler, hver med 5 bægerbladslignende 
høJblade. VI-X. Dyrket og forvildet. 0-600m. 

Oxybaphus nyctagineus (Michx) Svveet 20-60cm. Flerårie;, opret, gaffelgre
net urt med modsatte, spidse, æg-hjærteformede, stilkede blade på 5-10 x 
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4-Bcm. 3-5 røde blomster sammen, omgivne af et op til 2cm bredt, 5-lappet, 
tydeligt året, til sidst hindeagtigt svøb. Blosteret enkelt, klokkeformet, 
12x8mm. VI-IX. Forvildet i Pavia og omegn. 60-120m. 

PHYTOLACCAC'EAE 

Phytolacca americana L. Kermesbær. VII-X. FVTLP. O-J5om. 
MOLLUGINACEAE 

Mollugo. Tæppeurt. Enårige, m.m. glatte urter med kranse af ulige store bla 
de. Sma blomster med 5 frie bægerblade og uden kronblade. 

M. verticillata L. Snerretæppeurt. 5-20cm. Liggende til opstigende. Kranse 
ne med 3-5 lidt uens blade på 1-Jcm x 2-Bmm, butte til_spidse. 3-12 3-5mm 
langt stilkede blomster i hver krans; bloste~et 2mm, hindekantet. VI-VII. 
Forvildet i vejbelægning i Pavia (L) og omkring Novara (P). 60-120m. 

M, cerviana (L.) Ser. Spergeltæppeurt. 5-20?m· Qpst~gende til opr~t. M~st 
8 lidt uens blade på 7-12xi-lmm. Blomsterne l endestillede eller ~1dest1~
lede småskærme, li-2mm, grønne med hvid hindekant. VII-VIII. I veJbelægning 
i Pavia og Milano. 0-2QOm. 

PORTULACACEAE 

Portulaca oleracea L. Portulak. 5-50cm. Ofte liggende en&rig. Bladene kø
dede, skinnende, mørkegrønne, spredte forneden, tætstillede f~roven under 
blomsterne, spatelformede. Blomsterne 6-8mm, med gul krone, fa sammen mel
lem de øvre blade. VI-VIII. FVTLP. 0-l?OOm. 

JIIIontia fontana L. Vandarve. IV-VIII. FVTLP, 0-2500m. 3 underarter: 
ssp. chondros,erma (Fenzl) Walters: Liden vandarve, Planten gulgrøn. Frøe-
ne matte, hel dækkede af butte knuder. 0-lOOOm. . . 
ssp. fontana: Stor vandarve. Planten grøn. Frøene Jævne og stærkt skinnen
de . 1000-2 500m. 
ssp, ampori tana Sennen: Planten grøn. Frøene noget skinnend·e, kølen med 
knuder. 0-1400m. P, 

CAHYOPHYLLACEAE 

1. Fodflige forefindes .••••••••••.••••••••••..•• • • • .• •. • •. • • • • • • • • • • 2 • 
mangler . 8. 

2. Alle blade spredte ••• • .• , •.•.•• , •.•••••••. ~ • • .••••••••••• Telephium 
I det mindste de nedre blade modsatte eller 1 krans 3, 

J. Bladene linjeformede • , •• , , ••• , , • , . , , , • , • • •. •, • •,,, • • • • • • • • • • • • • • • 4, 
11 brede og flade , . 5 • 

4, 3 grifler. Fodfligene sammenvoksede •••••••••••••••••••• Spergularia 
5 11 • " frie Spergula 

5, Blomsterne med iøjnefaldende, hindeagtige støtteblade Paronychia 
Støttebladene uanselige . . 6. 

6.Bægerbladene hvide og svampede, med en brod i spidsen Illecebrum 
" normale 7 • 

7, Blomsterne i nøgler i bladhjørnerne •••••••••••••••••••••• Herniaria 
" i endestillede kvaste Polycarpon 

8. Bægerbladene næsten eller helt frie , ••• , , , . ,, , • • .. • •,,, • • • • • • • • • • 9, 
11 sammenvoksede 23 • 
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9. 2 grifler .........•..................•........................ 10. 
3-5 grifler 11. 

10. Ingen kronblade .....•.................•...•...•..... Scleranthus 
Med kronblade Moehringia + Bufonia 

11. 4-5 grifler .. , .... , .... , .......•.•... , ........• , , ....... , .... 12. 
3 " 1 5. 

12. Bladene linje-sylformede .... , .......... , ......•....... , .. Sagina 
" flade 13. 

13. Kronbladene kløvede næsten til grunden ................. Myosoton 
" højst halvt kløvede 14. 

14. Glatte enårige. Kronbladene hele eller udrandede ....... Moenchia 
Mest hårede. Kronbladene mest kløvede Cerastium 

15. Blomsterne i skærm. Kronbladene tandede. Enårig ....... Holosteum 
" ikke i skærm. Kronbladene hele eller kløvede 16. 

1 6. Ingen kronblade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7. 
Med kronblade 1 8. 

1 7. Bladene syl formede .. , ........ , ....•........ , , ... , ..... Minuartia 
" ægformede Stellaria 

1 8. Kronbladene kløvede .............................•.... , . . . . . . . 1 9. 
11 hele eller lidt udrandede 21. 

19. Kronbladene mindst halvt kløvede .......•.............. Stellaria 
under 20. 

20. Bladene lancetformede og tilspidsede, 5-7mm brede Pseudostellaria 
" butte til halvspidse, 1-2,Smm brede Cerastium 

21. 3 kapseltænder •. , .............................. , ...... Minuartia 
Dobbelt så mange kapseltænder som grifler 22. 

22. Frøene med et fedtvedhæng. Bladene ofte linjeformede Moehringia 
0 uden " " mest ægformede Arenaria 

23. Bægeret med dækblade under eller omkring sig ................. 24. 
" uden " 25. 

24. Bægerets ribbemellemrum hindeagtige ................. Petrorhagia 
ri " ikke hindeagtige Dianthus 

25. Bægeret krukkeformet, med 5 brede vinger ............... Vaccaria 
11 uvinget 26. 

26. Frugten et sort bær, Bægeret bredt klokkeformet ..•.... Cucubalus 
" en kapsel. Bægeret ikke bredt klokkeformet 27. 

27. Bægertænderne mindst af rørets længde ...............• Agrostemma 
" ikke forlængede 28. 

28. Bægeret med 5 ribber og 5 hindeagtige ribbemellemrum Gypsophila 
11 anderledes 29. 

29. Bægerribberne ret utydelige. 2(3) grifler ............. Saponaria 
" tydelige. 3 eller 5 " 30. 

30. Dobbelt så mange kapseltænder som grifler. Mest 3 grifler Silene 
5 kapseltænder og 5 grifler Lychnis 

Arenaria. Sandvåner. 

1. Kronen kortere end bæg~ret 
" længere 

2. Kapslen cylindrisk, kun lidt 
11 æg- eller pæreformet 

•......••....••••••....••....•..•..•. 2. 
4. 

fortykket nederst ....... leptoclados 
3. 



29. 
J. Bladenes og bægerets hår O,l-0,2mm .•..•••.•••••..•..••. sernyllifolia 

" " " " 0, 2-0, 5mm ma!"schlinsi i 
4, Bladene smalt lancetformede, med en brod på 0,5-0,Bmm ••.• grandiflora 

" bredere, uden brod 5. 
5, Stænglerne rodslående .••..••••.• ,,,,,, .•• , ..•••..•••••• ,, •••• biflora 

" ikke rodslående 6. 
6, 3ægerbladene med håret overflade ••••••..• , , .••• , .. , ••••.•••• , , huteri 

'
1 

" g-lat " 7, 
7, Grenene med 1-2(-3) blomster. Kronbladene 6-9mm ..•••••••..... ciliata 

" 3-7(1-11) blomster. Kronbladene 5-6nun multicaulis 
Arenaria grandiflora L. Storblomstret sandvåner. 5-15cm, Tæppedannende med 
o~stigende, kirteldunede, 1-J-blomstrede grene. Bladene 5-lOxl-l~mm. Kronen 
lB-2! x bægeret. VI-VII. P. 1000-1900m. 

eA, huteri Kerner Karnisk sandvåner. 5-20cm. Bladene 8-10x2-Jmm, omvendt 
lancetfor~ede. Blomsterstilkene 12-lSmm. Bægeret 5mm. Kronen 7-9mm. Planten 
tæt kirtlet. VI-VIII. F: 0st for Piave, fra Cimolais til Passo del Mauria. 
700-2000m. Dolomitklipper, 

A, biflora L, Tveblomstret sandvaner. 10-20cm. Bladene rundagtige til æg
ror~ede, butte, glatte med randhåret stilk. Blomxsterne 1(-2) sammen. Kro
nen 1-1,3 x bægeret. VII-VIII, FVTLP. 2300-2800m, 

A, ciliata L. Randhåret sandvaner. 2-5cm, Bladene J-4 x sa lange som brede, 
randharede forneden, ellers glatte, Blomsterne 12-15mm brede, Kronen li-2 
x bægeret. VII-VIII. FVTLP. 2200-28QQm. 

A, multicaulis L. (A. moehringioides) 4-lOcm. Bladene 2-J x sa lange som 
brede, ellers som hos foregående. Blomsterne 7-9mm brede, Kronen li-lt x bæ
geret. VI-VIII. TLF. 2200-2800m. 

A, serpyllifolia L. Alm. markarve. III-X. FVTLP. 0-2000m. 

A, marschlinsii Koch Højfjældsarve, 2-lOcm. Kapslen mest kortere end bæge
ret (mest længere end hos serp.). Bægerbladene 4-5mm (J-4mm hos serp.). 
VII-VIII. FVTLP. 1900-JlOOm, 

A, leutoclados (Rchb,) Guss. Spæd markarve, III-X. FVTLP. 0-1200m. 
Moehringia. Skovarve. 

1. Blomsterne 4-tallige ••••••• , . , •.••• , .•••.•• , , ...•••.• , ••••••• , • , ..• 2. 
5-tallige 3. 

2. Bladene helt linJeformede. Blomsterne mest enlige ••.. , .••.••• muscosa 
bredest i øvre t. Kvastene med 2-6 blomster markgrafii 

}. Kronen 1/2-2/3 x bægeret .••.•.. , , , •••...••• , •••••• , ••••••.• trinervia 
lig eller længere end bægeret 4. 

4. Planten grøn ....... , ..•••.... , ..•...•.••••..•• , .•• , ....•• , •••••.... 5. 
" blagrøn 7. 

5. Bladene 5-lOmm lange. Kapslen 1,3 x bægeret ....••....•....••. ciliata 
mest 1-}cm. Kapslen lig eller lidt længere end bægere~ 6. 

6. Bægerbladene med 1 ribbe .. , .. , ... , •... , , ... , . , ... , •.•. , .... , , muscosa 
" J ribber bavarica 

7. Stænge l~ladene O, 4-0, 5mm hrede . , , , ... , , ...• , ... , , ....... glaucovirens 
bredere 8. 
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8. Kronbladene l,J x bægeret. Ydre bægerblade smalt hindekantede dielsiana 
2 x bægeret eller mere. Alle bægerblade bredt hindekant. 9, 

9, Solbladene gulgrønne, Skyggebladene butte og tilspidsede ••.. bavarica 
0 stærkt blElgrønne, Skyggebladene spidse insubrica 

Moehringia trinervia (L.) Clairv. IV-VII. FVTLP. 0-180om. 

M. ciliata (Scop.) D.Torre Tueskovarve, l0-20an.Bladene glatte, mest rand
harede forneden, svagt kødede. Blomsterstilken ca, 10mm. Kronen 1,J-1,5 x 
bægeret. VI-VIII. FVTLP. 1800-2600m. 

OM. ~laucovirens aertol. Blc:i.grøn skovarve. 5-15cm, Tætt1:<et. Bladene 3-10 
(-1 )mm. kronen lidt længere end bægeret, dette med 1 ribbe. V-VII, VTL. 
700-2350m •. , 

e M. dielsiana Ma ttf, Køde 1; skovarve. 5-20cm. Glat og stærkt blagrøn, kødet. 
Øvre blade 5-lOxl-l!mm. Bægerbladene 1-ribbede. V-VII, Overhængende kalk
klipper. L: Bergamasker Alper fra Giogo til Presolano. 1300-1400m. 

M, bavarica (L,) Gren. Tykbladet skovarve, 10-2Qcm. Mellemste og øvre bla
de 10-~0mm kødede og trinde. Bægerbladene }-ribbede, Blomsterstil~ene ca. 
20mm. v-vr±. VTL: Fra Valsugana og Lessini til Lago d 1 Idro. 250-2000m. 

8M. insubrica Degen Som foregaende, men mere tætbladet. Bladene indtil 15 
mm lange. L: Iseosøens østside, Val Lori (en sidedal til Valsassina Ø.f. 
Comosøen). 

9M. markgraf11 Merxm.& Guterm. Stiv skovarve. 10-15cm. Gl~t og lysegrøn. 
T:1e±ormet med stive og udstaende grene. Bladene 1S-20xl-l4mm, kødede. Bæ
gerbladene smalt ægformede. Kronen en anelse længere. V-VII. L: Val Sabbia 
mellem Barghe og Nozza (Ml. Brescia og Gardasøen). 300-400m. 

M, muscosa L. lY{osskovarve. 10-20cm. Glat og tyndstænglet. Bladene 2-Jcm x 
f-lmm. Bægerbladene smalt lancetformede, Kronen 1~ x bægeret, mest 4-tal
lig, sjældent 5-tallig. V-VIII, FVTLP. 0-2400m. 

Minuartia. Norel, 

1. 1-2-årig, uden golde skud under blomstringen .••..••••..••••.••••.. 2. 
Flerårig, med " " " 5, 

2. Bægerbladene med 1 ribbe ....••..••••.•.••. , , , , ••••••.•••• fastigiata 
" " J ribber J, 

J. øvre blomsterstilke kortere end bægeret ...•••••...••..• mediterranea 
Alle længe re !t " 4, 

4, Bægeret 3-4mm, Kapslen 4-6mm •............•• , .•••• , .•••••••.. hybrida 
" 2-Jmm. " 2-Jmm viscosa 

5. Bægerbladene butte og aflange .....• , • , .• , ....• , .•.•. , , , •... , . , . , •• 6, 
spidse, ægformede til linJe-lancetformede 9, 

6 Kronen kortere end bægeret eller mane;lende , .. , .... , .•• , ..•. sedo1des 
lig eller længere end bægere~ , _, 7. 

'7 Bladene J-8 x sa lange som brede. 1CrvnblaUene 32-4-tmm ••• , , •• hiflora 
" 10-50 x sa lange som brede. i<:ronbladene 3-12mm 8. 

3. ~e nedre 'blade 7-12mrn. 3ægeret mest uden kirt:'...er .•.. , , , laricifolia 
l0-20mm. " kir-;;e ldu.ne "'(; cac1 llace a 

'j. :aægerb~adene rr.ed 1 ribbe, mest hindeagtige ..•...••••.. , .• , t11Utabilis 
J-7 ribber, mest :lrteagtige 10. 



Jl. 
10. Blomsterne 4-tallige 

5-tallige 
11. Bægerbladene med 5-7 

.•..•.•• , , , , , , , , . , • , , , •• , • , •• , • , • cherlerioides 

ribber, i hvert fald i den nedre halvdel 
11. 
12. 
15. " 3 " 

12. Bægerb~adene med 1-J 
5-7 

ribber i den øvre halvdel 
" " 

.................. 13, 
14, 

13. 

14, 

15. 

16. 

17. 

Blomsterne mest enlige, pa l-4mm lange stilke .••.....•.•• rupestris 
" 2(-3) sammen, på 5-15mm lange stilke lanceolata 

Bladene 4-lOmm, med J ribber. Bægeret J-5imm .....••...•••.. recurva 
Nedre blade 20-40mm, med 5-7 ribber. Bægeret 5-lOm.~ graminifolia 
Bægeret udst8.ende under blomstringen • , , ...• , •. , •.• , , .••••. , .• verna 

" opret under blomstringen 16, 
Blomsterne ~est parvise, Kapslen lix bægeret •..••..••.•• austriaca 
Kvastene med 2-flere blomster, Kapslen ca. = bægeret 17, 
Bægerbladene 2-JlT!In . , , , . ,, .. , , , , , , , .•. , . , •.•••••.•• , , .••. grignensis 

'
1 J!-5mm villarii 

Minuartia viscosa (Schreber) Sch.&-. Th. Klæbrig norel. J-lOcm. Enarig med 
o~rette stængler og grene, oftest tæt kirteldunet. Bægerbladene 2-)mm, smal· 
lancetformede. Kronen i x bægeret. V-VII. LP, 0-lOOOm. 

M. hybrida (Vill) Schischkin Tyndbladet norel, 5-l5cm. Nær den forego.ende, 
~en lidt mindre kirteldunet, grenet fra grunden. Bægerbladene æg-lancetfor
m.ede. Kronen -i- x bægeret. III-VII. FVTL?. 0-1500m. 

M, :nediterranea (Link) Maly Dusknorel. 3-10(-lS)cm. Glat, eller med kir"t
let kvast, - Kapslen mest kortere end bægeret. Kronen t-o x bæ
ge~et. Bægerbladene J-5mm, smalt lancetformede. V-VI. FVT. 0-600m, 

M, fastigiata (Sm.) Rchb. (111. rubra) KnippenoreJ.. 10-JOcm. Stift opret to
arig. Kvas tene tætte, Blomsterstilkene ca. = bægeret. Kronen 1/2-:;_/3 x bte
geret. Kapslen kortere end bægere-i;. V-VI, VTP. 400-200Qm. 

M. mutabilis Sch.& Th. Næbnorel. 5-15cm. ~led rrtange oprette stængler og op
rette blade. Ofte glat.Kvasteneret tætte; stilkene ca.= bægeret. Kronen 
=bægereteller lidt kortere. V-VII. TLP. V-VII. 

M. recurva (All.) Sch.& Th. Krumbladet norel. 5-12cm. Tættuet. Stænglerne 
torveddede og ofte sorte forneden. Bladene oftest ensidigt seglkrununede, 
Kvasterre med 1-3(-5) blomster. -./II-VIII. I<'VTLP. 1500-2800m. 

M, graminifolia (Ard.) Jav. Græsbladet norel. 12-ZOcm. Tæt tueformet med 
lange, krybende stængler. Oftest tæt kirteldunet. Bladene stive, li-2:nm bre
de, Kronen 1-i x bægeret, VI-VII. FVT: Cirnolais, Vette d.i l<'eltre, .Montalon, 
V.Fassa. 1600-2200m. 

M. rupe stri s (Scop.) Sch .&: Th. Klippenorel. 1-3 cm. Pudef ormet krybende, 
Bladene 2-4mm, lancetformede og spidse, Krone og hæger 4-5mm, VII-VIII. 
FVTLP. 1600-2750m. 

M. lanceolata (All.) Mattf. Stor klippenorel. 5-?cm. Nær foregaende, men 
'bladene ind til 10mm, smalt lance tf ormede. ·vrI-VIII, P: Kottiske Alper fra 
V.Stura til V.Pellice. 1800-2600m. 

§M. grignensis (Rchb.) Mattf, Sylbladet norel. 5-lOcm. Helt glat, Nedre bla
de :neget t:Etstillede, de blomstrende skuds fjærnere, 10-15mm, sylformede. 

32. 

Blomsterstilkene 8-15mm, Bægeret ofte rødspidset. VII-VIII. L: Grigna, Piz
za Arera, Resegone, Cima di Menna. 1J00-2180m. 

Minuartia cherlerioides (Hoppe) Becherer Ottehannet norel. 2-5cm. Halvkug
leformet pudeurt med søjleformede stængler med tæt taglagte, butte, noget 
kødede, elliptiske blade på 1-Jxlmm, VII-VIII. FVTLP. 2000-2800m, 2 ssp.: 
sso. cherlerioides: Bladene glatte. Pa kalk, Østlig. 
ssn. r1oni1 (Gremli) Friedrich: Bladene kort randharede forneden. Pa gra
nit. Vestlig. 
M. austriaca (Jacq.) Hayek østrigsk norel. S-20cm. Stænglerne glatte eller 
svagt kirteldunede. Bladene 10-20x~-lmm, glatte. Blomsterstilkene over 4 x 
bægeret; dette 4-6mm, Kronen lt-2 x bægeret. VII-VIII. FVTL. 1500-2400m. 

M. villarii (Balbis) Chenevard Treblomstret norel. 8-2Qcm. Nær foreg8.ende, 
Bladene i-2mm brede. Kvastene med 2-4(-7) blomster, stilkene 1-5 x bægeret. 
VI-VIII. P. 900-2300m, 

M. verna (L.) Hiern. Vårnorel. 2-12cm. Stænglen mest kirteldunet foroven. 
Bægerbladene æg-æancetformede, iCronen 1-li x bægeret. IV-VIII. PVTLP,2ssp: 
ssn. verna: Ingen bladKnipper i bladhj.'lrnerne, Kvastene 1-7-biomstrede, 
~tøvknapperne lilla. 
sso. collina (Neilr.) Halliday: Bladknipper i bladhjørnerne. Kvastene 6-
mangeblomstrede. Støvknapperne gule. 

!VI. capillacea (All.) Graebn. H.irnorel, 8-12cm. Stænglen tæt kirteldunet 
!oroven. Blaaene 15-20x0,3-0,4mm, halvstive. Kvastene med 1-3(-6) blomster. 
Kronen li-2 x bæget-et. VI-VII, FVTLP, 0-2000m. 

M.. laricifolia (L.) Sch.& Th. Stivbladet norel. 8-JOcm. Blade:;ie stive og 
noget seglKrwnmede. Kvastene med 1-6 blomster. Kronen l~-2 x bægeret, 8-12 
~.m. VI-VIII. TLP. 600-2400m. 

M. biflora (L.) Sch.& Th. Tveblomstret norel, 5-lOcm. Bladene 5-10:nm, but
te, 1-arede, Bægeret 3i-4imm, Kronen 1-li x bægeret. Blomsterne 1-2(-3) S81ll

men. VII-VIII. T: Omkring Brennerpasset. 2000-2800m. 

M. sedoides (L.) Hiern. Dværgnorel. l-5cm, Tætte, flade puder. Planten 
glat. Bladene J-5mm, furede, Blomsterne enlige, siddende eller kortstilke
de. Bægeret 2-Jmm, lysegrønt. Kaps'.cen lfi'-2 x bægeret, VII-VIII,1800-J825m. 

Bufonia oaniculata Dubois Topsivblomst, 15-JOcm, Enarig, Vækst som de en
arige Minuart1ae, men de sylformede blade mere oprette. Blomsterne 4-talli
ge. Kronen l/J-1/4 x bægeret. Bægerbladene uens, 3-4mm, V-VI. P: Oulx, Val 
Queyras. 0-lOOOm på sand og grus. 

Stellaria. Fladstjærne. 

1. Bladene brede, alle eller de nedre stilkede •..•••••• , •••• , •••.•..•. 2, 
" smalle, gennemgående siddende s. 

2. Kronen 2 x bægeret. Nedre blade med hjærteformet grund ..••... nemorum 
11 højst l} x bægeret. Nedre blade med afrundet grund J, 

J. Jl,'lest 10 støvdragere. Kronen 1-lf x bægeret, dette 5-7rnm .•••. neglecta 
l-5 11 " Q-1 X , 2-5mm 4, 

4. Mest med krone. Frøene O,::;i-1,Jmm, mørkt rødbrune ••..••••.•.•... media 
uden " " 0 1 6-0, 9mm, lyse [)rune pallida 

5. Øvre støtteblade uden hindekant. Kronen ca. i kløvet ...••.•. holostea 
med næsten hel~ kløve~ 6. 
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6. øvre stængelkanter finvortet ru 

" jævne 
longifolia 

7. 
7, Kronbladene ca. i x bægerbladene, disse 2!-J!mm , .... , , . , .... , , alsine 

" 1-lt X 11 
1 " 4-7mm s. 

8. Støttebladene samt løvbladenes grund randharede . . , , •. , •••• , • graminea 
" glatte palus-..;ris 

Stellaria nemorum L. Lundfladstjærne. l000-2100m. V-VIII. 2 underarter: 
ssu. nemorum: S0øttebladene aftager jævnt opad, det andet par ofte over 1/3 
x det nederste. Alm. FVTLP. 
sso. ~lochidisperrr.a Murb,: Støttebladene aftager hurt.igt opad, de--c andet 
par o test under 1/3 x det nederste. SJ, 

S. media (L.) Vill. Alm. fuglegræs. I-XII. FVTLP. 0-1600(-2500)m. 

s. ne""lecta Weihe Skovfuglegræs. III-VII. FVTLP. o-SOOm. 
s. pallida ( Dwnort) Pire" Blegt fuglegræs, III-VI. FVTLP. 0-1400m, 

S, holostea L, Stor fladstjærne. IV-VI, FVTLP. l00-1500m. 

S. alsine Grimru S1..unpfladstjærne. V-VII. FVTLP. l000-2000m, 

S. nalustris Retz. Kærfladstjærne, V-VI. FVTLP. 100-1500m. 

S. graminea L. Græsbladet fladstjærne. V-VIII. FVTLP. 1000-2000m. 

S. long-ifolia Muhl. Skovfladstjærne. 5-25cm. Blade.ne 5-40nun, randen og tm
a.ersidens :nidterrib'be ru. Støttebladene hindeagtige, ofte med gL'øn ribbe. 
Bægeret 3mm, kronen 1-1,3 x bægeret. VI-VII. T. 1000-lSOOm. 

Pseudostellaria europaea Schaeftlein KnoldfladStJærne. 5-15cm. Med tynde 
udløbere og roa.knolae. Stænglen tynd med hårstribe. Bladene l-3cm, spidse 
og lancetformede. Bægeret 4-5mm. Kronen 1,5-1,7 x bægeret, i kløvet. IV-V. 
F: Manganins ved Rigolato, P: Biella og Valduggia SØ f. Monte Rosa. 100-700 
m. Fugtig ælle-askeskov. 

Holoste'J.In umbellatum L. Skærmarve. 5-20cm. Rosei; plante med 1-3 par si;æn
gelblade. 4-10 uens skærmstilke, dernedbøjes efter blomstringen. FVTLP. 
Cerastium. Hønsetarm. 

.L , En8.rig ..•• , , , .....•......•••••• , •.•• , , . , • • . • . . • . . . . . • • . • • • • • . • . • . • . 2 • 
(2-)flerårig 9, 

2. Blomsterne mest 4-tallige .. , , ... , .. , ...................•. , .• diffusum 
5-tallige 3. 

J. 3 grifler. Stænglens hår meget kortere end stængelbredden ••• , . du.hiu.rn 
5 " " omtrent af stænglens tykkelse 4. 

4, Bægerbladets spids med fremstående, ukiri:;lede hår ..••••.••......... 5. 
uden " nar 6. 

5. Fru.gtstilken 1/J-l x bægeret ...•... , .... , • , ... , ••• , , • , .. , . gJ.omeratu.m 
" 2-3 x bægeret brachype,:;alw11 

h. Alle støtteblade bredt hindekantede ••....•........•.... semidecandrwn 
St;)ttebladene smalt eller i><ke hindekani;ede 7. 

7 Kronen 1, }-1, 5 x bægeret •....... , ........ , . , •.....•.. , , ... ligusi;icum 
højst lidt længere end bægeret 8. 

34. 
8. Nedre støtteblade helt urteagtige, hårede på begge sider •.... pumilum 

" " meget smalt hinde kantede, glatte ovenp.§. glutinosum 
9, J grifler. Planten glat med en hårstribe på stænglen ...• cerastioides 

5 " 10 . 
10. Kronbladene 0,9-1,3 x bægeret. Støvknapperne 0,3-0,7mm ...•.....•. 11. 

" l,d-2 5 X " 11 0,7-J.,2mm 12. 
11. Frugtstilkene 2-4!cm, ca. :.:c den undersiddende stængel •• pedunculatwn 

under 2cm, ca. 1/5-1/10 x stænglen fontanum 
12. Planten med lange, bløde hår, i det mindste p6. grtmdbladene el-

ler på blomsterstilkene •• , ..• , .....•••••• , ..• , ••....• , • , ..• , • 13. 
Planten dunet til glat, uden lange, bløde hår 14. 

lJ. Stængelbladene 10-13 x så lange som brede •••••......••.••..• lineare 
Bladene under j x så lange som brede alpinum 

14. Støttebladene bladagi;ige, uden hindekant ..•...•..••.••..•••.....• 15. 
De øvre støtteblade små, med hindekant 17, 

15, Især de golde skuds blade bredest i øvre halvdel ...••.••.. uniflorum 
Bladene bredest midtpa eller i nedre halvdel 16. 

16. Frøene 1,3-1,?mm. Stænglen med 3-5(-7) blomster .•.•••.• carinthiacum 
" l, 7-2, 5mm. " mest 1-blomstret latifolium 

17, Med bladknipper eller knopper i stænglens bladhjørner ••.•.•. arvense 
Uden " " " t".lladhj ørnerne 18, 

18. Nedre stængelblade stilkede. De større blade 4-5cm ••.••.• silvaticwn 
Alle blade siddende 19, 

19. Bægerbladene 2-5mm. Planten 20-40cm høj ••.••..•..•.••.. sub,riflorum 
" 5-6mm. " 5-2Qcm " carinthiacum 

Cerastium cerastioides (L.) Britton Tregriflei; hønsetarm. 5-15cm. Bladene 
bleggrønne, neget kødede, Kronen l!-2 x bægeret. Si;ænglen med 1-3 blomster. 
Bægeret 4-7mm, med kirtelhåret gru...-1d, ellers glat. VII-VIII. F'\TTLP. 

C. dubium (Bast.) Guepin Gaffelhønsetarm. 10-30cm, Planten klæbrig af gan
SKe korte kirtelhar, Støttebladene urteag~ige. Kronen 1,3 x bægeret. Frugt
stilkene oprette. V-VI. FVTLP, 100-lOOOm. 

c. arvense L. Storblomstret hønsetarm. V-VIII. FVTLP. 0-2900m. 4 ssp.: 
ssp. suffruticoswn: Uden kirtelhår. Nedre støtteblade helt glatte i spids
en. l0-20cm høJ, Bladene mest l-2mm brede og lidt krummede. 300-2900m . 
ssu. strictum (L.) Gaudin: 5-15cm. Bladoversiden glat. Nedre blade ofte lan
cet- og øvre linjeformede. 1500-2900m, 
ssn. arvense: Bladoversiden tæthåret af indtil 0,6mm lange hår. O-l500m. 
ssn, malle (Vill.) Are.: aladoversiden tæthåret af indtil 0,2nun lange har. 

C. alpinum L. Fjældhønsetarm. 5-20cm. Bladene ca. 10x5mm. Øvre støttebla
de med meget smal hindekani;, nedre uden. 1-5 blomster. Bægeret 7-10mrn.2ssp: 
ssn. aluinum: Planten grå.grøn. Alle blade jævnt hårede. r'VTL-. VII-VIII. 
ssp. lanatu.rn (Lam,) Asch.& Gr.: Plan"'Gen hvid eller grå. I det mindste de 
yngre blade med en tot lange Uldha.r i spidsen. 1''VTL, VII-I/III. 1800-2500m, 

C. lineare All. Smalbladet hønsetarm. 5-12cm. Grundbladene ellipi;iske til 
ægformede, tæt uldhårede; stængelbladene linjeformede 05 halvglatte. 1-3 
blomster. VII-VIII. P; Graiske og KottisKe Alper. 1400-2400m. 

C. subtriflorum (Rchb.) Pacher Vældhønsetarm. 20-40cm. 2-fleT'årig, Bladene 



J5. 
20-28x5-9mm. Blomsterstilkene tæt nedadvendt korthårede, nedadrettede i 
frugt. VII-VIII. F: Juliske Alper Ø.f. Tagliamento. l00-2000m. 

Cerastium uniflorum Clairv. Enblomstret hønsetarm. 2-lOcm. Tæt tueformet 
med mange golde skud, Stænglerne med 1-3 blomster. Bladene med !-l!mm lange 
har. Kronen indtil i kløvet. VII-VIII. FVTLP. 1800-3400m. 
C. latifolium L. Bredtbladet hønsetarm. 3-lOcm. Bladene lancetformede, 
13-17x6-bmm. Ingen visne blade ved stængelgrunden. Bladharene 0,3-0,5mm, 
Kronbladene± kløvede, VII-VIII. LP. 1700-Jl50m. 

C. carinthiacu..m ·vest Skinnende hønsetarm. 5-2Qcm. Bladene l0-20(-25)x3-6(8) 
mm. Blomsterstilkene vandrette efter blomstring, atte~ oprette i f~~gt.2ssp: 
ssu. carinthiacum: Øverste støtte blade bredt hinde kantede. Planten ofr;e st 
næsten helt glat. VI-VIII. 900-2850m. 
ssn. austroalninum (Kunz) Kunz: Øverste støtteblade ikke hindekantede. ?lan
ten mest tæt kirtelhåret. 

C. pedunculatum Gaudin Langstilket hønsetarm. J-lOcm. Alle støtteblade uden 
hindekant •. Bladene l0-20xJmm, bredest under midten. Bægeret 5-?mm. Kronen 
1-1,3 x bægeret. Blomsterne mest enlige. VI-VIII. VTLP. 2200-Jl60m. 

C. silvaticum W.& K. Skovhønsetarm. J0-60cm. De større blade 40-50xlJ-18mm. 
Kvasten Kirtlet. Bægeret 5-6mm. Kronen 1,4-2 x bægeret. V-VIII. :PVTLP.0-900m 

C. fontanurn Bawng. Alm. hønsetarm. 4 underarter: 
~· triviale (Link) Jalas: Bægeret 4-6rrun. Kapslen 9-llmm. Bladoversiden 
naret. De 3 øverste s,:;ængelled trindt harede. IV-X. l<'VTLP. 
ssn. holosteoides: Bægeret 4-6mm. Kapslen 9-llmm. Bladoversiden glat. Kun 
de~ øverste stængelled trindt håret. Over lOOOm, 
ssn. fontanum: Bægeret 6-9mm, Kapslen 12-18mm. Uden ~irtelhår. Alle støtte
blade g1.atte ovenpå. FVTL. 1500-2500m. 
ssn. macrocarpu..--n (Schur) Jalas (C. lucorurn): Kapslen 12-18mm. Bægeret 6-9 
mm. I hvert± aJ.d Kvasten kirtelhåret, Nedre støtte blade hårede ovenp<i. F. 

C. brachypetalu.m Pers. Stivh8.ret hønsetarm. 0-lJOOm. 2 underarter: 
ssn. -orachynetalum: Olomsterstilkene med lidt opadrettede, udstående hci.r. 
ssn. tenoreanu..'11 (Ser.) So6: Blomsterstilkene med opad til trykte hlir. F'1L. 

C . .,.lomeratum Thuill. Opret hønsetarm. I-XII. FVTLP. 0-1400m. 

C, ligusticum Viv, .llokkehønsetarm. 5-20cm. Blomsterstilkene 5-lSmm. Bæge
ret 5-bmm. Nedre blade 8-15x3-5mm. Urteagtige støtteblade. FVTLP. 0-1400m. 

C. nwnilum Curtis Liden hønsetarm. 2-lScm. Planten mørkegrøn. Mest 5 støv
dragere. IV-V. FVTLP. O-l400m. 

C. _(J"lutinosum Fries Klæbrig hønsetarm. Planten noget gulliggrøn. 6-10 
støvdragere. III-V. FVTLP. 50-l ?OOm. 

C. diffusum Pers. Firehan..'let hønsetarm. III-VII. V: Kysten ved Venedig. 

C. semidecandrum L. Femhannet hønsetarm. III-VI. F\/TLP. 0-l900m. 

Moenchia. Brodbæger. Enårige, ofte blc:>.grønne planter med bredt hindekantede, 
spidse bægerblade. Kronbladene hele til svagt udrandede. 

M. erecta (L.) Gaertner & al. Firtalsbrodbæger. 3-lOcm. 3lomsten firtallig. 

J6. 
V-VI. P. o-800m. 

i\tloenchia mantica (L.) Bartl. Femtalsbrodbæger. 10-.)0cm. Bloms-cen femtal
.ig. V-VI. 'iLP. 0-800m. 

Myosoton aguaticu.11 (1.) Moench Kløvkrone, V-VII. l<'VTLP. 0-1200m. 

Sagina. Firling. 

1. Enårige. Blomsterne 4-tallige ••••••.•. , , . , , ••••.•• , .••.•••••• , , •••• 2. 
Flerårige J. 

2. Bladene ku.n randharede ved grunden •.•..••••...•.••••.•••. micropetala 
" spredt randhEtrede til over midten apetala 

J. Blomsterne 4-tallige •••........ , , , , . , •••.•••.•..• , ••••••.• procumbens 
" 5-tallige 4. 

4. Stængelbladene med en brod på i-lix bladbredden ..••..••••.. subulata 
ti uden brod eller med en pS. højst i x bladbredden S. 

5. De 2 øverste bladpar kortere end stængelleddene ..••.•..••...•• nodosa 
" " ti " ca, = stængelleddene 6. 

6. Kronen 0,8-1,5 x bægeret. Bæger og blomsterstilk mest kir-cl. saginoides 
" 1,5-2 x bægeret. Bæger og blomsterstilk mest ukirtlede glabra 

Sagina nodosa (L.) Fenzl Knudefirling, VI-VIII. TP. O-l500m. Gl. fund. 

s. glabra (Willd,) Fenzl Glat firling. l-2cm. Med rodsl8.ende stængler. 
Bladene sa lange som stængelleddene. Blomsterne 6-lOmm brede. p, 1000-2000m. 

S. subulat8. (Swartf) Presl Sylfirling. 2-6cm. Grundbladene 5-15mm, uden 
brod, stængelbladene med. Kronen lidt kortere end bægere,:;, ~L. l000-2200m. 

S. saginoides (L.) Karsten 2-Scm. Stænglerne glatte, 1(2)-blomstrede, Ola
aene 5-lOmm, med kort brod. Kapslen l~-2 x bægeret. VI-VII. FlTLP. 

S. procumbens L. Alm. firling. I'l-VII. FVTLP. 0-1500m. 

S, microuetala Rausch Kronløs firling. 3-lOcm. Frugtbægeret oftest udsta
ende efter frøspredning. Ydre bægerblade ofte rødrandede. FVTLP. 0-1500m. 

S, apetala Ard. Markfirling. Frugtbægeret tiltrykt kapslen. Ydre bægerbla
de aldrig rødrandede. 

Scleranthus perennis L. Flerårig knavel, Bægeret but og bredt hindekantet. 

S. annuus L. ~nårig knavel. Bægerbladene spidse, smalt hindekantede, opret
udstaende til udstående, mest 1,9-2,Sm.-n, m.m. ens. l<'rugten 3,2-4,Smm. 

S. verticillatus Tausch 3-lOcm. Enarig. Bægerbladene spidse, utydeligt hin
dekantede, sammenbøjede, uens. Frugten 1,5-2,2(-3,0)mm, IV-VI. FVTLP. 

Paronychia. Negleurt. Liggende, stærktgrenede flerårige med blomster i nøg
ler med iøjnefaldende, sølvhvide støtteblade, 

P. uolygonifolia (Vill.) DC. Pileurtsnegleurt. 10-JOcm. De hindeagtige 
støtteblade SKJUler ikke blomsterne. Nøglerne 3-?mm brede. Bægerbladene 
hindekantede og med brod. VI-VIII. P: Fra Val d'Aosta til Col di Tende. 

P. kapela (Hacq.) Kerner ssn. seruvllifolia (Chaix) Graehner Nedliggende 
negle urt. 3-8cm. De hindeagtige stø-cte blaae skjuler blomsterne. Nøglerne 
8-15rmn brede. Bægerbladene urteagtige uden brod. V-VII. p, 1J00-2400m. 
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Herniaria. Brudurt. 
1. Bægeret glat eller spredt håret. Bladene mest glatte. En8.rig 

" tæt dunet. Planten gråhåret 
2. Bladene højst 2 x så lange som brede. Stængelleddene under 5mm 

" 3-4 x så lange som brede. Stængelleddene 5-lOmm 
3. Enårig. Nøglerne med ca, 10 blomster. Bægeret med brod ••••••• 

Flerårig. Nøglerne med J-6 blomster, Bægeret uden brod 

glabra 
2. 

alpina 
3. 

hirsuta 
incana 

Herniaria alpina Chaix 5-15cm, It'lerårig, Bladene 2-5mm, ægformede, rand
hårede. Nøglerne (2-)3-blomstrede, Bægerbladene 1-ltmm. VII-VIII, TLP, 

H. glabra L. Alm. brudurt. V-VIII. FVTLP. 0-1500m. 
H. incana L, Grå brudurt. Bladene 4-12mm, lancetformede, tæt stift hvid
harede. Bægerbladene 1-l}rnm, tæt hvidhårede. VI-VII. P. 0-1500m, 
H. hirsuta L. Håret brudurt. Bladene 3-Bmm, elliptiske til omvendt lancet
formede. Bægerbladene tæthårede. V-VIII. FVTLP. 0-1600m. 
Illecebrum verticillatum L. Bruskbæger. 5-20cm. Glat enårig. Tynde, fir
kantede, ofte rødlige stængler. Bladene 2-6mm! o~te bredt omven?-t ægform~
de. Blomsterne består af stærkt omdannede, hvidlige bægerblade i nøgler i 
bladhjørnerne. Fugtige steder. V-VIII. LT. 0-1200m. 

Polycarpon. Mangefrø. Mest stærtkgrenet, opret en~rig. Bla~ene mest 4 i 
krans, elliptiske, de større 8-12x3-5rnm. mange sma, endestillede blomster 
med bæger på 2mm og en mindre, klar krone. 

P. diphyllum Cav. Rødt mangefrø. 5-15cm. De nederste blade modsatte, de 
midterste og øvre 4 i krans, ofte med lillat skær. V-VII. T. 0-lOOOm. 

P. tetraphyllum L. Alm. mangefrø. 5-15cm. Alle blade i kranse på 4. 
III-VIII. FVTLP. 0-60om. 
Spergula arvensis L. Alm. spergel. Bladundersiden furet. 1''V'l'LP. 0-1300m. 

S. pentandra L. Femhannet spergel. 5-20cm. Bladund~rsiden ik~e f~ret. " 
Kronbladene spidse. 5 stvødragere. Frøene med en skinnende hvid vinge sa 
bred som selve frøet. IV-V. VLP. 0-BOOm. 

Spergularia. Hindeknæ. 

1. Bladene kødede •••••••••••. , • , •••••••••••••••••••• , •• , •• , •• , , • , , •• , • 2. 
11 ikke kødede 3 • 

2. Kapslen 2 x bægeret. Flerårig med kraftig pælerod ••••••••••••• media 
11 ca. = bægeret, 1-2-årig med tynd II marina 

3. Bægerbladene hindeagtige med grøn ribbe ••••••••••••••••••• segetalis 
11 grønne med hindekant 4 • 

4. øvre støtteblade ca. så lange som bladene ••••••••••••••••••••• rubra 
11 11 meget kortere end " bocconei 

Spergularia media (1.) C.Presl Vingefrøet hindeknæ. I-XII. FV, 

s. marina (L.) Griseb, (s. salina} Kødet hindeknæ. IV-VI, FV. 

s. segetalis (L.) Don. Kornhindeknæ. 3-lOcm. Stængle~ opr~t. B~adene med 
brod. Fodfligene sølvhvide og frynsede. Blomsterne hvide, i en aben og 
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spinkel kvast. Kronen kortere end bægeret. V-VI. P. Kornmarker. 0-500m. 

Spergularia ru bra (L.) Presl Markhindeknæ. III-VII. 1''V1'LP, 0-1500m. 

S. bocconei (Scheele} Graebner Hvidt hindeknæ. 5-25cm, Kapslen 2-Jt!rrun. 1"å 
akselstillede bladknipper. Kronen med hvid grund og ellers lyserød, evt. 
helt hvid. V-VI. V. 0-800m. 

Telephium imperati L, Murtunge. 10-40cm. Glat, udstrakt flerårig med for
veddet grund o~ ~ange, ugrenede stængler. Bladene blågrønne, 8-13x4-8mm, 
ofte noget ensidige, Tætte, endestillede kvaste. Bægeret og den hvide kro
ne 4-7mm, Bægeret hvidrandet. V-VII. TLP. 500-lBOOm. 
Lychnis. 

1. Kronbladene delte i 4 linjeformede flige ••••••••••••••••• flos-cuculi 
" hele til noget kløvede 2. 

2. Planten hvidfiltet ••••••••• , ••• , ••••••• , • , ••••• , •• , • , •••••••••••••• 3. 
" grøn, glat eller svagt håret 4. 

3. Blomsterne enlige på lange stilke. Kronbladene ikke kløvede coronaria 
11 m.m. siddende i knipper. " kløvede flo~-jov~s 

4. Bægeret 6-15mm. Kronbladene hele til udrandede •••••••••••••• v1scaria 
11 4-5mm, " kløvede alpina 

Lychnis flos-cuculi L. Trævlekrone •. V-VIII. FVTLP. 0-1600m, 
L. coronaria (L.) Desr. Fiksernellike. 30-lOOcm. Bladene lancetformede, 
4-5crn. Bægeret 15-20mm. Kronen mørkt rødlilla. V-VIII. VP. 0-1200m. 

1, flos~ovis (1.) Desr. Jupiterblomst. 30-80cm, 4-10 blomster i et hoved
formet 1ppe, Bægeret 10-12rnrn. Kronen lyserød, sj. hvid, VI-VII. TLP. 

L. viscaria L. Tjærenellike. VI-VII. FVTLP. l000-1600m. 

L, alpina L. Fjældtjærenellike. 5-15cm, Stænglen ikke klæbrig, med 2-3 
bladpar. 10-20 blomster i et tæt, endestillet knippe. Kronen mest lyserød. 
VII-VIII. LP. 2000-2850m. 
Agrostemma githago L. Klinte, V-VI, FVTLP. 0-1300m. 
Silene. Limurt, 

1. 5 grifler. Kapslen med 10 tænder. Tvebo • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2. 3 11 li ,, 6 '' 3. 
2. Bægeret tenformet, 10-15x4mm. Kronen mest lyserød ••••••••••••• dioica 

" opblæst, 15-30x8-15mm. Kronen hvid alba 
3. Kronbladene 4-tandede. Bægeret 3}-?mm. Flerårige ••••••••••••••••••• 4. 

11 hele eller kløvede 7. 
4. Planten hvidulden af lange alm. og kirtlede hår •••••••••••• veselskyi 

" ikke hvidulden, glat eller korthåret 5. 
5. Nedre stængelled med 2 hårstriber. Kapslen 4-6mm udragende alpestris 

11 11 uden n • 11 rager !-4mm ud af bægeret 6. 
6. Kronen hvid (sj. blegrød}. Bladgrunden randhåret ••••••••••••• pusilla 

11 mest lyserød. Bladgrunden glat pudibunda 
7. Bægeret med 20-30 ribber •.•••• , ••••••• , •••••••••••• , •••• , •••••••••• 8. 

" " 10 ribber 9. 
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8. 20 bægerriblJer. Fler8.rig , •.. , , •• , •• , . , ...... , ...••...• , •.•. , • vulgaris 
30 " , ~nårig conica 

9, Bægeret stort se1, glat ...........•...........•.•......•..•.•.•.•... 10. 
" dunet eller håret 17, 

10, 1-2-årig ...• , .. , • , .•.. , , ••..•• , .••••••..••• , • , , • , , •.•• , •••••• armeria 
Flerårig 11. 

11. ?udeplante på 1-Scm. Bladene 6-12mm , .••.. , ...• , .. , , , ••.•• , .. , acaulis 
Hz;jere pla::iter med større blade 12. 

12. ~n top med teranse af tæthlomstrede kvaste •• , . , ....• , .• , ••• , ..• oti tes 
3lomsterne m.m. langstilkede 13. 

13, 3ægere t udvidet opad til . .Kapsels til%en 1mm ......•. , • , .•• , •. rupestris 
ikke udvidet foroven under blomstringen. Kapselstilken 3-Jmm 14. 

14. Planten glat . , ... , .....•..•...• , •.........••• , ...•.•.•••.•• campanula 
ri:irte ldune t 15. 

15. Kapselstilker.:. kortere end kapslen, der er mindst! indeslutt. saxifraga 
" længere " " , der rager ud af bægeret som moden 16. 

16. 3ladene linjefcr:nede, ogscl de nedre l-l'!r:un brede . , , .•• , , ••• !layekiana 
2fedre blade s9atelformede I J-4mm parnass1ca 

17. Kapsel.stilken 0-;i x kapslen .. , .•.• , , , .. , ....•... , .•• , , • , •.... , , ... 18. 
" mindst lig kapslen 27. 

18. Snårig ..........•... , ••.. , ..... , , , , . , .•.•• , • , .........•.. , , , •.• , , . 13. 
. Fler8.rig 23. 

19. Elomster:ie i en dobbeltkvast ... , •• , ... , . , ••.• , •••......• , •. , , ..... 20. 
" i l eller flere svikler eller ~laser 21, 

20. 3ægeret 22-JOr;un med sylformede tænder. Kronen kløvet •••••• noctiflora 
" ll-14mm " butte tænder. Kronen udrandet linic0la 

21. 3:Egeret 14-17xJ-7mm. Fr'J.gtstil~en nikkende eJ.ler udst8.ende • , • pendula 
" 7-10x2-Jmm. Frugtstilken opret 22. 

22. Sviklerne med 7-10 blomster med urteagtige støtteblade •••.•.. gallica 
2-5 " " hindekantede " dichotoma 

23. Kapselstilken 0-2:nm, Blomsterne m.m. nikkende .•••.••••••••.....•.. 24. 
mindst 1/J x kapslen. Blomsterne oprette til udstående 25. 

24. 3ægeret 9-12:nm, med afskåret grund ......•..•........•.••..•••. nutans 
" 15-20mm, med tilsmalnet erund viridiflora 

25. S-::ængelbladene ægformede med hjærteformet grund , , , , •• , •••• , .. cordata 
" lancetformede 26. 

26. B~omsterne J-4cm brede, mest enlige, rødlilla ...••....... elisabethae 
" 1-2cm " , i kvast, hvidlige i talica 

27. :Snårig •• , . , .. , , •••.. , , ..•......•. , ..... , , ••• , , , , • • . . . • . . • . . . colora ta 
?:erårige 28. 

28. 5-15cm høj. Stænglerne med 2-3 røde blomster ..•••.••..••.••. vallesia 
J0-60cm høj. " mange, hvidlige bloms1;er i talica 

Sil ne italica (L.) Pers. Italie~sk limurt. J0-80cm. Kronen hvidlig med 
rød ~g til grønlig underside, 2/3 Kløvet. Stænglen kirteldunet. Bægeret 
14- ::.x2-Jmm, kirteldunet og buttandet. IV-VI:. FVTLP. 0-1400m. 2 ssp.: 
ssu. i talica: Mes1; 30-60cm. :,Ied golde sic.i.d, flerarig. Toppene 8.bne, Kranbla
dets ~egl arte randhåret. 
ssn. ~1emoralis ('N.& K.) Nyinan: Mest fiQ-80cm. Toarig uden golde sk:1.d. Toppen 
mere ~æt. Kranbladets negl oftest glat. 

S. r;..<ians L. Ni~kende limurt. V-VIII, F1/TLP. 0-2000rn. 
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Silene viridiflora L. Grønblomstret limurt. J0-80cm, Vækst som Nikkende 
limurt, med grønlighvide kronblade. Kun toppen kirtlet, Støvdragerne of"te 
længere end kronen. VI-VII. P: Valle di Susa. 0-1500m. 

S. otites (L.) Wibel Klitlimurt. J0-50cm. Stænglen klæbrig foroven. Plan
ten mest tvebo. Bægeret 4-5rrun. Kronbladene gulgrønne, korte og hele. FVTLP. 

es. elisabethae Jan Storblomstret pragtstjærne. 5-25cm. Nedre blade lancet
rormede, 5-7cm. 3-5 par mindre stængelblade. Bægeret 18-20mm, krukkeformet, 
cfte rødligt, klæbrigt-kirtlet. VII. TL. 1400-2180m. 

S. cordifolia All. Hjærteblade~ limurt. l0-20cm. Kirteldunet og tæppedan
nende. Stænglen med 1-4 blomster. Bægeret 11-lSmm, klokkeformet, Kronblade
ne hlegrøde, grønårede, smalle. VI-VIII. P: Langs grænsen til Alpes Mariti
mes. 1200-2200m. 

S. Vttlgaris (Moench) Garcke Blæresmælde. III-VIII. FVTLP. 0-2800m. 5 ssp: 
ssp. nrostrata (Gaudin) Sch.& Th.: l0-2Ccm. Stænglerne ofte 1-blomstrede. 
Urteagtige støtteblade. Bladene ægformede, bred"t bruskrandede. P. Over 2000m 
ssu. glareosa (Jordan) Mars.J.: Som foregdende, men bladene linje-lancet
formede og uden brusk.rand. l000-2600m. 
ssn. antelonu.rr1 (Vest) Hayek (ssp. 'oosniaca): JC-50c:n. Stænglerne J-3-0lom
strede. Hindeagtige støtteblade. Dladranden finttandet, l500-2200m . 
ssn. vulgaris: Som foregående, men bladet helrandet. Større blade 4-6cm x 
lL-ldm.~. 0-l50Qm, 
ssu. angust"ifolia (fviiller) Hayek: Som de 2 foregaende, Bladene helrandede, 
2-bcm x 3-4mr:1, kødede, helrandede. Langs kysten. 

S, vallesia L. Svejtsisk limurt. 5-15cm, Opstigende, kir~eldunede s.;ængler. 
Bladene dunede, de nedre omvendt lancetformede. Bægeret 20-25mrn, kirtlet. 
VII-'/III. P: Fra Sempione og sydpå. 100-2500m. 

S. oamuanula Pers. Græsblade""C limurt. 5-20cm. Bladene smalle, græsagtige
1 med ranunaret grund. Blomsterne 1-2 sanunen, tyndstilkede. Bægeret 7-9mrn, 

klokkeforme--c, vinrødt. Kronen hvid med r21d U..'1.derside, VII-VIII, P: V. Maira, 
V. Grana, V. Gesso, V. Pesio m.m. Bo0-2200m. 

S. saxifraga L. Stenlimurt. 10-20cm, Stænglerne klæbrige foroven, mest l-
8lomstrede. Bladene 15-3Cxl-limm, de midterste of"te 4 sammen. Kronen hvid 
med skidenlilla underside. Kapselstilken 4-5mm. V-VIII. FVTLP. 1000-2400m. 

S. hayekiana Hand.-Mazz. & Janchen l0-30cm. Nær foreg8.ende, Kapsels.;ilken 
7-9mm. Kapslen 6-7mrn. VI-VII. FV: Ju.liske Alper, Belluno, Agordino.400-lSOOm 

~_?.rnassica Boiss.& Spr. ~O~JOcm. Stænglerne mest 2-J-blomstrede, Nedre 
ola"QE I0-15x3-4mm, de øvre llnJeformede og mest oprette. Kapselstilken 5-10 
mm, Kapslen 6-7mm, V-VII. P: Fra V. Maira til Tenda. 900-1900m. 

S. acaulis {L.) Jacq. Tuelimurt. Lav pudeplante med enlige, lyserøde 
o~oms~er. Bægeret 7-9mm, Bladene randhårede og linjeformede. Kronbladene ud
randede til svagt kløvede. VII-VIII, F'/TL?. 1600-2800m. J underarter: 
ssp, exscana (All.) J .Braun: Bægeret med tilsmalnet grund. Blomsterstilken 
0-fa r.rn lang, KronOladene 5-?mm. FVTL?. 
ssn. lon.giscaDa (::Cerner) Hayek: Bæ13eret med afskåre"t grur1.d. Bladene 8-lBxi 
rrun, m.m. oprette. Blomsterstilken l-2cm. Kronbladene 7-·:Jmm, østlig. 
ssn. cenisia (Vierh.) Fourn,: 3ægeret med afsk8.ret grund. Bladene J-15x2rn.ra. 
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Blomsterstilken 0-6cm. Kronbladene 7-12mm. P: Fra Gran Paradiso og sydpa. 

Silene rupestris L. Fjældlimurt. l0-20cm. Glat og blagrøn med spidse, lan
cetformede blade på 15-JOmm. Kvasten mangeblomstret og åben. Bægeret 4-6:nm, 
spidstandet. Kronen hvid (eller lyserød). VI-VIII. FVTLP. 800-2400m. 

S. pusilla W.& K. Strålefrø. 6-15cm. Med spinkle stængler og smalle blade. 
Mellemste stængelled højst Jem. Bægeret Ji-5!rnm, mest glat, tænderne l!-2i 
mm. Kapslen rager 0,8-l,5mm ud af bægeret, VI-VIII. FVTLP. 1000-2500m. 

S. nudibunda Rødt strålefrø. 17-25cm. Mellemste stængelled 3-5cm. Bægeret 
5f-b2mm, mest meget kort kirtelhåret, tænderne 1,8-2,Bmm. Kapslen rager 
1-J!mm ud af bægeret. VII-IX. NØ-lig. ? 

S. veselskli (Janka) B~g. Uldstrålefrø. l0-20cm. Som pusilla. Bægeret 5mm, 
utydeligt 0-året. Kapseltænderne ombøjede. Frøene 0,7-lmm. V-VIII. FVT. 

S. aloestris Jacq. Alpestrålefrø. l0-25cm. Kapslen 7-9mm, rager 4-6mm ud. 
Bægeret 5-7mm. Kronen hvid. Stængelbladene mest 20-35x4-6rnm. Bægeret langt 
til kort kirteldu...~et. VI-VIII. FVT. 1200-2200m. 

S. armeria L. Knippelimurt. 15-60cm. Mest enårig. Blomsterne i en halv
sKærm med stilke på 2-15mrn, Bægeret smalt tragtformet, 12-15x3mm, buttan
det. Kronbladene lyserøde, udrandede. V-VI. FVTLP. 0-1200m. 

S. noctiflora L. Natlimurt. V-VIII. 0-1200m. FTLP. 

S. alba (Miller) Krause Aftenpragtstjærne. V-IX. FVTLP. 0-1300m, 

S. dioica (L.) Clairv. Dagpragtstjærne. VI-VIII. FVTLP, 500-l800m, 

S. linicola Gmelin Hørlimurt. J0-60cm. Hele planten ru-dunet, Blomsterstil
kene f-3 x bægeret, dette hvidkantet, med opstigende har eller skæl. Kronen 
lyserød. V-VI. VTL. 0-600m. Ukrudt i hørmarker, Forsvundet? 

S._pendula L. Rød limurt. 20-40cm. Stænglen dunet. Bladene lancetformede. 
$viKlen ensidig. Frugtbægeret opblæst og indsnævret foroven. Kronen lyse
rød.IV-VII. FVL. 0-1200m. Dyrket og forvildet. 

S. dichotoma Ehrh. Gaffellimurt. 30-40cm, Blomsterstanden 1-2 x gaffelgre
net med 2-4 svikler. Blomsterne siddende. Bægeret 7-15x3mm, stivharet pa 
ribberne. Kronenmest hvid (sj. lyserød). VII-VIII. TLP. 0-1200m. 

S. gallica_L. Fransk limurt. 10-50crn. Sviklen altid ugrenet. Bægeret 6-10 
mm, opret i blomst, indsnævret foroven, med langt stivharede ribber. Kron
bladene helrandede eller udrandede, hvide eller røde, IV-VII. FVTLP. 

S. colorata Poiret ssn. canescens (Ten.) Cif.& Giac. Vingefrøet limurt. 
l0-40cm. Stænglen dunet af nedadrettede har, Kronen iøjnefaldende lyserød. 
Frøene med 2 bølgede vinger langs randen, Ii/-VI. FV. Mest pa sandstrand. 

S. conica L. Keglelimurt. 5-20{-40)cm. Hele planten dunet. Bægeret 10-15 
mm, smalt kegleformet i blomst, pæreformet i frugt. Kronen mest lyserød. 
IV-VI. FVTP. 0-900m. 

Cucubalus baccifer L. Bærsmælde. 60-120cm. Stærktgrenet, tyndstænglet, 
dunet flerarig med elliptisk-ægformede blade. Bægeret bredt klokkeformet, 
Kronbladene smalle, kløvede og grønlighvide. VII-IX. FVLP. 0-Boom. 
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Gynsonhila repens 1. Krybende gipsurt. 5-25cm. Glat flerarig med mange gol
de sKUd og blomstrende stængler. Blomsterne m.m. i halvskærm. Bladene 10-30 
x 1±-Jmm. Bægeret 2}-Jimm, hvidt-hindeagtigt. VII-VIII. FVTLP. 1500-2650m. 

8G. paåillosa_Porta Skærmgipsurt. 20-40cm. Bladene 12-25xl-limm, svagt tre
kante e. Afviger fra repens ved at blomsterstilkene er under 2 x bægeret 
(lig eller over 2 x hos rep.) og ved at være uden krybende rodstok. VIII-IX. 
V: Garda By, l00-200m. 

G. muralis L. Alm. gipsurt. 5-20cm. En8.rig. Stænglen noget dunet forneden. 
Bladene linjeformede, Blomsterne i en aben kvast. Kronen blegrød med mørke
re midterstribe. Bægeret 3-4mm. V-VI. FTLP. 0-500m. 
Saponaria. Sæbeurt/ 

.l., Blomsterne gule •••. , •••••••• , ••••• , ••• , • , ••••• , •••••• , , • , •• , •••• lutea 
11 røde 2. 

2. 1-Jcm høj •. Bladene l-2mm brede , , •••••.•• , • , ••••••••••••••. , ..•. pu.mila 
20-?0cm høJ. Bladene t-2!cm brede 3, 

3. Bægeret 7-12mm. Stænglerne h8.rede , •••••••• , ••.••••••••• , •• , • ocymoides 
11 ca. 2cm. " mest glatte officinalis 

Saponaria lutea L. Gul sæbeurt. 5-lOcm. Tættuet med linjeformede blade. 
Blomsterstanden m.m. hovedformet. Blomsterstilke og bægre tæthårede, Bæge
ret 4-5mm. Støvtrådene mørklilla. 1500-2600m. P: Qssola, V.Aosta og Graji
ske Alper indtil M.Cenis. 1500-2600m. 

S. pumila (St.Lag.) Janchen (S. pumilio) Lav sæbeurt, Tueformet. Stængler
ne ofte kortere end blomsterne. Bægeret 1J-20mm, oppustet, naret og buttan
det. Kronen lyserød. VII-VIII. VT. 1900-2600m. 

S. ocymoides L. Mangeblomstret sæbeurt. 20-40cm. Mange m.m. udstrakte, ha
rede stængler. Karte, åbne kvaste i de øvre bladhjørner, Blomsterstilken 
4-6mm med 2 korte forblade midtp8.. Bægeret tætkirtlet. FVTLP. V-VIII. 

S. officinalis L. Alm. sæbeurt. VI-VIII, FVTLP. 0-lOOOm. 

Vaccaria hisnanica (Miller) Rauschert Konellike. 30-60cm. Glat enarig med 
lancetformede blade og en stærkt grenet kvast. Bægeret 12-l?mm, pæreformet 
med 5 brede vinger. Kronen lyserød. IV-V. FVTLP. 0-600m. 

Petrorhagia saxifraga (L.) Link Fjældknopnellike. 10-40cm. Glat, tueformet 
±lerarig meu linje±ormede blade. Blomsterne i en åben kvast. Bægeret 4-6mm, 
med 4 yderbægerblade. Kronbladene blegrøde med 3 lidt mørkere 13.rer. FVTLP. 

P. prolifera (1.) Ball & Heyw. Glat knopnellike. 10-20(-50)cm. Enarig. 
Blomsterne 1 et hovede, hvor bægrene dækkes helt af meget store, brunlige 
støtteblade. Bægeret 8-lOmm. Kronen blegrød. V-IX. FVTLP. 0-1200m. 

Dianthus. Nellike. 

l. Kronbladene mindst 1/3 frynsede 
" m.m. tandede 

2. Frynserne over i x pladen, der er 
" 1/3-1/2 x pladen, " 

J. Stænglen l0-22cm med 1(-2) blomst 
" J0-60cm 3-5 blomster 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 • 

2-3 x sa bred som frynserne 
8-10 X '1 

4. 
superbus 

3. 
• , , , • , •••••••.•• , ••••••• sternbergii 

monspessulanus 
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4. Blomsterstanden stærkt sammentrængt •••••••••••••••••••••••••••••. , • , 5. 

ikke " 8. 
5, 1-2-årig. Bæger og yderbæger tæt ruhårede ••••••••••••••••••••• armeria 

Flerårig. " " 11 glatte 6. 
6. Stængelbladene 5-18mm brede •••••••••••••••••••••••••••••••••• barbatus 

n 2-4rnm 11 7. 
7, Bægerrøret rødlillat i øvre i eller hele sin længde •••. carthusianorum 

" grønt med lilla tænder balbisii 
8. Bladene butte. l-6cm høj •••••.•• , •••••• , •••••••• , • , •••• , •••• glacialis 

" spidse 9. 
9, Kronbladene glatte , •••.•••• , , •••••••• , , , , •••• , • , • , • , , ••• , • ,, •••••• , 10. 

" skæggede (ha.rede ved pladens grW1d) 11. 
10. Yderbægeret 1/5-1/3 x bægeret .••••• , •.••....•••..•••••••••• silvester 

" over 1/ 3 x bægeret fur ca tus 
11. Stænglen 30-60cm med 8-15 led •....••••.•••••••.••••••••••••• seguieri 

" 3-30cm 11 2-8 12, 
12. Enblomstret. Kronbladene ensfarvede •••••••••••••••••••••••• neglectus 

Flerblomstret. Kronbladene prikkede inderst deltoides 
Dianthus balbisii Ser. (D. ferrugineus p.p.) 20-50cm. 2-6 blomster sammen 
overrages af 2 højblade. Yderbægerbladene ca. = bægeret, med en stak ca. s~ 
lang som den brede del. Kronen plettet. VI-IX. p, 0-1400m. 

D, carthusianorum L. Kartøjsernellike. 10-?0cm. Bladskederne 3-8 x så lange 
som brede. Højbladene m.m. ægformet-tilspidsede. Yderbægerbladenes stak mest 
kortere end den brede del. V-VIII. FVTLP, 0-2000m. 4 underarter: 
ssp. carthusianorum: Knipperne med 5-7(1-12) blomster. Bægeret stærkt ind
snævret øverst, her l!mm bredt. Kronen lyserød, rødlilla, sj. hvid. 
ssa, sanguineus (Vis.) Williams: Knipperne med 5-7(1-12) blomster, Bægeret 
li et indsnævret øverst. Kronen skarlagenrød. F,V?. 
ssp. vaginatus (Chaix) Williams. Knipperne med 9-30 blomster. 10-20(-30)cm 
høj. Kronbladenes plade 7-8mm. Bægeret rødlillat. P. 
ssp. atrorubens (All.) Ser.: Knipperne med 9-30 blomster. 40-?0cm høj. Kron
bladenes plade 4-Smm. Bægerrøret mørklillat. Fra M.Baldo og vestpa. 

.D. barbatus L. Studenternellike, 30-40cm. Stængelleddene fortykkede. Blade
ne lancetformede, de nedre ofte butte. Knippet mangeblomstret. Yderbægerbla
dene af bægerets længde. Kronen kortskægget. IV-VII. FVTLP. 800-2200m. 
D. armeria L. Kostnellike. 15-30cm. Oftest dunet og grenet. Nedre blade 
4-bcm x 4mm, butte, de øvre linjeformede og spidse, Højblade og yderbæger
blade af bægerets længde, V-VIII. FVTLP. 0-1200m. 

D. deltoides L. Bakkenellike. V-VIII. FTLP. 500-2000m. 
D. seguieri Vill. Kratnellike, Bladene l-3m.m brede. Bladskederne l-2mm. 
1-fa blomster. 2-6 yderbægerblade, t-i x bægeret. Kronbladenes plade 6-lOmm, 
lyse- til mørkerød, ensfarvet eller med prikker. VI-VIII. FVTLP. 100-lOOOm. 
D, silvester Wulfen Stennellike. 15-60cm. Bladene t-l!mm brede. Bladskeder
ne 4mm, Oftest 2 yderbægerblade, ca. i x bægeret, dette 20-26xJ-4mm og but
tandet, Kronen ensfarvet. V-VIII. FVTLP. 0-2400m. 

D. glacialis Haen..~e Gletschernellike, Tue- til pudeformet. Bladene 1-2:nm 
brede, randen noget ru, 2-5cm lange. Blomsterne oftest enlige. Bægeret 12-16 
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mm med 2-4 yderbægerblade på 10-l5mm. VII-VIII. T: Fra Pfitschertal til 
Brennerpasset. 2200-2800m, 

Dianthus furcatus Balbis Mørkøjet nellike. 3-35cm. Bægeret l0-18mm. Mest 
4 yderbægerblade, ca. i x bægeret. Bægertænderne lancetformede. V-VII.2ssp: 
ssp. furcatus: 15-35cm. Over 2 par stængelblade. Bægeret 13-18mm. P: sydpå. 
ssp. lereschii (Burnat) Pign.: 3-15cm. 2 par stængelblade. Bægeret 10-13mm, 
P: GraJiske Alper. 900-2200m. 

D. neglectus Loisel. (D. pavoninus) Påfuglenellike. 2-25cm. Bægeret 12-14 
mm. Yderoægerbladene af bægerets længde, oftest urteagtige. Bægertænderne 
bredt hindekantede. Kronbladenes plade l0-12mm, gullig nedenunder. VII-VIII, 
P: Kottiske Alper indtil Gran Paradiso. 1200-2500m. 

D. monsuessulanus L. Isopnellike. 30-60cm. Bladskederne sa lange som stæn
gelbredden. 2-5(1-7) kortstilkede blomster. Planten grøn. Yderbægeret mest 
over i x bægeret. Kronen lyserød eller hvid. V-VIII. FVTLP. 0-2200m. 
D. sternbergii Sieber Blågrøn isopnellike. 10-22cm. Planten blagrøn. Yder
bægere--c mest under i x bægeret. Kronen lyserød med gulligt svælg. VII-VIII. 
FVTL. 1200-2000m. 
D. superbus L. Strandnellike. V-VIII. FVTLP. 0-2200m. 2 widerarter: 
ssp. superbus: Stænglen grøn, liggende til opstigende, mangeblomstret. Kron
bladet med en grøn plet ved grunden. Lavlandet. 
ssu. alpester Kablik (ssp. speciosus): Stænglen blågrøn, opret, 1-fåblom
stret, Kron·bladet ro.ed sortprikket grund. I bjærgene. 

NYMPHAEACEAE 

Nymnhaea alba L, Nøkkerose. VI-IX. FVTLP. 0-1500m. 

Nuphar luteum (1.) Sibth.& Sm. Gul åkande. VI-IX. FVTLP. 0-1500m. 
NELUMBONACEAE 

Nelumbo nucifera Gaertner Indisk lotus, Bladene skjoldformede, 30-lOOcm 
brede, næsten runde, blågrønne, rager nogle dm op over vandet. 16-23cm 
brede, lyserøde åkandeblomster. VI-VIII. L: Lage Superiore ved Mantova; 
Lago di Comabbio ved Varese. Forvildet. 

CERATOPHYLLACEAE 

Ceratophyllum demersum L, Tornfrøet hornblad. Bladene ret stive, 1-2 x 
delte. Nødden med 3 horn. VI-IX. FVTLP. 0-500m. 

C, submersum L, Tornløst hornblad. Bladene blødere. 3 x delte. Nødden med 
0-1 kort horn. VI-IX. FVTLP, 0-600m. 

RANUNCULACEAE 

l, Blomsterne uregelmæssige ••••••••••••••• , •••••••• , ••••••• , •••••• , ••• 2. 
" regelmæssige 4, 

2, øvre kronblad hjælmformet krummet. Ingen spore •..••••••••••• Aconitum 
" ikke hjælmformet, men forlænget i en spore J. 

3. 1 bælgkapsel. Enårig , , , • , •••••• , •••• , ••••• , •••••••• , ••••••• Consolida 
3-5 bælgkapsler Delphinium 

4. Blosteret dannet af ensartede blade , ••.. , ••••• , ••....•.••••.• , ••••• 5. 
" med tydeligt bæger og krone 17, 



5. Frugten et bær 
" tør 
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Ac1;aea 

6. 
6. Frugterne bælgkapsler ............................................... 7. 

" nødder 
7. De indre blosterblade sporeformet forlængede •••...••••••.••• 

Ingen sporedannende blosterblade . . 
8. De 5 bælgkapsl~r stærkt s~envoksede, med lange, frie grifler 

Bælgkapslerne indbyrdes frie 

13. 
Aquilegia 

8. 
Nigella 

9. 
10. 
12. 

9, Blomsterne smør gule •••••• , , ..••••••••••••••••••••••• , •••• , •.. •,,,,. 
af anden farve 

10. Bladene hele og nyreformede Galtha 
11. " del te 

11. S•ængelbladene i en krans pa 3 under blomsten ••••••••••••••• Eranthis 
" Trollius " spredte 

12. Bladene 2 x trekoblede, 2 bælgkapsler. Hvid blomst •••••••••• Isopyrum 
Helleborus " håndfligede. 3-8 " Clematis 

13. Bladene modsatte , . , , , , , , , •,, • • • • • • • • • • • · • • • • • • • · ·'' • • • • ·' ·' • 
14 " spredte, i roset eller krans · 

l 'nJ·eformede, alle i roset , ••••••••••••• , , , . •, •,, • •, Myosurus 14, Bladene ... 15 
" brede og del te Thalictrum • 

15, Stængelbladene spredte , , , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ·' '· · • •• • • • • • l6 
" i en krans på J Anemone· 

16, Nødden kortnæbbet , •, • • •, • • • • • • • • • • • · • •' • • • • • • • • • • • • ·'''' • '' fu1sat1.lla 
'' med et langt, fjerformet næb 

Hepatica 17. Blomsterne blB.. Ingen stængelblade , • • • • • • • • • • • • • • • • '• • • ·' • • • 
18 '' ikke blå. Mest med stængelblade • 

8 Bl t e hvide ••••• , , •••• , •• , ••••••••••• , , , , , , , · • • • • • • • • • • • • • • • • 19 · l. ~• em 20 
gule eller røde · 

9 6-15 kronblade. Bladene J-4 x delte •.•••••••.••.••••••• Callianthemum 
l. Ranunculus 

5 " 20 k bl d ••. Adonis 20 Støvkna
00

pperne sortlilla eller blomsten med 10- ran ae 
21

, 
· gule. 5 k;onblade (8-lJ hos Vorterod) 

21 N dd med et næb Tiå 2-3 x nødden .•••••••••••••••••.•• Ceratocephalus 
, ø en .t' Ranunculus 

" u " kortere næb 

Helleborus. Nyserod. 

1, Blomsten hvid , , , , .•••••• , , , , ..• , . , , , , , , , , , • • • • • • • • • · • • • • • • • • • • • · nige; 
gulgrøn foetidus 2. Kun med stængelblade •••• , . , •••..• , .• , .••••. , ••• , , , , , , , , , , , , , , 

3 Også med grundblade b d 
3 . Bladfligene brede, indtil 4cm, Blomsterne vellugtende, 5-7cm re. ororus 

smalle, indtil 2cm. lugtløse, 4-5cm brede vi-1.dis 

Helleborus foetidus L. Stinkende nyserod. 20-60cm, Bladene med 7-9 s*~~t 
d +i pa· 6-17x'-l~cm. 3-15 2-J-}cm brede blomster.I-IV. - , ~ancettorme e -~ige ~ ~ _ 

H. viridis 1. Grøn nyserod. 20-40cm. Bladene med 7-13 smalt lancetformed~! 
nage. ;crumm. ede flige. Undersidens ri'bber hare de. II-IV• 

0
VTdLP • 2dund;,~~er_:e • 

· " · 1 . tandede - n ersi en u.""--'• ", ssp. viridis: Bladfligene fint og rege mæs:1.gt · , ,,,~ 
d t 1 , 5 (Reu+er) Schif~ner- Bladrligene groft takKede. Und~J.siden ssp,occiena.,_ ., J. • 

glat. 
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Helleborus odorus W.& K. Vellugtende nyserod. 20-40cm. 5-11 bladflige pa 
~o-2ox2-4cm, fint dobbelt savtakkede, med dunet underside. II-IV. FVT. 

H. niger L. Hvid nyserod. 15-JOcm. 7-9 bladflige pa 5-12xlf-5cm; sideflige
ne pa en fælles stilk; oversiden mørkegrøn, næsten læderagtig. Stænglen kun 
med lancetformede skælblade pa l-2cm. III-IV. FVTLP. 300-lOOOm. 2 ssp.: 
ssn. niger: Bladene skinnende og mørkegrønne. Blomsten 6-8cm bred. 
ssp, macranthus (Freyn) Schiffner: Bladene matte og blagrønne. Blomsten 8-11 
cm bred. 

Eranthis hiemalis (1.) Salisb. Vinterblomme. II-III. VLP, 0-lOOOm. 

d) Callianthemum kerneranum Freyn Italiensk smykkeblomst, 2-6cm. 9-15 kile
spateliormede kronb].ade på 1J-18x5-6mm. Bladene udvikles under blomstringen. 
VI-VII. VT: M, Baldo, Lessini, Bondone, Judikarien, Scanuppia. 1500-2200m. 

C. coriandrifolium Rchb. Alpesmykkeblomst. 5-15cm. 6-13 omvendt ægformede 
Kronblade pa l0-12x7-9rrun. Bladene udviklede før blomstringen. VI-VIII, T: 
Schlern, Brenta. P: M.Rosa, fra V,Aosta til V.Susa. 2000-2800m. 

Nigella. Sortkommen. Ez:.arige med 2-3 x f~ers~itdel~e b~ade med linjeformede 
flige. 5 oftest lysebla blosterblade og~ sma honningbLade. 

N. damascena L, Jomfruen i det grønne. 20-40cm. Øvre blade samlede i et 
svøb under blomsten. Støvknapperne uden brod. Bælgkapslerne helt sammenvok
sede. V-VII. FVTLP. 0-800m. 

N. arvensis L, Agersortkommen. 10-30cm. Intet svøb under blomsterne. Støv
knapperne med brod. Bælgkapslerne ! sammenvoksede, omvendt kegleformede i 
frugt.med skråt oprette grifler. V-VI. LP, 0-lOOOm. 

N. sativa L. Ægte sortkommen. 20-40cm. Intet svøb. Støvknapperne uden brod. 
Bælgkapslerne 2/J sammenvoksede, nærmest halvkugleformede i frugt, med op
rette grifler, Blosteret hvidt med lysebla spids. VI-VIII. Dyrket og farv. 

Trollius europaeus L. Engblomme. VI-VIII. FVTLP. 500-2100m, 

Isoptrum thalictroides L. Muslingeblomst. 10-JOcm. Blomsterne som sma ane
mone lomster; et enKelt, hvidt, let affaldende bloster med 5 blade, Grenet 
stand. Bladene blågrønne, som små akelejeblade. III-IV, FVTLP, 20-500m. 
Actaea suicata L, Druemunke. V-VII. FVTLP. 400-lSOOm. 

Caltha palustris L. Engkabbeleje. III-VI. I''VTLP. 0-2000m. 
Aconitum. Stormhat. 
1. Kronen gul 

" blå 
......................................................... 2. 

4. 
2. Hjælmen ca. sa høj som bred , •.. , •••• , . , •••..•••.•••.•••••••.. anthora 

2-3 x så høj som bred J. 
J. Bladafsnittene ]-delte højst til midten .••.•••...••••••••••. vulparia 

" " til over midten lamarckii 
4. Bladene tydeligt netårede. Blomsterne i en åben top. Frø med lameller 5, 

ikke eller lidet netarede 6, 
5, Topgrenene glatte eller dunede •••••• , , •.• , ••••• , •••••••• , , variegatum 

" kirtelh8.rede paniculatum 
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6. Blosterbladene glatte udvendigt ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 7. 

" m.m. krumhårede udvendigt. Frøene uden tværlameller 8. 
7. Bladfligene (2-)3mm brede. Frøene rynkede, uden tværlameller tauricwn 

" l-2(-3)mm brede. Frøene med 7-8 tværlameller angustifolium 
8. Bladfligene l-2(-3)rnm brede. Blomsterne i klase ••••••••••• ,compactum 

11 mest bredere end 3mm. Blomsterne ofte i top napellus 

Aconitum vulparia Rchb. (A. lycoctonum ssp. v.) Gul stormhat. 40-150cm. 
Blomsterstilkene mest m.m. tæt udstående hårede. Stængelbladsafsnittene 
brede, forbundne ved grunden. Støvdragerne mest glatte. VI-VII. FVTLP. 
A. lamarckii Rchb. (A. lycoctonum ssp. ranunculifolium) Pyrenæisk storm
hat. 40-200cm. Blomsterstilkene mest m.m. tæt krumhårede. Stængelbladene 
delte næsten til grunden. Støvdragerne ofte hårede. VII-VIII. FVTLP. 

A. anthora L. Finbladet stormhat. 50-lOOcm. Stænglen dunet. Bladene 3-4 x 
delte, fligene l-2mm brede. Blomsterstilkene kortere end eller lig blom
sterne.VIII-IX. VTLP. 300-1500m. 
A. variegatum. L. Broget stormhat. 40-150cm. HJælmen tydeligt højere end 
bred. Honningbladene rette. Forbladene spaltede, sidder m.m. lige under 
blomsten. VII-IX.FVTLP. 500-2000m. 2 underarter: 
ssp. variegatum: 3-5 bælgkapsler, der er hårede på bugsømmen. Blomsterstil
kene glatte. 
ssp. nasutum (Fisch.) GOtz: 3 helt glatte bælgkapsler. Blomsterne ofte med 
krushårede stilke. VT. 

A. paniculatum Lam. Topstormhat. 50-120cm. Hjælmen højst lidt højere end 
bred. Honningbladene buede. Forbladene linjeformede. VI-VIII. FVTLP. 2ssp: 
ssp. paniculatum: 3 glatte bælgkapsler. Forbladene sidder ca. midt på blom
sterst1lken. 
ssp. valesiacum (Gayer) Gayer: 5 alsidigt behårede bælgkapsler. Forbladene 
sidder nær ved blomsterne. Fra Valle di Aosta til Lago Maggiore. 

A. an~stifolium Bernh. Slovensk stormhat. 50-130cm. Blomsterstanden og 
bloms~rne næsten altid helt glatte. Blomsterne i klase eller åben top. 
Forbladene 4-13mm lange. Blomsterne lyst blå. VII-IX. F: Goriziano, M.Car
nizza ved Ciseriis, M.Matajur, Mersina, V.Natisone. 750-1600m. 

A. compactum Rchb. (A. napellus ssp. vulgare) Tætbladet stormhat. 30-170 
cm. Bladene tætstillede tmder klasen. VII-IX. 

A. napellus L. (A. n. ssp. neomontanum) Blå stormhat. 20-200cm. Bladene 
ikke tætst1llede under toppen. VII-IX. 

A. tauricum Wulfen Sæterstormhat. 15-60cm, Bladene tætstillede under kla
sen.VII-IX. 1500-2600m. 
Delphinium. Ridderspore. 

1. Flerårige. Indre sidestillede blosterblade hårede ovenpa •••••••••• 2. 
Enårig. Sidestillede indre blosterblade glatte peregrinum 

2. Indre blosterblade mindst så lange som de ydre ••••••••••••••• fissum 
u 11 kortere end de ydre 3. 

3. Stænglen med korte, krummede og tiltrykte hår •••••••••••••••• dubium 
11 " både korte udstående og lange udstående hår elatum 

48. 
Delphinium dubium (Rouy & Fouc.) Pawj. Tæthåret ridderspore. 40-80cm. Bla
dene med kantet omrids, med 5-9 smalt rudeformede, lappede afsnit. Indre 
sidestillede blosterblade lancetformede. VI-VII. V: V.Ossola på M.Scaravi
ni; P: Sø- og Kottiske Alper mod N indtil Pinerolo. 1600-2400m. 

D. elatum L. Stor ridderspore. 40-200cm. Bladene som hos foregående. Indre 
sidestillede blosterblade ægformede, LP. 1600-2000m. Langs grænsen til 
Svejts. Som ssp. helveticum Pawj. 

D. fissum W.& K. Kløvet ridderspore. J0-60cm. Bladene 2-3 x hånddelte, fli
gene l-2mm brede. Stængelbladenes skeder over~ stængelomfattende. VI-VIII. 
V: Colli Euganei. 400-1700m. 

D. peregrinum L. Skælfrøet ridderspore. 30-80cm. Bladene smal- og spids
t·11gede. Stænglen blådugget. Blosterbladene fintdune de udvendigt. VI-IX. 
V: Colli Euganei ved Arqua og Baone; L. 0-300m. 

Consolida orientalis (Gay) SchrOdinger Hyacintridderspore. 30-50cm. Blom
sterne 1 klase. Nedre støtteblade fligede. Forbladene når blomstens grund. 
Sporen under 12mm. V-VIII. 0-600m. Forvildet. 

C. a.jacis (L.) Schur (C. ambigua) Haveridderspore. 30-60cm. Blomsterne 
mest l klase. Nedre støtteblade fligede. I det mindste de nedre forblade 
når ikke blomsten. Sporen 13-lBmm. V-VII. VP. 0-600m. 

C. regal.is S.F.Gray Kornridderspore. 30-80cm. Blomsterne i en stærktgre
net top. Nedre støtteblade hele. V-VI. FVTLP. 0-1200m. 2 underarter: 
ssp. regalis: Stænglen svagt grenet, toppen tæt. Blosteret 12-15mm. 
ssp. ~an1culata (Host) So6: Stænglen stærkt grenet, toppen meget aben. Bl.o
ste re 9-llrmn. 
Anemone. Simmer. 

1, Blomsterne gule • . • • • • • . . • • • • • • • • • ranunculoi.des • 
" af en anden farve • • • • • • • · • · • · •·· • • • • • · • ~ 

2. Stænglen med 2-8 hvide blomster 
" 1-blomstret 

3. Stængelbladene siddende 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . narcissiflor~ • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • coronaria 
11 stilkede 4. 

4. Blosterbladene hårede på ydersiden • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • 5. 
" glatte " 11 

5. 5 blosterblade på 20-35xl0-20mm 
8-10 blosterblade på 12-20x5-9mm 

6. 
•••••••••••••••••••••••••• silvestris 

baldensis 
6. Bladene del te i 3-5 uregelmæssigt lappede afsnit ••••••••••• _,nemorosa 

11 11 i 3 regelmæssigt takkede afsnit trifolia 
Anemone nemorosa L. Hvidsimmer. II-V. FVTLP. 0-1500m. 

A. trifolia L. Trebladet simmer. 10-30cm. Rodstokken hvidlig. Støvknap
perne b1ål1ghvide. V-VI. FVTLP. 0-160om. 

A. ranunculoides L. Gul simmer. II-V. FVTLP. 0-1500m. 

A. narcissiflora L. Bjærgsimmer. 20-40cm. Uldhåret. Bladene håndformet 
delte. De 3 stængelblade under skærmen siddende og ligeledes delte. 5(6) 
blosterblade. V-VII. FVTLP. 600-2100m. 

A. silvestris L. Filtet simmer. 15-50cm. Filtet med håndfligede blade. 



49. 
Anemone baldensis L. Stensimmer. 6-25cm. Stænglen lådden. Bladene 2 x 
handsn1tdelte med fligede afsnit. VI-VII, FVTLP. 1800-3055m. (Pulsatilla 
alba uden frugt ligner den meget, men har 6-7 blosterblade og ikke 8-10). 

A. coronaria L. Fransk anemone. 20-J5cm. Grundbladene 2 x delte med flige
de afsnit. Stængelbladene dybt smalfligede, 5-8 røde, bla eller nv1de blo
sterblade. Støvknapperne bla. I-III. LP. o-Boom. 

Henatica nobilis Miller Blåsimmer. III-V. FVTLP. 100-lOOOm. 

Pulsatilla. Kobjælde, 

1. Stænge:bladene s~ilkede, af samme type som grundbladene •••••••••.•• 2. 
' s1d~en~e, smalfligede og ulig grundbladene J, 

2. Modne bla~es endea1sn1t delte til midterribben, bladpladen glat alba 
" , . . ikke. del te til midterribben, h8.rede alpina 

J. Blosterblaaene hv~de indvendigt. Grundbladene 1 x delte ••••• vernalis 
blalilla. Grundbladene 2-3 x fjersnitdelte 4 

4. Blomsterne nikkende og klokkeformede •••..•••••• , .••••• , •••••• montana' 
" oprette og stjærneformet udbredte halleri 

Pt1.lsatilla altiina (L.) Delarbre Alpekobjælde. 40-50cm. Bladene J x fjer
sn1tdelte, fligene ofte omrullede. Blosterbladene 2-Jxl-2cm, 6-7.stykker. 
VI-VII. FVTLP. 1800-2400m. 2 underarter: 
ssp, alpina: Blosterbladene hvide, Mest på kalk •. I<'VTLP, 
ssy, sulphurea (DC.) Asch,& Gr. (ssp. apiifolia). Blomsterne svovlgule. 
Ka ksky. FVTLP, 

P. alba Rchb. Hv1d kobJælde. 15-30cm. Bladene 3 x fJersnitdelte, fligene 
ikke omrullede. Blosterbladene l-2x!-lcm. Kalksky. V-VII. FV. 1800-2400m. 

P. vernalis. (L.) Miller Vårkobjælde. 5-12cm. Grundbladene 1 x delte med 
3-5 kile- til omvendt ægformede, J-5-lappede afsnit. Blomsten nikkende med 
6 blosterblade. VI-VII. FVTLP. 1500-3000m. 

P. montana (Hoppe) Rchb~ Bjærgkobjælde, 8-20cm, Grundbladene J x fligede, 
til stede under blomstringen, Blomsten mørklilla. IV-V. FVTLP, 100-2100m. 

P. halleri (All.) Willd. ssp. halleri Filtet kobjælde. 5-lOcrn i blomst 
Grundbladene 2 x delt~, udvikles under blomstringen, ofte tæ"t uldh8.rede: 
Blomsterne ofte over l det rødlige. VI-VII. LP. 1800-2500m. 
Clematis. Skovranke, 

1. Bladene h~le, ~formede, 6-9xJ-5crn 
" fJersnitdelte • • • • . . • • • • • , •.• , ••.••• integrifolia 

2. 2. Blomsterne bl8. eller lilla 
" hvide 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . 
4. 

, , , .. , alpina 
viticella 

3. Bladafsnittene tandede eller lappede, Kronbladene spidse 
" helrandede. Kronbladene butte 

4. 1-l}m høj staude 
Slyngplanter 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . re eta 

5. Bladene 1 x delte. Kronbladene filtede pa begge sider 
2 x " , " gla"tte p:i oversiden 

Clematis flammula L. Korsskovranke, V-VIII. FVL. 0-600m. 

5. 
... , •.• vi talba 

flammula 

50. 
Clematis vitalba L. Alm. skovranke. V-VII. FVTLP. 0-lJOOm. 

C, recta L. Stænglerne trinde, næppe slyngende. Bladene 1 x delte. Bloster
bladene glatte med filtet rand. V-VI. FVTLP. 0-800m. 

C. viticella L. Italiensk skovranke. l-4m. Slyngplante. Bladene l x delte, 
Blomsterne enlige i bladhjørnerne, nikkende. Blosterbladene 2-Jcm. VI-IX. 
FVLP. o-600m. 
C. integrifolia L. Ægbladet skovranke. J0-60cm. Opret urt med oftest ugre
nede stængler, der ender i en stor, mørkebla blomst. Blosterbladene 4-5cm, 
glatte undtagen nær randen. V-VI. F - uddød? 

c. alpina (L,) Miller Alpeskovranke. l-2m. Bladene 2 x trekoblede med lan
cetformede afsnit på 2-7cm. Blomsterne akselstillede og nikkende. Kronblade
ne 4-5cm, Med 10-12 hvidlige staminodier. VI-VII. I<'TLP. 800-1900m. 

Adonis, Adonis. Stærkt smal- og fjerfligede blade. Forlænget frugtstand. 

1, Flerårig, 10-20 gule kronblade. Gule støvknapper ••••••••.••• vernalis 
Enårig. 5-8 gule eller røde kronblade, Sortlilla støvknapper 2. 

2, Nøddens overkant næsten ret, uden noget hak op ••••••••••••••. , • annua 
" " med et kantet eller afrundet fremspring J. 

3, Bægerbladene hårede. Nødden med sort spids .••••••••••••••••.• flarnmea 
" glatte, " helt grøn 4. 

4, Nødden 21-Jimm, overkantens fremspring tæt på næbbet •••••. microcarpa 
11 mest 3i-6rnm, overkantens fremspring 1/2-1/3 fra næbbet 

aestivalis 

Adonis vernalis L. varadonis. J0-40cm. V-VI, F - uddød? 50-JOOm. 

A, annua L. ssu, annua Høstadonis. 15-J5cm. Bægerbladene glatte. Kronbla
dene skarlagenrøde med sort grund. Frugten J~-5mm. III-VI. FVTLP, 0-lJOOm. 

A, flammea Jacq. ssp. flammea Skarlagenadonis. 20-50cm. Nødden med et hak 
op lige ved næbbet, 2f-4mm. Kronen skarlagen- til blodrød, sjældent gul, 
mest med sort grund. V-VIII. FVTLP. 0-800m. I kornmarker, 

A, aestivalis L, ssp. aest1valis Junkeren i det grønne. 20-60cm. Kronblade
ne mønJerøde, sjældnere gule, med sort grund. V-VIII. FVTLP. 0-1500m. 

A. microcarua DC, Småfrugtet adonis. 20-60cm. Kronbladene mest gule. III
VI. p, o-Boom. I kornmarker. 

Ranunculus. Smørblomst • 

1. Blomsterne hvide ••• , ••• , •••• , •••••• , •••• , , •• , •• , ••• , •• , , • , • , .• , ••• 2, 
gule 16, 

2. Vandplanter •• , , •• , , , • , , •• , ••••• , ...•.•••• , •. , ••.•.. , ..••••• , ••••• , 3. 
Landplanter 8. 

J, Bladene ofte over 8cm, lig eller længere end s~ængelleddene .••.... 4. 
" under 8cm, kortere end stængelleddene 5 • 

4. Blomsterbunden tydeligt haret ........•••.•..••••••.•••• penicillatus 
" m.m. glat fluitans 

5, Bladene fligede i 1 plan, iKke sanunenfaldende •.....•.•••. circinatus 
" sammenfaldende uden for vandet 6. 



5l. 
6. Kronbladene 7-13mrn. Honningkirtlerne runde til pæreformede aquatilis 

Jt-5mm. 11 halvmcineformede. + flydeblade 7. 
7, Den modne frugt over limm, m.m. ægformet •••••••.•••••• trichophyllus 

0 " " under 1mm, m.m. kugleformet rionii 
8. Bladene helrandede ••. , ••••...•••••••••••••••••.••••• , , • , , , • , , , , , , • 9, 

rund takkede til snitdelte 10. 
9, Bladene smalt lancetformede 6-l]cm lange ,,,••••••••••••••• kuepferi 

hjærteformede, l!-2}cm parnassifolius 
10. Stænglen J0-12Qcm høj og flerblomstret , , ••• , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 11. 

5-25cm høj, mest 1-blomstret 12. 
11, Grundbladenes midterafsnit kortstilket •.••••••••••••• aconitifolius 

" ustilket platanifolius 
12. Bægeret tæt rustfiltet, Kronen ofte rødlig udvendigt ••••. glacialis 

" ikke " . 11 ikke " " 13. 
13. Stænglen dunet. Grund- og stængelblade 2-3 x delte •••••••• seguieri 

" m.m. glat. Grundbladene 0-2 x delte, stængelbl, reducer. 14. 
14, Gru...>1dbladene rund takkede , ••.•..•.••••••••.••.••.•••• , • , , , •• bilobus 

mindst 4/10 del te 15. 
15. Grundbladene 2/5-3/5 lappede •••••••••••••••••••••• , , , , , • , • alpester 

helt delte traunfellneri 
16. 3 bægerblade og 8-13 kronblade •••••••••.•••••• , • , •• , , , . , ••. ficaria 

5 " " 5 17, 
17. Nederste stængelblade rundagtigt eller nyreformet, tandet eller 

lappet, siddende eller kortstilket, noget læderagtigt ...•••• 18. 
Nederste stængelblad delt eller lancetformet (hvis rundagtigt el-

ler nyreformet, s8. langstilket) lJ. 
18. Nederste stængelblad siddende, højst 1/10 dybt tandet •••••.• thora 

" kortstilket, 1/3-1/2 delt hybridus 
19, Bladene lancet- til linjeformede, helrandede til fjærnttandede •• 20, 

Nedre blade delte eller ogs8. nyreform.ede og savtakkede 24, 
20. Enårig ..•.••.•••..•.•.•••••. , •.•••.•••••••••••••• ophioglossifolius 

Flerårig 21. 
21. 1-2 stængelblade. Bladene græsagtige •.•••.••••.•.•••••.•• gramineus 

Mange stængelblade 22. 
22, 50-150cm høj. Opret. Blomsten J-5cm bred ••••••••••.••••••... lingua 

Lavere. Blomsten højst 2cm bred 2J. 
23, Stænglerne trådformede og krybende •••.•.•••••••••••••••••.. reptans 

'' tykkere, ikke krybende flammula 
24, Enårige •••• , , •••.• , •• , •• , .. , •••.•••• , , •••••••••.• , , , ,, , • , , , •. , • , 25, 

Flerårige 29, 
25. Mange nødder i et forlænget hovede ....••.•.•..••••...•.. sceleratus 

4-JO nødder i et rundt hovede 26, 
26. Nødderne 6-8mro ••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 27, 

" 2-4mm 28, 
27. Bladene svagt lappede, Bægeret nedadrettet •••••••••••..•• muricatus 

" smalfligede. Bægeret udstående arvensis 
28. Kronen 2 x bægeret. Nødderne glatte eller fintprikkede ••••• sardous 

" 1-1,3 x bægeret. Nødderne knudrede eller tornede parviflorus 
29, Kronen højst af bægerets længde. Planten 4-5cm høj ••••••.. pygmaeus 

længere end bægeret. Planten højere JO. 
JO. Bægerbladene nedadrettede .• , . , • , •••••••••• , , •••••• , •• , , . , •,,,, •• 31, 

" uds taende 3 3. 

52. 
Jl. Blomsterstilken furet ••• , •••• , •••••••• , • , , , •• , ••••••••••••• , bulbosus 

" trind 32. 
32, Grundbladene højst 4/5 delte. Frugterne i et kuglef. hovede velutinus 

" ofte helt 11 
" i et forlænget aks monspeliacus 

33. Nødderne dunede, kun svagt sammentrykte .•••.•••.•.••••.••••• , .. , .. 34. 
" glatte, tydeligt " 36. 

34, Grundbladene nyreformede og savtakkede •...•••••••••••••••. cassubicus 
m.m. delte 35. 

35, Stængelbladenes flige tandede eller lappede .•••••••••••••••.•. fallax 
" " he lrande de au.ri c omus 

J6, Blomsterstilken furet ••••••••.•••••••••••••••••••.••••••••.••.. , .• 37, 
trind 40. 

37. Bladenes mid terafsni t tyde ligt stilket •••• , ••••••••••••••• , .••••.• 38. 
" 

11 siddende 3 9. 
JB. Opret, uden udløbere •••.•.••....•.....••••..•...•• polyanthemophyllus 

Med krybende, rodslående udløbere repens 
39, Stænglen først skrå~ opret, siden liggende og rodslaende ,,,,, serpens 

" opret hele tiden nemorosus 
40. 15-SOcm høj, oftest flerblomstret med glat blomsterbund ••••••..•.• 41. 

10-15cm " 1-J-blomstret bjærgplante. Håret blomsterbund 43, 
41. Stæ~gel og blade stivhårede. Frugten med krumt næb ••••••• lanuginosus 

" " dunede til halvglatte. Frugten med ret næb 42, 
42. Grundbladsafsnittene rudeformede, rører hinanden •••.••••.• friesianus 

" " lancet-linjeformede, vel adskil te acer 
43. Alle blade m.m. glatte ••••.••• , •• , ••••••••...••••••••••••.• , •.•••• 44, 

Grundbladene dunede 45. 
44, Stængelbladsfligene under 7 x sa lange som brede, kort tilspidsede 

montanus 
Stængelbladsfligene 7-15 x sa lange som brede, langt tilspidsede 

45. 

46. 

47. 

48. 

carinthiacus 
Næbbet udgør 1/4-1/3 af hele nødden •• , •••••.••••• , ••• , •••• , • , aduricus 

" " 1/10-1/5 af hele nødden 46. 
Stængelbladsfligene 10-20 x så lange som brede • ••...••.••• oreop.hilus 

5-8 X 11 
" 47. 

Bladene glatte eller spredt hårede. Stængelbladsfligene bredest 
på eller lidt under midten • , •.•. , .••••••.•• , • , •••••••••• montanus 

Bladene tæt harede. Stængelbladsfligene bredest i nedre halvdel 48, 
Mindre stængelblades flige bredest i nedre 1/3 .........•• grenieranus 

•
1 lidt under midten venetus 

R. lanuginosus L. Uldhåret smørblomst. V-VIII. FVTLP. 0-1700m. 

R, velutinus Ten. FløJlssmørblomst. 30-60cm. Grundbladene 4-7cm brede, med 
trekantet omrids, delte i 3 tandede lapper, den midterste igen 3-lappet. 
Bladstilke og stænglens nedre dele udstå.ende dunede. IV-VI. VL. 0-900m. 

R. repens L. Lav smørblomst. III-VIII. FVTLP. 0-2000m. 

R. nemorosus DC. Lundsmørblomst. 20-80cm. Ligner Bidende smørblomst, men 
med kroget næb på frugten. V-VIII. FVTLP. 0-2000m. 

R, serpens Schrank Rodslående smørblomst. 20-50cm. De liggende stængler 
sætter bladrosetter og senere rødder hist og her. De 3 bladafsnit i'i.<;{e sær-



53. 
ligt delte, blød~ udstaende hårede på begge sider. V-VII. TLP. 500-2000m. 

Ranunculus polyanthemophyllus Koch & Hess 50-lOOcm. Stænglen ~il trykt hå
ret forneden. Bladene smalfligede, fligene groft og uregelmæssigt tandede, 
m.m. overlappende, glatte ovenpå, V-VII. LP, m.m.? 200-1500m, 

R. carinthiacus Hoppe Kærntisk smørblomst. Nødden meget kortnæbbet. Grund
oladene 3-delte næsten til grunden, afsnittene over! indskårne. Stængel
grunden ikke trævlet. VI-VIII. FVTL, l000-2600m. På kalk. 

R. montanus Willd. Bjærsmørblomst. Bladene glatte til spredt harede. Grund
bladene indtil 5/6 delte, afsnittene højst t delte, fligene trekantede. 
Gerne på kalk. VI-VIII. FVTLP. 1000-2500m. 

eR. venetus Huter Rodstokken ofte noget håret øverst. Stængel og blads~il
ke ofte Krummede. Unge, foldede bladplader ofte nedbøjede. Grundbladene tæt 
hårede. IV-VIII. FVT: Fra Presolano i Judikarien til Tagliamento. Pa kalk. 

R. grenieranus Jordan Trævlet bjærgsmørblomst, Stængelgrunden ofte træv
Let. Bladene tæthårede. Kalksky. VI-VIII. TLP. 1400-2800m. 

R. oreorhilus Bieb. Kortnæbbet bjærgsmørblomst. Jordstænglen foroven tæt 
haret a 2-4mrn lange hår. Unge, uudfoldede grundbladsplader nedbøjede. 
Grundbladene dybt 3-delte, tiltrykt hårede, Pa kalk, V-VIII. VTLP. 

R. aduncus Gren, Krogsmørblomst, Grundbladene 
dunede, de unge oprette. Blomsterbunden glat yderst. Ofte flerblomstret. 
VI-VIII. P: Kottiske Alper og Søalperne. 1000-2000m. Pa kalk. 

R. acer L. Bidende smørblomst. V-VIII. FVTLP. 0-1600m. 

R. friesianus Jordan 30-80cm. Nær foregående, men med en kraftig, vandret 
jordstængel. VI-VII. VP, 800-2000m. 

R. bulbosus L. Knoldsmørblomst. V-VII. 0-2100m. 2 underarter: 
ssu. bulbosus: Stængelgrunden knoldformet fortykket. FVTLP, 
ssu. aleae (Willk.) Rouy & Fouc.: Stængelgrunden ikke eller næppe fortyk
ket. III-V. V: Colli Euganei, Asolo. 0-800m. 

R. sardous Cr. Stivharet smørblomst. II-IX. FVTLP. 0-lOOOm. 

R. muricatus L. Pigsmørblomst. 5-35cm. Opret med hul stængel. Bladene 
groft taKkede til 3-5-lappede. Nødden 5-8rnm, med tornede sider og en glat 
køl hele vejen rundt. III-IV. FVP. 0-?00m. 
R. narviflorus L, Småblomstret smørblomst. l0-40cm. M.m. liggende og du
net. Bladene runde til femkantede, J-5-lappede til fligede. Blomsterne 2}-
5-!mrn brede. Kronbladene li-Jimm. III-V. FVTLP. 0-800m. 

R. monsReliacus L. Næbsmørblomst. 10-50cm. Bladene tredelte med stilket 
midtera!snit, afsnittene ret smalfligede. Kronbladene l0-20mm. Frugtens 
næb i x frugten, krtunmet, IV-VI. P: \f .Aosta. 0-1500m. 

R. ficaria L. Vorterod. I-V. FVTLP. 0-lJOOm. 3 underarter: 
ssn. calthifolius (Rchb.) Are.: Blomstrende stængler opstigende, kori;e 
(5-dcm), 1.kKe rodslående. Oftest uden stængelblade. Mest i V. 
ssn. ficaria: Udstrakt og ofte rodslaende. Ingen akselstillede yngleknopper 
ssp. bulSi±er Lawalre"e: Som foregB.ende, men med ynglekn.opper i de øvre 
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bladhjørner. 

Ranunculus auricomus L. Nyrebladet smørblomst. III-V. FVTLP. 0-1200m. 

R. fallax (Wimmer & Grab.) Kerner En mellemform mellem den foregaende og 
efterfølgende art. Bladene mest mindre indskarne end hos aur. FVTLP. 

R. cassubicus 1 ~assubisk smørblomst, 25-50cm. Grundbladene læderagtige, 
mørkegrønne, op til 10cm brede, savtakkede, Stængelbladene enkelt smalfli
gede og savtakkede. IV-VI. FVTL. 500-2200m. 

R. uygmaeus Wahlenb. Dværgsmørblomst. lt-4(-7)cm. Næsten glat. Grundblade
~e nyreformet trelaprede med brede, butte flige, hvoraf de yderste er lidt 
Kløvede. Blomsterne .,2-lcm brede. VII-VIII. T. 1800-2600m. 

R. sceleratus L. Tiggersmørblomst. V-VI. FVTLP. 0-lOOOm. 

R. thora L. Giftsmørblomst. l0-30cm. Ingen grundblade under blomstringen. 
Nederste stængelblad 8-13cm, nyreformet og takket, de øvre små og lancet
formede eller tredelte. 1-få blomster. VI-VII, FVTLP. 1000-2200m. 

R. hybridus Biria Tandsmørblomst. 10-15cm. 1-2 grundblade til stede under 
blomstringen, bredt nyreformede, m.m. 3-5-lappede allerforrest. Øverste 
stængelblad 3-5-tandet. FVTL. VI-VII. 1800-2600m. 

R. alpester ... L. Alpesmørblomst. 3-12cm. Glat og skinnende. Bladene med 3-5 
lapper, hver med 3-5 tænder eller lapper. Midterafsnittet mest bredere end 
2!mm ved grunden. Frugtstanden kugleformet. VII-VIII. FVTLP. 2200-2800m. 

R. traunfellneri Hoppe Liden alpesmørblomst. 3-6cm. Mat og glat. Bladene 
dybt 3-delte. Midterafsnittet højst 2mm bredt ved grunden. Frugtstanden el
lipsoidisk. VII-VIII. F: Juliske Alper m.m. 1500-2300m. 

eR. bilobus Bertol. Tvelappet smørblomst. 8-12cm. M.m. glat. Grundbladene 
runde til nyreformede, kan svære svagt )-lappede. Kronbladene hjærteforme
de og normalt tolappede. VI-VII. TL: V.di Ledro, Tombea, M.Tremalzo samt 
Brescia (Corna Blacca, Pajo, Dosso Alto). 1400-2000m. 

R. aconitifolius L, Stormhattesmørblomst. 20-50(-lOO)cm. Bladene dybt 
handformet delte med m.m. rudeform.ede, savtakkede afsnit. Blomsterstilken 
dunet under blomstringen, 1-3 x støttebladet. V-VII. FVTLP. 500-2200m. 

R. platanifolius L. Lønbladet smørblomst. 40-120cm. Bladene omtrent som 
hos ±oregaende. Blomsterstilken altid glat, 4-5 x støttebladet. VI-VII. 
VTLP. 800-2000m. 

R. seguieri Vill. Kløftbladet smørblomst, 8-15cm. Planten let dunet. Blom
sterstilKen trind. Bægeret glat og affaldende. Kronbladene udrandede. 
VI-VII. FVTLP. 1800-2600m. 

R. glacialis 1. Issmørblomst, 10-15cm. Oftest glat bortset fra bægeret. 
Grtt.'1.dbladene 3-del te, tykke, mørkegrønne, med oftest stilkede, fligede af
snit. VII-VIII. FVTLP. 2000-3100m. 

Kærsmørblomst. VI-VII. FVTLP. 0-2000m. 

Krybende smørblomst, VI-VIII. VTLP. 200-1800m. 

R. flarrunula L. 

R, reptans L. 
R. lingua L. Langbladet smørblomst, VI-VII, I''VTLP. 0-600m, 
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Ranunculus 05hioglossifolius Vill. Tungesmørblomst. 10-40cm. Bladene lan
cet- t1~ bre t ægformeae, O!te svagt tandede. Stænglen slap, opstigende, 
hul. Blomsterne ca, 8mm brede. III-VII. FV. 0-600m. 

R. kueoferi Greuter & Burdet (R. pyrenaeus p.p.) Liljesmørblomst, 10-15cm. 
Bladene mest grundstillede, ligestrengede og glatte, Stænglen mest 1-blom
stret, Bægerbladene glatte. V-VII. VTLP (alm. i P). 1700-2600m. 

R. gramineus L, Græsbladet smørblomst. 20-40cm. Blagrøn og m.m. glat, Stæn
gelgrunden fortykket og trævlet. Lyserøde bladskeder, 1-4 blomster. V-VI. 
P: Fra Mondovi til Ceriale. 250-1600m. 

R. parnassifolius L. ssp. heterocarnus Kiipfer Hjær~ebladet smørblomst, 5-10 
cm. Grundbladene buestrengede, med ofte 7 ribber, først randharede. Stængel 
og blomsterstilke hvidt uldhcirede. V±I-VIII. VTLP. 2100-2800m. 

R. aauatilis L. Alm. frøpeber. V-VI. FVTLP. 0-400m. 

R. trichoohyllus Chaix Hårfliget frøpeber. FVTLP. 2 underarter: 
ssp. trichophyllus: Stænglen kraftig, kun rodslaende forneden, 0-800m. 
sso. erad1catus (Laest.) Cook: Stænglen spinkel, rodslaende ved de fleste 
bladfæster. VII-VIII, l500-2600m. 

R. rionii Lagger Enårig frøpeber. V-VI. V: l fund fra 1884. 0-lOOm. 

R. circinatus Sibth. Kredsbladet frøpeber. V-VI. FVTL. 0-200m. 

R. fluitans Lam, Flodfrøpeber, Ingen flydeblade. Udvoksede blade 10-}0cm 
lange, afsnittene m.m. parallelle. V-VI, FVTLP. o-6oom. 

R. penicillatus (Dum,) Bab. (R. pseudofluitans) Penselfrøpeber. Bladene 
som hos rluitans. Undertiden med flydeblade. V-VI. LP: Lago di Como og Lago 
Maggiore. 0-}00m. 

R. arvensis L. Agersmørblomst, 5-}0cm. Opret og grene~ foroven. Bladene 
smalfligede. 3-7 6-8mm store, oftest langtornede nødder med et næb pa J-4 
mm. IV-VI. FVTLP. 0-lJOOm. 

Ceratocephalus falcatus (L.) Pers. Krumt kartefrø. 2-lOcm. Lille, enarig 
rosetplante med smalt håndfligede blade. sma gule blomster med bæger. Ret 
stor, ægformet frugtstand. Frugten 9-lOmm, med et langt, seglkrwnmet næb. 
I kornmarker. II-III. LP. 0-1500m, 

Myosurus minimus 1, Musehale, V-VI. P. O-l?Om. 
Aquilegia. Akeleje. 

1. Støvdragerne rager mindst 1mm ud af honningbladene .•••.•••••••.•..• 2. 
" " ikke eller mindre end 1mm ud J. 

2. Bladu..~dersiden dunet. Stænglen tætkirtlet foroven ••••••.••• nigricans 
glat. 11 tæt ukirtlet haret foroven atrata 

3, Stængelbladene som grundbladene, men mindre •••...••...•..••.•••..•. 4. 
m.m. udelte, linjeformede og siddende 5. 

4. Sporen stærkt krummet i spidsen. Blomsten blalilla •••••••••• vulgaris 
" ret eller jævnt krummet, Blomsten kraftigt him.melbla alpina 

5, Ydre blosterblade 18-J3x9-14mm , •••••• , •• , •••••.•••• , •••••• bertolonii 
l5-20x6-8mm 6. 

6. Bladundersiden glat, Honningbladene 8-lOmm •.•..•••••..••.• einseleana 
du.net. " ll-13mm thalictrifolia 
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Aguilegia vulgaris L, Alm. akeleje. VI-VIII. FVTLP. 70-2000m. 

A, atrata Koch Sort akeleJe. 20-60cm. Blomsten mørkt brunlilla. Støvdrager
ne rager l0-20mm ud af blosteret, Sporen krummet i spidsen, VI-VII. FVTLP. 

A. nigricans Bawng. Mørk akeleje, 20-60cm. Blomsten blå til mørkt blalilla. 
Støvdragerne rager l-2trnm ud af blosteret. VI-VII. F: Tarvisio.1000-lBOOm. 
A, einseleana F.W.Schultz 
Stænglen med 2-4 mørkeblå 
ikke hagekrwrunet. VI-VII. 

Kalkakeleje. 15-40cm. Stængelgrunden trævlet. 
blomster, Ydre blosterblade 15-16x6-8mm. Sporen 
FVTL. 600-2100m. 

•A. thalictrifolia Schott & Kotschy Erøstjærneakeleje. 20-40cm. Som den fo
regaende, men ydre blosterblade 22-24x6-9mm. VI-VII. TL: V.Vestino, M.Tombe
a, Tiarno, Storo, Tremosine + Campo dei Fiori ved Varese. 500-1600m. 

A, bertolonii Schott Søalpeakeleje, 10-30cm. Stænglen kirteldunet foroven. 
Smabladene 2-3-kløvede, Sporen ret eller lidt krum. Pa kalk, 800-lBOOm. 
P: Søalperne. VI-VII. 

A, alpina L. Alpeakeleje. 20-80cm. Stænglen spredt langharet forneden, du
net foroven. Småbladene 2-J-kløvede. Ydre blosterblade J0-45xl4-22mm. 
VI-VII. TLP. l600-2600m. 

Thalictrum. Frøstjærne. 

1. Blomsterne i klase. Stænglen med 0(-1) blade ••••••.••••••••••• alpinum 
i top" Stænglen flerbladet 2, " 

2. Støvtråden foroven så bred som støvknappen ••••••••••.•. aquilegifoliu.m 
trådformet J. 

3, Bladafsnittene ca. så brede som lange •• , •• , • , . , •••••••••••• , , , •.• , •• 4. 
2-10 x sa lange som brede 6. 

4, Stængel og blade tætkirtlede ••••••••.••••••••••••••••••••• , •• foetidu.m 
" " glatte 5, 

5. Bladene samlede omkring stænglens midte •..••••.••.••.•••••••• saxatile 
" m.m. jævnt fordelte langs stænglen minus 

6. Støvdragerne hængende, Støvknapperne brodspidsede ••••••••••••• simplex 
" oprette. " ikke eller meget kort brodspids. 7. 

?. Uden udløbere. Bladene uden skedelapper •.••••••.•••••••••••.•• lucidu.m 
Med " • Unge blade med små (1mm store) skedelapper 8. 

8. Stænglen ikke skin.~ende. Øvre blades smablade tandede til lappede flavum 
" skinnende. Øvre blades smablade helrandede morisonii 

Thalictrum aguilegifolium L. Akelejefrøstjærne. 40-120cm. Bladene 2-3 x ]
koblede, smabladene nøjst 1t x sa lange som brede. Støvtradene lyslilla el
ler hvide. Frugterne hængende, 7-lOmm lange. V-VII. FVTLP. 50-2400m. 

T. al~inum L. Fjældfrøstjærne. 5-12cm. Bladene 1-2 x delte med rundagtige, 
tande e småblade, Blomsterne grønlilla, først hængende, senere oprette. 
Frugten hængende. VII-VIII. FVTLP. 1900-2800m, 

T. foetidum L. Stinkende frøstjærne. 20-40cm. Planten stinkende. Smablade
ne højst 2-4(-S)mm lange, virker rynkede pa grund af de indsænkede ribber. 
Bladene 3-4 x delte. Blomsterne gule og hængende. VI-VIII. FVTLP,900-2500m. 

T. minus L. Liden frøstjærne. Stænglen m.m. ret. Større smablade 7-l}mm. 
Bladskedernes lapper 2mm. Toppen indtager ca, 2/3 af højden. V-VII, FVTLP, 
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Thalictrum saxatile DC. Steppefrøstjærne. Som foregående, men stænglen zig
zagbøjet. Større småblade 15-20mm; undersidens ribber fremtrædende. Bladske
dernes lapper 1-limm, Toppen indtager 1/3 af højden. VTLP, 500-1900m. 

T. flavum L, Gul frøstjærne, VI-VIII. FVTLP. 0-900m, 
T. morisonii Gmelin Høj frøstjærne, 50-150cm. Bladoversiden glat og skin
nende, Blomsterne i nøgler, Støvknapperne under 1,4mm. VI-VII. FVL. 0-500m. 

T, lucidum L. Skinnende frøstjærne, 60-120cm. Bladoversiden skinnende. In
gen udløbere og derfor ikke bestanddannende som de 2 forrige, Stænglen mat 
og furet. Nedre småblade 16-25x3-5mm, VI-VIII. VT ?, 

T. simvlex L. Rank frøstjærne. 2 underarter: 
ssp. simplex: Øvre småblade m.m. aflange, 3-5mm brede, lappede eller tande
de.V-VII. FVTLP. l00-1800m. 
ssp. galioides (Nest.) Borza: Alle småblade l-2mm brede, udelte. FVT. 

BERBERIDACEAE 

Epimedium alpinum L. Alpebispehue, 15-JOcm, Bladene ca. 2 x trekoblede 
med æg-hjærteformede afsnit på 5-7x2t-5cm. 4 røde kronblade; inden i dem 
4 hvidgule honningblade med spore. 4 støvdragere. IV-V. Ii'VTLP. Almindeligst 
østpå. 100-lOOOm. 

Berberis vulgaris L. Alm. surtorn. V-VI. FVTLP. l00-2000m. 

PAEONIACEAE 

Paeonia officinalis L. Bjærgbonderose. 50-120cm. De nedre blade med 17-30 
småblade, der for det meste er 2-3-fligede. 2-3 bælgkapsler. FV1'LP, V-VI. 
ssp. officinalis: Småbladene delte næsten til grunden. FVTLP. 
ssp. villosa (Huth) Cullen & Heyw.: Småbladene højst~ delte. P. 

P. mascula (1,) Miller Storbladet bonderose. 50-BOcm. Nedre blade med 
9-16 mest udelte småblade. Mest med 5 bælgkapsler. IV-V, FVT. 500-1900m. 

LAURACEAE 

Laurus nobilis L. Laurbær. l-5m, Unge kviste grønne med langstrakte kork
porer, Bladene stedsegrønne, læderagtige, mørkegrønne og skinnende ovenpå, 
spredte, ofte lidt bølgede i randen. Tvebo. 4 blosterblade. 8-12 støvdra
gere.III-IV. Dyrket og forvildet. 0-800m. 

PAPAVERACEAE 

Papaver. Valmue. 

1. Flerårig. Blomsterne gule eller hvide ••••••••••••••••••••••••••••• 2. 
Enårig. Blomsterne mest røde J. 

2. Bladfligene lancetform.ede, ofte 2-4mm brede. Kronen mest gul rhaeticum 
" smalle, 1mm brede. Kronen mest hvid julicum 

3, Stængelbladene blågrønne og stængelomfattende •••••••••••• somniferu.m 
11 grønne , ikke " 4. 

4, Kapsel og frugtknude med børster •••••••••••••••••••••••••••••••••• 5, 
" " " glatte 7. 

5. Modne kapsel 2-4 x så lang som bred •••••••••••••••••••••••• argemone 
" " ind til 2 x så lang som bred 6. 
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6. Kapslen med tiltrykte børster forneden ••••.••••••••••••••••.• apulum 

" 
11 udstående " over det hele hybridum 

7. Kapslen 1-lt x så lang som bred • , ••••• , , , •••••• , , • , ••••• , •••• rhoeas 
" 2-3 x " " " " dubium 

Papaver somniferum L, Opiumsvalmue, V-VIII. FVTLP. 0-1500m. 

P. rhoeas L. Kornvalmue. IV-VI+ VIII-IX. FVTLP. 0-1950m. 2 underarter: 
ssp, rhoeas: Blomsterstilkene udstående hårede, Kronen med sort grund. 
ssp, str1gosum {Boenn.) Pign.: Blomsterstilken med tiltrykte hår. Kronbla
dene ensfarvede. VT. 
P. dubium L, Gærdevalmue~ IV-VI. FVTLP, 0-1900m. 

P. argemone L, Køllevalmue. V-VI. FVTLP. 0-700m. 

P. apulum Ten, Kortkapslet valmue, 10-50cm. Det modne støvfang stærkt 
hvælvet mellem arstrålerne. Kronen uden sort plet ved grunden, IV-V. VL. 

P. hybr1dum L. Vinvalmue, 20-50cm. Det modne støvfang ikke hvælvet mellem 
arstralerne. Kronen vinrød med sort grund. V-VI, FVTLP. 0-1200m, 

p, rhaeticum Leresche Gul alpevalmue, 10-15cm, Ingen stængelblade. Blade
ne 1 x delte med lancetformede, spidse afsnit, der kan være tandede til 
fligede. Arskiven ret flad. VII-VIII. FVTLP. 1800-2600m. 
p, ,julicum E.Mayer & Merxm. (P. alpinum ssp. ernesti-mayeri) 8-15cm. ~la
dene 2 x delte med butte flige. Arskiven kegleformet. VII-VIII. F: Jul1ske 
Alper (Montasio, Canin, Mangart), Karniske Alper (over Moggio).1800-2600m. 

Glaucium flavwn Cr. Strandhornskulpe. 30-90cm. Stærkt blågrøn 2-flerårig 
med store, gule valmueblomster. Kapslen linjeformet, 15-30cm. V-X. FP. 

Chelidoniu.m ma.jus L. Svaleurt. V-X. FVTLP. 0-1200m. 

Corydalis. Lærkespore. 
1. Støttebladene lappede til fligede • , , •• , , •• , ••••• , •• , •••••••••••••• 2. 

" helrandede eller finttandede 3. 
2. Klaser fra bladhjørnerne. Kronen hvi~~l. 1-2-årig •••••••• capnoi~es 

Klasen endestillet. Kronen rød. Flerar1g sol1da 
3, Sporen 2-4mm. Kronen gul eller hvidgul ••••• , ••• , ••••••••• , •• , ••••• 4. 

" 8-15mm. Kronen mest rødlilla 5, 
4. Kronen gul. Frugten hængende. Frøene skinnende •••••••••••••••• lutea 

" hvidlig med gul spids. Frugten
0

opret. Frøene matte ?chroleu?a 
5. 6-12cm høj. Klasen med 2-8 blomster pa 10-15mm ••••••••••• 1ntermed1a 

10-35cm " , " " 5-20 11 11 20-25mm cava 
Cor~dalis capnoides (L,) Pers. Hvid lærkespore. 10-30cm. Klaserne med 5-8 
hv1 e til flødefarvede, ll-16mm lange blomster, VI-VIII. VT: Cadore (P~do
la), Livinallongo, Bressanone, Enneberg (Marebbe), S.Lorenzo og S.Cand1do 
i Pusteria. 600-1200m. På mure og grus. 

C. lutea~(L.) DC. Gul lærkespore. IV-IX. VTLP. 500-l?OOm. 
c. ochroleuca Koch Bleggul lærkespore. l0-25cm. Ligner den foregående i 
vækst. V-VII, L: Erba S.f. Cornasøen, 100-1500m. 
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Corydalis cava (1.) Schweigg. (C. bulbosa) Hulrodet lærkespore. FVTLP. 

C, intermedia (L.) Merat Liden lærkespore. IV-VI. FVTLP. l00-2000m. 

C. solida (L.) Swartz Langstilket lærkespore. IV-V, FVTLP. 200-lSOOm. 
Fumaria. Jordrøg. 

1. Kronen mindst 9mm lang , , , , , • , .• , , .•• , , , ••••• , •••••••• , , , ••.•••••• 2. 
højst 9mm J. 

2. Frugtstilken tilbagekrummet , .••• , •. , •••••••• , •••• , , , , •• , capreolata 
" skråt udst8.ende agraria 

3. Kronen hvidlig med mørk spids, 5-6mm •••••••••••••••••.•• parviflora 
" lyserød, ofte med mørk spids 4, 

4, Klasestilken først lig klasen, senere kortere. Mørk krone schleicheri 
hele tiden kortere end klasen 5. 

5. Klase stilken meget kort •••••.•...•.. , , , • , •• , ••••• , •••••• densiflora 
tydelig 6. 

6. Kronen rødlilla .••••...••••••••••• , , , •••••••• , , •••••• , • officinalis 
blegt lyserød vaillantii 

Fumaria agraria Lag, Markjordrøg, 20-40cm. Klasen længere end s~ilken, 
Kronen hvidlig til svagt blegrød, Bægerbladene 3t-5xl-2mm. Frugten ca. 
3x2!mm, ægformet og kølet. IV. P: Calcare. 0-600m. 

F. capreolata L. Hvid jordrøg. 30-60cm. Klasen kortere end stilken. Kro
nen mest hvid. Bægerbladene 4-6x2-3mm, Frugten 2x2mm. III-V. LP. 

F. densiflora DC. Tætblomstret jordrøg. 15730cm. Støttebladene ofte læn
gere end blomsterstilken. Bægerbladene 2!-3~x2-3mm. Frugten m.m. kuglefor
met. III-IV, P. 0-600m. 

F. officinalis L. LægeJordrøg, V-VIII, FVTLP, 0-1600m. 2 underarter: 
ssu. officinalis: Klasen mest med 20-30 blomster. Bægeret 2-3mm, 
ssp. wirtgenii (Koch) Are.: Klasen med 10-20 blomster. Bægeret lt-2mm. 

F. schleicheri Soyer-Will. Mørk Jordrøg. 20-40cm. Støttebladet ca. 1/3 x 
frugtstilken. Bægerbladene ca. lx~-~mm. Kronen 5-6mm. V-X. VTLP. 0-2000m. 

F. vaillantii Loisel. Bleg jordrøg. 20-40cm. Klasen mest med 6-12 blom
ster pa 5-bmm. Støttebladet ca. i x frugts~ilken. Bægerbladene i-lx0,3-0,5 
:run. VI-X. FVTLP. 0-2100m. 
F. uarviflora Lam, Småblomstret jordrøg. 15-40cm. Klasen længere ~nd 
stilKen. Støttebladet mindst lig frugtstilken. Bægerbladene t-1xt-tmm, 
III-IV. FVP. 0-8oom. 

CAPPARIDACEAE 
Capparis seinosa L. Rundbladet kapers, 40-80cm lange buske med liggende 
eller udstaende grene med spredte, grå.grønne blade på 2f-6cm, runde eller 
ægformede, der ofte har akseltorne. Store, enlige, hvide 4-talsblomster i 
bladhjørnerne med mange støvdragere og en langstilket frugtknude. V-VI. 
FVTLP. Forvildet her. 0-lOOOm, 

Polanisia dodecandra (1.) DC. J0-50cm. Noget korsblomstlignende enårig. 
Ouret med treKoblede blade. Små.bladene lancetformede, 3-7xl-2tcm. Endestil-
16t klase. Blomsterstilkene l-2cm. 4 lysegule kronblade. 12 støvdragere, 

60. 

Skalpelignende frugt pa 4-?cm x 7-9mm. VII-X. Forvilde~ i LP. 

CRUCIFERAE 
1. Skulpen lang, 3-flere x så lang som bred ••••••••.••••••••• ,., ,, ••• 2. 

" kort, højst 3 x " " 34. 
2. Kronen gu.l eller bleggul ••• , . , , • , • , •••••• , ••••••• , • , ••••••••••••• , J. 

" hvid eller rød 19. 
3, Planten med grenede hår .••.•••.•...•••••••••.•.•••••••.•••••••..•• 4, 

" uden 11 7. 
4, Bladene fjersnitdelte •.••....•.••.••..••••••••••.•••••••••..••.•.. 5, 

højst fligede 6, 
5, Bladene 1 x delte med tandede, lancetformede afsnit •••••• Hugueninia 

2-3 x fintdelte Descurainia 
6. Stængelbladene med tilsmalnet grund ••••••.•••.••••••..••••• Erysimum 

" " omfattende " Ara bis 
?. Skulpen fladtrykt, m.m. dråbeformet og hængende •••••••••.•••• Isatis 

ikke hængende 8. 
8. Skulpen perlesnorsformet indsnøret .••••..•..••..••.•••••••• Raphanus 

" ikke således indsnøret 9. 
9, Skulpens klapper med 3-7 ribber •.•••••.••••• , •••••••••• , , •• , ••.•• 10. 

" " ,, 0-1 13, 
10. Bægerbladene oprette, Bægeret lukket ••.•••••••..••••••••••.•.... 11. 

" m.m. udstående 12. 
11. Støvfanget hov~dformet •.•••••.....•.•.••••••.••••••• Rhynchosinapis 

" dybt tolappet Eruca 
12. Skulpen med et m.m. sværdformet næb •••.....•••.••••••••••.• Sinapis 

" " en kort griffel Sisymbriu.m 
13, Skulpeklapperne uden eller med utydelig ribbe .••••••••••••.•...• 14. 

" med en tydelig ribbe 15. 
14. Frøene i 2 rækker ..• , •• , ..• , ••.••••.. , •••••••• , •••. , • , ••••• Rorippa 

i l række Barbarea 
15. Bladene helrandede og stængelomfattende •.•••.••••••••••.• Conringia 

Nogle eller alle blade tandede til snitdelte 16. 
16. Frøene i 2 rækker . , ••••••.••• , ••• , ••••••.•• , • , •••• , • , , •• Diplotaxis 

" i 1 række 17 . 
17. Sku.lpeklapperne hvælvede . , •••••••••••••• , •••••• , ••• , •••••• Brassica 

" kølede 18. 
18. Skulpen uden næb, højst svagt knudret ••••••••••••••••••••• Barbarea 

" med næb, knudret Erucastrum 
19, Bægerbladene oprette. Bægeret lukket •••• ,, ••••••••••••••• ,, ••••• 20. 

11 m.m. udstående 25, 
20. Bladene kødede. Skulpen delt pa tværs •.•••••.••••••••••••.•. Cakile 

" ikke kødede. Skulpen ikke tværdelt 21. 
21. Bladene helrandede, stængelomfattende og blB.grønne •••.••• Conringia 

anderledes 22, 
22. Skulpen flerribbet, ofte perlesnorsformet indsnøret ••••••• Raphanus 

1-3-ribbet, ikke 11 " 23, 
2 3. Eni3.rig. Bladene fligede •. , ••• , .•• , . , • , •••• , ••••••••• , •••••••• Eruca 

FlerS.rig. Bladene hele 24. 
24, Bladene linjeformede, mest grundstillede •..•••••••••••••• Matthiola 

11 lancetforme de, mest stængelblade Hesperis 



61. 62. 
25, Skulpens klapper med 3 ribber , , , , , , , , .••••••••••••••• , , , , • , Alliaria 

" " " 0-1 ribbe 26. 
26. Skulpen højst 7 x så lang som bred .• , • , , •• , • , , .• , , , , ••• , •• • •,, .•• 27, 

" over 7 x " " " 2 9. 
27. Frøene i l række •• , • , •. , , •••.• , , , , , , ••••••••.••.••••.••••• , , , Arabis 

i 2 rækker 28, 
28. Kronbladene lyserøde •• , , • , , , , , • , •••••••••• , , •••••• , , • , • , •• , , , , Braya 

hvide Draba 
29, Skulpeklapperne hvælvede •••••••• , • , • , ••• , ••••••••••.• , , ••• •,, •,,. JO. 

" flade 32., 
30. Bladene hele og tandede •••••• , , , , ••••••••• , •••••• , , • , •• , Arabidopsis 

I det mindste stængelbladene delte 31, 
31, Skulpeklapperne med tydelig ribbe •.••.••••••••••••••••• Murbeckiella 

11 " svag " Nasturtium 
32. Stængelbladene siddende og udelte ••••• , , ••••• , •••••• , ••••• , , , Arabis 

" m.m. stilkede, ofte delte . . ~3, 
33, Skulpeklapperne med tydelig ribbe ••••.•••.•••••••••••• Caraam1nops1s 

" uden eller med svag ribbe Cardamine 
34 Kronen gul eller lysegul ••••••••• , , ••• , , ••••• , • , , , , , , •, • •• • • • • • • • 35. 

' hvid eller rød 48" • 
35, Stæn.glen bladløs ••••••••••.••••• , •••••••••••• , ••••••• , • , •• , , , , Draba 

" bladet 36, 
36. Skulpen hængende , , ..••••••••••• , ••••••• , , , , • , , , •, • • • • • ·, • • · • • · • • • 37 • 

" opret eller udstående J8. 
37, Glat til fåhåret, Bladgrunden pilformet ••••••.••••••••••••.•• Isatis 

Gråt stjærnehåret. " kileformet Clypeola 
J8. Stængelbladene med pilformet grund ••• , • , •• , • , ••.•• , • , , , , , , • •• • • • • 39, 

" uden " " 41, 
39, Skulpen omvendt pæreformet med en pig øverst •••••••••••••.•• Myagrum 

" anderledes ~O. 
40. Skulpen netrynket. Kronen gyldengul •••••••••••••••••..•••••.• Neslia 

" ikke netrynket. Kronen bleggul . Camelina 
41. Skulpen brilleformet, som et liggende ottetal ••••••••••.• Biscutella 

" ikke brilleformet 42, 
42. Uden grenede h8.r • , •••••••.•.•• , , , ••••••• , •• , •• , , • , , , , , , , , , • • • • • • • 43 · 

Stjærnehåret 45. 
43, Skulpestilkene korte, til trykte aksen ••••.•••• , ••••••••••• Rapistrum 

" lange, udst8.ende 44, 
44 Skulpen med jævn overflade •••••••••••• , • , ••••. , , •• , , , , , , , , , , Rorippa 

· ujævn Bunias 
45, Skulpen trind, kugle- eller ægformet, l0-12mm tyk .•..•.•• Alyssoides 

" m.m. flad 46. 
46, Skulpen 20-24rnm lang. Kronbladene 8-lJmm .••...•••.••••..•••. Fibigia 

" 2t-12mm " 11 2-8mm 47. 
47. Skulpen ca. 2 x så lang som bred • , •• , •• , • , •.• , ••. , • , , , , • , • · · • • Draba 

" ca, l x " " " " Alyssum. 
48. Skulpen tydeligt smalvægget , ... , ..•. , .••••• , , , • , , , , , , ·,, ·, · • • · · · • 49. 

bredvægget, trind eller kugleformet 61. 
49, Klaserne sidestillede. I<'rugten rynket • , •••••..•..•..•..... Coronopus 

endestillede, " jævn 50, 

50. Skulpen bredest forneden, but omvendt hjærteformet ••••.•••.• Cardaria 
foroven eller midtpa 51. 

51, Skulpen vinget eller stærkt kølet • , ••• , • , , , •••••• , •••••• , • , •.•• , •• 52. 
hverken vinget eller stærkt kølet 57. 

52. 2 store og 2 smS. kronblade ••..••• , • , •• , •••.•••••••• , •• , ••• , • , • Iberis 
Kronbladene ens eller lidt uens 53, 

53, Stængelbladene med omfattende grund . , .••.•• , ••••••• , •• , •••• , •• , ••• 54, 
" " tilsmalnet " 55, 

54, Tæthåret •.•••••••••• , •••• , • , •••• , • , , • , ••••••••••••••.•••• , , • Lepidium 
Glat eller svagt håret Thlaspi 

55. Skulpens vinger bredere end skulperummet .••••.•••••••••••• Aethionema 
" " ..,højst brede foroven 56. 

56, Lav rosetplante med fåbladet stængel, 4-15cm høj ••.•••••••• Teesdalia 
Stænglen højere og mangebladet Lepidium 

57, Skulpens sider rette, danner en spids vinkel nedad •••.•••••• Capsella 
" " krumme 58. 

58, Flerårig ••• , , ••• , ••••.•.. , ••••• , •..• , ••••••••• , ••••••• , • , • Hutchinsia 
Enårig 59. 

59, Skulpe,s,tilkene opret-udstående. Klaserne åbne •••••••.•••. Hymenolobus 
udst8.ende, Klaserne tætte 60. 

60. Stængel,,bladene f jersni tdel te , . , ••.••••••••• , , , , , ••••••• , • , • Hornungia 
m.m. hele eller manglende Teesdalia 

61. Kronbladene røde •••••••••••• , • , ••••• , ••• , •. , •••• , .•••••.• , ••.•• , .• 62. 
" hvide 63. 

62. Lav pudeplante med fingrede blade •.•••••••••••••••.•••••• Petrocallis 
Høj plante med store, hele " Lunar~a 

6J. Nedre blade 30-50cm lange, bredt lancetformede ••.•••••••••• Armorac1a 
11 langt mindre 64, 

64, Skulpeklapperne flade •••••••••••••..••• , , •• , , ••••..••••••••••.•••• 65, 
" hvælvede eller skulpen kugleformet 67. 

65, Kronbladene dybt 2-lappede .••••••.•..•.••••••• ,,,,, ••••••••, •••.•• 66. 
" hele eller udrande de r!2. 

66. Rosetplante uden stængelblade • , , • , •• , ••••••••••••••• , •• , , ••• Erophila 
Med stængelblade Berteroa 

67, Nedre blade 2 x delte. Kugleforme,; skulpe ••••.••••••••••.••••• Crambe 
11 hele eller 1 x delte 68. 

68. Skulpen kuglerund og net8.ret • , , •••••.••••••••• , •••.•••••. , • , Calepina 
ikke netåret 69, 

69. Bæg~ret opret • , , , •.• , ••.. , •••• , , , ••. , •• , .•••••• , , , •• , • , , •• , • Camelina 
m.m. udstående 70, 

70. 1-Jcm høj. Klaserne bladede .. , •••••••• , •••• , ••.••••••••• , Rhizobotrya 
Klaserne bladløse 71, 

71. Planten helt glat •• , •••••••••..•• , , •. , •• , , , , • , •••••••••••• Cochlearia 
Grundbladene tiltrykt hirede Kernera 

72, Rosetplante eller en8.rig , , , , • , , • , , , • , , •.•.••••• , , , , , , .. , , , •••• , Draba 
Flerårige uden grundbladsroset . ~ . 73, 

73. Med skjoldformede stjærnehar .... , • , •.. , ..•.• , •..•• , • , , , • Pt1.Lotrichum 
Med 2-6-grenede hår Lobularia 

Sisymbriwn, Vejsennep. 
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l. Skulpen l-2fcm, næsten siddende •• , , •••••• , •• , ••• , , •••••• , ••• , • , , •• 2. 

11 3-20cm 3, 
2, Skulperne tiltrykte, i en bladløs klase •••••••••••••••••• officin~le 

" . m.m. udadbøjede fra bladhjørnerne polyceratium 
3, Bladene tandede til helrandede. Flerårig •••••••••••••• strictissimum 

" fligede til fjersnitdelte 4, 
4, Skulpestilken så tyk som skulpen, 1/10-1/25 x skulpen ••••••••••••• 5, 

" tyndere end " , 1/5-1/2 x skulpen 6, 
5, øvre stængelblade hele eller med 1 par grundlapper •••••••• 9r~en~ale 

11 
11 med 2-4 par smalle flige al tissimum 

6. Øverste skulper rager op over de små, bleggule blomster •••••••• irio 
" 

11 kortere end blomsterne 7, 
7, Bladene mest hårede, ikke skinnende •••••••••••••••••••••••• loe~elii 

11 glatte og skinnende austriacum 

Sisymbrium strictissimum L. Stor vejsennep. 50-120cm. Stængelbladene æg
lancetformede, 6-lox2-3cm, spredt dunede. Kronbladene 6-Bmm kraftigt gule, 
Skulperne 3f-6cm x i-lmm. VI-VII. ·TVLP. 900-2000m. 

S. irio L. Glat vejsennep. 10-50cm. Glat eller med lange, krumme hår. 
Kronbladene lidt længere end bægeret. Bladene ofte med 2-6 par smalt tre
kantede, udstående afsnit. Skulpen knudret, mest 3-4cm. II-VI. FVTLP, 

S. loeselii 1, Stivhåret vejsennep. V-VI, VTL. 0-500m. 

s. austriacum Jacq. ssp, austriacum østrigsk vejsennep. 30-62cm. Mest to
arig. Glat, Bladene spidsfliged~. Kronen gyldengul. ~kulpen 22-6:cm x 1mm, 
noget drejet. Skulpevæggen gullig og mat, V-VII. P: især V.Aosta. 400-1600m 

S. altissimum L, Ungarsk vejsennep. VI-VII~,FVTL, 0-lOOOm. 

S, arientale L. Blød vejsennep. 30-70cm. Øvre blade ofte linjeformed~. 
Stænglen blødt dunet. Kronbladene 6-9mm. Skulpen 4-10(-20)cm, opret til ud
stående.VI-VII. VTLP. 0-800m. 

S. polyceratium L. Hornet vejsennep, 20-60cm. Nedre blade bugtet-flig~de, 
de øvre lancet-spydformede. Bladet til spidsen. Blomsterne 2-3 sammen i de 
øvre bladhjørner, ll-2rnm. Skulperne knudrede. IV-VI. LP. 0-900m. 

S. officinale (L.) Scop. Rank vejsennep. V-VII, FVTLP. 0-1000(-2400)m, 

Murbeckiella pinnatifida (Lam.) R?thm. K~fjerkarse. 5-20?m· M.m. stjær
neharet flerarig. Bladene gennemgaende fligede, ofte kamfligede. Kroblade
ne 3!-4mm. Skulpen l-3cm x 1mm. Klipper og urer. VII-IX. P, 1500-3200m. 

Descurainia sophia (L.) Webb Barberforstand. VI-VII, VTLP. 0-1600m. 

Hugueninia tanacetifolia (L.) Rchb. Rejnfanbladet bregnekarse. 30-60cm. 
Grenharet flerarig. Bladene indtil 20cm, med 5-10 par lancetformede af
snit. Gul blomstrede klaser i halvskærm. Skulpe i; 8-lOxl-1:~rnm, tenformet, 
Kronbladene 3-4mm. VII. P: Fra V.Aosta og sydpa. 1500-2500m. 

Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara & Grande Løgkarse, V-VII. FVTLP, 

Arabidopsis thaliana (L,) Heynh. Alm. gåsemad. III-IV. FVTLP. 0-2000m. 

Braya alpina Sternb. & Hoppe Alperosenkarse. 5-12cm~ Tueformet flerårig 
med smalt spatelformede rosetblade på 20-35x2-3mm, Fa stængelblade, Korte 
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klaser, Kronbladene 3-4mm, lyserøde, Skulpen 5-llmm, knudret. VII-VIII. T: 
V,Aurina over Luttach; V.Isarco ml. Sterzing og Brenner (Finsterstern, Kra
merspitze, Wilde Kreuzspitze, Wildseespitze, Grabspitze, Brenneralp). 

Myagrum perfoliatum L. Pigskulpe, 15-lOOcm. Glat 1-2-årig, blågrøn og 
stinkende. Stængelbladene trekantet lancetformede med pilformet grund. Om
vendt pæreformet frugt på 5-8mm. Lysegul krone. IV-V. PVLP, 0-800m. 

Isatis tinctoria L. Farvevajd, Toårig. Kronbladene 3-4mm, Skulpen 13-20 x 
J-6mm, 3-5 x sa lang som hred. V-VII. P, 0-2100m. 

I, praecox Kit. Ægskulpet vajd. 50-lOOcm. Toårig. Kronbladene 2~·-3mm. 
Skulpen ægformet med afrundet grund, 7-14x3-6mm, 2-3 x så lang som bred. 
VI-VII. L: Predore i Bergamoprovinsen. 0-800m. 

I. allionii P.W.Ball Bjærgvajd. 10-30cm. Flerårig med golde skud, Stæn
gelbladene med butte øren. Kronbladene 4-5mm. Skulpen elliptisk, bredest 
midtpå, 15-25x8-1Jmm. VII-VIII. F: M.Viso, Val Maira, M.Pietra Parcellara. 
1800-2450m. 

Bunias erucago L, Agertakkeklap. 30-60cm, 1-2-årig, Nedre blade med tre
kantede flige, øvre helrandede ~il tandede. Skulpen med 4 vinger, hver med 
2 store, uregelmæssige, trekantede takker. II-VII. FVTLP. 0-2200m. 

B. orientalis L. Takkeklap. 25-lOOcm. 2-flerårig. Skulpen uregelmæssigt 
ægformet og uregelmæssigt rynket. VI-VII. VLP. 0-180m. 
Erysimum. Hjørneklap. 

1. 1-2-årig ••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••• , , , ••••••• , , ••••• 2. 
Flerårig 4. 

2. Enårig. Ingen bladskederester ved stænge~grunden ••••••••••• repandum 
Toårig. Med 11 

'' 11 3, 
3. Kronbladene hårede på ydersiden •••••••••••••••••••••••••••• odoratum 

" glatte " " virgatum 
4. Støvfanget dybt tolappet. Bægeret mørkkirtlet •••••••••••••••• cheiri 

" højst svagt tolappet. Bægeret uden kirtler 5, 
5. Kronbladene orangefarvede eller orangegule i begyndelsen aurantiacum 

" gule 6. 
6, Med bladknipper i bladhjørnerne , ••••• , , , •• , ••••••••••••••• rhaeticum 

Uden '' '' '' 7, 
7. Nedre stængelblade med tydelig stilk ••••••••••••••••••••••• jugicola 

11 
'·' siddende sil vestre 

Erysimum re~andwn L. Udspærret hjørneklap. 5-35cm. Skulperne 4i-locm, 
m.m. retvin let udstående; stilken ca, så tyk som skulpen, Bladene bugtet
tandede til helrandede, IV-V. P: Forv. i V.Aosta. l00-600m. 

E, odoratwn Ehrh. Honninghjørneklap. 40-70cm. Bladene tandede til bugtet
tandede, 20-75x4-15mm, de nedre ofte visne under blomstringen, Støvknappen 
mindst 2mm. Skulpevinklen 10-20°. V-VI. FV, 70-840m. 

E. virgatum Roth Rishjørneklap. J0-70cm. Stængelbladene helrandede eller 
smatandede, de nedre ofte væk. Støvknappen l-2mm, Skulpevinklen 0-10°. 
Kronbladene 2-4mm brede, V-VIII. TLP. ll00-1900m, 

E. cheiri (L.) Cr. (Cheiranthus c.) Gyldenlak. 13-45cm, Kronbladene mør-



65. 
kegule til orangebrune. Skulpen fladtrykt, 5-6mm bred. FVTLP. Forvildet. 

Er~simum silvestre (Cr.) Scop. Klippehjørneklap. 8-J6cm. Bladene helran
de e el~er meget fåtandede, linjeformede. Bægerbladene 9-16mm. Skulpev1n
klen 20-J0°. IV-VIII. FVT. 200-2700m. 

E. jugicola Jordan 6-25cm. Bladene oftest finttandede, de nedres stilk 
mindst i x pladen. Bægerbladene 6i-7mm. Skulpevinklen 10-20°. VI-VIII. P: 
Fra Gran Paradiso til Col di Tenda. 1100-JOOOm. 

.E. aurantiacum (Leyb.) Leyb. Orangehjørneklap. 25-65cm. Stænglen ofte krumt 
opstigende, lilla forneden, Bladene finttandede til helrandede. Bægerblade
ne 7-lOmm. Skulpevinklen 45-75°. VI-VII. T: Judikarien (Stenico, Molveno, 
Nembia, S.Lorenzo, La Malina). 500-SOom. 
E. rhaeticum {Schleich.) DC. (E. helveticwn) Alpehjørneklap. 4-70cm. Bla
dene med 1-] par tænder, de øvre med bladknipper. Blomsterstilkene 2i-3mm, 
skulpestilkene 4-6mm. Skulpevinklen 25-350. V-VIII. TLP. 65-lBOOm. 

Hesperis matronalis L. Aftenstjærne. V-VII. FVTLP. 0-1200m. 2 underarter: 
ssp, matronalis: Kronbladene røde. Stænglen mest med grenede har. 
ssp. candida (kit.) Hegi & Schmid: Kronbladene hvide. Stænglen mest med ug
renede har eller glat. F. 

Matthiola valesiaca Gay (M. fruticulosa ssp. v.) 10-60cm. Gråfiltet. Bla
dene ca. 1mm brede og 3-5cm lange. En fåblomstret, endestillet klase. Kron
bladene 22-25mm, blå- til rødlilla. V-VIII. FVTLP. l00-800(-2JOO)m. 

Barbarea. Vinterkarse, 

1. Klasen med støtteblade, i det mindste i nedre halvdel •••••• bracteosa 
11 uden " 2. 

2. Øvre blade dybt delte, endeafsnittet aflangt eller lancetformet •••• 3, 
11 

" hele, tandede eller lappede 4. 
J. Skulperne lf-3(-Jf)cm. Kronbladene mest 4-6mm ••••••••••••• intermedia 

" (3-)3!-7cm. 11 11 6-Bmm verna 
4, Griflen t-llmm. Blomsterknopperne med få hår i spidsen ••••••• stricta 

" 2-J~(-4)mm. Blomsterknopperne glatte vulgaris 

Barbarea stricta Andrz. Rank vinterkarse. Skulperne 2-3cm, tiltrykte, 
Grundbladene med 1-2 par små afsnit samt et elliptisk endeafsnit. VP. IV-VI, 

B. intermedia Boreau Randhåret vinterkarse. Grundbladene med 3-5 par side
afsnit-og stort endeafsnit, Skulpestilken J-5m.m. IV-V. P. 500-16QOm. 

B. verna (Miller) Asch. Langskulpet vinterkarse. 20-75cm. Grundbladene med 
6-10 par sideafsni~ og Ikke så stort endeafsnit. Skulpestilken 4-Bmm. LP. 

B, vulgaris R.Br. Almindelig vinterkarse. IV-VII. FVTLP, 0-16QOm. 

B. bracteosa Guss, Højbladet vinterkarse. J0-50cm. 2-flerårig, GrlUldblade
ne med 2-4 par sidelapper, stængelbladene fligede. Skulperne li-Jem, deres 
stilke 2-4mm. IV-VI. VL. 500-2200m. 

Rorippa, Guldkarse. 

1. Kronbladene højst af bægerets længde • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 • 
" længere end bægeret 3. 
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2. Grundbladsrosetten blivende. Bladgrunden m.m. uden øren ••••• islandica 

hurtigt væk. Bladgrunden øret palustris 
J. Skulpen en langskulpe, 8-20mm, længere end stilken •••••••••...•••.•. 4, 

" " kortskulpe, 2-6mm, lig eller kortere end stilken 5. 
4, Grundbladsrosetten til stede. Stængelbladene med øren ••••• lippizensis 

" væk i blomst. Stængelbladene ørede silvestris 
5, Skulpen kugleformet. Bladene helrandede til savtakkede aUstriaca 

" lt°-3 x sa lang som bred. Bladene m.m. del te 6, 
6. Stængelbladene med øret grund og linjeformede flige ••••••••• pyrenaica 

" uden " " , med bredere flige eller hele 7. 
7. Nedre stængelblade hele og tandede. Skulpen omvendt ægformet amphibia 

" " fligede til snitdelte. Skulpen elliptisk prostrata 

Rorippa austriaca (Cr.) Besser østrigsk guldkarse. 30-90cm. M.m. glat fler
arig med udløbere. Nedre blade kortstilkede, øvre med hjærteformet grund. 
Bægeret l-2mm, kronen 2-Jmm. V-VII, FVTLP, 0-700m. 

R. amphibia (L.) Besser Vandpeberrod. V-VII. FVTLP. o-Boom. 
R. !rostrata (Bergeret) Sch.& Th. Nedliggende guldkarse, 30-90cm. Bladene 
sti kede, groft lyreformede med lancetformede flige; de øvre m.m. siddende 
og mindre delte. V-VII, VTLP. 0-JOOm, 

R. silvestris (L.) Besser Vejguldkarse, V-IX. FVTLP. 0-lJOOm. 

R. islandica (Oeder) Barbas Rosetguldkarse. 10-JOcm. Liggende til opstigen
de. Bægerbladene under 1,6mm. Skulpen 2-3 x så lang som stilken, Kronbladene 
1-limm, Søbredder og bjærgbække. VII-VIII. VTLP. 1300-2JOOm. V.Isarco, V, 
Fassa, M.Baldo, M,Stivo, Bormiese, M.Rosa, V,Susa. 

R. palustris (L.) Besser Kærguldkarse, Opstigende til opret, Bægerbladene 
over 1,6mm. Skulpen højst 2 x stilken. Kronbladene 1,5-2,Bmm. TLP, 0-lOOOm, 

R. ryrenaica (Lam.) Rchb. Smalfliget guldkarse. 15-30cm. Flerarig. Skulpen 
ten ormet, 2-4x~-lmm. Våde enge, flodlejer, V-VI. TLP. 0-700m. 

R. lippizensis (Wulfen) Rchb. Karstguldkarse. 10-JOcm. Bægeret 2!-Jmm. Kro
nen 4-4-fmm. Skulpen 12-20mm, stilken 6-13mm, V-VI, F: Malborghetto. l00-500m 

Armoracia rusticana Gaertner & al. Peberrod. V-VII. FVTLP, 0-lJOOm. 

Nasturtium officinale R.Br. Tykskulpet brøndkarse. Frøene toradede, ~ed ca, 
25 masker pa hver flade, V-VII. FVTLP. 0-1500(-2460)m. 

N. microphyllum (Boenn,) Rchb. Tyndskulpet brøndkarse, Frøene enradede, med 
ca. ioo masker på hver flade. VI-VIII. LP. 0-600m, 

Cardamine. Springklap og Tandrod, 

1. Kronbladene højst 3mm lange .. , •.•.....••••• , ••• , .•••••••••••••• , •••• 2. 
" mindst 3-å"rnm lange 5. 

2, Bladstilkene med små, stængelomfattende øren •••••.•••••••••• impatiens 
!' uden øren 3. 

3. Planten helt glat. Småbladene med kileformet gr1.U1d .•••••.•. parviflora 
" svagt håret. " " afrundet grund 4. 

4. Med tydelig bladroset, Stænglen med 2-4 blade, glat/ spredt hår. hirsuta 
Uden n 4-10 " , tydeligt hare t flexuosa 
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5. Bladene danner en krans under klasen ••••••••••••••••••••••••••••••• 6. 
11 spredte 7 • 

6. Bladene trekoblede •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• enneaphyllos 
11 fjersnitdelte kitaibelii 

?. Nogle eller alle grundblade udelte ••••••••••••••••••••••••••••••••• 8. 
Alle grundblade delte 11. 

8, Grundbladene nyreformede, 4-6x2-4cm ••••••••••••••••••••••• asarifolia 
" højst lem 9, 

9
0 

Stængelbladene hele ••••••••••.•••••••••••••••••••••••••• bellidifolia 
" snitdelte 18 • 

10, Kronbladene 6-Brnm. Grundbladene vedbendagtige •••••••••••••• plumieri 
11 3-5mm. De udelte grundblade ægformede resedifolia 

11. Bladene fingrede til trekoblede •••••••••••••••••••••••••••••••••• 12, 
11 finnede 13. 

12. Småbladene savtakkede. Kronbladene 18-22mm ••••••••••••• pentaphyllos 
• 1 rund takkede. " 6-llmm trifolia 

13. Med yngleknopper i de øvre bladhjørner. Kronbladene blegrøde bulbifera 
Uden yngleknopper 14. 

14, Bladafsnittene 6-12xl-3cm ••••••••••••••••••••••••••••••• heptaphylla 
11 mindre 15, 

15. Støvknapperne lilla , ••••••••••••••••••••• , • , ••• , , • •• , • •, •,,,,, •, • 16 • 
11 gule 17. 

16, 2-5 blomster. Bladene med 5-8 par småblade ••••••••••••••••••• opizii 
9-24 " • o " 2-5 " n amara 

17, Med sidestillede klaser fra bladhjørnerne ••••••••••••••••• matthioli 
Uden " 11 19, 

18. Rødderne knoldformet fortykkede i :3pidsen, ••.•••.•.•••••••••• granulosa 
11 uden knolde 10 • 

19. 2-4 stængelblade, endeafsnittet større end sideafsnittene pratensis 
4-7 " 11 lig sideafsnittene rivularis 

Cardamine bulbifera (L,) Cr. Tandrod. IV-VI, FVTLP, 200-1300m. 

c, heptaph.ylla (Vill,) O,E,Schulz·· Fjertandrod, 30-?0cm, 3(4) stæ1;gelblade 
med 'f-9 smablade de øvre med sammenflydende grund; undersiden blargøn ... 
Kronbladene 15-lBrrrrn, hvide eller lyserøde. IV-VI. TLP: M,Baldo og vestpa. 

c. kitaibelii Becherer Gul tandrod. 20-JOcm. De 3 stængelblade m.m. i 
krans med 2-6 par· lancetforme de småblade. Kronbladene 15-22mm, bleggule, 
Skulp;n 4-6icm x 2!-3mm, IV-VI. LP, 400-1600m. 

c ;enta~h~llos (L.) er. Fingertandrod. 30-50cm. Bladene med 5 småblade 
p~-12x - cm. Kronbladene 17-23mm, rødlilla, sj. hvide. IV-VI. FVTLP, 

c. enneaphyllos (L,) er. Nikkende tandrod, 20-40cm~ Småbladene æg-lancet
formede, uregelmæssigt dobbelt savtakkede. Klasen nikkende. Kronbladene 
12-l6mm, lysegule, IV-VI. FVTLP, 300-1600m. 
c. trifolia L. Trekoblet karse. 20-30cm. Med krybende jordstæi:igel og noget 
tandede, kløveragtige grundblade, der ofte har rødlilla underside. Kronen 
9-llmm, hvid, V-VI, FVT, 300-1500m. 
c. asarifolia L. Hasselurtskarse. 20-40cm. Bladene bugtet-tandede, hånd
strengede. Bægeret 3mm, Kronen 6-lOmm, hvid. Lilla støvknapper. VI-VIII.LP, 
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Cardamine amara L. Vandkarse. Stænglen kantet. Bladene tynde. Kronen 7-9 
mm. V-VIII, FVTLP. 600-2500m, 
C. opizii Presl Bjærgvandkarse, 10-50cm. Stænglen trind eller lidt kantet, 
Bladene tykke, 13-46 stængelblade, sammentrængte under klasen. Kronen 5-7 
mm, VII-VIII, FVTL, 1300-2000m, 
C. matthioli Moretti (C. hayneana) Flerstænglet karse. 10-50cm. Oftest 
flerstænglet. Skulpen 1-limm bred. Nogle grundblade harede, med (2-)5-8 
par afsnit. Kronbladene 5-9(-12)mm. V-VI, FVTLP. 0-1300m. 

C. rivularis Schur Bækkarse. 20-40cm. Nedre stængelblade med 4-10 par side
afsnit. Kronbladene ofte rødlilla. V-VII. I~VTLP. 500-1600m. 

C. pratensis L. Engkarse. V-VII, PVTLP. 0-1700m. 

8C. granulosa All. Knoldkarse, 20-40cm. Nær foregående. Grundbladene ofte 
reducerede til endeafsnittet. Stængelbladene med 3-5 småblade, V-VI.P.0-800m 

C. plumieri Vill. Vedbendkarse. 5-l2(-20)cm. Nedre stængelblade med 3, øv
re ofte med 5 småblade. Kronbladene hvide med gul negl. III-VIII. P: Fra 
V.Aosta til M.Viso. 500-2200m. 

C. resedifolia L. Resedakarse. 2-15cm. Nedre blade mest med 3, øvre med 3-7 
smablade. Bladstilkene med lidt øret grund. Kronbladene 3-4mm, bægeret 2mm. 
Skulperne l-2cm. VII-VIII, FVTLP, 1500-2600m. 
C. bellidifolia L. ssp. alpina (Willd.) B.M.G.Jones Fjældkarse. 2-12cm. 
2-3(1-4) stængelblade. Alle blade hele og m.m. ægformede. Klaserne med 3-8 
blomster, Kronbladene 3!-5mm. Skulperne 10-15mm. VII-VIII. VTLP. 2000-3080m 

C. parviflora L. Damkarse. 7-30cm, .Glat enårig. Øvre blade med 5-8 par 
aflangt-linJeformede, helrandede smablade. Grundbladene visne ved frugt
modningen. Kronbladene 2-2!mm, V-VII. VLP. 0-600m. 

C. impatiens L. Kronløs karse, IV-VII. FVTLP. 400-lJOOm. 

c. flexuosa With. Skovkarse. IV-VI. FVTLP. 400-1200m. 

C. hirsuta L. Rosetkarse. I-XII. 0-1400m. FVTLP, 

Cardaminopsis, Kalkkarse. 

1. Med udløbere •••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••• halleri 
Uden " 2. 

2, I det mindste de nedre stængelblade fligede ••••••••••••••••• arenosa 
Alle stængelblade helrandede petraea 

Cardaminopsis arenosa (L.) Hayek Sandkalkkarse. 15-40cm. 1-flerårig. Stæn
glen forneden med ugrenede og grenedehår, glat oventil. Grundbladene flige
de til snitdelte. Stænglen ofte grenet. Kronen 6-Bmm. V-VI, LP, 100-BOOm. 

C. petraea (L,) Hiitonen Strandkalkkarse. 5-30cm. Grundbladene aflange, 
helrandede til bugtede, ret langstilkede. Flerårig, Skulpen 2-4icm. V-VII. 
T: v.Venosta over Laas og Vallarsa. 500-lJOOm. 

C. halleri (L.) Hayek Engkalkkarse. Stængelbladene aflange til ægformede. 
Grundbladene enten udelte og rundagtige eller fjersnitdelte med rundagtigt 
endesmåblad. Kronbladene 4-6mm. V-VI, FVTLP. 500-18oom. På bjærgenge. 



Arabis. Kalkkarse. 

1. De fleste blade langstilkede med skarpt afsat stilk •••••• pedemontana 
Stængelbladene siddende eller også jævnt tilsmalnede i stilken 2. 

2. Stængelbladene med afskåret, afrundet eller tilsmalnet grund ••••••• J. 
11 11 m.m. omfattende grund 12. 

J, Kronbladene lyseblå eller blålilla ••••••••••••••••••••••••••••••••• 4. 
" hvide eller lyserøde 5. 

4, Flerårig. Kronbladene lyseblå ••••••••••••••••••••••••••••••• coerulea 
Enårig. Kronbladene blålilla med gul negl verna 

5, Grundbladene helrandede, med midtfæstnede randhar •••••••• vochinensis 
" ofte tandede, uden midtfæstnede hår 6, 

6. Planten glat eller med enkelte hår forneden ••••••••••••••·••••••••• 7, 
11 m.m. håret 8. 

7. Planten helt glat. Kronbladene l,7-3mm brede •••••••••.•••••••• soyeri 
11 oftest fåhåret, Kronbladene 1,4-1,Smm brede allionii 

8. Kronbladenes største bredde l,8-5mm ••••••• , ••••• , •• , • , ••• , , ••• ,, , , • 9, 
11 

" 0,6-l,8mm 10. 
9. Planten m.m. glat foroven. Skulpen 2-4cm •••••••••••••••••••••• pumila 

" oftest håret overalt. Større skulper 4-7cm collina 
10, Grundbladene langstilkede. Frugtstanden ofte krummet serpyllifolia 

11 kortstilkede. 11 ret 11. 
11. Bægerbladene l!-2mm. Unge skulper overrager blomsterne corymbiflora 

" 2-4mm. " " " ej " hirsuta 
12. Stængelbladene helt glatte •••• , , , , , , •••• , ••• , •••• , , ••• , •• , ••• , ••• 13. 

" i det mindste randhårede 15. 
13. Grundbladene bugtede til fligede, hårede ••••••••••••••••••••• glabra 

" helrandede til tandede, glatte 14. 
14, Stængelbladene grønne med små øren , •••••••••••••••• , , •• , , , ••• soyeri 

" blågrønne med tydelige øren pauciflora 
15, Planten med krybende stængler og golde rosetter •••••••••••••• alpina 

,. uden " " n " n 16. 
16. Skulpen 10-14cm, m.m. vandret udstående som moden ••••••••••• turrita 

11 højst 9cm, ikke vandret stillet 17, 
17, 1(-2)-årig. Skulperne skråt udstående •••••••••••••••••••••••••••• 18, 

2-flerårig. " oprette 20. 
18. Kronbladene blålilla med gul negl, 5-lOmm ••••••••••••••••••••• verna 

11 hvide, 2-5mm 19, 
19, Skulpen under 1mm bred, dens stilk indtil 5mm. Kronen 2-4mm recta 

11 over 1mm 11 , " 
11 5-16mm. Kronen 4-6rrun nova 

20, Kronbladene bredt omvendt ægformede, l,8-4mm brede •••••••••• collina 
" smalt kileformede, 0,6-2mm brede 21, 

21, Alle stængelled helt eller næsten glatte • , • , • , , •• , , •••••••• allionii 
De nedre stængelled hårede 22. 

22, Skulperne stærkt tiltrykte aksen, ofte over 5cm ••••••••••• sagittata 
" ikke helt tiltrykte, under 5,2cm hirsuta 

Arabis glabra (L,) Bernh. Tårnurt. V-VIII, FVTLP, 200-2000m. 

A, pauciflora (Grimm) Garcke (A. brassica) Fåblomstret kalkkarse. 30-100 
cm. Grundbladene ægformede til rundagtige, langstilkede. Stængelbladene æg-

70. 
til lancetformede, helrandede. Skulperne 3-Scm, oprette, V-VII. PVTLP, 

Arabis sagittata (Bertel.) DC. Rank kalkkarse. J5-80cm. Ligner hirsuta, 
men skulpens ribbe·_ kun tydelig i nedre halvdel, Stængelbladene mest meget 
længere end stængelleddene (mest kortere hos hirsuta). IV-VI. FVTLP, 

A. hirsuta (L.) Scop. Stivhåret kalkkarse. IV-VII. FVTLP. 0-2100m. 

A. allionii DC. Glat kalkkarse, 20-40cm. En 10 stængelblade. De nedre bla
de randhårede, evt. helt glatte. Skulperne 2}-3icm. VI-VII. P,1200-2000m. 

A, corymbiflora Vest {A. ciliata) Nikkende kalkkarse. 6-30cm. Blomsterne 
tæt og halvskærmagtigt sti~lede, Kronbladene 3-4mm, V-VII, FVTLP, 

A. serpyllifolia Vill. Timiankalkkarse. 5-25cm. Løst tueformet 2-flerårig, 
fint stjærnedunet. Bladene helrandede eller svagt tandede, m.m. aflange. 
Kronbladene 3-5mm. Skulperne 2-Jcm. V-VIII. FVTLP. 1000-2700m, 

A, collina Ten. (A. muralis) Murkalkkarse, 10-30cm. 6-14 stængelblade, grå.
filtede af 3-6-grenede hår, mest buttandede, Mest 5-15 blomster, Kronbla
dene 6-8mm. III-VII. VTLP. l00-2200m. 
A, turrita L. Ensidig kalkkarse. 10-70cm. Blomsterstanden bladet forne
den. Blomsterne gullighvide. Skulperne ensidigt vendte som modne og noget 
krumme. M.m. aflange blade med hjærteformet grund. III-VII. FVTLP. 

A, recta Vill. (A. auriculata) Øret kalkkarse. 10-40cm, Stægnlen u- eller 
svagt grenet, med 2-5-grenede hår forneden og 5-12 ørede blade. Bægeret 
lf-2mm. Skulpestilken så bred som skulpen. III-V. VTP. 500-2000m. 

A. nova Vill, Klippekalkkarse. 15-40cm, 1-2-årig, Sku1pestilken smallere 
end skulpen. Planten også med ugrenede hår. 6-20 stængelblade, Skulperne 
3!-7cm, 45-90° udstående. V-VII. TLP. 500-1500m. 

A, verna (1.) R.Br. Violet kalkkarse. 5-40cm. Ofte flerstænglet enårig 
med 0-4 stængelblade. Få blomster på 5-lOmm. II-V. V: Valeggio ved Verona. 

A, vochinensis Sprengel Helrandet kalkkarse. J-15cm. Med korte, underjor
diske udløbere, der ender i rosetter med 1 ugrenet stængel. Grundbladene 
omvendt ægformede. Tæt fåblomstret klase. VI-VII. FVT, 1000-2200m. 

A. caerulea All. Blå kalkkarse. 2-12cm, Flerårig rosetplante, Grundblade
ne med 2-7 m.m. spidse småtænder. Bladene kødede, ofte kun randhhrede. 
Skulperne 13-J3mm, ofte blå som umodne. VII-VIII. FVTLP. 1900-3500m, 

A, pumila Jacq, Liden kalkkarse. 5-18cm. Grundbladene omvendt ægformede 
og stilkede, helrandede eller svagt tandede. 2-6(0-11) stængelblade, 1-14 
(-23) blomster. Kronbladene 6-7mm. 700-3000m. VI-VIII, FVTLP. 

A. soyeri Reuter & Huet (A. bellidifolia) Skinnende kalkkarse. 15-50cm, 
Bladene glatte og skinnende, m.m. kødede, de nedre tilsmalnede til en 
stilk, 10-20 blomster på 5!-7imm, Skulperne 2i-5icm. VI-VIII. FVTLP. 

A. alpina L, Fjældkalkkarse. 5-40cm. Flerårig med groft tandede ægforme
de blade og brede stængelblade, grønne og ru af stjærnehår. Kronbladene 
6-lOrnrn. Skulperne 2-3!.cm, IV-VIII, FVTLP. 200-3300m, 

$ A. pedernontana Boiss, Bredbladet kalkkarse, 12-35cm. Nedre blade rundag-
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tige med grove tænder, glatte eller faharede, sj. lyreformet fligede. Kron
bladene 6-8mm. Skulperne 2-3cm. VIII. P: Kottiske Alper. 1500-2200m. 
Lunaria rediviva L. Vedvarende måneskulpe. Flerårig. Skulpen 3ft-9cm, spids 
i begge ender. V-VI. FVTLP. J00-800m. 

L. annua L. Judaspenge. Toårig. Skulpen elliptisk. IV-VI. Forvildet. 
Alyssoides utriculata ( L.) Med. Stilket blæreskulpe. 20-40cm. Flerårig. 
Grundbladene aflange, 2-5cm, stjærnehårede; stængelbladene ofte glatte. Bæ
geret opret. Kronbladene 18-20mm. Skulpen m.m. kugleformet, med en griffel 
på 7-lOmm. IV-V. P: V.Aosta og V.Susa. 300-1500m. 
Alyssum. Krognål. 
1. Enårig •....••..••••••••••••••..•.•••••.••••••.•...••••••.••..••••.• 2. 

Flerårig 3. 
2. Bægeret blivende, indtil skulpen er helt moden •••••••••••• alyssoides 

" tidligt affaldende minus 
3. Kronbladene kløvede eller udrandede (sj. afstudsede) ••••••••••••••• 4, 

11 afrundede 7, 
4. Skulpen glat, Blomstrende skud sidestillede ••••••••••••••••• petraelllD. 

" m.m. dunet. Blomstrende skud endestillede 5, 
5, Skulpen skiveformet, 1,0-1,2 x så lang som bred ••••••••••••• montanwn 

" elliptisk, 1,3-1,8 x så lang som bred 6, 
6. Bladene 4-8 x så lange som brede, Kronbladene glatte ••••• wulfenianlllD. 

11 rundagtige. Kronbladene med dunet yderside ovirense 
7. Stængelbladene 4-7mm ••• , , •• , , , • , •••• , •• , •• , ••• , , •••••• , , •• , • alpestre 

l0-35mm 8. 
8. Skulpen glat eller svagt dunet, dens hår 0 1 2-0,3mm brede •• bertolonii 

" tæt dunet med O, 5nun brede hår argenteum 

Alyssum 7etraeum Ard. (Aurinia p.) Klippeguldslør. 15-60cm. Grundbladene 
3-5crn, a langt-spatelformede, bugtede til fligede, grågrønne. Klaserne for
længede. Skulpen 3!-4x2!mm, V-VI. F. 200-400m, 
A. alyssoides (L.) L. Grådodder. III-VIII. FVTLP. 0-1200m. 
A, minus (1.) Rothm. Markkrognål. 8-15cm. Skulpen 3!-6mm, skiveformet, 
stJærnehårsdunet. Griflen 0,7-l,6mm, II-V. VLP, 0-1950m. 
A. wulfenianum Bernh. Skærmkrognål. 5-20cm. Nedre blade jævnt tilsrnalnede 
i stilken, spidse. Klasen kort, også i frugt. Skulpestilken 2 x skulpen. 
VI-VII. F: NØ - Cave del Predil (Raibl), M.Lussari, Seisera. På kalkurer 
og sandede flodbredder. 900-1500m. 
A. ovirense Kerner Højalpekrognål. 2-7cm. Nedre blade brat tilsmalnede i 
stilken. Klasen kort, også i frugt. Skulpestilken næppe længere end skul
pen.VII-VIII. FVT. 1800-2300m. 

A. montanum L. Bjærgkrognål, 7-25cm. Stængelbladene ll-20x2-4mm, spids, 
mindre opad. Klasen kort, forlænget i frugt. Bægeret 2-Jmm og gulligt. Kro
nen 4mm. Skulpen tæt stjærnehåret. IV-VI. P. 100-1500m, 

OA. argenteum All, 
hjørnerne ofte med 
VI-VII. P: V.Aosta 

Akselkrognål, 15-JOcm, Med lange, golde stængler. Blad
et bladknippe. Bladene grønne ovenpå, grå nedenunder. 
(Verres, Montjovet, St,Vincent, Chatillon, Valtournan-
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che, Breuil, Giomein, Brusson m.m.), v.susa og V.Sangene, 400-2000m, 

Alyssum bertolonii Desv. Tvefarvet krognål, 15-JOcm. Bladene grligrønne o
venpa, næsten hvide nedenunder; grundbladene indtil 12x3m.m, stængelbladene 
indtil 25x5m.m, Stænglerne forveddede og vredne, V-VI. L. 300-1200m. 

A. alpestre L. Alpekrognål. 5-15cm. Stængelgrunden forveddet med opstigen
de stængler, Bladene grå ovenpå, sølvfiltede nedenunder, Skulpen hviddunet. 
VI-VII. P: Fra M.Rosa til V.Aosta, v.susa, Grajiske Alper. 1700-2850m. 
Fibigia clypeata (L,) Med. Skjoldskulpe. 20-40cm. Grtigrøn, stjærnehåret, 
ugrenet f'lerar1g. Nedre blade 4xlcm, m.m. helrandede. Bægeret 5-?mm, opret. 
Kronen 7-lOmm. Skulpen 20-24xll-13mm, elliptisk. IV-VI. VTL. l00-800m. 

Berteroa incana (L.) DC. Kløvplade. VI-VIII. VTL~. 0-1200m. 

Ptilotrichum halimifolium Boiss, Tætblomstret filtblad. 8-20cm. Dværgbusk 
med vredne grene. Nedre blade smalt spatelformede, 25-30x3-4mm, de øvre 
gradvist mindr_e. Tætte, korte klaser. Skulperne rundagtige og glatte, 3-4 
mm. Griflen 2-3mnl;'TV-VII. P: Kottiske Alper i V.Maira. 600-lBOOm. 

Lobularia maritima (L.) Desv, Biblomme, 10-40cm, Stærkgrenet, nedentil 
iorveddet flerarig. Bladene 6-30rnm, linje-lancetformede, spidse, grafilte
de som unge af midtfæstnede hår. Klaserne forlængede, Bægeret 1mm. Kronen 
3mm, hvid. Skulpen 2\-3l;x2-3mm, m.m. sølvdunet. IV-X. 1''VTLP. 0-1200m. 

Clypeola jonthlaspi L. Hængeskulpe. 2-!Scm.Opstigende, gr8.dunet, gulblom
stret enar1g med l1nje-spatelformede blade på 6-lOmm. Let kendelig ved de 
hængende, kredsrunde, flade, vingede skulper på 2-5mm. III-IV. FV. 
~. Gæslingeblomst. 

1. Enårig. Kronbladene indtil 2tmm ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2. 
Flerårig 3. 

2. Kronen bleggul, Hosetbladene m.m. helrandede ••••••••••••••• nemorosa 
" hvid. Rosetbladene m.m. takkede muralis 

3. Kronen gul. Ingen stængelblade •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4. 
11 hvid. Med 11 6. 

4. Kronbladene 4,8-5,5mm, Skulpens griffel l,5-3(-4)mm •••••••• aizoides 
" 2,5-3,9mm. " 11 0,3-1,Jmm 5, 

5. Kronbladene guldgule, Skulpens griffel 0,7-l,2(0,5-l,3)rnm hoppeana 
11 svovl- til hvidgule. Griflen O, 4-0, 8mm dolomi tica 

6. Skulpen tæt dunet •••••••••• , •••••• , , , ••••••• , ••• , •• , •• , ••• , •• , • • • • 7, 
11 m.m. glat eller spredt håret 8. 

?. Stænglen 1-lOcm, med 1-3 blade •••••••••••••••••••••••••••• tomentosa 
11 5-JOcm, med over 5 blade stylaris 

8. Bladene glatte med stivhåret rand •••••••••••••••••••••• fladnizensis 
" tæt dunede over det hele 9. 

9, Stænglen glat i øvre halvdel. Skulpen ikke vreden ••••••••• siliquosa 
11 dunet hele vejen. Skulpen ofte lidt vreden dubia 

Draba aizoides L. Solgæslingeblomst. 2-8cm. Bladene linjeformede, 7-17 x 
i-limm, randhårede, men ellers glatte. Skulpen 6-12mm, mest glat. FVTLP. 
D. hoppeana Rchb. Kortgriflet gæslingeblomst, 2-6cm. Bladene 5-9xlimm, kø
lede, med 7-12 par randbørster, Skulpen 4-7rnm, Bægeret grønligt. FVTLP. 
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Draba dolomitica Buttler Svovlgul gæslingeb]omst. l-4cm. Bladene 5-15 x 
lf-4mm, næppe kølede. Støvdragere og kronblade ca. lige lange. Skulpen 
3,7-6,4mm. VII-VIII. VT: Dolomitterne og Brenner. 2200-2698m. 
D. siliguosa Bieb. (D. carinthiaca) Kærntisk gæslingeblomst. 2-6(-15)cm. 
Frugtstanden ikke skærmagtigt forkortet, mindst i x stænglen, denne med 
0-4 blade. Skulpen 3}-9}mm. VI-VII. FVTLP. 2200-2600m. 
D. fladnizensis Wulfen Fjældgæslingeblomst. 2-6cm. Frugtstanden kort skær 
agtig, under 2 x stænglen. Stænglen med 0-1(-2) blade, glat. Grundbladene 
ofte glatte, altid uden stjærnehår. Skulpen 2}-7}mm. VII-VIII. TLP. 
D. dubia Suter Brægæslingeblomst. l-15cm. Grundbladene 5-8mm, butte, grat 
stJærnefiltede. 0-3 stængelblade. Kronbladene 3-5mm. Skulpen 5-lJmm. Grif
len 0,3-0,4mm. VI-VII. FVTLP, 2l00-2800m. 
D. tomentosa Clairv. Filtet gæslingeblomst. 3-?cm. Tæt grå.filtet over de1 
hele. Grundbladene brede og butte, helrandede. 0-3 bredt ægformede stænge] 
blade. Skulpen 5-llmm. Griflen 0,2-0,5mm. VI-VIII. FVTLP. 2000-2800m. 

D. stylaris Gay (D. incana p.p.,: D. thomasii) 8-2Qcm. Gråt stjærnefiltet, 
Grundbladene lancetformede, 1-Jcm. 5-15 større, tandede stængelblade. Sku) 
pen 6-llxli-2imm, Kronbladene 4-5mm. VI-VII. VTL, 1000-2750m. 
D. muralis L. Murgæslingeblomst. 10-30cm. Oftest enstænglet, med grundro
set. Nedre blade m.m. helrandede, øvre med 4-6 par tænder. Blomsterne i ei 
forlænget klase. Skulpen 4-7x2-3mm. Griflen O,l-0,2mm. IV-VI. VLP. O-l300r 
D. nemorosa L. Sandgæslingeblomst. 10-30cm. Kronbladene tydeligt udrande, 
de, Stængelbladene med tilsmalnet grund. Stilkene meget længere end skul
pen.V-VI. VTLP. 300-600m. 
Erophila verna (1,) Chevall Vårgæslingeblomst. Bladene med mange stjærne, 
og grenhar og 0-få alm. hår. Skulpen 6-lOmm, skulpestilken 10-25mm, Skul
pen bredest midtpå. Kronbladsfligene længere end brede. III-V, 

E, obconica De Bary Som foregående, men skulpen bredest i øvre halvdel o, 
kronbladsfligene så brede som lange. 
E, praecox (Steven) DC. Bladene med mange ugrenede og få grenede hår. 
Skulpen 4-6mm, skulpestilken 2-12mm. III-IV, 
Petrocallis pkrenaica (L.) R.Br. Klippepryd. 2-Scm. Stenbræklignende pu~ 
deplante med ileformede, 3-5-fingrede, stive og grålige, randhårede bla
de. Korte, mest 2-5-blomstrede klaser. Skulpen 5ix2mm. Kronbladene 4-5mm, 
VII-VIII. FVTLP, 2600-3400m. 
Cochlearia officinalis L, Lægeskørbugsurt, Stængelbladene ca. l} x så 
lange som brede, groft tandede. V-VI. V: Dyrket og forvildet. 

c. glastifolia L. Stor skørbugsurt. 30-200cm. Stængelbladene 3-6 x så 
lange som brede, helrandede og pilformede. Grundbladene linje-spatelforme 
de. Skulperne m.m. kugleformede, 4-5mm. V-VI. Dyrket og forvildet. P. 
Kernera saxatilis (L.) Rchb, Kugleskulpe. 10-30cm. Flerårig med bladres€ 
af m.m. tandede, spatelformede blade. Stænglen med nogle blade, håret for 
neden. Kronen 2-4mm. VI-VII. FVTLP. 1200-2500m. Klipper og urer på kalk. 

, 

Camelina. Dodder. 

1. Skulpen 1,7-3,lmm tyk. Stængel og blade med mange ugrenede hår •••• 2. 
" 3 ,1-6, 5mm " • 11 

" " glatte eller grenhåre de 3. 
2, Kronen gullighvid! 6-8mm " lysegul, 22-4imm ••• • • • •. • •••• • • • • • •• • • • •. • • • •••• • ••. rumelica 
3, Kronbladene 4-4imm microcarpa 

" 4i-6mm. I(~· i· h;;;;;k;;' · · • • • · · · ·' • • · · · • • • • • • • • • • •, sati va 
alyssum 

Camelina rurnelica Velen. B~eg dodder. 20-40cm. De ugrenede hår 2-3~mm lan-
ge, højst med grenede hår pa bladranden. VI. T (indslæbt). 900m. -

C. microcarpa Andr~. Småskulpet dodder. 20-60cm. De u renede hår · 
lange •. Oftest talrJ.ge grenede hår. V-VI. FVTLP. O-l]OO~. I kornmar~:;~t 

2
mm 

C. sa~iva (L.) Cr. Hundehør. 30-?0cm. Skulpen tydeligt netåret 6- x _ ~ 
mm. Mindre dunet end foregående. Kronbladene gule. V-VI. FVLP. Q_13§0!. 52 

C. alysswn (Miller) Thell. Hjærteskulpet dodder. 30-lOOcm. Planten næsten 
glat. Bladene mest dybt tandede eller lappede Skulpen afskåret f 
V-VI. VTL. 0-llOOm. • oroven. 

Neslia paniculata (L.) Desv, Rundskulpe. 15-60cm. Stjærnedunet enåri med 
pilformede stængel?lade ?g 2~ lange, gule kronblade, Skulpen mest li~t 
bredere end lang, ikke tilspidset under griflen, med 2 længderibber. IV-V. 

N. apicul~ta Fi.sche~ & al. Spids rundskulpe. Skulpen ca. så 1 
tilspidset un.der griflen, med 4 længderibber. IV-V. 0-1600m. ang som bred, 

Capsella bursa-pastoris (L.) Med. Hyrdetaske. Kronen 2-3mm ca. 2 x bæge-
ret, hvid. I-XII. 0-1800(-2600)m. FVTLP. ' 

C. rubella Reute: R~dlig h?rdetaske. 10-]0cm. Kronen næppe længere end bæ
geret, ofte rødlig, i det mindste på kanten. III-VIII. FVTLP. o-1300m. 

C. grandiflora (Fauch~ &
1
Chaub.) Boiss, Storblomstret hyrdetaske. 10-50cm 

Kronbladene 4-5mm, ca, 22 x bægeret. Skulpen dybt udrandet, IV-VI, L: Forv: 

Hutchinsia alpina (1~) R.~r. Gemsekarse. 2-12cm. Grenet stængel med adski
llige ros~tter med f~erfligede til -snitdelte blade. Skulpen 4-6mm æ f _ 
met og srids. Kalkklipper.

1
VI~VIII, 1800-2800, 2 underarter: ' g or 

ssp. alpin~: Kronbladene 32-5x2-3mm, brat tilsmalnede i neglen. Skul en 
4-Smm. Gr~flen_0,2-0,5mrn. Frugtstanden forlænget. 5-12cm, p 
ssp. brevicaulis ~Hoppe) A~c.: Kronbladene 2!-4xl-2mm, jævnt tilsmalnede i 
n
2
eglen. ~kulpen 32-4rnm. Griflen O,l-0,2mm. Frugtstanden næppe forlænget 
-5cm høJ, , • 

Hymenolobus procu.mbens (L.) Nutt. 
ugrenede hår. Nedre blade oftest 1 
bægeret, lf-3mm. Skulpen 2-5mm med 

Hin~esku~pe. 5-lScm. Enårig med spredte, 
x fJersnitdelte. Kronen lidt længere end 
gennemskinnelige klapper. III-V. v. Om. 
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Hymenolobus pauciflorus (Koch) Sch.& Th. Liden hindeskulpe. 2-Sm. Som fo
regaende, men mindre i alle dele. Stængelbladene mest hele. Kronen ca.= 
bægeret, 1mm. Skulpen rund til elliptisk. VI-VIII. PVTLP. Huler, især hvor 
kvæget søger ly. 500-2400m. 

Hornungia petraea (1.) Rchb. Stenkarse, 3-15cm. Bladene fjersnitdelte. Bæ
geret 0,5-0,Bmm. Kronen 0,7-lnun. Skulpen 2-2txl~-2mm; klapperne med tydelig 
ribbe. Stænglen grenet. II-V, FVTLP, 0-1900m. 

Teesdalia nudicaulis (L.) R.Br. Flipkrave, 8-15cm, Bladene butfligede. 
Ydre Kronblade ca. I~ x de indre. Skulpen J-4mm, med synlig griffel, II-V.L. 

T. corononifolia (Bergeret) Thell. Glat flipkrave, 4-lOcm. Stænglen glat, 
med 0-3 helrandede ?lade. Grundbladene spidsfligede eller helrandede. Ydre 
kronblade ca. = de indre. Skulpen 3mm, m.m. uden griffel. II-IV. LP. 
Thlaspi. Pengeurt. 

1. Enårig •.•••.• , . , .••••••••••• , ••••••••••••••••••• , ••••• , • , ••••• , • , . , 2 • 
2-flerårig 4. 

2. Stænglen kantet. Stængelbladene med pilformet grund •••••••••••••.•• J. 
" trind. " " hjærteformet grund perfoliatwn 

3, Planten helt glat. Skulpen bredvinget ••••••••••••••••.••••••• arvense 
Stænglen håret forneden. Skulpen smalvinget foroven alliaceum 

4. Kronbladene lyslilla ••••.••.. , , ••• , •.• , ••••••. , .••• , ••• rotundifolium 
" hvide 5. 

5, Skttlpens vinger højst !mm brede •...••.•.•••• ,,, , , •••• ,, ••••••••••• , 6. 
" " mindst 1mm " 7 

6. Bladene grønne og skinnende. Kronen 6-7mm. Griflen 2-Jmm •..•• sylvi~· 
" blågrønr1e og matte. " 5mm. 1-1-!mm minimwn 

7, Kronbladene 5-7mm. Støvknapperne gule .....•.••.•••.••••••••.. praecox 
" 2-4mm, " sortlilla til mørkerøde, grønlige 8. 

8. Skuloens vinger foroven 4-5 x så brede som forneden brachypetalu..11 
,,· '

1 
" højst 2 x så brede Som forneden alpestre 

Thlasni arvense L. Alm. pengeurt. V-VIII, FVTLP. S0-2200m, 

T. alliaceum 1, Løgpengeurt. 10-JOcm. Med løglugt. Skulpen 6-8 rrun, kun 
vinget foroven, omvendt ægformet. III-V. LP. 0-1500m. 

T. perfoliatum L. Hjærtebladet pengeurt. 5-20cm. Glat og blagrøn. Stængel
bladene spidst ægformede med hjærteformet grund. IV-VI. FVTLP. 0-1600m. 

T. brachynetalum Jordan Kortkronet pengeurt. 13-55cm. 2-flerarig. Blagrøn. 
Stængelbladene aflangt-lancetformede. Skulpen 6f-9m.m, nærmest Hyrdetaskeag
tig. Griflen O,J-0,5mm, indesluttet i hakket. P. V-VI. 1000-2000m. 

T. alnestre L, Alpepengeurt. 10-SOcm, Kronen lf-3 x bægeret. V-VI, TLP. 
ssu. alpestre: Mest. toåri§· Kronen 2-Jmm. Skulpen 5-9mrn, bredvinget foroven, 
med haK foroven, griflen 4-l!mm, lig eller længere end hakket. 
ssp. virens {Jordan) Hooker f.: Flerarig. Kronen J!-4mm, Skulpen 5-6ITL~, 
smalvinget hele vejen, næppe med hak. Griflen l-i--2!(-4)mm. F. 

T. uraecox Wulfen Tidlig pengeurt. 5-lOcm, Bægeret 2-Jmm, lillaspidset. 
Grundbladene 50x1Jmm, spatelformede, svagt tandede, ofte lilla nedenunder. 
Sktilpen 5-9mm, smalt omvendt hjærteformet. Griflen 2-Jimm, IV-V. FVTLP. 

76. 
Thlasni sylvium Gaudin 5-lOom. Gr,lrldbladene omvend~ ægformede. Bægeret 
2f (2,3-3,0)mm. VI-VII. P: 1500-22QQm. 
T, minimum Ard. (T. kerneri) Liden pengeurt. 5-lOcm. Grundbladene spatel
formede. Bægeret 1,8mm. VI-VII. FV. 900-2JOOm. 

T. rotundifolium (1.) Gaudin Rundbladet pengeurt. 5-lOcm. Glet og lidt blå
grøn. Bladene lidt tykke, Skulpen 7xJmrn, stærkt kølet, men ikke vinget.Jssp: 

ssp. rotundifolium: Stængelbladsgrunden øret, ørerne butte. Griflen l!-2 
mm. Grundbladene mest helrandede. V-IX. FVTL. 
ssp. corymbosum (Gaudin) Gremli: Stængelbladgrunden spidsøret. Griflen 2-J 
:run. Kronbladene mørke. LP. 
ssp, cepaefoli~~ (Wulfen) Rouy & Fouc.: øvre stængelblade uden øre~ grund, 
Grundbladene buttandede, ikke i roset. F: Gave del Predil. V-VII. 

Aethione~a saxatile (L.) R,Br. Tandtråd. 5-20cm. Glat og blagrøn, oftest 
grenet flerarig med m.m. spatelformede blade. Kronen hvid eller rødlig. 
Rundagtige, l-2mm bredt vingede skulper med et hak foroven. øvre ·01ade 
3-6 x sa lange som brede, spidse. Frugtstanden 7-l5cm. IV-VI. PVTLP, 

A. thomas1anum Gay S-12cm. Som foregaende, men skulpens vinge J-4mm bred. 
øvre blade 1,8-2,5 x så lange som brede, butte. Frug~standen Jem. VI-VII. 
1900-2500m. P: Cogne i V.Aosta. Kalkgrus. 

Iberis. SløJfeblomst. 
1. Flerårig, Oftest med golde rosetter , , ••.••.•••••• , •••••••••. , , .•. , , 2. 

Enårig. Uden golde rosetter 4. 
2. Skulperne i halvsKærme • , ••..• , ••••••••••••• , .. , , •••.••.••• spatnulata 

" i klaser J. 
J. Bladene 2!-Smm brede, butte, aflangt spatelformede .••••• sempervirens 

" l-2mm " , spidse, linjeformede saxatilis 
4. Skulperne i klaser .•.. , , , •••• , •••••••• , • , , , ••• , ••••.. , • , ••••••..• , , 5. 

i halvskærme 6, 
5, Alle blade fligede til tandede, Skulpen 3-5mm ••••••••••.••..••• amara 

øvre blade helrandede. Skulpen 6-9mm intermedia 
6. Bladene m.m. helrandede •••••.••.• , .•••• , ••••••• , ••••••••••• umbellata 

" fligede eller fjersnitdelte pinnata 

Iberis sempervirens L, Sne pude. 8-14cm. Lille, stedsegrøn, krybende busk 
med urteagtige sideskud på 10-25cm. Bladene tykke og flade. Skulpen 6-?mm, 
rundagtigt-ægformet med lille, spidst hak. VI-VIII. LP. 600-2100m. 

I. saxatilis L. Klippesnepude. 5-15cm, Lille, krybende, stedsegrøn busk 
~ed endestillede blomstrende skud, Golde skud blade halvtrinde, blomstren
de skuds flade. Skulpen S-8mm, omvendt ægformet, med et but hak. V-VIII, 
P: v.ossola og fra V.Susa og sydpå. l000-2000m. 

I. spathulata Bergeret Bredblade.; sløjfe'olomst. 5-lOcm. Bladene noget kø
dede, m.m. fintandede, m.m. spatelformede. Skulpen 4-Smm, bredt ægformet, 
med 2 små takker foroven og et spidst hak. VI-VIII. P. 1800-2600m. 

I. amara L. Prydsløjfeblomst. 10-40cm. Skulpen 3-Smm, rundagtig, med 2 
sma naxker foroven. V-VII. LP. 0-JOOm, 

I. inter~edia Guersent Hornt sløjfeblomst. 20-80cm. Skulpen 5-9mm, de 2 
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udtrunke i 2 horn af skulperummenes længde, hornene oprette og lidt udadbø
jede foroven. VII-IX. F: Over Maniago, omkring Monfalcone og Gorizia.0-600m 

Iberis umbellata L. Alm. sløjfeblomst. 30-SOcm. Kronbladene mest vinrøde. 
Skulpen 5-iOmm, dens to ~akker af skulperummens længde; skulpen parallelsi
det i øvre halvdel. V-VI. P. 0-1300m. 

I. hinnata L. Fjersløjfeblomst. 8-25cm. Skulpen 5-6mm, parallelsidet i øv
re alvdel. V-VI. LP. 0-800m. 
Biscutella. Brilleskulpe.(Flerårige)med m.m. spatelformede, oftest tandede 
grundblade og noget bladede stængler. Lysegule bl·omster og fladt ottetals
formede skulper. 
B. laevigata L. Alm. brilleskulpe. 10-SOcm. Kronbladene 4-?mm. Bladene 
høJSt 1/3 dybt tandede. Skulpen 4-8x8-14mm. 4 underarter: :B'VTLP. IV-VIII, 
ssp. laevigata: Glat til stivhåret. Grundbladene 3-13cm x 3-20mm, Blomster
standen bredt klaseformet, til sidst forlænget, 3-4 stængelblade. FVTLP. 
ssp. tirolensis (Mach.-Laur.) Heyw.: Scagt dunet. 12-25cm. Bladene 3~-4cm 
x 3-8mm. 2 stængelblade. Frugtstanden fåblomstret og halvskærmagtig. Skul
perne ofte med lillat anstrøg. 
ssp. angustifolia (Mach.-Laur,) Heyw.: Svagt dunet. Bladene 3-5cm x 3-5rnm, 
mest helrandede, Blomsterne i klase. Få stængelblade. Østlig, 
ssp. lucida (DC.) Mach.-Laur.: Helt glat. Grundbladene skinnende, 8-15mm 
brede. Kronbladene 7mm, østlig. 

B. coronopifolia L. Ravnefodsbrilleskulpe, -30cm. Grundbladene 4-7:cfri-~c . .:T·. 

fligede med ca. 3 fligpar. Kronbladene 4-5rnm. Skulpen 5-6x8-10mm. IV-V. 
F: V.Susa (Bardonecchia). 0-1500m. 
B. cichoriifolia Loisel. Sporebrilleskulpe,,40-50cm. Enårig. Kronbladene 
12-15mm, Ydre bægerblade med en spore nederst. Skulpen 7-8xll-14mm, med en 
griffel på ca. 9mm. IV-VI, VLP. 0-800m. 

Lepidium. Karse. 
1. Øvre blade med pilformet grund ••••• , , ••••••••• , •• , • , . , ••• , campestre 

" " " tilsmalnet grund 2. 
2. Frugtstilken i-% x den 5-6mm lange skulpe ••••••••••••••••••• sativum 

" 1-3 x den højst 4mm lange skulpe 3. 
3. Flerårig. Næsten helt glat ••••••••••••••• , • , • , •••• , ••• , • , •••••• , •• 4. 

1-2-årig 5, 
4, Stængelbladene m.m. linjeformede •••••••••••••••••••••• graminifolium 

" æg- til J.ancetformede latifolium 
5. Kronen længere end bægeret , • , , , • , • , • , •••• , •• , , , • , , , •••••• virginicum 

" kortere " " eller manglende 6. 
6, øvre stængelblade fjærnttandede og 3-ribbede •••••••••••• densiflorum 

11 " helrandede, 1-ribbede ruderale 

Lepidium campestre (L.) R,Br, Salomons lysestage. V-VI, FVTLP. 0-1200m. 
L. sativum L. Havekarse. 20-40cm. Glat enårig med blådugget stængel. Ned
re blade fjersnitdelte med smalle, tandede afsnit, VI-VII. I?orvildet. 

L. virginicum L, Virginsk karse, 30-50cm. Stængelbladene lancetformede og 
skarpttandede. V-VIII. VTLP. 0-800m. 
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Lepidium densiflorum Schrader Tætblomstret karse, 30-SOcm. VTL. VITVIII. 

L, ruderale L, Stinkende karse. V-VII, I<'VTLP. 0-800m. 

L. latifolium L, Strandkarse. VI-VII, VP, 0-lOOOm, 

L. graminifolium L. Græsbladet karse. 40-70cm. Nedre blade tandede til lap
pede, øvre m.m. linjeformede, Skulpen druekærneformet. V-X, FVTLP. 0-600m. 

Cardaria draba (1,) Desv, Hjærteskulpet karse. V-VII, FVTLP. 0-lOOOm. 

Coronopus sjuamatus (Forsskåll Asch. Ravnefod, Bladene 3-8cm, endeafsnit
tet 8-16xl- nun. Skulpen 2-3x3 2 -4mm, rynket, nyreformet med en spids.FVTLP, 

C, didymus (L,) Sm. Liden'ravnefod, 5-25cm. Bladene l-2cm, endeafsnittet 
Jxlrnm. Skulpen li-2x]mm, netåret og indsnøret på midten og derved dobbelt 
kugleformet. III-V. VL, 0-950m. 

Conringia orientalis (L,) Dum, Hvidlig kålurt, 10-50cm. Enarig. Grundblade
ne stilkede; stængelbladene elliptiske med bredt øret grund. Kronbladene 
10-13mm, gullig- eller grønlighvide, Skulpen 4-kantet. V-VT. VTLP. 0-1200m. 

Diplotaxis tenuifolia (L.) DC, Sandsennep, Stænglen bladet, med forveddet 
grund, Kronbladene 8-14mm. Bægerbladene 5-6mm. V-X. Ji'VTLP, 0-lOOOm. 

D. muralis (L.) DC, Mursennep. Kronbladene 4-7tmm, Bægeret ]mm. J!'VTLP. 

Brassica. Kål. 

1. Stænglen stort set bladløs , • , •• , , , , , ••• , , •• , •••••• , • , •• , glabrescens 
11 bladet 

2. Bladgrunden tilsmalnende. l'IIodne skulper tiltrykte, l-2cm 
" m.m. stængeomfattende. Skulperne udstående 

J. Bladene blågrønne, m.m. glatte •••••••••••••••••••••••••••••••• 
11 grønne, stivhårede 

Brassica napus L, Raps, III-X. I<'VTLP, .Dyrket og forvildet. 

B. rapa L. Agerkål. III-X. J<'VTLP, 0-lOOOm. 

B. nigra (L.) Koch Sort sennep. II-V. FVTLP. 0-Boom. 

2. 
nigra 

3. 
napus 
rapa 

I\DB. glabrescens Poldini (B, repanda p.p.) Flodkål. 10-26cm. Grenet jord
stængel. Bladene fligede med fremadrettede, spidse tænder, glatte, dog med 
1 hår på hver tand, Kronbladene J.0-14mm. Skulperne 2l-6cm, fortykkede mod 
spidsen. Kort, fåblomstret klase, IV-V, F: Grus langs floderne Meduna og 
Cellina. l00-200m. 

Sinapis arvensis L, Agersennep, Skulpens næb lidet sammentrykt. FVTLP, 

S. alba L. ssp. alba Gul sennep. Skulpens næb stærkt sammentrykt. FVTLP, 

Eruca sativa Miller Salatsennep, 20-80cm, Enårig. Kronbladene 15-20mm, 
hvide eller bleggule med lilla årer, Skulpen tiltrykt aksen, med sværdfor
met næb på 7-lOmm, Bladene fligede, II-VI. FVTLP. 0-800m, 
Erucastr~m nasturtiifolium (Poiret) Schulz Karsesennep. 20-SOcm. Tæt stiv
haret med nedadrettede har, i det mindste forneden. Bladene fligede, med 
6-8 par lapper, de 2 nederste stængelomfattende. Ingen støtteblade, Gul. 
krone. V-VIII. VTLP. 200-2000m. 
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Erucastrum gallicum (Willd.) Schulz Svinesennep. 20-50cm. Nær foregci.ende, 
men nederste b~adflige ikke stængelomfattende. Klasen med støtteblade, V-X. 
Forvildet i P. O-l500m. 

•E. palustre (Pirona) Vis. Kærsvinesennep. 60-80cm. Stænglen glat. Nedre 
blade med 10-13 par flige, de nederste gar ind til stilken. Ingen støttebla
de. Skulpen 28-J5mm, Kær og tørvemoser. IV-VI. F: Langs risdyrkningslinjen 
Codroipa-Palmanova. 10-25m, 

Rh,nchosinaois cheiranthos (Vill.) Dandy Næbskulpe. 1-flerarig, 40-80cm. 
Stænglen tæt stivharet orneden, Bladene fjerfligede med J-6 par flige. Kro
nen gul med mørkere årP.r, 15-2Dmm. Skulpen J-5cm, med et næb pa ca. lem, 
V-VIII. LP. 800-2200m. 
R. richeri (Vill,) Heyw. Lancetbladet næbskulpe. 15-J5cm. Glat, blågrøn 
flerarig, Bladene mest grundstillede, lancetformede, 4-7cm, helrandede el
ler savtakkede. Bægeret brunt. Kronen 16mm, VII-VIII. P: Cenisio, V.Grana, 
Valdieri, V,Gesso. 900-2500m. Klipper og urer. 

Cakile mari tima Scop. ssp. aeg,;yptiaca (Willd.) NYman Strandsennep. }'V. 

RanistrU1I1 perenne (L.) All. Flerårig knopskulpe. JO-lOOcm. Flerårig, tæt 
stivhare t ! orneder.., glat foroven. Bladene f jerfligede rne6. ca. 6 par ';ran te t
tandede flige. Frugtens øvre led gradvist tilsmalnet i et !-lmm langt næb. 
VI-VIII. FVLP. 0-60Qm, 

R. rugosum (L.) All. EnEl.rig knopskulpe. 15-60cm. Enid.rig, Nedre blade flige
de, øvre ofte hele, Skulperne noget til trykte, tværdel te med æg-kugleformet 
overdel og en griffel på 1-Jmm. V-VII, B'VTLP. 0-900m, 2 underarter: 
ssp, rugoswn: Øvre led stærkt ribbet og rynket, ægformet. 
ssu. arientale (L.) Are.: øvre led stærkt ribbet og rynket, kugleformet. 

Crambe tataria Sebeok Tatarisk strandkål. 60-90cm. Plerårig, Bladene 2-J x 
f jersni tde 1 te, lidt tykke, med stivhåret underside. Kronen J!-6mm. Skulpens 
øvre del m.m. ku.gleformet, undertj.den noget firkantet, J-6mm. V-VI, F: 
langs floderne Meduna og Cellina, 100-200m. 

Calepina irreg'...l.laris (Asso) Thell. Netskulpe, 20-50cm. 1-2-årig. Nedre bla
de bugtede til lyreformede, øvre udelte med pilformet grund. Kronbladene 
uens, de ydre 2mm, de indre 2!-Jmm. Skulpen 2f-4mm, med kort næb. FVTLP. 

Ranhanus raphanistrum L, Kiddike, III-VI. FVTLP. 0-1300m. 2 underarter: 
ssu. raphanistru.~: Skulpen Jt-5mrn tyk. FVTLP. 
ssn. maritimus (Sm.) Thell.: Skulpen 5-8mm tyk. F. 

R. sativi_i.s L, Radise. IV-XI. FVTLP. Dyrket og forvildet. 

RESEDACEAE 
~eseda l'J.teola L, Farvereseda. Alle blade hele. Firtallig blomst. FVTLP. 

3.. 1·..1.tea L. ;}ul reseda. Bladene mest fjersnitdelte med 1(-2) par flige, 
ev;:;. "- x del te .. Zgfor:net-trekantet Xapsel. FVTLP, V-IX. 0-1500m. 

R. -ohytei...una L. Rapunselreseda, 10-40cm. Nedre hlade altid udelte, øvre un
dertiden J-delte. 6-tallig blomst. Grønlighvid krone. Kapslen ni~kende, no
get pæreformet. IV-IX, FVLP. 0-lOOOm. 

80. 
Sesamoides interrunta (Bor.) G.L6pez (S. pygmaea) Glat stjærnereseda. 5-12 
cm. Helbladet flerarig. Kronen mangefliget som hos Reseda, 4-7 m.m. frie, 
enfrøede kapsler, der bliver stjærneformet udstående i frugt. Planten lidt 
blågrøn. V-VIII. P. 1200-2200m. 

DROSERACEAE 
Aldrovanda vesiculosa L. 1/andklap. Svømmende, noget blærerodsagtig vand
plante mea kransstillede 1-licm lange blade med en 4-6 børsteformede flige 
og en sammenklappelig klap. VII-VIII. VTLP. Q-600m. Forsvindende. 

Drosera rotundifolia L, Alm. soldug. VI-VIII. :?VTLP. 0-2000m. 

D. an~lica Hudson Langbladet soldug. Bladpladen 4-8 x sa lang som bred. 
Stæng en midterstillet, tydeligt længere end bladene. FVTLP, VI-VIII. 

D. interrnedia Hayne Liden soldug. Bladpladen 2-4 x så lang som bred. Stæn
glen sidestillet, ikke meget længere end bladene, VI-VIII. FVTLP. 0-lOOOm. 

CRASSULACEAE 

1. J-tallige blomster. Bladene næppe kødede. l-5cm høj 
Flertallige blomster. Bladene tydeligt kødede 

• .••.••... Crassula 

2. Kronbladene rørformet sammenvoksede, StCjoldformede blade 
m.m. frie 

3, Firtallige blomster og savtakkede blade 
Anderledes 

2. 
•. , • Umbilicu.s 

3. 
:8.hodiola 

4. Med rosetter af zpidse, randharede, oventil flade, meget kødede 
4. 

blade 5. 
Anderledes 

5. Kronbladene helrandede og udstående, 8-20 
frynsede og oprette, bleggule, 

Se dum 
• , , ..• , .. , , • • • • • • Sempe rvi vum 
6(5-7) Jovibarba 

Crassula tillaea Lester-G. (Tillaea muscosa) Moskorsarve. Lille, mosagtig 
plante med modsatte, tætsiddende og næsten taglagte blade på 2mm. 2-4 sma 
blomster i nøgler i bladhjørnerne. Kronen 1mm. I-V. LP, 0-lOOOm, 

Umbilicus rupester (Salisb,) Dandy Nikkende navleblad. 20-50cm. En roset af 
2-5cm brede, skjoldformede blade. En enkel, lang klase, med nikkende, 7-lOm.m 
lange, hvidliggrønne til stråfarvede blomster. III-VI. LP. 0-1200m. 

Serauervivum. Husløg. 

1. Kronbladene gule ..•. , , , . , , • , .. , ••..••.•••.• , , ••••••..• , , , • , , , . , •.•• , 2, 
11 røde J, 

2. Bladene blågrønne, glatte på fladerne ...•••.•..•.•••••.•••.•• wulfenii 
" grønne, tæt dunede grandiflorum 

J. De yderste randhår stærkt forlængede og spindelvævsagtige arachnoideum 
11 '' korte, ikke spindel vævsagtige 4. 

4, Bladene dunede på fladen .• , , • , , ..•.•••••••. , , ••.•••.••••••• , , :nontanum 
'' m.m. glatte p8. fladen 5. 

5. Stænglen over 20cm, med Ti:ndst 40 blomster •••...•.•• , , , , • , , , • tectorum 
" 8-16cm 1 med 12-LO blomster dolomi ticwu 

S. ;vulfenii Hoppe Gult husløg. 12-25cm. Rosetten 4-5cm bred·. Blomsterne 
11-15-tallige, citrongule med en lilla plet forneden. VII-VIII, .FVTLP. 

S. grandiflorurn Haw. _. Storhl?mstret ln~sløg, _ l0-20c;11, r{osette.cne 2-Scm brede. 
Blcr.1.sterne 12-14-tal.Lige, gu1-e !ned røa. eruna. VII-JTII, P. 1200-JOOOm. 
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Semoervivum arachnoideum L. Spindelvævshusløg. 6-12cm. Rosetteræi-2fcm 
brede, m.m. dækkede af lange spindelvævshår. Blomsterne 8-10-tallige, lyse
røde med mørkere årer. VI-VIII. FVTLP. 300-1500(-JlOO)m. 
S. montanum L. Bjærghusløg. 5-10(-20)cm. Stænglen med 2-8(-13) blomster 
med oftest 11-13 kronblade, vinrøde, VII-VIII. FVTLP. 1800-2600m. 2 ssp.: 
sso. montanum: Rosetterne l-2cm brede, bladene omvendt lancetformede. 
ssp, burnatii Wettst.: Rosetterne indtil 8cm brede. Bladene omvendt æg- til 
kileformede, indtil 6mm brede. P, 

es. dolomiticum Facch. Dolomittisk husløg. Rosetterre 2-4cm brede, m.m. kug
leformede. Bladene friskgrønne med brunlig spids, Blomsterne mest 10-12-
tallige. VIII, VT: Dolomitterne (Braies, Sennes, Fanes pa Picco Valandro, 
Rassalpen, Giovo, er. del Becca, er. Rossa, Campocroce). 1600-2500m. 

S. tectorum L. Alm. husløg. VI-VIII, FVTLP. 200-2800m. 
Jovibarba allionii (Jordan & Fourr.) Webb Gulgrønt husløg. 5-20cm. Roset
terne 2-Jcm brede, Bladene med kirtelhårede flader. Stængelbladene smallere 
end grundbladene. VII-VIII. P: V.Aosta (Valchiusella), Valsoana, V.Maira. 

J. arenaria (Koch) Opiz Sandhusløg. 5-20cm. Rosetterne 1-2cm brede. 
Bladene med glatte flader, rødlige mod spidsen. Stængelbladene smallere end 
grundbladene. VII-VIII. FVTL. 1200-2200m. 

J. hirta (L.) Opiz Randhåret husløg, 20-30cm. Rosetterne 2-5cm brede. Bla
dene med glatte flader, ikke rødspidsede. Stængelbladene bredere end grund
bladene. Kronbladene 15-l?mm. VII-VIII. VT: Monte Baldo, 600-1900m. 

Sedum, stenurt. 
1. Bladene flade • , •.•••••••••••••• , •••••••••• , , , , , ••••• , •• , ••• , , , ••• , • 2. 

0 trinde 7. 
2. Enårig. Blomsterne i en åben top, Bladene mest i kranse pa 3-4 cepaea 

Anderledes. Mest flerårig 3. 
3. Kronbladene l0-12mm, oprette og røde , , ••• , , •• , ••• , • , , , •••• , , • spurium 

" J-5mm, udstående 4, 
4, Blomstrende stængler oprette, 20-?0cm. Bladene 4-lOcm lange ••••••.. 5, 

" udstrakte til opstigende, 10-25cm. Blade l-2icm 6. 
5, Øvre blade spredte. Rødlilla kronblade ••••••.••••••.••••••• telephium 

" modsatte eller i krans. Grønlige kronblade maximum 
6. Bladene kirtlede, de større stilkede •..•.•.••••..••••.•• alsinifolium 

glatte, ikke stilkede anacampseros 
7. Kronbladene klart gule , •• , , , •...••• , , , ••• , , •• , • , , •. , , , • , •••• , , , , , • , 8, 

" højst stråfarvede eller grøngule 13, 
8. Enårig •• , •.•• , •.. , .•..•••..•••.•..••. , ••.•..•••••• , •••• , • • • • • • annuum 

9. 
oprette, Bladene brodspidsede ••.•••••••.•••...•..... 10. 
udstående. Bladene butte 11. 

Flerårig 
9, Bælgkapslerne 

10. Bægerbladene glatte , , . , , , , •.•.••.• , , , • , , .• , • , , , , ••• , , • , •••• rupe stre 
" kirtlede montanum 

11. Kronbladene 1,2-1,5 x bægeret, Griflerne meget korte .•••••• alpestre 
" 2 x bægeret. Griflerne 4mm 12. 

12. Bladene ægformede, bredest forneden ...••••.•••..•••. , •..•••••.. acre 
" valseformede, ofte i 5-6 rækker sexangulare 
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13. Enårig • • . • • • . • . • • • • • • . • • • • . • . • . . • . . • . • . • . • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • . • • . 14. 
Flerårig 17. 

14. Blornsterstilken længere end kronbladene •••.•.••.••••••••••• villosum 
'' kortere '' 15 

15. Planten glat • , .•• , , , •.• , • , , , , • , •••••••••••••••• , •••••••••• , , atratum
0 

" kirteldunet foroven 16. 
16. Blomsten 5-tallig med 5(10) støvdragere .•••••••••••..••••••.. rubens 

" 6-9-tallig med 12-18 støvdragere hispanicum 
17. Bladene spidse til brodspidsede. 15-40cm høje •••••••••••••..••••• 18. 

" butte. Planterne 3-18cm høje 19. 
18, Bægerbladene kirteldunede, ( J"!r- )4-7mm, trekantede •• , •••• ochroleucurn 

" glatte l-!-2}mm, ægformede sediforme 
19. Planten glat •••••.•••••.•• , , ••..••••••• , •••.•••• , , •••••• , • , ... album 

kirteldunet, i det mindste foroven 20. 
20. Bladene ægformede, 1-1! x så lange som brede, ofte modsat. dasyphyllum 

" lange 21, 
21. Øvre blade 4-radede. Kronen hvid •••••••••••••••.••••••. monregalense 

Alle " spredte. rødlig 22. 
22, Knopperne nikkende. Bælgkapslerne hvide ••••••••••.••••••••• hirsutum 

11 oprette. " grønne eller røde villosum 

Sedum telephium L, Rød sankthansurt. VII-X. FVLP. 0-1200m. 2 underarter: 
ssu, teleph1um: Øvre blade med afskåret grund, siddende, 2-2-! x så lange 
som brede. FVLP, 
ssp. fabaria (Koch) Kirschleger: Øvre blade med kileformet grund 1 underti
den stilkede, 3-5 x så lange som brede. P: Domodossola. 

S, maximum (1,) Suter Alm. sankthansurt. VI-VIII. FVTLP, 0-1740m. 

S. anacampseros L. Rundbladet stenurt. 12-25cm. Opstigende. Bladene ellip
tisk-ægformede, 12-25mm, butte og blågrønne og helrandede. Blomsterne røde. 
VII-VIII. TLP. l000-2700rn. 

S. spuriwn Bieb. Rød stenurt. VI-VIII. VL, Forvildet. 

S, sediforme (Jacq.) Pau Buegrenet stenurt. 20-40cm. Bladene indtil 18mm, 
noget køileformede, oftest blågrønne. Topgrenene stærkt buekrurnmede. Kronen 
stråfarvet eller grønlighvid. V-VII. P. o-lOOOm. 

S. ochroleucum Cahix (S. anopetalum) Bleggul stenurt. 15-JOcm. Bladene 
io-2oxi-2mm. Topgrenene næppe bue~rummede. Kronbladene oprette, 7-lOmm, 
flødefarvede eller grønlighvide. VI-VIII. VTLP, 0-1500m. 

S. montanum Perr.& Song. 20-JOcm. Glade skuds blade blagrønne, 6-12mm· 
stængelbladene 15-22mm, krumme, ofte lidt rødlige. V-VII. FVLP, 2 ssp,; 
ssp, montanum: Bægerbladene 4-?mm, Støvtrådene jævne forneden, 
ssp. orientale t 1Hart: Bægerbladene J-4mm, Støvtrådene finvortede forneden. 

S. rupestre L. (S, reflexwn) Bjærgstenurt. V-VII. FVTLP, 0-600m. 

S, acre L. Bidende stenurt. V-VII. FVTLP. 0-1600(-2JOO)m. 

S. sexangulare L. Seksradet stenurt. V-VII. FVTLP. 0-2050m. 

S. alpestre Vill. Alpestenurt. 5-Bcm. Bladene 4-6fnm, gennemgående bredest 
over midten, lidt flade; i runde knipper pa de golde skud. Blomsterne i 
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korte, 2-5-blomstrede svikler. VII-VIII. FVTLP. 1800-2800m. 

Sedum album 1. Hvid stenurt. VI-VII. Ji'VTLP. 0-1600m. 

S. dasy~æyllum L. Tykhladet stenurt. 3-Scm. Oftest helt kirteldunet. Bla
dene bl Uggede, ofte 3x2~mm. Kronbladene 3mm, hvide med rød åre. FVTLP. 

S. monregalense Balbis 
5-7mm, nedre modsatte. 
V.Ellero. 600-2100m. 

Korsstenurt. 5-15cm. Kirteldunet foroven. Bladene 
Kronbladene hvide. Oprette bælgkapsler. VI-VIII. P: 

S. alsinifolium All. Spinkel stenurt. 10-15cm. Tynde, liggende stæne;ler. 
Planten kirteldunet. Bladene 10-15x2-4mm, tydeiiet stilkede. Kronen hvid. 
VII-VIII. Huler, fugtige klippevægge. P: Kottiske Alper (mod Ø til Gares
sio, mod N til V.Macra, V.Po og V.Valdesi). Deles nu i 2 arter: 

4t s. alsinifolium All. Enårig. Kronbladene 5-6mm. 
S. fragrans t 1Hart Flerårig med korte, golde skud. Kronbladene J-5mm. 
s. hirsutum All. Håret stenurt. 5-12cm. Tæt kirtelhåret med tætte golde 
skud. Bladene 5-15mm. Kronbladene tilspidsede, hvide eller lyserøde. VI
VII. LP. 800-1900m. 
S. villosu.m L. Lfidden stenurt. 5-15cm. Mest flerårig. 1J.1æt kirteldunet. 
Bladene 4-/mm, halvtrinde. Kronbladene lyserøde. Væld og moser. VII-VIII. 
VTLP. 1500-2900m. 
S. ceaaea L. Topstenurt. 15-30cm. Blomsterne hvide med rød åre, i en lang 
top, er indtager det meste af stænglen. V-VII. VTLP. 0-1200m. 
S. atratum L. Mørk stenurt. 3-lOcm. Bladene 4-6mm, lidt kølleformede. Bæ
geret rødligt med indsænkede punktkirtler. VII-VIII. 1500-2600m. 2 ssp.: 
ssp. atratum: Kronbladene hvide med rød åre, lidt længere end bæe;eret. Bla
dene mørkegrønne Of:$ rødligt anløbne. }'VTLP. 
ssp. carinthiacum (Hoppe) Webb: Kronbladene blegt grøngule, 2 x bægeret. 
Bladene lidet rødlige. 

S. annuum L. Liden stenurt. 3-lOcm. Planten undertiden rødligt anløben. 
Bladene 6mm, affladede på begge sider. VI-VIII. FVTLP. 200-2000m. 

S. rubens L. Rødlig stenurt. 5-12cm. Noget blågrøn og ofte rødlig enårig. 
Kirteldunet. Kronbladene 6mm, skarpt tilspidsede. IV-VI. VLP. 0-1750m. 

S. hispanicum L. Grå stenurt. 7-15cm. Bladene blågrønne, halvtrinde, 7-15 
mm. Kronen hvid med rødlig åre. V-VI. FVTL. 0-1900m. 
Rhodiola rosea L. Rosenrod. l0-35cm. Bladene flade, blågrønne, glatte og 
ofte savtakkede. Blomsterstanden noget halvskærmformet, med grøngule, 3-4 
mm store blomster. VI-VIII. FVTLP. 1500-JOOOm. 

SAXIFRAGACEAE 

Saxifraga. stenbræk. 
1. Bladene modsatte •••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••• 2. 

" spredte eller i roset 8. 
2. Bægerbladene uden randhå.r ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3. 

'' med '' 4, 
3, Bægre og blomsterstill!eglatte. Kvastene med 1-3 blomster ••••• retusa 

11 11 '' tætkirtlede, 2-5-blomstrede kvaste purpurea 
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4. Øvre blade flade. Blomsterne i kvaste på 2-6 •••••••••••••••• biflora 

11 
" kølede. " enlige 5, 

5, Bladene under 2mm. Tættuet, danner faste puder •••••••••• rudolphiana 
11 2i-6mm. M.m. løsttuet 6. 

6, Bladene spatelformede og butte, uden kalkholdig prik blepharophylla 
" omvendt æg-kileformede, næsten spidse, med kalkholdig prik 7, 

7, Bægerbladenes randhår ikke kirtlede , .••••••••••.•••••• oppositifolia 
" " kirtlede muri thiana 

8. Bladgrunden afskåret eller hjærteformet ••••••••••••••••••••••••••• 9. 
•• tilsmalnet 16. 

9, Bægerbladene nedadrettede. Ingen stængelblade •••••••••••••••••. geum 
" opadrette de • .Med stængel blade 10. 

10, 1-2 stængelblade, Bladene med bruskrand ••••••••••••••• rotundifolia 
Mange 11 

• 
11 uden " 11. 

11. Med knoldformet stængelgrund •••••••••• , •• , ••••••••••• , , ••• , •• , •• 12. 
Uden 11 11 14. 

12. Ingen yngleknopper i stænglens bladhjørner ••••••••••••••• granulata 
Med " '' 11 11 13. 

13. Bladene kirtelhåre de •••• , ••• , ••••••••••• , ••••••••••• , •••• bulbifera 
glatte, sjældent krushårede på undersiden cernua 

14. Kronbladene hele •• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••• , arachnoidea 
udrandede 15. 

15. Nedre blade dybt del te. Toårig •• , •••••••••••••••••••••••••• petraea 
11 11 højst i del te. l!'lerårig berica 

16. Bladene tandede til del te •• , ••••••• , •••••• , •••••••••••• , ••• , •••• 17. 
11 helrandede eller også tiltrykt savtakkede langs randen 27. 

17. 1-2-årig uden golde skud •••••••••••••••••••••••••• •••• •••••••••• 18. 
Flerårig med " 11 19. 

18. 1-årig. Nedre blade visne under blomstringen ••••••••• tridactylites 
2-årig. " 11 friske 11 11 adscendens 

19. Bladene omvendt ægformede eller rudeformede ••••••••••••••••••••• 20. 
11 jævnt kileformede, med 3-il tænder eller lapper fortil 22. 

20, Mange stængelblade. Bægeret opadrettet ••••••••••••••••• arachnoidea 
Ingen 11 

" nedadrettet 21. 
21. Bladene med smal, klar bruskrand •••••••••••••••••••••••• cuneifolia 

11 uden bruskrand stellaris 
22. Kronbladene ganske smalle, O,J-0,5mm brede ••••••••••••••••• aphylla 

11 mindst 1mm brede 23. 
23, Kronbladene ll-14mm. Bladene med 5-11 lapper ••••••••••• pedemontana 

" 3-4mm 24. 
24. Bladene 5-9mm brede •••••••••• , ••••••••••••• , •••••••••••••• depressa 

11 l-2!mm " 25. 
25. Bladlapperne furede på oversiden •••• , ••••• , •••••••• , • , ••••• exarata 

" ikke furede 26. 
26, Næsten alle blade samlede i rosetten •••••••••••••••••••• androsacea 

Med flerbladet stængel moschata 
27. Kronbladene tydeligt gule ••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••• 28. 

11 højst gullige 30. 
28. Spidse kronblade. Med en roset af l-7cm lange blade ••••••••• mutata 

Butte 11 
• Uden bladroset 29, 

29. Bladene kødede. Kronbladene 3-6mm ••••••••••••••••••••••••• aizoides 
11 tynde. 12-15mm hirculus 
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JO. Kronbladene lyserøde .....•..•••.•....•.•••.•.•••.••.••... florulenta 

" . ikke røde Jl. 
31. Bladene stift randhårede ......................................... 32. 

11 :kke stift randhårede 33. 
32. Bægerblaaene trekantede. Golde skuds blade rette . , •• , .••. , , .• aspera 

" brodspidset ægformede. Golde skuds blade kru...'Illlle bryoides 
33. Bladene læderagt1ge og sti ve ..................................... 34. 

34
_ " bløde, ikke læderagtige eller forkalkede 47. 

Større blade mindst 15mm ..•...••••••••••.• , ••••• , ••• , , , , •. , .• , , .• 35, 
" " under 15mm 40. 

35, Bladene fint sav- eller rundtakkede .............................. J6. 
" stort set helrandede 38. 

J6. Bægerbladene lancetformede, ca. 2 x sa lange som brede .•.. coLyledon 
" ægformede, kun lidt længere end hrede J7. 

37, Bladene opadbøjede i_ spidsen. Topgrenene med 1-3 bloms"ter paniculata 
nedadbø 1ede 1 " " " J-'.3 hostii 

J8. Nedre topgrene ~ed 4-flere oiomster •...•.•...••..•.••••... lingulata 
" " " 1-3 blomster 39. 

39. Bladene skeformet udvidede fortil ....•••••••••••••.•••••. cochlearis 
linjeformede crustai:;a 

40, Bladene savtakkede i forreste halvdel ••..•••••.•••••••••. paniculata 
helrandede 41. 

41, Bladene spidse . , •.• , , .••.• , , • , .. , •••• , , • , ••..•• , , ••• , , , •• , , .•. , , . Ll.2, 
" m.m. b1:'ltte 44. 

42. Blomsterne enlige .•••••.••.•.... , ..• , ••. , , . , , ..• , , , ..••• , , burserana 
Kvastene med 2-flere blomster 43 

43, Bladene 8-llmm, stikkende , , .••.•.• , •. , , , ••••• , ••.•.•• , ••.. vandellii · 
" 3-5mm, med en indadbøjet brod tombeanensis 

44, Bladoversiden uregelmæssigt grubet ••..•.•.•••••.••••••.•.• valdensis 
" . jævn 45, 

45, Bladet hindekantet. Kronbladene 6-Bmm .•.••.•..•••••••• diapensioides 
" e J " • 4-6mm .i6 

46. Bladene ~rummede fra nær grunden •• , •••• , .••.• , •.••••••••. , •. , cae s{a · 
" kun krummede nær spidsen squarrosa 

,:1.7. Kronbladene spidse , . , ••• , .••.•••••• , • , , ••••.. , • , , •.•• , • , .. , , , .. , , 48. 
butte til udrandede .19 

d8, Kronbladene længere end bægeret .•......••.••.•••..••••.• hohenwartii' 
lig eller kortere end bægere-i:; sectoides 

49, Kronbladene større end bægerbladene ••• , .• , ••. , , ••• , •• , ••. , ••.•... 50. 
" . næppe længere end bægerbladene 53. 

SO. Bladene glatte bortset fra de korte randhår •• , . , , , ••. , , , , , . , ter..ella 
" nårede 51. 51, Næsten alle blade samlede i rosetten 

Bladene går m.m. op ad stænglen 
, ••.••.••.•••• , ..•... ancirosacea 

52. 
52, Visne blade gråhvide mod snidsen 

" helt brune -
• , .. , . , .. , . , , .. , .•••. , , ... muscoide s 

moschata 
SJ, Sidste ars visne blade lysegrå mod snidsen 

" " " " helt mørkebruii.e 
, , , , , , , , , , , , . , .. , . , , ... 54. 

54, Krenbladene smalt aflange, med tretandet, udrandet 
omvendt ægformede, med afsi;udset spids 

55. 
spids 9resolanensis 

faccninii 

55, Bladene 9-18x2-4mm 
7-13xl-lfmm 
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seguieri 
moschata 

Saxifraga stellaris L. Stjærnestenbræk. 5-20cm. Bladene æg- til bredt ki
le!ormede, noget kødede, med 4-6 par butte tænder. Kronbladene lancetfor
mede I hvide med 2 gule plei;ter, VII-VIII. PVTLP. 1800-3150m, 

S. cuneifolia L, Kilestenbræk. 10-25cm. Rundagtigt spatelformede blade, 
helrandeae til svagt tandede. Frugtknuden hvidlig. Skovplante. VI-VII. 
FVTLP. 400-1600 ( 2 50-2 300 )m, 

S. gewn L, Porcelænsblomst. 10-30cm. Bladene bredt aflange og.rundtakkede, 
med lang, håret, affladet stilk. Kronbladene hvide med røde prikker. Forv. 

S, rotundifolia L. "1tundbladet stenbræk. 15-40cm. Bladpladen m.m. rund til 
nyreformet, r1...u-id- til groft savtakket, 2t-Scm bred. Kronbladene 6-llrnm, 
hvide, ofte med gule prikker for~eden, røde foroven. VII-VIII. FVTLP. 

;tS. berica (Be"g.) Webb Spidslappet s"tenbræk. l0-25cm. Opstigende til hængen
de, stærKtgrenede, spredt kirtelhårede stængler, Bladene 2~2fx2!-Jcm, of"te 
med brunt skær. Kronbladene 4-Smm, hvidgule, ofte meget uens. IV-V. M.Beri
ci syd for Vicenza i V. Huler og klippevægge. 0-JOOm. 

4S. arac.hnoidea Sternb, Spindelvævsstenbræk. 10-JOcm. Spinkel og liggende, 
hele planten dækket af lange, klæbrige, spindelvævsagtige hår. Kronbladene 
gullige. VI-VII. VL: V.f. Gardasøen ml. V.Ledro og V.Vestino. 700-l?OOm. 

s. uetraea L. 5-20cm. Karststenbræk. Spinkle, blødt kirtelhårede stængler. 
Grundbladene med nyreformet grund, ]-delte med tandede lapper. Kronbladene 
7-9rn..11, hvide. V-VI. FVTL. 100-SOOm. 

S, adscendens L. Opstigende stenbræk. l-25cm. Kronen 3-Smm; ellers som 
den følgende art, VI-VIII. FVTLP, 1900-2900m. 

S. tridactylites L. Trekløftstenbræk, Kronen 2-3rrun, II-VII. FVTLP.0-lSOOm. 

S. bulbifera L. Kirtlet knopstenbræk. 20-40cm. Som den følgende, men 
stænglen først grenet i spidsen. Kronbladene 7-lOmm, med kirtelharet over
side. III-V. VTLP. O-l900m, 

S. granula ta L. Kornet stenbræk. rv-·11. 1''VTLP. 0-1600m. 

S, cernua 1. Knopstenbræk, l0-25cm. Stænglerne ofte 1-blomstrede eller og
sa nelt uden blomster. Stænglen bugtet oe skør. Stæneelbladene mere spids
la_p:pede end grundbladene. VII-VIII, VTP. l500-2200m. 

S. pedemontana All. Fingerstenbræk. 3-8cm. Bladene kirtelhårede, 8-20x4-8 
mm, viftefo~mede. Kvasten ret tæt. BægerDladene smalt aflange, meget længe
re end blomsterbunden. VII-VIII, P: Sydside?.1 af Gran Paradiso, Søalperne. 

S, deuressa Sternb. 4-8cm. ~olomitterstenbræk. Bladene 8-20mm, med 3 kor
te, butte tænder forrest, kileformede. De visne blade kaffebrune. Kvastene 
:;ie st med 2-5 hvide blomster. VII- "./III. VT: Dolomitterne. 2l00-2600m. 

S. a~hylla Sternb. Samlkronet s,:;enbr:e~. J-8cm. Bladene 10x5mm, mes 3(-5) 
lapper iortil. Kronbladene g'..i.llige 1 lidt længe.ce end bægeret. VII-VIII.TL. 

S. ::ioschata 'Nulfen Mosk1..i.sste:i.bræk. 2-5cm. Tæt~irtlet og med moskusl"J.gt. 
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Kronbladene mest gulgrønne. VII-VIII. TL~. 1600-2800m. 

Saxifraya exarata Vill. Furet stenbræk. 2-8cm. Grundbladene tæt kirtlede, 
mest al e 3-5-lappede. Kronbladene ca. 2 x så brede som bægerbladene, hviT 
de eller gullige, VII-VIII. TLP, 1800-3100m, 2 underarter: 
ssp. exarata: Grundbladene med 3-5 lapper. Stængelhladene mest 3-tandede. 
Kronbladene li-2 x bægeret, hvide eller gullige. 
ssp. leucantha (Thomas) Br.-Bl.: Grundbladene med 0-3 lapper. Stængelblade
ne mest hele. Kronbladene 2-3 x bægeret, hvide. V.Aosta, omkring Ticino. 

S. androsacea L. Skojldstenbræk, 2-4(-12)cm. Grundbladene 10-12x2i(2-5) 
mm, med få lange randhår, helrandede eller kort tretandede. Kvastene med 
1-3 hvide blomster. VII-VIII, FVTLP, 1600-3300m. 
S. sedoides L. Stenurtsstenbræk. 2-4cm. Bladene ca. 8x3mrn 1 ofte tilspid
sede. Kronbladene lancet- til ægformede, matgule. Støvknapperne gule. Kva
stene mest med 1-2(-3) blomster. VII-VIII. l<'VTL. 1700-28oom. 
S. hohenwartii Sternb. 3-6cm. Nær foregående, men kronbladene linjeforme
de, Støvknapperne orange, Kvastene mest med 3-4(2-6) blomster. FV11L, 

S. seguieri Sprengel Kortkronet stenbræk. 2-8cm. Næsten alle bladene til
syneladende grundstillede, i løse rosetter, ret tæt kort kirtelhårede, 
9-18x2-4mm, Kronbladene gullige, VII-VIII. VTLP, 1700-2800m. 

es. presolanensis Engler Gulgrøn stenbræk. 6-12cm. Halvkugleformet p~de 
dannet af søJleformede stængler. Bladene l0-20x2-5mm, lysegrønne. Spinkle 
kvaststilke med 2-4 gulgrønne blomster. VII-VIII. L: Bergam: Presolano, 
Pizza Arera, Pizza Camino, M,Pegherolo, Cimon di Bagozza. 1700-1800m. 

S. muscoides All. Harpiksstenbræk. l-5cm. Tætte, harpiksduftende puder. 
Bladene 6xlimm. Kronen bleggul, li-2 x bægeret. VII-VIII. LP. 2000-JOOOm. 

il\ S. facchinii Koch Lav stenbræk. l-2cm. Blomstrende stængler meget korte. 
Bladene 4-9x2mrn. Kronbladene gullige, ofte med rødligt skær, VIII. VT: 
Dolomitterne. 2500-3340m. 
S. tenella Wulfen Spinkel stenbræk. 5-lOcm. Bladene linje-sylformede, 
10xl-2mm, med brod og smal hindekant. Kronen hvid til gullighvid. Bæger
bladene spidse og lange. VII-VIII. F: Juliske Alper. 600-2000m. 

S. aspera L. Ru stenbræk. 8-20cm. Løsttuet. Bladene smalt lancetformede 
med brod. Kva8tene med 1-10 blomster. Kronbladene bredest over midten, 
hvide, VI-VII, FVTLP. 600-2800m, 
S. bryoides L. Enblomstret stenbræk. 2-5cm. Tættuet med rosetter. Kvaste
ned mest I-blomstrede. Kronbladene bredest midtpå, hvide. 1''VTLP. VII-VIII. 
S. hirculus L. Gul stenbræk. 20-35cm. Opstigende, bladede stængler. Bla
dene l0-25x2-4mm, lancetformede og butte. Kronbladene med 2 knuder nær 
grunden. VII-IX. P: V.Chisone. ? 

S, aizoides L. Solstenbræk. 5-25cm. Bladene 13-15x2-}mm 1 spidse. Kronen 
kraftigt gul eller orange, ofte rødplettet, 3-4x2mm. VI-VIII. FVTLP. 

S. oppositifolia L. Purpurstenbræk. 2-6(-20)cm. Bladene 2!-4xl-l!mm, æg
lancetformede, med iøjnefaldende, hvidt (kalkholdigt) punkt, stærkt forty
kkede fortil, noget kølede nedenunder. VII-VIII. l<'VTLP. lB00-2800m. 
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Saxifraga murithiana Tiss, Bladene mindre kølede og lidt mere spidse end 
hos opp., 3-5xlfr-2fmm. VII-VIII. LP. 2000-2800m. 

S. blepharophylla Kerner Bladene_3~4xl!-2mm, ikke kølede nedenunder, for
til lidet fo~tykket, med 1 mest uiøJnefaldende, ikke kalkholdigt punkt. 
Bladranden pafaldende langfrynset. ? 

S. rudolphiana Hornsch. Bægerbladene i det mindste delvist kirtelrandhåre
de. Bladspidserne mærkb~rt tilbagekrtunmede, med tydelig kalkaflejring. 
IV-VII. T: Brenner, Alpi Fassane ?. 2500-)000rn. 

S. retusa_Gouan_ Afstudset stenbræk. 2-5(-20}cm. Bladene 2-4xl-2mm, 5-prik
kede fo~til~ skin:iende mørkegrønne, krummede, tagformet firradede. VII-VIII. 
P: Fra Sempione til Lautaret. 2000-3500m. 

S. purpurea All. (S. retusa ssp. augustana) Nær foregående men bladene 
større, indtil 6x3mm. VII-VIII. P. 2000-3100m. ' 

S. biflora ~11. Tv~blomstret stenbræk. l-5cm, Bladene 3-6x5-9mrn, butte, 
med 1 kalkkirt:1, mindre læderagtige .e.nd de foregåendes, uden kalkaflejrin
ger, ofte rødlige nedenunder. VII-VIII. VTLP. 2200-3000m. 

S. diafru:nsioides Bell. Pudestenbræk. 3-7cm. Dybe, stive puder af søjlefor
medes d. Bladene 4-6xl-l!mm, tykke og blågrønne, stort set glatte, hinde
kantede. Kvastene med 2-6 hvide blomster, kirtlede. VII-VIII. P.2000-2700m, 

9 S • tombeanensis Boies. Hættes~enbræk. 5-lO<;m, Nær foregå.ende 
I 

men bladene 
mest 2-Jmm, med hætteformet spids, næppe blagrønne noget randhårede VI-
VI!. VTL: M.Baldo, Judikarien, Bondone, Brenta-gru~pen, Mendola. • 

tts. vandellii Sternb. Kuglestenbræk. 4-6cm. En tæt hård, dyb pude af søjle
formede stængler. Bladene kølede nedenunder, ikke blågrønne, med 5-7 kalk
ki:tler og_ få :an~hår. Kronbladene 9-12mm. VI-VII. TL. Fra Judikarien til 
Grigne og Corni di Canzo; Ortler, Bormiese. 1200-2580m. 

S. burs7rana L. S~orkrone~ stenbræk. 3-lOcm. Bladene 6-12mm, blågrønne, 
Jævnt tilsmalnede i den stikkende spids, Kronbladene 7-15x5-9mm hvide 
VI-VII. FVTL, 800-2000m. ' ' 

s .. sguarrosa Sieber Tæt ste~bræk. 4-lOcm. Tætte, hårde puder. Bladene 3 x 
O, /-0,9mm, ikke bredere fortil. Skaftet ofte stærkere kortkirtlet forneden 
end foroven, VI-VII, FVTL, 1400-2500m. 

S. caesia L. Blågrøn stenbræk. 3-6cm. Lidt mindre tætte puder. Bladene J-5 
x 1-limm, spatelformede. Skaftet ofte stærkere kortkirtlet foroven end for
neden, VI-VIII, FVTLP. 1700-2700m. 

S. valdensis DC, Valdenserstenbræk. 5-12cm. Tætte, hårde puder. Bladene 
4~6xl-2mm, stærkt blågrønne og forkalked:, Stænglerne med mange sortagtige 
k~rtler, ~ed 5-12 blomster. VII. P: Kottiske og Grajiske Alper, især i Val
li Valdes1 (fra V.Susa til Monviso). 2000-2800m. 

S. lin!j'ulata Bell. (S. callosa) Tungestenbræk. 20-60cm. Rosetbladene 2-k-9 
cm x 22-6mm, m.m. linjeformede, glatte. Toppen smal og tæt, ofte noget ensi
dig. Kronbladene 4k-7mm, hvide. V-VI. P: Søalperne. ll00-2500m. 

s. cochlearis Rchb. Skebladet stenbræk. 5-40cm. Bladene 8-40mm lange 1~ 
mm brede inderst, 4-5rnm brede yderst. Kronbladene 7-lOrnm, hvide, ofte 'med 
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mange, små, røde prikker. VI-VII. P: Søalperne. 200-l9D0m. 

Saxifraga crustata Vest Kalkstenbræk, 12-JOcm. Bladene l~-6cm x 2-4mm. 
Toppen ind"tager ;r af stænglen eller mindre. Blomsterstilkene kirtelhårede, 
Bæger og underbæger mest glatte. Hvid krone. VI-VII. FVTL. 600-24D0m. 

S. cot1ledon L. Bjærgfrue. 15-SOcm. Bladene 2-6cm x 9-15mm, fint og regel
~ssigt savtakkede. Toppen ~egynder kort over rosetten, med talrige blom
ster. ri vide kronblade, VI-VIII. TLP. 2 50-2 500m • .Fra M. Balde og vestpå. 

S. nani_culata Miller Klippestenbræk. 15-JOcm, Bladene opadbøjede, bredere 
1 øvre nalvdel, blagrønne og ofte forkalkede, Topgrenene 1-3-blomstrede 
kirtelhårede. Stænglen ofte kU:.'1 grenet i øvre 1/3. VI-VIII. FVTLP. ' 

S. hos~ii Tausch Topstenbræk, 20-40cm. Bladene 2-lOcm x 4-llmm, svagt ud
videde i øvre halvdel, Kronbladene 5-8mm, næsten al"tid rødprikkede. FVTL. 
ssu. hostii: Bladene 5-8mm brede, med afru.ndet eller afskåret spids. 
ssp. rhaetica (Kerner) Br.-Bl.: Bladene 6-?mm 'brede, spidse. 

S. mutata L. Safrangul stenbræk, 20-SOcm, Bladene l0-?0x7-12mm, helrande
de og randhårede. Stænglen mest grenet fra under midten. Kirtelhåret tao. 
Kronbladene 5-8mm, spidse og orangee;ule. VII-VIII. VTL, 500-2000m. ,. 

S, florulenta Moretti Hvirvelstenbræk. 10-JOcm, Tæt bladrose"t med bliven
de visne blade. Bladene 35-60x4-7mm, helrandede, ~den kalk, mørkegrønne. 
En lang, tæt, kegleformet top, Kronbladene 5-?mm. VII-VIII. P: Søalperne. 

Chrysosulenium alternifoliwn L. Alm. milturt. IV-VI •.. RVTLP. 600-1800m, 

PARNASSIACEAE 
Parnassia oalustris L. Leverurt, VI-VIII, FVTLP. 300-1900m. 

HYDRANGEACEAE 

Philadelphus coronarius 1, Pibeved, Uægte jasmin. 1-Jm. Busk med modsa"t
te, Kortst1lKede, lavt fjærnttandede, elliptiske, tilspidsede blade på 5-8 
cm. 1-10 hvide firtalsblomster i klase med mange S"tøvdragere og mest 4 
griffelgrene. V-VI. VT. 0-800m. Samn1en med Duneg og Humle bøg. 

GROSSULARIACEAE 

Ribes r'J.brum L. Haveril-Js. FVTLP. Q-2100m. 

R. oetraeu.m Wulfen Klipperibs. 1-Jm. Bladene op til 15xl5cm, spidslappe
ne, Bladstilken med lange kirtelhar og krusede hår. Kronen randhare~. Kla
sens a:,Cse tæt krush8.ret. Bærret rødt. V-VI. F'/TLP. 800-2000m. 
R, nigr1 ... un L. 

3.. uva-crisna 
Solbær. T: Valsugano, P. Maske 

L, Stikkelsbær. V-VII. FVTLP. 
R. alninum L, Fjældribs. FVTLP. 500-1900m. 

PLATANACEAE 

kun forvildet. 

l00-1600m. 

500-l SOOm. 

Platanus hyOrida Bro-;;, Almindelig platan. Bladene wi.der ! lappede, med 
a1SK:are-;; eller hj::erteformet grund. IV-VI. FVTLP. Dyrket og forvildet. 

:i.OSACE.AE 
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Soiraea. Spiræa. 

1. Blomsterne i en top, der er længere end bred •.••••.•••••• salicifolia 
i en skærm eller halvskærm 2, 

2. Halvskærmen sammensat ( flere gan~':'! grenet), for enden af langsKuci. , . 3. 
" eller skærmen enkel (1 x grenet), for enden af kortskud 4. 

3. Lav busk på 10-25cm. Bladene indtil 4cm ••.•.•..••.••••••.•• decumbens 
100-150cm høj. 3ladene 5-lOcm japonica 

4, Grenene kantede. Golde s~uds blade med 6-8 tænder •..•• charnaedryfolia 
11 trinde, Bladene helrandede, sj. med 2-3 tænder car1a 

Spiraea salicifolia L. Pilebladet spiræa. l-2m. Bladene 4-7xl!-2!crn, glat
te med svagt haret :cand, skarpt oe ofte dobbelt savtakkede, Lyserøde blom
ster. V-VI. FTP. Forvildet, 

S. decumbens Koch Lav spiræa, 10-25cm, liggende og opstigende. Bladene sav
taKkede mod spidsen. FVT. VI-VIII, 300-1900m. 2 underarter: 
ssp, decumbens: Blad~nde~siden glat og bleggrøn. Planten helt glat. 
ssu. tomentosa (Poech) Dostal: Bladundersiden gråfiltet. Kvistene dunede. 

S. chamaedryfolia L. Ælmebladet spiræa. l-2m. Bladene indtil 7x4cm, ægfor
mede til rudeformet-elliptiske, uregelmæssigt eller dobbelt savtakkede mod 
spidsen, glatte, V-VII. F: V. del Natisone. l00-800m. 

S. cana W.& K. Grå spiræa. -lm. Bladene indtil 3ixlfcm, mørkegrønne ovenpå, 
bleggrønne og filtede nedenunder, Unge kviste hårede. V-VI. F: M,Cavallo. 

S. japonica L.f. Spidsbladet spiræa. Bladene ægformede til aflangt-lance~
!ormede, spidse, uregelmæssigt savtakkede, blågrønne nedenunder og ofte ha
rede på ribberne. Lyserøde blomster. V-VI. LP. Forvildet. 

Aruncus dioicus (Walter) Fernald Fjerbusk. 80-lSOcm. Staude. Bladene 2-J x 
±Jersnitdelte med skarpt dobbelt savtakkede, tilspidsede, ægformede småbla
de pa 5-Scm. Blomsterstanden stor og pyramideformet med mange, små, hvide 
blomster med 3 bælgkapsler. VI-VII. FVTLP. 500-lSOOm. 

Filiuendula vulgaris Moench Knoldet mjødur--r_;, V-VII, FVTLP. 0-l500m, 

F. ulmaria (L,) Maxim. Alm. mjødurt. V-VII. l<'VTLP, 0-1600m. 

Rubus saxatilis L, Fruebær. Stænglen urteagtig. Fodfligene frie af blad
stilKen. Bægeret nedad- og kronen opadrettet, H.ødt bær. FVTLP. 500-1900m, 

R. idaeus L. Hindbær. V-VI. FVTLP, l00-2000m. 

R. fruticosus L. Brombær, Mange arter udnøgles i :Flora d'Italia. Nøglerne 
e~ dog for rodede til, at Jeg vil bringe dem her. 

? .. caesius 1. Korbær. '/-VII, FVTLP. 0-1200(-2000)m. 

~. ?..ose. 

l. Griflerne sammenvoksede til en søjle ....•....••.....•..••...••..... 2. 
frie J. 

2. Griffelsøjlen ca. i x støvdragerne. I~ke ~latrende ......•... , styi0sa 
'' mindst lig s1,0vdragerne, Stæne;len klatrende 33. 

3. Bægerbladene m.m. helranded.e ..•..............•.•..••........•.....• 11. 
De 3 ydre 'Jæger'Jlade ~.appe:ie eJ..ler fl:i.gede 

1
• 
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4, Kronbladene gule , . , .. , • , . , , , ..• , • , , ••••••.. , ..• , •.••.•.••• , . foetida 

røde eller hvide 5. 
5. Småbladene dobbelt savtakkede. Hybenstilken kirtelbørstet pendulina 

enkelt , glat 6. 
6. Små.bladene glatte , ..•• , •. , , . , •••.. , .• , . , , •••••• , • , ••••••. , •. , glauca 

dunede majalis 
7, Bladene stift læderagtige. Kronbladene J-4tcm :·············· gallica 

ikke stift læderagtige. Kronbladene l-2~cm 8. 
8. Bladundersiden fil'tet og m.m. kir"tlet. i,Ied harpikslugt (tomer..tosae) 3, 

" glat til dunet 11. 
9. TorY1ene helt lige •.••... , ............ , ................. , • , .. villosa 

" m.m. krummede 10, 
10. ~ybenbægeret tilbagebøjet, tidlig~ affaldende .••.•••...•• tomentosa 

" opret og blivende scabriuscula 
11, Bladuxi.dersider.. tæt ki:!"'tle t ( ruhiginosae .11.m.) ..• , •.•• , .•. , , , ... , 12. 

" uden eller med få kirtler 18. 
12. Hybenstilker..e glatte •••... , . , , , , , , , , •• , , • , • , , • , , , •. , , , , , , . •,,.,, lJ, 

" med kirtelbørster eller kirteldunede 15. 
13. Griffelåbningen under lm.'Tl, SmS.bladsgrunden afru..'1.det ... , obtusifolia 

" over lm.'TI. " kileform.et 14. 
14, Griflerne glatte eller svagt hårede •..•••••••.••• ,, •• , •... agrestis 

lådne ellictica 
:::.5. Griflerne m.m. glatte .. , ...••. , ........•• , •..•.•.•.. , • , , ••.... : . 16. 

lådne 17. 
16. Småbladsgrunden i<ileformet, :aægerbladene ukirtlede , , •• , , , . agrestis 

" afrundet. " kirtlede micran-i.:ha 
17. Tornene tynde, mest uden indblanding af kirtelbørster .••••.. sicula 

" kraftige, ofte blandede med kirtelbørster rubiginosa 
13, Hybenbægeret opret og blivende •.. , , . , , , .••••.•••••• ,,, •••.••. ,,. 2J. 

" tilbagebøjet og affaldende 19. 
19. Bladene halvt læderagtige. Tornene mest rette/svaet kru.rnme jundzillii 

" ikke " • u " krumme ( caninae) 20, 
20. Griffelåbningen over 1mm bred •••.• , •...•.•••• , ••• , •. , • , . , .•• , . , . 21. 

" højst 1mm bred 26. 
21. Bladene glatte, mest noget bl8.grønne .••• , ••• , ••••• , •.•. , , • , , .. , • 2?. 

hårede på undersiden 24, 
22, Hybenstilken med mange stilkKir,;ler. Kronbladene blegrøde .• montana 

" uden eller med få stilkkirtler. Kronbladene rosenrøde 2J. 
2J. Hybenbægeret opret. Hybenstilken 2-20rnm , .•.•.• , ••••• ,., •••. dumalis 

udstående. Hyhenstilken 20-JOmm subcanina 
24. Grenene :-ned krumrn.e torne + rette nå.le torne , , , , •• , • , •. , ••.. rhaetica 

kun med krumme torne 25, 
25. Bladundersiden tæt tiltrykt naret ,,,, .•..••••....•••.••• coriifolia 

svagt r.8.ret subcollina 
26. 3ladundersiden håret ...• , •... , , •• , • , ... , , , .. , .• , , , , , , , , • , .••••.. 27. 

glat JO. 
27, Bladundersiden ukirtlet . , .......... , ..•. , ..••• , •... , .•..•. , • , , .. 28. 

med kirtler på ribherne 2:1. 
28. 2.ybensJilken med stilkkirtler. Kronen bleerød til hvid ,, deseglisei 

glat corymbif ra 
29, Ey:Jenstilken med stilkkirtler. Bægerbladene kirtled.e udveud. ahiet na 

" glat. 3ægerrJladene ukirtlede ohtusifo 1a 
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JO. Hybenstilken med stilkkirtler , • , , ••••••.•. , . , •• , •• , ••• , , •• , •.. , , • Jl, 
" glat J2, 

Jl. Bladene enkelt savtakkede, korttandede ••••••.•••.•••.•. andegavensis 
11 dobbelt , langtandede ni tidula 

32, Bladene helt uden kirtler .•......•...••••.••.•.•••••...••.••. canina 
med kirtler på stilke og skaft nitidula 

JJ. Bladene stedsegrønne og læderagtige ...••••..•..••••... , sempervirens 
løvfældende cg urteagtige arvens is 

R. arvensis Hudson Hvid slyngrose, !-Jm. Bladene matte. Kronen hvid, Ydre 
bægerblade fligede, 2ybenet 10-16mrn, rødt, V-VII. FVTLP. 0-1400m. 

R, foetida J.Herrmann Gul rose. 1-,im. Tornete ret1:e, Bladene mørkegrønne. 
Bægerbladene helrandede, oprette i frugt, v. VLP. Dyrke1; og forvildet. 

R. majalis J,Herrmann (R. cinnamomea) Kanelrose, l-2m. Kvistene tynde, 
SKinnende rødbrune. Bladoversiden tiltrykt dunet og blågrøn. Hybens--i;ilken 
glat. Hybenet kugleformet. 'II-VII. LP, 600-lJOOm. 

R, glauca Pourret Kobberrose. 2-Jm. Kvistene b.cunlilla, ofte bl8.duggede. 
Bladene blågrønne eller lillaagtige, Hybenet kugleformet, 'or•.mligrød-;;, 
'II-VIL FVTLP. 500-2000m. 

R. uendulina L. Klipperose. J0-120cm. Spinkel, ofte liggende busk, ra el
ler ingen, rett torne. Hybenet æg- eller flaskeforme, hængende, mes~ med 
kirtelbørster. Xro:tJ.bladene mest dyht rosenrøde. VI-VII. FVTLP. 600-180om. 

R. gal lica L. Sukkerrose. J0-20cm. Ofte med kru.rnme og rette torne samt 
k1rtel~ørster. Bladene dobbelt savtakkede, met blågrønne ovenpå, dunede og 
kirtlede og blegere nedenunder. Stærkt duftende blomster. V-'fI. :F'VTLP. 

R. stylosa Desv. Griffelrose. ~-3m. Med kraftige, kru.m.me torne. Ydre bæ
ger"blade med kirtel tandede flige. Bladoversiden skinnende, 't.mdersiden gr8.
grøn og tæt dunet. VI-VII. 

R. semnervirens L. Stedsegrøn rose, 1-Jm. Bladene skinnende, Kronen hvid. 
Hybenet ca. lem, rødt. Bægerbladene mest helrandede. V-VI, FVL. O-lOOm. 
R. jundzillii Besser Netåret rose. l-2m. Bladene dobbelt savtakkede, un
dersiden med 9afaldende fremtrædende ribbenet, gla~ med få kirtler på rib
berne. Hybenstilken med stilkkirtler. VI. TP. JOO-llOOm. 

R, montana Chaix Bjærgrose. 1-Jm. Tornene bøjede eller næsten rette, med 
brat fortykket grund. Bladene dobbelt sav<;;akkede, med kirtlede ribber. 
VI-VII. VTLP. 800-1600m. 

R. canina L. Glat hunderose. 

R. andegavensis Bast. Korttandet 

R. nitidula Besser (R, blondeana) 
te:tandede. 

hunderose. Hybenet ofte med stilkkirtler. 

Kirteltandet hunderose. Småhladene kir-

R. dumalis (3echst.) 3oulay (R. vosagiaca) Blågrøn rose. 

R. su.bcanina (Chrtst) DT &: Sarnth. Langstilket blågrøn rose. Frugts"tilke
ne :nest længere end hybenet, 

R. coriifolia Fr. (R. caesia) håre~ blågrøn rose, 
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Rosa subcollina (Christ) DT & Sarnth. 'l'idlie hunderose. Bladundersiden 
mest græsgrøn, ikke blådugget. 

R. rhaetica Gremli Tvetornet hunderose. Bladene ikke blågrønne, noget 
kirtlede og m.m. hårede på begge sider. Blomsterstilken 5-lOmm. 

R. obtusifolia Desv. Rubladet rose. 

R. corymbifera Borkh. (R. dumetorum) Håret hunderose. 

R. deseglisei Bor. Bleg hunderose. 

R. abietina Gren. Granrose. 

R. tomentosa Sm. Langstilket filtrose. V-VI. }l'VTLP. 500-1200m. 

R. scabriuscula Sm. Rubladet filtrose. 

R. villosa L. Spansk hyben. 

R. rubiginosa L. Æblerose. 

R. elliptica Tausch Kilebladet rose. Grenene uden nåletorne og kirtel
børster. Hybenet glat. Hyb~nbægeret opret. 

R. agrestis Savi Lugtløs æblerose. 

R. micrantha Borrer Småblomstret rose. Hybenbægeret tilbageslået, affal
dende. Hybenet glat eller kirtlet. 

R. sicula Tratt. Siciliansk rose. 20-50cm. Blomsterstilkene 3-5mm, ofte 
kirtelbørstede. Kronbladene 10-15mm. V-VI. P: Søalperne. 800-l500m. 

Agrimonia eupatoria L. Almindelig agermåne. Blomsterbundens sider furede 
hele vejen; alle krogbørster opadrettede. VI-VII. Ii'VTLP. 0-lOOOm. 

A. procera Wallr. Vellugtende agermåne. Blomsterbundens sider furede i 
øvre halvdel; de ydre krogbørster noget nedadrettede. VI-VII. 0-1800m. 

Aremonia agrimonoides (L.) DC. Lav agermåne. 5-20cm. En mindre agermåne 
med 2-3 blomster sammen i en løs kvast. Blomsterbunden uden børster. Små
bladene aftager i størrelse mod grunden. V-VI. 1''VTLP. 500-1500rn. 

Sanguisorba officinalis L. Lægekvæsurt. 25-lOOcm. 3-7 par småblade på 
3,S-7cm. Mørkerøde kronblade. 4 støvdragere. V-VIII. FVTLP. 0-2000m. 

Os. dodecandra Moretti Grøn kvæsurt. 40-lOOcm. Bladene med 7-8(4-10) par 
smablade, hvoraf de større er 8x3cm. Akset gulgrønt, 4-7cm. 8-9(6-15) 
støvdragere, ca. 2 x bægeret. VII-IX. 700-2lOOm. L: Alpi Orobies sydside: 
V. di Scalve, V.Seriana, V.Brembana, Foppolo, Val Mora. 

S. minor Scop. Bibernelle. VII-VIII. FVTLP. 0-1300(-2000)m. 2 underarter: 
ssp. minor: Blodstillende bibernelle. Underbægeret kantet, med netårede 
sider. 
ssp. muricata Briq.: Vingefrøet bibernelle. Underbægeret vinget, med gru
bet-vortede sider. 

Dryas octoretala L. Rypelyng. 8-12cm. Lav, tæppedannende dværgbusk med 
aflangt æg ormede, rundtakkede blade med mørk, rynket o\E!Tside og hvidfil
tet underside. Oftest 8 hvide kronblade. Griflen fjerhåret og forlænget i 
frugt. VI-VIII. FVTLP. 1500-2500m. 
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~. Nellikerod. 

1. Stænglerne enblomstrede. Blomsterne gule, 2!-4cm brede ••••••••••••• 2. 
" flerblomstrede 3. 

2. Ingen udløbere. Endesmåbladet meget større end sidesmåbladene montanum 
Med udløbere. Endesmåbladet lidt større end sidesmåbladene reptans 

3. Blomsterne nikkende. Bægeret rødbrunt ••••••••••••••••••••••••• rivale 
11 oprette. Bægeret grønt urbanum 

Geum reptans L. Krybende nellikerod. 5-30cm. Småbladene dybt tandede. VII
VIII. FVTLP. 2000-3400m. 
G. montanum L. Bjærgnellikerod. 5-30cm. Endesmåbladet noget trelappet el
ler uregelmæssigt tandet. VI-VII. FVTLP. 1800-2600m. 

G. rivale L. Engnellikerod. VI-VII. FVTLP. 200-2lOOm. 

G. urbanum L. Febernellikerod. V-VII. FVTLP. 0-1600m. 

Potentilla. Potentil. 

1. Alle eller nedre blade finnede •••••••••••••••••••••••·•············ 2. 
" blade fingrede eller trekoblede 8. 

2. Kronbladene mørkerøde og spidse •••••••••••••••••••••••••••• palustris 
11 hvide eller gule, butte eller udrandede 3. 

3. Kronbladene hvide •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• rupestris 
" gule 4. 

4. Busk på l-lm ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• fruticosa 
Urter 5. 

5, Med udløbere. Bladundersiden sølvhvid ••••••••••••••••••••••• anserina 
Uden 11 6. 

6. Bladene 2 x delte med linjeformede flige ••••••••••••••••••• multifida 
11 l x 11 " lancetformede, m.m. dybt del te afsnit 7. 

7. Kronbladene mindst så lange som bægerbladene •••••••••••• pensylvanica 
11 kortere end bægerbladene supina 

8. Kronbladene hvide, lyserøde eller hvidgule ••••••••••••••••••••••••• 9. 
11 smørgule 16. 

9. Grundbladene trekoblede ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 10. 
" 5(-7)-fingrede 13. 

10. S-tængler og blade hvidfiltede •••••••••••••••••••••••••••••••• nitida 
'-! ~ 11 m.m. hårede, men ikke hvidfil tede 11. 

11. Stænglerne med 5-mange blomster, længere end bladene ••• grammopetala 
11 " 1-4 blomster, oftest kortere end bladene 12. 

12. Med udløbere. Bladene med 4-6 par butte tænder •••••••••••••. sterilis 
Uden 11 11 11 6-11 par spidse tænder micrantha 

13. Kronbladene smalle, kortere end bægeret •••••••••••••••••••• valderia 
11 brede, mindst lig bægeret 14. 

14. Bladundersiden hvidfiltet •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• alba 
11 grøn 15. 

15. Kronbladene 6-8mm brede, meget længere end bægerbladene •••• clusiana 
" højst 5mm brede, kun lidt længere end bægeret caulescens 

16. Blomsterne 4-tallige •••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••• erecta 
" 5-tallige 17. 
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17. Alle blade 3-koblede •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 18. 

11 eller nedre blade 5-7 (-9 )-fingrede 22. 
18. Stænglen opret, 10-40cm, mangebladet. 0-få golde rosetter norvegica 

" med 1-3 blade 19. 
19. Bladundersiden hvidfiltet •••••••••••••••••••••••••••••••••••• nivea 

11 ikke hvidfiltet 20. 
20. Stænglen 10-30cm. Kronbladene 10-15mm, ca. 2 x bægeret grandiflora 

11 3-15cm. 11 3-5mm, højst li x bægeret 21. 
21. Småbladene glatte, eller svagt hårede nedenunder ••••••••• brauniana 

" med lange, m.m. udstående hår frigida 
22. Alle stængler krybende og rodslående ••••••••••••••••••••••• reptans 

Stænglen opret eller liggende, sjældent rodslående 23. 
23. Blomstrende stængler endestillede, 0-fa sidestillede rosetter 24. 

" sidestillede fra grundrosetterne 29. 
24. Stængelhårene udstående og m.m. bugtede, 2-5mm •••••••••••••••••• 25. 

11 til trykte 27. 
25. Kronbladene 4-5mm. Bægeret forøget i frugt ••••••••••••••. intermedia 

" 6-12mm. 11 ikke forøget i frugt 26. 
26. Småbladene med 3-8 tandpar. Stænglen m.m. uden korte hår ••••• hirta 

11 11 7-15 11 
" også med " " recta 

27. Griflen svagt fortykket mod spidsen •••••••••••••••••••••••• collina 
11 smallere mod spidsen 28. 

28. Bladundersiden hvidfiltet. Bladranden omrullet •••••••••••• argentea 
11 gråfiltet. 11 ikke omrullet inclinata 

29. Bladundersiden med krusede hår, m.m. filtet •••••••••••••••• collina 
11 11 rette hår JO. 

30. Småbladene 3-6cm med 6-12 tandpar. Griflen tyk forneden thuringiaca 
11 1-2(-J)cm med 2-6(-8) par tænder. Griflen tyk foroven 31. 

31. Grlllldbladene med 7(9) småblade •••••••••••••••••••••••••••••••••• 32. 
11 overe:vejende med 5 smitblade 33. 

32. Blad- og stængelhårene med klUldret grund ••••••••••••••• heptaphylla 
" 11 11 uden 11 11 australis 

33. Grundbladsfodfligene æg-lancetformede, mest brune og fåhårede ••• 34. 
" linje-sylformede, " grå.lådne 35. 

34. Småbladets endetand altid mindre end sidetænderne •••••••••••• aurea 
11 " ca. så stor som II crantzii 

35. Bladundersiden uden stjærnehår ••••••••••••••••••••• tabernaemontani 
•
1 med " , i det mindste nær midterribben 36. 

36. 5-7 småblade. Undersiden spredt stjærnehåret ••••••••••••••• pusilla 
3-5 " 11 tæt stjærnehåret cinerea 

Potentilla fruticosa L. Buskpotentil. !-lm. Stænglerne forveddede, de un
ge tæt dunede. Mest 5 småblade på lo-25x2-7mm, helrandede. Kronbladene 
8-12mm. VII-VIII. P: Søalperne (V. Gesso ved Valdieri og Entraque). 

P. palustris (L.) Scop. Kragefod. V-IX. VTLP. 100-1900m. 
P. anserina L. Gåsepotentil. V-VIII. FVTLP. 0-18oom. 
P. rupestris L. Klippepotentil. 10-50cm. Stænglen rødbrun og tætdunet. 
Nedre blade med 5-7 småblade, stængelbladene jordbæragtige. V-VI. FVTLP. 

P. multifida L. Fingerpotentil. 5-25cm. Bladene grønne ovenpå, grågrønne 
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nedenunder. Småbladene dybt snitdelte med ganske smalle flige. Kronbladene 
5-7mrn. VII. P: Ossola, Cogne, Moncenisio. 2000-2800m. 
Potentilla pensylvanica L. 15-80cm. Stænglen kraftig, opret og gradunet. 
Nedre blade med 3-5 par dybt tandede til fligede afsnit. Kronbladene 8-12 
mm. P: Val Sesia, V.Aosta. 1300-1400m. 

P. nivea L. Snehvid potentil. 5-15cm. Småbladene 7-25x6-15mm, elliptiske, 
med omkring 4 par tænder, meget svagt dunede ovenpå. Kronbladene 6-9rnm, 
lidt længere end bægeret. VII. TLP. 2300-JOOOm. 

P. argentea L. Sølvpotentil. VI-VIII. FVTLP. 0-1200m. 

P. inclinata Vill. Skærmpotentil. 15-50cm. Stænglerne mest opstigende. Små
bladene indskåret-tandede til fligede 1 med 6-12 par tænder. Mellemform mel
lem argentea og recta. V-VI. FVLP. 0-~oom. 
P. collina Wibel Bakkepotentil. 10-JOcm. Mellemform mellem argentea og ta
bernaemoniani, pusilla og cinerea. IV-VII. VTLP. 100-1550m. 4 småarter: 
P. johanniniana Goiran: Ingen grundroset. Den blomstrende stængel endestil
let (eneste småart med disse træk). VTL. 
P. alpicola De la Soie: Stænglen ikke tiltrykt uldhåret forneden. 
P. wiemanniana Gllnther & Schummel: Stænglen tiltrykt uldhåret forneden. 
Blom·sterne i halvskærm. Småbladene ret harede ovenpa. VT. 
P. thyrsiflora Zimmeter: Stænglen tiltrykt uldhåret forneden. Blomsterne i 
klase. Smabladene næsten glatte ovenpå. T. 

P. supina L. Sandpotentil. 10-40cm. Grundbladene med 2-5 par småblade, de 
øvre ofte 3-koblede. 1-fåårig. Kronbladene 2i-3mm. Blomsterne nikkende ef
ter blomstringen. Fugtigt sand og dynd. VI-IX. TLP. o-8oom. 

P. norvegica L. 
være finnede med 
bladene med 8-12 

Norsk potentil. 10-40cm. Mest enårig. ~nkelte blade kan 
4-5 småblade. Småbladene 2-7xl-4cm. Stænglen rødlig. Små
par tænder. VI-IX. VT. 600-1500m. 

P. intermedia L. Småblomstret potentil. 20-50cm. (3)5 par småblade på 
lo-35x5-l5mm med 5-8 par tænder. Kronen næppe længere end bægeret, 4-Smm. 
P. recta L. Rank potentil. VI-VII. FVTLP. 0-1200m. 
P. hirta L. Håret potentil. 20-70cm. Ligner foregående, men uden kirtel
hår. Stænglen ofte rødlig. V-VII. FVTLP. 0-900m. 

P. grandiflora L. Storblomstret potentil. 10-JOcm. Stænglen ofte rødlig, 
tæt håret. Smabladene li-4xl-Jcm, noget gråfiltede nedenunder og 7-10 par 
tænder. VI-VIII. TLP. 1800-2500m. 
P. thuringiaca Bernh. Tysk potentil. 10-30cm. Spinkle stængler med udstå
ende hår og kirtelhår. 5-9 småblade. Kronbladene 7-lOmm. VI-VII. VLP. 

P. brauniana Hoppe Dværgpotentil. 2-5cm. smabladene 5-10x3-7mm, med ca. 3 
par tænder. Blomsterne 1-3 sammen. VII-VIII. lt'VTLP. 1900-JOOOm. 
P. frigida Vill. Højfjældspotentil. 3-lOcm. Småbladene 10-15x7-12mm, med 
3-5 par dybe tænder. Kronen ca. =bægeret.VII-VIII. TLF. 2500-JlOOm. 
P. crantzii (Crantz) Beck Guldpotentil. 2-10(-20)cm. Stænglen med opret
udstaende behåring. Bladranden med udstående, ikke sølvglinsende hår. Kun 
hoved- og sideribber synlige på bladundersiden. VI-VIII. FVTLP.1600-2600m. 
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Potentilla aurea L. Randharet potentil. 5-20cm. Stænglen tiltrykt haret. 
Bladranden med tiltrykte, sølvglinsende har. Bladundersiden tydeligt neta
ret. VI-VII. FVTLP. 1800-2900m. 

P. heptakhylla L. Mat_potentil. 5-lScm. Planten kirtelhåret, især pa blom
sterstil ene. Stængelharene udstaende. V-VII. FVL. 200-1500m. 

P. australis Krasan Fablomstret potentil. 10-20cm. Stænglen med udstaende 
har pa 2-Jmm og korte hår på tmm, undertiden kirtlet forneden. Fablomstrede 
kvaste. Smabladene med 2-4 par tænder. IV-V. F: Gorizia. 0-800m. 

P. tabernaemontani Aasch. Varpotentil, 5-15cm. Bladoversiden glat eller 
faharet, mørkegrøn og noget skinnende. Blomsterstilkene uden stjærneh<ir, 
med korte opadrettede og lange udadrettede har. IV-IX. FVTLP, 0-1500m. 

P. nus~lla H~st Stjærnehå~et varpotentil. 5-15cm. Bladoversiden matgrøn, 
ikke SK1nnenae, Blomsterstilkene med oftest korte og lange kirtelhar samt 
længere buekrwnmede alm. h8.r. V(-VII), FVTLP. 0-1700m. 

P. cinerea Chaix Grå potentil. 5-15cm. Bladoversiden grågrøn og tæt stjær
n~haret til grøn; un~ersiden grå, Blomsterstilkene tæt stjærneharede, med 
eller uden alm. og kirtelhår. III-VI. 0-1600m. 2 underarter: 
ssp, cinerea: Undersidens midterribbe med ca. 2mm lange har. P. 
ssp. areanaria (Borkh.) Fourn.P.: Bladundersidens midterribbe med ca. 1mm 
lange har. FV. 

P. erecta (L.) Rauschel 

p, rentans L. Krybende 
Tormentil, V-VIII. FVTLP. 0-2400m. 

potentil, V-IX, FVTLP. 0-1600m. 

P. caulescens L, Mangestænglet potentil. 10-JOcm. Grundbladssmåbladene 
10-JOmrn, med få sammenbøjede tænder fortil, med tiltrykt silkeharet og Kir
tlet underside. Gule grifler. Kronbladene 6-lOmm. VI-IX. FVTLP. 500-2000m. 

P. clusiana Jacq. Tretakket potentil. 5-lOcm, Bladene 7-12mm, afstudsede 
fortil med 3-5 tænder. Oftest 1-3 blomster pr. kvast. Rødlige grifler. 
Kronbladene 9~10mm. VI-VIII. F: Juliske Alper over Gave del Predil. 

P, nitida L. Lyserød potentil. 2-5cm, Kronbladene lyserøde, 10-12x7-10mm, 
Hele planten tæt sølvglinsende beharet. Støvtrade og grifler rødlilla. Bru
ne støvknapper. VII-IX. FVTL, 1600-2500m. 

P. valderia L. Kortkronet potentil. 10-40cm. Oftest 7 omvendt lancetforme
de smablade, finttandede fortil, grønne eller gra ovenpa, grafiltede neden
under. Kronbladene 6-7mm. VII-VIII. P: Søalperne fra M.Tinibras til Limone. 

P, grammopetala Moret ti _Klæbrig potentil. l0-30cm. Klæbrig-kirtlet, Sm.i
bladene med længere udstaende og kortere kirtelhar, med 4-9 par tænder, 
Kronbladene smalle, ofte kortere end bægeret, VII-VIII: LP: Fra Comosøen 
til Val Sesia og fra Valchiusella til Gran Paradiso. 1800-2200m. 

P. alba L. Hvid potentil. 5-15cm. 5 omvendt lancetformede, fortil fåtande
de smaolade. Kvas tene kortere end bladene. Kronbladene 7-lOmm. IV-V, FTLP. 

P. sterilis (L.) Garcke Jordbærpotentil. Støvtrcidene glatte og tradforme
de, smallere end støvknapperne. Bægeret gulligt indvendigt. III-V. L. 
P. micrantha Ramond Fyrrepotentil. 5-lOcm. Støvtradene randharede forned-
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en, båndformede, næsten så brede som støvknapperne. Bægeret rødt indven
digt. I-V. FVTLP. 0-1500m. 

Sibbaldia rrocumbens L, Trefingerurt. 2-5cm. Bladene trekoblede med omven
at-æg-Kile ormede, tretandede, småblade.på 5-20mm, Tætte, fablomstrede, 
korte kvaste. Bægerbladene 3mm, kronbladene l!-2mm, smalle og bleggule. 
VI-VIII. FVTLP. 2000-2800m. 
Fragaria vesca L. Skovjordbær. Kvastens underste støtteblade over 8x3mrn, 
Blomsterstilkene tiltrykt h8.rede. Blomsterne l0-16mm brede. IV-VI. FVTLP, 

F. moschata Duchesne Spansk jordbær. 15-30cm. Kvastens underste støtteblad 
over BxJmm, Blomsterstilkene udstående harede. Blomsterne 17-29mm brede. 
Bladundersiden løst'opad-udstaende h8.ret. V-VI. FVTLP, l00-160Qm. 

F. viridis Duchesne Bakkejordbær, Kvastens underste Støtteblade 3-8x!-2mm. 
Bægeret tiltrykt frugten (tilbagebøjet hos de 2 andre). V-VI, FVTLP, 

Duchesnea indica (Andrews) Focke Indisk jordbær. Et jordbær med korte gule 
kronblade og smagløse, røde bær. Med blomster på udløberne. Yderbægeret]
tandet. V-VII, Forvildet i FVTLP, 0-800m. 

Alchemilla. Løvefod. Pignatti udnøgler 76 arter. Af dem har jeg medtaget 
nøgle til de arter, de.r har bladene over t delte. 

1. Bladene glatte eller med få randhår, dybt tandede fortil pentaphyllea 
" med håret underside 2. 

2, 5-7 småblade, hvoraf i det mindste det midterste er helt frit 3, 
7-9 , der ofte er m.m. sammenvoksede ved grunden 8. 

3. Bladene med 5 (sj. 6) små blade • , •.• , , ••••••••• , ••• , , •• , ••••• , ••..• , 4, 
Nedre blade med 6-7 småblade 6, 

4, Bladtænderne 1mm. Bladundersiden sølv-silkehåret ••••••••••• saxatilis 
2-Jmm, Bladundersiden spredt haret 5. 

5, Stænglen opret, 2-J x bladene ••.••• , ••• , ••• , , , •••••••••••• vaccariana 
u kort, kun lidt længere end bladene subsericea 

6. Nøglerne sammentrængte. Kvastene kun lidt over bladene •••••.•. alpina 
" adskil te. Kvas tene tydeligt højere end " 7. 

7. Småbladene bredest i nedre halvdel , •••• , ••••.• , • , •.•••••••• transiens 
" i øvre ouaca 

8. Bladene t-i del te, Undersiden med metalglans •• , •••• , , , , • , , • conjUilcta 
" mindst 2/3 del te 9, 

9. Bladtænderne 2-3mm; undersiden fa.håret .•••....•• , •••••••.••• , ••••. 10. 
" kortere; undersiden hvidhåret 11. 

10. Afsnittene omvendt ægformede, forbundne nederst •.•••••••• grossidens 
" smalt elliptiske, helt adskilte glacialis 

11. I det mindste midterafsnittet helt frit ....••.•••••.••...••...... 12. 
Alle afsnittene sanunenvoksede ved grunden 14, 

12. Unge blade længdefoldede, Stænglerne grøni:e :·············· plicatula 
" " ikke foldede. " rødlige 1 blomst 13. 

13. Sideafsnittene tydeligt forbundne ....••••••....••.•••••• chiropnylla 
" næsten frie ni tida 

14. Bladene 2/3-4/5 delte. Stænglen rødlig i blomst ••...••••••.• pallens 
næsten helt delte, Stænglen grøn 15, 
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15. Afsnittene med ret parallelle sider, m.m. afskårne fortil 

11 11 buede sider og m.m. spidse fortil 

Aphanes arvensis L. Alm. dværgløvefod. IV-VI. FVTLP. 0-1300m. 
Pyrus pyraster Burgsd. Vild pære. IV-V. FVTLP. 0-1400m. 

• • hoppeana 
flavovirens 

P. nivalis Jacq. Snepære. 8-20m. Grenene oftest tornløse. Bladene 5-9x3-4 
cm, omvendt ægformede med nedløbende grund, helrandede eller svagt rundtak
kede fortil, tæt grådunet nedenunder, svagt ovenpå. Unge kviste dunede. 
Frugten 3-4cm, næsten kuglerund, gulgrøn med røde pletter. V-VI. ? 

Malus silvestris Miller Skovæble. Modne blade glatte på begge sider.FVTLP. 

M. domestica Borkh. Sødæble. Modne blade med filtet underside. FVTLP. 

Sorbus. Røn. 

1. Bladene fjersnitdelte •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2. 
11 hele til lappede 3. 

2. Vinterknopperne rødbrune. Barken ru. 5 grifler ••••••••••••• domestica 
11 sorte. Barken glat. 3-4 11 aucuparia 

3. Modne blade med grøn underside ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4. 
11 11 " hvid- eller gråfiltet underside 5. 

4. Træ med spidslappede blade •••••••••••••••••••••••••••••••• torminalis 
Busk med hele, savtakkede blade chamaemespilus 

5. Bladranden kortlappet •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• mougeotii 
" savtakket aria 

Sorbus aucuparia L. Alm. røn. V-VI. 600-2100m. 2 underarter: 
ssp. aucuparia: Blomsterstandsaksen dunet. Frugten m.m. kugleformet. 
ssp. flabrata (Wimmer & Grab.) Caj.: Blomsterstandsaksen glat. Frugten æg
forme • 

S. domestica L. Storfrugtet røn. 8-15m. Blade som hos foregående. Vinter
knopper glatte og klæbrige. Fåblomstret halvskærm. Frugterne li-3cm, kirse
bærstore, pæreformede, grøn- eller brunlige. 0-800m. IV-V. FVTLP. 
s. torminalis {L.) er. Tramvridrøn. rv-v. FVTLP. o-8oom. 
s. chamaemespilus (L.) er. Alperøn. 60-150cm. Kronbladene lyserøde, opret
te og smalle. Bladene 3-6cm, elliptiske til omvendt ægformede, mørkegrønne 
ovenpå og blågrønne nedenunder, m.m. glatte og næsten læderagtige. Bjærg
fyrrezonen. VI. FVTLP. 1500-2300m. 
s. aria (L.) er. Sydlig akselrøn. 3-2om. Bladene 5-12cm, oftest bredest på 
eller under midten, mest med afrundet grund; med 10-14 ribbepar. Bærret of
te længere end bredt, rødt, med mange små prikker. V-VI. FVTLP. 0-1200m. 

S. mougeotii Soy-Will.& Godron Ællebladet røn. l-8m. Bladene 7-10x3i-5~ 
cm, med kileformet grund og 8-10 ribbepar; lapperne indtil i dybe. V-VI. P. 

Eriobotr}a japonica (Thunb.) Lindley Japansk mispel. 1-Bm. Lille træ. Bla
dene 12- 5cm, bredt lancetformede, tandede, med rødbrunt filtet underside. 
Kvastene tæt rødbrunt filtede. Frugten 3-6cm, ellipsoidisk, orangegul. 
X-II. Forvildet i L. 0-600m. 
Amelanchier ovalis Med. Europæisk bærmispel. l-3m. Busk med sorte grene 
og bredt elliptiske, savtakkede blade med afrundede ender og uldhåret un-
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derside som ung. Kronbladene smalle og hvide, uldhårede udvendigt. Frugten 
sorteblå, ca. 6-Bmm. IV-V. FVTLP. 0-1200m. 

Cotoneaster integerrimus Med. Rød dværgmispel. !f-ltm. Blomsterstilke og 
bægerblade glatte. Bladene l~-4cm. Kvastene med 1-5 blomster. FVTLP.VI-VII. 
C. nebrodensis (Guss.) C.Koch Filtet dværgmispel. 1-2(-))m. Blomsterstilke 
bægerblade og frugt tæt filtede. Bladene 2-5cm. Kvastene med 3-12 blomster.' 
IV-V. FVTLP. 500-1600m. 
Pyracantha coccinea M.J.Roemer Ildtorn. i-2m. Stærkttornet busk. Bladene 
stedsegrønne, omvendt lancetformede, 2-4cm, skinnende ovenpå, helrandede 
til fåtandede. Røde· bær. IV-V. Vild langs Adriaterhavet nordpli til Mesola 
og Rosalina. Ellers forvildet. 0-900m. 

Mespilus germanica L. Mispel. 2-6m. Busk med slanke, oftest op
rette grene og næsten sort bark. Bladene 5-12crn, lancetformede til omvendt 
ægformede, savtakkede, først hvidfiltede på undersiden, siden glatte. Hvide 
blomster. Kronbladene 10-13mm. V-VI. Dyrket og forvildet. FVTLP. 0-lOOQm. 
Crataegus monogyna Jacq. Engriflet hvidtjørn. 1 griffel. IV-V. FV~LP. 

C. oxyacantha L. Alm. hvidtjørn. 2-3 grifler. Nedre bladlappers yderkant 
med 5-13 .småtænder. Blomsterstilke og bægerblade glatte. IV-VI. FVTLP. 

e. azarolus L. Akselved. 2-8m. 2-3 grifler. Bladformen som hos foregaende 
art, men de nedre bladlappers yderkant helrandet. Blomsterstilke og bæger
blade uldhårede. Dunede bladundersider. IV-V. Forvildet i L. o-Boom. 
Prunus. 

1. Bladene 3 x så lange som brede. Frugt og frugtknude ofte dunede •••• 2. 
11 ikke meget mere end 2 x så lange som brede. Glat frugtknu.de 3. 

2. Bladet bredest i øvre halvdel •••••••••••••••••••••••••••••••• persica 
11 

" i nedre " dulcis 
3. Blomsterne i klase eller halvskærm ••••••••••••••••••••••••••••••••• 4. 

11 enlige eller i siddende skærme 5. 
4. 3-12 blomster i en kort halvskærm •••••••••••••••••••••••••••• mahaleb 

15-3 5 11 '' " lang klase padus 
5. Frugtstilken mindst 2 x den modne frugt •••••••••••••••••••••••••••• 6. 

11 højst lidt længere end den modne frugt 8. 
6. Bladene 3-5fcm. Busk ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• fruticosa 

" (6-)8-15cm. Ofte et træ 7. 
7. Bladene enkelt savtakkede,. skinnende ovenpå •••••••••••••••••• cerasus 

11 dobbelt " , matte ovenpa avium 
8. Unge kviste skinnende og glatte •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 9. 

11 11 matte 10. 
9. Bladgrunden kileformet •••••••••••••••••••••••••••••••••••• cerasifera 

" svagt hjærteformet til bredt af'rundet brigantina 
10. Barken sortagtig. Stærkt tornet. Bladene 2-4cm •••••••••••••• spinosa 

11 burn. Ikke eller lidt tornet. Bladene 3-8cm dames ti ca 
Prunus persica (L.) Batsch Fersken. Rødlige, kantede kviste. Bladene noget 
brunliggrønne, glatte, 6~9x2-3cm. IV-V. Dyrket og forvildet. 

P. dulcis (Miller) Webb Mandel. Bladene 4-12xlf-3cm, glatte. Barken brun
gra. Vildformerne tornede. II-III. Dyrket og forvildet. 
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Prunus br1.gant1na 'Jill. Murmelblomme. 2-6m. Bladene 5-8x2i-5cm, bredest i 
nedre halvdel, glatte og skinnende ovenpa, dunede pd undersidens ribbe~, u
regelmæssigt dobbelt savtakkede, Frugten 2-3cm, ru....Y1d, gul eller rød, bit
ter. IV-V. P: Fra V. di Lanzo og V.Susa til Søalperne. 1400-1700m. 

P. cerasifera Ehrh. Mirabel. III-IV. Dyrket og farvilet. FVTLP. 0-800m. 

P. sninosa L, Slåen, III-IV. FVTLP. 0-1500m. 
P. domestica L. III-IV. Dyrket og lidt forvildet. 0-lOOOm. 2 underarter: 
ssp. domestica: Blomme. Unge grene glatte. Oftest uden torne. Aflan~ frugt. 
ssn. 1.nsititia (1,) Schneider: Kræge, Unge grene tæt dunede. Undertiden 
tornet. Frugten rund, 

P. fruticosa Pallas Dværgkirsebær. 30-lOOcm. Helt glat busk. Langskudde
nes blade J-5~cm, kortskuddenes l~-2icm, alle fint savtakkede, mørke og 
skinnende grønne. 2-5 blomster sammen pa 2-Jcm lange stilke. Frugten 7-10 
mm, rund og mørkerød. IV-V. VT. 0-8oom. 

P. avium L. Fuglekirsebær, IV-V. FVTLP. 0-lSOOm. 

P. cerasus L. Surkirsebær. IV-V. FVTLP. 0-800m. 
p, mahaleb L. Klippekirsebær. 2-6m. Bladene bredt ægformede,_næsten med . 
hjærteformet grund, tilspidsede, finttakkede og lidt læderagt1ge, Unge kvi
ste kirteldunede. Barken gralilla, skinnende. Frugten 8-lOmm, sort og æg
formet. IV-V, FVTLP. 0-800m. 

P. padus L. Hæg. V-VI. FVTLP. 0-1900m. 
LEGUMINOSAE 

1. I det mindste nogle blade finnede (hertil arter med store, småblads
lignende fodflige) eller fingrede , ••••••••••• , , .•••• , , • , . , , , • , , ~, 

Bladene enkle eller trekoblede 29. 
2. Bladene ligefiiinede ••••••.. , ••• , •.••• , • , , • , .. , •••..•••••• , , , , • , , •.•• 3, 

uligefinnede eller fingrede 10. 
3. I hvert fald nogle blade dobbelt ligefinnede. 1rræer , , • , •.• , •• , , , , , , 4. 

Bladene l x ligefinnede. Urter eller halvbuske 5, 
4, Støvdragerne langt udragende. Blomsterne røde ••••••••••••••• Albizzia 

indesluttede. Blomsterne hvidgrønne Gled1ts1a 
5, Bladskaftet ender i en torn. Halvbuske ••••••.....•••..•••• Astragal~s 

" :iden torn. Urter 6. 
6. Bladskaftet ender ikke i nogen slyngtrad eller brod ••.•••.•.. Arachis 

'' i en slyngtråd eller brod 7, 
7, Stæ~glen vinget eller smabladene ligestrengede ••...•••.•••.. Lathyrus 

" uvinget og smabladene fjerstrengede 8, 
8. Alle bægertænder mindst 2 x røret .• , • , , ••• , , •....... , •••• , •.• , , , Lens 

Mindst 2 bægertænder kortere end røret 9, 
9, Griflen kun dunet på oversiden .. , , •.• , , •••..••••••• , , •• , •.•• Lathyrus 

Vicia 
10. Blomsterstilkene udgc:ir m.m. fra sam.'lle pu..ri.kt •. , , ..•........ , . , , , •. 

Blomsterne enlige, i klaser eller tætte toppe 
11. Bælgen en led bælg •. , •••. , •.•. , , •••• , ••. , •... , .••.. , .• , ••.•.••.. , . 

" ikke leddelt 

u. 
18. 
12. 
14. 
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12. Bælgen stærkt netåret. Kølen but ..•.•.•••.•••••.•.•.••.•.• Ornithopus 
ikke spids 13, 

13, Bælgen med dybe, ensidige indskæringer ..•••.•.••••.•.•••• Hippocrepis 
'' lidet indskåren, m.m. symmetrisk Coronilla 

14. Bælgen med 2-4 brede længdevinger •••••••.••..•••.••..• Tetragonolobus 
" uden længdevinger 15, 

15. Kølen med et næb , , ••. , •• , , , , . , ••••• , , , •••• , , , .•••• , .• , •••.•••• , Lotus 
" uden naget; næb 16, 

16. Hovedet med et svøb under sig • , , , ••••. , ••• , ••••••• , •.••••• , Anthyllis 
" uden svøbblade 17. 

17, Kølen stærkt mørkerød eller sort; resten af kronen lysere •• Dorycniu.m 
ikke " " " Astragalus 

18. Bælgen leddelt m~d 4-6 flade led. Røde blomster •.••.••••... Hedysarum 
" ikke leddelt 13, 

19. Buske eller træer eller forveddet slyngplante •••.•••.•••.••••....• 20. 
Urter, højst forveddede ved grunden 23, 

20. Blomsterne gule. Bælgen stærkt oppustet •••.....•.••••.••••.•. Colutea 
ikke gule. Bælgen ikke oppustet 21. 

21. Blomsterne mangler vinger og køl. Bælgen kort og uopspringende Amorpha 
" med vinger og køl. Bælgen lang og opspringende 22. 

22. Træ med hvide blomster; ofte med aksel torne , , •••• , ••••• , , •••• Hobinia 
Slyngplante. Blomsterne mest lyslilla Gleditsia 

23. Bælgen kort og uopspringende, noget skiveformet, ofte tornet Onobrychis 
" længere og opspringende 24. 

24. Småbladene kortstilkede. Kronen brun- eller lyslilla •••••••••.• Apios 
siddende 2 5, 

25, Planten kirtlet og klæbrig • , •..•• , •• , •• , ••• , , • , ••.• , ••••••.•••• Cicer 
" ukirtle t 26, 

26. Kølen med et næb eller en brod fortil • , ••• , •••.•••••• , , , •••.. , • , •. 27. 
uden brod 28. 

27. Kronen lilla. Kølen med brod • , ••••••••• , ••••• , • , . , •••••••. , Oxytropis 
" gul. Kølen med næb Lotus 

28. Alle støvdragere sammenvoksede til et rør. Kronen hvidbla ,,,,, Galega 
øverste støvdrager helt fri Astragalus 

29, Sideribberne løber lige ud i den ofte tandede bladrand •••••.•.•••• JO. 
nar ikke bladranden 37, 

JO. Alle støvdragere sammenvoksede. Ofte kirteldunet ••.•.••••••..• Ononis 
1 fri og 9 sammenvoksede støvdragere 31. 

Jl. Blomsterne i en lang og smal, m.m. opret klase •••.•.••.•••. Melilotus 
" i hove de, skærm eller kort klase 32. 

32. Bælgen spiralsnoet •••••....•• , .••.•• , ••• , . , .• , •••••• , , , , .••• Medicago 
" r).øjst seglkrummet 33, 

33. Bælgen 3-20 x så lang som bredt •.••.••••••.. , •. , , •••.••••.•.•.••.. 34, 
" kortere, mest kugle- eller ægformet 35, 

34. Fler8.rig ...... , •.... , .......•.. , ..••••.•• , •.. , ••••.. Medicago falcata 
Enårig Trigonella 

JS. Bælgen æg- til nyreformet, godt udragende af bægeret; •..••....•..•• 36. 
" oftest indesluttet i bægeret, ellers aflang Trifoliwn 

36. Bælgen nyreformet, uden næb. Gule blomster ... , •.••. Iviedicago lupulina 
" ægformet, langnæbbet. Bl8. eller hvide bloms, Trigonella coer:.i.lea 
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37. Enarige urter ••... , ....• , ••.• , .•• , •..•..•. , ••..•.. _ ..•..• , •. , ••..• 38. 

Træer, buske eller flerårige urter 40, 
38, Kronen karminrød. Græsagtige blade •••••••••••••••• Lathyrus nissolia 

" gul 39, 
3 9. Alle blade ude 1 te • , , , • , ••.•••••• , •• , , •• , , , .• , , , , •• , ••• , • • Scorpi urus 

De nedre blade trekoblede Coronilla 
40, Træ med rundt-hjærteformede blade og lyserøde blomster ••••••• Cercis 

Bladene ikke rundagtige 41, 
41. Bælgen med 4 brede vinger på langs. Fler~rig urt Tetragonolobus 

" anderledes, Træ, busk eller forveddet forneden 42. 
42, Store trekoblede blade pa 3-?cm. Hængende klaser ••••••••••· Laburnum 

Bladene mindre. Oprette blomsterstande 43, 
43, Bælgen med store, knudeformede kirtler •••••••••••••••••• Adenocarpus 

" uden sådanne kirtler 44. 
44. Kvistene meget bredt tvevingede og flade ••••••••••••• Chamaespartiwn 

" ikke tvevingede eller flade 45. 
45. Bægeret rørformet ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Chamaecytisus 

" klokkeformet 46. 
46. Bægerets overlæbe med 2 korte tænder ••••••••••••••••••••••••••••• 47. 

11 11 dybt kløvet 48. 
47. Blomsterne i bladløse, hårede klaser •••••••••••••••••••• Lembotropis 

11 i bladede klaser - eller i bladløse, glatte klaser Cytisus 
48. Bægeret kløvet til grunden foroven. Bladene enkle •••••••••• Spartiwn 

" ikke kløvet til grunden 49. 
49. Bægerrøret tydeligt kortere end tænderne ••••••••••••••• Argyrolobiwn 

" mindst så langt som II Genista 

Cercis siliguastrwn L. Judastræ. 3-8m. Bladene 7-12cm, afrundet hjærtefor
mede. Blomsterne lyserøde, kommer før bladene og sidder direkte på stammen 
i tætte knipper. III-IV. FVTLP, 0-Boom. 
Gleditsia triacanthos L. Tretorn. l-7m. Kvistene brune og skinnende, læng
destribede. Med l-5cm lange torne, der ofte har 2 mindre sidetorne forneden. 
Kronen næsten regelmæssig, med 3-5 blade af bægerets længde. V. Forvildet 
nær haver i FVTLP. 0-500m. 

Albizzia julibrissin (Willd.) Durazzo Silkerosentræ. 3-8m. Ofte busk som 
forvildet. 4-12 par sideblade, hvert med 15-25 par småblade. Tætte hoveder 
af små, tragtformede blomster, hvorfra de lange. røde støvdragere rager ud. 
VI-VIII. Forvildet fra haver i VL. 0-300m. 

Laburnum anagyroides Med. Alm. guldregn. l-6m. Kvistene tiltrykt dunede 
og gragrønne. Bælgen først tiltrykt dunet, siden m.m. glat. Bælgens øvre 
søm spids og uvinget, V-VI. FVTLP. 0-BOOm. 

L. alpinum (Miller) Berc.& Presl Alpeguldregn. l-6m. Kvistene glatte og 
grønne. Bælgen glat. Bælgens øvre søm med en l-2mm bred vinge. V-VII. 
E'VTLP. 500-1600m. 

Lembotropis ni~ricans (L.) Griseb. Sort gyvel. 50-120cm. Kvistene trinde. 
Trekoblede små lade. Planten opret. Blomsterstilken med et sylformet 
forblad. Fanen 7-lOmm. VI-VII. FVTLP. 0-1400m. 2 underarter: 
ssp. nigricans: Unge kviste tiltrykt hårede. Klasen lang og mangeblomstret. 
ssp. australis (Freyn) Holub: Kvistene med hvide, udstående hår. Klasen 
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kort og fåblomstret. Karniske Alper, Garda. 
Cytisus. Gyvel. 

1. Blomsterne i bladløse klaser ••••••••••••••••••••••••••• sessilifolius 
" i bladede 11 2. 

2. Alle blade enkle ••••••••••••••• , •••••••••••••••••• , • pseudoprocumbens 
De fleste blade trekoblede J. 

J. Bladstilkene 10-15mm. Fanen 10-12nun. Bælgen glat ••••••••• emeriflorus 
" 0-Bmm. Fanen 15-lBmm. Bælgen helt eller randhtiret 4. 

4. Griflen indrullet efter blomstringen. Bælgen glatsidet ••••• scoparius 
11 ret eller buet hele tiden, Bælgen håret til 1adden villosus 

Cytisus sessilifolius L. Spadergyvel. l-2m. Grenene mørkebrune og stribe
de, de unge glatte. Bladene trekoblede og kortstilkede. Småbladene l-2cm. 
Kronen 10-llmm, V-VI. VTLP. o-Boom. 
C. villosus Pourret Bladgyvel. i-2m. Grenene 5-kantede, dunede mod spid
sen. Bladstilken 2-8mm. Småbladene 1}-Jcm, det midterste størst. lådne ne
denunder. l''anen stærkt tilbagebøjet, rødstribet nederst. II-IV. P. 0-lOOOm. 

C. emeriflorus Rchb. Stilkgyvel. 30-60cm. Grenene mørkegra kantede sti
ve, tiltrykt lådne som unge. Småbladene l-2cm. Fanen retvinklet bøjet rød
stribet. V-VI. F (Tramonti), L (Grigne, Corni di Canzo,indtil Ticina): 

c. pseudoprocumbens Markgraf Udstrakt gyvel. 20-JOcm. Udstrakt eller ops
tigende. KvLstene stribede, m.m. glatte. Bladene siddende, 12-16mm. !<'anen 
10-12mm. Bælgen mest glat. IV-V. FVL.~ 0-lOOOm. 

C. scoparius (L.) Link Almindelig gyvel, V-VI. TLF. 0-1400m. 
Chamaecytisus. Gedekløver. 

1. Blomsterne lyserøde •••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••• purpureus 
11 gule 2. 

2. Blomsterne i hoveder med et svøb af blade under sig •••••••••• supinus 
" i bladede klaser J. 

J. Grenene udstrakte. Bælgen lådden ••••••••••••••••••••••••• polytrichus 
11 mest oprette eller opstigende. Bælgen m.m. håret hirsutus 

Chamaecytisus åurpureus (Scop.) Link Rød gedekløver. 12-20cm. Grenene halv
glatte. Smabla ene glatte. Blomsterne med farve som Markkrageklo. !<'anen 
12-25nun, ofte med en mørkere plet. V-VI. FVTL. 200-800m. 

C. hirsutus (L.) Link Håret gedekløver, 20-lOOcm. Grenene udstående dunede 
eller hårede. Småbladene 6-20x4-10mm, undersiden dunet til håret. Fanen 
med eller uden brune pletter. V-VI. 0-1500m. FVTLP. 

C. pol~trichus (Bieb.) Rat~. Ud~trakt 9edekløve~, 10-25cm. Fanen brun
plette • Bladene mest udstaende harede pa begge sider. Unge kviste langt 
udstaende hårede. V-VI. J:i'V'l'LP. 

C. supinus (L.) Link Hovedgedekløver. 20-60crn. Grenene oprette eller op
stigende. Småbladene 15-J5mm, svagt hårede til glatte ovenpå. Hovederne 
med 2-8 blomster. Fanen 20-25mm, ofte brunplettet. 
Genista. Visse, 
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1. Større, gyvelagtige buske; bladene væk eller mindre fremtrædende ,., 2. 
Mindre, ikke gyvelagtige buske med mange blade 3, 

2, Blomsterne i endestillede hoveder. Grenene mest modsatte ••..• radiata 
i klaser. Grenene soredte cinerea 

.3. Med tornede sideskud •.. , . , . , : , , , , , , • , •.•••• , •. , , , ••• , • , •• , . , • , , ••.. 4, 
Plan ten uden torne 5, 

4, Nedre blomsters s~øtteblade lange og tydelige •..••.•.•..•. silvestris 
" '' ca. lnun germanica 

5. Køl og fane glatte .••••...••.•••••.....••• ,, •••••• ,, •• , • , , , tinctoria 
" " " hårede 6. 

6. Blomsterne 2-5 sammen i endestillede knipper •....••••.•••••.• sericea 
1-2 sammen i bladhjørnerne af løse klaser pilosa 

Genista tinctoria L, Farvevisse, 10-40cm. Blomsterne enkeltvise med blad
agtigt støtteblade og lrrun lange forblade, V-VII. PVTLP. 0-lBOOm. J ssp.: 
ssp. ovata (W.& K.) Are.: Bægeret tæt rusth.iret. Bladene tæt dunede. V. 
ssp. tinctoria: Bægeret glat, 4t-7mm. Fanen 12-14mm, }'VTLP. 
ssp. tenuifolia (Loisel.) Pign.; Bægeret glat, J!-4rrun. Fanen 7-Bmm. LP, 

G, cinerea (Vill.) DC. Grå visse. 40-90cm. Grenene gyvelagtige, længde
stribede. Bladene m.m. væk under blomstringen, enkle, 6-8x2mm. Lange klaser 
Bægeret hvidfiltet, V-VI. P. o-60Qm. 
G. sericea wulfen Silkevisse. 8-12cm. Bladene 5-25x2-5mrn, enkle, silkeha
rede nedenunder, m.m. glatte ovenpå, med indrullet rand. Forbladene ca. 
lm.'TI, sidder midt på stilken. V-VI. FVT, o-Boom. 

G, pilosa L. Håret visse, 20-JOcm, Bladene 5-12rnm. Blomsterstilken uden 
forblade. V-VII. FVLP. 0-1500m. 
G, germanica L. Tysk visse. 10-40cm. 3ladene 4-5mm brede, enkle, undersi
den langharet. Fanen ægformet og spids. V-VI. FVTLP. 0-800m. 

G, silvestris Scop. 20-50cm. Bladene 1-Jm.m brede, enkle, undersiden spredi 
haret. Fanen trekantet med lidt hjærteformet grund, V-VI. F: Monfalcone. 

G, radiata (1,) Scop. Strålevisse. 25-80cm. Stræktgrenet busk ~ed stive, 
6-ribbede grene, Bladene trekoblede, Småbladene 7-l6mm, smalt linJeformede, 
Blomsterne 4-12 sammen, VI-VII. FVTLP. JOO-l500m. 

chamaesuartiwn sagittale (L,) Gibbs Nedliggende vingevisse~ 10-25cm. ~ry
'!Jende med opstigende, leddede, noget læderagtige kviste, Tætte, ednestil
lede, gule klaser. VI-VII. FVTLP, J00-1600m. 
S~artiwn 1unceum L. Spansk gyvel. 1-Jm. Grøn, risformet busk med enkle, 
a!faldenae blade. Blomsterne 2-2fcm, i løse, mangeblomstrede klaser. V-VI, 
F'ITLP. 0-600m. 
Adenocaruus complicatus (L.) Gay ssn, comnlicatus Alm. kirtelbælg. 40-100 
cm. BusK med lysgrå bark. Bladene trekoblede, 7-l5mm, svagt dun~de, Ca. 
lem store, orangegule blomster i ;.:1aser, Bælgen 2-Jcm, stærkt kirtlet. 
V-VI, V: Caprino. 100-2000m. 
Argyrolobium zanonii (Turra) Ball Sølvbælg. 8-25cm. Stængler og bladun
dersid.er tæt tiltr,ykt sølvhårede. Stænglerne udstrakte. Blomsterne ende
stillede, 1-J sarrunen, 9-12rnm. V-\/I, VTL?. 0-800m. 
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Robinia pseudacaci a L. Uægte akacie, V-VI, FVTLP, 0-lOOOm. 

Wisteria sinensis (Sims) Sweet Blåregn. 2-15m, Slyngplante med glatte gre
ne. Småbladene 7-lJ, 6-8x2-Jcm. Klaserne 15-JOcm, hængende, Kronen 20-25mm, 
V-VI. Forvildet nær haver . 

Galega offici~alis L, Lægestregbælg. 40-150cm. Flerårig urt med talrige, 
oprette, mest ugrenede stængler. Uligefinnede blade, Blomsterne hvide til 
blegblå i langstilkede klaser fra bladhjørnerne. Bælgen 2-5cm, trind og 
indsnøret mellem frøene. V-VII. FVTLP. 0-1300m. 

Colutea arborescens L, Blærebusk. 2-4m høj busk med uligefinnede blade og 
J-8-blomstrede klaser. Let kendelig på den 5-7xJcm store, stærkt oppustede 
bælg. V-VII. FVTLP: 0-1200m, 

Astragalus. Astragel, 
1. Enårig. Bælgen halvcirkelformet krummet ••.•••.. , , .•••.•• , , . , , h.amosus 

Flerårig 2, 
2. Bladene ligefinnede med tornspidset skaft. Dværghusk .•.. sempervirens 

ulige finnede, ikke tornspidsede J. 
J. Planten med midtfæstnede hår •......•.••.••...•....•••••.....•.••... 4. 

" enkle hår 8, 
4. Fanen 5-8rnm. Kronen lysehlå med lilla kølspids. Bægeret 2-Jnmaustriacus 

" lJ-JOmm 5, 
5, Bægeret 5-Bmm .. , • , ..• , ••• , .. , , , ... , •.•••••. , • , , , • , . , •.•• , .•. , •..• , . 6. 

" 8-16mm 7. 
6, Fanen smalt aflang ... , , .•••.. , ••••.. , ••••.••••• , ••• , , , •• , • onobrychis 

11 ægformet leontinus 
7. Alle blade i roset. 10-20 par småblade •.••••.•.••••••• monspessulanus 

Med bladet stængel. 5-10 11 11 vesicarius 
8. Kronen gul eller bleggul , , , . , • , , ..•••••.• , ..•• , .•••• , • , .•••. , ..•. , . 9, 

" rød- eller blålilla eller hvid 15. 
9. Alle blade grundstillede •.• , .• , •• , . , • , , , •.•..••. , •• , .•• , •.•• exscapus 

Med stængelblade 10. 
10. Klasen siddende. Frugtbægeret opblæst ••• , • , , , , . , ••..•.• centralpinus 

" stilket. " ikke opblæst 11, 
11. Klasestilken 1-l! x bladene •..••.• , , , .•.••••.•••. ,, ..••.••...... , 12. 

ind til 2/J x bladene 14. 
12. Stænglen opstigende. Kølen med lilla spids .••. , •••••••••.• australis 

" opret. Kølen ensfarvet 13, 
lJ. 7-15 par små blade, disse J-6mm brede , • , , • , , , ••.• , , , • , • per1duliflorus 

4-8 '' " , " 7-15mm frigidus 
14, 4-6 ( J-7) par små blade. Bægeret 5-6rnm • , •.. , , . , .•••• , ••• , glycyphyllos 

(8-)10-15 " " 7-lOmm cicer 
15, Fodfligene mindst 1/J sammenvoksede, Fanen 15-lSmm ,, ••••••.•.... , 16. 

frie eller lidt sarnmenvoksede. Fanen 10-15mm 17, 
16. Bælgen 7-Bmm. 2vre fodflige 2-&-Smm • , •..... , , ...•. , , .... , . , •. danicus 

" 10-15mm, Øvre fodflige 5-lOrnm purpureus 
17. Klasestilken 1-2 x bladene. Med blade1; stængel .....•..•..... , ..•. 18. 

" kortere end bladene. Ofte s-r;cengelløs depressus 
18. Den unge bælg glat. 4-6 ( -9) par sm3.hlade, , . , ••. , , .• , ..•• , • australi s 

'' 
11 h8.ret. 7-12 par sm8.Glade alpinus 
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Astragalus hamosus L. Krogastragel. 10-40cm. Ligeende. 9-11 par småblade, 
Klasen ret tæt, stilken i x bladet. Kronen 7-8mm, gul. Bælgen 2-3cm x 2-3 
mm. Bægeret 5-6mm. III-V. LP. 0-lOOOm. 

A. cicer L. Rundbælget astragel. 20-80cm. Liggende til opstigende. 10-15 
kort tiltrykte par småblade. Fanen 14-16mm, Bælgen l0-15mm, æg-kugleforme· 
og opblæst, kort sort- og hvidhåret. VI-VII, FTLP. 0-1500m. 

A, danicus Retz. Dansk astragel. 8-30cm. Bladene svagt hårede på begge 
sider. Bægeret 6-Brnm. V-VI. P: V.Susa, V.Chisone, Calle delle Maddalena. 

A. purpureus Lam. Purpurastragel. 10-40cm. Bladoversiden m.m. glat. Bæge
ret 8-lOmm. Kronen rødlilla. V-VI. FVTLP. 600-1800m. 

A. frigidus (L.) A,Gray Isastragel. l0-35cm. S~æ~g~en glat. Bladene blå
liggrønne. Fodfligene 10-20x5-10mm. Kronen gullighvid. Bælgen kun lidt, 
opblæst, ca. 6mm bred. VI-VIII. FVTLP. 1800-2800m. 

A, penduliflorus Lam. Blæreastragel. 30-50cm. Stænglen ihvertfald håret 
forneden. Bladene friskgrønne. Fodfligene 7-lOxJmm. Kronen gul, Bælgen 
stærkt opblæst, 20-30xl0-15mm, VII-VIII. l•'VTLP. 1500-2200m. 

A. alpinus L. Fjældastragel. 8-30cm. Lig~ende til,o~stigen~e. Fanen lil
la med bla årer; vingerne hvide; kølen hvid med blal1lla spids. VII-VIII. 
VTLP. 1700-2500m. 

A. depressus L. Lav astragel. 1-5(-lO)cm. 6-14 bladpar. Klasestilken 1-6 
cm, Bægeret 4-6mm. Kronen hvidlig eller blålilla. Fanen udrandet. VTLP. 
A. australis (L.) Lam. Mørkspidset astragel. 10-30cm. Liggende til opsti 
gende. Kronen gullighvid (sj. hvid). Fanen undertiden mørkspidset. Kølen 
med mørklilla spids. Vingerne ofte 2-lappede. VII-VIII. I<'VTLP, 1400-2 400m 

A. glycyphyllos L. Sød astragel. V-VII. FVTLP, 100-1400m. 

A. sempervirens Lam. Stedsegrøn astragel 5-40cm. Krybende til opstigende 
4-10 par småblade. Kortstilkede klaser med 4-8 hvidlige eller lyserøde 
blomster. V-VII. 1000-2700m, P. 2 underarter: 
ssy. sempervirens: Bægerhårene l!-2mm. l~anen 15-18mm. Søalperne: Limone, 
Co 11 della Maddalena. 
ssp. alpinus Pign.: Bægerhårene 0,5-0,8mm. Fanen 12-15mm, Fra Sempione og 
sydpa. 

A. centralpinus Br.-Bl. Lang rævehaleastragel, 50-lOOcm. Opret. Bladene 
20-30cm med 20-30 par småblade. Klasen ægformet, 7x4cm. Bægeret 14-20rnm. 
Fanen 15-20mm. Bælgen langt hvidhåret. VI-VII. P: V.Aosta. 1490-1950m. 

A. austriacus Jacq_, østrigsk astragel. 10-3.0cm. Liegende til opstigende, 
Bægertænderne højst i x røret. 6-10 smalle bladpar. VI-VIII, P; Val Susa 
ved Oulx (Praman, La Sappe, Beaulard, Signals), 1200-1400m. 

A. onobrychis L, Faneastragel. 10-30cm. Fanen næsten linjeformet og 6-8 
mm længere end vingerne, 15-30mm. Blomsterne stærkt rødlilla. 8-15 par 
småblade. Klasestilkene 1-3 x bladene. VI-VII, VTLP. 600-lBOOm. 

A, leontinus Wulfen Tyrolsk astragel, 10-20cm. 7-9 par småblade pa 5-15 
x 2-Smm. Klasen ægformet. Blomsterne blålilla til lyserøde, 12-15mm, 
VII-VIII. VTLP. 1000-2500m. 

A, exscapus L. Stængelløs astragel. Meget kort klasestilk. V-VIII. TLF. 

, 
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Astragalus monspessulanus L. Fransk astragel. l0~25cm. Klasestilken 1-2 x 
bladene. Kronen vinrød, 20-26mm. Bælgen 25-45x3-6mm, lidt krwn. V-VI,VTLP. 

A, vesicarius 1, Broget astragel. 10-25cm, Stængel og blade m.m. tæt til
tr~kt hvidhårede. Klas~stilken 2-3 x bladene. Bægeret 8-14mm, med længere 
hvide o~ korte sorte har. Fanen 18-2Jmrn. V-VI, VTP. 300-1200m, Som~ 
pastellianus (Poll.) Are,, der har ensfarvet hvidgul krone. 
Oxytropis. Spidsbælg. 

1. Kronen gul til hvidgul ••••• , , •• , ••• , •••• , ••••••• , , ••••••• , , ••••••• 2. 
" blå til rødlilla eller hvidlig 4, 

2, Stænglen veludviklet, 20-50cm , , •••••••••.••••••..•••• , •••••• , pilosa 
Ingen stængelblade 3. 

3, Hele planten klæbrig af siddende kirtler •••..••••••••••••••• foetida 
Planten ukirtlet campestris 

4, Med stængelblade •• , •••. , , • , ••• , ••• , •••••••••• , •••.••• , •••••• , ••.•• 5, 
Alle blade grundstillede 6. 

5, Fodfligene mindst i sarrunenvoksede. Bælgen hængende •••••••• J.apponica 
" højst ~/3 " , " m.m. opret jacquinii 

6. Bloms~erne kortstilkede, 10-15mm, Fodfligene ca.= nedre småblade 7, 
siddende, 15-20mm. Fodfligene 2-3 x de nederste småblade 8. 

7, Kronen ly~t b~ålilla~ Klasestilken tynd, 0,6mm tyk •••••••• helvetica 
" bla- til rødl1lla, Klasestilken kraftig pyrenaica 

8. Kronen kraftigt lilla til rødlilla. Planten tæt silkehåret halleri 
" mat blålilla til hvidlig, Planten fåhåret til glat campestris 

Oxytropis lapponica (Wa~l.) Gay Lappisk spidsbælg. 5-lOcm. Stængel og bla
de tæt, tiltrykt silkeharede, 7-10(6-12) bladpar, Bælgstilken ca. t x bæ
gerrøret. Støttebladet når over det halve bægerrør. VII-VIII. TLP. 

O. jacguinii Bunge (0. montana) Bjærgspidshælg, 4-lOcm, Planten fB.håret 
til glat. 14-20 bladpar. Bælgstilken mindst sa lang som bægerrøret Støtte-
bladet når næppe det halve bægerrør. VI-VIII. FVTL. 1600-2500m. • 

O. helvetica Scheele (0. gaudinii) Spinkel spidsbælg. 3-lOcm. Gråt 
silkeharet. 10-12 bladpar. Bægertænderne ca. t x røret. Bælgstilken ca. t 
x bægerrøret. VII-VIII. P: V.Sesia og sydpå. J.800-3lOOm. 

O. pyrenaica Godron & Gren, Pyrenæisk spidsbælg. 5-15cm. Klasestilken ud
stående håret. l\llest 12-20 bladpar, tyndfiltede som unge. Bægertænderne of
test over t x røret .• Bælgstilken ca, i x bægerrøret, VI-VIII. 1''VTLP. 

O. campestris (L,) DC. Markspidsbælg. 10-15cm. Klasestilken med i-1Åmm 
lange hår. Bladene spre± hårede til næsten glatte. Podfligene 1/3:1;2 sam
menvoksede med bladstilken. VI-VIII. VTLP. 2000-2600m. 2 underarter: 
ssp. campestris: Fanens plade højst 2 x så lang som bred. Kronen mest gul
lighvid. 
ssp. tirolensis (Sieber) Leins: Fanens plade 3-4 x så lang som bred. Kro
nen mest mat blålilla til hvidlig. 

O. halleri Bunge Silkehåret spidsbælg. 5-15cm. Klasestilken med l!-3mm 
lange har. Planten langt og tæt hvidt silkehåret. Fodfligene kun sammenvok
sede med bladstilken forneden. 10-14 bladpar. VI-VIII. VTLP. 2 underarter: 
ssp. halleri: Klasestilken l-2mm tyk, m.m. tiltrykt håret. Kronen blalilla 
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eller mørkt rødlilla. 2000-2600m. 
ssp. velutina (Sieber) Q.Schwarz: Klasestilken 2-Jmm tyk, tæt udstaende 
haret. Kronen mat og lyst rødlilla. 700-1500m. V.Venosta, V.Aosta. 

Oxytronis foetida (Vill.) DC. Stinkende spidsbælg. 3-15cm. 15-25 par tyk
n:e småblade. klasen ægformet med 3-7 blomster p.i 18-22mm. VII-VIII. P~ 
Fra M .Rosa til V .Maira. 2000-3000m, 

O. pilosa (1.) DC, Haret spidsbælg. 20-50cm. Stænglen kraftig, udstaende 
haret. 9-13 par tiltrykt hårede små.blade. Flere klaser fra bladhjørnerne. 
Kronen 12-14mm, lysegul. VI-VII. TLP. 600-160Qm. 

Amorpha fruticosa L. Særkrane. l-2(-6)m, Busk. Blå eller lilla blomster 
på ca. 6mm 1 endestillede, ofte knipper af tætblomstrede, noget ensidige 
klaser. Bælgen 7-9mm, kiri:elprikke t. VI-VII. FVTLP. :Ei'orvilde t. 0-600m, 

Apios a.mericana Med, Jordpære. J0-80cm. Slyngende flerårig. 5-9 æg-lancet 
formede smablade på J-8xl-4cm. Bægeret 3-5mm, korttandet, Kronen 10-12nun. 
Akselstillede klaser, Bælgen 6-12cm, VII-IX. Forvildet i LP. 0-200m, 

Cicer arietinurn 1, Kikær~. 20-5Dcm. Opret, klæbrig enårig. 3-8 par kraf
tigt tandede småblade. Enlige, blegblå eller hvide blomster på 10-12mm, 
Bælgen 2-Jxl-licm. VI-VIII. Dyrket og forvildet. 
Vicia, Vikke, 

1. Klasen kortstilket, stilken kortere end 1 bloms~s længde ••..••.••. 2. 
" langstilket, 11 længere 11 11 

" " 13, 
2. Alle blade uden slyngtråd •.•• , •• , , , ••.••.••. , , •..•••.••••••••.•• , . 3. 

Øvre " med " 4. 
J. Kronen hvid med sorte vinger, sj. rødlilla. Bælgen dunet •••.•.• faba 

" gul. Bælgen glat oroboides 
4, Fanen dunet • , , • , •••. , • , •••• , . , ••••••••.•.•••. , , .•• , •.••••••••.••.• 5, 

glat 6. 
5. Blomsterne (1-)2-4 sammen. Bladene ofte siddende •••.•••••• pannonica 

enlige. Bladstilken ~ et bladskaftsled hybrida 
6. Kronen gul ••. , •.• , ....••..•..•...• , ••••.•••• , .. , •••• , ••••.• , •• , , . , 7. 

" blå- eller rødlilla 8, 
7, Kronen svovlgul, Nedre bægertænder 2-3 x de øvre ••••• , •. , •...• lutea 

bleggul. Bægertænderne omtrent ens grandiflora 
8. Bægertænderne ulige store, bægerrøret skråt afskåret ,,,, •.•..•••.. 9. 

" ca. lige store, bægerrøret lige afskåret 11. 
9, Små bladene l-2mm brede, 3-spidsede . , .••• , , , , .• , ••..••••• , , peregr1na 

4-40mm , ikke 3-spidsede 10. 
10. Fle~årig, J-6 bladpar •..•...•••.•..••••.••••••. , .• , . , • , ..•.• sepiu.n 

Enårig. 2-3 bladpar narbonensis 
11, Kronen 5-Smm. Frøene knudrede .....••..•.••....•......•. lathyroides 

10-JOmm. Frøene jmvne 12, 
12. 1-3 bladpar. Køl og vinger hvidlige . , ..•..• , .. , . , .. , . , ••• bi thynica 

4-8 " " " " rødlilla sativa 
13, Bægertænderne ens, alle lig eller længere end røret ........•••.. 14. 

" uens, de øvre kortere end røret 15. 
14, A:.le h.lade uden slyngtråd .....••. , , ••...... , •... , ... , •... , . ervilia 

med hirsuta 

no. 
15, Kronen 4-8rrun, bleglilla. Klasen med 1-6 blomster •.• , ., •••. ,, ••..• 16. 

mindst 9mm 18, 
16. Klasen kortere end bladet, Kronen J-Smrn .•.•••..•..•••..••.• disperma 

lie eller længere end bladet. Kronen 5-9mm 17. 
17. Klaserne med 2-5 blomster; stilken med kor,; stak ••.•••.•• tenuissima 

" " 1-2 " ; " uden stak tetrasperma 
18, Kronen lysegul. Småbladene l!-4cm brede .•...•••••.•••..•• pisiformis 

hvid, blå- eller rødlilla 19, 
19. Fodfligene tandede •.• , • , .. , , , , ..•• , ..••• , ••..••• , ••••• , , ••. , •••. , 20. 

" hel randede 23. 
20. 2-3 par småblade. Klaserne med 1-3 blomster ••••...•••..••. bithynica 

3-flere .par små.glade, Klaserne med 4-20 blomster 21. 
21, Kronen hvid med lilla årer , , , • , , ••. , ••• , ••• , ••• , , •••••• , •. silvatica 

anderledes 22. 
22, 4-11 par l-4mm brede småblade •......•...•••.....•••.•• onobrychoides 

3-5 11 9-18mm " " dumetorum 
23, Bægergrunden stærkt poset. Fanens plade i x neglen ..•••••... villosa 

" ikke " 24. 
24. Kronen 17-24mm. Klasen med 4-12 blomster •••••••. , ••••• onobrychoides 

n 8-18:nm. indtil JO blomster 25. 
25, Småbladene 2-2! x så lange som brede. Sideribberne udgår i en 

vinkel på 45-60° •• , ••••.•.• , , .••.••• , .••.••••.•••••.•• cassubica 
Småbladene 3-5 x så lange som brede. Sideribbevinklen ca. 30° 26. 

26. Kronen 12-18mm, Fanens plade længere end neglen •••..••••. tenuifolia 
8-12mm, " " lig neglen 27. 

27. Stænglen glat eller til trykt håret •.•••••.•• , ••••.•••• , .•••• , cracca 
" udstående dunhåre t incana 

Vicia cassubica L. Kassubisk vikke, V-VII. VT. 0-1300m. 

V. dumetoru.m L. Kratvikke. 1-lfm. Klaserne med 4-8(-14) rødlilla blomster, 
Planten m.m. glat. V-VI, FVTLP, 0-lOOOm. 

V. pisiformis L, Ærtevikke. l-2m. J-5 par runde til ægformede småblade. 
Bægertænderne uens, kortere end bægerrøret. Klaserne med 10-30 blomster. 
Småbladene 2-4cm lange. V-VI. VTLP. 0-lOSOm. 

V. onobrvchioides L, Esparsettevikke, 30-80cm. Klaserne med 4-12 stærkt 
lilla blomster pa 17-24mm, Kølen lysere. Bælgen 2i-4cm x 5-?mm, glat og rød
br'.ll., V-VI. P: Fra V.Aosta og syd:på. 0-1500m. 

V. silvatica L. Skovvikke. VI-VIII. FVTLP. 0-1600m. 

V. cracca 1, Musevikke. V-VIII, FVTLP. 0-lSOOm. 

v. incana Gouan Fil te t vikke. JO-l 50cm, 10-22 par tæthårede, 5-7rrun brede 
smablade. Nedre bægertænder sylformede. Kronen mere rødlilla end hos fore
gående. V-VIII. FVTLP. 0-600m. 
v. tenuifolia Roth Langklase-i; vikke. 60-lSOcm. Bla6.ene med 5-13 par, næ
sten ligestrenge de, 2-4min brede sm8.blade. V-VIII. :!<'VTLP, 0-lSOOm. 

V, villosa Roth Sandvikke. III-VI. FVTLP. 0-lOOOm. 2 underarter: 
ssp, villosa: Stænglen lådden. Bægertænderne udstaende randharede, 
ssu. varia (Host) Corb.: Stænglen glat eller svagt dunet. Bæger~ænder:1.e 
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glatte eller tiltrykt dunede. 
Vicia ervilia (L,) Willd, Linsevikke. 15-50cm. Encirie, 8-15 par småblade 
Klasen med l-4 blegrøde blomster på 6-9mm, kortere end bladene. Bælgen næ· 
sten perle snorsagtigt indsnøret. IV-V, VTL. 0-lOOOm. 

V, hirsuta (L,) S.F.Gray Tofrøet vikke. IV-VI. FVTLP, 0-1200m. 

V. disoerma DC. Syl bægret vikke. 10-50cm. Ligner foregB.ende, men tændern, 
uens, og ,cronen blegt rødlilla, 4-5mm, Bælgen oftest ?.-frøet. III-V. V. 

V. te':1.uissima (Bieb,) Sch.& Th. Spnikel vikke, 15-60cm. ~n.irig, Klaserne 
2-5-blomstrede. Bægertænderne uens. Kronen 6-9mm, blegt rødlilla. 4-6 frø 
III-V. VL, 0-lOOOm. 
'I. tetrasnerma (L,) Schreber Taddervikke. IV-VI, FVTLP. 0-1200m, 

V. croboides Wulfen Bredbladet vikke, 25-50cm, Flerårie fladbælgeagtig 
plante. Bladene minder om V8.rfladbæles, 2 par. Klaserne med 2-12 'blomster 
9å 14-19mm, siddende eller kortsi:;ilkede. V-VII. FVT. 200-1200m. 

V. seuiwn 1, Gærdevikke, '/I-VII, FVTLP, 100-l500m. 

V. ~randiflora Scop, Sto~blomstrei:; vikke, J0-50cm. Fler8.rig. Fanen gul 
med lilla g:-und og lidt brunlie på oversiden. Bæle;en du..r1ei:; p.i ribberne og 
spidsen. Trind stængel. Blomsterne ofte 2 sammen, ;/-VIII, l<'V-T. 0-lSOOm. 

V. nannonica Cr. Ungarsk vi~ke. 20-50cm. Dunet enårig, 2-4 hlomS:er sam
men. :od!ligene plettede, helrandede. Kronen 14-22rrun. I 1/-VI. FVTLP, 2ssp.: 
ssu. uannonica: Kronen hvidlig til bleggul. Fanens negl længere end plader 
ssn. striai:;a (Bieb.) Ny;nan: Kronen matlilla. " " ca. = pladen 

V. sativa L. Fodervikke. III-VI. PVTLP, 0-1500m. 4 underarter: 
ssu, sativa: Kronen 18-30mm. Bælgen 6-llmm bred, indsnøret mellem frøene. 
ssn. angustifolia (Grufb.) Gaudin: Smalbladet vikke. Kronen 15-16mm, faner 
omtrent vinKelret op~dbøjet. Bælgen 3-6mm bred, i~ke indsnøret. 
ssn, cordata (Wulfen) A.& Gr.: Kronen 18-20mm. Bælgen 4!-6mm bred. En mel
lemform mellem de 2 foregående. 
sso. segetalis (Thuill.) Gaudin! Kronen 15-l?mm, fanen opadbøje~ i en vin
kel på 45°. Bælgen 4-5mm bred, 

V, lathyroides L. varvikke. III-V, 'fTLP. 0-lOOOm. 

V, peregrina L, Markvikke, 20-40cm. Svagt dunet en8.rig. 3-7 bladpar. 
Blomsterne 1-2 sammen, rødlilla, l0-16mm. III-V, FVTLP. 0-1200m. 

V. lutea L. Gul vikke. 2Q-60cm. Enårig. Blomsterne 1-3 sammen, (15-)20-3': 
rrmi. Smabladene l!-3mm brede. IV-V, VTLP, 0-800m. 2 underarter: 
ssn. l:J.tea: M.m. glat til tæt dunet, Bælgen hvidh8.ret, 
ssn. vest i l.a ( Ooiss.) Rouy: Lådden. Bælgen rust- eller rødhåre;;, 

·l. hybrida L. Svovlvikke. 20-40cm. Halvglat til dunet enårig, Ol oms terne 
18-3Cmm, bleggule (sj. lilla). Bæger'tænderne '...tens. III-IV, V}?, 0-lOOOm. 

V. bi ~hynica (L.) L. Firbladet vikke. 20-60cm. :SnS.rig, Sm.si.bladene _ lancet
formede, ~2-j6x8-12m.~, med brod, Fodfligene med mange, sylformede ~ænder. 
Blomsterne l6-20mm. Ligner noget Aratfladbælg. III-V, FVLP. 0-lOOOm. 
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Vicia narbonensis L, Fransk vikke. 20-60cm. Dunet, opret enårig. Småblade
ne 2-5xl-4cm, heLrandede eller tandede, kort randhårede, grågrønne. Fodfli
gene ca. lem. Blomsterne 1-4 sammen, mørkt rødlilla, 15-18mm. I·v-vr. VLP. 

v, faba L, Hestebønne. III-V. Dyrket og forvildet. 0-1500m, 

tens. Linse. Ligner Vicia, men med lange bægertænder. Enårig. Blegblå eller 
Fø"iIIilla blomster på 4-?mm, 1-3 sammen i langstilket klase. 

L. nigricans (Bieb.) G.odr. ~ild .lin.s~. 10-30cm. 2-5. p~r ~~2mm brede små
hlade, Fodfligene halvt spydrormede e~ler tandede. IV-V. V1P. 0-lOOCm. 

L. culinaris Med. Alm. linse, 10-40cm. 3-8 par indtil 8mm brede smS.blade. 
Fod±ligene helrandede. V-VIII. Dyrket oe forvildet. 0-lOOOm. 

Lath;tr.J.s, Fladbælg, 

1. Flerårig • • • • • . • • . • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 . 
15. Enårig 

3. 
6. 

................................... c, Blomsterne gule til gullighvide 
ikke gule 

J. Smilbladene ligestrengede ..•. , .. , , , . , , , . , •• , , , , , , • • • · •,,,,, ·,, · • · · • 4, 
fjerstrengede 5, 

4, Kronen gul. 1 nar små.blade .. , • , • , , , •.• , •. , .• , ..•• , •• •,,, •• pratensis 
gulligh~id. 2-3 ( 1-4) par små blade . _ . pannoni cus 

5, Klasen næsten siddende , , • , , . , ..•• , ••• , •..••. , • , , .• , • Vicia orobo1des 
langs til~e t laeviga tus 

6, Bladene uden slyngtrad ..... , , . , , , , , •• , .. , • , • , , , , , • · · , , , , • , · , • • • · • • 7 • 
med " 11, 

" 

" 

7. Stænglen vinget , ... , , • , .••..•• , , .••. , • , •• , ...•• , . , • , , , .• , .. montanu3 
" uvinget . • 

8. l<'odfligene linjeformede. Sma.bladene stifi:; opre-i;te , , ••• , , • filiformis 
u halvt spydformede, Sm8.bladene ikke opret~e . 9. 

9. 4-6 par små blade, Bladundersiden mat •• , . , , .•• , ...• , ••.• , •• , • , , niger 
2-3 11 " skinnende _ 10. 

10. J-8 1!-2cm store blomster, Si:;ænglerne aftes~ enlige ..••..••. vernus 
6-12 1-lfcm " , Ofte flerstænglet venetus 

11. Nogle blade med 2-4 par småblade .. , , , , .. , , , •• , ••• , • , •.• , • , •. •.,, 1~, 
!1.lle blade med 1 par små blade lJ • 

12. Bladskaftet mindst 4mm bredt , . , , • , .•••• , , ••• , •• , .• , •. heterophyllus 
" høist 3mm " paluster 

13. Stænglen uving~t. Klasen med 2-7 mørkrosa blomster •.••••• tuberosus 
" vinget . _14, 

ld, Fodfligene mindst i x så brede som stænglen ••••••••••••. latifolius 
" under t x " 11 11 silvest:.=r 

15, Blomsterne gule til orangegule •••..• , , • , .••• , , .. • •, •.,,,,,,, • •, • ~6. 
ikke gule 17. 

16, Ingen småblade, men 2 store, spaderlignende fodflige .•••.•. , apnaca 
1 par småblade annuus 

17. Ingen små blade, men en udflade t, græslignende bladstilk ... nissoli8 
1(-2) par småblade 1 · 

18. Stænglen uvinget .•• , , ...• , . , , .. , ••.. , . , , , • , , • • · • • • · • ·, • •, • • · · • • • 19, 
" vinget 22. 

19, Blomsterstilken 2-5mm .. , , , , , , •• , ...•.. , , •• , ...• , , , ••.• inconspicuus 
H 5-7Qffilll 20, 
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20, Blomsterstilken uden si:;ak .•. , ••••••••.. , , •. , , •.. , •••••• , . setifolius 

med 21. 
21. Blcmsterstilken !-2cm ...•. , , ..•••••.•••••. , , , , , , •••. , , , , , sphaericus 

2-?cm angu.latus 
22. 3ægertænderne omtrent af rørets længde •••.••....•....•.•......... 23, 

" l!-3 x bægerrøret . 24, 
23, Kronen rød med blegblå vinger ... , , ••...••... , • , , , • , , . , . , , . , hirsut:..is 

orangerød setifolius 
24, Blomsterstilken 1-Jcm. Bælgens rygside med 2 køle •••.•••...•• cicera 

J-6cm. 11 " " 2 vinger sativus 

Lathyrus vernus (L,) Bernh. IV-V. FVTLP, 500-lSOOm. 2 uri.derarter: 
ssn. vernus: Småbladene Ji--5xli--2i-cm. 
ssu, flaccidus (Kit.) Are.: Småbladene 4-12x0,2-lcm. TL, 
L. vene-r;us (Miller) Wohlf. Firbladet fladbælg. 20-40cm. Som den foregaen
de, men klasen bøjet. Bælgen brunkirtlet. IV-V. FVTLP. 0-1200m, 

L. niger (L.) Bernh. Sort fladbælg. V-VI. FVTLP. 0-lOOOm. 

L. laevigatus (W.& K.) Gren, Bjærgfladbælg. 20-60cm. 3-6 par sm&blade pa 
3-?cm. - Klaserne med 7-17 blomster. VI-VIII, I<'VTLP, 2ssp. 
ssp. laeviga tus: Sm8.bladene 2-4cm. brede, elliptiske til_ ægformede. _Nedre 
bægertændec under 1/3 x bægerrøre~. Bladene mest_helt gLa}te. Østlig. 
ssn. occidentalis (Fischer & Meyer) Breistr.: Smabladene 2-Jcm brede. Ned
re bægertænder 1/3 x røret. Bladundersiden haret. FVTLP. 

1. filiformis (Lam.) Gay Sværdfladbælg. 15-30cm. 2-4 par smablade p~ J-6 
cm x 2-6mm. Fodfligene 9-12xi-limm. 4-10 røde Oloms,;er. IV-VII. PL. 

1, pannonicus (Jacq.) Garcke ssp. varius (Koch) .Ball Hvid f~adbælg. 20-40 
cm. Stænglen smalvinget, ihvertfald Ioroven. Smabladene 3i-?icm x 3-7mm. 
Fanen ofte med rødligt skær. Klaserne med 3-9 blomster. V-VII, VP. 
L, montanus aernh. Kratfladbælg. V-VI. FV'rLP. 200-lJOOm. 

L. -cratensis L, Gul fladbælg, V-VIII, FVTLP, 0-2000m. 

1. ualuster L. Kærfladbælg. 2-5 par sm8.blade. Olalilla blomster. VTLP, 

L, tuberosus L, Knoldfladbælg. V-VI. FVTLP. O-l200m. 

L, silvester L, Skovfladbælg. V-VIII, F'/TLP, 0-1500m. 

L, latifolius L. Havefladbælg. t-2~. Bladstilken mindst sa bredt vinget 
som stænglen. Småbladene i-5cm brede, tydeligt netårede. Klaserne stift or 
rette, længere end støttebladene. ~{osenr2.Jde blomster. V-VIII. FVTLP. 

l, hete:!:'oph.yllus L. Vingefladbælg, li-2m. ,Nedre og_mellemste blade ~ed l 
par, 0 vre med 2-3 par 5-lOxl-J!cm store smablade. Ligner ellers den foregå 
ende. '!I-VIII. VTLP. 300-1500m. 

L, snhae:-icus Retz. Enblomstret fladbæle, 10-50cm. Kronen orangerød, 10-
13:nm. 3æleen tydeligt længde stri 'bet. V-VI. F'./TLP. 0-1200m. 

1. anF,'J.latus L, Langstilket fladbælg. 10-50cm. Kro!'l.en rødlilla eller blee 
bla. Bælgen utydeligt netaret, 3-4mm bred. 
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La thvrus inconsnicuus L. Smilblomstret fladOælg, 10-30cm. Kronen 4-8rnrn, 
lyst rødlilla. Bælgen ca. Jmm bred, uden længdestriber, IV-VI, L, 0-800m. 

L. setifolius L, Børstefladbælg. 10-50cm. Kronen 8-llmm, orangerød. Bælgen 
15-JOx?-llmm, IV-'/!, FVTLP. 0-1200m. 

L, cicera L. Purpurfladbælg. l0-6Qcm. Kronen rødlilla, 10-l4mrn. Planten 
glat. Smabladene 2-8mn1 brede. III-1/I. FVTL?. 0-lOOOm. 

L. sativus L. Sædfladbælg, 10-60cm, Kronen 12-l8(-24)mm, lysebli:i, sjældent 
lyserød eller hvid .• Bælgen l0-15mm bred. III-V, FLP. Dyrket og forvildet. 

L, annuus L. ":(ødgu.l fladbælg. 20-60c:n. Blomsterne 12-15mm, gule, ofte med 
et rødligt skær. Bælgen ca. 5xlcm. III-VI. L. 0-1500m. 

L, hirsutus L. Haret fladbælg. 20-120cm, Klasen med 2-3 blomster pa 7-15 
mm. Bælgen rusthåret. I'!-VII. FVTLP. 0-1350m. 

~. nissolia 1, Græsbladet fladbælg, 10-50cm. 1(-2) langstilkede, karminrø
de blomster på 6-?mm. Den udfladede bladstilk 5-lOx!cm. IV-VII. FVTLP. 

L. aphaca L. Bladløs fladbælg. 10-JOcm. Selve bladet reduceret til en 
slyngtraa, men med 2 store, spyd- eller spadeformede akselblade, Blomster
ne 6-18mm, langstilkede. IV-VI, FVTLP. 0-1500m. 

Ononis, Krageklo, 

l. Blomsterne gule .• , ...•..• , . , , .••..•..•• , , ..•..•••••.• , , •••.. , . , ... , 2. 
røde 4, 

2, Planten ikke klæbrig ..• , , ..•. , , ..•. , , • , , ..•• , , , ••.•. , , •.• minutissima 
klæbrig 3, 

3, Blomsterstandens blade ca. 2 x blomsternes længde •.••••••.•.. pusilla 
" " kor~ere end blomsterne natrix 

4, Enårig , , , , •.•• , , •.•• , , ..•.•.•. , ••.• , ..• , , ..•• , . , •.• , •. , , , , • reclinai::a 
Flerårig 5. 

5, Blomsterne i top. Småbladene rundagtige, 20-JOmm brede ,, rotundifolia 
" i klaser 6. 

6. Blomsterstilken l-3cm, med en lille si::ak •• , ..• , . , •.••. , ... , . cristata 
uden stak 7, 

1 • Blomster!"le parvi.se, i det mindste midt i klasen .•••. , •. , •..• arvensis 
enlige 8. 

8. Liggende til opstigende, of0e rodslående. Smabladene butte til 
udrandede .•...• , .. , . , , ... , .. , .. , , , •.••• , ••.. , , .• , .•• , . , . , , re pens 

Opstigende til opret, ii(fCe rcdslciende. Smabladene mest spidse spinosa 

Ononis rotundifolia 1, Hundbladet ~rageklo, 35-50cm. Mellems-i;e sm.8.blad 
langsi:;ilket. Uden torne. r3lomsi::erne ni '..::kende. V-IX, '.iLP, 500-1800m. 

O. cr--istata Miller Broget krageklo. 5-30cm. Udstrakt. Småbladene 5-lOrnrn, 
lidt læderagtige. Kronen l0-14mrn. Køl og vinger or'te nvide. V-VIII. P. 

O, na trix L. ssn. na trix S-ul ',-;:rage klo. 20-60cm. Stærktgrenet dværgbusk. 
Bloms1:erne p8. ~-Jern lanee s-cil:ee med sc:ak i en tæ-;:; klase, 12-20mm, of1:e med 
røde eller lilla 8.rer. 3æle;en ni'.-ci<:ende. r·I-VII. ]:,'\/LP, 0-1200m. 

O. reclinata 1. Wstrakt K:rage:.C::.o. J-lScrn. Nedlige;ende med dunet og klæbrig 
siængel, Sma'-Jladene S-8m::n. Krcne::1 5-Cm.m, of,:;e lid-;:; kori;ere end l)ægere:. 
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I\/-\/I. F\/TLP. 0-1400m. 

Ononis pusilla L. Liden krageklo. 10-20cm. Lidt forveddet ved grunden. 
Smabladene 5-IJmm. Blomsterne siddende i løse aks, støttebladene længere 
end blomsterne. Kronen 5-12mm, ca. = bægeret. VI-IX, FVTLP. 0-120Qm. 

O. minutissima L. Dværgkrageklo. 5-JOcm. Halvglat, ofte udstrakt dværg
busK. ~mabladene J-6mrn. Blomsterne stilkede, i tætte klaser. Bægerrøret 
hvidligt, Kronen 8-lOmm, ikke længere end bægeret, IV-X, LP, 0-800m. 

O. spi:1osa L. Strandkrageklo. V-IX. FVTLP. 0-lJOOm. 2 underarter: 
ssp, sninosa: Oftest med mange torne. Unge stængler med 2 harstriber. Små
bladene mest 5-10 x sa lange som brede, 
sso. austriaca (G.Beck) Gams: Uden torne (sj. med svage torne), Stænglen 
uregelmæssigt haret. Srnåbladene mest 2-5 x sa lange som brede, 

O. renens L. Markkrageklo, V-VIII. FVTLP. 0-8oom. 

O. arvensis L, Stinkende krageklo. V-VIII. P. Maske kun indslæbt, 

Melilotus. Stenkløver. 

1. Kronen hvid •..•.•..•••• , .••.•• , , ••••..••• , •• , , , •• , , •• , , .••••• al bus 
" gul 2. 

2. Midterste blades fodflige tandede .••..•••.••••. , , ••••• , .••. ,, ..••• J. 
" " " helrandede 4, 

J. Kronen 3-3tmm. Bælgen svagt året, sammentrykt •••••.••••••.. dentatus 
" 6-9mm, " grubet og rynket, ægformet italicus 

4, Modne frugt opret eller udstående, med ei; spidst næb ••• neapolitanus 
" " hængende 5, 

5. Kronen 2-3mm, Bælgen l!-3mm . , .•• , ••• , •••••••••••• , •••• , ••••. ind.icus 
4-7mm. " 3-5mm 6. 

6. Kølen så lang som fane og vinger. Tværrynket bælg •••••••• altissimus 
" kortere end " " " • Net8.ret bælg officinalis 

Melilotus dentatus (W.& K.) Pers, Strandstenkløver. Kronen 3-J!mm. Vinger 
ne kortere ena !anen, længere end kølen. Bælgen glat, svagt netaret, ? 

M. altissimus Thuill. Høj stenkløver. VII-X, FVTLP, 0-600m. 

M. albus Med. Hvid stenkløver. VII-IX. FVTLP. 0-1200m. 

M. officinalis {L.) Pallas Markstenkløver. V-VIII. I<'VTLP, 0-1500m. 

M, italicus (L,) Lam. Storblomstret stenkløver. 20-60cm. Enarig. Stængler 
ne Kantede.· Nedre små.blade halvrunde, indtil 20xl6mm. Klaserne li-Jem, i 
frugt op til 7cm. III-V, VP. 0-60Qm. 

M. neaoolitanus Ten. Næbfrugtet stenkløver. 10-40cm. Stænglen svagt kan
tet, dunet foroven, Nedre småblade brede og runde, indtil 10x8mm. Klaserne 
lcm 1 i frugt 4-?cm. IV-VI. VP, 0-600m. 

M, indicus (L.) All. Indisk stenkløver. 10-20(-15)cm. Kronen bleggul. 
Vinger og køl lige lange, kortere end fanen, Bælgen stærkt netaret, FVTLP. 
Trigonella, Bukkehorn. 

1. Klaserne med 2-5cm lange stilke 
m.:n. siddende 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 • 
3. 

116. 

2, Kronen gul, Bælgen l0-16x2-3mm, hængende, lidt krum corniculata 
" blå eller hvid. Bælgen 4-5x3mm, ægforme"t, langnæbbet coert1.lea 

3, Bægeret klokkeformet, 2!-3mrn, Kronen 3-4m.m, gul •••••.•.•• monspeliaca 
" rørformet, 6-Bmm. Kronen 8-18mm 4 

4, Småbladene 2-Scm lange. Bælgen 6-llcm ••••••••••••••••• foenum-graecum
0 

11 5-12mm " " lf--4cm gladiata 
Trigonella corniculata (L.) L, Markbukkehorn. 10-55cm. Klaserne med 8-15 
blomster. Bægeret J-4mm, klokkeformet. Bælgen tværstribet. III-V. FLP. 
~. monspeliaca L. Stjærnebukkehorn. 5-15cm. Stænglen tiltryk1, dunet. Bæl
gene 7-i?xl-ltrrnn, hængende, lidt krumme, skraårede. III-VI. VTLP. 0-1400m. 

T. coerulea (1,) Ser. Mølurt. J0-60cm. Opret. Småbladene 2-5x!-2cm. Kla
serne runde og tætte, Bægeret ca. 3mm. Kronen ca. 6mm. VI-VII, Dyrk.& Farv. 

T, gladiata Steven Sværdbukkehorn. 5-25cm. Blomsterne mest enlige, 8-lOmm, 
bleggule, U...'1dertiden lillaanløbne. Bælgens næb l-2cm. IV-VI. FV. 0-jOOm. 

T, foenum-§raecum L. Oukkehorn. 10-50cm. 1-2 bleggule blomster med lilla 
gruna pa 1 -lBmm i bladhjørnerne. IV-VI. Dyrket og forvildet. V. 0-800m. 

Medicago. Sneglebælg. 

1, Bælgen nyreformet, højst 3mm lang • , •••••••••...•.• , •••••••• , lupulina 
" forlænget, over 3mm, oftest skrueformet 2, 

2. Flerårig •.•..• , •••..• , , , •• , . , ••••••.•••••.•••••• , .• , ••••.•••••••. , • 3. 
Enårig "' 9. 

3. Hvidfil te t strandplante •• , ••••..•••••••• , •••••••••••.•••.••••. marina 
Glat til svagt håret 4., 

4. Kronen lilla ••• , .•• , •..••.•••••••••.••••••.••• , ••••••••••• , • • . sa ti va 
gul 5, 

5. Bælgen tornet •••• , •. , ••• , •.• , •.••••••••••• , ••••••••••• , ••• , , , •••••• 6. 
" uden torne 7. 

6. Bælgen kirtelharet, utydeligt netaret •••••• , ••••••• , •••••.••• pironae 
" glat, med tydelige tværeirer carstiensis 

7. Bælgen skrue snoet uden midterhulrum ••.•••••••.• , ••••• , ••• , • prostrata 
" ret eller seglformet eller med midterhulrurn 8. 

8. Bælgen ret til seglkrumme t ••.•••.•••• , •••••••• , •••• , • , ••••• , . falca ta 
" med lt-3 vindinger glomerata 

9, Fodfligene helrandede eller med 1-2 svage tænder ••••••.••••... minima 
" tandede til fligede 10, 

10. Bælgen uden torne ••••.••••••••.•.••••.•• , , ••••••• , • • • • • • • • . • . • • . . 11. 
" med 11 13. 

11. Bælgen 4-9mm bred, afrundet cylindrisk .•••••..••••••••••• polymorpha 
" l0-15mm bred, linse- eller halvkugleformet 12. 

12, Bælgen linseformet. Fodfligene dybt fligede ••.•••..••••• orbicularis 
11 halvkugleformet. Fodfligene tandede scutellata 

13, Bælgen i en aben skrue, rager ud af bægeret, når kronen falder af 14, 
" " tæt , indesluttet i bægeret, når kranen falder af 16. 

14. Kølribben furet. Bladene næsten altid med en sort plet ••• ,. arabica 
ikke furet. Bladene uden sort plet 15, 

15. Furen mellem køl- og randribber synlig fra kanten. Bladene tandede 
polymorpha 

Furen mellem køl- og randribber ikke synlig, nar bælgen ses fra 
siden. Bladene dybt tandede til fligede laciniata 
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16. Bælgen tæt kirteldunet •.•••••••••••••••••••••••••••••••••.•• rigidula 

" glat eller noget håret 17, 
17. De 3 randribber adskilte som modne i 3 køle ••••••••••••••• truncatula 

" " flyder som modne sammen i 1 køl li ttoralis 

Medicago lupulina L. Humlesnegle bælg. I'V-VII. FVTLP. 0-1500 (-2000 )m. 

M. sativa L. Lucerne. Dyrket og forvildet. 

M, falcata L. Seglsneglebælg. 

M. glomerata Balbis Angivet fra L, 

M. yrostrata Jacq. Udstrakt sneglebælg. 15-25cm. Næsten glat. Smabladene 
sma t K1ieformede, 9x2mm, tandede fortil. Kronen 4-5m.m, Bælgen J-4m.m bred, 
hængende, med 2-3 vindinger. V-VII. FVTLP. Alm. i F, ellers sj. 0-1200m, 
M. marina 1, Strandsneglebælg. 20-50cm. Liggende, forveddet forneden. Næ
sten hovedformede klaser med 5-12 blomster. Bælgen 5-?mm bred, korttornet. 
III-VIII •• FV: Adriaterhavskysten. 
M. carstiensis Jacq. Karstsneglebælg. 20-60cm. Opstigende. Klaserne med 
5-12 blomster på 6-Bmm. Bælgen 6-8mm bred, uden randribber inden for kølrib
ben; få. kraftige tværårer. Planten næsten glat. V-VII. FVTL. 0-800m. 

OM. pironae Vis. Alpesneglebælg. 20-30cm. Udstrakt-opstigende, næsten glat. 
Kronen {-Bmm. Bælgen 5-7mm bred, med både køl- og randribber; tornene korte 
og affladede med furet grund. V-VI. l00-800m. FV: M.Matajur, Gemona, Torla
no, Piccat, Gorizia, Plava ca. lOOm over Isonzo. 
M. orbicularis (L.) Bartal. Skivesneglebælg. 20-90cm. Bælgen linseformet, 
lo-17mm bred, med grenede tværårer. IV-V• FVTLP. 0-1300m. 
M. scutellata (L.) Miller Skjoldsneglebælg. 20-60cm. Bælgen 9-lBmm, kirtel, 
dunet, med mange og tydeligt tværarer og tydelig randribbe. IV-V. VLP. 
M. rigidula (L.) All, Krogsneglebælg. Bælgens tværårer stærkt krummede. 
Tornene krumme, Småbladene 5-Bmm. Bælgen skiveformet til cylindrisk, tværå
rerne næppe sarrunenløbende, III-VI. FVTLP. 0-1200m. 
M. truncatula Gaertner Fodangelsneglebælg. Bælgen 5-8mm, næsten altid 
spredt iadden. Tværårerne næppe sa.mmenløbendej randribben meget tyk. Plan
ten spredt lådden. III-V. FY. 0-850m. 

M. littoralis Rohde Sandsneglebælg. Bælgen 4-6mm. Tværårerne næsten rette 
næppe sammenløbende undtagen nær randribben. III-V. FV: Sandstrand, 
M. arabica (L.) Hudson Pletsneglebælg. Småbladene oftest med en sort plet 
Bælgen 5-bmrn. Kanten med 3 furer. Tornene dybt furede. IV-VI. VP. 0-600m. 

M. pol~orpha L. ~M. hispi,da) Foranderlig sneglebælg._Bælgen 4-8(-lO)mm, 
med ty~lig randribber, sa kanten bliver J-kølet; tværarerne fremtrædende 
og stærkt sammenløbende. III-V. VL. 0-lOOOm. 
M. laciniata (L.) Miller Fliget sneglebælg. Bladene skarpt og ofte dybt 
tandede. Klaserne med 1-2 blomster. Bælgens tværarer S-formede, svagt gre
nede.V-VI. L - indslæbt. 0-JOOm. 
M. minima (L,) Bartal. Liden sneglebælg. Planten spredt haret. Bælgen og-
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så håret og noget kirtlet. V-VII. FVTLP. 0-lOOOm. 

Trifoliwn. Kløver. 

1. Kronen gul . , . , •••.•••••• , •••••...••••••.••••••••••• , •••••. , .••• , .•. 2. 
rød, hvid eller gullighvid 7. 

2. øverste blade næsten modsatte. Visne kroner kastanjebrune •..•..•••• J. 
Alle blade spredte 4. 

J. Hovedet først æg- senere valseformet. Stift ooret ••••..•••. spadiceum 
11 " rundt, siden ægformet. Liggende-til opstigende badiwn 

4. Kronen J-3!mm. Fanen næppe furet •••••••••. , ••••••••••••• , ••••. dubium 
. " 4:-7rrun. " tyde ligt furet 5. 

5. Midtersma_bladet meget længere stilket end sidesmåbladene , • , campestre 
" h'øjst lidt længere stilket 6. 

6. Hovedstilkene tynde, buede, meget længere end bladene ••.•••..• patens 
" stift oprette, højst lidt længere end bladene aureum 

7, Bægeret opblæst efter blomstringen •.•••• , ..•••.•• , •••••••••• ,, .•••. 8. 
Frugtbægeret ikke opblæst 9. 

8. Fl~r~rig. Hovedet med wt fliget svøb på 3-4mm under sig , •• fragiferum 
Enarig. Hovedet uden noget svøb under sig resupinatum 

9. Planten stort set glat ••••••••• , • , .•••••••• , ••••••••• , •••• , , .•.•.• 10, 
I det mindste_ bægertænderne fjerharede (eller ogsa haret andetsteds) 17. 

10. Hovederne siddende , ••.• , ...• , ••••• , •••• , •••••••• , , .••••.• glomeratU,11 
" stilkede 11. 

11. Enårig ••••••• , • , •••.•• , •••••• , ••••• , ••••••••• , ••••••• , , , .••••••.• 12. 
Flerårig 13. 

12. Kronen ca. 2 x bægeret , ..••••. , •••.••••••• , ••••• , •••••••• nigrescens 
" 1-:i x bægeret strictum 

lJ. Hovederne med 3-12 røde blomster pa 18-25mm ••••..••••••••••• alpinum 
" flere og kortere blomster 14. 

14. Bægertænderne adskilte af butte bugter ••••• , , , •••••••• , ••• , hybridum 
" " " smalle, spidse bugter 15. 

15. Stænglerne krybende og rodslS.ende •••••••••••••••••• , ••• , ••••• re pens 
" ikke rodsl8.ende 16, 

16. Småbladene med 7-10 ribbepar. Blomsterstilkene l-l,6mm ..••.•• thalii 
" " 10-20 " 11 2-3mm pallescens 

17. Fler:3.rig ••••••••.•••••.•••••.•.••.••••.•••••.•••••••••••.•••••.•. 18. 
Enårig 27. 

18. Kronen 7-9mm. Bægertænderne m.m. ens, ikke ret harede •••.•..•...• 19. 
" 12-25mm. Bægertænderne fjerharede 20, 

19. Blomsterne hvide eller hvidgule. Hovederne ofte lang •.•••.• montanum 
" lyserøde. Hovederne ofte bredere end lange balbisianum 

20. Kronen hvid eller hvidgul ........................................ 21. 
" rød 24. 

21. Nederste bægertand 2-J x de øvre .. , ••.••••..• , •••.••• , •••• , •.•.•. 22. 
'' '' høJst 1i x de øvre 23. 

22. Sm8.bladene li-Jem. Kronen 15-20mm •••••.••.••••••..•.••.• ochroleucon 
" 3-6cm. " 20-25rnm pannonicum 

23. Alle bægertænder lige lange ••.••.••• , ••••••. , .• , ••• , ••..•. , . noricum 
Nederste bægertand l! x de øvre pratense 
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24. Hovedet (2!-)3 x så langt som bredt ••••••••••••••••••••••••• rubens 

" højst 2 x så langt som bredt 25. 
25. Bægerrøret glat ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• medium 

11 håret 26. 
26, Småbladene lancetformede. Bægeret 20-ribbet ••••••••••••••• alpestre 

11 omvendt ægformede. Bægeret 10-ribbet pratense 
27. Hovederne med blade lige under sid •••••••••••••••••••••••••••••• 28. 

11 stilkede 34. 
28. Svøbets fodflige stærkt udviklede i forhold til dets smablade ••• 29. 

" " som hos de andre blade 30. 
29. Hovederne 6-lOmm brede. Kronen 3-4mm, højst lig bægeret saxatile 

11 15-20mm " 11 12-15rnm, længere end bægeret hirtum 
30. Kronen l0-12mm, lf-3 x bægeret •••••••••••••••••••••••••••• pallidum 

" 4-7mm 31. 
31. Frugtbægerets tænder oprette eller sammenknebne ••••••••••• bocconei 

" " m.m. udstående 32. 
32. Hovederne siddende langs stænglen ••••••••••••••••••••••••••••••• 33. 

" endestillede squamosum 
33. Srnåbladenes sideribber rette. Kronen lyserød •••••••••••••• striatum 

11 n krumme. " oftest hvid scabrum 
34. Hovederne med 2-5 blomster •••••••••••••••••••••••••••• subterraneum 

11 mangeblomstrede 35. 
35. I det mindste de 2 øverste blade m.m. modsatte •••••••••••••••••• J6. 

De øvre blade spredte 37. 
)6. Bægertænderne udspærrede i frugt. Kronen lidt læng.end bæg. squamosum 

'' oprette i frugt. Kronen 2 x bægeret alexandrinum 
37. Hovedet m.m. rundt •••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••• stellatum 

11 forlænget 38. 
38. Hovederne talrige, l-2cm. Kronen tydeligt kortere end bægeret arvense 

11 enlige 39. 
39. Småbladene 10-25 x så lange som brede •••••••••••••••• angustifolium 

" kun lidt længere end " incarnatum 

Trifolium alpinum L. Alpekløver. 5-15cm. Tykrodet. Stænglen meget kort, 
dækket af visne bladrester. Bladene smalt lancetformede, 2-4cm x 3-6mm. 
Blomsterne stærkt duftende. VII-VIII. VTLP. l500-2500m. 

T. strictum. L. Rank kløver. 3-15cm. Opret eller opstigende. smabladene 
linjeformede til smalt elliptiske, 8-2lmm. Bladribberne ender i stilkede 
kirtler. Hovederne 7-lOmm. Kronen lyserød. V-VI. LP. 0-1400m. 

T. repens L. Hvidkløver. IV-X. FVTLP. 0-1800(-275J)m. 
T. µallescens Schreber Gruskløver. 8-15cm. Ligner Hvidkløver, men ikke 
rodslaende. Fanen bredt ægformet eller elliptisk (æg-lancetformet hos Hv.) 
Kronen smudsighvid (mere renhvid hos Hv.). Visne kroner mørkebrune (lyse
brune hos Hv.J. VII-VIII. FVTLP. 1500-2500m. 
T. thalii Vill. Tuekløver. 4-lOcm. Tættuet. Bladundersidens ribber stærkt 
fremtrædende. Kronen først hvid, så stærkt lyserød; lysebrun som vissen. 
De visne blomster ikke særligt hængende. VII-VIII. FVTLP. 1500-2400m. 
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Trifolium hybridum L. Alsikekløver. V-VII~. FVTLP. 2 underarter: 
ssn. hybr1dum; Stænglen hul, lidet grenet. Hovederne 20-25mm brede. Kronen 
7- mm. Tørre blade med ca. 20 par ribber. 
ssp. elegans (Savi) Asch.& Gr.: Smuk kløver. Stænglen fyldt, meget grenet. 
Hovederne 16-19mm brede. Kronen ca. 5mm. Tørre blade med ca. 40 par ribber. 

T. ni9rescens Viv. Ledkløver. 5-40cm. Ligner en enårig Hvidkløver. Bælgen 
lidt indsnøret mellem de mest 4 frø. De øvre bægertænder kun lidt længere 
end de nedre. Kronen 6-9mm. III-VI. VLP. 0-1500m. 

T. glomeratum L. Nøglekløver. 10-20cm. Liggende til opstigende. Bægertæn
derne ens, trekantede, kortere end bægeret og udbøjede. Kronen 4-5mm, lyse
rød, lidt længere end bægeret. IV-VI. FVTLP. 0-lOOOm. 

T. fragiferum L. Jordbærkløver. IV-VIII. FVTLP. 0-800m. 

T. resurinatum L. Omvendt kløver. 10-JOcm. Liggende. Fanen vender nedad, 
dreJer 80°. Frugtbægeret pæreformet med 2 udspærrrede tænder, 7-Bmm, dunet 
til filtet. Planten ellers glat. Kronen lyserød. IV-VII. I<'V'.l.1LP. Indslæbt. 

T. badium Schreber Kastanjekløver. 10-20cm. Opstigende flerårig. Hovederne 
op til 25mm i frugt. Blomsterstilken af bægerrørets længde. Kronen 7-9mm, 
gyldengul. VII-VIII. FVTLP. 1500-2500m. 
T. spadiceum L. Brun kløver. 20-40cm. Opret 1-2-årig. Hovederne op til 2cm 
1 frugt. Stilkene meget kortere end bægerrøret. Kronen ca. 6mm, gyldengul. 
VI-VIII. VTL, 500-1500m. 
T. tatens Schreber Guldkløver. 20-50cm. Enårig. Fodfligene ægformede, mest 
kor ere end bladstilken. Blomsterne næsten siddende, gyldengule. Endesmå
bladets stilk 0-2mm. Opret eller opstigende. VI-VII. FVTLP. 0-1200m. 

T. aureum Pollich Humlekløver. 15-30cm. Opret. Øvre blades fodflige uden 
udvidet grund. Midtersmåbladet næsten siddende. Blomsterne næsten siddende, 
gyldengule, 6-7mm. VI-VIII. FVTLP. 500-1400m. 
T. campestre Schreber Gul kløver. IV-VIII. FVTLP. 0-Boom. 
T. dubium. Sibth. Fin kløver. V-IX. FVTLP. 200-1600m. 

T. striatum L. Stribet kløver. IV-VII. VTLP. 0-1500m. 2 underarter: 
ssp. striatum: 5-20cm. Liggende. Hovederne runde, senere ægformede. Bæger
tænderne længere end røret, overrages af kronen. 
ssp. tenuiflorum (Ten.) Are.: Opstigende til opret, indtil 50cm. Hovederne 
forlængede. Bægertænderne= røret, ca. så lange som kronen. 

T. arvense L. Harekløver. IV-VI. li'VTLP. 0-1500m. 

T. saxatile All. Klippekløver. 3-15cm. Liggende til opstigende og grådunet. 
Smabladene 4-6mm, med utydelige sideribber, næsten helrandede. 1-3 fladtryk
te hoveder omgivne af svøbblade. Kronen 3-4mm. VII-VIII. TP. 1400-JlOOm. 

T. bocconei Savi Tvillingkløver. 5-25cm. Tætdunet, opret til opstigende. 
Hovederne 15mm, tætte og aflange, de endestillede ofte parrede, men uens. 
Kronen 4-5mm, blegrød, lig bægeret. IV-VII. V: Colli Euganei. 0-800m. 

T. scabrum L. Ru kløver. 5-25cm. Minder om Stribet kløver, men bægertænder
ne stikkende og tilbagekrummede. Kronen oftest kortere end bægeret. FVTLP. 
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Trifolium stellatum 1, Stjærnekløver. 8-20cm. Stænglen tæt udstaende ha
ret, Smabladene d-12mrn, omvendt hjærteformede. Hovederne ca. licm brede i 

blomst. Bægerrøret 5mm, tænderne 7mm, udspærrede i frugt. IV-VI. FVTLP. 

T. incarnatum L. Blodkløver. 10-50cm. Hovederne l-5cm, aflange til valse
formede. Kronen blodrød, 10-12mm. Bægeret tæt brunharet. Dyrket og farv. 

T. pratense L. Rødkløver. I-XII. FVTLP. 0-2600m. 4 underarter: 
ssp, pratense: S~ænglen tæt tiltr~kt haret foroven (sj. glat), 10-40cm, 
fyldt eller svagt hul, Småblade 18-Jcm. Hovederne mest med svøbblade, 
ssp. sativum (Sturm): Stænglen svagt tiltrykt haret til glat foroven, hul, 
40-70cm. Smablade 3-Scrn. Hovederne ofte uden svøb. Dyrket. 
ssp, exuansum (W.& K.): Stænglende udstaende haret foroven, 40-SOcm, Fod-
1ligene glatte. Kronen rødlilla. Dyrket, 
ssp. nivale: Stænglen udstående haret foroven, 5-l5cm. Fodfligene harede, 
Kronen smudsighvid (til gullig eller rødlig). Bjærgenge. 

T. nallidum W.& K. Bleg kløver. 15-dOcm. Ligner en enårig udgave af fore
gaende. Kronen hvidlig eller blegrød. Fodfligene brat tilsmalnede i en 
trådformet stak, Udstående håret. IV-VII. "Jl'V. 0-800m. 

T. noricum Wulfen Nikkende kløver. 8-20cm. Tættuet og tykrodet, Bladene 
alle m.m. grundstillede, forneden dækkede af hvidlige fodflige. Kronen 
14-18mm, bleggullig. Hovederne ofte nikkende. VII-VIII, FV. 1600-2100m. 

T. hirtum All. Haret kløver. 10-40cm. Ofte udstaende grenet med udstaende 
har. Hovederne runde. Kronen rød, 12-15rnm. Kendelig på svøbet af ofte blad
løse, brede fodflige under hovederne, V-VI. VLP. 0-60Qm. 

T. medium L. Bugtet kløver, V-VIII. FVTLP, 600-1800m. 

T. alpestre L. Skovkløver. V-VIII, FVTLP. 600-2000m. 

T. rubens L. Purpurkløver. 20-60cm. Opret og ofte glat. Bladene 4-6}cm, 
aflangt lancetformede. Hovedet valseformet, 3-7cm, rødkløverfarvet, Bæger
røret med 20 ribber, mest glat. V-VIII. FVTLP. 200-lSOOm. 

T. montanum L. Bjærgkløver. 15-60cm. Stænglen uldh.iret i hele længden, 
Smabladene mest 2-4cm, lancetformede, silkeharede nedenunder, med skarpt 
brodspidsede tænder. Blomsterne med små støtteblade. V-VIII. FVTLP.0-1600m. 

T. balbisianwn Ser. (T. montanum ssp. rupestre) Rosenbjærgkløver, 10-20cm, 
Mindre form af foregående, Opstigende til opret, Smabladene 1-licm. Stæng
lerne med 1 hovede. På bjærgenge. P. 

T. angu_stifoli·cllll. L. Smalbladet ~løver. 8-20(-50)cm, Opret, tiltrykt dunet 
stængel. Smalt linjeformede smablade. Bægertænderne med stikkende, glat 
spids, Kronen lyserød til rødlilla, l0-12lillfl, ca. = bægeret. IV-VII. TLP. 

T. ochroleucUill Hudson Bleggul kløver. 20-50cm. Vækst som en Bugtet kløver, 
med med lidt bredere blade. V-VI, FVTLP. 500-1500m. 

T. )annonicwn Jacq. Ungarsk kløver, 20-50cm. Opret. Hovederne op til 5 
(-8 cm. Smabladene lancetformede, VI-VIII. P: Fra V.Susa og sydpa. 

T. alexandrinum L. 40-70cm. Hovederne li-2cm. Nederste bægertand 3-ribbet 
ved grunden, af rørets længde, Kronen 8-lOmm, flødefarvet, ca. 2 x bægeret. 
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Dyrket og forvildet. IV-VI. P. o-800m. 

Trifolium sguamosum L. (T. maritimum) Pigget kløver. 10-40cm. Bægertæn
derne udstaende og fortykkede, tornagtig~· i frugt, den nedre 2 x resten, 
Kronen blegrød, lidt længere end bægeret, 5-7rnm. IV-V. VP, 0-JOOm. 

T. subterraneurn L, Ankerkløver. J-15cm. Liggende. 2-5 hvidlige blomster 
pa 8-14mm, omgives senere af flere golde bægre. Modne hoveder tiltrykte 
jorden eller underjordiske. 0-1200m. IV-VI. VLP. 

Dorycnium. Hanefod. 5 småblade. ~et nederste par ligner fodflige. 

D. hirsutum (L.) Ser. Håret hanefod. 20-50cm. Tæt udstaende håret. Blad
SKaftet meget kort. Smabladene omvendt ægformede. Løse hoveder med 5-10 
hvide eller lyserø~e blomster pa 10-20mm. V-VI. TL. 0-lJOOm. 

D. pentaphyllwn Scop. Snerrehanefod. 20-65cm. De smalle og m.m. finger
stillede blade giver planten et snerrelignende præg. 5-25 hvide blomster 
på J-5mm i sma, langstilkede hovede~, V-VII. FVTLP. 0-lJOOm. J underarter: 
sso, ~entaphyllum: Stænglens øvre har ensartet tiltrykte. Hovederne med 
5-i5lomster. Blomsterstilkene ca.! x bægerrøret. Kun forveddet nederst, 
ssp. suffruticosum (Vill.) Rouy: Som foregående, men Blomsterstilkene me
get Karte, og stænglerne mere forveddede, V: Kysten ved Venedig, 
ssp, herbaceum (Vill.) Rouy: Stænglen foroven ogsa med enkelte lange, ud
staende har. Hovederne med 12-25 blomster. Blomsterstilken ofte af bæge
rets længde, 

~- Kællingetand. 

1. Enårig. Bælgen 1-l!rrun bred • , , • , •.••••••••••••• , ••••• , . angustissimus 
Flerårig. Bælgen oftest 2-Jmm bred 2, 

2. øvre småblade smalle, 4-8 x sa lange som brede ••••••••••••.•• tenuis 
bredere, sj. over 3 x så lange som brede J. 

3. Bægertænderne l!-2 x røret , , •••• , • , , •••••• , •••.• , , •••••• , ••• preslii 
" højst lf x røret 4, 

4, Øvre og mellemste bægertænder tilbagekrummede ••••.••••••••• delortii 
Tænderne m.m. rette 5, 

5, 2-lOcm. Hovederne med 1-3(-5) blomster. Sm.ibladene 2-6mm •••• alpinus 
l0-80cm. " 2-12 blomster. Små.bladene 5-25mm 6. 

6, Stænglerne hule. Hovederne med 5-12 blomster. 30-80cm høj uliginosus 
" fyldte. Hovederne med 2-7 blomster. 10-30cm corniculatus 

Lotus corniculatus L, Alm. kællingetand. IV-IX. FVTLP, 0-1800(-2700)m. 

L. aloinus (DC.) Schleicher Alpekællingetand. 5-lOcm. Kronen stor, 12-18 
m.rn, oite brunstribet. VII-VIII. FVTLP, 1800-2700m. 

L, delortii Timb.-Lagr. Krogkællingetand. 10-20cm. Stænglen liggende og 
ladden. Smabladene 4-9xl!-3mm. hovederne med 2-4 blomster. Bægertænderne 
lidt uens •• Kronen 12-15mm, Bælgen 2!-Jmm bred. P: V,Aosta. Andetsteds? 

L, tenuis W.& K. Smalbladet kællingetand. V-VIII, FVLP, 0-800m. 

L. uliginosus Schku.hr Sumpkællingetand. V-VII, VTLP. 0-800m. 

L. nreslii Ten. Rudekællin~etand. 20-60cm. Hovederne med 1-6 blomster pa 
10-15mm med stilke på ca. 12mm, 11.m. glat. 'J-VII. FV: langs kysten. 
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Lotus angustissimus L. Tveblornstret kællingetand. 10-50cm. Glat eller låd
den. Blomsterne 2-3 sammen, 8-9mm. smabladene 5-8x3-5mm. IV-VI. VP.O-llOOm. 
Tetragonolobus maritimus (L.) Roth Kantbælg. V-VII. FVTLP. 0-lOOOm. 
Anth~llis montana L. Bjærgrundbælg. 4-30cm. 1 stængelblad, 1 hovede. Bæge
ret ikke opblæst tænderne= røret. Kronen rød. V-VII. 300-1800m. 2 ssp.: 
ssp. montana: Bæ~errør og tænder begge 4-5mm. Kronen lyserød, lillabroget. 
Svøbbladene mest kortere end blomsterne. P. 
ssp. ~acquinii (Kerner) Hayek: Bægerrør og tænder begge 3-4mm. Kronen bleg
rød. vøbbladene mest længere end blomsterne. FVTLP. 

A. vulneraria L. Alm. rundbælg. V-VIII. FVTLP. 0-3000m. 9 underarter. Mel
lemformerne ikke medtagne i nøglen. 
1. Bægeret 2-4mm bredt; sidetænderne små, tiltrykte de øvre tænder •••• 2. 

n 5-7mm u , 11 ikke til trykte 11 11 
" 6. 

2. Bægerhårene tiltrykle og skinnende. Rød krone ••••••••••••• weldeniana 
" udstående og matte. Gul krone 3 • 

3. Bladene jævnt fordelte langs stænglen •••••••••••••••••••••••••••••• 4. 
" samlede i nedre halvdel 5. 

4. Bægeret gulgrønt •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• polyphyl~a 
u rødt fortil vulnerar1a 

5. Bægeret 8-9mm. Stænglen 10-15(-20)cm •••••••••••••••••• vulnerarioides 
" ll-13mm. Stænglen 20-40cm forondae 

6. Bægeret tiltrykt silkehåret, gulgrønt. Gul krone ••••••••••• carpatica 
" udstående håret 7 • 

7. Kronen gyldengul •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •. • • • alpestris 
11 af en anden farve 8 • 

8. Kronen hvidgul, ofte rødåret, med rødlilla køl ••••••••••••• baldensis 
11 rødlig valesiaca 

Ornithopus perpusillus L. Liden fugleklo. V-VI. LP. 0-600m. 

Coronilla. Kranvikke. 
• • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2. 

3, 
1. Kronen hvid eller lyserød 

li gul 
2. Flerårig. 7-12 par småblade. Hovederne med 10-20 blomster •••••• va:ia 

Enårig• 3-8 " " • " " 3-6 i• cre tica 
3. Enårig. Hovederne med 2-3(-5) blomster. Bælgen krum •••••••••••••••• 4. 

Flerårig . . 5° 
4. Øvre blade enkle eller trekoblede •••••••••••••••••••••••• scorpioides 

11 11 uligefinnede med 2-4 par småblade repanda 
5. Kronen 14-20mm. Fanens negl 2-3 x bægeret. Busk på !-2m ••••••• emerus 

" 5-llmm. 11 11 ca. 1 x bægeret. 5-60cm 6. 
6. Skærmene med 12-20 blomster. Blomsterstilkene 4-6mm ••••••••• coronata 

" 11 4-10 " • " 2-4mm 7. 
7. Småbladene kortstilkede. Fodfligene 3-Bmm, affaldende •••••• vaginalis 

11 siddende. Fodfligene 1mm, blivende minima 

Coronilla emerus L. Perlebælg. 2-4 par småblade på l-2cm. 1''odfligene 1-2 
mm, frie og hindeagtige. Bælgen 5-llcm. IV-VI •. FVTLP. ~-1650m. 2 under'?-rt·: 
ssp. emerus: Stængler og blade mørkegrønne. Smabladsstilkene l-4mm, smabla
dene sJældent over 14mm. Skærmstilkene 3-6cm. 
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ssp. emeroides (Boiss.& Spr.) Hayek: Stængler og blade lidt blagrønne. Sma
bladene m.m. siddende, indtil 25mm lange. Skærmstilkene ca. 2cm. 

Coronilla va~inalis Lam. Skedekranvikke. 5-25(-50)cm. Fodfligene sammenvok
sede, urteag ige med hindeagtig spids, på størrelse med smabladene. (Ligne~ 
som ung Hippocrepis comosa, der har mindre og frie fodflige). V-VIII.FVTLP. 
C. minima L. Liden kranvikke. 5-30cm. Fodfligene sammenvoksede og hindeag
tige. 2-6 par siddende småblade. Kronen 5-Bmm. V-VII. TLF. 0-1500m. 
C. coronata L. Bjærgkranvikke. 30-60cm. Urteagtig·,., ikke f orveddet, opret. 
Smabladene 15-2 5nun. Fodfligene 3-5mm, hindeagtige og affaldende. V-VI .I<'VTLP. 

c. varia L. Giftvikke. VI-VIII. FVTLP. 0-1200m. 

C. cretica L. Hvid kranvikke. 50-BOcm. Fodfligene 1-Jmm. Kronen 4-?mm, 
hvid eller lyserød. Ellers som foregående. V-VI. v. 0-600m. 

C. scor!ioides (L.) Kock Skorpi·onsvikke. 5-20cm. Bladene elliptiske, enten 
enkle e ler med 2 små, runde sidesmåblade forneden. Bælgene skorpionshaleag
tige med m.m. rette led. IV-V. FVTLP. 0-800m. 
C. repanda (Poiret) Guss. Bølget skarpionsvikke. 5-20cm. Øvre blades små
blade omvendt lancet- til -ægformede, 4-lOmm. Bælgens led krumme. IV-V. v. 
Hippocre;is comosa L. Almindelig hestesko. 5-30cm. Liggende til opstigen
de, svag forveddet, flerårig urt, der minder om Coronilla vaginalis i væk
sten. Skærmene 5-12-blomstrede. Ledbælgen stærkt bugtet, idet de enkelte 
led er hesteskoformede, V-VIII, FVTLP, 0-2900m, 
Scorpiurus muricatus L. Flerblomstret skarpionshale. 5-15(-40)cm. Enårig 
med enkle, m.m. spatelformede blade. Gule blomster i langstilkede hoVeder 
med 2-5 blomster. Bælgen trind, uregelmæssigt snoet, med længderibber, 
jævn eller knudret eller pigget. IV-V. V: Rosolina. 0-1200m. 

Hedysarum hedfsaroides (L.) Sch.& Th. Bjærghanekløver. 10-40cm. Flerårig 
urt med ulige 1nnede blade med mørk over- og lys underside. Klaser af 13-25 
mm lange, rødlilla blomster. Bælgen en ledbælg på 2-3!cm med 2-Q flade, 
brede og runde led. VI-VIII. FVTLP. 1600-2500m. 2 underarter: 
ssp. hed!saroides: 4-6 par småblade. Længste bægertænder li-3mm. 
sså. exa tatum (Kerner) Zerlova: 6-10 par småblade. Længste bægertænder 
3- !mm. 
Onobrychis. Fruespejl. 

1. Fanen l-2mm kortere end kølen •••••••••••••••••••••••••••••••• montana 
11 ca. lig kølen 2. 

2. Vingerne længere end bægeret. Bælgen uden tænder ••••••••••• saxatilis 
11 kortere 11 11 • 

11 mest med tænder 3. 
3. Bægeret låddent af 0,6-0,9mm lange, m.m. udstående hår •••• viciifolia 

" med O, 3-0, 4mm lange randhår arenaria 

Onobrychis saxatilis (L.) Lam. Klippefruespejl. 20-40cm. Bladene mest 
grundstillede, med 6-15 par linjeformede småblade. Bægeret svagt dunet. 
Kronen bleggul med røde årer. V-VII. P: V.Aosta. 300-lBOOm. 
o. montana DC. Bjærgfruespejl. 20-50cm. 5-8 par elliptiske småblade. Bæge
ret svagt dunet. Kronen l0-14mm, lyserød. Vingerne 4-6mm, ca.= bægeret. 
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Bælgen med tynde, l-2mm lange torne. VI-VIII. FVTLP. 1000-2100m. 

Ono~rrchis arenaria (Kit.) DC. Sandfruespejl. 15-60cm. Klasen slank og 
linJe ormet, løstblomstret før blomstringen, 1-l~cm bred under blomstrin
gen. Frugten 4-6mrn, VI-VII. FVTLP. 0-800m. 3 und~rarter: 
ssn. arenaria: Bægerrøret 2mm. Kronen 8-9mm, blegrød. FVTLP. ~:å: ~aurerica Hand.-Mazz.: Bægerrøret 2mm. Kronen 10-12mm, meget svagt 

ssp. tommasinii (Jordan) Asch.& Gr.: Bægerrøret l!mm. Kronen 8-9mm. F. 

O. viciifolia Scop, Esparsette. 30-60cm, Klasen tyk og tætblomstret før 
blomstringen, lf-2!cm bred under. Fanen så lang som kølen. Frugtens torne 
!-lmm eller manglende. V-VIII. FVTLP. 0-2200m. 

Arachis htpogaea_L. Jordnød. 20-50cm. Enårig med dunet stængel og stilke, 
2 par små lade p~ 2~-6x1t-Jcm, elliptiske til omvendt ægformede, Blomstern< 
gule, 15-20mrn, siddende l klaser fra de nederste bladhjørner. VI-VIII.Dyrk 

OXALIDACEAE 
Oxalis. Surkløver, 

1. Kronbladene lyserøde , , , , ••• , , .•• , •••• , ••• , • , , ••••• , , •• , •• , articulata 
hvide eller gule 2. 

2, Kronbladene hvide •••• , , • , , •••••• , •••••• , •••••• , •••.•• , , • , , acetosella 
gule 3, 

J. Stænglerne liggende og rodslående. Fodfligene ørede ••.••• corniculata 
" opstigende til oprette. Fodfligene uden øren 4. 

4, Frugtstilkene nedbøjede. Fodfligene aflange ••••••••••••.•••• dillenii 
" ikke nedbøjede. Fodfligene mangler fontana 

Oxalis corniculata 1, Nedliggende surkløver. 5-JOcm. Alle blade spredte, 
ofte lilla. Kronbladene mest 4-7rnm. IV-VI. FVT1P, 0-800m, 

O. dillenii Jacq. (0. stricta) Stiv surkløver. 10-JOcm. Bladene mest mod
satte eller i krans, grønne. Kronbladene 10-lJmm. IV-X. T, o-6oom. 

0, fontana Bwige Rank surkløver. 10-JOcm, Som foregående. Skærmene med 
1-2(-4) blomster. Frugterne 8-12mm. V-X. FVTLP. 0-80om. 

O. acetosella 1. Skovsyre. IV-VI. FVTLP. 0-2000m. 

O. articulata .savigny (0,·Violacea) 10-30cm. Ingen stængel. Småbladene 1-5 
cm, omvendt hJærteformede, Kronbladene l0-20mm. Kapslerne 8-lOmm. Farv, 

GERANIACEAE 

Geranium. Storkenæb, 

l. 1-2-årige •••. , , , •.•••.•• , •.•.• , .••.••.••• , • , •••••••.•••••• , , • , , ••. 2. 
Flerårige 11. 

2. Bægeret opret under blomstringen •••• , , • , , ••• , • , •••••• , •••••• , , . , • , J, 
" m.m. udstående 5. 

J, Bladets omrids rundt , .•.•• , , .••.••. , ••••.•••••. , •.•••••..••. lucidum 
femkantet d, 

4. Støvknapperne rødbrune. Kronen længere end bægeret robertianum 
gule. Kronen ca. = bægeret purpureum 
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5. Bladene 95% delte, med m.m. linjeformede afsnit ••..•••••••••..•••• 6, 
ca. 75% delte med brede afsnit 7. 

6. Blomsterstilken 5mm, i frugt 15mmBægerbladene 5-6mm •••..•. dissectum 
" 2-4cm. Bægerbladene 9-13mm columbinum 

7. Bladets omrids femkantet .•...•••..•.•••..••••••.••••••.•••••..•••. B. 
rundt 9, 

8. Kronbladene lyserøde. Frugtstilkene nedbøjede .•••••.•••• divaricatum 
blå.lilla. " rette bohemicum 

9, Kronbladene hele , •••.••••••• , , •••• , •.•• , ••.•••••••••• , rotwidifolium 
'' kløvede 10. 

10. Stængler og bladstilke ensartet kortharede. Hårede frugter pusillum 
'' 

11 
" med korte og lange hår, Glatte frugter malle 

11. Bladene ·med rundt omrids og butlappede •••••••••••.•••••• pyrenaicum 
kantet omrids, oftest spidslappede 12. 

12. Kronbladene 5-7mm, ca. = bægeret • , , •••••• , ••••••••••• , ••• sibiricum 
større, længere end bægeret 13. 

13, Kronbladene kløvede eller dybt udrandede •.••••• , .••••••••••.••.. 14, 
11 m.m. hele (eller med bølget rand) 16. 

14, Blomsterne enlige • , .•.•.•••• , , • , • , .•••.•••.• , • , ••• , •• , •• sanguineum 
11 parvise 15. 

15, Bladene 6-lOcm brede, med (J)5 rudeformet-elliptiske afsnit nodosurn 
" J-4cm brede, med 5-7 ret smalfligede afsnit argenteum 

16. Bægeret opret , ••• , •• , • , , , .•••• , , .••••••• , .••••.• , •..••• macrorhizum 
" udstående 17, 

17, Kronbladene udstående, ofte med bølget rand, ofte brunlilla phaeum 
" skålformet opadbøjede, ikke brunlilla 18, 

18. Blomsterstilkene ukirtlede ••••• ,,, ,, •.••••. , ••••••••• , ••• , •.••.. 19. 
kirtlede 20. 

19, Kronbladene rødlilla, Blomsterstanden fablomstret ••••••••• palustre 
hvide med røde årer. Oftest med over 10 blomster rivulare 

20. Kronbladene rødlilla. l<'rugtstilkene oprette hele tiden silvaticwn 
blå.lilla. " først nedbøjede pratense 

Geranium macrorhizum L. Klippestorkenæb, 20-50cm, Bladene med mest 7 fjer
lappede, butte og brodspidsede afsnit, 8-lOcm brede, Bægeret opret og rød
ligt. Kronbladene 15-l?mm, blodrøde. V-VI. FVTL. 400-l?OOm. 

G. argentewn 1, Sølvstorkenæb, 8-15cm. Bladene grundstillede, gråfiltede; 
afsniLtene dybt delte med ofte J smalle flige. Bægeret 8mm. Kronen 14-15mm, 
lyserøde. VII-VIII. FVTL. 1700-2200m. 

G. sanguineum L. Blodrødt storkenæb, V-X. FVTLP. 0-1200m. 

G. nratense 1. Engstorkenæb. VI-VIII. FVTLP. 500-1300m. 

G. silvaticum L. Skovstorkenæb. VI-VIII. FVTLP. 0-2JOOm. 

G. rivulare './ill. Alpestorkenæb. 20-JOcm. Nær foregEtende, men bladeneme
re smalfligede. VI-VIII. VT1P, 1500-2J00m. 
G, nodosum 1, Knudet storkenæb, 20-50cm. Bladafsnittene brede og tandede; 
tænderne butte med kort brod. Kronbladene 15-16mm lyserøde eller lyst rød
lilla med mørkere årer. VI-VIII. FVTLP. 100-lJOOm. 
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Geranium phaeum L. Bølgekronet storkenæb, VI-VIII. FVTLP, 500-2000m, 

G. palustre L. Kærstorkenæb. VI-VIII. FTLP. 500-1350m. 

G. divaricatum Ehrh. Udspærret storkenæb, J0-60cm. Stænglerne stivharede 
af lange har, desuden med korte kirtelhår. J-5 rude-lancetformede bladaf
snit, tandede, Kronen 5-7mm, ca. = bægeret, V-VII, TLF. 500-lSOOm. 
G. bohemicum L, Klæbrig storkenæb. 20-50cm. Stænglerne med udstaende uld 
har og kortere, klæbrige kirtelhår, Bægerbladene 9-12mm, indbefattet en 1-
mm lang stak. Kronbladene 8-9rnm, mørkårede. VII-IX. T. 1000-l900m. 

G. sibiricum L. Sibirisk storkenæb. J0-50cm. Bladene med ca. 5 smalt ru
deformede afsnit med 3-5 par dybe tænder i forreste halvdel. Kronbladene 
blegrosa. Blomsterne hyppigst enlige. VI-VIII. LP. 500-1500m. 

G. pyrenaicUJll Bu.rm.f. Pyrenæisk storkenæb. IV-VII. VTLP. 200-1900m. 

G. rotundifoliUJll L. Rundbladet storkenæb. 5-40cm. Stængler og blade med 
korte og lange hår samt kirtelhar. Blomsterstilke mørkkirtlede. FVTLP. 

G. malle L. Blødt storkenæb, III-IX. FVTLP. 0-lOOOm. 

G. pusillwn L. Lidet storkenæb. V-X. FVTLP. 0-1200m. 

G. colLlI!lbinum L. Storbægret storkenæb. III-X. FVTLP. 0-1200m. 

Kløftet storkenæb, IV-IX. FVTLP. 0-lJOOm. G. dissectum L. 

G. lucidum L, Skinnende storkenæb. Planten skinnende, m.m. gla~. FVTLP, 

G. robe:-tianum L, Stinkende storkenæb. Kronens ulade 6-9mm. Støvkornene 
orange. Frug~en med 1-2 tværrynker foroven. V-X.~FVTLP, 0-160Qm. 

G. uurpurewn Vill. Purpurstorkenæb. 5-20cm. Kronens plade 3-Smm. Støvkor
nene gule. Frugten med 4 tværrynker foroven. IV-XI. FVTLP, O-l200m. 

Erodium. Hejrenæb. 

1. Frugtens næb 6-lOcm. Kronen blå eller blalilla ••••••••••••• ciconiwn 
" 

11 2-5cm. " rødlilla til lyserøde 2, 
2, Grundbladene ikke helt f jersni tdel te •••• , ••••••••••••• , •• malacoides 

delte helt til skaftet 3, 
3. Bladafsnittene højst 50% indskårne ••• , •••• , •••• , •••••••••• moschatum 

" dybt del te cicutarium 

Erodium malacoides (L,) L 1 Her. Blødt hejrenæb. 10-60cm. Bladene hele til 
fligede, afsnittene bredere end lange, oftest svagt 3-lappede. Frugten med 
en kirtlet tværfure under topgruben. II-XI. FVL. 0-1300m. 

E. ciconium (L.) L 1 Her. Mellembrudt hejrenæb, 10-70cm. Bægeret l0-12mm, 
hera! er de 4-6mm en stak, Kronen 7-Bmm. Frugterne med mange, hvide har. 
Bladene 1-2 x fjersnitdelte. III-V. FVLP. 0-1300m. 

E. moschatum (L,) L 1 Her. Moskushejrenæb. 10-50cm. Moskuslugtende. Kronen 
1J-14rnm, rødlilla. Frugterne med udstaende, brune eller hvide hår, Næbbet 
2-4icm. I-V. FVTL, 0-lJOOm. 

E. cicutarium (L.) L'H8r, Almindeligt hejrenæb, III-XI. FVTLP, 0-lJOOm. 

TROPAEOLACEAE 
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Tropaeolum ma,jus 1. Tallerkensmækker. V-XI, Dyrket og undertiden forvildet, 

ZYGOPHYLLACEAE 

Tribulus terrester 1, Korstorn. 10-60cm. Dunet, liggende enarig med mod
satte, lige±1nnede blade med 5-8 par smablade. Stilkede, gule, akselstille
de blomster. Kronbladene 4mm. Frugten tornet, kan minde om et femtakket 
malteserkors. V-X. FVLP. 0-8oOm. 

LINACEAE 

~- Hør. 

1. Kronen gul • , • , •• , •. , . , ••••..•••.••. , , , , •••••. , •• , • , ••••••• , ••..•• , • 2, 
hvid, rød eller blå 5. 

2 • Enårig ••.• , .•••••. , ••..• , , , • , , , •••• , , • , ••• , • , .•• , •••• , • • • • • • • . • • . • • 3 • 
Flerårig 4, 

J. Bladranden jævn ••• , ••• , , , • , •••• , • , . , , , , •••••• , • • • . . • • • • • • . • • trigynum 
" ru corymbuloswn 

4, Øvre blades grund med 2 kirtler. Kronbladene 20-35mm •.• , ••••.•••.• 14. 
Bladenes grund ukirtlet. Kronbladene 8-15rnrn maritimum 

5. Planten dunet ••.•••..••.•.•.••...•••.•.•.••. , , ••.•••••.••••.••..•.. 6. 
" glat 7, 

6. Alle blade klæbrigt kirtlede • , , .•••• , , . , •••.•...•••••••..••. v1scosum 
Mellemste og nedre blade ikke kirtlede hirsutum 

7, Kronen bl8. , • , ~- .••.•.• ,, ..• , .• , ••..• ,, •••. , •••••••.•• , •.••.•• , ••••. 8. 
" rød eller hvid 12. 

8. Støttebladene uden hindekant. Kronbladene 25-40rnrn .•••••.•• narbonense 
med " l0-25mm 9. 

9, Støvfangene hovedformede •••••••••••••• , .••••••••••• , .• , ••• , • , • , • , , 10, 
" linjeformede 11. 

10. Bladene tætstillede forneden , , , •••••••••• , , , • , , , • , •••••••••• alpinum 
" jævnt fordel te langs hele stænglen tommasinii 

11. 2-flerårig. Plerstænglet. Kapslen 4-6rnm • , •••••••• , ••••••• , .•• bienne 
Enårig, Mest enstænglet. " 6-9mm usi tatissimum 

12, .Med modsatte blade. Hvid krone ••• , •••••.•••• , • , • • ca tharticum 
Flerårig med spredte blade 13. 

13, Kronen 2-3 x bægeret, m.m. ensfarvet. 1-ribbet bæger tenuifolium 
" 3-4 x " , med mørkere grund. 3-ribbet bæger suffruticosum 

14, Kronbladene 25-J5mm. Kvasten med 3-5 blomster •••••••••• campanulatum 
20-22mm. t, " 20-40 flavum 

Linum flavum L. Gul hør. 20-50cm. Stænglen fintvinget foroven. Bladene 
kirtlede ved grunden, Bægeret kirtelrandhåret, Bladene 3-ribbede. Kronbla
med ret kort negl. Kapslens næb ca. 1mm. VI-VII, F. 100-BOOm. 

L. campanulatum L. Klokkehør. 10-30cm. Som foregaende, men ihvertfald 
stængelbladene 1-ribbede. Kronbladene med lang negl, så kronen virker rør
formet forneden. Kapslens næb ca. 2mm. V-VI, P: M.~obbio, Voltaggio, Capan
ne di Marcarolo. JOO-llOOm. 

L. narbonense L. Storblomstret hør. 40-60cm. Let kendelig ved sine store, 
bla blomster. Bægerbladene l0-14mm, ganske fint kirteltandede. Kronen 2f-3 
x bægeret. Linjeformede støvfang. Kapslen 7-9mm. FVP. VI-VII. 0-1200m. 

L. alninum Jacq. ssp, julieuro (Hayek) Gams Alpehør, 10-<'1.0cm, De golde skud 
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uden tætstillede blade. Frugtstilkene oprette eller udstående. :B'VTLP. 

Linum tommasinii Rchb. 20-30cm. De golde skud blade tætstillede og ofte 
m.m. udstående. Frugtstilkene mest nedadbøjede. VI-VII. FV. 300-SOOm. 

L. bienne Miller Toårigt hør. 10-50cm. Bladene f-l!mm brede. Kronen 2-3 
x bægeret. Bægerbladene 4-5!mm. V-VII. FVLP. 0-700m. 

L. usitatissimurn L. Almindelig hør. 30-lOOcm. De større blade 3-4mm bre
de. Kronen 3 x bægeret. Bægerbladene 6-9mm. V-VII. Dyrket og forvildet. 

L. viscosum 1. Klæbrig hør. 30-50cm. Bladene (3-)5-?mm brede, 3-5-ribbe
de, kirtelrandhårede. Bægeret 6-9mm. Kronbladene lyserøde. V-VII. FVTLP. 

L. hirsutllill L. ssp. hirsutum Håret hør. 20~40cm. Bladene indtil 10mm bre
de, 5-ribbede. Bægeret 8-12mm. Kronbladene himmelblå med gul negl, VI-VII. 
F: M.Croce og indtil Predil. 500-1500m. 

L. maritimum L. Strandhør. 10-40cm. Bladene 2-4mm brede, de nedre modsat
te og 3-arede, de mellemste og øvre spredte og 1-årede. Bægeret 3mm, æg
formet.VI-IX. Strandenge, FV. 

L·. trigynum L. Fin hør. 10-30cm. Opret og grenet. Bladene l-2mm brede. 
Bægeret 3-4mm, Kronen 4-6mm, III-V, FVLP, 0-lOOOm, 
L, corymbulosum Rchb. 10-40cm, Opret og grenet øverst. Bladene l~-3mm 
brede. Bægeret 4-6mm. Kronen 6-12mm. IV-V. P. o-Boom. 
L. tenuifolium L. Smalbladet hør. 20-40cm. Opstigende flerårig med for
veddet grund. Bladene linjeformede, tætsiddende på de golde skud, !-lmm 
brede. Kronen lyserød til næsten hvid, V-IX, FVTLP. 0-1500m, 

L. suffruticosum L, ssp, salsoloides (Lam.) Rouy Udstrakt hør, 10-40cm. 
Næppe rorveddet ved grunden. Med mange golde skud. Liggende med opstigende 
sideskud. Ellers som foregående. VI-VII. P: V,Susa og sydpå. 0-600m. 
1, catharticum L, Vild hør. V-VIII. F'VTLP. 0-2300m. 

Radiola linoides Roth Tusindfrø. VI-IX, P, 0-1500m. 

EUPHORBIACEAE 
l\liercurialis annua L. Enårig bingelurt. 10-50cm, Glat eller,~ svagt håret, 
oftest opret og grenet enårig. Bladene bredt lancetformede, afrundet sav
takkede, modsatte, li-5cm. Mest tvebo •. Oprette hanaks i de øvre bladhjør
ner. Hunblomsterne i nøgler i bladhjørnerne. V-X. FVTLP, 0-1300m. 

M. perennis L. Skovbingelurt. Mørkegrøn flerårig. Bladene samlede foro
ven, 2,2-4 x så langs om brede. IV-VI, FVTLP, 0-1600m. 

M, ovata Sternb.& Hoppe Kratbingelurt. 20-40cm. Flerårig, gulgrøn som 
tør. Bladene jævnt fordelte langs stænglen, 1,3-2,2 x så lange som brede, 
med en stilk på l-2mm. IV-VI, FVTL. 0-1200m. 

Acalipha virginica L. Nældeblad. l0-30cm. Dunet, bingelurtagtig, enbo 
enarig med spredte blade. Bladene 2-lOcm, bredt lancetformede, rund-sav
takkede. Stilken 1/3-1/2 x pladen, Blomsterne i små, akselstillede aks, 
de 4-tallige hanblomster øverst og de 3-5-delte hunblomster nederst. 
VII-X. Indslæbt i FVTLP, især i Fog V. 0-300m. 
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Ricinus communis L. Kristpalme. !-4m, Enårig eller busk med store, stjærne
formede, 20-30cm brede blade med 5-9 takker. Blomsterne i smalle, oprette 
toppe, Frugterne l-2cm, runde og småpiggede. VII-X, Forvildet i v. 0-300m. 
Euphorbia. Vortemælk. 

1, Bladene modsatte ••• , •••• , ••••••••••• , •• , , ••••• , ••• , , • , •• , , •• , •• , •• , • 2. 
" spredte 8. 

2. Opret. Bladene 4-radede, uden akselblade, 3-12cm ••••••••••••. lathyris 
Liggende til opstigende. Bladene 2-radede, med akselblade. En8.rige 3. 

3, Stænglen mest opstigende. Bladene 10-30mm ••••••••••••••••••••• nutans 
" liggende. Bladene 3-llmm 4. 

4, Bladstilken 2-3mm. Kapslen 4-5mm ••••••••••• , •••••• , , •••••• , •••• peplis 
" i-lmm. " 1-2mm 5, 

5, Frøene jævne. Kapslen næsten glat • , •••• , •••• , • , •••••• , • , , • , •• humifusa 
" rynkede eller med tværfurer. Kapslen mest håret 6. 

6. Frøene 1-limm, uregelmæssigt rynkede ••••••••••••••••••••••• chamaesyce 
" 0, 8-lmm, med 3-7 tværfurer 7. 

7, Kapslen tiltrykt håret over det hele. Frøene med 3-5 tværfurer maculata 
" kun.~håret på kølene, Frøene med 5-7 tværfurer prostrata 

8. Kirtlerne m.m •. afrundede, med udadbuet yderkant ••••••••••••••••••••• 9, 
0 

" med indadbuet eller ret yderkant 20. 
9, Enar~g . , , , , , , , , , , , , , , , , , , .. , , , , , , , , , , , , , , , ... , , , , .. , , , , , , , , , , , , , , , , 10, 

Flerarig 12. 
10. Kapslen jævn ••••••••••••••••• , •••••• , ••••••••••••• , •••••• helioscopia 

" vortet 
1 ' 11. 1. Kapslen 2-2-1mm. Bladundersiden helt glat ••••••••••••••••••• serrulata 

" 3-32mm. " m.m. håret platyphyllos 
12, Kapslen jævn, med affaldende hår •••••• , , •••• , ••••••••••••••• , villosa 

" vortet 13. 
13. Forveddet busk; gamle grene tornagtige ••••••••••••••••••••••· spinosa 

U.tter 14. 
14, Skærmen med over 5 stråler •• , • , • , ••••••• , •••••• , ••••••••••• palustris 

!I 11 3-5 li 15, 
15, Kapslens vorter trådformede, efterhånden røde •••••••••••••• fragifera 

" " halvkugleformede til kort valseformede 16. 
16. Højbladene ægformet-trekantede med næsten afskåret grund •••••••••• 17. 

" ægformede til elliptiske 18. 
17. Stænglen stribet og kantet foroven •••••••••••••••••••••••••• angulata 

" trind dulcis 
18. Bladene finttandede. Kapslen 2t-4mm. Højbladene gule ••••••• verrucosa 

" he lrande de • " 5-6mm 19. 
19. Højbladene æg-lancetformede med tilsmalnet grund •••••••••• carniolica 

" med afrundet eller svagt hjærteformet grund hyberna 
20, Enårig ••••••••• , •••••••••••••• , , , ••••• , •• , •••••••••• , , , , •••••• , , , • 21. 

Flerårig 25. 
21. Bladene brede: bredt J.ancetformede til næsten runde ••••••••••••••• 22. 

11 smalt lancet- til linjeforme de 23. 
22. Kapslen med 2 vinger på hver klap •• , ••••• , ••••• , •••••• , •••••• , peplus 

" uden vinger falcata 
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23. Højbladene æg-rudeformede ••••••••••••••••••••••••••••••• taurinensis 

Støtte- og højbladene linje- til lancetformede 24, 
24. Frøene med 6 længdefurer. 5 kirtler ••••••••••••••••••••••••• sulcata 

11 rynkede, 4 kirtler exigua 
25, Højbladene sammenvoksede ved grunden ••••••••••••••••••• amygdaloides 

•
1 indbyrdes frie 26. 

26. Blade og højblade savtakkede •••••••••••••••••••••••••••••••• serrata 
" 

11 
" helrandede eller finttandede 27. 

27, Kapslen 4!-6mm bred. Noget kødet strandplante •••••••••••••• paralias 
" 2-4rnm " 28. 

28, Kirtlerne cocktailpølseformede ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 29, 
" halvmfineformede eller tohornede 31, 

29, 8-15cm. Opstigende og grenet ••••••••••••••••••••••••••••• valliniana 
20-50cm. Opret eller kort opstigende, kun grenet ved grunden 30. 

30. Mellemste stængelblade 15-20x2-3!mm •••••••••••••••••••••• seguierana 
" 

11 40-55xl0-16mm nicaeensis 
31. 4-5 skærmstråler ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 32. 

7-18 • 33. 
32. Skærmens støtteblade længere end stængelbladene. Opret variabilis 

" 11 ej " 11 11 
• Opstigende triflora 

33. Bladene håndstrengede •••••••••••••••••••••••••••••••••••• nicaeensis 
11 fjerstrengede 34. 

34. Mellemste stængelblade mest 10-30xl!-3mm •••••••••••••••• cyparissias 
" 

11 
" 30-60x3-8mm esula 

Euphorbia nutans Lag. Nikkende vortemælk. 15-40cm. Stærkt gaffelgrenet 
fra grunden. Stænglen dunet foroven som ung, ofte rødlig. Bladene 6-Bmm 
brede, finttandede, ofte med en rødlig plet. VII-X. PVTLP. 0-Boom. 

E. peplis L. Sandvortemælk. 5-20cm. Bladene lidt kødede, blagrønne, meget 
usymmetriske. Kapslen næsten glat. Frøene jævne. Sandstrand. V-X. FV. 

E. humifusa Willd. Lav vortemælk. 5-15cm. M.m. blågrøn. Bladene tynde med 
skæv grund, finttandede i spidsen. VII-X. FVTLP. 0-500m. 

E. chamaesyce L. Skævbladet vortemælk. 5-30cm. Bladene usymmetriske, 
spidsen but eller udrandet. VI-X. 0-700m. 2 underarter: 
ssa. chamaesyce: Glat eller dunet. Bladene runde, ægformede, ofte helran
de e og udrandede. FVTLP. 
ssp. massiliensis (DC.) Thell.: Lådden. Bladene ægformet aflange, butte, 
finttandede. V. 
E. maculata L. Pletvortemælk. 5-20cm. Stænglerne dunede. Bladene med 
skævt afskaret grund, finttandede nær spidsen, oftest med en lilla plet 
midtpå. V-X. FVTLP. 0-600m. 
E. prostrata Aiton Kølhåret vortemælk. 5-20cm. Som den foregående, ofte 
rødlig, men uden plet på bladene. VI-XI. V: Verona. 0-300m. 

E. serrata L. Savtandet vortemælk. 20-50cm. Opret, noget blågrøn. 3-5 
skærmstraler. Højbladene gule. Kapslen 5-6mm. III-V. P: St.Vincent i V.Ao
sta. 0-600m. 
E. villosa w.& K. Håret vortemælk. 50-lOOcm. Bladene m.m. lancetformede, 
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2-6xl-2cm. Planten glat eller dunet. 5-flere skærmstrliler, først 3- og sa 
tvedelte. Højbladene gullige, VI-VII. VP. 0-60Qm. Sumpe og grøfter. 

Euphorbia ;alustris L, Kærvartemælk. 50-150cm. Kraftig, glat og blagrøn. 
Bladene 2- cm, m.m. lancetformede. Kapslen 5-6mm. Frøene jævne. FVTLP. 

E. hlberna L. canuti (Parl.) Tutin Irsk vortemælk. 30-60cm. Bladene el
l1pt1ske, butte eller udrandede, glatte ovenpå, harede nedenunder, efter
hånden rødlige. VI-VII. P. 100-2000m, 

E. fragifera Jan Jordbærvortemælk. 10-JOcm. Forveddet nederst, pudedannen
de. Bladene randhårede, 15-20x5mm, nedadrettede på de golde skud. Kapslen 
4-5mm, med l-2mm lange vorter, IV-VI. F: Gorizia. 0-600m. Kalkurer. 

E. dulcis L. Knoldvortemælk. 20-50cm. Stænglen spredt håret foroven. Ned
re støtteblade ægformet elliptiske. Højbladene finttandede. Kirtlerne se
nere mørkt rødlilla. IV-VI. FVTLP. 0-1800m. 

E. angulata Jacq. Kantet vortemælk. 20-50cm. Som den foregaende, men bla
dene mindre, 2-3cm x 6-12mm. Kirtlerne gulligrøde efter blomstringen. 
IV-VI. FVTL. o-Boom. 
E • carni oli ca Jacq. Stilkvortemælk. 30-50cm. Stænge_lgrunden skællet. 
Stænglerne i små grupper. Bladene 3-5cm, med kilefonnet grund, helrandede. 
Blomsterkopperne på 5-lOmm lange stilke. IV-VI. 1''VTLP. 100-1500m. 

E. verrucosa 1. (E. brittingeri, E. flavicoma) Vortet vortemælk. 20-50cm. 
Stænglen mest glat. Bladundersiden m.m. håret, oversiden haret til glat. 
IV-VI. FVTLP. l00-800m. 
E. spinosa L. Tornet vortemælk. 10-JOcm. Tætgrenet dværgbusk med bliven
de grenender, der dog ikke er stikkende. Bladene 5-20mm, helrandede, lan
cetformede. 3-5 ofte korte skærmstråler. XII-V. P. 100-1400m. 

E. platyphyllos L. Rottevortemælk. 15-BOcm. Lancetformede blade med let 
hJærteformet grund og finttandet spids. Ofte noget lillaanløben. Mange ek
strastråler. VI-IX. FVTLP. 0-lOOOm. 

E. serrulata Thuill. (E. stricta) Hyldevortemælk. 30-50cm. Bladgrunden 
lidt mere hJærteformet end hos foregaende. Med hyldeduft. Kapslens vorter 
længere end brede (halvkuglef. hos. platyph.) V-IX. FVTLP. 0-lOOOm. 

E. helioscopia L. Skærmvortemælk. IV-X. FVTLP. 0-1200(-lBOO)m. 

E. lathyris L. Korsvortemælk. 20-lOOcm. Glat og blågrøn, opret toårig. 
Bladene lancetformede, de nedre smalt trekantede. 2-4 skærmstråler. Kirt
lerne med kølleformede horn. VI-VIII. FVTLP. 0-lOOOm. 

E. exigua 1. Liden vortemælk. IV-VIII. FVTLP. 0-lOOOm. 

E. falcata L. Seglvortemælk. 8-30cm. Bladene bleggrønne, de nedre kile
f ormede med afsk8.re t spids, de øvre lancet- til omvendt ægformede. }'røene 
med 5-6 tværfurer. IV-VIII. FVTLP. 0-lOOOm. 

E. sulcata De Lens Spatelvortemælk. 4-lOcm. Ofte stærktgrenet ved grun
den. Bladene smalt kileformede, ofte trespidsede fortil. 2-5 skærmstråler. 
IV-V. P: V.Susa (Brunetta, R.di Condove, Foresto, Monpantero). l00-600m. 

E. peplus L. Gaffelvortemælk. I-XII. FVTLP. 0-l?OOm. 
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Euphorb1a taurinensis All. Udrandet vortemælk. 10-30cm. Bladene ofte med 
udrandet sp1as. Mest 4 SKærmstraler. Kirtlerne gule med lyserøde horn. Fre 
ene gråhvide, ret dybt grubede, V-VI. P. 0-1300rn. 

E. nicaeensis All, Fransk vortemælk. 20-50cm. Glat og blagrøn. Bladene la 
deragtige, J-strengede, lancetforme de, de---øvre butte, næsten helrandede, 
8-9( 6-12) skærmstr8.ler. Høj bladene afrundet-trekantede, V-VII. l<'VTL.0-800rr 

E. triflora Schott & al. ssp, kerneri (Huter) Poldini Trekløftvortemælk, 
6-l5cm. Stænglen ofte rødlig forneden. øvre blade ll-18x7-12mm, noget bla
grønne. Kirtlerne med 2 trekløvede horn. V-VII. FV: Forcella Bassa ved 
Schleuderbach, Vejen ved Peutelstein (Ampezzo), Campo, fyrreskove under 
Aquabona. 200-1500m. 

E, valliniana Belli Kalkvortemælk. Glat og blagrøn med krybende jordstæn
gel. Bladene J-19x2-9mm, helrandede. 5-7 skærmstraler. Højbladene nyre
til rud.eformede. VI-VII, P: Valle Iv.!aira. 1200-2000m. 

E. variabilis cesati Spydbladet vortemælk. 20-40cm. Glat og noget blagrør. 
Bladene m.m. lancetformede, Højbladene trekantede eller lidt hjærteformede 
4 ofte mørke kirtlet. IV-VII. TL: Fra Gardasøen til Grigna. 300-l?OOm. 

E. seguierana Necker Steppevortemælk. 20-SO~m, Bladene lancetfo~mede 1 no
get læderagtige, brodspidsede, 6-15 skærmstraler; fa til ingen eKstrastra
ler nedenunder. V-VIII. TLP, 0-1600m. 

E. paralias I. Strandvortemælk. J0-60cm. Stængler og blade noget kødede. 
Bladene 4-25mm, de øvre tætstillede og noget taglagte. J-6 skærmstraler. 
IV-VIII,,Pa sandstrand, FV. 

E. esula 1, Langbladet vortemælk. V-VIII. FVTLP. 0-lOOOm. 

E. cyuarissias L. Cypresvortemælk. III-VI. FVTLP. 0-1500(-2500)m. 

E. amygdaloides L, Skovvortemælk. J0-70cm. Opret og tæt.dunet. ~ladene 
stedsegrønrte og læderagtige, 6-Scm, danner en slags roset midt pa stæng
len1 bredest i øvre halvdel. Kapslen 5mm, glat. II-VI. FVTLP, 0-1800m. 

RUTACEAE 

Ruta graveolens L, Haverude. 15-45cm. Glat, blagrøn flerarig. Bladene 2-2 
x fJersn1tdelte med noget jordrøgsagtige afsnit, kirtelprikkede. En løs 
halvskærm af gule firtalsblomster med noget bølgede, finttandede kronblade 
8 støvdragere og 1 griffel, V-VII. FVTLP. 0-llOOm, Mest forvildet. 

R. angustifolia Pers, Smalfliget rude. 25-60cm. Som den foregaende, men 
ikke blegrøn, kvasten kirtelhci.ret og med langfrynsede kronblade. IV-VII, 
P: Y.Susa. o-Boom. 

Haploohyllum pa tavinum ( L, ) Don f. Tre fliget skærmrude. 10-JOcm. Flerar:-ie 
med fint Krusharet stængel, Bladene lancetformede, 15-JJxlft-5 mm, de neure 
udelte de mellemste helt tredelte, sa de virker ~ransstillede; de øvre 
linJef~!1:lede, u- eller J-del te. Endestillet halvskærm med g'slle femtalsblorr 
ster. K.:-onbladene 6-Bmm. V-VI. V; Colli Euganei ved Arqua. 0-JOOm. 

Dictam.r1us albus L. Moses brændende husk. 50-80cm. I<'lerarig med askeagtige 
fJersnitdelte blade. Endestillet 1 kort- og mørkkirtlet top med ret store, 
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lyserøde, mørkarede 5-talsblornster. Kronbladene 2-2fcm, spidse. 10 let op
adkrummede, lange støvdragere. V-VI. FVTLP. 0-800m. 

Citrus limon (L,) Burm.f. I-XII. VL: Dyrket ved Gardasøen. 0-800m. 

SIMAROUBACEAE 

Ailanthus altissima (Miller) Swingle Skyrækker. Træ pa 5-lSm, Bladene 
suredte, fjerfinnede, 45-60cm, m.m. glatte, lJ-25 smablade pa 7-12cm, lan
c~t- til ægformede, tilspidsede, randharede med 2-4 tænder nær grunden med 
en stor kirtel under sig. Dyrket og forvildet. VI-VII. FVTLP, 0-800m. 

POLYGALACEAE 

Polygala. Mælkurt. 1 

1. Vingerne udstaende. Dværgbusk med læderag~ige blade .•••. chamaebuxus 
" fremadrettede. Urter 2, 

2. Ena.rig. Vingerne 3-Jimm, hvidlige • , , , , •••••••••• , , •• , •••• , , • , exilis 
Flerårig J. 

J. Grundbladene rosetdannende, mest 2-flere gange stængelbladene ••.•. 4. 
Ingen grundbladsroset 5, 

4. Blomstrende skud udgår fra rosettens midte. Bladene bitre amarella 
0 11 sider. ej bi tre alpina 

5, Nedre blade m.m. modsatte •• , , • , , , •••••••••• , . , •• , •••• , serpyllifolia 
Alle spredte 6. 

6. Støttebladene ca. så lange som blomsterstilken under blomstringen 7, 
længere end blomsterstilken under blomstringen 8. 

7, Klasestilken under 5mm, Vingerne uden netmasker (evt. 1-4) alpestris 
" over 10mm. " med 4-20 netmasker vulgaris 

8. Støt~ebladene næppe længere end de modne blomsterknopper nicaeensis 
" rager op over de modne blomsterknopper comosa 

Polygala chamaebuxus L, Buksbommælku.rt. S-15cm. Bladene li--Jcrn, stedse
grønne, mest omvendt lancetformede. Blomsterne 1-2 sammen 1 2-farvede: ly
segule og hvide eller rødlilla og gule, 10-14mm, III-VI. FVTLP,500-2000m. 

P. exilis DC. smablomstret mælkurt, 5-15cm. Opret eller opstigende. Bla
dene 10-20x2-Jmm, butte. Vingerne med 1 ribbe. Kronen 2!ru.m, lilla. VI-IX, 
P: V,Susa (Bussoleno), langs Tanaro-floden. 0-700m, Tidl. ogsa V. 

p, nicaeensis Risso Opstigende mælkurt. 15-JOcm. Bladene længere opad. 
Klaserne forlængede, 8-15cm. Støttebladene næppe længere end de modne 
blomsterknopper, snart affaldende. IV-VII. FVTLP. 0-1700m. 4 underarter: 
ssp. mediterranea Chodat: Ydre bægerblade under! x vingerne, disse 8-11 
mm, mest elliptiske, FVTLP, o-SOOm. 
ssp. gariodiana (Jordan & Pourr.) Chodat: Ydre bægerblade under~ x vin
gerne, disse 6-8mm, lancetformede. P: 
sso, carniolica (Kerner) Graebner: Yare bægerblade mindst i x vingerne, 
næppe længere end kranrøret. Vingerne 6-Smm, mest bli:i,. 

1 
. 

ssp. forojulensis (Kerner) Graebner: Ydre bægerblade mindst~ x vingerne, 
næsten lig Kølen. Vingerne 7-9mm, mes;:; lyserøde. ?VTLP, 600-l?OOm. 

p, comosa Schkuhr Topmæl~urt. 7-20(-40)cm. Klasen med 15-50 mest lyserø
de blomster. Vingerne 4-6mm, med 1-J ribber. Støttebladene bliver sidden-
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de længe. V-VII, FVTLP. 0-2200m. 

Polygala vulgaris 1, Alm. mælkurt. V-VII. FVTLP. o-2200m. 2 underarter: 
ssp. vulgaris: Blomsterne mest blå til lilla. Øvre blade tydeligt større 
end de nedre, 25-40rnm. Vingerne omvendt ægformede, 3!-5mm brede, butte. 
ssp. oxyotera (Rchb.) Dethard: Blomsterne mest grønlighvide. Øvre blade næp. 
pe større end de nedre, 10-JOm.m. Vingerne lancetformede, 2-Jimm brede, 

P, alpestris Rchb. Bjærgmælkurt. 7-15cm. G~.mdbladene meget mindre end de 
pafaldende større øvre stængelblade. Vingerne 4~-7x2-3imm, FVTLP. VI-VIII, 

P, serEyllifolia Hose Spæd mælkurt. 6-12cm. Støttebladene ca. i x blom
sterstilkene. Nederste blade m.m. skælagtige. V-IX. FVTLP. 100-1400m. 
P. amarella er. Bitter mælkurt. S-2Qcm. Støttebladet længere end forbladet 

, ca. - blomsterstilken, l-2!rnm. Klaserne med 8-25 blomster. FVTLP. V-VII 
P. alpina (Poiret) Steudel Alpemælkurt. 2-Bcm. Støttebladet ca, sa langt 
som forbladet, i x blomsterstilken, 0,7-l,2mm. Klaserne med 5-11 blomster. 
VI-VIII. TLP. 1700-2600m. 

ANACARDIACEAE 
Rhus typhina L. Hjortetakstræ. V-VI. Porvildet. FVTLP. 0-500m. 

Cotinus cogg~gria Scop. Parykbusk, !-2m. Glat busk med spredte, bredt el
liptis~e, 3- cm lange, helrandede, lyskantede blade. Tætte, endestillede 
grønlighvide toppe, hvis grene bliver langharede i frugt. Selve frugten ' 
3-4mm, hjærteformet. V-VI. FVTLP, 0-900m. 

Pistacia terebinthus L. Terpentintræ. 1-Sm, Træ med spredte, uligefinnede 
blade med 3-9 noget læderagtige, elliptiske smablade pa 3-4icm, der er mør
kegrønne overnpå, grågrønne nedenunder, med en kort brod. Frugterne 5-6mm, 
først koralrøde, senere brune, IV-VI. FVTLP. 0-900m. 

ACERACEAE 

~· Løn. 
l. Bladene fjersnitdelte med J-5(-7) smablade ••••••...••••••••• negundo 

lappede 2, 
2. Bladene med 3 helrandede lapper, læderagtige •••••••.• monspessulanum 

Bladlapperne tandede, bladene ej " 3. 
3, Bladene l0-15cm •.• , , ••.•.•••.• , , • , , .• , •• , ••••••• , •••• , • , •.••••• , •• 4, 

" 4-lOcm 5. 
4, BladW1dersiden friskgrøn; bladet tilspidset tandet •••••• platanoides 

" bl8.grøn; bladlapperne takkede pseudoplatanus 
5, Bladene 1/2-2/3 delte, randharede ••••. ,,,,,, •••.•••••••••• campestre 

" 1/6-1/3 " , ikke randhårede opulifolium 

Acer platanoides L. Spidsløn. FVTLP. O-lJOOm. 

A, campestre L. Navr. FVTLP. 0-800m, 

A, pseudoplatanus L, Ær. FVTLP. 500-lSOOm. 

A, opulifolium Chaix (A, opalus) Kvalkvedløn. l-20m. Bladene mest W1der 
8cm brede, med 5 korte og brede, tandede lapper; undersiden m.m. glat. 
IV- P: V.Susa, Langhe, Tanaro, V.Scrivia. 0-lOOOm, 
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Acer monspessulanum L. Trelappet løn. l-12m. Bladet J-8cm, 3-lappet, læ
deragtigt, skinnende mørkegrønt ovenpå, noget gragrønt nedenunder. FVTL. 

HIPPOCASTANACEAE 

Aesculus hinpocastanum L, Hestekastanje. IV-V. Dyrket og forvildet. 

BALSAJ\!INACEAE 

Impatiens. Springfrø. 

1. Bladene modsatte eller i kranse på 3, Røde blomster •.•• glandulifera 
'' spredte 2, 

2, Blomsterne gule ••.•.•••.......•••.••••..•••••.••..•.•••.••••.••... J. 
røde (sj, hvide) 4, 

3, Blomsterne 20-JSmm. Sporen krwn. 7-16 par bladtænder noli-tangere 
11 6-18mm. Sporen ret. 20-35 " " parviflora 

4, 1-J akselstillede blomster pa l0-25rnm. Frugten 8-13mm ••••• balsamina 
Klaser med 3-8 blomster pa 25-40mm. Frugten 20-40mrn balfourii 

Impatiens noli-tangere 1, Almindeligt springfrø. VI-VIII, FVTLP. 

I. parviflora DC, Småblomstret springfrø, VII-VIII, TLF. 500-1200m. 

I. glandulifera Royle Kæmpespringfrø. VI-VIII. LP. 200-60Qm. 

I. balfourii Hooker f. Rosenspringfrø, 40-BOcm. Klaserne længere end de
res støtteblade. B~omsterne lyserøde og hvide. Sporen 12-18mm, ret eller 
lidt krum, Kapslen glat, VII-X, Forvildet i FLP. l00-600m. 

I, balsamina 1, Havebalsamin. 10-60cm. Blomsterstanden kortere end blade
ne, Blomsterne lyserøde, rødlilla eller hvide. Sporen 4-lOmm, krum; eller 
mangler helt. Kapslen dunet. VI-IX. Dyrket og forvilde~ i FVTLP, 

AQUIFOLIAC'EAE 

!lex aquifolium L. Kristtorn. IV-V. FVTLP. 0-1400m, 

CELASTRACEAE 

Euonymus euro~aeus L. Benved, Bladene J-8cm. Knopperne 2-4mm, ægformede 
og spidse. Kvistene m.m. firkantede. Blomsterne mest 4-tallige. FVTLP. 

E. latifolius (L,) Miller Bredbladet benved. l-5m, Bladene 8-16cm. Knop
perne 7-12mm, tenformede og tilspidsede. Blomsterne mest 5-tallige. Kviste
ne m.m. firkantede. V-VI. FVTLP. 0-1200m. 

E. verrucosus Scop. Vortet benved. 1-Jm. Kvstene m.m. trinde, ru af mørke
brl.ille korkvorter. Bladene indtil 6xJ~cm. Blomsterne 4-tallige. IV-VI. Fi/P. 

E. japonicus L.f. Japansk benved. l-2m. Bladene indtil 7x3~cm, stedsegrøn
ne, læderagtige, skinnende overnpa. Kvistene gra og svagt kantede, Kapslen 
brun med mønjerød frøkappe, VII-VIII, Dyrket, 

STAPHYLEACEAE 

Staphylea uinnata L, Blærenød, l-4m. Busk med hyldeagtige, fjersnitdelte 
blade med oftest 5 glatte! savtakkede og spidse smablade. Bladene modsatte. 
Kendelig på de opblæst, 22-4cm lange, hængende, tohornede, lysegrønne frug
ter. Blomsterne 5-tallige, i klaser. IV-V. FVTLP. 0-900m. 
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BUXACEAE 

Bux~s sempervirens L. Buksbom. III-IV. FP, 0-800m. 

RHAlVINACEAE 

Paliurus spina-christi Miller Skjoldhat. l-4m, Busk med tornformede fod
flige. Ydre kviste zigzagbøjede. Bladene 2-4cm 1 ægformede og toradede. Top
formet fr~gt pa 7-8mm med en bred, bølget vinge hele vejen rundt, sa den 
bliver 18-30mm bred. V-VI. FVTLP. 0-500m. 
Rhamnus. Vrietorn. 

1. Alle blade spredte. 4-20 par sideribber. Ingen torne ••••••••..•.•• 2, 
Nedre blade mest modsatte. 2-~ par sideribber. Ofte tornet 3, 

2. 7-20 par sideribber. Oftest opret busk pa l-4m •..••••••••.•. alpinus 
4-9 " '' , Udstrakt busk på 5-2Qcm pwnilus 

3, Bladpladen 3-9cm; stilken 10-25nun ••••• , •. , .••••••••• , ••• catharticus 
l-3crn; " l-5mm saxatilis 

Rhamnus saxatilis Jacq. ssp, saxatilis Klippevrietorn. 20-60cm. Stærktgre· 
net busK med lancetformene, ~aget buestrengede, rund-savtakkede blade. 
Trådformede fodflige af bladstilkens længde. IV-V. FVTLP. 0-lBOOm. 

R. catharticus L, Alm. vrietorn, IV-VI. FVTLP. 0-800m. 

R, alp1.n-us L. Alpevrietorn. Busk med oprette, grålige grene. Bladstilken 
l-2cm. Bladene bredt lancetformede, skinnende ovenpå, finttandede hele ve
jen; ribberne fremtrædende nedenunder. V-VI, LP - som ssp. alpinus. 

R, uwnilus Turra Dværgvrietorn. Liggende, knudret, med gra bark. Bladene 
2-4l~~-6)cm, omvendt ægformede til elliptiske, kort tilspidsede; stilken 
2-Smm; undersidens ribber dunede. V-VI. FVTLP. 1200-2500m. 

Frangyla alnus Miller Tørst. V-VI. FVTLP, 0-lJOOm. 

F. rupestris (Scop.) Schur Klippetørst, 30-lOOcm, Krybende til opstigende 
busK, Bladene J-6ix2-4!cm, randen svagt kirtelrundtakket, læderagtige, 
grønne ovenpå, gullige og noget skinnende nedenunder. Kvastene stilkede. 
V-VI, F: .Monfalcor..e, 0-500m. 

VITACEAE 

Vitis vinifera L, Vild vinranke. Hvert 3, bladfæste uden slyngtr8.d eller 
blomsterstand. Kvistene trinde, Bladene tydeligt 3-5-lappede med snæver 
stilkbugt, V-VII, 0-800rn, 2 underarter: 
ssu. silvestris (Gmelin) Hegi: Tvebo. Druen ca. 6mm. Kærnerne m.m. r1.mde. 
l"lodsKove, løvskove, Den vilde form. 
ssu. v1.nifera: Blomsterne tvekønnede. Druen 6-22mm. Kærnerne pæreformede. 
DyrKet. 
v, labrusca L. Amerikavin, l-5m. Alle bladfæster med en slyngtrad eller 
blomsterstand. Bladene lidet lappede; undersiden rustfiltet. Dyrket. 

Parthen cissus guinguefolia (L.) p:anchon Klatrevildvin. l-6m. Blade~e 
hanasn1. delte mea mest 5 småblade. Slyngtradene med 5-8(3-12) grene med 
hæftesk ver i spidsen. VI. Dyrket og forvildet i PVTLP, 0-800rn. 
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Parthenocissus inserta (Kerner) Fritsch Almindelig vildvin. l-6m. Bladene 
som hos foregaende, Slyngtradene med J-5 grene uden hæfteskiver, VI-VII. 

P. tricuspidata (Sieb.& Zucc.) Planchon Radhusvin. 1-lOm. Bladene oftest 
spidst trelappede, 5~8x5-9cm, med hjærteformet grund. Slyngtradene stærkt
grenede, med hæfteskiver. VI-VII. Forvildet i FVTLP. 0-600m. 

TILIACEAE 
Tilia cordata Miller Smabladet lind. Bladene glatte, dog med rustbrune 
harduske 1 undersidens ribbehJørner. 3-ordens ribber næppe fremtrædende pa 
oversiden. Kvasterre med 4-15 blomster, V-VI. FVTLP. 0-1400m. 

T. x vulga~is Hayne~ (T, e~ropa~a) Parklind. Bladene glatte, dog med hvide 
hartotter 1 undersidens r1bbehJørner. 3-ordens ribber fremtrædende pa over
siden. Kvastene med 5-10 blomster, V-VI. 0-1200m. 

T~ platyuh~llos Scop. Storbladet lind. Bladene forskelligt beharede, Kva
s;::ene med -5 blomster. 3 U .... 71derarter: 
ssE, cordifolia (Besser) Schneider: Bladene du..~ede p6 begge sider, Unge 
Kviste dunede. ? 
ssp, platyphyllos: Bladoversiden glat, Undersiden med dunet midterribbe, 
undertiden ogsa pa sideribberne. FVTLP. 0-12QOm, 
sso. pseudorubra Schneider: Bladoversiden glat. Undersiden glat, højst med 
gansKe svagt dunet midterribbe. 

MALVACEAE 

1, Intet yderbæger. Kronen gul ••. , , ..•• , , , ••••••• , , •. , ••.. , , , . Abutilon 
Med yderbæger 2. 

2, Frugten en kapsel. ~ronbladene ikke udrandecie , •.•••.• , • , ..••• , ••• , J, 
" spaltefrugt 4, 

J, Kapslen lidt nedtrykt, 5-kantet, hvert rum med 1 frø .•• Kosteletzkya 
" mindst så lang som bred, afrundet, flerfrøet Hibiscus 

4, 2-3 yderbægerblade , . , , •. , ••• , • , •.• , •.••.• , , , ••••• , ••••• , •••• , • Malva 
5-flere yderbægerblade 5. 

5, Støvdragerrøret trindt, Kronbladene li-Jem ..•.•.••.•••••...• Althaea 
" 5-kantet. Kronbladene J-5cm Alcea 

Malva. Katost. 

1. Stængelbladene dybt delte ,,,,,,, ., •••••.•••••••••• , •..• , ,, •••••••. 2. 
" lappede J. 

2. Stænglen stjærneharet, Yderbægerbladene ægformede •••.••.•••.•• alcea 
" uden stjærnehar, Yderbægerbladene lancetformede moschata 

J. Yderbægerbladene under 3 x sa lange som brede ..•.••••.••.•.••.•... 4. 
" mindst 3 x 11 

" " 5, 
4, Kronbladene rødlilla, 12-22mm ..• , , . , , , .• , ••• , • , , •. , , •• , , , silvestris 

hvidlige eller lJlalige, 10-12mm nicaeensis 
5, Kronbladene mindst 2 x bægeret. FrugtstilLene tilbagelJøjede neglecta 

under 2 x " 6, 
6. Frug~ens yderflade netaret. Frugtstilken ofte over 10mm ••..• pusilla 

" svagt stribet. Prugtstilken under 10mm verticillata 

Malva alcea .1..,, Rosenkatost. VI-IX. }'VTLP. 0-2000m. 
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Malva moschata L. Moskuskatost. V-VIII. VP. 0-1500m. 

M. silvestris L. Almindelig katost. V-VIII. FVTLP. 0-1600m. 

M. nicaeensis All. Bleg katost. 1-2-årig. J0-60cm. Bægeret ofte glat pa 
undersiden. Kronen uden mørkere årer. V-VII. L. 0-BOOm. 

M. uusilla Sm. Liden katost. YII-IX. L, o-800m, 
M. neglecta Wallr. Rundbladet katost. ·v-VIII. :PVTLP. 0-1L800m. 

M. verticillata L. Kranskatost. l-2m. Toarig. Ligner den foregaende. Blom 
sterstilKene meget korte, i frugt højst 2 x bægere~. Stænglen stift opret. 
Frugtbægeret ofte stærkt fortykket. VII-IX. FVTLP. 100-lSOOm. 

Althaea hirsuta L. Håret stokrose. l0-25cm. Opstigende eller liggende, ha 
ret og stjærnehåret enarig, Nedre blade runde, øvre smalt 3-5-fligede. Kro 
nen 15mm, bægeret 13mm. Lyserød blomst. V-VIII. FVTLP. 0-1200m. 

A, cannabina L. Hampestokrose. 50-80cm. Opret, s1;jærnedu.r1et fler8.rig, Ela 
dene mege1; dybt hånddelte, med J-5 savtakkede, lancet- eller linjeformede 
flige. Kronbladene 15-JOmm, lyserøde, VII-IX. FVTLP, 0-800m. 

A. officinalis L. Lægestokrose. 40-120(-200)cm. Tæt grat stjærnedunet 
flerarig. Bladene trekantet-ægformede, m.m. lappede, 6-lOcm. Kronbladene 
15-2Qrrun. Frugterne stjærnedunede. V-VIII, FVTLP. 0-1200m. Swnpe, grøfter. 

Alcea rosea L. Havestokrose. l-2tm. Stænglen svagt stivharet eller glat 
som moden. Kronbladene mest bredere end lange, Yderbægeret 1/2-2/3 x bæger 
bladene. V-VIII, FVTLP. Dyrket og forvildet. o-80om. 
A, nallida (Willd,) W .& K. Bleg stokrose. 30-120cm. Stænglen vedvarende 
st,jærnef1ltet. Kronbladene længere end brede, lyserøde med gullig grund. 
Yderbægeret lig eller lidt kortere end bægeret. V-VII. Forvildet 1 VL. 

Abutilon theophrasti Med. KinaJute. 5G-100cm. Opret enar1g med hJærtefor
mede blade pa 8-15cm. Blomsterne 1 kvaste i bladhJørnerne. Delfrugterne 
dunede, hver med to horn. Kronbladene 7-lJmm. VII-IX. FVLP. 0-JOOm. 

Hibiscus syriacus L. Syrisk rose. Busk pa l-2m. Bladene 3-7cm, rudefo.cme
de, tandede og ofte ]-lappede. Kronbladene 4-5cm, kongeblå, røde eller 
hvide. Dyrket og forvildet, VI-VIII. FVTLP. 0-600m. 

H. ualuster L. Sumpibisk. 50-120cm. Flerårig. Bladene ofte kantet-ægforme 
de, rundtaKkede til tandede, hvidligt filtede nedenunder. Kronbladene 7-"9 
cm, lyserøde. VII-IX. FVL. 0-lOOm. 
H. trionum L. Timeviser. 20-40cm. Ops"tigende enårig. Stænglerne ru af gro 
ve knuder, Bladene dybt delte med 3(5) fjerlappede afsnit. Kronbladene 
15-20mrn, lysegule med sortlilla gru.nd. VIII-IX. VL. 0-600m. 
Kosteletzkva nentacarpos (L.) Ledeb. Vedbendt;:a"tost. l-2m, Brunt stjærnedu. 
net, opret flerarig. Bladene mest med 3 brede lapper, aflangt vedbendag"tl
ge. Kronbladene lyserøde, 20-25mm. Strandenge. VII-VIII, V: Kysten fra Ca
orle til Polesine. 

THYMELAEACEAE 

Mest mindre buske med spredte, helrandede blade. Bloms"verne firtallige med 
evkelt, farvet bloster med m.m. rørformet ~æger. 
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1. Enårig urt , , .•••. , .•.• , • , ••. , .• , •••.•••• , •.••..•••••••• Th. passerina 
smabuske med forveddede grene 2, 

2. Blomsterne eller blomsterstandene sidestillede ••.••••••••••....••.. 3, 
" " endestillede 5. 

J, Bladene .3-12xi-2tmm. Blomsterne 1-2 sammen i bladhjørnerne Th. dioica 
3-12cm. Blomsterne i nøgler eller klaser 4. 

4. Tynde, løvfældende blade ••.•••••• ,, •••••••• , •••••••.•• , , • D. mezereum 
Læderagtige, stedsegrønne blade D, laureola 

5, Bladene løvfældende og tynde . , •.••••••••••••••••••• , , •••••. D. alpina 
stedsegrønne og m.m. læderagtige 6. 

6. Bladene m.m. trekantede, stærkt kølede nedenunder •••••••.• D. petraea 
ikke ~ølede 7, 

7. Blosteret mest håret, Bladene mest 3-4 x så lange som brede D, cneorum 
glat, 11 5-6 x " " " D. s tria ta 

Danhne mezereum L. Febertræ. III-V. FVTLP. 500-1800m. 

D. laureola L. S:.Covlavrbær, 60-120cm. Bladene omvendt lancetformede, mest 
d-l3cm, sKinnende, helt glat1;e. Blomsterne gulgrønne, ca. 17m..~, 5 (3-7) 
sammen i 6-8cm lange klaser fra bladhjøY"nerne. II-IV .. PVTLP. jQ0-800m. 

D. alpina L. 3Jærgkælderhals, 20-lOOcm. Unge kv1s1;e narede. Bladene først 
du.nede pa begge sider, 20-40x6-10mm. Blomsterne hvide og duftende, 6t-10mm, 
4-10 sarrunen. IV-VI • .P'VTLP. 300-l?OOm. 

D, cneorum ·L. Sten-kælderhals. l0-30cm. Bladene 10-18x3-5mm, Kvistene dune
de og gralige. Blosteret lyserødt, l0-16rnm. 6-10 blomster sam.~en. Frugten 
brunliggul. IV-VI. FVTLP. 200-2000rn. 
D, striata Tratt. Stribet kælderhals. l0-35cm. Kvistene glatte. Bladene 
tætstillede i grenenderne. Blomsterne 14-17mm, of"te fint længdestribede, 
lyserøde, 8-12 sammen. Frugter. rødlig. VI-VII, FVTLP. 1500-2700m. 

D. åetraea Leybold Klippekælderhals. 8-15cm. Danner halvkugleformede puder. 
Bia ene 8-12x2-Jmm, samlede i grenenderne. Blomsterne lyserøde, 12-20mm, 
hårede 1 3-5 sammen, duftende. VI. VL: Mellem V.di Ledro, V.Ampola og V.'le
stino, Corna Blacca. 700-18oom. 

Thymelaea dioica (Gouan) All. Kostspurvetunge. 10-30cm. Glat. Vrednegre
ne med ophøJede bladar. Blomsterne 5~-9mm, gullige eller med lillat skær, 
V-VI. P: Søalperne. 500-2000m. 

T. passerina (L.) Cosson & Germ .. Enårig spurvetunge. 20-50cm, Opret, glat, 
svagt hare t foroven. Bladene l1nJ ef ormede, 8-12xlmrn, jævnt f orde 1 te, spid
se. Blomsterne grønlige, 1-3 sammen i bladhjørnerne, 3-4mm, noget hen ad 
Dværgløvefods. VI-VIII, FVTLP, 0-800m. 

ELAEAGNACE.AE 

Hinoophae rhamnoides L. Havtorn. IV-V. FVTLP. 50-l?OOm. 
Elaeap11us angustifolia L. Smalbladet sølvblad. 2-7m, Grenene dækkede af 
sølvs~æl, ofte noget tornede. Bladene 4-8xl-2~cm, med grøn over- og sølv
skællet underside. l-J gule,8-lOmm lange blomster i bladhjørnerne. Frugten 
gul og sølvskællet, l-2cm. V-VI, Dyrket. 0-600m. 

GUTTIFERAE 
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Hypericum. Perikon. 
1. Planten uden kirtler på blade eller blomster •••••••••••••••••••••• 2. 

" sortkirtlet " " " 11 J. 
2. Busk. Kronen kortere end bægeret. Frugten et bær •••••••• androsaemum 

Enårig urt mutilum 
3. Bladene i kranse på (3)4 •••••• , •••• , •••••••••• , •••••••••• , •••• coris 

modsatte 4, 
4, Planten dunet •••• , .•• , , , .• , , . , , , •..... , , •. , • , ..••.• , . , ••• , . hirsutwn 

11 glat 5. 
5, Bægerbladene kirteltandede til frynsede ••••••••••••••••••••••••••• 6. 

11 helrandede (evt. bugtet-tandede i spidsen) 8. 
6, Bladene uden sorte kirtler. Orange/lyserøde støvknapper •••• pulchrum 

" med 11 11 • Gule støvknapper 7. 
7, Stængelleddene udpræget kortere end bladene ••••••••••••••••• richeri 

oftest længere end bladene montanwn 
8. 15-20 støvdragere. Planten liggende til opstigende •••••••• humifusum 

30-100 " " m.m. opret 9. 
9. Stænglen med 2 lister •••••••••••••••••••••••••••••••••••• perforatum 

" 4-kantet til 4-vinget 10. 
10. Bægerbladene butte. Stænglen ikke vinget ••••••••••••••••• maculatum 

11 spidse. 11 vinget tetrapterum 

Hypericum androsaemwn L. Bærperikon. 30-?0cm. Stænglerne 2-ribbede. Bla
dene 4-15cm, bredt ægformede. Bægerbladene 8-12mm, uens. Kronbladene 8-10 
mm. Griflerne kortere end frugtknuden. V-VII. FVTLP. 0-1400m. 

H. coris L. Kransperikon. 10-40cm. Bladene smalt linjeformede, 6-12xl-2 
mm, med omrullet rand. Kronbladene 9-lOmm, ofte rødstrihede. Bægerbladene 
kort kirteltandede eller kirtelrandede. V-VII. VTLP. 0-2000m. 

H. hirsutum L. Lådden perikon. VI-VIII. FVTLP. 0-1600m. 

H. pulchrum L. Smuk perikon. VII-IX. P. Uddød? 

H. montanum L. Bjærgperikon. VI-VII. FVTLP. 0-lBOOm. 

H. richeri Vill. ssp. richeri Alpeperikon. 20-40cm. Stænglen trind. Bla
dene 2f-4xl-licm. Bægerbladene kort kirtelfrynsede, med mange sorte prik
ker og streger. Kronen stærkt sortprikket. VI-VIII. LP. l000-2000m. 

H. humifusum L. Dværgperikon. VI-IX. TLF. 0-1200m. 

H. tetrapterum Fr. Vinget perikon. VI-VIII. FVTLP. 0-800m. 

H. maculatum Cr. Kantet perikon. VII-VIII. FVTLP. 500-2000m. 

H. perforatum L. Prikbladet perikon. V-VIII. FVTLP. 0-160Qm. 2 ssp.: 
ssp. perforatum: Bladene 15-25x8-l)mm. Bægerbladene l,3-l,5mm brede. Kron
bladene kun med sorte kirtler langs randen. 
ssp. veronense (Schrank) FrOhlich: Bladene 7-10x4-6mm. Bægerbladene 0,7-
1,0mm brede. Kronbladene med sorte prikker og striber. 

H. mutilum L. Treåret perikon. 20-50cm. Opret, åbent halvskærmformet gre
net i øvre halvdel. Bladene 7-20x3-8mm, med halvt omfattende grund. Stæng
len 4-ribbet. Bægeret helrandet, 2-Jmm. Kronen 2mm. VI-IX. Indslæbt i L 
(Groane) og P (Mandria ved Torino). 0-300m. 
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VIOLACEAE 

Viola. Viol. 

1. De to sidestillede kronblade opadrettede (Stedmoderblomst) ••••••••• 2. 
11 

" 
11 

" nedadrettede 12. 
2. Alle blade nyreformede, bredere end lange. Gul krone ••••••••• biflora 

Bladene ikke nyreforme de, ofte længere end brede 3. 
3. Fodfligene hele eller tandede. Bladene m.m. helrandede ••••••••••••• 4. 

" dybt fligede ?. 
4. Kronbladene lilla med bleggul underside •••••••••••••••••••.• comollia 

11 med samme farve på begge sider 5. 
5. Bladene rundtakkede. Sporen 8-15mm ••••••••••••••••••••••••• calcarata 

" helrandede. " højst 8mm 6. 
6. Blomsten himmelblå, ca. lem •••••••••••••••••••••••••• nummulariifolia 

11 lilla, 2-2icm cenisia 
7. Fodfligene m.m. håndfligede •••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••• 8. 

11 fjerfligede 9. 
8. Sporen 5-6mm. Bladene rundtakkede •••••••••••••••••••••••••••• dubyana 

" 7-lOmm. 11 helrandede valderia 
9. Sporen 8-15mm •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• calcarata 

" højst 5(-6!)mm · 10. 
10. Øvre kronblade tydeligt længere end bægeret •••••••••••••••• tricolor 

" 
11 lig eller kortere 11 

" 11. 
11. Kronen 4-Brrun i højden. Planten mest kort stivhåret ••••• kitaibeliana 

11 10-16mm i højden. Planten glat til spredt håret arvensis 
12. Med blad bærende stængler ••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••• 13. 

Uden 11 
" 19. 

13. Uden bladroset •• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 14. 
Med 11 16, 

14. Med krybende stængler mellem stenene. Over 1800m •••• nurnmulariifolia 
Anderledes 15. 

15. Fodfligene mindst af bladstilkens længde, 2-5cm ••••••••••••• elatior 
" kortere end bladstilken canina 

16. Stængler og bladstilke med en hårlinje •••••••••••••••••••• mirabilis 
" " " uden en 11 17. 

17. Blade og stængler mest dunhårede. Fodfligene tandede rupestris 
11 11 11 11 glatte. Jlodfligene frynsede 18. 

18. Bægervedhængene 2-)mm. Sporen ofte hvid ••••••••••••••••••• riviniana 
11 højst 1mm. Sporen lilla reichenbachiana 

19. Bladene håndfligede ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• pinnata 
" udelte 20. 

20. Bægerbladene spidse •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 21. 
" butte 23. 

21, Stængler og bladstilke med en hårstribe ••••••••••••••••••• mirabilis 
11 11 

" uden " 22. 
22. Glat. Tykrodet. Bladene indtil 9cm brede •••••••••••••••••••• obliqua 

Mest dunet. Tyndrodet. Bladene 1-Jcm rupestrie 
23. Bladene bredere end lange, Frugtstilken opret ••••••••••••• palustris 

11 længere '' brede. " liggende 24. 
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24. Med udløbere ••.•••.•••• , •••••••.••••••.•••.•••••..•..••••••. , • , 25. 

Uden 27, 
25, Fodfligene meget kortfrynsede ••• , ••• , ••••• , •••• , •••• , , • , • , odor:ata 

Fodfligenes frynser af fodfligens bredde 26. 
26. Kronen·hvid , Udløberne lange og tynde ••••••••••••••••••••••. alba 

" violblå, Udløberne korte og tykke suavis 
27, Bladenes indskæring bred og lidet dyb .••••••••••••••••••••••••• 28. 

11 11 smal og dyb 29, 
28. Bladene aflangt ægformede, Bæger og kapsel dunede •••••• thomasiana 

" bredt " . " " " glatte pyrenaica 
29, Fodfligene med få, korte frynser, højst i x fligbredden ••••. hirta 

" " mange, lange frynser, mindst i x fligbredden JO, 
30. Blomsterstilkene hårede. Bladene lysegrønne. Hvid spore ••• collina 

" m.m. glatte. Bladene mørkegrønne, Lilla spore alba 

Viola odorata L, Martsviol. II-IV. FVTLP. 0-1200m. 
V. suavis Bieb. Sød viol. 6-lOcm. Forbladene under blomsterstilkens midte. 
Udløberne underjordiske, højst 5cm. Kronen med tydelig hvid midte. Bladene 
livligt grønne og fedtglinsende. II-V. VTLP. 300-1600m. 

V. alba Besser _ Hvid viol. 5-lOcm, Bladet næsten trekantet-hjær-
teformet, blødhåret. FoUfligene 4-8 x så lange som brede. Forbladene på 
eller over midten. Kronen sjældent lilla. II-IV. PVTLP. 0-lOOOm. 2 ssp.: 
ssp. alba: Bladene friskgrønne, uden lillat skær. Sporen gulgrøn. 
ssp, scotophylla (Jordan) Nyman: Bladene mørkegrønne, ofte med lillat skær, 
Sporen lilla; kronen ellers hvid eller lilla, 
V. hirta L. Håret viol. Forbladene under blomsterstilkens midte. Blomster
ne lugtløse, II-IV. FVTLP. 0-1500m, 
V. collina Besser Bakkeviol. 5-15cm. Nær foregående, men bladene med dybe
re indbugtning. Forbladene sidder over blomsterstilkens midte. Blomsterne 
vellugtende, blegblå med hvidlig spore, III-V, FVTLP. 0-800m. 
V. thomasiana Sang.& Perr, Tyndsporet viol. 5-12cm. Fodfll.gene langfrynse
de. Kronen 1-licm bred, lyslilla til hvidlig. Sporen tynd, indtil 4mm. Kap
slen tæt filtet. IV-VII. TLP. 300-2100m. 
V. pyrenaica Ramond Pyrenæisk viol. 8-l2cm. Fodfligene lancetformede, med 
korte, kirtlede frynser. Bladene m.m. glatte. Kronen vellugtende, bleglil
la med hvidt svælg. Sporen 5mm. IV-VII. 1-'VTLP, 600-lSOOrn. 
V. mirabilis L. Forskelligblomstret viol. IV-V. FVTLP. 100-lOOOm, 

V. rupestris F.W.Schrnidt Sandviol. 3-8cm, Bladene helrandede eller svagt 
rundtakkede, m.m. butte, l-3crn. Bægervedhængene meget små. IV-VII. FVTLP, 

V. reichenbachiana Jordan Skovviol. III-VII. FVTLP, 0-1700m, 

V. riviniana Rchb, Kratviol. IV-VIII, FVTLP. 0-2100m, 
V. canina L. Hundeviol. IV-VII, FVTLP. 0-2200m. 3 underarter: 
ssp. canina: Liggende eller opstigende, Bladet li-2 x så langt som bredt, 
m.m. hjærteformet. Sporen gullig. 
ssp. montana (L.) Hartman: Bjærgviol. Opret, op til 40cm. Sporen hvid og 
ret. Bladet 2 x så langt som bredt, 
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ssp. schul tzii ( Bi110,t) Kirschl.: Opret, op til 20cm. Sporen hvid og krum, 
Bladet 2 x sa langt som bredt. Fuetige enge. ? 

Viola elatior Fr. Stor viol. 20-50cm. Opret, tætdunet foroven, Bladene lan
cetformede, 3-9xl-2cm, ofte længere end stilken. Blomsterne blegblå, 2-2icm; 
sporen 2-4mm, kun lidt længere end bægervedhængene. V-VII. FLP. 0-600m. 

V. palustris L. Engviol. V-VI. FVTLP. 1600-2500m. 
V. !innata L, Fliget viol, J-8cm •. Bladene næsten glatte, Fodfligene lan
cet ormede, hvidlige, over ~· sammenvoksede med stilken. Kronen bleglilla, 
svagt duftende. Sporen 2 x bægervedhængene. V-VI. FVTLP. 600-2000m, 
V. obligua Hill (V. cucullata) Pinseviol. l0-20cm. Fodfligene kortfrynse
de, Bladene trekantet-hjærteformede med bred indbugtning, Blomsterne blå
lilla, lugtløse. Dyrket og forvildet i VLP. IV-V. 0-600m. 
V, biflora L. FJældviol. 8-20cm. Med roset- oy stængelblade. Podfl1gene 
uaelte, 3-4mm, bredt lancetformede. Blomsten l,cm gul med brune striber. 
IV-VIII. FVTLP. 1500-2600m. 
V. nummulariifolia Vill. Rundbladet stedmoderblomst, 3-5cm. Glat og spin
kel med mange, korte, krybende stængler. FodflJ.gene 5mm, lancetformede, de 
nedre helrandede, de øvre tandede. Bladene l-2cm, ægformede til runde. 
VI-VIII. P; Søalperne fra M.Bego til Tinibras. VI-VIII. 

V. cenisia L. Ægbladet stedmoderblomst. 3-Scm, Med krybende stængler. 
Bladene ca. lem, de nedre ægformede, de øvre aflange; fodfligene som blade
ne, men mindre. VI-VIII. P'.: Grajiske Alper til Søalperne. 1800-2700m. 

@.V, comollia Massara Gulplettet stedmoderblomst. 5-lOcrn. Med krybende 
stængler. Bladene ægformede til aflange, fodfJ.igene lige sådan, men mJ.ndre. 
Kronen 2-2!cm, lilla med bred orange eller mørkegul midte. Sporen 2(4)mm. 
VI-VIII. L: Orobiske Alper: Lago di Barbellino, La Rdeorta, V.Agneda, lVL 
Venerocolo. 2000-2450m. 
V. valderia All. Kølbladet stedmoderblomst.5-lOcm. lVI,m. dunet. Nedre bla
de rundagtige til aflange, øvre aflange til lancetformede. Blomsterne 2-2°3" 
cm, lilla, Sporen 7-lOmm. VI-VIII. P: Søalperne. 1200-2300m. 

V. calcarata L. Sporestedmoderblomst. 3-15cm. Bladene runde til lancet
formede. Blomsterne 2-4cm lange, indtil 3cm brede, blålilla, hvide, gule 
eller fJ.erfarvede. V-VIII. 'l'LP. 1500-2800rn. 2 underarter: 
ssp. calcarata; Fodfligene helrandede til fåtandede, Kronen mest lilla. 
s~>p. villarsiana (R.& S.) l\/Ierxm.: Fodfligene fligede. P: Søalpe.rne til M. 
Cenis. 

@v. dubyana Burnat Smalbladet stedmoderblomst. 10-30cm. Nedre blade rund
agtige, øvre smalt lancet- til linjeformede. Kronen 2-2!cm, lilla med ora
ngegul midterplet. Sporen 5-6mm. V-VII, L: Fra Gardasøen til Grigne. 

V. tricolor L. Alm. stedmoderblomst, V-VII. FVTLI), 0-2100m. 2 ssp.: 
ssp. tricolor: Mest enårig. Alle kronblade lilla eller det nedre gullig
hvidt, Sporen 3-5mm, lidt længere end bægervedhængene. 
ssp. subalpina Gaudin: 2-flerårig. Blomsterne gule eller de _øvre kronblade 
svagt blålilla. Sporen 5-6mm, indtil 2 x bægervedhængene. BJærgenge. 

V. arvensis Murray Agerstedmoderblomst. IV-VII. FVTLP. 0-1400m. 
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Viola kitaibeliana Schultes Dværgstedmode:cblomst. 2-lOcm. Fodfligene mest 
handformet fligede. De største blade med 1-2 par rundtakker. Stænglen mest 
kort stivhåret forneden. III-IV. VTLP. 0-1500m. 

PASSIF'LORACEAE 

Passiflora caerulea L, Passionsblomst. VII-IX. VL: l<'orvildet Ved Garda
og Comosøen, o-6oom. 

CISTACEAE 

1, Kronbladene lyserøde eller hvide ,, ••••••••• , ••••..•••• , ••...• , , . , • 2. 
" gule 3. 

2. Ingen fodflige. Kronbladene l!-3cm. Oprette buske .•.••••••..• Cistus 
Med fodflige. Kronbladene 8-15m.m, Opstigende dværgbusk Helianthemum 

3, Griflen meget kort eller manglende. Enårig •.•...•.••••.••• Tuberaria 
'' veludviklet 4, 

4, Ydre støvtrade perlesnorsformede, uden støvknapper .••••...•.. Fwnana 
Alle " med støvknapper Helianthemum 

Cistus albidus L. Fløjlsstenrose, 30-lOOcm. Kronen lyserød, Bladene sid
dende, med 3 buestrengede hovedribber, elliptiske, tæt grahvidt filtede pci 
begge sider. Il-V, V: Mellem Terri del Benaco og Pai ved Gardasøen, m.m.) 

C. incanus L. Grabladet stenrose, 30-lOOcm. Kronen lyserød. Bladene stil
kede og fjerstrengede, med rynket overside og bræmmede med hvid filt, 
IV-V, V: 3osco Nordio. 0-800m. 

c. salvifolius L. Salviebladet stenrose, 30-50cm. Kronen hvid. Bladene 
elliptisKe, 1jerstrengede, grønne, med stJærnehar pa begge sider, rynkede 
ovenpå. IV-V. FVLP. 0-1200m. 

Tuberaria guttata (L.) Fourr. Plettet soløje, 5~30cm. Lådden. Grundblade
ne elliptiske, i roset, ofte visne under blomstringen. Blomsterne 1 opret
te klaser. Kronbladene ca. 5mm, oftest med en sort plet ved grunden. 
III-V. VLP. 0-800m. 
Helianthemum. Soløje, 

1, Enårig , ... , , •.•. , , • , •.•.••••• , •• , ••. , • , , ••. , ••• , , • , •••• 
FlerB.rig 

salicifoli'J.m 
2. 

2. Alle blade med fodflige • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3 • 
Nedre uden " 4. 

3, Fodfligene meget mindre og smallere end bladene. Hvid krone apenninwn 
" m.m. bladagtige. Kronen gul eller lyserød nu..wnulariwn 

4, Kronbladene gule ~ed orange grund. 1-3 blomster sammen •••• lunulatwn 
" ensfarvet gule. Flerblomstrede klaser 5, 

5, Bladundersiden grøn til filtet, men ~den stjærnehar ..••.. celandicum 
" hvidt stjærnefiltet canum 

~elianthemum nummulariwn (L,) Miller Alm. soløje. V-VIII, FVTLP. sso.: 
ssp. ser::i.iglabrum (Badaro) Proctor: Lyserøa krone. Bladene m.m. glatte. 
P: Søaloerne, 0-800m. 
sso. be;terianum (Bertol.) Oreistr.: Lyserød krone. Bladene grafiltede ne
denunaer. P, 0-dOOm. 
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ssp. nummularium: Bladundersiden filtet. Bladene 2-5mrn brede, Kronbladene 
6-10(-12)mm. VP. o-8oom. Filtet soløje. 
ssn, tome:ntosum (Scop,) Sch.& Th.: Bladundersiden fil te t. Bladene 5-15:nm 
brede. Kronbladene (8-)10-lSmm. 0-2000m. 
ssu. glabru:n (Koch) Wilczek···(H. nitidum): Bladene stor,:; set glatte, 
ssp. obscurum (Celak.) Holub: BakkesoløJe, Bladene rigt h&rede. Bægerblade
ne dunede til filtede mellem ribberne. Kronblade 8-12mrn. 0-1500m. 
ssp. grandiflorum (Scop.) Sch.& Th.: Bladene rigt harede. Bægerbladene 
glatte mellem ribberne. Kronbladene 10-18mm. 1500-2500m. 

Helianthemum apenninum (1.) Miller Hvidt soløje. 20-40cm. Blomsten mest 
hvid med gul grund. Bladene grørme til hvidfiltede ovenpå, stjærneharede 
til hvidfil_tede ned.,.enunder. IV-VI. VTLP. 0-1800m. 

H. salicifolium (L,) Miller Enårigt soløje. 5-25cm. Bladene omvendt lan
cetf ormede, svagt dunede, 6-25mm, Blomsterstilkene opstigende, længere end 
bægeret. Kronbladene (0-)4-9rrun, III-V. VTLP. 0-800m, 
H. oelandicum (L.) DC. Alpesoløje, 5-25cm. Løst til tæt tuet, med ladne, 
røalige stængler. FVTLP. 2 underarter: 
ssp. al~estre (Jacq.) Breistr.: Klaserne korte (l-5cm), med ca. 2-5 blom
ster. B~adene 2-5mm brede og flade, VI-VIII. 1700-2500m, 
ssp. italicwn (1,) FQ & Rothm.: Klaserne lange (5-15cm), med 6-20 blomster. 
Bladene i-2mm brede og omrullede. V-VII, 100-lBOOm. 

H, canum (L,) Baumg. ssr, canum Grafiltet soløje. 4-20cm. Kronbladene 5-6 
mm. Alle blade uden fod lige. V-VII. FVTLP. 0-1800m. 

H. lunu.latum (All.) DC, M8.nepletssoløje, 5-20crn. Grenene ofte senere halv
nøgne og tornagtige. Bladene 8-12x3-4mm, gradunede nedenunder. VI-VII. P: 
Søalperne fra Tenda og Limone til M,Carmo. 850-2200m, 

Fumana p.rocumbens (Dunal) G.& G, Nedliggende hedesoløje. 5-15cm, Bladene 
linjeformede, 8-12xlmrn, svagt trekantede. Blomsterstilkene nedbøjede, ca. 
= støttebladene. Blomsterne ofte nedbøjede. V-VI, FVTLP. o-8oom. 

}', ericoides (cav.) Gand. Opret hedesoløje. 10-50cm, Opstigende_eller op
ret. Bladene som hos foregående. Blomsterstilkene rette, 2-3 x støtteblade
ne. Blomsterne oprette eller udstaende. IV-VI, VP. 0-800m. 

TA.l\'JAltICACLAE 

Tamarix gallica L. Slap tamarisk, 1-Sm, Mindre træ med slanke, noget over
hængende grene, der er dækkede af ganske små, skælformede blade på 1-Smm. 
Sma lyser.blomster i tætte, cylindriske klaser på 15-40x3-5mm, Mest kys"t
plante. IV-VI, F\/. 

Myricaria germanica (1,) Desv. KlEl.vE:d. 60-200cm. Hisformet busk. ~ladene 
linje-lancetformede, 2-Smm, noget blagrønne, glatte, tætstillede pa unge 
skud. Blomsterne i klaser på 4-12xlcm, 5-tallige med lyserøde kronblade på 
5-6mm. Grenene oprette. l<'lodgrus. V-VII. FVTLP, 0-2000m. 

.SLATINACEAE 

Elatine, Bækarve. 

1. Bladene i kranse pa 3-flere blade 
modsatte 

alsinastr'..llll 
2. 
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2. Blomsterne firtallige. Frøene ofte U- eller J-formede •.•• hydropiper 

" tretallige, rette eller lidt krumme 3, 
J. Blomsterstilken 1-lOmm. 6 støvdragere ••• , ••••.•• , .•.•••.•.• 

" under l!mm, J støvdragere 
hexandra 

4, Blomsterne stort set siddende. Bladene 6-12xl-2mm •••••••••• 
Blomsterstilken f-l!mm. Bladene 2i-5xl-ltmm 

4, 
triandra 
ambigua 

Elatine a~sinastrum L •. ~ransbækarve. 2-Socm. 1-f~erårig. Bladene i krans
1 

i vand mea op til 18 linJeformede blade sammen, pa land med ned til J lan
cet-ægformede ·olade. Siddende 4-talshlomster i bladhjørnerne. V-VIII. LP. 

E. hydroniner L. Vandpeberbækarve. Bladene 4-8xl-Jmm, stilken ofte længe
re end pladen. V-IX. LP. 100-600m. 

~. triandra Schkuhr Trehannet bækarve. 2-15cm. VI-IX. LP. Især rismarker. 

E. ambigua Wight Kortstilket bækarve. 1-lOcm. VI-IX. LP. Sumpe og rismar
ker. 0-300m. 

E, hexandra (Lapierre) DC. Sekshannet bækarve. Bladene 5-10x2-Jimm. VI-IX 
FVTLP. 0-SOOm. 

CUCURBITACEAE 

l. Ingen slyngtr/3.de •••••.. , •• , ••••••.••• , •.•••• , • , •.• , ••.••. , Echallium 
Med slyngtråde 2. 

2. Slyngtrådene ugrenede • , •.•••..•••••..• , •• , .••••• , •.•••••••.•... , , . 3. 
" grenede 4, 

3, Blomsterne grønlighvide, Hanblomsterne i klaser. Bærret 6-lOnun Bryonia 
" gule. Blomsterne enlige. l<'rugten ca. 25cm bred (.:ucumis 

4. 3 støvdragere med frie støvtrade. Frugten uden pigge ••.•.•••.•.•.. 5, 
Støvtradene rørformet sanunenvoksede. Frugten pigget 6, 

5, Kronen delt til grunden. Bladene dybt fligede •••••••.••••. Citrullus 
" i delt, Bladene lappede Cucurbi ta 

6. Bladene h~ndsnitdelte •• , .••. , •.•••••.. ,., •••••••..••.. ,. cyclanthera 
handlappede Sicyos 

Ecballium elaterium (L,) .Rich Æselagurk. 20-80cm. Kraftigt stivh(l.ret 
Ilerarig med ~re~antet hJærteformede blade, Gule agurkeblomster pa 18-20 
mm. Grøn, elliptisk, stivhåret frugt på 4-5cm. V-IX. P (indslæbt i V.Aosta 

Bryonia alba L. Enbo galdebær, Bærrene sorte, V-VII. VT. 0-600m. 

B, dioica Jacq. Tvebo galdebær. Bærrene røde. IV-VI. FVTLP, 0-800m. 

Ci trJ.llus lanatus (Thunb.) Mansfeld Vandmelon. l-4m. Bladene 8-18x5-12cm 
fjer±ligede med afrundet lappede afsnit. Kronen butlappet. Lidt forvildet: 

Cucumis mele L. Melon. l-3m, Bladene rundagtige til nyreformede, med ind
sKaren grund, 5-kantede til svagt 3-7-butlappede. Lidt forvildet. VI-VIII. 

C. sativus L, Agurk, l-3m. Bladene håndformet 5-lappede, Lapperne spidse 
og trekantede. IV-VII. Lidt forvildet, 

Cucurbi~a Eeuo L. Græskar. ~-2m. Bladene håndlappede med bugtede lapper. 
Blo~stersti~Ken trind. V-IX, Lidt forvildet. 

C. max 1 ma Duchesne Centnergræskar. 2-6m. Bladene rundagtigt hjærteformede
1 

svagt kantet-lappede. Blomsterstilken sekskantet. VII-VIII, Forvildet. 
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Sicyos angulatus L. Håragurk. 2-Sm. Fler8.rig med klæbrigt dunet stængel 
og stJærne±ormet håndlappede blade. Frugten ægformet, l!cm, gullig med 
lange, stive børster. VII-IX. VTLP. l00-600m. Dyrket og forvildet. 

Cyclanthera pedata Schrader 2-4m. En8.rig. Bladene med 5-7 lancetformede, 
savtaKkede, tilspidsede småblade, hampeagtige. Klaser med parvise blomster. 
Frugten ægformet og pigget. \FII-VIII, 500-900m. L: Forvildet ved Lecco. 

CACTACEAE 

Opuntia vulæaris Miller Lav figenkaktus. VI-VII, .Forvildet i V'l'LP. 

L, Bladene spredte 
modsatte 

LYTHRACEAE 

2. Blomsterne mest 6-tallige .. , , ..• , ••••.•• , ..•••.•• , •••.•.••• , 
4-tallige (J-5-tallige) 

3, Underbægret med ri Ober ..•••••• , ..•••••••.••• , , •• , ••• , • , , •• , 
uden '' 

Lythrum. Kattehale. 

Lythrum 
2. 

Lythru.'11 
3. 

Ammann1.a 
Hotala 

l. Kronbladene 5-llmm, Bladene mest modsatte. Flerarige •••••••...•.•. 2. 
o-Jmm. En8.rige 3. 

2, Stænglen helt glat. Bægertænderne af 2 længder • , . , , •••. , ••. v1rgat1..un 
" korthå:;-et foroven. Bægertænderne ens salicaria 

3. Bladene modsatte , , •.. , , • , .••.. , • , ••• , . , , .• , , .. , ••• , . , •..•.•• portula 
spredte 4, 

4. Underbægeret i frugt under 2 x sa :angt som bredt ••...••• thesioides 
" n 3-6 x så langt som bredt 5. 

5, Yderbægerbladene under !mm, af bægerets længde .•.••••. tribracteatum 
" mindst 1mm, længere end bægeret hyssopifolia 

Lythrum salicaria L. Kattehale. VI-IX. FVTLP. 0-1200m. 

1. virgaturn L. Riskattehale. JO-lOQcm. Som den,foregående, ~en h~l~.glat. 
Bladene mea kileformet grund, smalt lancetformeue, Kronen 5-dmm. VI-VIII, 
L (V.Malenco, V.Intelvi, Bellagio), P (Astigiano). 0-lOOOm. 

L. hyssoj_ifolia ~- Isopbladet kattehale, 5-~0~m. M.m. glat, grenene op
rette el er opstigende. Mange blomster i blaahJørnerne. Kronen 2-3mm, .1_y
serød. Nderbægeret opret. IV-IX, FVTP. 0-BOOm. 

L. tribracteatum Salzm, Gaffelkattehale. 5-JOcm. Opret til liggende. 
Stænglerne med 4 lister. Yderbægeret indadbøjet i frugt. Kronen 2-3mm,VLP. 

L. thesioides Bieb, Smalbladet kattehale. 20-40cm. Øpret, ret blagrøn. 
Bladene m.m. linjeformede, l0-20xl-2mm, spidse. Kronen meget kort, ofte 
manglende. Blomsterne 1-4 sammen i bladhjørnerne. VIII-IX, P. Uddød? 

L, portula (L.) Webb (Peplis p.) Vandportulak. VI-X, FVLP. 0-800m. 

Ammania og Rotala. Risurt. Enårige forvildede vandplanter, mest som ukrudt 
i rismarker7GTa'tte. Små blomster i bladhjørnerne med underbæger, Kronen 
mangler eller lilla og affaldende • Med eller uden Yderbæger. VII-VIII. 
1.. Bladene 6-';icm . , •• , , ••. , ..• , .. , , .• , ••• , •.••• , • , ••• , •• , .•••. , ••• , , .• 2, 

11 3-35mm 3, 



149. 
2. 3lomsterne stilkede, Frugtbægeret 2-Jmm •••..•••.•••••• A. auriculata 

" m.m. siddende. Frugtbægeret 3-Smm A, coccinea 
J. Flere blomster ved hvert bladfæste •••••.•.•••.••.••• A, verticillata 

2 " " 4, 
4. Bladene 3-6x2-4mm, ægformede ••..••..... , •.••..•••...•• R. filiformis 

" 5-35mm, lancet- til linjeformede 5, 
5. Blomsterne (J-)5-tallige. Bægeret l!-2mm .••••...••••.. B. densiflora 

" 4-tallige. Bægeret 2~-J!rrun 6, 
6. Bladene 12-JSmm. Med små yderbægerblade (lup!) •••.• , •• , , R, ramosior 

" 8-12mm. Uden yderbægerblade R, indica 

Am.mannia auriculata Willd, Stilket risurt. 10-lOOcm. Bladene indtil lem 
brede, spidse, med halvt omfattende grund. Blomsterstilkene l-4mm. Kvaste
ne med J-15 blomster, Griflen 2-Jmm. P: Novara- og Vercelli-omraderne. 

A. coccinea Rothb. Fablomstret risur~. 10-50cm. Bladene som hos foregaen
ae. Underbægeret halvkugleformet, indtil 5mm i frugt. Griflen 2-Jmm. P. 
A. verticillata (Ard.) Lam. Du.nbægret risurt. 10-SOcm. Bladene 8-25x4-8 
mm, ~pidse, ofte med kileformet grund. Bægeret dunet. Med yderbæger, Grif
len zm.'U. VLP. 

Hotala ramosior (L,) Koehne Grenet risurt. 8-JOcm. Grenet-opstigende. 
Yderbægeret 2-3mm, -5mm i frugt. Kronen af bægereLS længde. P: Prarolo. 

R. densiflora (Roth) Koehne Femtallig risurt, S-40cm. Bladene 5-30xl!-5 
mm. Udstrakt-opstigende. Bægeret l!-2mm med sylformet yderhæger. Kronen 2 
x bægeret. LP. 

R. filiformis (Bell,) Hiern Trådrisurt. 5-35cm. Bladene kortere end stæn
ge~leddene, ikke hindekantede. Ingen krone, 2 støvdragere. VLP. 

R. ind i ca (Willd.) Koehne Bu tbladet ri surt. 5-2 5cm. Opret fra en kryben
de grund. Bladene omvendt lancetformede, hindekantede, Bægertænderne 1mm. 
Kronen }mm, blivende. 4 støvdragere. LP. 

TRAPACEAE 

Traua natans L, Hornnød. Enårig vandplante med en flydebladsroset af l-4f 
cm store, rudeformede, poppelbladsagtige, stilkede blade. Stilkene ofte 
tenformet opsvulmede. VI-VII. FVTLP. 0-JOOm. 

PUNICACEAE 

Punica granatum L, Granatæble. Busk op til Sm. Tornet, stærkt grenet, 
løvfældende. Firkantede kviste. Modsatte, lance-;:;formede, glatte, helrande
de, blanke blade, Blomsterne røde, 3-4cm i tværmal med et stort, kødet og 
fa:-vet bæ.p;errør, 5-7-tallige. IV-VI. Dyrket og fo.cvildet. o-Soom. 

ONAGRACEA.E 

Circaea lutetiana L. Dunet steffensur1:. Mat1:e 'blade. Dunede blomste.cstil
;ce. VI-'s/II. FVTLP, 0-lSOOm. 

C. inter:nedia Ehrh. Spidsbladet steffensurt. S;.ci.:inende 'blade pa 4-Bcm. 
BlcmsLerr::.e i klase. Knoppernes frugsri'.nuder med i:agehørster. FVTL?. VI-VII. 
C. alpina L. Lide:i. steffensurt. Skin..'1ende 'blade pE.t l~-S~cm, Klasen halv
sk:Er:nagtig u.nde.c blomstringen. Knoprcernes fr~gt,{::-iuder næsten gla,:;,;e.FVTLP. 
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Oenothera. Natlys. 

1, Blomsterne lyserøde, Kapslen kølleformet, vinget fortil •....... rosea 
gule 2. 

2. Kronbladene små, under 20mm •• , , .•. , • , •••••• , , , ••.. , •...• , , . , , , , . , •. 3. 
" større, 2-Scm 4. 

3. Bladene ~ugLede, Kapslen lidt for,:;ykket mod spidsen •.••.••... sinuata 
" svagt tandede parviflora 

4, Planten gråfiltet. Stænglen ikke rødplettet •••...•••..•••••• stucchii 
grøn og fåhåre t 5. 

5. Stængel og frugtknude rødplettede •... , , , . , ••.•..• , • , •••• , , •. , , . , .• , 6. 
" " ikke rødplettede 7. 

6. Bægere"t .til sids"t rødt. Kronbladene 4-Scm •••...••••• ,,, erythrosepala 
" ikke rødt, Kronbladene 20-22mm chicagoensis 

7, Bladets midterribbe til sidst rødlig. Kronbladene 24-30mm ...• biennis 
ikke rødlig. Kronbladene 30-35mm. suaveolens 

Oenothera biennis L. Toårigt natlys. VI-IX. FVTLP. 0-1200m. 

O. chicagoensis Renner Høj natlys, l!-3m, V-IX. Dyrket og forvildet. 

o. stucchii Soldano Gråfiltet natlys. l!-3m. Blomsterne stærktduftende. 
Kronbladene 25-30rnm, Bægerrøret 6-?cm. Kapslen tyk: 28-J5x7mm. Flodsand. 
LP: Ticino-floden, Milano- og Novara-omraderne. V: Klitter ved Venedig. 

O. erythroseuala Barbas Kæmpenatlys. VI-IX, Dyrket og forvildet. 

o. sinuata L, Egebladet natlys. J0-60cm. Bladene 2f-4cm, med 3-4 par ind
bugtninger. VI-VIII. Indslæbt ved Torino (P), 

O. parviflora L. Småblomstret natlys. 40-120cm. Klasen lidt bøjet foroven. 
Stænglen til sidst svagt rødplettet forneden. VI-IX. FVTP. 0-JOOm. 

O. rosea L'R~r. Rosennatlys. 30-lOOcm. Kronbladene 4-lOmm. Stænglen lidt 
stivharet foroven. Bladene spredte, lancetformede, uregelmæssigt buttande
de. Kapslen 8-15mm. VI-IX, LP. 0-600m. 
Ludwigia palustris (L.) Elliott Vandkryb. J-50cm, Flerårig, krybende og 
rodslaende sumpurt. Bladene modsatte, rudeformede, Parietaria-lignende, 
glatte. Blomsterne 4-tallige i bladhjørnerne, 4mm, bestaende af underbæger 
og bæger, men uden krone, VI-VIII. FVTLP. 0-800m. 

Epilobium. Dueurt. 

.L. Alle blade spredte • , ••.•• , •..•••••••• , ••• , ..•••••• , , • , ••. , , , •.••. , , 2. 
I det mindste de nedre blade modsatte eller i kranse 5. 

2. Kapslen kølleformet, firvinget foroven, 8-15mm •.••••• Oenothera rosea 
" ensartet tyk, uvinget, længere J, 

3. Bladene lancetformede, 10-25rrun brede •••..•......••.•••. angustifolium 
linjeformede, højst 6mm brede 4. 

4. Griflen 7-15mm, Bladene kortbørstede langs ribber og kanter dodonaei 
3i-Smm. glatte fleischeri 

5, Støvfanget tydeligt 4-lappet .. , ..• , . , • , • , • , •••.••• , .• , •• , , , , .. , , ... 6. 
" kølle- eller hovedformet, ikke lappet 10. 

6, Stænglerne udstS.ende du.nede .. , •• , •••••••••.• , ••.••• , , •• , • , , •.. , •. , • 1. 

til trykt " eller glatte 8. 
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7. Bladene halvt stængelomfattende. Kronen 10-16mm ••••••••••••• hirsutum 

11 ikke " 11 3-6mm parviflorum 
8. Bladene med kileformet grund. Kronen først hvid •••••••••• lanceolatum 

" " afrundet grund. Kronen lyserød 9. 
9. Bladene J!-8xl-4cm. Knopperne spidse, Kronen 9-12mm ••••.•••• montanum 

" l-5xi-licm. " butte, " 6-7imm collinum 
10. Bladene oftest kransstillede •........ , , • , •.. , , • , ..••• , ..... alpestre 

" " modsatte 11. 
11. Bladene helrandede eller utydeligt og fjærnt tandede •••••.••••••• 12. 

" tydeligt og tæt tandede 14. 
12. Bladene med omrullet rand, Udløberne bladløse •••••••••••••• palustre 

flade. Udløberne med blade på 13, 
13. Frugt og frugtknude glatte eller svagt kirtlede •••• anagallidifolium 

11 11 
" tæt tiltrykt, ukirtlet hårede nutans 

14. Bægerbladene glatte. Klasen mest 2-5-blomstret, 10-25cm alsinifolium 
11 du.nede. 11 11 med over 6 blomster. 25-lOOcm høje 15. 

15. Bladstilken 4-15mm ••••••••••••••.•••••• , ••••••• , ••••••••••••• roseum 
Bladene m.m. siddende 16. 

16. Øvre stængelblade helt uden hår, ofte friskgrønne •••••••• tetragonum 
11 

" med hår på bladranden, mørke- eller grågrønne 17. 
17. Bægeret m.m. jævnt håret. Ofte med udløbere ••••••••••••••.• obscurum 

11 tættere håret forneden. Al tid uden udløbere lamyi 

Epilobium angustifolium L. Gederams. VI-VIII. FVTLP. 600-2500m. 

E. dodonaei Vill. Sandgederams. 50-lOOcm. Opret. Bladene 2-2lcm x l-3!mm, 
grønne pa begge sider, tæt tiltrykt hårede, Bægerbladene vinrøde, tæt til
trykt hårede. VI-IX. FVTLP. 0-1700m. 
E. fleischeri Hochst. Lav gederams. 10-40cm. Opstigende. Bladene 
15-25xl-6mm. Bægerbladene mørkt rødlilla til brunrøde, glatte til svagt 
tiltrykt hårede. VI-VIII. TLP. 600-2700m. 
E. hirsutum 1, Lådden dueurt. VII-IX, FVTLP. 0-1650m. 

E. parviflorum Schreber Dunet dueurt. VI-VIII. FVTLP. 0-1400m. 

E. montanum L, Glat dueurt. VI-VIII. FVTLP. 0-2000m. 

E. collinum Gmelin Bakkedueurt, 20-40cm. Frugtens flader tæt tiltrykt ha
rede, men uden kirtelhår (med kirtelhår hos montanum). Bladene med under 
15 par tænder. VI-VIII. FVTLP. 600-2200m. 
E. lanceolatum Seb.& Mauri Lancetbladet dueurt. 20-50cm. Bladene 3-5cm x 
8-15mm, stilken 3-lOmm. Frugtens flader med udstående kirtelhår, Kronen 
først hvid, senere lyserød. VI-VII, VP, 0-1300m. 

E. alpestre (Jacq.) Krocker Kransdueurt. 30-BOcm. I det mindste de nedre 
blade i kranse på 3(4), oversiden tydeligt skinnende, Stænglen med 3 li
ster.VI-VIII. FVTLP. 800-2400m. 
E. tetragonum L, Kantet dueurt. V-VII. FVTLP. 0-1500m. 

E. lamyi F,W,Schultz Rank dueurt. V-VII. V. 

E. obscurum Schreber Risdueurt, VI-VII. TLF. 0-1500m. 

E. roseum Schreber Rosendueurt. VII-VIII. FVTLP. 500-1600m. (IP forekom-
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mer former med yngleknopper i bLadhjørnerne. De kan muligvis tilhøre E, 
gemmascens C,A,Meyer). 

Epilobium palustre L. Kærdueurt, VI-VIII, I<'VTLP. 0-2200m. 

E, nutans F.W.~chmidt Nikkende dueurt. 10-20cm. Stænglerne mest enlige. 
Bladene m.m. siddende. Stænglen foroven med få kirtelhår og krummede h&r. 
Bjærgvæld; kalksky. VII-VIII. FTLP. 1500-2300m. 

E, anagallidifolium ~am. Dværgdueurt. 4-lOcm. Ofte flere stængler sammen. 
Bladene

0
med s~ilke pa l-2m~. Stænglen foroven højst med enkelte hår, Bjærg

væld, vade klipper, mest pa granit. VII-VIII, .PVTLP,.1500-JOOOm. 

E. alsinifolium Vill. Kildedueurt. 10-25cm, Med underjordiske, 4-lOcm lan
ge, hvide udløbere. Kronen 1-lOmm. Kapslen svagt kirtelhåret eller næsten 
glat. VII-VIII. FVTLP. 800-2500m. 

HALORAGACEAE 

Myriophyllum verticillatum L. Kranstusindblad. Oftest 5 blade i kransene, 
Kamdelte støtteblade. VI-IX. FVTLP. 0-800m. 

M. spicatum L. Akstusindblad. 4 blade i krans. Hele støtteblade. FVTLP. 

M. alterniflorum DC. Hårtusindblad. Øvre blomster ikke i krans. L 

HIPPURIDACEAE 
Hippuris vulgaris L. Hestehale. V-VI. FVTLP. 0-600m. 

CORNACEAE 

Cornus sanguinea L, Rød kornel. V-VI. FVTLP. 0-1300m. 

C, mas L. Kirsebærkornel. 2-Bm. Kvistene gulgrønne. Bladene 4-lOcm med 
~-5 ribbepar, oversiden lidt skinnende, undersiden mørkegrøn, Sides-f-illede 
skærme med gule blomster og mørkerøde frugter, II-IV. FVTLP. 0-1400m. 

ARALIACEAE 

Hedera helix L. Vedbend. IX-X. FVTLP. 0-800(-1450)m. 

UJ\!BELLIFERAE 

1 o Bladene tornede •••• , ••• , ••••• , • , •• , , ••••• , •••••••• , •• , , ••••••••••• 2. 
" ikke tornede 3. 

2, Blomsterne i dobbeltskærm ••• , •••••• , , , • , •••••••••••• , •• , Echinophora 
11 

i hoveder Eryngium 
3, Bladene skjoldformede eller håndlappede til -fligede ••••••••.••••• 4, 

" anderledes 8. 
4, Frugterne bredvingede. Bladundersiden filtet •••••••••••••• Heracleum 

" uvingede, Bladundersiden glat 5. 
5, Sumpplanter med krybende stængler ••••••••••••••••••••••• Hydrocotyle 

Stænglen ikke krybende 6. 
6. Frugterne med børster •••••• , , ••• , •••••• , ••• , •• , , ••• , ••• , , , • Sanicula 

11 glatte. Blomsterne i hoveder eller enkeltskærme 7. 
7, Blomsterne gule. 5-6 bladagtige svøbblade ••••••••••••••••• Hacquetia 

" hvide eller rødlige. 10-20 hvidlige svøbblade Astrantia 
8. Bladene 1:J.elrandede og ligestrengede, Gule blomster •••••••• Bupleurum 

ikke helrandede, ikke ligestrengede 9, 
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9, Frugten tornet, bebørstet eller dunet ••.•.•••.••....••••.•••..••• -10. 

" .,,.lat 18. 
10, Storsvøbet fjersni tdel t •••.•.•• , •. , • , , •. , .• , .• , ••••••••••..• Daucus 

n enkelt eller manglende 11. 
11. Frugten med rækker af nedadtil udvidede torne .•••••.••..••••.•.. 12. 

" med børster eller dunhår 14, 
12. 0(-2) storsvøbblade .......••.•••.•••.•..•..•••••..•••..•.. Caucalis 

2-5 " lJ. 
lJ. Storsvøbet mindst! x de glatte skærmstraler •..••••..•.••••. Or:aya 

højst i x de bebørstede skærmstraler Turgenia 
14. Intet smasvøb •.••.•.• , . , . , .•.•.••. , , ••.•..•..••••••••••• Pimpinella 

Småsvøbet veludviklet 15. 
15. Frugten med et tydeligt, glat næb ••.•••.•.•.•••••••••••• Anthriscus 

" uden tydeligt næb 16. 
16. Frugten uden tydelige ribber , . , , . , ••• , , •••••• , .••••.•.••••. Torilis 

" med " " 17. 
17. Frugtens grifler oprette til udstående ••••••••••...••..• Athamantha 

" " nedbøjede Seseli 
18. Delfrugterne med 2 brede rand- og 2 lige sa brede rygvinger 

Delfrugterne ikke med 4 brede vinger 
Laserpi tiu..11 

19, 
20. 19, Delfrugterne affladede og vingekantede, 2-10 x så brede som tykke 

" m.m. trinde, højst 2 x sa brede som tykke, uden 
eller med 4-5 vinger J2. 

20, Kronbladene gule til gullige •••••••••.•••••.••••••••••••••.•. , .• 19, 
11 hvide til grønlighvide 2 5. 

21. Småsvøbbladene noget sammenvoksede •••••. , .•••••...••••.• Levisticum 
" frie 22. 

22. Bladene 1 x fjersnitdelte med ægformede afsnit .••••••••.• Pastinaca 
mindst 2 x del te 23. 

2 3. En8.rig. Trådforme de bladflige . , ..•.•••• , .•••. , • , , .•• , •• , , •. Ane thum 
Flerårig 24. 

24, 0-J storsvøbblade , , .•...• , , ••••••.••..••••.• , .•••••• , •• , Peucedanum 
Mange " Ferulago 

25, Delfrugterne med bredvingede rand- og m.m. uvingede rygribber ... 26, 
Rand- og rygribberne nogenlunde lige brede 29, 

26. Frugtens randribber fortykket til en ringfonnet vulst Tordylium 
" " vingeagtige 27, 

27, Ydre kronblade stærkt forøgede •.....•......•••.•••...•••. Heracleum 
" ikke eller lidet forøgede 28. 

28. Bladene 2-3 x fjersnitdelte med savtakkede, ægformede afsnit pa 
5-8x3-5cm. 0-J storsvøbblade .•••. , , • , .• , , •.••• , , •• , ••. Angelica 

Anderledes Peucedanwn 
29. Bladene 2-3 x trekoblede med akelejeagtige smablade pa J-8cm Laser 

fjersnitdelte JO. 
JO. Frugten med 2 rygribber. 20-50 skærmstraler Laserpitiwn siler 

" " 3 " Jl. 
Jl. 1(-2 )-8.rig. Sm8.svøbet ensidigt og nedadre~tet , , . , .. , .... , , , Ae-chusa 

(2-)fler3rig. Småsvøbet udstaende Seseli 
J2. Kr8~bladene gule eller gullige .••..••.. , . , , ., .••.• ,, ••••.•. , •••. 33, 

hvide (eller rødlige) J8. 
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JJ. Bladfligene linje-tr8.dformede, højst 1mm brede 

mindst 4mm brede 
.................. 34, 

" 
34. 2-fler8.rig. Frugtens sideribber lidt bredere end 

35, 
rygribberne 

Foenicu.lu.m 
Enarig. Frugtens sideribber vingede Anethum 

J 5, Bladene kødede. Strandplante ••••• , , • , ••.•••• , ••••• , ••••••• Cri th.tnum 
" ikke kødede 36. 

36, Bladafsnittene over lem brede .•.......•.•••••••...••••..•• Smyrnium 
1-Snun brede 37. 

37, Frugten 2~-3mm, Toårig. Blomsterne grønliggule Petroselinurn crispum 
" 4-5mm, Flerårig, " skidengule Silaum 

38, Frugten mindst 3 x så lang som bred .• , , .• , •.• , ••• , ••••• , •••.•..• 39, 
" under 1 x " " " " 43, 

39. Frugten med et næb på 3-4 x den frøbærende dels lær>.gde , •••• Scandix 
" uden eller med et kort næb 40, 

40, Frugten uden ribber, bortset fra pa det korte næb .••.••• Anthriscus 
" med " • Næbbet mangler eller meget kort 41. 

41. 4-15 storsvøbblade ••••••. , •••• , •••••••••.••••..•• , •••••.• , Falcaria 
0(-5) " 42, 

42, Frugten med fremtrædende, skarpe ribber, 15-25mm ••••••••••. Myrrhis 
" " lave, afrundede ribber, 4-20mm Chaerophyllwn 

43. Nedre bladstilke de 1 vist underjordiske. Med rodknold .••.•••• , , , , 44. 
ikke " 45, 

44, Griffelfoden brat tilsmalnet i griflen ..••.•••••••••••..•..• Bunium 
" jævnt " " Canapodium 

45, Frugten bestar af 2 kugler som et liggende ottetal. Enarig •. Bifora 
" anderledes 46. 

46, Frugten med iøjnefaldende bægerspidser ••• , ••••••••••• , ••••••.•.• 47. 
11 uden eller med sma " 43, 

47. Frugten forlænget ••• , .••••.••••• , ••• , •• , • , ••••• , , , •• , • , • , • Oenanthe 
" m.m. kugleformet 48. 

48. Enårig. Bladfligene i-lmm brede ...• , , •• , •• , •.•• , • , •••• , • Coriandru.m 
Fler8.rig, " 5-15mm " Cicuta 

49, Frugtens ribber m,m, vingede •..•.•.••••••••.•...••.•.•.•........ 50, 

50, 

51. 

52, 

53. 

54. 

55, 

56, 

57, 

u II ikke " 5 5. 
0-få storsvøbblade , ••.••• , , , , .• , •. , , •• , • , , •..••••••••• , • , , •. , .•• 51. 
Mange " 53. 
Bladene 2-3 x treKoblede med akeleJeagtige småblade pa ca. 5cm Laser 

fjersnitdelte 52. 
Stænglen vinget-kantet .•.••••••••••.•• , •.••• , .•• , , •• , •••• , • Clelinum 

" hø~st rillet eller furet Ligusticu:;.i 
Frugterne 22-7mm. Kronbladene kløvede , , ••. , ..•.• , , ••• , .• Ligusticum 

" 9-15mm. hele 54, 
Bladene d·..mede på randen og pEL undersidens ribber .•.• Pleurospennum 

glatte Molopospermum 
Ingen eller fa affaldende storsv~bblade .•....•..•.•.•....•.•.... 56. 
2-mange storsvøbblade o). 
Vand- eller sumpplanter .......•..••. , , ••.•. , , .••••• , ..•.•. , .. Api'.lli'.I 
Tørbundsplanter 57. 
Nedre blade 1 x delte med brede afsnit .••..••..•.••.••.••.•••... 58, 

" flere x de 1 te 5 j. 



155, 
58. Frugten 2-3 x sa lang som bred. 5-6 smasvøbblade •.••••••• Ptychotis 

" 1-1! x så lang som bred Pimpinella 
59, Bladene 2-4 x trekoblede med store, ægformede afsnit ••••.•••.... 60. 

fjersnitdelte 61. 
60. Skærmene modsatte eller i krans .•.••••.••.•.•••••••• Trochiscanthes 

spredte Aegopodium 
61. Stængelbladenes skeder med frynsede flige ved grunden ••.••.•. Carum 

" " uden flige ved grunden 62. 
62. Bladfligene hårformede, 0,2mm brede .•••••••••••••••••••••••••• Meum 

" mindst 1mm brede 6J, 
6J. Planten tvebo. Mangeskærmede stængler. Trævle-i; stængelgrtmd. Trinia 

Blomsterne tvekønnede 64. 
64. Stængelgrunden m.m. trævlet. J-25 skærmstraler ••••...•..•••• Seseli 

" ikke " 20-45 " Cnid.ium 
65. Alle blade 1 x fje.csnitdelte med brede afsnit ••..•••••.•.••.•••• 66. 

" flere x delte (eller de øvre blade med linjef. flige) 67, 
66. Over 20 skærmstråler. Smabladene enkelt savtakkede ., •••....... Sium 

Under 20 " dobbelt II Be.rula 
67. Frugten meget bredt ægformet med hjærteformet grund .••..•..••..• 66, 

'' ikke bredest forneden 67, 
68. Nedre blades afsnit lancetformede, savtakkede hele vejen ••••. Sisan 

" " kileforme de, tandede i spidsen Physospermum 
69, Storsv21bbladene del te • , , • , •. , , .••• , •••.•. , .•••••• , , , • , .. , , • , . , , , 70. 

hele 71. 
70, Storsvøbbladene smalfligede. Enarig ...•.•••••••••.••••....•.•. Ammi 

" tandede. Fler3rig Pleurospermum 
71, Frug~ens ribber bølgede. Bladugget stængel. Toarig ••....•..• Conium 

" " ikke bølgede 72. 
72. Enårig •• , , , , , •• , , .•. , ••• , ••...••• , ••••.....•.• Pe troselinu..11 sege tum 

Flerarig 73, 
73, Planten tvebo, Bladfligene linjeformede, ca. 1mm brede .•.•.• Trinia 

Blomsterne tvekønnede. Bladfligene bredere 74, 
74, Stænglen dybt kantet-furet. Skærmstralerne dunede Seseli libanotis 

•• trind og stribet, Planten glat 75, 
75, 13-21 skærmstråler •••.•• , .••••••.••• , ••• , , , •• , •••• , , , •• , •• , , Grafia 

24.-35 " Molopospermum 

Hydrocotyle V'.J.lgaris L. Alm. vandnavle, V-VII, FVP. 0-lOOOm. 

H. sibthoruioides Lam. Stjærnebladet vandnavle. l0-30cm. Bladene løve
fodsagtig lappede. VI-VII. L: Parkbede i Milano. 0-300m. 

Sanicula euronaea 1, Sanikel. V-VII. FVTLP, 500-1500m, 

Hacguetia enipactis (Scop.) DC. varskærm. 20-25cm. Oftest 2 sanikelagtige 
grundblade. Blomsterne i hoveder, omgivne af 5-6, l-2cm store og brede, 
gulgrønne svøbblade, Skove på kalk. III-V. F. 100-1200m. 

Astrantia. Stjærneskærm. 
1. Svøbbladene læderagtige med tydelige tværarer • , ...• , • , . , • , , , , • 

hindeagtige uden " " 
2. I det mindste nogle grundblade med mere end 5 flige ...•••..... 

Alle grundblade 5-delte 

major 
2. 

:ni nor 
3. 
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3. Bladenes midterflig næsten helt fri .•.•••••••....••.•••.•.. bavarica 

" " ind til 1: sarrunenvokset med sidefligene carniolica 

Astrantia major L. Stor stjærneskærm. 30-lOOcm. Bladenes midterflig 2/3 
til helt rr1t. Bægerbladene 1-Jmm, smalt lancetformede og brodspidsede. 
ss~. major: Svøbet ca.= skærmen. Bægerbladene li-2mm. Større skærme 2-J 
(4 1 cm orede. Svøbet mest hvidligt(grønligt). PVTLP. V-VII. l00-2000m, 
ssu. carinthiaca Are.: Svøbet næsten 2 x skærmen. Bægerbladene 2-2!I',U11. 
Større skærme (3-)4-5cm brede. Svøbet ofte m.m. rødligt. 

A, minor L. Liden stjærneskærm. 20-40cm. Grundbladene ofte ?-fligede, 
m.m. helt delte, Fligene dybt og skarpt savtakkede, Svøbbladene ca, 6mm, 
ca.= skærmen, VII-VIII, VTLP. 1000-2700m. 

A. bavarica F.'N.Schultz Bajersk stjærneskærm. 20-50cm. Svøbbladene 8-15 x 
2-3m.rn, tydeligt længere end skærmen, ofte snehvide. VI-VII. F: Predil, Ma
tajur. l000-2JOOm. 

A. carniolica Jacq. Krainisk stjærneskærm. 30-75cm. Svøbbladene 4-8xl-2mm, 
kortere end eller lig skærmen, hvide til grønlige. VII-VIII, F: Predil, Gr. 
Mente, iiiusi, Lipgnac, Gorizia. 150-lSOOm, 

Eryngium, Mandstro. 

1, Skærmene med over 25 storsvøbblade •. , • , ••• , .• , ••••• , , • , .•••• alpinum 
" 4-9_ storsvøbblade 2. 

2. Storsvøb.bladene fu,m, ægformede •. , , . , , ••.• , • , , , , ••••.•• , , , , mari timum 
lancet- til linjeformede 3, 

3, Grundbladene nedløbende på stilken. Toppen bla ••..•• , .• amethystin~~ 
eJ " " " " bleggrøn campestre 

Eryngium maritimwn 1, Strandmandstro. VI-IX. FV. Om, 

E. alninwn L. Alpemandstro. 30-?0cm. Grundbladene æg- til trekantet-njær
te±ormede, tandede. Planten ametystbl& foroven. Storsvøbbladene ofte fjer
fligede. VII-IX. F (Karniske Alper), P (Kottiske og Søalperne).1500-2000m. 

E, amethystinum L. Bjærgmandstro. 20-45cm. Grundbladene 2-J x fjersnitdel
te. Storsvøbbladene 2-5cm, med 1-4 par sidetorne. VI-VIII. FVTL. 0-1600m. 

E, canroestre L, Bjærgmandstro. 20-60cm. Grundbladene Grundbladene 2-3 x 
fjersnitdelte. Storsvøbbladene li--4i-cm, med 0-1(-2) par sidetorne. }'VTLP, 

Echinophora suinosa 1, Hvid pigskærm. 20-50cm. M.m. dunet flerårig, Blade
ne 2 x delte med stive, tykke, tornspidsede afsnit, der er kølede nedenun
der og furede ovenpå, lf-3mm brede. Svøbbladene tornede, Skærmen hvidblom
stret, med 6-10 stråler, Sandstrand, VI-IX, FV. 
Chaerouhyllum, Hulsvøb, 

1. Bladene skvalderkålsagtige med 4-lOcm store, hele afsnit aromaticum 
2-4 x fjersnitdelte, ydre afsnit tandet-fligede 2. 

2. Kronbladene tydeligt randhårede. Griffelfoden jævnt tilsmalnet .... J. 
ikke randhårede. Griffelfoden brat tilsmalnet i griflen 5, 

J. De sidestillede skærme modsatte eller i krans •.•..•.•••..... elegans 
spredte 4, 

4, Nederste hovedafsnit ca. sa store som resten af bladet ....• hirsutum 
mindre end resten af bladet villarsii 
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5. Flerårig. Frugten 8-12mm. Griflen 2-J x griffelfoden ..•.•....• aureum 

1-2-årig. " 4-7mm. " så lang som griffelfoden 6. 
6, Stænglen ogsa haret i øverste halvdel. Smasvøbet h~ret .••.••• temulwn 

" glat foroven. Smasvøbet glat bulbosum 

Chaerophyllum aromaticwn L. Krydderhulsvøb. 60-150cm. Bladene 2-J x tre
~oblede med lancetformede til elliptiske, sav~akkede afsnit, Afviger fra 
Skvalderkål ved at have mange storsvøbblade. VI-VIII. L ?, 

C. hirsutlli~ L. Bjærghulsvøb. 50-120cm. Bladfæsterne ikke fortykkede. Grif
!elgrenene m.m. oprette. Bladene kørvelagtige, Delfrugtsholderen lløjst 1/J 
kløvet, fortykket over grunden. VI-VIII. FVTLP, 200-2400m, 

C. villarsii Koch Stivhåret hulsvøb. 50-lOOcm. Som foregående, men del
irugtsholderen halvt til helt kløvet, ikke fortykket ved grunden. VI-VIII. 

C. elegans Gaudin Kranshulsvøb. 50-lOOcm. Delfrugtsholderen som hos forega
ende. Bladundersiden fløjlsdunet. Bladafsnittene langt tilspidsede. VI-VIII 
P: Fra Sempione til V,Aosta. 

C. bulbosum L, Knoldhulsvøb. 80-180cm, Roden knoldformet fortykket. Stæng
len kun rødplettet forneden, mes~ bladugget foroven. Yderste bladflige ~-2 
mm brede. VI-VIII, P. Uddød?. 0-60Qm. 

C. aurel~Ti L. Lysfrugtet hulsvøb. 80-120cm. Stænglen kort dunet og ofte og
sa langt stivhåret, rødpl~ttet, Bladene gulgrønne med langt tilspidsede en
deafsnit. Smasvøbet randharet. VI-VII. FVTLP. 500-lhOOm. 

C. temulum L. (C. temulentum) Alm. hulsvøb, V-VII. FVTLP. 0-1200m, 
Anthriscus. Kørvel. 

1. Flerårig. Frugtens næb l-2mm. 5-8 sm8.svøbblade ., ••..•••.•••••.. ,,., 2. 
En8.rig. " 2-4nun. 1-J II J. 

2. Nederste hovedafsnit ca. sa store som resten af bladeT. ••••..• nitidus 
1/2-2/J x sd store som resten af bladet silvester 

3, i!'rugten 4-5mm, tætbørstet, næbbet 2mm. SkærmstrB.lerne glatte caucalis 
" 7-lOmm, næbbet 3-4rnm. Skærmstrålerne tæt dunede cerefolium 

Anthriscus silvester (L.) Hoffm. Vild kørvel. Frugten 7-lOmm. FVTLP, 

A. nitidus (Wahl.) Garcke Skinnende kørvel, Frugten 5-?mm. Bladet skinnen
de, især pa undersiden, Stænglen grøn forneden, meget kortharet til næsten 
glat. VI-VII. FVTP. 600-187om. 

A. cerefolium (L.) Hoffm. Havekørvel. IV-VI. Forvildet i FVTLP. 0-lOOOm. 

A. caucalis Bieb. Gærdekørvel, V-VII. VLP. O-lOOOm. 

Scandix pecten-veneris L. Jomfrukam. 5-JOcm. Enarie med 1-J sXærmstraler 
og en nalerormet frugt pd. 2-8cm. Griflen l-2i-rnm, Næbbet J-4 x selve frug
ten. IV-VI. FVTLP. 0-1200m. 

S. :nacror.r..v:icha C,A,Meyer Griflen 0,4-0,75mm, Næbhet 2-J x selve fru.e;"ten. 

Myrrhis odorata (L.) Scop. Sødskærm, VII-VIII. l<'VTLP. l000-210Gm, 
Moloposnerr:1um uelooonnesiacu.rn (L,) Koch Stinkende strimefrø, 60-200cm. 
Nedre blade d0-90cm, J x delte med langt nedløbende, lanet lancetformede, 
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tilspidsede 2-ordens afsnit. Mange, of~e kransstillede skærme. VI-VII, 
FVTLP. 7D0-l650m. 

Coriandrum sativum L. Koriander. 15-50cm, Glat enårig med glinsende, smal
fligede blade. Ydre kronblade forøgede. Frugten J-5mm, m.m. kugleformet, 
spaltes ikke som moden. V-VI. Dyrket og forvildet. 0-lOOOm. FVTL. 

Bifora testiculata (L.) Roth Stinkende hulfrø, 20-40cm. Glat enarig med 
linjerormede bladflige. 1-3 skærmstraler, Alle kronblade nogenlunde ens. 
Frugten 2!-J!x4!-7mm, rynket og kortnæbbet. III-V. TLF. I kornmarker. 

B. radians dieb, Strålehulfrø, 10-JOcm. Som foregaende, men med tradforme
de bladflige. J-8 skærmstra1er og forstørrede ydre kronblade. Yrugtens 
fint rynket og unæbbet. IV-VI, FVTLP. I kornmarker. 

smyrniwn olusatrwn L. Stor guldskærm, 50-150cm. Bladene J-kohlede, deref
ter 1-2 x fjersnitdelte med store, ægformede afsnit. Frugten sort, 7-Bmm, 
ofte bredere end lang. Glat toarig. I-V. VLP. 0-8oom. 

S, perfoliatum L. Lundgylden. 30-120cm. Nedre blade 1-2 x trekoblede med 
ægformede afsnit; øvre æg-hJærteformede, rundtakkede og meget bredt stæn
gelomfattende, udelte. Næsten glat toarig. III-V. LP. O-l500m. 

Buniwn bulbocastanum L. Jordkastanje, JO-lOOcm. Stænglen bugtet forneden. 
Nedre blade 2 x delte og smalfligede, 10-20 skærmstraler. Frugterne J-5mm, 
kommenagtige. 5-10 storsvøbblade. V-VII, VLP. 800-1900m. 

Conopodium majus (Gouan) Loret Svinenød. 15-50cm. Nedre blade med delte, 
æg:r:ormede afnit. 0-2 storsvøbblade, 6-12 skænnstråler, Frugterne J-4mm. 
V-VI. P: Søalperne, V.Bormida. 600-1500m. 

Pimpinella, Pimpinelle. 

1. Frugt og frugtknude glatte , , .••• , •• , •••••••• , ••••••••• , • , •.•..•••. 2, 
11 

" dunede 5, 
2, Stænglen hul, oftest skarptkantet. Større bladafsnit J-7cm maJor 

" mest trind, oftest marvfyldt. Bladafsnittene l-2icm 3, 
3. 15-18 skærmstråler. Friske rodsnit stærkt blafarvede •••••.•••• nigra 

7-1~ '' '' ikke '' 4. 
4, Stæ~gelgru...~den trævlet. Stænglen ~antet-rillet •.••...•••.. alpestris 

" ikke trævlet. Stænglen m.m. fint rillet saxifraga 
5. Flerårig. Stængelgrunden med hvidlige, skællede bladrester .. tragiwn 

1-2-8.rig. Anderledes 6, 
6. Frugten udstående håret. Mest over 15 skærmstr&ler •••••••. peregrina 

" til trykt h8.ret. 7-15 skærmstrå.ler ani.sun1 

Pimpinella anisum L. Anis. l0-50cm. Enårig. Nederste blade nyreformede, 
de næs~e 1 x delte, de øvre 2-3 x fjersnitdelte med smalle flige. Fcrv. 

P. peregrina L, H3.rfrugtet pimpi.:i.elle, 50-lOOcm, Fintdunet toarig. Neder
ste blade hjærteformede og takkede, de næste 1 x delte, de øvre 2 x flige
de. B-50 skær:nstrEi.ler. V-VII, V: Colli Euganei. o-Soom. 
P. tragium Vill. sso. lithonhila (Schischkin) Tutin 
10-50cm. Med tyk, skællet Jordstængel. Bladene mest 
afsnit. 5-7 skærmstrEl.ler. VI-VII, P. 500-1700m. 

Skællet pimpinelle. 
grundstillede, med 5-7 
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Pimpinella major (L.) Hudson Stor pimpinelle. VI-VIII. FVTLP. 0-2300m. 
P. saxifraga L. Alm. pimpinelle. 10-50cm. Nedre stængel- og bladstilkshår 
korte og rette, nedadvendte eller manglende. Grundbladene 3-4(-5)-parret 
delte. VI-VIII. FVTLP. 0-1500(-2000)m. 

P. alpestris (Sprengel) Schultes (P. alpina) Alpepimpinelle. 15-30cm. Næ
sten altid helt glat og skinnende. 6-12 skærmstråler. Bladtænderne spidse 
og udstående. VII-VIII. FVTL. 1200-2200m. 

P. nigra Miller Blå pimpinelle. 40-65cm. Nedre hår forlængede og snoede, 
udstaende. (4-)5-6 grundbladspar. VI-VII. FVTL. 0-2000m. Halvtørenge. 

Aegopodium podagraria L. Skvalderkål. V-VII. FV'l'LP. 0-lBOOm. 

Sium latifolium L. Bredbladet mærke. Stænglen stærkt furet. Frugten med 
blivende bægerspidser. VII-IX. FVLP. 0-600m. 

S. sisarum L. Sukkerrod. 30-80cm. Som foregående, men stænglen fint stri
bet. li'rugten uden bægerspidser. VIII-IX. Dyrket og sj. forv. i P. 0-300m. 

Berula erecta (Hudson) Coville Sideskærm. VI-VIII. FVTLP. 0-1500m. 

Crithmum maritimum L. Stranddild. 10-50cm. Glat flerårig med 1-2 x delte 
blade med kødede, linje-lancetformede flige. 8-36 skærmstråler. Grønliggu
le blomster. På kystklipper, moler. VI-VIII. FV. 

Seseli. Hjorterod. 

1. 8-flere storsvøbblade (sj. erstattet af 1-3 blade) ••••••••• libanotis 
0-6 storsvøbblade 2. 

2. Skærmstrålerne kantede, fintdunede på oversiden •••••••••••••••••••• 3. 
" trinde og glatte 4. 

3. 15-30 skærmstråler. Frugten l!-3mm •••••••••••••••••••••••••••• annuum 
6-12 " • " 2!-4irnm montanum 

4. (7-)15-25 skærmstråler. Grundbladenes stilk furet ••••••••••••• varium 
3-7(-15) " • 11 

" ikke furet 5. 
5. Frugten mest fintdunet. Bægerbladene sidder pa frugtens top elatum 

" glat. Bægerbladene sidder !nun fra frugtens top gouanii 

Seseli libanotis (L.) Koch Hjorterod. VI-VIII. FVTLP. 500-2500m. 

S. montanum L. Bjærghjorterod. 10-?0cm. Glat flerårig. Bladfligene i-lmm 
brede. B-9 småsvøbblade. Frugten fintdunet i furerne. VIII-IX. FL.100~1500m, 

S. elatum L. 40-?0cm. Som den følgende. Mest med 4(3-6) skærmstråler. 
Frugten fintdunet i furerne. VIII-IX. P. 0-lOOOm. 

S. gouanii Koch Kvasthjorterod. 40-?0cm. Glat og blågrøn. Gaffelgrenet. 
Skærmene med 5-7(2-l5) stråler. 1<1rugten glat. VIII-X. FVTL. 0-1200m. 

S. annuum L. Steppehjorterod. 10-60cm. Toårig. Bladfligene }-2mm brede. 
Kronbladene hvide eller lyserøde, med fintvortet yderside. VII-IX. 2ssp.: 
ssp. annuum: 0-1 storsvøbblade. Stænglen dunet. 300-1200m. FVTL. 
ssp. carv1folium (Vill.) Fourn.: 2-6 storsvøbblade. Stænglen halvglat. P. 

S. varium Trev. (S. pallasii{ Broget hjorterod. 30-lOOcm. Glat. Bladflige
ne i-lmm brede. Frugten 2~·-32mm, glat. VII-VIII. VT. 300-BOom. 
Qenanthe. Klaseskærm. 
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1. Skærmene kortstilkede, sidder modsat stængelbladene ••••••••• aquatica 
11 endestillede og langstilkede. Fler8.rige 2. 

2. 2-4 skærmstråler. Frugterne siddende, Hul stængel •••••••••• fistulosa 
4-15 " • Nogle frugter stilkede 3. 

3. 4-6 storsvøbblade ••••••••••••• , ••••••••••• , ••••••••••••••• lachenalii 
0-2 11 4, 

4. Grundbladenes afsnit kile- til ægformede. Stænglen fyldt pirnpinelloides 
" " linje-lancetformede. " hul 5. 

5. Skærmstråler og blomsterstilke fortykkede i frugt ••••••••• silaifolia 
" 

11 11 tynde i frugt peucedanifolia 
Oenanthe fistulosa L. Vandklaseskærm. V-VII. FVLP. 0-8oom. 

o. pimpinelloides L. Valseklaseskærm. 40-lOOcm. 6-15 skærmstraler, fortyk
kede 1 frugt. Frugten cylindrisk; griflen over 2/3 x frugten. V-VII. FVLP. 

O. silaifolia Bieb. Knoldklaseskærm. 20-lOOcm. Rodknoldene omvendt ægfor
mede, t1lsmalnede ind mod stænglen. Frugten valse- eller omvendt keglefor
met; griflen næsten så lang som frugten. VI-VII. TL, o-Boom. 

O. peucedanifolia Pollich Smalbladet klaseskærm. 30-60cm. Rodknoldene æg
formede, ikke t1lsmalnede ind mod stænglen. Frugten ægformetj griflerne sj. 
over i x frugten. V-VI. VLP. 0-600m. 

O. lachenalii Gmelin Engklaseskærm. 30-lOOcm. Skærm- og blomsterstilke ej 
fortykkede 1 frugt. Frugten 2-3mm, ægformet; griflerne 1/2-2/3 x frugten. 
VI-VIII. FVLP. o-Boom. 
O. aguatica (L.) Poiret Billebo. V-VI. FVTLP. 0-lOOOm. 

Aethusa cyna:pium L. Hundepersille. VI-X. Ii'VTLP. 0-1500m. 3 underarter: 
ssp. cynap101des (Bieb.) Nyman: Stænglen l-2m, trind, fint furet, blådug
get. TL. 
ssp. cynapium: Stænglen 30-80cm, grøn og furet. Småsvøbet længere end små
skærmene, ydre stråler ca. 2 x så lange som frugten. 
ss~. agrestis (Wallr.) Dostal: 5-20cm. Stænglen grøn og kantet. Småsvøbet 
høJSt af smaskærmens længde. Ydre stråler mest kortere end frugten. 

Athamantha turbith (L.) Brot. },'inbladet øjenrod. 30-50cm. Grundbladene 
2-4 x delte med 5-15mm lange, linje-trådformede flige. 19-23 skærmstraler, 
behåringen kortere (1/5-3/4 x) end stralebredden. VI-VII. FV. l00-600m. 

A. cretensis L. Alpeøjenrod. 10-50cm. Bladene grågrønne, mest ruhårede, 
2-4 x delte, fligene 3-4xlmm. 5-9 skærmstråler, deres har længere end strå
lebredden. Stænglen med 1-3 grene. 3-5(-8) skærme. VII-VIII. FVTLP. 

eA. vestina Kerner 20-30cm. Bladene ofte m.m. skinnende og halvglatte, 3-4 
x delte, fligene imm brede. 15-25 skærmstråler, deres hår længere end strå-

lebredden. Stænglen med 5-15 grene, 5-15 skærme. VI-VII. VTL. 200-2090m. 

Grafia ~olaka (Hacq.) Rchb. Kærneskærm. 50-lOOcm. Grundbladene 20-30cm, 
med tre antet omrids, mørkegrønne ovenpå, 3-4 x delte; yderste afsnit æg
lancetformede med kileformet grund. Storsvøbbladene 12-20mm. Mest 3 ensi
dige småsvøbblade. VI-VIII. FVTL. 600-1500m. 

Foeniculum vulgare Miller ssp. vulgare Fennikel. 40-150cm. Glat og bla
grøn, mest toarig. Bladene 3-4 x delte med trådformede flige. Oftest uden 
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stor- og småsvøb. 12-25 skærmstråler. Frugten 4-?mm. VI-VIII. Forvildet, 
Anethwn graveolens L. Dild. VII-VIII. Forvildet, 0-lOOOm. 

Silaum silaus (L.) Sch.& Th. Peberskærm. 30-lOOcm. Minder om Seline, men 
med gullighvide blomster. Stænglen stribet. Bladfligene ofte med rødlig 
spids. Småsvøbbladene hindekantede, VI-VIII, VTLP. l00-1200m. 

Trochiscanthes nodiflora (All.) Koch Snerreskærm. l-2m. Bladene 3-4 x tre. 
Koblede med store, ægformede afsnit på 5-8xJ-4cm. En kæmpestor, noget sner· 
reagtig blomsterstand af mange små modsat- og kransstillede skærme. 
VI-VIII. P: Fra V.Susa og sydpå, T: Vallarsa, v.vestino. 600-1200m. 
Meum athamanticum Jacq. Bjørnerod. 30-60cm. Glat. Stærkt krydret lugt, 
Stængelgrunden stærkt trævlet. Bladene 3-4 x delte. 3-15 skærmstråler. 
Svøbbladene børsteformede. l00-2800m. V-VIII. LP. 

Physospermtun cornubiense (L.) DC, Stjærnesvøb. 60-150cm. Næsten glat fler· 
årig. Grundbladene 2 x trekoblede med lappet~fligede afsnit, Stængelbladene 
stærkt reducerede. Svøbbladene lancetformede og spidse, VII-VIII. P. 

Coniwn maculatum L, Skarntyde, VI-IX. FVTLP. 0-1500m. 
Pleurospermum austriacum (L.) Hoffm. Stråleskærm, 60-150cm. Stænglen hul, 
1-l!cm tyk. Bladene skinnende med savtakkede afsnit med kileformet grund. 
En stor endeskærm og ofte adskillige sideskærme. VI-VIII, FVTLP,800-lSOOm. 

Bupleurum. Hareøre. 
1. Flerårig • , ••• , , , •• , ••••••••••••••••• , •••••••••••• , , • , ••••• , •••• , • 2. 

Enårig 5, 
2. Alle blade m.m. grundstillede (bortset fra støttebladene) ..•...•• 3, 

Stænglen bladet 4, 
3, Bladene 2-Smm brede, flerribbede, næppe netarede •••••••••• petraeum 

" 7-20mm " , med 1 midterribbe, ellers netårede stellatum 
4, øvre blade med stærkt udvidet, stængelomfattende grund ranunculoides 

11 " " til smalnet grund falca tum 
5, Bladene gennemvoksede, Intet storsvøb •••••••••••••••••••••••••.•. 6, 

ikke gennemvoksede. Med (evt. affaldende) storsvøb 7, 
6. Mest 5-10 skærmstråler, Frugten 3-3tmm, jævn ••.•••••• rotundifolitun 

" 2-3 11 
" 3-5mm, knudret lancifolium 

7. Stor- og småsvøb æg-lancetformede, over 1mm brede, med brod baldense 
" 

11 smalle, under 1mm brede 8, 
8. Frugten 4-6mrn. Nedre bladundersider kølede .•••••••••••••• praealt~~ 

" 1,t-3mm. Bladundersiderne ikke kølede 9, 
9. De fleste skærme med mindst 4 stråler ••••••••..•••.•••.••.. gerardi 

1-3 skærmstraler tenuissimum 

Bupleurum rotundifolium L. Rundbladet hareøre. 10-50cm. Blågrøn og ofte 
purpuranløben. Smasvøbbladene store og ægformede, gulgrønne, V-VI. FTP. 

B. lancifolium Hornem. Blomsterhareøre. 10-50cm. Ligner foregående. Sma
svøbbladene rundagtige. IV-VI. VL. o-Boom. 
B. stellattun L. Stjærnehareøre. 20-40cm. Grundbladene 15-25cm, Støttebla-
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dene med udvidet, omfattende grund. 2-3 skærmstraler. Småsvøbbladene 
ca. f sammenvoksede til en slags skål om blomsterne. VII-VIII. VTLP. 
Bupleurum baldense Turra Stakhareøre, 5-70cm. Storsvøbbladene 10-20x2-3 
mm, med gennemskinnelig kant og næppe sammenløbende tværårer, Bladene sma
lle, med 3-5 ribber. IV-VIII. FVTLP. 0-1400m. 2 underarter: 
sso. baldense: 5-15cm. 3-4(2-6) skærmstråler. Blågrønt storsvøb. FVTLP. 
ssp. ~ussonei (Are.) Tutin: 30-?0cm. 5-8(-10) skærmstråler. Gullige stor
svøbbade. V. 
B. praealtum L. Sivhareøre. 30-50cm. 2-3(-5) skærmstraler. Storsvøbet 
mest meget kortere end strålerne. Frugten med fremstående ribber. Bladene 
ca. 2mm bre~e, 7-ri9bede og hindekantede, V-IX. VP. 0-1200m. 
B, gerardi All. Børstehareøre. J0-60cm. Bladene ofte m.m. krummede. 3-8 
skærmstraler. VIII-IX. LP. 0-800m. 

B. tenuissimum L, Smalbladet hareøre. VIII-IX, FVLP. 0-800m. 

B, petraeum L. Klippehareøre. 20-JOcm. Stængelgrunden dækket af lysebru
ne bladskederester, Mest kun med 1 skærm. 6-9 skærmstråler. Storsvøbblade
ne 12-25x2-3mmi småsvøbet 6-10x3-5mm. VII-VIII. FVTLP. l300-2200m. 
B. ranunculoides L. Smørblomsthareøre. 20-60cm. Stængelgrunden med mørke
brune bladrester. 5-7(3-15) skærmstråler. 2-4 gullige storsvøbblade af 
form som de øvre stængelblade. VII-VIII. FVTLP. l000-2lOOm. 2 Wlderarter: 
ssp. ranunculoides: Alle blade flade, de øvre ægformede. Sj. 
ssp. gram1neum (Vill.) Hayek: Nedre blade m.m. indrullede, de øvre linje
lancetformede, Udbredt. 

B. falcattun L. Seglhareøre. 20-lOOcm. Stængelgrunden uden bladrester. 
3-15 skærmstråler, 2-5 lancet- til sylformede storsvøbblade, 5 linje-lan
cetformede småsvøbblade. VII-VIII. LP. 0-2500m. 2 underarter: 
ssp. falcatum: Bladene elliptiske til aflange, tydeligt stilkede. I<'rugten 
ca. 3mm, ribberne mest uvingede. 
sso. cernuum (Ten.) Are.: Bladene linjeformede og siddende. Frugten ca. 
5mm, ribberne m.m. vingede. 

Trinia glauca (L.) Dtunort Trævlskærm, l5-30cm. Glat og blågrøn flerårig. 
Stærkt trævlet stængelgrund. Stænglen kantet, bugtet og hyppigt grenet. 
Bladene 2-J x smalfliget delte. V-VII. FVTLP. 0-200Qm. 2 underarter: 
ssp. glauca: Uden svøbblade. Frugtstilken indtil 5 x den modne frugt. 
ssa. carniolica {Kerner) Wolff: Med stor- og ~måsv?b. Frugtstilken højst 
lit længere end den modne frugt, F: Over Fusine pa Mangart i Jul. Alper, 

Apium, Selleri og Sumpskærm. 

1. Ingen svøbblade. Bladene 1-2 x delte med m.m. rudef. afsnit graveolens 
5-7 småsvøbblade 2. 

2. Nedre blade trådformet fligede, de øvre med ægf. afsn.pa 5mm inundatum 
Alle blade 1 x delte med lancetformede til rundagtige afsnit 3. 

J, Skærmene siddende, eller stilken kortere end strålerne ••• nodiflorum 
Skærmstilken længere end strålerne, re pens 

Apium graveolens L. Vild selleri. V-IX. FVTLP. Dyrket og forvildet. 
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Ani~ nodiflorum (1,) Lag. Kortstilket sumpskærm. 30-lOOcm. Stænglen kry
benae og rodslaende forneden, derefter opstigende. 7-13 smablade på l~-6 x 
l-2cm. (3-)5-12 skærmstraler. V-VII. FVTLP. 0-1200m. ~ · 

~· reoens (Jacq,).Lag. Krybende sumpskærm, 10-JOcm. Stænglen krybende he
~e tiden og rodslaende ved alle s~ængelled, 5-11 småblade nå 5-14mm ofte 
tvelappede. J-7 skærmstråler. VI-VIII. T: Frangart lige v.f. Bolzan~. 

A. inu.'1datu.'Il (L.) Rchb, Svømmende sumpskærm. v-·vr. P: :Rocca di Caria. 

Petroselinum crispwn (1YI1.lle.r) A.W.Hill Havepersille. J0-60cm. Bladene J x 
delte. 8-c:O sKærmstrfiler. Gullige blomster, V-'./I. Dyrket og forvildet. 

P. seyetw'Il (L.) Koch Markpersille. 20-60cm. Spinkel, m.m. blagrøn 1-2-ar
ig. 3 ae.ene 1 x delte med ægformede, savtakkede afsnit. 2-5 meget uens 
skærmstraler. Hvide blomster. 2-5 stor- og småsvøbblade. VI-VII. p uddød? 

Sison amomwn L. Krydderskærm. 30-hOcm. Toårig, Kvalmende duft ved knus
ni~g. ~edre blade 1-2 x delte med 5-9 æg-lancetformede, undertiden lappede 
smablade. De øvre smalfligede, 3-6 uens skærmstraler. 2-4 stor- og små
svøbhlade. Talrige skærme. VI-VIII. FVTLP. 0-lOOOm. 

Cicuta virosa L. Gifttyde. VII-IX. VTL, 0-lCOOm. 

Ammi majus L. Fligsvøb. J0-60cm. En8..rig. Nedre blade 2-3 x delte med lan
cetformede afsni"t; de øvre smalfligede. Storsvøbet 3-kløvet eller fjersnit
delt, 15-30(-60) skærmstr8.ler. V-'../II. VLP. 0-lJOOm. 

Ptychotis saxifra_c,a {L.) Loret& Barr. Foldøre. J0-70cm. Glat toarig. 
GrlL~dbladene med ægformede, tandede til noget laupede afsnit. De øverste 
med 11:njeformede flige, 5-12 skærmstråler. 2-3 affaldende storsvøbblade. 
J-6 børsteformede småsvøbblade, VI-VIII. VTLP. 0-800m. 

Falcar~a vul~aris Bernh. Seglblad, VI-IX. FTLP. 0-800m. 

Carun1 carvi L. Kommen. VI-VIII. FVTLP. 800-2250m. 

Cnidium silaifolium (Jacq.) Simonkai Klippebrændeskærm. 50-120cm. Nedre 
blade 3-4 x delte med ru.kantede flige pS. 4-10x~-2mm; med trekantet omrids, 
Mange sylf ormede småsvøbblade. Frugten Ji-4mm, VI-VII, FLP. 0-lOOOm. 

Selinum carvifolia (L.) L. Seline. S-r;ænglen stærkt kantet med smal·,inge
de Kanter. VII-VIII, FVTLP. 0-lOOOm. 
Li.'rlJ.Sticum. Lostilk, 

1. Storsvøbet med 5-10 blivende blade .•••... ,, •••••••••...•• ,, , .•• , , . 2. 
n 0-2 blade 3, 

2. 6-12cm høj. 1 skærm med 7-15 St"råler. Bladløs stængel mutellinoides 
J0-60cm høj, Flere skærme med 20-25(-JO) stråler ferulaceum 

3, 1-få skærme med 7-10(-15) straler •••....•...•••..•.....••• mutellina 
Mange " " 30-50 stråler lucidum 

Ligusticum mutellincides (Cr.) ·,fill, Dværglos-cilk. Stængelgrunden med 
b.c'une :Jladrester. Storsvøbbladene ofte 2-J-delte. Kronbladene hvide til 
lyserøde. VII-VIII. FVTLP, 2100-2800m. 

L. mu1;ellina (L,) Cr. Alpel_osti:;_~, 1D-50cm, Stængelgrunden trævlet. 1-J 
:nest rJdblomstrede skærme. VII-VIII. FVTLP. 1300-2fl0C;m. 
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Ligusticum lucidum Miller ssu. seguieri (Jacq.) Leute Skinnende lostilk. 
JO-l)Ocm. Stængelgr!lllde.:i. kra± tigt trævlet. Mange grene, de øvre i krans. 
.'fedre blade indtil 50cm, J-5 x delte, fligene l0-15x!-2mm. VI-VII, FVTL. 

L. ferulaceum All, Tyk lostilk. Stængelgru..~den trævlet. Bladene 3-4 x del
te, rligene smalle, indtil 5mm, brun"t brodspidsede. !',Iange m.m. fligede 
storsvøbblade, VI-VII. P: Søalperne i V.Maira, V.Stura og V. Pesio, 

A.ngelica silvestris L. Angelik. VI-VIII. FVTLP. 0-1600m. 

Levisticu.Jn officinale Koch Løvstikke, VII-VIII. Dyrket og forvildet. 

Perulago campestris (Besser) Grec. Alm. birkerod. 50-120cm. Bladene mørke
grønne, med trekantet-ægformet omrids, J-4 x delte med flige pa 5-8xtmm. 
Stænglen stærkt kantet og furet, skinnende, VII-VIII. FVTLP. 0-950m. 
Peucedanum. Svovlrod. 

1. 3ladafsni ttene 1-2 cm brede e iler e~dnu bredere ....•..•..•.•....... 2. 
" l-8mm brede 4. 

2, Med storsvøb (4-10 blade) .•.......••. , , • , •• , , •• , • , • , •••••.. cervaria 
Uden 3. 

3, Grundbladene oftest 2 x trekoblede med 7-9 afsni"t ...••••• ostruthiwn 
2-J x fjersnitdelte med afsnit uå 21-8x2-6cm verticillare 

4. Bladene 2-6 tre koblede . , , ••.••••.......•• , • •• ,. ·: •• ,., •••. ,., •..•• ,. 5. 
·1-3 x fj.ersnitdelte 6. 

5, 4-10 skærmstrEl.ler. Kronen hvid eller gul . , •..••••• , , , , • , • , coriaceum 
10-40 " al tid gul officinale 

6. 0-2 affaldende storsvøbblade ...••••••••••••.••••..••.••.•.••••.•.. 7, 
5-mange blivende 8, 

7. Blomsterne gullige. Skærmstrb.lerne dunet-ru pB. oversiden carvifolia 
" hvide. Skærmstrålerne glatte og jævne p8. oversiden schottii 

8. Storsvøbbladene udstående, tiltrykte strålerne ••..•.••••.••. venetum 
" hængende under blomstringen 9. 

9. Bladskaftet med et nedadbøjet knæk for hvert småblad •.• , oreoselinam 
uden nedbøjede knæk 10. 

10. Stænglen fyldt. Yderste udelte bladafsnit 10-12mm ••••..• austriacum 
" hul. " " " 4-6mm palustre 

Peucedanum officinale L, Lægesvovlrod. 6Q-200cm. Stængelgrunden trævlet. 
Bladene kostformede, 4-6 x delte med flige pa 8-9cm x ltmm. 10-40 skærm
stråler. 0-J storsvøbblade. Frugten 5-lOmm. VII-VIII. VLP, 0-lOOOm. 

P. coriaceum Rchb, Lædersvovlrod. 20-40(-lOO)cm. Stængelgrunden trævle"t, 
Bladene 2-J x delte, fligene 25-50x4-9rnm med 3-5 hovedribber, ledsagede af 
sideribber, Frugtens vinger tykke, VII-IX. :P: V.Cellina. 0-800m. 

P. carvifolia Vill. Kommensvovlrod. JO-lOOcm. Stænglen med trævlet grtL~d. 
Bladene skinnende på begge sider. De nedre 2-3 x delte med smalle, ofte 
2-3-delte flige. Kronbladene gullige. VII-VIII. I<'VTLP, 0-1800m. 

P. schottii Besser Forskelligbladet svovlrod. J0-60cm. Stængelgrunden 
hv1dtræv~et. Bladene matte, lidt blagrønne, delte som hos carvifolia. 
Stængelbladene 1 x delte ~ed flige pa 5-lOcm x lft-2mm. Hvide blomster. 
VII-IX. FVTLP. 0-l500m. 
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Peucedanu.m venetum (Sprengel) Koch Rank svovlrod. 80-120cm. Stænglen kan
tet-furet, ofte rødlig foroven; øvre grene ofte i krans. Oftest ret mange 
og ret små skærme. VIII-IX, FVTLP. 0-1200m. 

P. austriacum (Jacq.) Koch østrigsk svovlrod. 50-lOOcm. Stænglen furet, 
Stængelgrunden ikke trævlet. Nedre blade 20-40cm J-4 x delte fligene ind 
til 1,2mm brede. VII-VIII. FVTLP. 200-1700111. ' ' 

P. oreoselinum (1.) Moench Bakkesvovlrod. 30-60cm. Nedre blade 2-3 x del
te med vinkelret udstående sideafsnit, yderste flige trekantede med 3-4 
brodspidsede lapper. 15-30 skærmstraler. VI-VIII. FVTLP. 0-1200m. 
P. palustre (1.) Moench Kærsvovlrod. VII-VIII. FVTLP. 0-800m. 

P. cervaria (L.) Lapeyr. Hjortesvovlrod. 40-120cm, Trævlet stængelgrund. 
Nedre blade 2-J x delte med m.m. ægformede, brodtandede afsnit pa 2-4xl-2 
cm. Kronen hvid. VIII-IX. FVTLP. 0-1200m. 

P. ostruthium (L.) Koch Mesterrod. 30-lOOcm. Stængelgrunden ikke trævlet, 
Nedre blade indtil 30x34cm, afsnittene oftest 5-10x4-7cm. Næsten glat. Med 
udløbere og bestanddannende, Hvid krone. VII-VIII. FVTLP. 1300-2000m. 

P. verticillare (L.) Koch Kæmpesvovlrod. l-3im, Stænglen lilla og stribet 
l-2f(-5)cm tyk, med kransstillede skærme.i øvre halvdel. 10-30 skærmstrå
ler. Gulgrønne blomster. VI-VIII. FVTLP. 0-1600m. 

Pastinaca sativa 1. Pastinak. VII-VIII• FVTLP. 0-1500m. 3 underarter; 
ssp. sativa: Stænglen kantet, Planten med spredte, korte hår. Dyrk.& farv. 
ssp. silvestris (Miller) Rouy & Camus: Stænglen kantet. Tæt gråhåret. 
ssp, urens (Req,) Celak.: Stænglen trind. Mest 5-7 skærmstråler. 
Heracleum austriacum L. ssp. siifolium (Scop.) Nyman østrigsk bjørneklo. 
20-50cm. Bladene finnede med 2-3 par afsnit, pastinakagtige. Skærmene 
højst 9cm brede, med 6-10(5-12) stråler. VII-VIII. F (Juliske Alper), V 
(Cadore). 600-2lOOm. 

H. suhondylium L. Bjørneklo. V-X. FVTLP, 0-2500m. 3 underarter: 
ssp. pyrenaicwn (L&~.) Bonn.& Lay.: Bladene ikke fjersnitdelte. Undersiden 
kortbørstet pa ribberne, ellers m.m. glat. 
ssp. pollinianu.m (Bertol.) Pedrotti & ?ign.: Bladene ikke fjersnitdelte. 
Undersiden tæt filtet af 0,5mm lange krushar. 
ssp. sphondylium: Nedre blade snitdelte. Undersiden dunet. 

H. mantegazzianum Somm.& Lev. Kæmpebjørneklo. VII-IX. Forvildet, 
Tordylium. SkJoldfrø. Frugten kredsrund og flad med en kraftigt fortykket 
rand hele vejen rundt. 

T. maximwn L. __ Stort skjoldfrø. 30-130cm. Stænglen med kraftige, nedadret
tede, stive har. Bladenes endeafsnit lance~formet, 2 x så langt som bredt. 
Frugten stivhåret, 5-8mm. V-VII, FVTLP. 0-800m. 

T. aoulum L. Storkronet skjoldfrø. l0-60cm. Stænglen blødt dunet af ud
staende hår. Bladenes endeafsnit ægformet. Frugten blødhåret, 5-8mm, Ydre 
blomster med 1 stort kronblade på 4-6mm. V-VII. p, 0-1200m. 

Laser trilobum (L.) Borkh. Hestekørvel. 30-120cm, Glat flerårig. Bladaf
snittene akelejeagtige, ca. 5cm. Bladene 2-3 x trekoblede. Skærmene indtil 
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25cm brede. 11-20 skærmstråler. Frugten 5-lOmm. V-VI. T. 
Laserpitium. Foldfrø, 

1. Storsvøbbladene randhårede ••• , • , • , , , , , ••••••••••• , •• , ••••• , •••• , • , 2. 
ikke randhårede eller også manglende 4. 

2. Stængelgrund~n ikke trævlet. Stænglen kantet-furet .•••••• prutenicum 
" trævlet, Stænglen trind og stribet J. 

3, Yderste flige t-lmm brede •.•••••• , ••••••• , , ••••••• , ••••••••• halleri 
" " 4-7mm 7. 

4. 2-15 skærmstråler •.••••.• , ..•••••• , , •••••.. , •••••••• , •••••• , .• , •• , 5, 
20-50 6. 

5. 0 ( -5) storsvøbbl9de • , ••• , , •• , , , , , .•••••. , ••••• , , ••••• , •• , • , • krapfii 
5-8 " peucedanoides 

6. Bladafsnittene med tilsmalnet grund, m.m. helrandede •••..•.••. siler 
" hjærteformet grund, tandede latifolium 

7. Stænglen stivhare,:; ...•••••••...•.••••••...•.•...•••••••••••• nitidum 
" glat gallicum 

L. latifolium L. Bredbladet foldfrø. 50-l50cm. Bladene 2 x delte med bredt 
ægformede afsnit på J-10x2-6cm. De små årer danner et kortmasket netværk. 
Trævlet stængelgrund. VI-VIII. FVTLP. 500-2100m. 

L. krapfii Cr. ssp, gaudinii (Moretti) Thell, Gult foldfrø. 60-120cm. Træv
let stængelgru..~d. Nedre blade 2-3 x delte, afsnittene 2-Bcm, ægformede og 
tandede. Kronbladene mest grønliggule med rød rand. VII-VIII. VTLP.500-1300m 
L. peucedanoides L, Smalfliget foldfrø. 30-60cm. Nedre blade 2-3 x trekob
lede. Afsnittene smalt lancetformede, li-lOcm x 2-12mm, tilspidsede i beg
ge ender. Hvide blomster. VII-VIII. FVTL. 500-2400m. 

eL. nitidum Zanted. Stivhåret foldfrø. 30-70cm. Noget stivhåret. Trævlet 
stængelgrund. Nedre blade 3 x delte, afsnittene li-3xl-lfcm, glatte ovenpå, 
stivhårede nedenunder. 15-25 skærmstraler. VII-VIII. TL; Judikarien, Molve
no, V.Ledro, Brescia-omr., Bergamo-omr., Grigne. 700-1800m. 

L. halleri Cr. ssp, halleri Lavt foldfrø. 30-50cm. Bladene skinnende, de 
nedre 4-5 x delte. 10-25 skærmstråler. 12-14 hindekantede storsvøbblade, 
Småsvøbet næsten helt hindeagtigt, VII-VIII. TLP. 1300-2400m. 

L. gallicwn L. Fransk foldfrø. 30-150cm. Nedre blade ca. 50cm, 3-5 x del
te, fligene l-2cm lange, 2-lOmm brede, brodspidsede, m.m. læderagtige, mør
kegrønne. 20-50 skærmstråler. VII-VIII. LP. 800-2000m. 

L. prutenicum L. Toårigt foldfrø. JO-lOOcm. Stænglen glat eller stivhåret, 
Nedre blade 2-3 x delte, afsnittene 2-9mm brede. Bladene m.m. stivhårede ne
denunder. Kronen hvid eller gullig, VII-IX. FVTLP. 0-900m. 

L. siler L. Bjærgfoldfrø. 60-120cm. Stængelgrunden stærkt trævlet. Bladene 
2-4 x delte, afsnittene lancetformede, 10-35x5-12mm, lidt bldgrønne og læ
deragtige. V-VIII, FVTLP. 200-2400m. 
Torilis, Randfrø. 



167. 

1. Skærmstrålerne meget korte; skærmene hovedformede •••.••••••.. nodosa 
Skærmene ikke hovedformede 2. 

2, Med kortstilkede skærme modsat.bladene •••••·•••••••••••• leptophylla 
Alle skærme langstilkede J. 

J, 4-6 (-12) storsvøbblade •••••••• , , , , •••••••• , ••• , ••••••• , • , •• japonica 
0-1 storsvøbblade arvensis 

Torilis nodosa (L.) Gaertner Liggende randfrø. 20-50cm. Oftest liggende en
årig. Skærmene siddende eller kortstilkede modsat bladene, Intet storsvøb. 
Delfrugterne uens: 1 med børster og l med vorter. III-VIII, FVTLP, 0-llOOm. 

T. arvensis (Hudson) Link Markrandfrø. 20-60cm. Opret. Frugten J-6mm. 
ssp. arvensis: 4-12 skærmstraler. Ydre kronblade lidet forøgede, Griflerne 
?-3 x griffelfoden. FVTLP. 
ssp. neglecta (Schultes) Thell.: 4-12 skærmstråler. Ydre kronblade tydeligt 
forøgede. Griflerne 3-6 x griffelfoden, 
ssu. purpurea (Ten,) Hayek: 3(2-4) skærmstråler. Opret og fågrenet. 

T, japonica (Houtt.) DC. Hvast randfrø. VI-VIII. FVTLP. Q-1600m. 

T. leptophylla (L.) Rchb.f, Gultornet randfrø. 10-40cm. Opret enarig. 
Frugten linje-valseformet, ca, 5mm, gulbørstet. Skærmstilkene 2-3cm. 2-4 
skærm.stråler. V-VI. FLP. 0-8oom. 

Caucalis platycarnos L. Fodangel, 5-30cm, Opret enårig. Bladene 2-3 x del
te, med trekantet omrids og fintfligede, 2-5 skærmstraler, Kronbladene ca. 
2mm. Frugten 6-13x5mm, med hagekrummede torne. V-VII. FVTLP, 0-lOOOm. 

Turgenia latifolia (L.) Hoffm. Burreskærm. 20-40cm. Enårig, Bladene l x 
fjersnitdelte med tandede eller fligede, lancetformede afsnit. Langstilke
de skærme med 2-5 stråler, Kronbladene ca. 5mm. Frugten 6-lOmm.V-VI.FVTLP. 

Orlaya. Bredfrø. Stivhårede enårige med 2-4 x fligede blade. 

O. kochii Heyw, Fladfrugtet bredfrø. 10-JOcm. 2-4 skærmstråler. Ydre kron
blade 2-3 x de øvrige, 5-7mm. Frugten 10-lSmm. V-VI. VL. 0-1400m. 

0, grandiflora (L,) Hoffm, Storblomstret bredfrø. 20-70crn. 5-12 skærmstrå
ler. Ydre kronblade indtil 8 x de øvrige, 8-12rrun. Frugten ca.8mm. l<'VTLP. 

Daucus muricatus (1,) L, Uligestilket gulerod, 10-JOcm. Enårig. 8-14 meget 
uens skærmstraler, der er sammentrængte i frugt. Ydre kronblade forøgede. 
Frugtens torne sølvhvide, 1-2 x frugtens bredde. V-VI. ]ndslæbt i V. 

D. carota 1. Vild gulerod. IV-X. FVTLP. 0-1400m. 2 underarter: 
ssp. carota: Frugtens torne enkle. 
ssp. mar7or (Vis,) Are.: Frugten b8.de med enkle og tospidsede torne, 

PYROLACEAE 

1. Gulbrun snylteplante uden bladgrønt. Skælagtige blade •••••• Monotropa 
Grønne planter med veludviklede blade 2. 

2, Stænglen 1-blomstret •• , , ••.... , ••••••••••••••• , ••••••• , •• , ••• Mone ses 
flerblomstret J, 

J, Klasen ensidig. Bladene sidder op ad stænglen, med kort spids Orthilia 
" alsidig, " m.m. grundstillede I butte ( Pyrola) 4. 

4, Griflen kortere end kronen og indesluttet i den ••••••••••.•• P. miner 
rager frem fra kronen 5, 
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5, Griflen ret (i blomst, ofte krwnmet i frugt), 4-6mm 
" krummet hele tiden 

•••••••• P. media 

6. Bægerfligene mindst så brede som lange, Kronen 
" længere end brede. Kronen hvid 

gulliggrøn 
P. 

Pyrola minor L. Liden vintergrøn. VI-VII, FVTLP. 600-2000m. 

P. media Swartz Klokkevintergrøn. VI-VII. FVTLP. 600-2000m. 

6. 
chlorantha 

rotundifølia 

P. chlorantha Swartz Grønlig vintergrøn. VI-VII. VTLP. 300-lSOOm. 

P. rotundifolia L. Mosevintergrøn. VI-VII, FVTLP, 600-1-BOOm. 

Orthilia secunda (L.) House Ensidig vintergrøn. VI-VII, :B'VTLP. 500-1500m. 
Mone ses uniflora (L,) A.Gray Enblomstret vintergrøn. VI-VII. FVTLP. 

Monotropa hypopi tys L. Snylte rod. VI-VII. FVTLP. 500-1600m. 

ERICACEAE 

1. Bladene nåle- eller skælformede, under 2mm brede ••••••.•••••...••. 2. 
med tydeligt udviklet plade, mindst 2mm brede 3, 

2, Bladene modsatte I skælformede, 1-Jmm .. , •• , , ••••••• , •• , •••• , • Calluna 
n i kranse på (3-)4, n8.leformede, 3-Bmm Erica 

J. Frugtknuden undersædig, Blomsterne 4-5-tallige ••••..•••.•• Vaccinium 
" oversædig. '' 5-tallige 4, 

4. Bladene ~odsatteJ 5 støvdragere. Krybende dværgbusk ••••• Loiseleuria 
" spredte, 10 " 5, 

5, Kronen tragt- til hjulformet ••••••• , , ••••••••••••••••••••••• , • , ••• 6. 
" krukkeformet 7, 

6. Bladene 5-10x2-4mm. Kronen hjulformet ••• , • , , ••• , , • , , ••• Rhodothamnus 
11 l-4cm. Kronen tragtformet Rhododendron 

7, Bladene 10-40x2-8mm, med omrullet rand og hvidlig underside Andromeda 
11 flade. Undersiden ikke hvidlig 8, 

8. Træ eller opret busk på 1-4m, Bladene 4-llcm .....••••••••••• Arbutus 
Udstrakt dværgbusk. Bladene l-5cm Arctostaphylos 

Erica arborea L. Trælyng. l-5m, Bladene 3-5x!mm. Hvide blomster på 2i-4mm 
med indesluttede støvknapper. III-V. VTLP, 0-600m. 

E. carnea 1, (E. herbacea) Vårlyng. 15-30cm. Liggende til opstigende. 
Lyserøde blomster på 5-6mm med udragende støvdragere. II-VI. FVTLP,0-2400m 

Calluna vulgaris (L.) Hull Hedelyng, VIII-XI. FVTLP. 0-2000m. 

Rhododendron ferrugineum L. Rustbladet alperose. 50-120cm, Stedsegrøn 
busk. Bladene 2-4cm, skinnende mørkegrønne ovenp8. rustskællede nedenun
der, ikke randhårede. Kronen 15mm, VI-VII. FVTLP. 

7
l600-2JOOm. Kalksky. 

R. hirsutum L. Randhåret alperose. 30-60cm. Bladene stedsegrønne lf-3cm 
med grøn underside og randhårede. Ellers som foregående. På kalk.,FVTLP. ' 

Rhodothamnus chamaecistus (1,) Rchh. Rosenlyng. 10-JOcm. Opstigende 
dværgbusk, Blomsterne endestillede, 1-4 sammen, blegrøde, 2-Jcm brede, med 
kort kronrør. Kalkklipper. V-VII. FVTL. 500-2JOOm. 

Loiseleuria procumbens (L.) Desv. Kryblyng. 2-4cm. Krybende og rodslåen
de. Bladene 4-7x2mm, læderagtige. Fladt tæppedannende dværgbusk, Kronen 
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rosa, klokkeformet, dybt delt. VII- FVTLP. 1600-2400m. 
Arhutus unedo L, Jordbærtræ. Unge kviste med kirtelbørster. Bladene 4-11 
x lf-4cm, stedsegrønne, læderagtige, skinnende ovenpå, med finttandet rand. 
Hvidlige krukkeblomster på 6-lOmm i hængende klaser. Frugten et rødt bær 
på 2cm med finvortet overflade. X-XI, V: Colli Euganei, 0-800m. 

Arctostaphylos uva-ursi (L.) Sprengel Hedemelbærris. Bladene helrandede 
og stedsegrønne, glatte, Frugten rød. VI-VII. FVTLP. 600-2500m. 

A. alPinus (1,) Sprengel Bjærgmelbærris. 20-50cm lang, Bladene løvfælden
de, fint savtakkede, langt randhårede mod grunden. E'rugten sort. J<'VTLP. 

Andromeda polifolia 1, Rosmarinlyng. V-VII. VTL. 800-1800m. 
Vaccini:..un. Bølle. 

1. Kronen delt næsten til grunden. Blomsterstilken trådformet, m.m.opret 2. 
" krukkeformet, Blomsterstilken kort og kraftig, ikke opret J, 

2. Blomsterstilken fintdunet. Større blade J-6mm brede •••••••• oxycoccos 
glat. Større blade højst 2-!mm " microcarpwn 

J. Bladene savtakkede. Kvistene skarpt ]-kantede ••••••..•..... myrtillus 
11 helrandede. " trinde 4, 

4, Bladene skinnende ovenpå, lysere og mørkprikkede nedenunder vitis-idaea 
" matte og m.m. blågrønne, ej " 5, 

5, Blomsterstilken = kronen, dennes flige tilbagebøjede uliginosum 
" 1-Jmm, kranfligene næppe " gaul therioide s 

V. oxycoccos L. Tranebær, V-VI. VTL. 8oo-2000m. 

V. microcarnum (Turcz.) Hooker Dværgtranebær. V-VI, l000-2000m.? 

V. vitis-idaea L. Tyttebær. VI-VII. FVTLP, l000-2200m. 
V. uliginosum L, Mosebølle. J0-60cm, Mest m.m. opret. Største blade over 
15mm, ofte bredest på midten. Klaserne med (1-)2-J blomster. Blomsterstil
ken mest 3-lOmm. 
V. gaultherioides Bigelow (V. uliginosum ssp. microphyllwn) Fjældbølle. 
5-15cm høJ. Liggende til opstigende. Bladene 6-15mm, oftest bredest over 
midten. Klaserne med 1(2) blomster, VI-VII. FVTLP. 1J00-2500m, 

V. myrtillus L, Blåbær. VI-VII. FVTLP, 1200-2000m. 

EMPETRACEAE 
Empetrum nigrum L. Rævling, Tvebo. Ingen støvdragere om de lige udviklede 
bær. Bladene 1-ltmm brede, de fleste parallelle midtpå. Unge kviste rødli
ge.V-VI. TLF. l000-2000m. 
E. her:nauhroditum Hagerup Fjældrævling. Blomsterne tvekønnede; oftest 
støvdragere om de lige udviklede bær. Bladene ll-2mm brede, ikke parallel
randede. Unge kviste grønne. V-VI. FVTLP. 900-2600m. 

PRIMULACEAE 
1. Vandplante med fjersnitdelte blade 

Bladene hele 
.......................... Hottonia 

2, 
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2, Med bladet stængel , • , •. , • , , , • , ••.•••. , •.••••• , •• , •• , • , ••. , .••• , •. , , J. 

Alle blade grundstillede 8, 
3. Kronen kortere end bægeret •••. , • , ••••••••. , , •••••••••• , • , ••• , •.•.•• 4. 

11 længere 11 
" 5. 

4, Bladene modsatte, smalt lancetformede, J-7x!-2mrn ••••••••• Asterolinon 
" spredte, ægformede, J-5x2-4mm Anagallis minima 

5. Kronen gul .•. , •••••.• , ... , ..•• , ..• , , • , , ..••••••.•• , , .•.... Lysimachia 
ikke gul 6. 

6. Kronen rød, blå eller lyserød ..••••••••••••.•••••••••••••• , Anagallis 
" hvid 7. 

?. Blomsten mest 7-tallig. Ingen grundblade •••••..•.•.••••••• Trientalis 
11 5-tallig. Med grundblade Samolus 

8. Bladgru.n,den hJæ~teformet, stilken længere end bladpladen .•••••.•••• 9, 
" ikke hjærteformet, ofte uden egentlig bladstilk 11. 

9, Kronen dybt delt med tilbagerettede kranflige ••••••••••••... Cyclamen 
" højst lidt over t delt 12, 

10. Bladene m.m. helrandede •..••••••••••.••••••••••••• , ••••• , Soldanella 
groft takket-lappede Gortusa 

11. Kranrøret kortere end bægeret, _indsnævret øverst •••••• , , •• Androsace 
" længere " " , ikke eller næppe indsnævret øverst 12, 

12. Bladene nåleformede, 4-12xlmm. Blomsterne enlige og gule Vitaliana 
" bredere og flade. Blomsterne oftest flere sammen Primula 

Primula. Kodriver. 

1. Kronen gtil ••.••..••••••••••.•••• , ••••••••• , ••••••••••••••••.•.• , . , • 2. 
" rød 5. 

2. Bladene jævne og kødede. Bægeret trindt ••••••••••••••••••••• auricula 
" rynkede, ikke kødede. Bægeret kantet J, 

J. Blomsterstilkene udgår lige fra rosetten •••••••••••••••••••. vulgaris 
Blomsterne i en stilket skærm 4. 

4, Bægertænderne tilspidsede, 2-J x så lange som brede •••••••••• elatior 
" spidse, ca, så lange som brede veris 

5. Bladundersiden melet •••• , . , , , •••• , ••••••.•••••••• , , •• , •••••••• , •••• 6, 
" ikke melet 7. 

6 • Kranrøret 2-3 x bægeret ••••.•• , •••.••••.••.•••.•••••••••. , • • . hal le ri 
så langt som bægeret farinosa 

7. Bladene kileformede, med afskåret, flertandet spids ••••••.•••• minima 
" ikke afskårne fortil 8. 

8, Skærmen tæt, blomsterstilkene kortere end støttebladene •.••••.••••• 9, 
" løs, " længere " " 14. 

9, Bladene spidse og helrandede •••..••••. , , .••••••••.••• , •• , ••• , , • , •. 10. 
" butte, oftest m.m. tandede 12. 

10. Bægertænderne spidse, 2-J x så lange som brede ••••.••••. glaucescens 
" butte, 1-2 x " 11 

" " 11. 
11. Bladene med bruskrand, stort set uden hår ••••..•.•••••••• wulfeniana 

uden bruskrand, med O,J-0,6mm lange kirtelhår integrifolia 
12. Bladene glatte, kortere end stænglen .. , , .••••••••••••..•. , glutinosa 

kirtelhåre de lJ. 
13. Stænglen 2-5(-8)mm. Bægertænderne aflangt-ægformede •.••.••. allionii 

" 5-20mm. Bægertænderne halvkredsformede tyrolensis 
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14. Bladene glatte .•. , , •.••.••••••.•.•.. , ..••••••.•••.•••• spectabilis 

med kirtelhåret rand 15, 
15, Bladene med melet rand ••••• , •••••••• , • , , , •••••• , , , • , • , , , marginata 

" ikke melede 16, 
16. Kirtelhårene mørkerøde eller sortagtige •••• , ••••••• , • , ••••• , •• , 17. 

" lyse 19, 
17, Bægertænderne spidse, af rørets længde •••••••••••••••••••• villosa 

" butte, 1/3-3/4 x røret 18. 
18. De større blade 6x2cm ••• , , , • , , • , •• , ••••• , ••••• , • , • , , , , pedemontana 

" ,, " 2-4cm x 6-12mm daonensiS 
19, Skaftet højst= bladene under blomstrineen •••••••••••••••• hirsuta 

2 x bladene eller endnu længere latifolia 

Primula vulgaris Hudson Storblomstret kodriver, II-III, FVTLP. 0-1200m, 

P. elatior (L.) Hill. Fladkravet kodriver. III-VI. FVTLP. 600-2000m. 
ssp. elatior: Bladene brat tilsmalnede i stilken. Kapslen mest længere 
end bægeret. 
ssp. intricata (G.& G.) Liidi: Bladene jævnt tilsmalnede i stilken. Kapslen 
ca. = bægeret, VTL. 
P. veris L. Hulkravet kodriver. IV-VI. FVTLP, 0-2300m. 4 underarter?: 
ssp. veris: Kronen konkav, 6-12mm bred. Bladhårene under 1mm. Bladundersi
den grøn og sva~t dunet. 
ssp, canescens (Opiz) .. Hayek: Som foregående, men bladundersiden.eråfiltet. 
ssg, columnae (Ten) Ludi: Kronen mest flad, 12-20nun ?red. Bladhårene 0,2-
0, mm. Bladpladen med hjærteformet grund, ca, i x stilken. ? 
ssp. suaveolens (Bertol.) Guterm.& Ehrend.: Som den foreeaende, men blad
pladen med afskåret grund, ca, så lang som stilken. 

P, farinosa L. Melet kodriver. IV-VII. FVTLP, 0-2650m. 
p, halleri Gmelin Langkronet kodriver, 12-18cm. Bægeret 9-llmm. Kronrø
ret 20-25mm. Bægeret 2/5 delt. VI-VII. FVTLP. 1500-2600m. 
P. glutinosa wulfen Klæbrig kodriver. 4-?cm. Bladene klæbrige, 18-30(50) 
x 5-?mm, smatandede mod spidsen, med bittesmå, blege, indfattede kirtel
hår på oversiden, Lilla støtteblade. VII-VIII, VTL. 1800-3lOOm. 

P. spectabilis Tratt. Prikket kodr~ver. 10-~5cm. L~ngste blade 2-9xl-3cm, 
tiltrykte jorden, rude-ægformede, lidt klæbrige, skinnende, med punktfor
mede kirtler siddende i oversiden. V-VI. VTL. 600-2500m. 

@P. glaucescens Moretti Blågrøn kodriver, 5-12cm. Længste blade 2-?x0,7-2 
cm, læderagtige, stive og skinnende, med bred bruskrand. V-VII. L (Ii'ra 
Brescia til Grigne), T (M. Bondol). 450-2400m. 
P. wulfeniana Schott Stivbladet kodriver. 3-8cm. Længste blade 15-40 x 
5-12mm skinnende og læderagtige, tæt dækkede af højst O,llllll1 blege kirtel
hår. M~st 1-2-blomstret. VI-VII. F: Karniske Alper. 1400-2200m, 
P. minima L. Liden kodriver. 2-5cm. Længste blade 5-30x3-J0"1m, siderne 
helrandede, fortil med 3-9 skarpe, bruskspidsede tænder. Skafterne 2-40mm 
med 1-2 blomster med V-formede kranflige. VI-VII. FVTL, 1300-2700m. 
P. integrifolia L, Randhåret kodriver. l-5cm. Lidt klæbrig. Længste bla
de l-4cm x 6-12mm, blegt randhårede, VII-VIII. LP, 1700-270Qm. 
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fiPrimula tyrolensis Schott Rundbladet kodriver. 2-4(-lO)cm. Klæbrig. Læng
ste blade 8-25x5-l2cm, rundagtige til bredt ægformede, kødede tæt dunede 
fint brusktandede, ofte noget blivende som visne. VI-VII. FVL; Dolomitter~ 
ne Fra P.Mauria og Cimolais til Valsugana. l000-2300m. På kalk. 
P, allionii Loisel. Lav kodriver. l-3cm. Klæbrig, Længste blade 15-45 x 
7-12mm, spate~formed~ til ru~dagtige, kødede, meget klæbrige, tæt fintdu
nede, ofte blivende i flere ar som visne. V. P: V.Gesso i Søalperne. 

P. auricula L. Aurikel. 5-16cm. Bladene 5-12cm, oftest omvendt ægformede, 
smalt hindekantede. Skærmen oftest mangeblomstret, med hindeagtige støtte
blade. Blomsterstilkene l-2cm, IV-VII. FVTLP. 300-2600m. 

P. latifolia Lapeyr. Eiisid-ig kodriver. 5-lBcm. Længste blade 3-15xl-4icm 
ofte br~d~andede nær spidsen, ikke bruskrandede, kødede og klæbrige. Skæ;
men ensidig, med 2-20 blomster, VI-VII. LP: Fra Bregamo-omr Grigioni Pos-
chiavo og fra M.Rosa til Søalperne. 2000-2700m. ' ' 

P. mar~inata Curtis Hvidr~ndet kodriver. 2-lOcm. Største blade 2-9xl-3t 
cm, kø ede og savtakkede, ikke bruskrandede, men ofte tæt kirtlede og 
stærkt melede. Skærmen 3-15-blomstret. Blomsterne blålilla. V-VII. P: Os
sola, Kottiske Alper, Søalperne. l000-2600m. 

P. hirsuta All. Håret kodriver. 3-?cm. Bladene bredt spatelformede til 
omvendt ægformede, lft-12xl-6cm, kødede, glatte til hårede, helrandede til 
tandede. Skærmen 1-15-blomstret. IV-VII. TLF. 1200-2500m. 
P. pedemontana Thomas Rødkirt~et kodriver. 7-15cm. Bladene kødede oftest 
halvglatte på fladerne; randen tæt dtmet, .kirtlerne med rødlig uds~ndring. 
VI-VII. P: Fra Val Sesia til Søalperne. 1600-2800m. 

P. ~aonensis (Leybold),Leybold Kirtle~ kodriver. 3-lOcm. Bladene kile-spa
telformede, uregelmæssigt tandede fortil, kødede og klæbrige• kirtlerne 
med rødsort eller brun udsondring. VI-V~I. TL. 1600-2800m. ' 

P. villosa wulfen Lådden kodriver. 3-15cm. Længste blade 2-15xl-3icm som 
hos den foregående, men mere omvendt ægformede. Skærmen 2-5-blomstret: 
VI-VII. P: Valsesia, Biellese, V.Germanasca, L-Mucrone, Oulx. 1800-2200m. 

Vitaliana primulaeflora Bertol. Moskodriver. l-4cm. Stænglerne krybende 
O? m.m. tæppedannende. Bladene kølede. Bægeret 6-9mm, rørformet. Kranrøret 
12-2} x bægeret. VI-VII. FVTLF. 2200-2800m. 3 underarter: 
ssp. sesleri (Buser) Pign.: Modne blade skinnende og grønne, kun randhåre
de. (ssp. primuliflora). Bergamo og Judikarien og ostpå. 
ssp. canescens o.Schwarz: Bladene glatte ovenpå, stjærnedunede nedenunder. 
Fra Se~pione ti~ V,Aosta og Ceresole Reale. Også i Dolomitterne. 
asp. cinerea (Stmdermann) Ferguson: Bladene tæt dunede på begge sider. 
P: v.susa og sydpå. 
Androsace. Fjældarve. 
1. Enårig. Uden golde rosetter • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2. 

Flerårig. Med u n J. 
2. Bægertænderne kortere end kronen •••••••••••••••••••• septentrionalis 

" længere 11 11 

J. Blomsterne med støtteblade, oftest i skærme 
" mest uden støtteblade, enlige 

maxima 
eller parvise ••••••••• 4, 

8. 
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4. Bladene m.m. tæt hårede eller randhårede af lange, alm. hår ••••••• 5. 

glatte eller dunede af korte stjærne- eller kroghår 6. 
5. Unge blade tæt lådne i det mindste nær spidsen •••••••••••••• villosa 

" " m.m. glatte, men tydeligt randhårede chamaejasme 
6. Blomsterskaft, -stilke og bægre glatte ••••••••••••••••••••··· lactea 

" " " " dunede 7, 
?. Bladene smalt linjeform.ede , bredest nær grunden •••• carnea 

bredest over midten obtusifolia 
8. Blomsterstilkene glatte, ofte 20mm eller mere •••••••••••••••• lactea 

11 dunede, oftest under 20mm 9. 
9. Visne blade blivende for mange år; tætte puder af søjleformede skud 10. 

" " snart væk. Korte endestillede bladrosetter 11. 
10. Bladene tæt hvidfiltede •••••••••••••••••••••..••••••••••• vandellii 

dunede, ikke hvidfiltede helvetica 
11. Bladene dunede, hårene ca, 1mm, enkle eller tvegrenede pubescens 

11 glatte eller harene ca. -:imm, oftest stjærneformede 12. 
12, Kronen 4-5mm bred •••• , , ••••••• , ••••••••••••••• , , , ••••• , , hausman.nii 

" 7-12mm " 13. 
13. Bladene m.m. kølede. Bægeret ikke! delt. Kronen 10-12mm bred 

wulfeniana 
Bladene flade. Bægeret mindst t delt. Kronen 7-9mm bred 14, 

14. Blomsterstilkene 2-3(4) x bladene, disse grenhårede ••••••••• brevis 
1-4 x bladene, disse stjærnehårede alpina 

Androsace villosa L. Håret fjældarve. 2-3cm. Rosetbladene 4xlmm, lancet
form.ede. Med udløbere. Skafterne 2-3cm, med 1-5 hvide blomster med vinrød 
midte. Rosetterne halvkugleform.ede. VI-VII, FVP. l500-2500m. 
A. chamaejasme Wulfen Dværgfjældarve. 3-7cm. Bladene 5-12x2-3m.m, randhå
rene f-lmm. Løsttuet med fladt udbredte rosetter. Kronen 7-9m.m bred, hvid 
eller lyserød. VI-VII, L: Valtellinesi. 1800-2500m. 

A, lactea L, Storkronet fjældarve. 3-15cm. Planten glat, kun med enkelte 
randhar i bladspidserne. Blomsterstilkene (1)2-4cm. Kronen hvid med gul 
midte, l0-12mm bred, Bladene 12-25xi-l!mm. V-VI. VL, 600-2100m. 
A, carnea L. Rød fjældarve. 2-Scm. Bladene 5-30xl-2imm, linjeformede, 
randfui.rede. 2000-3000m, VI-VII, P, 2 underarter: 
ssp. carnea: Bladene helrandede, 5-12(-20)mm. Blomsterne 5-6mm brede, røde 
eller hvide. Fra Sempione til Søalperne. 
ssp. brigantiaca (Jordan & Fourr.) Ferguson: Bladene med svagte tænder, 
l0-3omm. Blomsterne 5-Smm brede og hvide. Kottiske Alper. 
A, obtusifolia All. Spatelfjældarve, 2-lOcm. Bladene 7-14x2-3m.m, furede 
og randhårede. Stængler og blomsterstilke med O,Ol-0,2mm lange, mest grene
de, 1-8-strålede har. VI-VII. VTLP, 1600-2800m. 

A, alpina (L.) Lam. Alpefjældarve. l-3cm. Bladene 4xltmm, lancet-spatel
formede, butte, tæt stjærnedunede. Kronen lyserød eller hvid. FVTLP. 

A, hausmannii Leybold Stjærnefjældarve, l-4cm. Bladene 5-lOxl-l!mm, mest 
mea )-delte hår. Få, ikke pudedannende rosetter. Blomsterne rødlighvide 
med gul midte. VII-VIII. VT: Dolomitterne fra Cadore (Comelico) til Late
mar, Brenta-Dolomitterne, M.Posta, Presolana. 2000-3170m. 
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Androsace wulfeniana Sieber Kølet fjældarve. 2-5cm. Bladene 3-5mm, lan
cetform.ede og spidse, rødspidsede, svagt dunede af lidet forgrenede stjær
nehår, Kronen mørkrose med gul midte. VI-VII. T: Colbricon, M.Cavallazzo, 
Montalon. 2000-2600m. 

A. brevis (Hegetschw.) Cesati Lav fjældarve. l-5cm. Bladene 3-5mm, spa
telform.ede. Kronen lyserød med mørkere midte. L: Orobiske Alper. VI-VII, 

A, rubescens DC. Dunet fjældarve. l-5cm. Løst pudedannende. Bladene spa
tel ormede, 5-7xl-2mm, butte. Blomsterstilkene ca. 5mm, Kronen 4-6m.m bred, 
hvid eller lyserød med gul midte. VI-VII. P: Fra M.Rosa til V.Stura. 
A, helvetica (1.) All. Pudefjældarve, l-5cm. Bladene 4xlmm, med gråt 
skær af enKle, ofte tilbagebøjede hår. Kronen hvid med gul midte, 4-6mm 
bred. Blomsterne i højde med puden. V-VII. VTLP. 2000-3000m. 
A, vandellii (Turra) Chiov. Taglagt fjældarve. l-15cm. Bladene 2-?xl-lf 
mm, tæt hvidligt stjærnefiltede, Blomsterstilkene l-8m.m. Kronen 4mm bred, 
hvid. VII. TLP. 1900-3100m. 
A. seotentrionalis L. Nordisk fjældarve. l0-20cm, Rosetbladene 10-15x3-4 
mm. Noget dunet forneden af enkle og ~renhår. Svøbbladene 2-4mm, Blomster
stilkene mindst 3 x svøbet. Bægeret 2~-3tmm. V-VI. P: V.Aosta. 500-1500m. 
A. maxima L. Storbægret fjældarve. 2-6(-15)cm. Bladene 8-15x3-6mm. Stæng
len med korte kirtelhår. Svøbbladene 6-12mm, ca,= blomsterstilkene. Bæge
ret 8-lOmm. III-V. LP. 300-1500m. 
Cortusa matthioli L. Klokkekodriver. 20-40cm. Flerårig, haret rosetplan
te. Bladene op til 12cm, runde, med 7-13 spidse lapper. 5-20 rødlilla 
blomster på ca. lem, hængende i en skærm. Kronen ca. 1/3 delt. VII. VTP. 
Soldanella. Alpeklokke. Bjærgplanter med runde til nyreførmede, tykke, 
glatte og stedsegrønne rosetblade. Hængende, frynsede, lilla kroner. 

S. alpina L. Almindelig alpeklokke. 5-15cm. Stænglen med (1)2-4 blalilla 
blomster på 8-13mm, Kronen 1/3-2/3 delt. Griflen udragende, Bladene mest 
13-2 5mm brede. V-VII. FVTLP-.- 1000-2 500m. 
S. minima Hoppe Dværgalpeklokke. 2-lOcm, Stænglen med 1(2) lyslilla 
blomst pa 8-15m.m, der er 1/4-1/5 delte, Griflen ikke udragende, Stilkene 
som unge tæt dunede af 0,15-0,2mm lange, oftest blivende kirtelhår, Blade
ne med m.m. afskåre~ grund, tykke, uden fremtrædende ribber ovenpå, 
VI-VII. FVTL. 1900-2500m. 
S. pusilla Eau.mg. Liden alpeklokke. 2-lOcm. Som den foregaende, men stilke
ne som unge med spredte, siddende kirtler, snart helt glatte. Bladene tyn
de, med indskåren grund, med noget fremtrædende ribber ovenpå. FVTLP. 
Hottonia palustris L. Vandrøllike. IV-V. FVTLP. o-BOOm. 

ciclamen purpurascens Miller Ægte alpeviol. 5-15cm. Bladene afrundet 
hJærteformede, 2f-8x2-6cm, m.m. helrandede, ofte med plettet overside. 
Blomsterne nikkende og rødlilla. Løvskove på kalk. VIII-IX. FVTLP. 
Lysimachia nemorum L. Lundfredløs. V-VII. LP. 300-1200m. 

L. nummularia L. Pengebladet fredløs. V-VIII. FVTLP. 0-600m. 
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Lysimachia vulgaris L. Alm. fredløs. VI-VIII. FVTLP. 0-1200m. 
L. punctata L. Prikbladet fredløs. VI-VII. FP. 0-lOOOm. 

Trientalis europaea L. Skovstjærne. V-VII. TL. 900-2000m. 
Asterolinon linum-stellatum (L.) Duby Stjærnehør. 3-12cm. Glat, opret, 
friskyrøn enarig. Bladene linje-lancetformede, spidse og helrandede, 3-7 
x t-1 2 mm. Stjærneformet bæger på 3-6mm og en meget lille, hvid krone på 
nedbøjede stilke fra bladhjørnerne. III-V. P: v.susa. 0-~oom. 

Anagallis, Arve. 
1. Stænglen 1-4(-lO)cm, Kronen meget kortere end bægeret •••••••• minima 

" 5-50cm. Kronen ikke kortere end bægeret ~, 
2. Kronen tragtformet og lyserød ••••••••••••••••••••••••••••••• tenella 

hjulformet, rød eller blå J, 
J. Kronen med 0-få randhår, altid blå •••••••••••••••••••••••••• foemina 

" mange randhår, rød eller blå arvensis 
AnagalliS minima (L.) Krause (Centunculus m.) Knudearve. VI-VII. FVTLP. 

A. tenella (L.) L. Klokkearve. 5-15cm. Liggende og rodslående. Bladene 
mest modsatte, runde til bredt elliptiske, 4-9x3-6mm. Blomsterne parvise 
fra bladhjørnerne, 6-lOmm, stilkene 15-35mm. VI-VII. FVLP. 0-500m. 
A. arvensis L. Rød arve. Blomsterstilkene 10-)0mm. Kronbladene 5-?mm, 
ikke eller lidet savtakkede fortil. IV-X. FVTLP. 0-1200m. 
A. foemina Miller Blå arve. Blomsterstilkene 8-12mm. Kronbladene 4-5mm, 
mest utydeligt, uregelmæssigt savtakkede fortil. IV-X. FVTLP. 0-1200m. 

Samolus valerandi L. Sam.el. VI-IX. FVTLP. 0-1200m. 
PLUMBAG INACEAE 

Armeria alpina W1lld. Alpefåreleger. 7-30cm. Bladene 1-strengede, 0,8-J 
mm brede. Svøbbladene 8-13mm, de ydre kortere end de mellemste. Bægerstil
ken =røret.VII-VIII. FVTLP. 1400-2700m. 
A. burpurea Koch Kærfåreleger. 25-40cm. Bladene 1-strengede, i-2mm brede. 
Svø bladene 12-20mm, de ydre ca. lig de mellemste. Bægerstilken 2/3 x rø
ret. V. F: Friuli, i kær langs risdyrkningslinjen. Tidligere i Aviano, Ca
stions, Virco, Talmassons, Torsa, Paradiso, Corgnolo. 0-150m. 
A. plantaginea (All,) Willd. Bredbladet engelskgræs. 7-40cm. Bladene 4-7 
mm brede, 3(5-7)-strengede. Mellemste svøbblade udrandede og bredt hinde
kantede. Kronen hvid eller lyserød, V-VII. LP. 700-2000m. 

Limonium. Hindebæger. 
1. Toppen med mange golde grene •••••••••••••••••••• , • , ••••••• , ••• , ••• 2. 

" " få golde grene 3, 
2. Ydre dækblad overvejende hindeagtigt •••••••••••••••••• bellidifolium 

" " urteagtigt virgatum 
3, Bladene fjerstrengede ••••••••• , , •••••••••••••••• , ••••••••• serotinum 

" lige strengede densissimum 

Limoniu.m. serotinum (Rchb.) Pign. (L. vulgare ssp. s.) 30-70cm. Bladene 
10-15xli-3cm, ofte med brodspids. Toppen grenet i øvre 2/3-1/2, forneden 
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med skæl på 7-18.mm. 6 småaks/cm. VI-IX. FV. 

Limonium bellidifolium (Gouan) Dumort Gaffelhindebæger. 10-30cm. Bladene 
14-4ox3-6mm, spidse, ofte væk under blomstringen. Tappens grene knudrede. 
Aksene tætte og korte, lem. VI-VII. FV. 
L. virgatum (Willd.) Fourr. (L. oleifolium) Rishindebæger. 15-50cm. Bla
dene 3-5ixf-lcm, 1-strengede. Småaksene bananagtigt krummede, 4 pr cm, FV. 
L. densissimum (Pign.) Pign. 30-60cm. Bladene J-10xl-2cm, spidse eller 
brodspidsede, 3-strengede. 3-6 småaks/cm. VI-VIII. Klitlavninger. FV. 

OLEACEAE 

Jasminum. Jasmin. Buske med uligefinnede blade med helrandede smablade. 
Blomsterne hjulformede med langt kronrør. Klokkeformet bæger. 
J. officinale L. Lægejasmin. l-5m. Klatrende. Bladene modsatte med 5-7 af
snit, det yderste langt tilspidset og 2 x de andre. Blomsterne hvide, Wl
dertiden med rødligt skær, vellugtende, 4-5-tallige. V-IX. Dyrk. & farv. 
J. fruticans L, Buskjasmin. t-Jm. Bladene spredte, ]-koblede, m.m. stedse
grønne, med omvendt lancetformede småblade på l-2cm. Blomsterne gule og 
lugtløse. II-V, Dyrket og farvilet i FVTL. 0-600m. 
Fraxinus ornus L, Bjærgask. 1-lOm. 5-9 kortstilkede småblade, der er 2-3 
x så lange som brede. Knopperne grålige eller brunlige, m.m. blåduggede, 
Kroblade f-0refindep, 5-6mm lange, linjeformede, i oprette, ofte endestille
de klaser. IV-V. FVTLP. 0-1400m. 

F. excelsior L. Ask. 7-13 siddende småblade med flere takker end siderib
ber. Knopperne sorte. III-IV. FVTLP. 0-1500m. 

F. angustifolia Vahl ssp. oxfcarpa (Bieb.) Franca Smalbladet ask. 5-15 
(-25)m. 5-13 m.m. siddende,ancetformede småblade med oftest lige så man
ge takker som sideribber. Brune knopper. XI-I. L: Gardasøens vestbred. 

Syringa vulgaris L. Syren. IV-V. Dyrket og forvildet i FVTLP. o-Boom. 

Ligustrum vulgare L, Almindelig liguster. IV-V. FVTLP. 0-1300m. 
Olea europaea 1. Oliventræ. 1-lOm. Grå, udstående, ofte noget kantede gre
ne. Bladene modsatte, oftest lancetformede med noget mørkt gragrøn, glat 
overside og lysegrå underside. IV-VI. FVLP. 0-900m. 
Phillyrea. Stenved. Stedsegrønne buske eller træer. Trinde kviste. Modsat
te blade. 4-tallige, små blomster i korte, akselstillede klaser. Frugten 
er en m.m. rund, blåsort stenfrugt på 6-lOmm. 

P. angustifolia L. Smalbladet stenved. 1-Jm. Bladene smalt lancetformede, 
2-Bcm x 3-15mm, helrandede med 4-6 par svage sideribber. III-V. FV. 0-600m. 
P. latifolia L. Bredbladet stenved. l-5(-15)m. 2 slags blade: De unge æg
formede, 2-?cm, m.m. savtakkede; de ældre lancetformede til elliptiske, 
l-6cm, helrandede eller fint savtakkede. 7-11 par oftest tydelig siderib
ber, der er bølgede og tydeligt delte mod spidsen. III-V, FVTLP. 0-80Qm. 

GENTIANACEAE 
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1. Blomsterne 6-8-tallige og gule. Blågrønne enårige •••••• Blackstonia 

11 4-5-tallige - eller 6-9-tallige og flerårige 2. 
2. Kronen hjulformet med meget kort kronrør ••••••••••••••••••••••••• 3. 

" med veludviklet kronrør, kraven kan godt være hjulformet 4. 
3. Enårig og grenet fra grunden •••••••••••••••••••••••••• Lomatogonium 

Flerårig, 11 foroven Swertia 
4. Enårige med lyserøde eller gule bl.omster ••••••••• , ••••••• , •• , ••• , 5, 

Anderledes 6. 
5, Blomsterne 5-tallige, lyserøde ••••••••••• ••••••••••••••• Centaurium 

u 4-tallige, gule. Kronen 4-5mm lang Cicendia 
6, Kronen ikke frynset, men med vedhæng mellem kranfligene ••• Gentiana 

11 frynset, men uden vedhæng mellem kranfligene Gentianella 

Cicendia filiformis (1.) Delarbre Bitterblad. J-12cm. Opret enårig. Få 
biadpar med 2-6mm lange, linje-spatelformede blade. Få og langstilkede 
blomster, stilkene 15-20mm. IV-V. P. 0-300m. 

Blackstonia perfoliata (L.) Hudson Spydbitterling. 15-40cm. Veludviklet 
bladroset. Øvre stængelblade sammenvoksede i hele deres bredde. Bægertæn
derne smalt linjeformede. V-VIII. FVTLP. 0-lJOOm. 

B. serotina {Koch) Vollm. (B. acuminata) Høstbitterling. 10-JOcm. Bladro
setten mangler eller dårligt udviklet. Øvre stængelblade ikke helt sammen
voksede og derfor indsnørede midtpå. Bægertænderne lancetformede. VIII-IX. 

Centaurium. Tusindgylden. 

1. Blomsterne i en aksformet kvast •••••••••••••••••••••••••••• epicatum 
11 11 11 halvskærmformet kvast 2 • 

2. 1-årede stængelblade. Grundbladene 1-3-årede, 3-5mm brede littorale 
3-årede n • 11 3-7-årede, mest over 5mm brede 3. 

J. Toårig. Bladrosetten veludviklet under blomstringen ••••••• erythraea 
Enårig. 11 væk under blomstringen 4. 

4. Stænglen oftest med 2-4 etængelled. Kronfligene 3mm brede pulchellum 
" " 

11 5-9 11 
" 2mm II tenuiflorum 

Centaurium erythraea Rafn esp. erythraea Marktusindgylden. V-IX. FVTLP. 

C. littorale (Turner) Gilmour Strandtusindgylden. VI-VII. V: Venedig-la
gunen ved Cavallino. Uddød? 

C. pulchellum (Swartz) Druce Liden tusindgylden. Stænglen oftest gaffel
grenet i den nedre halvdel. Blomsterne langstilkede, oftest i en åben gaf
felkvast, v-x. FVTLP, o-8oom. 
C. tenuiflorum (Hoffm.& Lk.) Fritsch Kosttusindgylden. Stænglen grenet i 
den øvre halvdel. Blomsterne kortstilkede, oftest i en tæt gaffelkvast. 
IV-IX, FV, 0-600m, 
c. spicatwn (L.) Fritsch Akstusindgylden. 10-55cm. 1-2-årig, oftest med 
bladroset, Blomsterne 12-14mm, VI-X, FVL, 0-400m, 
Gentiana. Ensian. 

1. Blomsterne i endestillede hoveder, ofte også i akselstillede knipper 2. 
" aldrig i endestillede hoveder 8. 
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2. Kronen gul eller gulbrun •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3. 

" blå eller brunlilla 6. 
3. Kronen rent gul, delt næsten til grunden •••••••••••••••••••••••••• 4. 

" med korte tænder 5. 
4. Støvknapperne rørformet sammenvoksede. Støvtrådene 14mm symphyandra 

11 frie. Støvtrådene 9mm lutea 
5. Bægeret kløvet til grunden på den ene side •••••••••••••••• villarsii 

11 ikke kløvet punctata 
6. Kronen blå og 4-tallig ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• cruclata 

" brunlilla med 5(-9) tænder 7. 
7. Bægeret kløvet til grunden på den ene side ••••••••••••••••• purpurea 

" ikke kløvet pannonica 
8. Enårig •••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••• •••• •••••••••••• 9. 

Flerårig 11. 
9. Bægeret med 2-Jmm brede vinger. Kronen 12-20mm bred •••••• utriculosa 

11 kantet. Kronen 8-12mm bred 10. 
10. Vedhængene mellem kronfligene meget kortere end disse •••••• nivalis 

11 11 
" over t x disse prostrata 

11. Kronrøret tragtformet, bredest foroven, 2i-4cm langt •••••••••••• 12. 
11 valseformet, li-2(-3)cm langt 18. 

12. 20-80cm. Ingen grundbladeroset. Stængelbladene 3-Bcm •••••••••••• 13. 
5-12cm. Med grundbladsroset. Stængelbladene l-2cm 14. 

13. Bladene 2-4cm brede, med 3-5 ribber. Ensidige blomster asclepiadea 
" 4-6mm " , " 1 ribbe. Alsidige blomster pneumonanthe 

14. Støvfangelapperne kølleformede, ikke frynsede ••••••••••• froelichii 
" vifteformede og frynsede 15. 

15. Spidse indskæringer mellem bægertænderne •••••••••••••••••••• clusii 
Tvært afskårne indskæringer mellem bægertænderne 16. 

16. Modne rosetblade lidet længere end brede •••••••••••••••••••• alpina 
" •

1 mindst l! x så lange som brede 17. 
17. Bægertænderne kun lidt længere end brede ••••••••••••••••• ligustica 

11 1, 5-1, 8 x så lange som brede acaulis 
18. Nedre blade ikke større end resten •••••••••••••••••••••••••••••• 19. 

" 
11 større end resten 21. 

19. Bladene butte, ikke taglagte •••••••••••••••••••••••••••••• bavarica 
11 spidse , tæt " 20. 

20. Nedre blade 4-6x2-3mm. Bægertænderne mest 1/2 x røret terglouensis 
11 

" 5-8x4-5mm. 11 11 1/3 x II schleicheri 
21. Bægeret med i-3(!-4)mm brede vinger ••••••••••••••••••••••••••••• 22. 

" 
11 højst }mm " 11 23. 

22. Nedre blade lancetformede. Bægervingerne 'f-l}mm brede •••••••• verna 
11 11 smalt lancetforme de. Bægervingerne lf-Jmm br. terge stina 

23. Nedre blade lancet- til smalt lancetformede, 4-6 x så lange som br.24. 
11 11 1,2-2 x så lange som brede 25. 

24. Nedre blade smalt lancetformede, spidse, 4-6 x så 1. som br. pumila 
11 11 lancetformede, butte, ca. 4 x så lange som brede rostanii 

25. Rosetbladene rudeformede, m.m. spidse, lidt blåliggrønne brachyphylla 
11 rundagtige, mest butte, mørkegrønne orbicularis 

Gentiana lutea L. Gul ensian. 50-120cm. Bladene mest ægformede til ellip
tiske, op til 25cm, buestrengede med 5-7 årer. Blomsterne i kranse, 2-3cm. 
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Støvfangene spiralsnoede efter biomstringen. VI-VII. FVTLP. 1000-2200m. 

Gentiana symphyandra Murb. Rørhannet ensian. 50-150cm. Som den foregåen
de, men støvfangene udadkrummede. VI-VII. FVT: Især de Juliske Alper. 

G. punctata·L. Prikket ensian. 20-60cm. Kronen blegt smudsiggul, 25-35 
mm, med korte, oprette kranflige. Oprette bægertænder. Kronen ofte med 
små, mørke prikker. VII-VIII. FVTLP. 1500-2600m. 

G. villarsii (Griseb.) Ronniger 20-60cm. Kronen gul med mørke prikker 
og butte flige. VII-VIII. P: Søalperne, Monviso. 1500-2700rn. 

G. purpurea L. Purpurensian. 20-60cm. Bægeret 1,5cm, lillat og hindeag
tigt, 15mm. Kronen 20-35mm, m.m. prikket. VII-VIII. LP. 1400-2000m. 

G. pannonica Scop. Brun ensian. 20-60cm. Bægeret med udadkrummede tænder. 
Kronen 2,5-Scm, brunlilla med sortrøde prikker. VII-VIII. TL. 1500-2200m. 

G. asclepiadea L. Svalerodsensian. 15-60cm. Oftest flerstænglet. Bladene 
æg-lancetformede og langt tilspidsede, tydeligt netårede. Blomsterne 1-3 
sammen i de øvre bladhjørner, 3,5-Scm. VIII-IX. FVTLP. 300-2200m. 

G. pneumonanthe L. Klokkeensian. VII-X. FVTLP. 0-1200m. 

G. froelichii Jan Himmelblå ensian. 7-12cm. Bladene m.m. lancetformede, 
de nedre 33-4Smm. Kronen 30-3Smm, himmelblå til blålilla, uden prikker el
ler streger. VII-VIII. F: Juliske Alper: M.Plauris; Karniske Alper og Bel
lun. i V.Cellina, v.settimana, V.Cimoliana, V.Talagona. 1500-2300m. 

G. cruciata L. Korsensian. 15-40cm. Stængelbladene mest 3-årede og 5-10 
x 1-2,Scm, de nedre sammenvoksede til en skede. Kronen 2-2,Scm, rent blå 
indvendigt, smudsigblå til grønlig udvendigt. VI-VIII. FVTLP. 200-1600m. 

G. prostrata Haenke Udstrakt ensian. 2-7cm. Grenet fra grunden. Bladene 
ret tætsiddende, skinnende, Sx3mm, butte, hindekantede. Kronen 1-2cm, 
stålblå, grønlighvid mod grunden. VII-VIII. T: V.Anterselva, Raintal, 
Brenner, Schlern-Catinaccio. 2200-2700m. 

G. clusii Perr.& Sang. Storblomstret ensian. 8-12cm. Bægertænderne bre
dest mod grunden, mest længere end det halve bægerrør, tiltrykte kronen; 
denne uden grønne pletter indvendigt. VII. FVTLP. 1500-2700m. 2 ssp.: 
3sp. clusii: Bladene forholdsvis tynde, matte, flade. Midterribben tyde
lig ved grunden, tyndere mod spidsen. 
ssp. undulatifolia siindermann: Bladene læderagtige, skinnende, indrullede 
i kanten; midterribben tydelig hele vejen. Mindre alm. 

G. liqustica Vilm.& Chop. Bølget ensian. 4-Bcm. Rosetbladene højst 3 x 
så lange som brede, ofte med bølget rand. Bægeret 12-14mm. Kronen 4-Scm, 
grønplettet indvendigt. VI-VII. P: M.Cenis til Tenda. 700-2500m. 

G. acaulis L. (G. kochiana) Tragtensian. 8-15cm. Bægertænderne mest no
get indsnørede ved grunden, mest kortere end det halve bægerrør. Kronen 
med olivengrønne pletter indvendigt. VII. FVTLP. 2000-3000m. 

G. alpina Vill. Lav ensian. 3-7cm. Bladene ca. 1cm, rundagtige. Bægertæn
derne ca. ! x røret, ægformede. Kronen grønplettet indvendigt. VI-VII. L: 
Val Cavargna (M.Garzirola, Pizza di Gino, Cima verta m.m.) 2000-2600m. 

G. verna L. vårensian. 4-9cm. Bladene bredest midtpå, de 2 nedre par lan-
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cetformede, 15-20x5-8mfu, de 2 følgende ægformede og butte, 8-12x5-8mm. Bæ
gerrøret l0-15mm, tænderne 4mm. IV-V!. FVTLP. 500-2600m. 

Gentiana tergestina Beck Hvælvet ensian. 5-12cm. Bladene bredest 1/3 fra 
grunden, de nedre 4-6 x så lange som brede, 24-32x4-8nun, 3-strengede. Bæ
gertænderne 5-6mm. IV-VI. Ic': Gorizia. 300-600m. 

G. brachyphylla Vill, Kortbladet ensian. 3-6cm. Nedre blade 6-9x4-6mm. 
Blomsten sidder 2-15mm over det øverste bladpar, lyse- til mellemblå. Kron
fligene ca, 2 x så lange som brede. VII-IX. VTLP, 2200-3100m. 

G. orbicularis Schur (G. favratii) Rundbladet ensian. 3-6cm. Tæppedannen
de med mange golde skud. Nedre blade 6-8x5-7mm. Blomsten sidder højst 2mm 
over det øverste bladpar, mørkeblå, Kranfligene kun lidt længere end bre
de.VII-IX. FVTLP. 2000-2800m. 

G. bavarica L, Ægbladet ensian. 5-12cm. Bladene 8-llx3-4imm, ikke i ro
set, omvendt æg- til spatelformede, glatrandede. Bægertænderne 5-6rnm. Mør
keblå krone med lyseblåt rør, VII-VIII. FVTLP. 1800-3000m, 

G. rostanii Reuter Stilkensian, 3-14cm. Bladranden mest glat; nedre blade 
tætstillede, men ikke i roset. Bægerrøret 15-20mm, ofte med lillat skær, 
VII-VIII. P: Fra V.Chisone til V.Gesso. 1600-2600m. 

G. pumila Jacq. I.id:en..,,ensian. 4-12crn. Bladene linje- til sylformede, 8-15 
x l-2fmm. Bægeret mest ll-15mm, tænderne 5-?mm. Blomsterstilken 2-15mm. 
Kronfligene spidse. VII-VIII, FVT. 1600-2400m. 

G. terglouensis Hacq. Tueensian. 3-6cm, Bladene tilspidsede, med brusk
agtig spids, med stærkt finvortet rand. VII- FVT. 2000-2700m, 

G. schleicheri (Vacc.) Kunz Rudeensian. 4-8cm. Som den foregående. VII
VI!!. P: Fra V.Ossola til Monviso. 1900-2700m. 

G. nivalis L, Sneensian. 3-12cm. Spinkel, ofte grenet fra grunden og med 
mange blomster. Bægerrøret 6-7rnm x 2-4mm. Kronrøret l0-18mm. VI-IX.FVTLP. 

G. utriculosa L. Opblæst ensian. 8-15(-25)cm. Ofte grenet og flerblom
stret. Kronrøret 15-20mm, kronfligene 5-8mm, stærkt blå. V-VIII. FVTLP. 

Gentianella. Ensian. 

1. Kronen med randfrynsede flige, ikke frynset i svælget ••••••• ciliata 
" frynset 1. svælget, ikke på fligene · 2. 

2. Bægeret delt næsten til grunden, Kronrøret 3-6mm •••••••••••••••••• 3, 
" mindst 1/3 sammenvokset. Kronrøret 10-22mm 4. 

3. Kronen mest 4-tallig, fligene udstående og spidse ••••••••••• tenella 
" " 5-tallig, 11 m.m. oprette og afrundede nana 

4. Blomsterne 4-tallige. Bægertænderne meget uens ••••••••••• campestris 
" ( 4) 5-tallige, Bægertænderne ens eller lidt uens 5, 

5. Bægertænderne jævne eller svagt finvortede (lup) i randen ••••••••• 6. 
Bægertændernes rand med tydelige vorter (længere end brede) 9. 

6. Spidse indskæringer mellem bægertænderne •••••••••••••••••• germanica 
Afrundede indskæringer mellem bægertænderne 7. 

7. Kronen 24-45mm. Bægeret 3/5 delt •••••••••••••••••••••••••• austriaca 
11 10-2 5mm 8. 

8. Bægeret 2/3 delt. Kronen 10-20mm ••••••••••••••••••••••••••••• ramosa 
11 højst J delt. Kronen 18-25mm lutescens 
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9. Bægertænderne m.m. ens, med flad rand og håret midterribbe ••.•••. 10. 

11 uens, med indrullet " " glat " 11. 
10. Mellemste blade smalt lancetformede •••••••••••••••••••••.••• pilosa 

11 ægformede til æg-lancetformede aspera 
11. Kronen 20-JOmm, blålilla •••.•••••••••••••••••••••••••••• anisodonta 

16-20(-22)mm 12. 
12, Butte indsnit mellem bægertænderne. Kronen blalilla ••••••• amarella 

Spidse " " " skidenlilla eller hvid 
engadinensis 

Gentianella ciliata fL.) Borkh. Frynset ensian. 6-25cm, Mest toårig. Kro
nen 4-tallig, 35-50rnm, kraftigt blå med udstående flige, der er randfryn
sede i den indre halvdel, VIII-IX. FVTLP. 200-2200m. 

G. tenella (Rottb.) BOrner Spæd ensian, 2-lOcm, Bladene 3-6 x så lange 
som brede, 10-12mm (de nedre), Kronen mest himmelbla, røret 2-4 x så langt 
som bredt; fligene ægformede, spidse. VII-IX, VTLP. 1800-3100m. 

G. nana (Wulfen) Pritchard Dværgensian. 2-5cm. Bladene li-3 x sa lange sor 
brede, 5-7mm, alle grundstillede. Kronen mørkebla, røret 1-2 x sa langt 
som bredt; fligene halvkrdesformede, butte, VIII-IX, T: V,d'Anterselva til 
Merano-bjærgene, 2200-2800m. 

G. campestris (1.) B0rner Bredbægret ensian. 5-20cm. De 2 ydre bægertændei 
bredt ægformede, ca. 3 x sa brede som de indre. Kronen 20-27(15-31)mm, mes· 
lilla. VI-X. VTLP. l000-2300m. 
G, amarella (L.) BOrner Smalbægret ensian. 5-40cm, Blomsterstanden valse
til smalt kegleformet. Bægeret 7-15m.m, tænderne l!-2(2!) x røret, VI-X, 1. 

G. ramosa (Hegetschw,) Holub Buskensian. 2-15cm. Toårig, Bægertæbderne sy: 
formede, næsten parallelsidede og ens, med flad og jævn rand. Kronen 10-15 
(-20)mm, bleglilla eller hvidlig. VII-IX. TLP: Fra Pusteria til M.Cenis, 

G. ~ilosa (Wettst.) Holub Håret ensian, 4-20cm, Mellemste stængelblade 4-E 
x sa lange som brede, med lang, udtrukken spids, Bægertænderne l!-2! x rø
ret. Kronen 21-37mm, lilla. VIII-IX, FVT: Fra De juliske Alper til V.di 
Sesto; Tiresj Friulske slette, 0-2400m. 

G. engadinensis (Wettst.) Holub Hovedensian. J-15cm. Stængelbladene æg
lancetformede, VII-VIII, FVT: Fra Dolomitterne til Grigioni. 1800-260Qm. 

G. anisodonta (Borbas) LOve Bægerensian. 5-20cm. Ydre bægertænder 2-3 x 
sa brede som de indre, med stærkt omrullet rand, trekantede; de indre smal1 
trekantede, med omrullet rand. VI-X. FVT1. 1600-2600m. 

G. as}era {Hegetschw.) Dostal Ru ensian. 5-30cm. Mellemste stængelblade 
2-3(4 x så lange som brede. Bægertænderne l-l,2{2i) x røret, Kronen 23-36 
(14-40)mm. IX-X. F: Fra Moggio til Tolmezzo. 300-900m. 

G. germanica (Willd.) Warburg Tysk ensian. 5-JOcm. Bægeret 10-14mm, t 
delt. Kronen mest 20-JOmm, blålilla til hvidlig. V-X. FVTL. 500-26QOm. 

G. austriaca (Kerner) Holub Østrigsk ensian. 5-25cm. Blomsterstanden no
get ha~vsKærmformet; stænglen ofte grenet fra grunden. Kronen 20-40mm, of
te noget rødligt lilla. VI-X. F: Juliske til Karniske Alper. 0-lBoom. 
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Gentianella lutescens (Velen.) Holub (G. praecox) Risensian. 5-JOcm. Blom
sterstanden mest noget kegleformet. Kronen mest rødligt lilla, ellers gul
lig.VI-IX. F: Karniske Alper. 500-1800m. 

tomato~onium carinthiacum (Wulfen) Rchb. Lav furekapsel. 5-9cm. Stængler
ne fir antede. Bladene 7-18x4-7mm, æg- til lancetformede. Kronen 12-16mm 
bred, blegblå til hvid. VIII-IX. FVTL. 1800-2600m. 

Swertia perennis L. Stjærneensian. 15-60cm, Nedre blade i en slags roset, 
4-10xi-2cm. Blomsterne i en åben kvast. Kronen spidsfliget, mørkt skiden
lilla; fligene l0-16mm. VII-IX. VTLP. 500-1800m, 

MENYANTHACEAE 
Menyanthes trifolia}a L, Bukkeblad. V-VI. FVTLP. 0-2000m, 

Nymphoides peltata (Gmelin) o.Kuntze Søblad. VI-IX. VLP. 0-600m. 

APOCYNACEAE 
Trachomitum venetum (L.) Woodson Fjerhorn. 30-50cm. Opret flerårig med lan
ge udløbere. Bladene smalt aflange, 2-4cm x 5-8mm, mest modsatte, glatte og 
kortspidsede, ganske finttandede. En top af tætte kvaste. Bægeret 2~, ! 
delt. Kronen 4-Smm, hvidlig/blegrød, 1/5 delt, klokkeformet. Sætter ikke 
frugt her. VI-VII, Klitter. FY: Især mellem Cavallino og Sottomarina. 

Vinca minor 1. Liden singrøn. II-IV. FVTLP. 0-1300m. 

V. major L. Stor singrøn. l-3m. Bladene 3-6x2i-Jicm. Blomsterne 3-5cm bre
de. Bægertænderne 14-lBmm, sylformede. III-V. Forvildet i FVTLP. o-800m. 

ASCLEPIADACEAE 
Ascle~ias syriaca L, Kæmpesilkeplante. 1-lim, Adskillige oprette stængler 
med 1 -2Jcm lange, modsatte, omvendt lancetformede blade. Mangeblomstrede 
6-12cm store, kugleformede, smudsigrosa skærme fra de øvre bladhjørner, 
VI-VIII. Forvildet i LP. 0-200m. 

cynanchum acutum L. Spids svalerod. Slyngplante op til 3m. Bladene spidst 
ægformede med dybt hjærteformet grund, 3-12cm. Tætte skærme i bladhjørner
ne på l-6cm lange stilke, Kronen hvid eller blegrød, 8-12mm bred. Saltsum
pe og flodlejer. VII-VIII. V: Venedig. 0-300m. 
VincetoxicUill hirundinaria Med. ssp. hirundinaria Svalerod, FVTLP, V-VIII. 

POLEMONIACEAE 
Polemonium coeruleum L. Jakobsstige. 30-90cm. Flerårig urt med uligefinne
de blade med oftest 10-12 lancetform.ede bladpar. Lyseblå, 8-15mm brede, 
nærmest hjulformede blomster i svikler i en endestillet top. VII-VIII. VTL. 

CONVOLVULACEAE 

Cuscuta. Silke. 
1. 1 griffel. Akslignende blomsterstande. Mest på træer og buske 

2 grifler 
2. Støvfangene hovedformede 

forlængede 

monogyna 
2. 
3 • 
7. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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J. Blomsterstanden åben og klase-topformet ••••••••••••••••••••••••••• 4. 

11 tæt og kugleformet 5. 
4. Kranfligene nedbøjede. Bægertænderne butte ••••••••••••••••• gronovii 

" oprette. Bægertænderne halvspidse suaveolens 
5. Kapslen 2-3mm bred. Kranfligene trekantede, spidse ••••••• campestris 

" 3i-4mm " • 11 ægformede, m.m. butte 6. 
6. Blomsterne 4-tallige ••••.•••.••••••••••••••••••••••••••••••••• tinei 

" 5-tallige cesatiana 
?. Griflerne kortere end frugtknuden •••••••••••••••••••••••••••••••.• 8. 

lig eller længere end frugtknuden 10. 
8. Hovederne 4-?mm brede, Blomsterne 2-Jmm •••••••••••••••••• brevistyla 

" l0-15mm brede. Blomsterne 3-4(-5)mm 9. 
9, Stænglen rigt grenet, Kronen mest 4-tallig ••••••••••••••••• europaea 

11 lidet 11 
• 

11 5-tallig epilinum 
10. Blomsterne l!-2imm. Hovederne 5-6mm brede ••••••••••••••• planiflora 

11 mest 3-4mm. Hovederne 7-12mm brede 11. 
11. Bægerrøret gennemskinneligt og netåret ••••••••••••••••• approximata 

" mat epi thymum 
Cuscuta tinei Insenga (C. australis ssp. t.) Firtallig pileurtssilke. 
Bægeret ca.= kranrøret. Kronskællene ofte meget små. V-IX. På Pileurt 
m.m. V. 

C. cesatiana Boertol. (C. australis ssp. c.) Femtallig pileurtssilke. Bæ
geret ca.= kronrøret. Kronskællene når næsten støvdragerne. Mest på Pile
urt. V-IX. TLP 

C. campestris Yuncker Svinesilke. Bægeret ca.= kronrøret. Kronfligene ca. 
= kronrøret. Kronskællene lange og tætfrynsede. Mest på dyrkede Kløver og 
Lucerne. V-IX. VLP. 

C. suaveolens Ser. Vellugtende silke. Hovederne 8-12mm brede. Bægeret 
1)3-V2 x kronrøret. Kranfligene i x kronrøret. Kronskællene når støvdra
gernes grund. Kapslen 3-4mm. Mest på dyrkede Kløver og Lucerne. V-IX. LP. 

c. gronovii Willd. Tyk silke. Stænglerne tykke. Bægeret 1/2-3/4 x kronrø
ret, ellers som foregående. Mest på Pil og Poppel. VII-IX. VLP. 0-60Qm. 

C. europaea L. Nældesilke. Mest på Nælde og Humle. VI-IX. FVTLP. o-BOOm. 
C. epilinum Weihe Hørsilke. Gulgrøn. Bægeret= kranrøret. Kranfligene kor
tere end røret, mest oprette. Kronskællene kortere end kronrøret. På Hør 
og Camelina sativa. VI-VIII. FVTLP. 0-1400m. 

C. epithymum (L.) L. Lyngsilke. Kronrøret lidt længere end bægeret. Kro
nen mest lyserød. Stænglerne ofte rødlige eller rødlilla. Griflerne ca. 2 
x frugtknuden. VI-IX. FVTLP. 0-1500m. 
C. brevistyla A.Braun Kortgriflet silke. Bægeret hindeagtigt, ca.= kron
røret. kranfligene udstående, lidt kortere end kronrøret. VI-VII. P. 

C. planiflora Ten. Hvidblomstret silke. Bægeret lig kranrøret, med fortyk
kede og halvt cylindriske tænder. Kronen hvid, dens flige= kronrøret.TLP. 

C. a1rroximata Bab. Fluevingesilke. Bægeret gulligt og fluevingeagtigt i 
tør 1lstand, tænderne ender i en kort knude. Mest på buske. V-VII. P. 
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Cuscuta monogyna Vahl Engriflet silke. Blomsterne 3-4mm, i aks med 1-4-
blomstrede nøgler. Stænglerne tykke. Bægeret 2/3-1 x kronrøret. Mest på 
træer og buske. VI-VIII. L. 0-600m. 

Calystegia soldanella (L.) R.Br. Strandsnerle. 10-50cm. Udstrakt strand
plante med lidt kødede, nyreformede blade. Blomsterne lyserøde, 3-5cm. FY. 
C. sepium (L.) R.Br. Gærdesnerle. Forbladene dækker ikke bægeret helt, 
flade, L$-18xl0-l}mm. V-IX. FVTLP. 0-1400m. 
C. silvatica (Kit.) Griseb. Skovsnerle. Ligner den foregående, men forbla
dene dækker bægeret helt, 20-35Xl4-30mm, opblæste. Kronen mest 5-9cm. IV-K. 

Convolvulus cantabrica L. Rank snerle. 10-50cm. Dunet flerårig med opret
te stængler og lancet- til linjeformede blade. Langstilkede, lyserøde blom
ster, 3-4cm brede. V-X. FVTLP. 0-400m. 

C. arvensis L. Agersnerle. IV-X. FVTLP. 0-1500m. 

I~omoea rurpurea Roth Rød tragtsnerle. l-4m. Mest enårig. Kronen 4-6cm, 
b a, lil a eller lyserød. Bladene hjærteformede, 5-15cm. Støvfanget med ho
vedformede lapper (trådformede hos Convolvulus). Forv. i FVTLP. VI-X. 

BORAG INAGEAE 

1. Kronrøret meget kort. Støvdragerne rørformet fremragende •••••• Borago 
11 tydeligt, langt eller kort 2. 

2. Blomsterstanden uden støtteblade eller kun med dem nederst ••••••••• 3. 
11 med n 7. 

3. Kronen m.m. valseformet, uden krave •••••••••••••••••••••••• Symphytum 
11 tragt- til hjulformet 4. 

4. Nødderne tornede og fritsiddende ••••••••••••••••••••••••• Cynoglossum 
" ikke tornede 5. 

5. Kronen uden svælgskæl ••••••••••••••••••••••••••••••••••• Heliotropium 
11 med 11 6. 

6. Kronen mørkeblå. Bladene 2-6cm brede •••••••••••••••••••••• Omphalodes 
11 lyseblå ( lyserød eller lysegul). Bladene smalle Myosotis 

7. Kronen lidt uregelmæssig; kranrøret krumt •••••••••••••••••••••••••• 8. 
11 regelmæssig; kronrøret ret 9. 

8. Med svælgskæl •••••••••••••••••·••••••••••••••••••••• Anchusa arvensis 
Uden " Echium 

9. Kronen m.m. valseformet, gul •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 10. 
11 tragtformet eller med m.m. udbredt krave 11. 

10. Planten stivbørstet •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Onosma 
11 glat, men ofte hvidknudret Cerinthe 

11. Frugtbægeret forstørret, fladtrykt og tandet ••••••••••••••• ABperugo 
11 ikke fladtrykt 12. 

12. Griflen udragende ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Moltkia 
11 ikke udragende 13. 

13. Blomsterne lyseblå ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 14. 
" ikke lyse blå 16. 

14. Nedre blade 7-20x3-10cm. Flerårig •••••••••••••••••••••• Pentaglottis 
Bladene meget mindre. Frøene med pigget rand 15. 

15. l-5cm høj, flerårig pudeplante •••••••••••••••••••••••••• Eritrichium 
5-40cm høje enårige Lappula 
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16. Kronen lukket af svælgskæl •••••••••••••••••••••••••••••••••• Anchusa 

Med eller uden svælgskæl, men kronen lukkes ikke af dem 17. 
17. Bægeret delt næsten til grunden •••••••• , •••• , • , •••• , •• , Li thospermum 

" højst delt til midten 18. 
18. Kronen brunlilla • , ••• , •• , • , •••••••• , •• , •••••••••••• , • , ••• , , ••• Nonea 

" rød, lilla, blå Pulmonaria 

He~i?tropium_eurokaeum L. Alm. skorpionsurt. 5-40cm. Oftest opret, grågrøn 
enar1g med t1ltry t dunede, m.m. ægformede blade på 2-Jxl-2cm med en stilk 
på l-2cm. Sviklen bispestavsformet. Kronen hvid, 2-4mm bred, 2-5mm lang. 
VI-XI. FVTLP. 0-600m. 
H. amplexicaule Vahl Purpurskorpionsurt. J0-50cm. Flerårig med forveddet 
grund, kirtelharet foroven. Bladene ca. 5xlicm, elliptiske med bølget rand. 
Sviklerne tætte. Blomsterne rødlilla, 4-6mm brede. VI-IX. Forvildet i VL. 

Lithospermum officinale L. Lægestenfrø. Flerårig med hvid- til grønliggul 
krone, stærKt grenet foroven. Bladenes sideribber tydelige. V-VII. FVTLP. 
L. arvense:,L. Agerstenfrø. Enårig med hvidgul krone, lidt grenet. Bladene 
med utydelige sideribber. V-VII. FVTLP. 0-1800m. 

L. purpurocaeruleum L. Blåt stenfrø. 15-60cm. M.m. oprette stængler i 
større bevoksninger. Bladene lancetformede, spidse, J!-8cm, Blomsterne 
først rødlilla, siden mørkeblå, 14-19mm, ca. lem brede. IV-VI. FVTLP. 
Onosma. Æselurt. Lysegule, valseformede, kortlappede blomster. 

1. Bladoversidens børster enkle ••••••••• , , • , •••••••••••••• , ••••••••• , • 2, 
" " med m.m. stjærneformet grund 3. 

2. Kranrøret glat. Bægeret helt kløvet •••••••••••••••••••••• fastigiatum 
" håret, " ikke helt kløvet visianii 

3, Bladoversidens børster med 10-20 lange stråler fra grunden echioides 
'' '' '' 1-10 korte 1

' 
11 

" 4, 
4. Nogle børster uden stråler fra grunden, andre med 1-5 arenarium 

Børsterne med 5-10 " " helveticu.m 
Onosma fastigiatum (Er.Bl.) Er.Bl. Storbægret æselurt. 10-45cm. Ofte fler
stænglet toårig. Børsterne li-2mm. Nedre blade 5-12cm. Sviklerne gulbørste
de, Støvknapperne kun sammenvoksede ved grunden. V-VII. P: v.stura.500-2000m 

0, visianii Clem. Græsæselurt. 20-50cm. Mest enstænglet toårig med rigt
grenet stængel med skråt udstående grene. Støvknapperne sammenvoksede i he
le længden, Nedre blade 10-20cm. V-VI, F: Nær ved Trieste. 0-500m. 
O. arenarium w.& K, Sandæselurt, 20-70cm. 2-flerårig med golde rosetter, 
oftest med 1 mangegrenet stængel. Nedre blade 6-lScm, Børsterne 1-Jmm. 
V-VIII. P: V.Qssola ved Varzo. 500-1400m. som ssp. penninurn Er.Bl. 
O. helveticum Boiss. (A.DC.) Boiss, Alpeæseltunge. 20-50cm. Flerstænglet 
flerarig. Nedre blade5-20cm; børsterne 1-ltmm. Kronen fintdunet. VI-VII, 
FVTLP. 50-1300m. 
O. echioides L. Storkronet æselurt. 10-JOcm. Flerårig med flere, oprette, 
2-J-grenede stængler. Nedre blade lt-lOcm, ofte med omrullet rand, Kronen 
17-25mm, m.m. håret. VI-VII. FV: Ml. Verona og Garda. 0-1500m. 

Cerinthe miner L. Fligkronet voksurt. Blågrøn 1-2-årig. øvre blade ægfor-
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mede med omfattende grund. Kronen 9-llmm, ! delt med oprette, sylformede 
flige. V-VII. FVTLP. 0-900m. 
Cerinthe glabra Miller Alpevoksurt. J0-60cm. Som foregående, men kronen 
med korte, butte og tilbagebøjede flige, VI-VII. VTLP. 1500-2000m. 

Moltkia suffruticosa (L.) Brand Klippestenfrø. 15-25cm. Tueformet dværg
busk med oprette stængler. Bladene J-6cm x 1-Jm.m; mørkegrørme ovenpå, ly
sere nedenunder. Blomsterne 1J-16mm, blålilla, i tætte svikler. V-VI. V: 
Prealpi Ven, på M.Grappa; Vicentino. 300-1500m. På kalkklipper. 
Echium italicum L, Blegt slangehoved. 40-lOOcm, Opret toårig med en enk
elt, kraftig stængel og en m.m. stærktgrenet, stor, ret smal stand. Kronen 
l0-12mm, bl.egt gråbJun• IV-VIII. FVTLP. 0-1300m. 
E, vulgare L, Alm. slangehoved. Kronen blå, m.m. jævnt håret, med 4-5 
langt udragende støvdragere. IV-IX. FVTLP. 0-1700m. 
E. plantagineum L. Purpurslangehoved. 20-60cm. Opret og blødhåret 1-2-år
ig. Kronen 18-3omm, kun håret på ribber og rand, først blå, siden rødlilla, 
så lyserød, mest med 2 udragende støvdragere. III-VII, FVTLP. 0-lJOOm. 

Pulmonaria. Lungeurt. 
1. Grundbladene med hjærteformet eller afskåret grund •••••• officinalis 

" tilsmalnet grund 2, 
2, Grundbladene bløde. Kvasten klæbrigt kirtlet •••••••••••••• vallarsae 

grove. " ikke klæbrig 3, 
J. Grundbladene ensartet stivbørstede, uden lange kirtelhår angustifolia 

" med korte og lange børster samt med kirtelh8.r visianii 

Pulmonaria officinalis L. Hvidplettet lungeurt. l0-20cm. Som den hjemlige 
Lungeurt, men med hvidplettede blade. III-V. FVTLP. 0-1500m. 
P. vallarsae Kerner Bølget lungeurt. 20-JOcm. Grundbladene lancet- til æg
formede, 8-20x4-9cm, ofte bølgede i randen og med lyse pletter. Kronen 
lilla. IV-V, T: Vallarsa, V.Vestino, V.di Ledro, J00-1600m. 
P. angustifolia L, Himmelblå lungeurt, 10-JOcm. Grundbladene 6-9 x så 
lange som brede, smalt lancetformede, 15-30x2-J~cm. Kronen klart blå. 
IV-V. LP. 800-1500m. 
P. visianii Degen & Lengyel (P, australis) Mørk lungeurt. 20-JOcm. Grund
bladene 20-35(15-45)x4-5cm, 4-6 x så lange som brede, uplettede eller med 
svage, grønne pletter. Kronen mørkt blålilla til blå.,III-IV. FVTLP. 

Nonea pulla (L.) DC, Brun kosakurt. 20-50cm. Gråhåret flerårig. Kronen 
l0-14mm, mørkt brunlilla, 5-8mm bred. V-VIII. P: v.susa. Uddød1 

Sy:mphytum. Kulsukker. 
1. Stænglen vinget i hele sin længde. Kronen 

" ikke eller kun lidt vinget 
mest bla/rød officinale 

2. 
2. Blomsterne først lyserøde, siden blå 

lysegule 
•••••• , , ••• , •• , •••••••• aspe rum 

J, Kronen 7-12mm. Svælgskællene 
13-19mm. " 

sylformede og udragende 
ikke udragende 

3. 
• •••• , bul bo sum 

tube ro sum 
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Symphytum officinale L. Lægekulsukker. V-VII. FVTLP. 0-1300m. 
S. asperum Lepechin Ru kulsukker. V-VIII. Dyrket og lidt farvilet. 

S. tuberosum L. Knoldkulsukker. 15-25cm. Stænglen kantet, delvist vinget. 
De større blade 7-9xJ-4cm. III-IV. FVTLP. Som ssp. nodosum (Schur) So6. 
S. bulbosum Schimper Sylkulsukker. 20-40cm. Stængler og blade med har på 
1ndt1l ii-2.mm. Svælgskællene lancetformede, 5-9mm. III-IV. FVL. 0-lOOOm. 
Anchusa. Oksetunge. 

L· Kranrøret krumt. Kronen lidt uregelmæssig, lyseblå •••••••••• arvensis 
" ret. Kronen regelmæssig 

2. Kranrøret 1-l!mm, kortere end bredden , , ••••• , ••••••••••••• barrelieri 
2 

5-lOmm, længere " 
J. Kronen mørkeblå. Nødderne 7-10x2-Jmm 

" mørklilla. " 2x4mm 

3 
•••••••••••••••••••••• , • , • azurea 

officinalis 
Anchusa officinalis L. Lægeoksetunge. V-VIII. FVTLP. 0-1500m. 

A, azurea Miller (A, italica) Blå oksetunge. J0-80cm. Flerårig. Sviklerne 
forlænges i frugt, så bægrene sidder 1~2cm fra hinanden. Kronen l0-15mm 
bred. Bægeret dybt delt. IV-VII. FVTLP. 0-1200m. 

A, barrelieri (All.) Vitman Topoksetunge. 50-80cm. Mange kvaste i en top
formet stand. Bægeret 2-Jmm, i frugt op til 6mm. Kronen blå eller blålilla 
7-lOmm bred, med et rør på 1-l!mm. V-VII. p, 200-l?OOm. 

A, arvensis (L.) Bieb. Krumhals. V-VIII, VTLP. 0-1600m. 

Penta&lottis semvervirens (1,) Tausch Bredbladet oksetunge. JO-lOOcm. 
Stivharet flerårig. Nedre blade 10-40cm, lancet- til ægformede; undersiden 
med fremtrædende sideribber. Bægeret næsten helt delt. Kronen 8-lOmm bred, 
med hårede svælgskæl. V-VI. Forvildet i VP. 0-600m. 

Borago officinalis L. Hjulkrone. 20-60cm. Stivhåret enårig med 2-Jimm 
1ange børster, Kronen med et ganske kort, hvidligt rør og vandret udståen
de, mørkeblå kranflige på op til 15mm, IV-VIII. FVTLP, 0-800m, 

Asperugo proeuro.bens L. River. V-VII. 0-1800m. VTLP. 
Myosotis. Forglemmigej. 

1, Bægeret kun med rette, tiltrykte, fremadrettede hår ••••••••••••••• 2. 
11 med udstående krogh8.r 5. 

2, Bægertænderne længere end brede •••••••••••••••••••••••••• caespitosa 
" så lange som brede J. 

J, Planten tæt tæppedannende, højst 10cm høj i frugt ••••••• rehsteineri 
" ikke " , over 10cm " 11 

" 4. 
4, Nedre bladundersider med tilbagerettede hår på 0,6-lmm ••••• nemorosa 

" " 
11 fremadrettede " " O,Jmm scorpioides 

5. Flerårig ••••••••••••••• , , ••••••••••••••••••• , •••• , ••••••••• , , , • , •• 6, 
Enårig 8. 

6. Rosetbladene tydeligt stilkede. Nødden but •••••••••••••••• alpestris 
jævnt tilsmalnende, Nødden spids 7. 

7, Kronrøret længere end bægeret ··············••••••••••••••• decumbens 
så langt som eller lidt kortere end bægeret silvatica 
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8. Nedre frugtstilke 2 x bægeret eller længere ••• ••••••••••••• arvensis 
" " ca. = bægeret eller kortere 9, 

9. Frugtstilkene ca.= bægeret. Kronen indtil Jmm bred ••••• ramosissima 
" kortere end bægeret. Kronen ind til 1,3mm bred 10. 

10. Blomsterne først lysegule, Bladundersiden uden kroghår •••• discolor 
" lyseblå hele tiden. Blad1mdersiden med kroghår stricta 

Myosotis arvensis (L.) Hill Markforglemmigej, IV-VII. FVTLP. 0-1400m. 

M. ramosissima Rachel Bakkeforglemmigej. IV-VI. FVTLP. o-1500m. 

M. discolor Pers. Forskelligfarvet forglemmigej. IV-VI. VLP. 0-lOOOm. 

M. stricta Link Rank forglemmigej. IV-VI, V: Ved Venedig. Om. 

M. silvatica Hoffm. ssp. silvatica Skovforglemmigej. 15-45cm. Bægerets 
længste kroghår højst 0,2mm. Bægeret ret spredt håret, tænderne smalle. 
Frugtstilkene mindst 5mm, Frugterne ca. 1,6-1,?mm. IV-IX. FVTLP,500-1800m. 

M. decumbens Host ssp. decumbens Fjældforglemmigej. 20-40cm. Bægeret ret 
tæt haret, de længste kroghar o,J-0,4mm; tænderne lancetformede til bredt 
trekantede. Frugtstilkene ca, Jmm. Frugterne ca, 2mm. FVTLP, 800-2QOOm. 

M, alpestris F.W.Schmidt Alpeforglemmi~ej. 5-J5cm. Bægeret jævnt 
net i stilken (afrundet hos de 2 foreg.). Frugten 2-2imm, bredest 
Kranrøret mest kortere end bægeret, VII-VIII. FVTLP. 1800-2750m. 

M. scorpioides L. ~Engforglemmigej. VI-IX. FVLP, 0-2000m. 

tilsmal
mistpå. 

M. rehsteineri Wartm. Tueforglemmigej, 2-lOcm. Bladene 20-40x4-12mm. Kro
nen 8-12mm bred, først lyserød, så himmelblå. Grusede, oversvømmede bred
der. L: Lago di Luganoj Ticinofloden ved Trecate. VI-VIII, 

M. nemorosa Besser Lundforglemmigej. 10-40cm. Som scorpioides, men mest 
toarig. Stænglen mest skarpkantet og skinnende. VI-VIII. FVTLP, 0-lJOOm. 

M. caespitosa c.F.Schultz (M. laxa. ssp. c.) Sumpforglemmigej. FVTLP. 

Eritrichium nanum (All.) Schrader Dværgforglemmigej. l-5cm. Bladene 4-10 
x lf-4fmm, iadne af hvide hår. Stænglerne med 2-5 blomster. Bægeret helt 
delt, Kronen 7-9mm bred. VII-VIII. FVTLP. 2500-3000m. 

Lappula deflexa (Wahl.) Garcke Hængepigfrø. 20-40cm. Forglemmigejlignen
de plante. Frugtstilkene nedbøJede, Nødderne med 1 række pigge med krog
børster.VI-VIII. VTLP. 700-2300m, 
L. sguarrosa (Retz.) Dum. Småhaget pigfrø. 5-40cm. Frugtstilkene oprette. 
Nødderne med 2-J rækker krogpigge. VI-IX. FVTLP, 0-1900m. 

Omphalodes verna Moench Vårkærminde. 5-20cm. Med udløbere og flerarig. 
Grundbladene 5-20x2-6cm, ægformede, langs~ilkede. Kronen 8-lOmm, med gule 
svælgskæl. Navleform.ede nødder. III-IV. FVTLP. 0-Boom. 

Cynoglossum. Hundetunge. 

1. Kronen blegblå med mørkere årer , ••••••••••••• , ••••••••••• , • creticum 
" ikke mørkåret 2. 

2, Kronen mørkeblå •••.••••••••.•••••••••••••••••••••••••••• dioscoridis 
It rødlig J, 

J. Bladoversiden m.m. glat. Kronen mørkt rødlilla •••••••••••• germanicum 
11 håret. Kronen rødbrun officinale 



·:,-... , 
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Cynoglossum officinale L. Alm. hundetunge. V-VII. FVTLP. 0-1300m. 

C. dioscoridis Vill. Smalbladet hundetunge. 20-40cm. Toårig. Stængelblade
ne 5-10 x sa lange som brede, grønne. V-VIII. P: Søalperne. l000-1800m. 

C. germanicum Jacq. Grøn hundetunge, J0-50cm. Grøn toårig. Bladoversiden 
glat og skinnende, undersidens hår med knudret grund. V-VII. TL. 500-1500m, 

C. creticum Miller Året hundetunge, 30-60cm. Grågrøn toårig. Frugtstilkene 
ofte nedbøjede. IV-VI. FVTLP. 0-1200m. 

VERBENACEAE 
Verbena officinalis L. Jær~urt. 15-60cm. Opret flerårig med modsatte, ru
de-spatel±ormede, lappede til fligede blade. Lyslilla læbeblomster i lange, 
smalle og for neden spredtblomstrede aks. Kronen 4mm, svagt tolæbet, 
V-VIII. FVTLP. 0-120Qm. 

CALLITRICRACEAE 
Callitriche, Vandstjærne. 

1. Frugten smalvinget foroven, længere end bred ••••••••••••••• palustris 
11 vinget hele vejen rundt 2. 

2. Griflerne ikke tiltrykte frugten ••••••••••••••••••••••••••• stagnalis 
" til trykte frugten 3. 

J. Undervandsbladene udvidede i spidsen •••••••••••••••••••••••• hamulata 
" ikke udvidede i spidsen brutia 

Callitriche stagnalis Scop. Storfrugtet vandstjærne. IV-IX. FVTLP. 

C. palustris L. Vårvandstjærne. V-X. FVTLP. o-2450m. 

C. hamulata KUtz Smalbladet vandstjærne. V-X. VLP. 0-1200m, 

C, brutia Petagna Stilket vandstjærne. VIII-X. L. 0-1200m. 

LABIATAE 
1. Overlæben mangler eller meget kort , , ••• , , •• , ••••••••••• , ••••• , , •••• 2. 

" veludviklet 3. 
2. Underlæben 3-del t •••••••••• , •• , , • , •••• , •• , , , •••• , , ••• , , , ••• , , •• Ajuga 

5-delt Teucrium 
J, Støvdragerne helt indesluttede i kranrøret ••••••••••••••••••••••••• 4, 

'' rager frem af kranrøret 6. 
4, Blablomstret halvbusk •• , •• , •• , •••• , • , , ••• , , ••••••• , , •• , , , •• Lavandula 

Blomsterne ikke blå, Urter 5. 
5. Blomsterne gule, uden forblade , • , •• , ••••• , •• , ••••• , ••••• , •• Sideri tis 

hvide, med 11 Marrubium 
6, 2 støvdragere , ••••.• , • , •••••• , , •••• , , .•••. , ••••• , •• , • , •••• , , •••.•• , 7. 

4 " 9. 
7. Kronen næsten regelmæssig, 2!-4mm lang •.••••••••••••••••••••• Lycopus 

" udpræget tolæbet, 8-40mm lang 8. 
8. Kronens overlæbe indadhvælvet. Bladene linjeformede ••••••. Rosmarinus 

hvælvet. Bladene brede Salvia 
9, Kronen ret regelmæssig, 4-lappet •• , •• , •••••• , •••••••••••• , , ••• Mentha 

tolæbet 10. 
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10. St.:,vdragerne udspærrede, m.m. udragende af kronen ••••• , • , ••••••••.. 11~ 

" rager ikke ud af kronen 14. 
11. Kransenes blomster samlede i stilkede småaks ••••••••••••••• Origanum 

" ikke samlede i småaks 12. 
12. Bægeret m.m. tolæbet , •• , , •• , •.•••• , •••••••• , •••••• , •• , • , • , , •• Thymus 

" m.m. regelmæssigt 13, 
13. Blomsterne alsidige, hvide til rødlilla •••••••••••••••••••• Satureja 

" ensidige, normalt blå Hyssopus 
14. Bægeret m.m. regelmæssigt , , , ••••••• , • , ••• , •• , ••••••••••••• , •••.•• 15. 

" tolæbet 25. 
15, Underlæbens sideflige mangler eller reducerede til 2 små tænder Lamium 

" 
11 veludviklede 16. 

16. Underlæben med~ hule tænder ved grunden •••••••••••••••••• Galeapsis 
" uden sådanne tænder 17, 

17. Kronen kraftigt gul. Overlæben 10-12mm •••••••••••••••••• Galeobdolon 
" højst lysegul. overlæben højst 8mm 18. 

18. Planten krybende og rodslående med blå blomster •••••••••••• Glechoma 
ikke krybende 19. 

19, Støvtrådene udspærrede forneden, tilnærmede foroven ••••••••••..•• 20, 
" parallelle 21. 

20. Bladene elliptiske til ægformede, svagt tandede •••••••••• Micromeria 
helrandede, linje- til lancetformede Satureja 

21. 15 bægerribber. Kronen med flad, udrandet overlæbe. Underlæben med 
bugtet midterlap. Indre støvdragere længst •..•••••••••••• Nepeta 

5-10 bægerribber 22. 
22. Bladene håndformet J-7-lappede •••••••••••••••••••• Leonurus cardiaca 

" hele 23. 
2J. Kronen 5-7mm, Bladgrunden kileformet ••••••••• Leonurus marrubiastrum 

Anderledes 24, 
24, Bægeret udvidet i øvre i •••••••••••••••••••••••••••••••••••• Ballota 

" ikke udvidet i øvre i Stachys 
25. Bægeret med helrandede læber og en pukkel på ryggen ••••• Scutellaria 

" uden pukkel på ryggen 26. 
26. De 2 griffelgrene tydeligt uens , , , • , •••••• , • , •••••• , ••••••••••••• 27. 

" 
11 

" m.m. uens 29. 
27, Bægeret med buget grund og smallere fortil ••••••••••••••••••• Acinos 

" ikke buget eller indsnævret " 28. 
28. Mange blomster i tætte kranse ••• , •••••••••••• , •••••••••• Clinopodium 

Stilkede blomster i kvaste Calamintha 
29. Kronens overlæbe tydeligt hvælvet •••••••••••••••••••••••••••••••• 30. 

flad eller indadbuet 31. 
JO. Støttebladene helt ulig bladene • , .•••••• , ••• , ••••••• , , •••• , Prunella 

" lig bladene Dracocephalum 
Jl. Blomsterne mørkt blålilla • , • , •• , •• , ••••• , ••••••••••••• , ••• Horminium 

11 anderledes 32. 
32. Kronen 2 5-40mm, hvid, lyserød eller rødlilla , , •• , •••••••••• Me li ttis 

l0-12mm 33. 
33, Støvdragerne eJ tiltrykte underlæben. Overlæben udrandet Melissa 

" til trykte underlæben. Overlæben tandet Ocimum 



191. 
Ajuga. Læbeløs. 

1. Kronen gul. Bladene smalfligede 
" blå. " hele 

••••••••••••••••••••••••• chamaepitys 
2 

2. Med udløbere. Stænglen glat eller tveskægget 
Uden '' " mest jævnt håret 

• • • • • • • • • • . • • • • • re ptans 

J. Støttebladene mest ]-lappede, højst lidt længere end blomsterne 
3 

genevensis 
Støttebladene mest helrandede, mest mindst 2 x blomsterne pyramidalis 

Ajuga genevensis L. Bakkelæbeløs. l0-40cm. Støttebladene ofte blå eller 
lillaanløbne. Kronen klart blå, 12-20mm. Grundbladene ofte væk under blom, 
stringen. IV-VII. FVTLP. 0-18oom. 
A. pyramidalis L. Pyramidelæbeløs. 5-JOcm. Planten noget gulgrøn. Blade
ne jævnt a!tagende opad. Grundbladene blivende. V-VII. FVTLP. l000-2400m. 
A. reptans L, Krybende læbeløs. IV-VI. FVTLP. 0-1500m. 

A. chamaep1tfs (L.) Schreber Gul læbeløs. 5-15cm. Bladene smalt ]-flige
de, fl1gene5-20xl-2mm Støttebladene lig bladene. Kronen 7-15mm. FVTLP. 
Teucrium. Kortlæbe. 

1. Enårig. Bladene 1-2 x fjersnitdelte •••••••••••••••••••••••••• botrys 
Flerårig. Bladene udelte til lappede 2, 

2. Blomsterstanden hovedformet, oftest bredere end lang ••••••••••.••. J, 
" længere end bred, ikke hovedformet 4, 

3, Bladene helrandede, Blomsterne bleggule, 12-14mm ••••••••••• montanum 
" med 2-5 par rundtakker. Blomsterne 5mm, hvide/rødlige polium 

4, Bægeret 2-læbet •. , ••.•••••••. , •• , ,, •••••• , , • , , , •• , ••• , • , ••• , •••••• 5, 
" regelmæssigt 6, 

5. Klaseaksen og bægeret med korte hår og 0-fa kirtelhar scorodonia 
" " " " lange " " ofte kirtlede siculum 

6. Stænglen urteagtig, Kronen 7-lOmm ••••••••••••••••.••••••••• scordium 
" forveddet forneden. Kronen 9-l 7mm 7, 

7. Stænglen håret •••• , , •.••• , , •••••••• , • , • , •• , • , , •• , , , • , , •• , chamaedrys 
" glat lucidum 

Teucrium scorodonia L, Klasekortlæbe. 20-60cm. Bladene trekantet-ægforme~ 
de med indskåren grund, rynkede, 4-5tx2i-Jicm, rt.Uldtakkede, Bægeret 4!-St 
mm. Kronen 9-lOmm, bleg.t·,-grøngul. VI-VII. TLP. 0-1500m. 

T. siculum Rafin, (T. scorodonia ssp. euganeu.m) Kirtelkortlæbe. 20-60cm, 
Som den foregående, men bægeret 7-8mm, Kronen oftest lyst rødlilla. V-VII. 
TV: Colli Euganei, Trenta-området. 0-lJOOm. 

T. scordium L. ssp, scordium Løgurt. 20-60cm. Med løglugt. Bladene lan
cetformede, med 5-7 par tænder. Kronen lyserød. VI-VIII, FVTLP, 0-1500m. 

T. botrys L. Druekortlæbe. 10-JOcm. Lådden enårig. Blomsterne fordelte 
over en stor del af de grenede stængler, rødlilla til lyserøde, ladne, 15-
20mm, Bladene ca. 2xl}cm. VI-IX. FVTLP. 0-1500m. 

T. chamaedrys L. Ædelkortlæbe, 10-JOcm. Bladene indtil 2xlcm, groft til 
indskarent tandede, med 5-8 par tænder. Kronen 12-15rnm, oftest rødlilla. 
V-VII. FVTLP. 0-l?OOm. 
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Teucrium lucidum L. Skinnende kortlæbe. 20-50cm. Næsten glat, Bladene ind 
til 4x3cm, dybt tandede til svagt lappede, buttandede. Kronen 14-l?mm, rød
lilla. VI-VIII. P: V.Maira, V.Grana, V.Gesso, V.Pesio, Tenda. 400-lBOOm. 

T. montanum L, Bjærgkortlæbe. 10-25cm. Halvbusk med liggende eller opsti
gende, hvidfiltede grene. Bladene læderagtige, linjeformede med omrullet 
rand. V-VIII. FVTLP. 0-2100m. 
T. poliu.m L. ssp, capitatum (L.) Are, 
med gr&filtet til hvidulden stængel og 
lOxlmm. VI-VIII. FVP. 0-900m. 
Scutellaria. Skjolddrager. 

Hovedkortlæbe. l0-25cm. Dværgbusk 
ret smalle, knippestillede blade på 

1. Bladene tandede, støttebladene helrandede.Klasen firkantet ••• alpina 
11 og støttebladene nogenlunde ens. Klasen ikke firkantet 2, 

2, Kronen 6-?mm, lyserød, med ret kronrør •••••••••••••••••••••••• minor 
" 15-22mm, blå, med krumt kronrør J, 

J. Bladgrunden ikke spydsformet, bladene jævnt tandede •••• galericulata 
" spydformet, bladene mest helrandede hastifolia 

Scutellaria alpina L. Alpeskjolddrager. 10-JOcm. Bladene lt-3cm, ægforme
de, takkede. Stænglerne liggende-opstigende. Klaserne korte, 2-4cm. Kronen 
23-25mm, rødlilla; underlæben ofte hvidlig. VI-VIII, P: V,Sesia og sydpa. 

S. galericulata L. Alm. skjolddrager. VI-VIII. FVTLP, 0-900m. , 
s. hastifolia L. Spydbladet skjolddrager. VI-VII. FL. 0-1500m. 

S. minor Hudson Liden skjolddrager. 5-20cm, Bladene 8-20x4-10mm, spydfor
mede og helrandede. VI-VIII. LP. 0-600m. 

Marrubium incanum Desr. 
tet, grenene oprette og 
mm, Bladene elliptiske, 
Kronen 1J-14mm, V-VIII. 

Hvidgrå kransburre. J0-50cm. Stænglen tæt hvidfil
korte eller manglende. Bægeret 5-tandet, røret 7-8 
tæt filtede, grågrønne ovenpå, hvide nedenunder. 
FV: Venedig-stranden til Monfalcone, 0-1200m. 

M. peregrinum L, Smalbladet kransburre. J0-60cm. Stænglen med skrat udsta
ende grene fra de fleste bladhjørner. Bladene smalt rudeformede, m.m. hvid
filtede. Bægeret 5-tandet, røret 3-5mm. Kronen 8-gmm. Indslæbt i V. VI-VIII 

M. vulfare L. Alm. kransburre. 20-45cm. Grå- til hvidfiltet. Bladene m.m. 
rt.U1dag 1ge, uregelmæssigt rundtakkede, med en stilk på l-2cm. Bægeret 10-
tandet, med udstående, krogformede tænder. Kronen 6-?mm. V-VIII, FVTLP. 

Sideritis hyssopifolia L. Klippekortkrone. 10-40cm. Flerårig med forved
det grund, Bladene omvendt lancet- til spatelformede, 2-4cm, m.m. helran
dede, Akset med 5-15 ca. 6-blomstrede kranse med bredt ægformede støtte
blade. Kronen ca. 10mm. VII-IX, P: Kottiske og Søalperne. 600-1500m. 

S. montana L. Kortkrone. 5-25cm. Enårig. Bladene tandede, elliptiske til 
lancetformede, Bægeret med 3 opad- og 2 nedadrettede tænder, 6-Smrn. Kronen 
gul og brunrandet, ca. =bægeret.V-VII. VTLP, 0-lOOOm. 

S. romana L. Stortandet kortkrone. 5-25cm. Som den foregående, men bæge
ret med i stor og 4 små tænder. IV-VI, L. 0-1900m. 

Melittis melissophyllum L. Vild hjærtensfryd, J0-50cm, Ægformede blade 
pa 5-8xJ-5cm med 10-20 par tænder. Kransene m.m. ensidige, med 2-4 blom-
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ster i de øvre bladhjørner. Bægeret 12-25mm. V-VIII. FVTLP. 0-1400m. 
Galeopsis. Hanekro. 

1. Stænglen udstående stivhåret og m.m. fortykket ved bladfæsterne ••• 2. 
" ikke stivhåret eller fortykket ved bladfæsterne 5, 

2. Kronen gul, 25-35mm, ofte med stor, lilla plet på underlæben speciosa 
" lyserød eller hvid, 10-2 5mm 3. 

3, Stænglen også m.m. tiltrykt dunet på alle sider ••••••••••• pubescens 
" kun med børstehår 4, 

4, Bægeret med mørkhovede kirtelhår. Underlæben ikke udrandet tetrahit 
" " lyshovede " Underlæbens midterlap udrand. bifida 

5, Kronen gul, 25-30(20-35)rnm ••••••••••.••••• , ••• , •••• ,, • , ••••• segetum 
" lyserød, 10-20(-2 5 )mm 6. 

6. Stænglen halvtrind, blådugget, ofte glat i nedre halvdel •••• reuteri 
11 firkantet, ikke blådugget, ihvertfald dunet ved grunden 7. 

7. Bægeret grønt med udstående, klare hår ..••.....•.........••• ladanum 
11 hvidt " tiltrykte, matte angustifolia 

0:8.leopsis segetum Necker Gul han"ekro. 10-50cm. Stænglen krushåret og kir
telharet, især foroven. Bægeret 7-lOmm, silkefiltet. VII-VIII. FVTL. 

G. ladanum L. Sandhanekro. V-VII. FVTLP. 0-lOOOm. 

G. angustifolia Ehrh. Smalbladet hanekro. V-VII. FVTLP. 0-1600m. 

G. reuteri Rchb.f. Trindstænglet hanekro. 20-BOcm. Bladene lancet- til næ
sten linjeformede. Stænglen glat eller meget kort tiltrykt håret forneden. 
Kronen 16-20mm, dybrosa. VI-VIII. P: Søalperne, V.Gesso. 200-160Qm. 

G. speciosa Miller Hamphanekro. VI-VIII. FVTLP. 0-1600m. 

G. pubescens Besser Dunet hanekro. 20-50cm. Bladfæsterne kun lidt fortyk
kede. Kronen 2-3 x bægeret, mest lillarød med gult svælg. VI-VIII. I<'VTLP. 

G. tetrahit L. Alm. hanekro. VI-VIII. FVTLP. 0-2000m. 

G. bifida Boenn. Skovhanekro. VI-VIII. VTLP. 0-1500m. 

Lamium. Tvetand. 

1. Enårig ••••••••••••••••••••••• , •••••••••• , • , ••••• , ••••• , ••• , , • , •••• 2. 
Flerårig 4, 

2. Støttebladene m.m. siddende. Frugtbægertænderne sammenstødende 
amplexicaule 

Støttebladene m.m. stilkede.Frugtbægeretstænder udstående J, 
3, Bladene rundtakkede. Kranrøret forneden opadkrummet ••••••• purpureum 

'
1 uregelmæssigt lappede. Kranrøret ret hybridum 

4, Kranrøret bøjet ved grunden , ••••• , ••••••••••••••••••••••••• , ••.••• 5. 
11 ret 6. 

5, Kronens sidelapper 1-tandede. Kronen mest rød ••••••••••••• maculatum 
11 

" 2-3-tandede. Kronen hvid album 
6. Støvknapperne glatte. Bladene mest 8-12x7-10cm ••••••••••••••• orvala 

11 hårede, 11 3-7x2-5cm garganicum 

Lamium orvala L. Kongetvetand. J0-60cm. Bladene trekantet-ægformede, groft 
og uregelmæssigt tandede. Bægeret 12-20mm. Kronen 25-45mm, vinrød, røret 

194, 

15-20mm. Underlæben uregelmæssigt tandet, IV-VI. FVTL. 0-1200m. 

Lamium garganicum L. sss, laevigatum Are. Stribet tvetand. 20-50cm. Bla
dene groft tandede med-10 par tænder, Kronen 25-40mm, lyserød til rød
lilla, undetlæben omvendt hjærteformet, IV-VIII. P: Søalperne. Q-1900m. 

L. maculatum L. Plettet tvetand, 20-50cm. Bladene ofte blegplettede, Kro
nen 20-30mm, med hvidligt rør og rød, ofte plettet underlæbe. l<'VTLP, 

L. album L, Døvnælde. V-VIII. FVTLP. 0-1200m. 

L. purpureum L. Rød tvetand. III-X. FVTLP. 0-1500m. 

L. hybridum Vill. Fliget -tvetand. V-VIII. FL. 0-1500m. 

L. amplexicaule L. Liden tvetand. I-V+ IX-XI, Ii'VTLP, 0-1200m. 

Galeobdolon luteum Huds. ssp •. flavidum (Herm.) Holub (Lamiastrum galeobdo
lon ssp. ±.) Guldnælde. V-VIII. FVTLP. 100-1900m. 

Leonurus cardiaca L, Alm. hjærtespand, VI-VIII. FVTLP. 0-1400m. 

L, marrubiastrwn L. Stortandet hjærtespand. 50-120cm. Grådunet toårig. 
Nedre blade ægformede og groft takkede, 2-6cm. Kransene fjærne og næsten 
kugleformede. Kronen ca.-= bægeret. VII-VIII. VLP. 0-60Qm. 

Ballota frutescens (1.) Woods Tornet tandbæger. J0-50cm, Busk. Bladene 
ægformede, l~-3xl-2cm, med 2-4 par tænder. Forbladene ændrede til gule 
torne på 5-Bmm. Blomsterne 15-lBmrn, hvide eller lyslilla. V-VII. P: Søal
perne. 400-1500m. På kalkklipper. 

B. pseudodictamnus (1.) Bentham Gulfiltet skålbæger. 30-50cm. Forveddet 
forneden. Gulfiltede stængler. Æg-hjærteformede eller runde blade på 3-5 
x 3-4cm. Bægeret 8-lOmm, med en uregelmæssigt rundtakket krave på 7-Bmm. 
Kronen 14-15mm, hvid og rødprikket. VI-VII. V: Måske stadig forvildet. 

B. nigra L. ssp, foetida Hayek Tandbæger. V-VIII. FVTLP. 0-1300m. 

Stachys. Galtetand. 

1. Bladene mest i roset. 1-3 par stængelblade ••••••••••••••••••••••• 2, 
" iKke overvejende i roset; oftest flere stængelblade 4, 

2. Kronen gul ••• , , • , ••••• , • , ••••••••.•••••••••••••••••• , ••• alopecuros 
" rød 3, 

J. Bægeret tydeligt netåret. Kronen 20-24mm •••••••••••••••• densiflora 
" ikke netåret. Kronen 12-lBmm officinalis 

4. Enårig ••••••••••••••••• , , •••••••••••••••••••••••••• , ••••••••• , ••• 5. 
Flerårig 6. 

5. Kronen bleggul, 10-16mm. Bægertænderne ca. i x røret ••••••••. annua 
" rød eller hvid, 6-Bmm. Bægertænderne ca.= røret arvensis 

6 • Kronen gul •••••••••••••••••••••••• , •••• , •••••••••••••••• , • , •••• , • 7. 
11 rød 9. 

7. Ingen grundbladsroset ••••• , ••••••••••••• , •• , •• , , ••••••••••••• re eta 
Med 11 8. 

8. Bægeret uden kirtelhår •••••••• , , •••••••• , ••••••• , •••• , •••• mari tima 
" med II pubescens 
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9. Kransene med (2)6-10 blomster. Alle forblade under i x bægeret •• 10. 

" 11 10-30 blomster. Forbladene ofte lig bægeret 11. 
10. Bladene æg-hjærteformede, alle stilkede ••••••••••••••••• silvatica 

11 aflange, de øvre siddende palustris 
11. Nøglerne 1-5(-lO)mm langt stilkede •••••••••••••••••• Ballota nigra 

11 siddende 12. 
12. Stænglen udstående håret, kirtlet foroven •••••••••••••••••• alpina 

" tæt hvidulden-filtet, næsten ukirtlet foroven 13. 
13. Fleste blade med hjærteformet grund ••••••••••••••••••••• germanica 

" 11 11 kileformet grund byzantina 

Stachys alopecuros (L.) Bentham Hævehalegaltetand. 20-50cm. Bladene tre
kantet-hJærteformede, 1-2 x så lange som brede, 3-10x3-7cm. Akset tæt. 
Kronen bleggul. VI-VIII. FVTLP. J00-2JOOm. 2 underarter: 
ssp. alopecuros: Kronens overlæbe udelt og afrundet. 
ssp. jacguinii (Godron) Vollmann: Kronens overlæbe kløvet. Aksets nedre 
kranse veladskilte. 
S. densiflora Bentham (S. monieri, S. pradica) Hovedgaltetand. l0-30cm. 
Bægeret 12-15mm. Stængel og blade tæt uldhårede, øvre stængelhår li-Jmm. 
Grundbladene 5-6xl-l{cm. Akset tæt og rundt. VII-VIII. ]<'VTLP. 1300-2300m. 
s. officinalis (L.) Trevisan Betonie. 30-?0cm. Grundbladene 6-?x2-2!cm. 
Stængel og blade glatte til spredt hårede. Bægeret .. 5-lOmm. FVTLP. 2ssp.: 
ssp. officinalis: Stænglen halvglat eller spredt haret. Grundbladene med 
hJærte±ormet grund og m.m. parallelle s~de:• VI-VIII. :b'VTLP. " 
ssp. serotina (Host) Murb.: Stænglen stivharet af nedadvendte ~ar. Grund
bladene med tilsmalnet grund , trekantet-spydformet. VIII-X. SJ. 
S. alpina L. Alpegaltetand. 40-lOOcm. Bladene 5-18cm, aflangt ægformede, 
grønne eller gragrønne, tandede. Blomsterne rødbrune, 15-22mm. FVTLP. 

s. germanica L. Filtet galtetand. 30-60cm. Bladene 3-12xl-5cm, aflange 
til aflangt-ægformede, m.m. grønne ovenpa, grafiltede nedenunder. Stæng
len gråfiltet. V-VIII. FVTLP. 0-1400m. 
S. byzantina Koch Lammeøre. 20-BOcm. Hele planten hvidfi~tet. Bladene 
3-10xl-f-4cm, de nedre aflangt-spatelf ormede. VI-VII. Forvildet i 1''1P. 

S. silvatica L. Skovgaltetand. VI-VIII. FVTLP. 0-l?OOm. 
S. palustris L. Kærgaltetand. VI-VIII. l!'VTLP. 0-1300m. 
s. recta L. Bleggul galtetand. 20-40cm. Bladene 3-5cm, aflange til li~je
formede. Kransene med 6-16 blomster og mindre, ægformede støtteblade pa 
llx5mm. Kronen 15-20mm, bleggul. V-IX. FVTLP. 0-210Qm. 3 underarter: 
ssp. recta: Bægeret 5-?mm, regelmæssigt 5-tandet, mest uden i-lmm lange 
kirtelhar. Kronens underlæbe 5-Brnm. 
ssp. labiosa (Bertol.) Briq.: Bægeret 7-lOmm, uregelmæssigt, mest med i-1 
mm lange kirtelhår. Kronens underlæbe 8-12mm. Mellemste og øvre blade 
7-lOmm brede, rund- til savtakkede. 
ssE. subcrenata (Vis.) Briq.: Som foregående, men mellemste og øvre blade 
1- mm brede, helrandede til svagt rundtakkede, ofte med omrullet rand. 

s. maritima Gouan Strandgaltetand. 10-30cm. Filtet-håret. Bladene 2i-4?m, 
aflange til bredt ægformede. Kransene 4-6-blomstrede. Kronen bleggul, fil-
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tet, 12-14mm. VII-VIII. Klitter og sand. F. (Maske tale om følgende art). 

Stachys yubescens Ten. Dunet galtetand. 20-40cm. Bladene ca. 25x4-5mm. 
Kronen b eggul og dunet, ca. 12mm. V-VI. V: Isola di Pellestrina pa syden
den ved Ca'Roman nær den ydre mole. 

S. annua (L.) L. Enarig galtetand. 10-30cm. Bladene lancetformede og 
spidse, m.m. rundtakkede. Bægeret 5-Bmm, håret til spidsen. Kronen 10-16 
mm, undertiden rødprikket. V-VIII. LP. 0-800m. 

S. arvensis (L.) L. Agergaltetand. III-V. LP. 0-600m. 
Nepeta cataria L. Katteurt. 50-lOOcm. Bladene æg-hjærteformede, 2-6xli-3 
cm, grofttantlede; stilkene l-3(4)cm. Stænglen tæt horthåret og grågrøn. 
Kronen hvid med røde prikker. Bægeret 6-8mm, lidt krummet. FVTLP.VI-VIII. 

N. nepetella L. Spinkel katteurt. 30-60cm. Stænglen dunet. Bladene 1-4 x 
f-2cm; stilkene 3-10(15)mm. Bægeret 5-Bmm. Kronen hvid (sj. lyserød eller 
lyslilla), men uden røde prikker, l0-12mm. VII-VIII. P. 800-2200m. 
N. nuda L. Glat katteurt. 50-lOOcm. Stænglen og bladene næsten glatte. 
Bladene siddende, kun de nedre med l-5mm lange stilke. Bægeret 4-6mm. Kro
nen 6-Bmm, lilla eller hvid. VI-VII. FVTLP. 300-1600m. 
Glechoma hederacea L. Alm. korsknap. Bægertænderne trekantede, under 2mm, 
mest lidt uens. Blomsterstilkene ca. 1mm. Kronen l-2cm. III-VI. FVTLP. 

G. hirsuta W.& K. Håret korsknap. Bægertænderne sylformede, over 2mm, mest 
lige lange. Blomsterstilkene 2-4mm. Kronen 2-3cm. III-VI. VL. 0-lOOOm. 
Dracocephalum ruyschiana L. Smalbladet dragehovede. 10-30cm. Bladene hele, 
smalt lancetformede, 3-4cm x 3-5mm, helrandede. Bægertænderne ret ens. Kro
nen 25-30mm, blå til lilla. VII-VIII. TP. 1300-2200m. 
D. austriacum L. Storblomstret dragehovede. 20-40cm. Bladene med 3(-7) 
smalle, helrandede flige; fligene 2-3cm x l-2~mm. Bægeret med 1 stor tand. 
Kronen 3!-4icm, blålilla. V-VI. 1300-2000m. T: V.Venosta ved Tschengls og 
Prad. P: Moncenisio. 
Prunella laciniata (L.) L. Hvid brunelle. 15-25cm. Tætdunet flerarig. I 
det mindste de øvre blade fjerfligede til lappede, 4-?cm. Kronen gullig
hvid, 15-l?mm. IV-VIII. FVTLP. 0-1400m. 
P. vulgaris L. Alm. brunelle. IV-X. FVTLP. 0-200Qm. 

P. ~randiflora (L.) Scholler Storblomstret brunelle. l0-20cm. Blomsterne 
24- 6(18-Jo)mm. Akset uden blade under sig. Støttebladene 15-20xl5-20mm. 
VI-VIII. FVTLP. 200-2400m. 
Melissa officinalis L. HJærtensfryd. 30-80cm. Med citronduft. Bladene 
4-5x3-4cm, ægformede. Kransene 2-blomstrede. Bægeret 7-9rnm, overlæben kort
tandet. Kronen mest bleggul, l0-12rnm, krumrøret. V-VIII. FVTLP. 0-lOOOm. 

Sature,ja montana L. ssp. varie~ata (Host) Ball Vinterbønneurt. 10-40cm. 
Flerårig med forveddet grund.ladene linje-lancetformede, helrandede 1 of
te knippestillede. Kronen 6-12mm, blegrød. VII-IX. F. 0-1300m. 

S. hortensis L. Bønneurt. 10-30cm. Ofte lilla enarig. Bladene 10-25x2-4 
mm, helrandede •• Kronen 4-?mm, hvid, lyserød eller lyslilla. VI-IX. Dyr
ket og forvildet i FVTLP, 0-1300m. 
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Micromeria thymifolia (Scop.) Fritsch Timianmurtråd. 15-30cm. Halvbusk. 
Bladene elliptiske til ægformede, 5-20xJ-12mm, glatte, svagt tandede, stil
ken 3-4mm. Kronen 7-8mm, blegrød med lilla prikker. VI-VIII. F. 100-900m. 
Calamintha grandiflora (1.) Moench Bøgemynte. 20-50cm. Stænglen liggende 
med oprette blomstrende skud. Bladene ægformede, 3-5x2-4cm. Kransene 1-5-
blomstrede, m.m. ensidige. Kronen 25-35mm, lyserød. VII-VIII. FVTLP. 
C. silvatica Bromf. Alm. bjærgmynte. 30-80cm. Stænglerne opstigende. Bla
dene bredt ægformede til runde, takkede. Kvastene 3-9-blomstrede pa en 
stilk op til 15nun. Bægeret 6-lOmm, dets nedre tænder 2-4mm. V-X. FVTLP. 
ssp. silvatica: Større blade 5-6xJ-4cm. Kvaststilkene op til 15mm. Kronen 
15-22rnm. 
ssp. ascendens (Jordan) Ball: Større blade lt-3xl-2cm. Kvaststilkene 1-3 
(-lO)mm. Kronen 10-16mm. 

C. nepeta (L.) Savi Grå bjærgmynte. 20-40crn. Som foregående, men bladene 
helrandede eller svagt tandede. Bægeret 3-7mm, med de nedre tænder 1-2mm. 
V-X. FVTLP. 0-1500m. 2 underarter: 
ssp. nepeta: Bladene ægformede, 1-1 3-1,5 x så lange som brede, op til 35mm. 
Kvastene i0-20-blomstrede og længere end støttebladene. 
ssp. glandulosa (Req.) Ball: Bladene æg-rudeformede, ca. så lange som bre
de, op til 22mm. Kvastene 5-11(-15)-blomstrede, Sj. :·længere end støttebl. 

Acinos alpinus (1.) Moench Alpevoldti~ian. l0-20cm. Li~ner den følgende, 
men flerarig. Kronen 15-20mm, stærkt lilla. Bladranden ikke omrullet, un
dersidens ribber ikke fremtrædende. VI-VIII. FVTLP. l000-2600m. 

A. arvensis (Lam.) Dandy Alm. voldtimian. IV-VI. FVTLP. 0-1300m. 

Clinopodium vulgare L. ssp. vulgare Kransbørste. VI-VIII. FVTLP. 0-1500m. 

Hyssopus officinalis L. Isop. 20-50cm. Nedentil forveddet flerårig. Blade
ne 2o-Jox2-3mm, helrandede og ofte omrullede. Bægeret rørformet. VII-X. 
FVTP. 200-1200m. 
ssp. officinalis: Støttebladene spidse, men ikke brodspidsede. 
ssp. aristatus (Godr.) Briq.: Støttebladene brodspidsede. 

Origanum vulgare L. Almindelig merian. VI-IX. FVTLP. 0-1400m. 

O. ma,joran~ L. Havemerian. 20-50cm: ~ladene mest 8-20x5-10mm~ :8gformede 
til elliptiske, helrandede, m.m. grafiltede. Støttebladene grafiltede. 
Bægeret 1-læbet, kløvet på den ene side. Kronen ca. 4mm, hvid eller lyse
rød.VI-IX. Dyrket og forvildet. 

Thymus. Timian. 

1. Bladranden omrullet. Dværgbusk med oprette grene ••••••••••• vulgaris 
" ikke omrullet 

2. Stænglerne hårede hele vejen rundt •••••••••••••••••••••••••••••••• 
2. 
3. 
8. 
4. 
6. 

" tvesidet hårede eller kun hårede pci kanterne 
3, De udstrakte skud ender med en blomsterstand •••••••••••••••••••••• 

" 11 " 11 
11 et bladknippe 

4. Blomstrende skud med nedbøjede hår på 0,2-0,4mm •••••••• 
" " 

11 udstående 11 
" 0, 5-1, 5mm 

oenipontanus 
5. 
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5. Bladundersiden med stærkt fremtrædende sideribber ••••••••• humifusus .. 
6. Blomstrende .. 
1. Blomstrende .. 
8. Blomstrende 

.. 
skud .. 
skud .. 
skud 

svage sideribber pannonicus 
med udstående hår på 0,5-0,7mm ••••••••• glabrescens 

11 nedbøjede " 11 0,2-0,4nun 7 . 
trindt hårede både foroven og forneden ••••• praecox 
kanthårede forneden polytrichus 
kanthårede ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 9. 
tvesidet hårede 10. 

9. Blomstrende skuds blade længere foroven end forneden •••••••• alpester 
11 ensartet lange pulegioides 

" " 

" " 
10. Blomstrende skud tvesidet hårede nederst, trindthårede øverst 

polytrichus 
Blomstrende skud tvesidet hårede både foroven og forneden 11. 

11. Blomstrende skud forneden med knippestillede blade longicaulis 
11 11 uden bladknipper forneden 12. 

12. Stænglen foroven med udst&ende hår pa 0,5-0,6mm •••••• froelichianus 
11 

" " nedbøjede " 11 0,2-0,3mm 13. 
13. Bladundersiden med stærkt fremtrædende ribber •••••••••••• alpigenus 

" 
11 svage ribber alpester 

Thymus vulgaris L. Havetimian. 10-)0cm. Bladene 3-8x!-2ftmm, filtede, ikke 
randharede. Støttebladene lidt bredere og næsten flade. Kronen 5-6mm, hvid 
til blegrød. V-VI. P. 0-8oom. 

T. pannonicus All. Steppetimian. 10-25cm. Planten med busket vækst. Bla
dene al~ddende, 3-6 x så lange som brede. Bægeret 2ft-3imm. Blomster
standen forlænget og mellembrudt. V-VIII. VTLP. 0-800m. 

T. humifusus Bernh. 5-15cm. Bladene stilkede, ægformede til rundagtige, 
m.m. ens, tæt lådne, lysribbede nedenunder og med bueformet sammenløbende 
sideribber. Ingen nedre bladknipper. V-VIII. TP. 100-1500m. 

T. !labrescens Willd. Kort timian. 10-20cm. Bladene kortstilkede, ca. 2i 
x s lange som brede. Bægeret 3-5mm. Blomsterstanden forlænget og mellem
brudt. Bladoversiden mest glat. Ingen nedre bladknipper. VTP. 0-1200m. 

T. oenipontanus H.Braun 5-lOcm. Stænglen opstigende. Bladene tilsmalnede 
1 stilken, ca. 3 x så lange som brede, Bægeret 4-5mm. Blomsterstanden 
kugle-hovedformet. Bladene m.m. ens. V-VIII. VTLP. 0-1500m. 

T. lon~icaulis Presl Langstænglet timian. 3-6cm. Langt krybende. Bladene 
m.m. siddende, 4-5 x så lange som brede, længere opad. Forneden med 4-6 
par tætstillede bladpar (over 6-8mm stængel). IV-VIII. FVTLP. 0-1600m. 

T. alpi6enus (Kerner) Ronn. 6-lOcm. Bladene kortstilkede, ægformede til 
rundagt1ge, li-2 x så lange som brede, længere opad. VII-IX. FVTLP. 

T. polytrichus Kerner 3-15cm. Langt krybende. Bladene 1-3 x så lange som 
brede I ret ens lange, lådne ovenpå, kraftigt ribbede. VI-IX. lt'VTLP. 

T. alpester Tausch 8-15cm. Bladene kortstilkede, 1,8-2,5 x så lange som 
brede, længere opad stænglen, glatte. V-VIII. VTLP. 0-1500m. 

T. praecox Opiz Tidlig timian. 3-lOcm, Langt krybende. Bladene kortstilke
de, 1-2 x så lange som brede, længere opad, glatte og skinnende ovenpa, 
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med kraftige ribber, de nedre knippestillede. IV-VIII. TP. l00-1800m. 

Thymus froelichianus Opiz 5-lOcm. Stænglerne ofte noget oprette. Bl~dene 
kortstilkede, 2-3 x så lange som brede, nogenlunde ens, tæt hårede pa beg
ge sider, med svage ribber. IV-VIII. FVTLP, 0-1500m. (T. carniolicus) 
T, pulegioides L. Bredbladet timian. IV-VIII, FVTLP, 0-2200m. 

Lycopus europaeus L. Sværtevæld, VI-IX, 0-llOOm, 2 underarter: 
ssp. europaeus: Bladene glatte eller svagt hårede, ca. J-5 x så lange som 
brede. FVTLP, 
ssn. mollis (Kerner) Rothm,: Bladene gråfiltede, ca, 2! x så lange som bre
de. SJ. 
L. exaltatus L.f. Høj sværtevæld. 90-160cm. Som den foreg&ende, men kraf
tigere. Bladene fjerfligede bortset fra de nederste. Støttebladene 6-9mm 
(3-5mm hos europaeus). VII-IX. FVTLP. o-8oom. 
Mentha. Mynte. 

1. Bægertænderne lidt uens. Bladet under lem bredt ••••••••••.• pulegium 
" ens. Bladene oftest over lem brede 2. 

2. Støttebladene lig bladene. Blomsterstanden med blade eller meget 
små kranse i toppen ••••••••••••••.••••••• , ••••••••••••••••••.• 3. 

Støttebladene mest små og ulig bladene. Blomsterne i endestillede 
aks og hoveder 6. 

J. Bægeret bredt klokkeformet, tænderne bredt trekantede arvensis 
" smalt klokke- eller rørformet, tænderne smallere 4, 

4. Bæg
0

e
0

ret smalt klokkeformet. Blomsterstilkene mest glatte gentilis 
rørformet 5, 

5, Planten m.m. rød. Bægeret m.m. glat ••••••••••••••••••••••• smithiana 
grøn. Bægeret håret verticillata 

6. Bladene siddende ••••••••••• , •.•••• , ••• , .. , ••• , ••••••••••••••.••••• 7. 
tydeligt stilkede 9. 

7. Stængelbladene kun lidt længere end brede •••••••••••••••• suaveolens 
" 2 x så lange som brede 8. 

8, Stænglen og bladene m.m. glatte ••••••••••••••••••••••••••••• spicata 
" " bladundersiden hårede longifolia 

9, Bladene og bægerrøret hårede ••••••••••••••••••••••••••••••• aquatica 
" m.m. glatte piperi ta 

Mentha pulegium L. Polejmynte, 10-JOcm. Krybende til opstigende. Støtte
bladene lig løvbladene. Mange kranse i bladhjørnerne. Bladene oftest smalt 
elliptiske med 0-6 par tænder. Kronen 4!-6mm. V-IX. FVTLP. 0-1200m. 

M. arvensis L. Agermynte. VI-IX. FVTLP, 0-1600m. 

M. verticillata L, Kransmynte. (M, arvensis x aquatica). 

M. gentilis L. Engmynte, (.M. arvensis x spicata). 

M. smithiana R.A.Graham Rød mynte. (M. aquatica x arvensis x spicata). 
50-150cm. M.m. glat, Bladene ægformede, J-7x2-4cm. Støttebladene mindre 
opad, oftest længere end blomsterne. 

M. aguatica L. Vandmynte. VI-X. FVTLP. 0-1200m. 
M. piperita L. Pebermynte. (M. aquatica x spicata). J0-90cm. Bladene 4-8 
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x ll-4cm, oftest savtakkede. Blomsterne oftest i et aflangt, forneden mel
lembrudt aks. Mest halvglat. 

M. suaveolens Ehrh. Rundbladet mynte. 40-lOOcm. Bladene 3-4fx2-4cm, butte 
bredest nær grunden, stærkt rynkede, oftest savtakkede, m.m. grå-hviduldne' 
nedenunder. Kransene ofte sammentrængte til aks. V-X. FVTLP. 0-600m. 

M. lonfifol1a (L.) Hudson Grå mynte, 50-lOOcm, Bladene 5-9x2-4cm, grå- til 
hv1.df1.tede nedenunder, ofte udstående tandede, jævne til svagt rynkede ved 
grunden, spidse, bredest omkring midten.VI-X. FVTLP. 900-2000m. 

M. spicata L. Grøn mynte. VI-X. FVTLP. 0-1200m. 2 underarter: 
ssp. syicata: Stængler, blade, blomsterstilke og bægre hårede. Vild. 
ssp. g abrata (Lej.& Court.) Lebeau: Blomsterstilke og bægre glatte; stæng
ler og blade glatte til fåhårede. Dyrket og forvildet. 

Rosmarinus officinalis L, Rosmarin. J0-120cm. Busk med liggende eller 
opstigende grene med gråbrun bark. Bladene 15-28m.m, linjeformede med omrul
let rand med mørkegrøn over- og hvidfiltet underside. Blomsterne l0-12mm, 
få sammen, lyseblå. Kronens overlæbe kløvet, underlæben med skeformet mid
terflig, IV-VIII. FVTLP. Sj., tit forvildet, 0-800m. 

Lavandula angustifolia Miller 
ne 2-4cm, linJeformede og ofte 
sene til slut adskilte. Kronen 
perne. 0-l~OOm. , 

Ægte lavendel. 30-lOOcm. 
omrullede, Aksene J-8cm, 
9-12mm, lilla, VI-IX, P: 

Filtet busk. Blade
langstilkede. Kran
Kottiske og Søal-

Horminium pyrenaicum L. Dragemund. l0-25cm. Med roset af ægformede blade 
pa 5-6x4-5cm, glatte og skinnende ovenpå, lysere og kirtelprikkede neden
under, med 3-5cm lange stilke, 0-1 par små stængelblade. Klasen,lidt en
sidig. Bægeret mørklillat. Kronen 17-2lmm. VII-VIII, FVTLP. l500-2500m. 

Salvia. Salvie. 

1, Kransene med 12-30 blomster ••••••••••••••.•••••••••••••• verticillata 
" 2-10 11 2, 

2. Bægerets overlæbe flad i frugt ••• , ••••••••••••••••• , , •• , •••••••••.• J. 
" 

11 konkavt-tvefuret i frugt 5. 
J, Støttebladene længere end kronen, hindeagtige, 2-Jcm ••••••••• sclarea 

11 kortere " " 4, 
4. Kronen lysegul. Planten stærkt klæbrig ••••••••••••••••••••• glutinosa 

" hvid. Planten ikke klæbrig aethiopis 
5, Bladene fint rundtakkede. Støttebladene.lilla ••••••••••••••• nemorosa 

" groft takkede til indskårne. Støttebladene grønne 6. 
6. Bægeret med 1-l!mm lange hår. Bladene dybt lappede ••••••••• verbenaca 

" " O ,J-0 ,4mm lange hår, Bladene svagt lappede pratensis 

Salvia sclarea L. Harpikssalvie. 50-llOcm. Mest toårig, Bladene dunede, 
bredt ægformede med hjærteformet grund. Støttebladene rødlilla eller hvid
lige. Blomsterne 2-Jcm, lyslilla eller lyserøde. VI-VII. VTLP. 0-900m. 

S. aethiopis L, Filtet salvie. 30-lOOcm. Stængel og unge blade hviduldne, 
Bladene m.m. ægformede, 9-16xJ-8cm, uregelmæssigt og groft tandede. Kronen 
10-lSmm, V-VI. P: V,di Susa. 100-lOOOm. 

s. ~lutinosa L, Klæbrig salvie. 50-lOOcm. Bladene l0-1Jx6-8cm, trekantet
spy formede. Kransene mest 2-blomstrede, Kronen 3-4cm, lysegul med rødbru-
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ne tegninger. VI-IX. FVTLP. l00-1600m. 

salvia pratensis L. Engsalvie. 30-50cm. Bladene aflangt ægformede med 
hJærteformet grund, oversiden rynket, undersiden dunet. Kransene med 4-6 
blomster. Støttebladene under i x bægeret. Kronen l,5-30mm. 3 underarter: 
ssp. ~ratensis: 0-få kirtelhår. Planten ikke klæbrig. V-VIII. FVTLP. 
ssp.aematodes (L.) Briq.: Planten klæbrig. Kronen 2-3cm. Støttebladene 
grønne. Veneto. 
ssy• bertolonii (Vis.) Briq.: Planten klæbrig. Kronen l!-2cm. Støttebladene 
11 la. 

S. verbenaca L. Jærnurtssalvie. 20-50cm. Nedre blade elliptiske, 6-10x3-4 
cm med 3-4 par m.m. dybe lapper, m.m. kirtlede ovenpå. Kransene med 6-10 
blomster. Støttebladene lidt kortere end bægeret. Kronen 6-10(15)mm. VL. 

S. nemorosa L. Småblomstret salvie. 30-6Qcm. Bladene lancetformede, 4-5 x 
1-licm, spidse. Kronen 8-12mm, mest lilla. VII-IX. lt'TP. 0-600m. 

s. verticillata L. Kranssalvie. 30-BOcm. Bladene ægformet-trekantede, 8-12 
x 5-Bcm~ groft tandede; stilken ofte med 2 lapper. Blomsterstilkene 3-5mm. 
Kronen ~-15mm, blålilla. VI-IX. FVTLP. 0-1800m. 

Ocimum basilicum L. Basilikum. 20-40cm. Glat, opret enårig. Bladene ægfor
mede, 3-4x2-3cm. Kransene 4-6-blomstrede. Bægerets øverste tand bladagtig. 
Kronen 10-12mm, hvid eller blegrød. V-IX. Dyrket og forvildet i FVTLP. 

SOLANACEAE 

1. Kronen hjulformet, røret kortere end fligene ••••••••••••••••••••••• 2. 
Kronrøre t længere end kronfligene 4. 

2. Støvknapperne ikke sammenstødende. Frugtbægeret opblæst ••••• Physalis 
11 sammenstødende 3. 

3. Bladene mellembrudt fjersnitdelte. Gul krone •••••••••••• Lycopersicwn 
" hele til fligede Solanum 

4. Busk med torne. Kronen med kronrør og hjulformet krave •••••••• Lycium 
Urter, højst forveddede forneden 5. 

5. Rosetplante uden stængel. Blomsterne udgår fra rosetten ••• Mandragora 
Med bladet stængel 6. 

6. Alle blade modsatte •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Petunia 
Med spredte blade 7. 

7. Kronen 5-lOcm, tragtformet •••••••••••••••••••••••••••••••••••• natura 
" mindre 8. 

8. Kronen blB. til lilla. Bæger~t delt næsten til grunden ••••••• Nicandra 
11 af en anden farve 9. 

9. Blomsterne brunlilla •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 10. 
11 lyse 11. 

10. Blomsterne nikkende. Kronfligene højst l-2mm ••••••••••••••• Scopolia 
Kronfligene mest 4-?mm. Frugten et sort bær Atropa 

11. Bladene lappede. Blomsterne i en klase ••••••••••••••••••• Hyoscyamus 
11 helrandede. Blomsterne i bladhjørnerne Salpichroa 

Nicandra physalodes {L.) Gaertner KantQæger. VII-X. Dyrket og forvildet. 

Lycium europaeum L. Europæisk bukketorn. l-4m. Stærkt tornet. Bladene of-
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test bredest i øvre halvdel, 7-12mm brede. Kranfligene højst 1/3 x kranrø
ret. Kronen blegrød. IV-IX. Dyrket og forvildet i V: Venedig. 

Lycium chinense Miller Bredtbladet bukketorn. !-2~m. Fåtornet. Bladene bre
dest pa eller under midten, l-5cm brede. Kronfligene længere end kronrøret. 
Kronen lilla. IV-XII. Dyrket og forvildet i VLTP. 0-600m. 

Atropa belladonna L. Galnebær. VI-IX. FVTLP. 0-1400m. 

Scopolia carniolica Jacq. Galningeurt. 20-40cm. Nedre blade skælagtige, 
de øvre iO-i5x5-6cm. Blomsterne enlige i bladhjørnerne::..,·.Bægerrøret 7-9mm, 
tænderne 4-5mm. Kronen tragtformet, 20-25mm lang, 15mm bred. IV-V. P: ved 
Biella. 500-1500m. 
Hyoscyamus ni9er L. Bulmeurt. 30-BOcm. Stængelbladene siddende. Kronen 
hvidgul med lilla årer. V-VIII. FVTLP. 0-1200m. 

H. alhus L. Hvid bulmeurt. 30-50cm. Stængelbladene stilkede. Kronen hvid
gul, uden lilla årer, men med grønligt eller lillat svælg. V-VIII. FVTLP. 

Physalis alkekengi L. 30-?0cm. Frugtbægeret orange. Kronen hvid eller gul
lig, uden mørke pletter. Støvknapperne gule. V-VII. FVTLP. 0-lOOOm. 

P. peruviana L. Hjærtebladet blærebæger. 30-BOc~. Frug1bægeret gr~n~. Kro
nen gul med 5 mørklilla pletter. Støvknapperne lilla, 32-4mm. Flerarig. 
Bladene tilspidsede. V-VII. Dyrket og forvildet i T. 0-600m. 

P. pubescens L. Dunet blærebæger. 10-90cm. Frugtbægeret grønt. Kronen gul 
med 5 mørke pletter. Støvknapperne lilla, l-2mm. Enårig. Bladene spidse. 
Dyrket og forvildet i VL. V-VII. 0-600m. 

Salpichroa ori~anifolia (Lam.) Baillon Svaleæg. 30-80cm. Flerårig med hvi
de, nikkende, lokke±ormede blomster i bladhjørnerne på 6-lOmm •. Bærret æg
formet, hvidt og spiseligt, 1-ltcm. VII-IX. P: Farv. ved L.Maggiore. 

Solanum nigrum L. Sort natskygge. III-X~. FVTLP. O-?OOm. 2 ~derarter: 
ssp. n1grum: Glat til dunet med oftest tiltrykte, ukir~lede ha~. " 
ssp. schuitesii (Opiz) Wessely: Lådden med oftest udstaende, kirtlede har. 

s. luteum Miller Håret natskygge. 10-?0cm. Som den foregående, men Kvaste
ne med 3-5 blomster, stilken 7-13nun (14-30 hos nigrum), ofte nedbøjet. Bær
ret gult eller rødt, ofte længere end bredt. III-XII. FVTLP. 0-900m. 2 ssp: 
ssp. luteum: Stænglen butkantet. Planten lådden med udstående og kirtlede 
har. Bærret rødt til gult. 
ssp. alatwn (Moench) Dostal: Højrød natskygge. Stænglen skarpkantet. Plan
ten glat til tiltrykt dunet, uden kirtelhår. Bærret rødt. 

S. dulcamara L. Bittersød natskygge. IV-VII. FVTLP. 0-llOOm. 

S. tuberosum L. Kartoffel. VI-VIII. Dyrket og udslæbt. 

s. rostratum Dunal (S. cornutum) Bøffelburre. 30-60cm. Tætfiltet enårig. 
Stænglen med gule torne på op til lem. Bladene dybt fjerlappede, med tor
net underside. Kronen gul, 2-4cm bred. VI-VIII. Forvildet i L. 0-300m. 
Lycopersicon esculentum Miller Tomat. VII-X. Forvildet i FVTLP. 
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Mandragora officinarum L. Grønblomstret alrune. Bladene stilkede, æglan
cetformede, helrand~de, bølgede~ svayt 1adne på ribbe:ne ~hvertfald.som 
unge. Blomsterne hvidgrønne, høJst 2 2 cm. III-V. V: Ch1ogg1a, Prealp1 Vie. 
Prealpi Veron. P: V.d'Aosta ved Chatillon. 0-Boom. ' 
Datura stramonium L. Pigæble. VII-X. FVTLP. 0-900m. 
Petunia x hybrida Hort. Petunie. VI-X. Dyrket og udslæbt i FVTLP. 

BUDDLEJACEAE 
Buddleja davidii Franchet Sommerfuglebusk. VI-IX. Forvildet i FVTLP. 

SCROPHULARIACEAE 
l. Kronen m.m. hjulformet, med kort kronrør, næsten regelmæssig •••••• 2. 

'' ikke '' 3. 
2. 2 støvdragere. Kronen 4-tallig, mest blå ••••••••••••••••••• Veronica 

4-5 støvdragere. Kronen 5-tallig, mest gul Verbascwn 
J. Kranrøret med en pukkel eller spore ved grunden ••••••••••••••••••• 4. 

" uden " " " " n " 10 • 
4. Kranrøret ikke lukket af en pukkel •••••••••••••••••••••••••••••••• 5. 

11 lukket af en pukkel 6. 
5. Nedre blade spredte og rosetdannende ••••••••••••••••••••• Anarrhinu.m 

" 
11 mest modsatte, ikke rosetdannende Chaenorhinum 

6. Kronen med en but pukkel ved grunden •••••••••••••••••••••••••••••• 7. 
11 11 

" spids spore " 11 8. 
?. Enårig. Bægerfligene længere end kronrøret •••••••••••••••• Misopates 

Flerårig. 11 kortere 11 " Antirrhinum 
8. Bladene smalle, m.m. siddende ••••••••••••••••••••••••••••••• Linaria 

11 brede og stilkede 9. 
9. Bladene lappede, stilken længere end pladen •••••••••••••• Cymbalaria 

" ej 11 
, 11 kortere 11 11 Kickxia 

10. Vandplante med hornbladsagtigt findelte blade ••••••••••• Limnophila 
Anderledes ll. 

11. Bægeret med 4 tydelige og m.m. ens tænder ••••••••••••••••••••••• 12. 
11 5-tandet eller tolæbet 20. 

12. Lyserød snylteplante uden bladgrønt ••••••••••••••••••••••• Lathraea 
Planten med grønne blade 13. 

13. Bægerrøret sammentrykt, skiveformet opblæst. Enårige •••• Rhinanthus 
11 ikke skiveformet opblæst 14. 

14. Blomsterne i ensidige aks •••••••••••••••••••••••••••••••• Odontites 
11 ikke i ensidige aks 15. 

15. Flerårig. Kronen gul med flad overlæbe •••••••••••••••••••••• Tozzia 
Enårige 16. 

16. Nedre blade helrandede •••••••••••••••••••••••••••••••••• Melampyrum 
Bladene tandede 17. 

17. Kronens overlæbe med 2 skråt oprette lapper •••••••••••••• Euphrasia 
" hel eller udrandet 18. 

18. Kronen sortlilla ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Bartsia 
0 hvid eller rød 19. 

19. Bægeret klokkeformet. Kronen hvid/lyserød •••••••••••••••• Bellardia 
11 rørformet. Kronen rød Parentucellia 

20. Kronrøret kort og m.m. kugleformet, længere end læberne Scrophularia 
11 rør- til tragtformet 21. 
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21. F jersni tdel te blade •••••••• , •••••• , •••••• , •••••• , ••• , •• Pedicularis 

Hele blade 22. 
22. Alle blade grundstillede. Kronen 3mm, regelmæssig •••••••• Limosella 

Med stængelblade 23, 
23. Stængelbladene spredte ••••••• , ••••••••••••••••••••••••• , ••••• , • , 24, 

" modsatte 26. 
24. Blomsterne mørkt blålilla ••••••••••••••••••••••••••••••••• Wulfenia 

'' ikke blå 25. 
25. Blomsterne gule, 15-50mm •••••••••• , •• , ••••••••••••••••••• Digitalis 

" rødlige, 6-9mm Erinus 
26. Blomsterne hvidlige til blegrøde •••• , •••••••••• , •••••••••••••••• 27. 

11 gule eller blå 28. 
27. Flerårig. Kronen 10-lBmm •••••••••••••••••••••••••••••••••• Gratiola 

Enårig. Kronen 2!-lOmm Lindernia 
28. Skarpt afsat klase. 4-lappet krone. 2 støvdragere •••••••• Paederota 

Uskarpt 11 11 
• 5-lappe t 11 

• 4 11 29. 
29. Bægeret l,?r-3mm • , ••••••• , ••••••••• ••• •••••••••••••••••••••••• Tozzia 

" 8-20mm Mimulus 
Gratiola officinalis L. Nådesurt. 15-30cm. Glat, opret flerårig. Bladene 
lancet±ormede, spidse, 2-5cm, m.m. savtakkede, kirtelprikkede. Kronen rør
formet med en noget tolæbet krave. Sumpe og grøfter. VI-VIII. 1''VTLP. 

Limnovhila indica (L.) Druce x sessiliflora Bl. 20-40cm. Vandplante. Bla
dene i kranse pa 7-12 1 l-3cm, f intgrenede som hos Hornblad eller .I<'røpe ber. 
Blomsterne i kranse med 1(2) x delte blade. Bægeret 3-4mm. Kronen 6-7mm, 
gul med rødligt skær. Rismarker. VIII-IX.? 
Lindernia. Slamurt. 

1. Kronen 2!(-6)mm. 4 støvdragere ••••••••••••••••••••••••••• procumbens 
11 7-lOmm. 2 støvdragere samt 2 golde støvtråde 2. 

2. Højst de øverste blomsterstilke længere end støttebladene ••••• dubia 
Nedre og øvre blomsterstilke længere end støttebladene anagallidea 

Lindernia procu.mbens (Krocker) Philcox 
til opstigende. Helrandede, elliptiske, 
te 2 blomster sammen i bladhjørnerne på 
3-6mm, VII-IX, FVTLP. 0-300m. 

Slamurt. 5-15cm. 
3-årede blade på 
5-15(20)mm lange 

Glat, liggende 
7-25x3-12mm, Of
stilke. Kronen 

L. dubia (L.) Pennell Opret slamurt. 10-30cm. Opret eller liggende. Bla
dene æg- til omvendt ægformede, 8-25x5-15mm, småtandede. Blomsterstilkene 
5-12mm. Kronen 7-lOmm, VII-IX. Rismarker i PL. 0-200m. 

L, anaeyallidea (Michx.) Pennell Langstilket slamurt. 10-30cm. Nedre bla
de mes ægformede. Blomsterstilkene indtil 25mm. VII-IX, Rismarker i PL. 

Limosella aguatica L. Dyndurt. VI-IX. FVTLP. 0-180om. 
Mimulus moschatus Douglas Klæbrig abeblomst. 5-35 cm. Hele planten klæ
brigt-dunet. Bægertænderne m.m. ens. Kronen 2cm. VI-X. p. I<'orvildet. 
M. guttatus DC. Gul abeblomst. 20-50cm. Glat med kirteldunet blomster
stand. Bægertænderne uens. Kronen 4cm. VI-IX. T. 

Verbascum. Kongelys. 
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1. Hvert støtteblad med 1 blomst •.•••••••••• , •••••••••••••••••••••• , • 2, 
2-7 blomster 4, 

2. Alle støvknapper nyreformede. Kronen mest rødlilla ••.•••• phoeniceum 
Nedre " nedløbende, gul J, 

3, Planten glat forneden. Blomsterstilken længere end bægeret blattaria 
" kirtelhåret. kortere " " virgatum 

4. Nedre støvknapper nedløbende eller skævt påsatte •••••••••••••••••• 5, 
11 

" nyreforme de 9, 
5, Støvtrådene med rødlilla hår •••••••••••••••••••••••••••••• boerhavii 

" hvide eller gule h8.r 6. 
6, Klasens akse kirteldunet ••...• , ••• , ••• , • , • , , ••• , •••••••• , •• virgatum 

ukirtlet 7, 
?. Øvre stængelblade ikke nedløbende •••••••••••••••••••••••• phlomoides 

" " nedløbende 8, 
8. Blomsterstilkene 3-5mm, Kronen 3-5cm bred ••••••••••••••• densiflorum 

" ca. 0 mm. Kronen li-Jem bred thapsus 
9. Støvtrådene med gule eller hvide hår ••.•••••••••• , ••••• , • , • , • , , •• 10. 

" " rødlilla hår 11. 
10. Blomsterstilkene 2-5mm. Bladoversiden grådunet ••••••• pulverulentum 

" 6-llmm.. 11 næsten glat lychni tis 
11. Grundbladene bølget lappede •••.••••••••••••• , ••••••••••• , , sinuaturn 

" takkede 12. 
12. Grundbladene med tilsmalnet gnmd ••••• , •••••••• , , , •••• , • , • , chaixii 

" hj ærte formet grund 13. 
13, Støtteblade og bægre hviduldne •••••••••••••••••••••••••••••• nigrum 

" " glatte lanatum 

Verbascum phlomoides L. Hjærtebladet kongelys, 30-120cm. Grå-, hvid- el
ler gulfiltet toårig. Bægeret 5-12mm. Kronen 2-5icm bred. Nedre støvtråde 
glatte. Støttebladene æg-lancetformede, 9-15mm, V-VIII. FVTLP, 0-1300m. 

V. densiflorum Bertel. Storblomstret kongelys. 50-lOOcm. Nær foregående. 
Filten tæt, lidt grågul. Støttebladene tilspidset-trekantede, 15-40mm. 
VII-VIII. FVTLP. 0-1900m. 
V. thapsus L, Filtet kongelys. 50-120cm. Støttebladene lancetformede, til
spidsede, 12-18mm. V-VIII. 0-1700m. 2 underarter: 
ssp. thapsus: Grundbladene kortstilkede, Nedre blade langt nedløbende. Ned
re støvtrade glatte eller svagt hårede. FVTLP. 
ss~. crassifolium (Lam.) Murb.: Grundbladene stilkede. Nedre blade næppe 
ne løbenae. Nedre støvtråde tæt lådne, P. 

V. boerhavii L. Æg bladet kongelys. 30-120cm. Grundbladene 10-30x4-12cm, 
ægformede; stilken 4-Scm, Stængelbladene ej nedløbende. Støttebladene 
12-26x2-6mm. Frugtstilkene 10-16mm. V-VII. P. o-800m. 

V. lychnitis L. Blegt kongelys, 80-150cm. Stænglen grenet foroven og ofte 
ogsa forneden. Nedre blade lancetformede, mrøkegrønne og glatte ovenpa, 
hvidfiltede nedenunder. Blomsterstilke 6-llmm. VI-VIII. FVTLP. 0-2200m. 

V. sinuatum L, Bugtet kongelys. 50-lOOcm. Tætfiltet med kirtlet klase. 
Grundbladene 15-35x6-15cm. Toppen grenet og åben. Støttebladene 3-Smrn, Bæ
geret 2-4mm. V-VIII. FVTLP. 0-800m. 
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Verbascum ~ulverulentum Vill. Hvidtottet kongelys. 50-120cm. Tæt hvid
fnugget 2-arig, de ældre dele m.m. halvglatte. G~.1.ndbladene 12-40x6-15cm. 
Toppen grenet, ret tæt. Bægeret 2-3tmm. VI-VIII. FVTLP. 0-1400m. 

V. chaixii Vill, Savbladet kongelys. 50-120cm. Flerårig. Grundbladene 
12-25x6-9cm, m.m. glatte og mørkegrønne ovenpå; stilkene 5-12cm. Toppen 
oftest grenet. Støttebladene 2-Smm, linjeformede. VI-VIII, 0-lOOOm. 2ssp: 
ssp. chaixii: Grundbladene ofte lidt lappede ved grunden, gråfiltede ne
denunder. Øvre blade fjærnt tandede. FVTLP. 
ssK· austriacum (Schott) Hayek: østrigsk kongelys. Grundbladene ikke lap
peae, grønne nedenunder, Øvre blade fint tandede. F: Tarvisio. 

V. nigrum L. Mørkt kongelys. VI-IX. FVTLP. 0-1600m. , 
V. lanatum Schrader (V. alpinum) Uldkongelys. 50-120cm. Stænglen tæt uld
håret forneden. Grundbladene groft dobbelt eller enkelt tandede, svagt hå
rede ovenpå. Støttebladene 6-15nun, glatte, VI-VIII. FVTL. l00-1800m. 

V. blattaria L, Klasekongelys. 40-?0cm. Stænglen kantet, kirtlet foroven. 
Bladene glatte, rundtakkede til fjerfligede. Kronen 2-3cm, med lilla 
grund. øvre støvtråde med hvide og rødlilla hår. V-VIII. FVTLP. 0-8oom. 

V, vir~atum Stokes Kirtelkongelys, 50-150cm. Nær foregående. Kronen 3-4 
cm bre • De nedre blomster Wldertiden 2-3 sammen. Toppen mest ugrenet. 
VI-VIII. VLP. 0-600m. 
V. phoeniceum L. Purpurkongelys. 30-lOOcm, Oftest flerårig. Stænglen 
krusharet forneden, kirteldunet foroven. Få og sma stængelblade. Blomster
stilkene l-2!cm. Kronen 2-3cm bred. VI-VII. FVTLP, 0-60Qm. 
Scrophularia. Brunrod. 

1. De nedre blade 1-2 x delte ••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••. 2. 
Bladene takkede eller med 1 par lapper pa stilken J. 

2. Kronens overlæbe 1/2-2/3 x kranrøret ••••••••••••••••••••• juratensis 
" " 1/3 x kranrøret canina 

3. Kronen lysegul og regelmæssig •••••••••••••••••••••••••••••• vernalis 
" ikke gul, m.m. tolæbet 4, 

4, Bægerets hindekant O,l-0,2mm bred •••••••••••••••••••••••••••• nodosa 
11 

" 0, 4-0, 7mm " 5, 
5, Staminodiet rundagtigt. Bladgrtmden ofte hjærteformet auriculata 

" tvelappet. " m.m. kileformet umbrosa 
Scrophularia vernalis L. Vårbrunrod. FVTLP, IV-VI, 250-1400m. 

S. nodosa L. Knoldet brunrod~-VI-IX. FVTLP. 0-lBoom. 

S. auriculata L. Øret brunrod. 40-lOOcm. Mest glat, Stænglen smalvinget. 
Bladstilken med 1 (sj. flere) par lapper. Bægerfligene rW1de og hindekan
tede. Kronen grønlig med brunlilla overlæbe. VI-IX. FVTLP, 0-800m. 

S. umbrosa Dwn. Vandbrunrod. VI-IX. L. o-BOOm. 
S. canina L. Fliget brunrod. 15-80cm. Flerstænglet. Nedre blade modsatte, 
1-2 x fligede; øvre ofte spredte. Blomsterstilkenes kirtler m.m. siddende, 
Kronen brunlilla, 5-6mm, IV-IX. FVTLP. 0-1500m. 
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Scrophularia juratensis Schleicher (S. canina ssp. hoppii) Gulstrubet 
brunrod. jo-bocm. Nær foregående, men tættere kirteldunet, blomsterstilke
ne indbefattede. Kronen med gult svælg. VI-IX. 800-2000m. FVTLJ?. 

Anarrhinum bellidifolium (L.) Desf, Paddegab. 15-30(-BO)cm. Glat 2-flerå
rig rosetplante. Rosetbladene 4-Sxl-l!cm. Bleglilla til blå blomster i lan· 
ge klaser. Kronen J-4mm, rørfonnet med noget tolæbet krave, VI-IX, LP. 

Antirrhinum latifolium Miller Bredbladet løvemund, 50-lOOcm. Kirteldunet, 
mest over det hele. Bladene æg- til lancetformede, 2-?xl-Jcm, 1t-2t x så 
lange som brede. Kronen lysegul, JJ-48mm. V-IX, P, 0-600m. 

A. ma,7us L. Haveløvemund. 50-lOOcm. Glat forneden, kirtelhåret foroven. 
Bladene 3-7x!-2cm. Kronen 33-45mm, rød. V-IX. Dyrket og forvildet. 0-800m. 

Misopates orontium (L.) Rafin. Agerløvemund. 20-50cm. Enårig. Bladene 2-5 
cm x 2-7mm, modsatte forneden, ofte spredte foroven. Kronen 10-15mrn, mest 
lyserød. Linjeformede bægerflige. V-IX. FVTLP. 0-lOOOm. 

Chaenorhinum origanifolium (L,) Fourr. Bredbladet torskemund. 8-15crn, 
Mangestænglet flerarig, opstigende. Bladene mest omvendt lancetformede, 
Kronen l0-12mm, blålilla med mørkere striber og gul svælgpukkel. Sporen 
2-5mm. VI-VII. P: V.Macra. 300-SOOm. 
C, minus (L,) Lange Liden torskemund, IV-X. FVTLP. 0-1200m. 2 underarter: 
ssp. minus: Frugtstilkene 8-20mm. Kronen 6-9mm. 
ssu. litorale (Willd.) Hayek: Frugtstilkene 3-Bmm. Kronen 4-6mm. FV:Kysten 

Linaria, Torskemund. 

1, Kronen 4-9mm, Sporen li-Jimm. Enårig ••• , •••••••••••••••••••••••• , • 2. 
" 9-33mm. " 3-15mm J. 

2. Sporen stærkt krummet, Kronen bleglilla •••••••••••••••••••• arvensis 
ret. Kronen bleggul, ofte med lilla årer simplex 

3 , Kronen gul •••••••••• , ••••••• , ••••• , ••••• , , , • , , , ••••••• , • , , • • • • • • • • 4. 
" hvid, lilla eller lillastribet 8. 

4, Mellemste blade 5-15mn1 brede ••••••••••• , , ••••• , , •••••••• , • , •• , , • , , 5, 
Bladene l-2(-5)mm 6. 

5, Bladene mest i krans. Krybende stængler med opstigende skud tonzigii 
spredte. Stænglerne oprette genistifolia 

6. Bladene kransstillede, i hvert fald forneden •.••••••••••••••• supina 
mest spredte 7. 

7, Kronen 15-20mm, Sporen længere end underlæben •••••••••• angustissima 
" 2 5-33mm, 11 kortere " 11 vulgaris 

8. Kronen hvid •••••••••••••• , ••••••• , ••••••• , ••.••••••••••• chalepensis 
" m.m. lilla 9, 

9, Enårig. Kronen mørkt blålilla med hvid pukkel •••••••••• pelisseriana 
Flerårig 10, 

10, Kronen hvid til bleglilla med lilla årer •.•••••••••••••••••. repens 
lilla, ofte med orange svælgpukkel alpina 

e1inaria tonzigii Lona Urtorskemund. 5-12cm. Glat og blagrøn med kirtlet 
klase. Bladene S-22x5-8mm, de øvre oprette. Akset kort, ca. 2cm. Kronen 
21-25mm, Kalkurer. VII-VIII, L: Prealpi Bergam. (P,Arera, M.Pegherolo, Ci
ma di Menna). 1600-2400m. 
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Linaria genistifolia. (1,) Miller ~tivbladet torskemund. 30-lOOcm. Stærkt 
blågrøn, glat flerar1g. Bladene 3-arede, lancetformede, med omfattende 
grund, Kronen 12-20mm. Sporen 8-lOmm. VI-IX. TP. 400-lOOOm, 

L. chalerensis (L,) Miller Hvid torskemund, 15-40cm. Glat enårig. Blade
ne linJe ormede, 18-35xl-2mm. Klaserne løse. Kronen 12-16mm med en krum 
spore på 8-llmm. Svælget abent. IV-V, VL. 0-lOOOm. 

L. repens (L.) Miller Stribet torskemund. 30-?0cm. Glat. Bladene 20-40 x 
1-Zfmm. klaserne tætte og forlængede. Kronen 9-lJmm; sporen 3-5mrn, ret. 
VI-IX, P: Fra V,Aosta og sydpa. 0-2000m. 

L. pel1sser1ana (L,) Miller Hedetorskemund. 15-50mm, Glat og blågrøn. 
Bladene linJeformede. Klaserne tætte. Kronen 15-20mm, med stærkt forlæn
get overlæbe. Sporen 7-9mm, III-VI. P: V.Maira. O~IOOOm. 

L. vulgaris Miller Alm. torskemund. Klasen glat eller kirtelhåret. Sporen 
10-lJrnm. Bægertænderne æg- til omvendt lancetformede, halvspidse, FVTLP. 

L. angustissima (Loisel.) Barbas Akstorskemund. J0-70cm. Nær foregående, 
men altid glat. Sporen 7-lOmm, Bægertænderne linje-lancetformede og til
spidsede. VII-IX. FVTLP. 0-2200m. 
L, supina (L.) Chaz. Lav torskemund. 5-30cm. Liggende mea opstigende gre
ne, i-flerårig. Bladene 8-16xlmm, ofte ensidigt vendte, Klasens aks kirtel
dunet. Kronen 15-1891ID, Sporen 6-8mm. V-VII, P. 300-lOOOm. 

L, alpina (L.) Miller Alpetorskemund. 2-8cm, Liggende til opstigende, 
glat og blågrå. Bladene mest i krans. Klasen kort og tæt. Kronen 15-20mm. 
Sporen 6-7mm. VII-IX. FVTLP. 2000-2800m. 
L. arvensis (L.) Desf. Agertorskemund. 10-40cm. Opret og blågrøn. Blade
ne 1 krans forneden, spredte foroven. Klasen kirteldunet, Kronen 4-6mm. 
Sporen lf-Jmm. Frøene 1-l}mm. III-VI, VTLP. 0-600m. 

L. simplex (Willd.) DC. Ugrenet torskemund. 8-30cm. Som den foregaende, 
men Kronen 6-8mm, sporen 2-Jtmm, frøene 1,5-2,Jmm. IV-VI, VP. 0-lOOOm. 

Cymbalaria muralis Gaertner & al. Vedbendtorskemund. III-X. FVTLP. 

Kickxia elatine (L.) Dum.. ssv, elatine Spydbladet torskemund. 10-)0cm. 
Liggende, kirteldunet til -haret :enarig. Bladene mest trekantet-spydforme
de, Kronen 7-lQmm. Sporen ret. V-X. FVTLP, 0-llOOm. 

K. spuria (L.) Dum. ssp. s~uria Rundbladet torskemund. 20-40cm. Som den 
±oregaende 1 men bladene æg ormede med afrundet eller hjærteformet grund, 
Kronen l0-15mm. Sporen krum. VI-IX. FVTLP, 0-lOOOm. 

Digitalis grandiflora Miller Storblomstret fingerbøl. 60-lOOcm. Kronen 
lysegul, 3-4cm lang og med en mundingsbredde på 15-20mm og en but, helran
det overlæbe. VI-VIII, FVTLP. 0-1500m. 
D. lutea 1. Gult fingerbøl. 70-lOOcm. Kronen citrongul, 15-22mm lang, med 
en mundingsbredde på 5-8mm og en spidst tvetandet overlæbe. VI-VII. VTLP. 

Erinus al~inus L. Stenbalsam. 15-25cm. Noget tueformet, håret og lidt klæ
brig flerarig med omvendt ægformede blade, Stænglen opret med en kort kla
se, der forlænges i frugt, Bægeret næsten helt delt, Kronen rødlilla, 6-9 
mm bred, næsten regelmæssig, med 5 udrandede flige, der er noget kortere 
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end røret, V-VII. TP. 400-2JOOm. 

Wulfenia carinthiaca Jacq. Okseklov. 20-40cm. Ret glat flerårig. Rosetbla~ 
dene omvend~ lancet- til ægformede, 8-17cm. Skællignende stængelblade. Ak
set tæt, noget ensidigt. Bægeret næsten helt delt. Kronen 12-15mm, med 5 
korte lapper. VI-VII. F: Passo di Pramollo over Pontebba. 1J00-2000m. 

Paederota lutea Scop. Gul læbeærenrris, 10-JOcm. Opret flerarig med spid
se, æg-lancetformede blade på 3-7xl2 -Jcm med mindst 10 par tænder. Blom
sterne lysegule, 10-15mm, VI-VII. FVT. l000-2500m. 

P, bonarota (L.) L. Blå læbeærenpris. 5-15cm. Bladene afrundet-ægformede, 
butte, lf-2txl-licm, med højst 9 par tænder. Blomsterne mørkeblå, 8-lJmm. 
VII-VIII. FVTL. 1500-2600m. 
Veronica. Ærenpris. 

1, Blomsterne spredte i bladhjørnerne, Liggende planter ••••••••••.••• 2, 
'' i klaser 9, 

2. Bladene 3-9-lappede ••• , • , • , •••• , , ••••••• , • , , , • , •• , , , • , , •• , , ••• , , , • 3, 
" sav- til rundtakkede 5, 

3, Kronen hvid. Kapslen mest håret .•.•.••••••••••••••••••••• cymbalaria 
blå til lilla. Kapslen glat 4, 

4. Kronen blegblå, med tydelig, hvid midte. Mørkgr. støttebl. hederifolia 
bleglilla, med utydelig hvid midte. Lysegr. støttebl. sublobata 

5, Flerårig. Blomsterstilken 4-6 x bægeret. Griflen 3-4mm ••• filiformis 
Enårige " højst Jt x bægeret. Griflen højst 3mm 6. 

6, Frugtbægertænderne æg-hjærteformede med overlappende grund ••. polita 
" æg-lancetforme de, uden overlappende grund 7, 

7, Kapseludrandingen stumpvinklet. Kronen 8-12mm bred ••••••••.• persica 
" spidsvinklet. 4-Bmm 8. 

8, Kronen blå, Kapslen med korte krushår og lange kirtelhår •••••• opaca 
" bleg, " kun med lange kirtelhår agrestis 

9. Blomsterne i sidestillede klaser .•••••.•••••••••••••••••••••.••• , 10. 
" " endestillede 11 23. 

10. Planten m.m. glat. På fugtig bund ,,. , ••••• , •••••••• , • ,, , •••••••. 11. 
" håret. På tørrere bund 15, 

11, Alle blade stilkede, Blomstrende skud krybende forneden beccabunga 
øvre " siddende, " " m.m. oprette 12. 

12. Enårig med elliptisk kapsel • , .••.•••••• , , , , • , , , , , • , , , • anagalloides 
Flerårig. Kapslen ægformet til rund 13, 

13. Klaserne ofte spredte, Bladene m.m. linjeformede •••••.•. scutellata 
modsatte. Bladene m.m. lancetformede 14, 

14, Stilkene vandret udstående. Blomsterne lyserøde ••••••••••• catenata 
" skråt oprette. Blomsterne lyseblå anagallis-aquatica 

15, Klaserne med 2-7(-9) blomster , .•..••• , ••••• , ••••• , ., , • , •• , , , ••. , 16. 

16. 

17. 

Karte skud 
Lange " 
Stænglerne 

" 

over 9 " 17. 
med bladene samlede i en slags roset •.•••••.•••• aphylla 

" jævnt fordel te blade montana 
liggende med opstigende blomsterskud •.•••.•••••••.... 18. 
oprette eller hurtigt opstigende 2$, 
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18. Bladene smalt lancetformede. Klasen uden kirtelhår •••••••• prostrata 

" ægformede til elliptiske, Klasen med kirtelhår 19. 
19. Kronen ca. 2 x bægeret. Bladene tæt hårede •••••••••••••• officinalis 

" 4 x 11 
" stort set glatte allionii 

20. Frugt~tilken mindst 2 x støttebladet •.•.•..••.•••••••••• urticifolia 
højst 2 X 21 

21. Planten udståe~de håret: Stænglen tveskægget ••.••••••• ,,, chamaedry;· 
m~m. t~ltrykt.haret. Stænglen ikke tveskægget 22, 

22. Bladene fJerfligede, i det mindste de midterste ••••••••••• jacquinii 
" savtakkede teucrium 

23. Enårige .•.•••••••.••.••••.•••.•••••..••••••••••••••••••••••.•...• 24, 
Flerårige 30. 

24, Øvre stængelblade hånd- eller fjerfligede •.•• , , •••. , .•• , • , • , , ••• , 25, 
" " takkede 27. 

25. øvre stængelblade håndfligede. Frugtstilken ofte længere end 
støttebladet triphyllos 

Øvre stængelblade fjerfligede. Frugtstilken kortere end støttebl, 26. 
26. Griflen ca. imm, så lang som kapselindbugtningen ••.••••••.•..• verna 

11 ca. lfmm, længere end " dillenii 
27, Planten m.m. glat. Bladene aflange, Blomsterne hvidlige ••• peregrina 

" håret. Bladene ægformede. Blomsterne blå 28. 
28. Frugtstilken højst t x bægeret ••• , •••••• , , , •• , , • , •••• , , , • , • arvensis 

" mindst af bægerets længde 29. 
29. Kapslen bredere end lang. Frugtstilken 2-3 x bægeret ••••• acinifolia 

" ca. så bred som lang. Frugtstilken ca. 1 x bægeret praecox 
JO, Kranrøret længere end bredt , .•••• , • , , • , • , ••••••••• , , , • , •••.• , •• , . Jl. 

11 meget bredere end langt 32. 
31. Bladene skarpt, ofte dobbelt savtakkede, Mest 60-120cm høj longifolia 

" rundta~kede eller but savtakkede, Mest under 50cm høj spicata 
32, Stænglerne noget liggende og rodslående. Halvglatte blad,serpyllifolia 

" m.m. opret 33, 
33, De nedre blade i roset, større end de eventuelle øvre ••••.••••••• 34, 

ikke i roset, mindre end de øvre 35, 
34, Med ofte 2 par øvre stængelblade og 5-10 blomster •••••• bellidioides 

Ingen blade over rosetten. 2-5 blomster aphylla 
35, Stænglen helt urteagtig, Bladene tydelig hårede •••••••••••••• alpina 

11 forveddet forneden, Bladene halvglatte 36, 
36, Kronen mørkeblå med rødlig midte, Klasen ukirtlet ••••••••• fruticans 

11 medt lyserød. Klasen med nogle kirtelhår fruticulosa 
Veronica longifolia L. Langbladet ærenpris. 60-120cm. Bladene 2-4 sammen. 
VI-VIII. FVP. 0-300m. 
V. spicata L. Aksærenpris. VI-VIII. 3 underarter: 
ssp. snicata: Bæger~ændernes flade med korte kirtelhår. TLP, 0-1200m, 
ssp. pallens (Host) Nyman: Bægertændernes flader næsten hvidfiltede af 
forlængede hår. VTP: Lessini, M.Baldo, Alpe Cozie. 0-1200m. 
ssp. barrelieri (Schott) Murb.: Bægertænderne med glat flade. FVT. o-BOom. 
V. alpina L. 
glatte, uden 
mm lang, som 

Fjældærenpris. 5-15cm. Bladene spredt hårede til næsten 
kirtlet, Kronen mørkeblå , 4-7mm bred, Kapslen elliptisk, 5-7 
ung ofte med turkisfarvet anstrøg. VI-VIII, FVTLP. 1500-JOOOm. 
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Veronica bellidioides L. Rosetærenpris. 10-20cm. Grundbladene 2-3cm, om
vendt ægformede, tæt og mest kirtlet hårede. Blomsterstilkene meget kor
tere end støttebladene. VI-VII. FVTLP. 1600-2700m. 
V. fruticans Jacq. Klippeærenpris. 5-15cm. Blomstrende skud med 3-6 par 
blade fra dette år( mest kortere til kun lidt længere end stængelleddene. 
Klasen med 3-7(1-9) blomster. VI-VIII. FVTLP. l000-2500m. 
V. fruticulosa L. Rosenærenpris. 10-2Qcm. Blomstrende skud med 8-12 par 
blade fra dette år, mindst 2 x stængelleddene. Klasen med (5-)8-20 blom
ster. VI-VIII. FVTLP. 1000-2100m. 
V. serpyllifolia.L. Glat ærenpris. V-X. FVTLP: 0-2~00m. 2 u:i:_iderarter: 
ssp. serprllifolia: Klasen med 25-40(15-60) hvide til blegbla blomster~ 
ssb. humi usa (Dickson) Syrne: Klasen med 5-15(-25) lyseblå til klart lil
la la blomster. I bjærgene. 

V. acinifolia L. Stilkærenpris. 3-lOcm. Bladene ægformede, ikke eller 
svagt tandede. Planten m.m. kirteldunet overalt. Kronen blå, 2-3mm bred. 
III-V. FVTLP. 0-600m. 
V. praecox All. Tidlig ærenpris. 5-20cm. Kirteldunet. Ii'rugtstilkene 2!-8 
mm, bueformet opstigende. Kapslen bredt elliptisk. Griflen længere end 
indbugtningen. III-VI. Ii'VTLP. 0-600rn. 

V. triphyllos L. Trefliget ærenpris. III-V. FVTLP. 0-1500m. 

V. arvensis L. Markærenpris. II-VI. FVTLP. 0-2000m. 

v. verna L. Vårærenpris. III-V. FVTLP. 0-2000m. 

V, dillenii Cr. Hedeærenpris. 5-30cm. Som den foregående, men kraftigere. 
Kronen 4-5rnm bred og mørkehlå. III-IV. TLP, 300-lSOOm. 

V. agrestis L. Flerfarvet ærenpris. III-X. VTLP. 0-1500m. 

V. opaca Fries 

V. polita Fries 

Mat ærenpris. III-X. VL. 0-1200m. 

Blank ærenpris. III-X. FVTLP. 0-8oOm. 

V. persica Poiret Storkronet ærenpris. I-XII, FVTLP. 0-lBOOm. 

V. filiformis Srn. Trådærenpris. III-VII. L. 
V. sublobata M.A.Fischer (M. hederifolia ssp. lucorum) Kratærenpris. 
Griflen o,3-0,6(0,2-0,7)rnrn. Frugtstilken mest 3-4 x bægeret. Blomsterstil
ken ofte udstående håret ved siden af hårstriben. III-V. FVTLP. 0-lOOOm. 

V. hederifolia L. Vedbendærenpris. Griflen O, 7-0, 9( 0 ,6-1, 1 )mm. li'rugtstil
ken mest 2-3 x bægeret. Blomsterstilken oftest helt glat ved siden af hår
striben. I-V. FVTLP. 0-1800m. 
V. cymbalaria Bodard Hvid ærenpris. Bladene runde med 5-9 lapper, oftest 
med noget hJærteformet grund. Med alm. hår, undertiden blandet med kirtel
hår. Kronen 6-lOmm bred. Griflen l-2mm. I-V. FVTLP. 0-Boom. 

V. åeregrina L. Vandreærenpris. 5-20cm. Opret. Bladene 3-5 x så lange som 
bre e, helrandede til svagt tandede. Kronen 2-3mm bred. IV-VI. FVTLP. 

V. prostrata L. Stenærenpris. 10-40cm. Oftest 5 bægerflige. Blomsterstil
kene 1-3mm. Kronen 6-9mm bred, mest lyse- til himmelblå. III-V. VTLP. 
V. s·cut:e·11ata· L. Smalbladet ærenpris. VI-IX. FVTLP. 0-lSOOm. 
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Veronica jacguinii Baumg. Fjerærenpris. 25-50cm. Bladene 1(-2) x fjer
snitdelte; de nedre eller øvre kan dog være tandede. V-VI. F, o~Boom. 
v. teucrium L. Bredbladet ærenpris. 30-lOOcm. Ofte med 5 bægerblade, Kro
nen 12-IBmm bred, himmelblå. Griflen 5-6mm. V-VI, FVTLP. O-l 70Qm. 

V. chamaedrys L. Tveskægget ærenpris. IV-VI. FVTLP. 0-2200m. 

V. montana L. Bjærærenpris. V-VI, FVLP. 300-1500m. 

V. scutellata L. Smalbladet ærenpris. VI-IX. FVTLP. 0-1800m. 

V. urticifolia Jacq. Nældeærenpris. 30-60cm. Opret. Bladene trekantet-æg
formede, skarpt savtakkede, 4-8x2-4cm, Blomsterne lyseblå eller lyserøde, 
ca. 7mm brede. Kapslen 2 x bægeret. Griflen ca. 5mm. VI-IX. FVTLP.0-1800in. 

V. allionii Vill. Glat lægeærenpris. 5-15cm. M.m. glat bortset fra den 
kruset-dunede klase. Bladene helrandede til fint rundtakkede. Kronen dyb
blå, 8-12mm bred. VII-VIII. P: Grajiske, Kottiske og Søalperne.1500-2900m. 

V. officinalis L. Lægeærenpris. V-VII. FVTLP. 0-2000m. 

V. aphylla L. Sneærenpris. 3-Bcm, Klaserne med 2-5 6-Bmm brede, blålilla 
blomster. Stilkene længere end støttebladene. Bladene dunede, ofte bredt 
ægformede. VII-VIII. FVTLP. 1500-280Qm, 

V. anagallis-aquatica L. Lancetbladet ærenpris. VI-X. FVTLP. O-lOOOm. 

V. catenata Pennell Vandærenpris. VI-X. V: Padova. 0-600m. 

V. anagalloides Guss. Dyndærenpris. 10-40cm. Ligner anag.-aqu., men stæn
glerne svampede (hule hos a.q.), ofte rødligt anløbne. Bladene smalt lan
cetformede. Blomsterstilken ca.= støttebladet. VI-X. FV. 0-lOOOm. 

V. beccabunga L. Tykbladet ærenpris. IV-IX, FVTLP. 0-2500m. 

Melampyrum. Kohvede. 

1. Klasen alsidig; blomsterne vendt i 4 retninger •••••••••••••••••••• 2. 
11 ensidig; 11 11 i 1-2 retninger 4. 

2. Støttebladene hjærteformede og foldede langs midten ••••••• cristaturn 
11 ej 11 

, m.m. flade 3. 
3. Øvre støtteblade rødlilla. Kranrøret lukket. Bægeret 12-18mm arvense 

" " bleggule. 11 åbent •. Bægeret 8-12mm barbatwn 
4. I det mindste de øvre støtteblade lilla ••••••••••••••••••••••••••• 5. 

Støttebladene grønne 7. 
5. Alle bægerhårene ensartet rettede ••••••••••••••••••••••••• nemorosum 

De bageste bægerhår tilbagerettede, de forreste fremadrettede 6. 
6. Bægertænderne 4-6mm. Kronen ca. 20mm •••••••••••••••••••• velebiticum 

11 6-9mm. 11 14-16mm i talicum 
7. Bægeret mindst 2/3 x den gyldengule, 6-lOmm lange krone , • si.lvaticum 

11 knap i x den bleggule, 12-20mm lange krone pratense 

Melampyrum cristatum L. Kantet kohvede. V-VII. FVTLP. 0-lOOOm. 

M. arvense L. Agerkohvede. V-VIII. lt'VTLP. 0-1720m. 

M. barbatum W.& K. Skjallerkohvede. 15-35cm. Skjalleragtig plante. Støt
tebladene dybt kamtandede med næsten børsteformede tænder. Bægeret tæt 
uldhåret. Kronen 2-3cm. V-VII. FVT. 0-BOOm, 2 underarter: 
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ssp. barbatwn: Bægertænderne ca. = røret.Kronen 20-25mm, gul eller næste4 
hvidlig. ? 
ssp. carstiense Ronn.: Bægertænderne 2 x røret. Kronen 25-30mm, ofte rød
lig. FVT. 
Melampyrwn nemorosum L, Blåtoppet kohvede. Bægeret 8-10.mm. Kronen 15-20 
mm. VI-VIII. L. 0-lOOOm. 
M. velebiticum Barbas Få.tandet kohvede. 20-40cm, Bladene lancetformede, 
kun de øvre med 1-2 par nedre tænder. Støttebladene helrandede eller med 
1-3 par tænder.på 1-Jmm. VI-VIII, FVTL. 0-8oom. 
M, italicum (Beauverd) So6 Italiensk kohvede, 20-50cm. Støttebladeneme
re langtandede end hos foregående. V-VIII. VTLP. 0-l400m. 

M. silvaticum L, Skovkohvede. VI-VIII, FVTLP. 800-220Qm. 

M, pratense L. Almindelig kohvede, VI-IX. FVTLP, 100-lBOOm. 
Tozzia alpina L, Guldsvælg. 15-40cm. Grenet fler&rig med skællet stængel
grund. Bladene ægformede, siddende, 12-15mrn, lidt kødede. Kronen 4-7mm, 
tragtformet med tolæbet krave, gul, rødstribet indvendig~. VI-VII. FVTLP. 
1200-2lOOm. 
Euphrasia. Øjentrøst. 
1. Kapslen randhåret •••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••• , , . , . , , , 2, 

med glat eller ru rand 11. 
2. Støttebladene 2t-10 x så lange som brede ••.••••••••••• marchesettii 

" 1-2! X " n " " J' 
3. Kronen 4-9mm , ••••••• , • , , , ••••• , , , •••••••••• , ••••••• , , , ••• , , • , , , , • 4 • 

9-14mm 8. 
4. Kronen 4-?mm •••••••••••••••..•••••••••••• , .••••••••••• , •. , .• , •• •, 5, 

'' 7-9mm 7. 
5, Støttebladene med højst 5 par tænder. Kapslen udragende ••••• minima 

" 4-8 par tænder. Kapslen næppe udragende af bæger. 6. 
6. Støttebladene indtil 6mm, glatte eller rukantede ••••••••• micrantha 

6-14mm, tæt hårede hirtella 
7, Støttebladene med 4-8 par spidse og brodspidsede tænder •••• stricta " 

" 3-4 butte tænder pulchella 
8. Støttebladenes spids stumpvinklet (90-160°); tændernes spidser 

lig eller over 450 , • , ••..••• , •• , •••••• , , •••• , , •• , , • , , • , •• picta 
Støttebladenes s:gids spidsvinklet (under 90°); tændernes spid-

ser under 450 9, 
9, Støttebladene bredest i nedre 1/J, med afrundet grund •• rostkoviana 

" " omkring midten, med kileformet grund 10. 
10, Støttebladstænderne l}-2!(J)mm. Kronen mest lilla. Underlæben 

mindst li x overlæben ••. , ••••.•••••••••••.•.•• , ••• , •.•• alpina 
Støttebladstænderne 0,6-l,5(2)rnm. Kronen hvid, overlæben lil-

laplettet, Underlæben Wlder lix overlæben kerneri 
11. Støttebladene med 1 par tænder. Bladene altid over lem tricuspidata 

" " 2-5 par tænder, der ikke rører hinanden 12. 
12, Kronen 9-15mm 

4-9mm 
........................................... cuspidata 

13. 

13. 

14. 

214. 

Kronen 8-9mm , •• , •.• , ••••••• , , •••••••• , • , .• , •• , ••• , ••••• , •••• portae 
" 4-?tmm 14. 

Støttebladstænderne l-2tmm. Kapslen lig eller længere end det 
4-6tmm lange bæger .•.••••..•••• , .. , , •••• , ••••••• salisburgensis 

Støttebladstænderne 2-4tmm. Kapslen lig eller kortere end det 
6-Smm lange bæger illyrica 

Euphrasia rostkoviana Hayne Kalkøjentrøst. 10-JOcm. Blade og støtteblade 
langt Kirtelharede. Kronen 8-12imm; underlæben hvid, overlæben ofte lilla. 
V-X. FVTLP. 0-2400m. 
E. kerneri Wettst, Storblomstret øjentrøst. 10-50cm. Støttebladene med 
3-5 par tænder, næsten altid glatte, fint ru, Wldertiden med siddende kir
tler. Underste blomst ved 8-12. bladfæste. V-XI. FVTL. 0-1500m, 

E. picta Wimmer Broget øJentrøst. l0-40cm. Støttebladene med 5-8 par tæn
der, behårede som hos kerneri. Nederste blomst ved 2-6, bladfæste. Kronen 
7!-lomm. VI-VIII. FVTLP. 1400-2200m. 
E. alpina Lam. Alpeøjentrøst. 10-20cm. Støttebladene rudeformede, større 
end løvbladene, Kronen 10-14mm·) underlæben bredere end hos de foregående. 
Nederste blomst ved 5-8.(3-10. bladfæste. VI-X. TLF. 600-2000m. 

IIE. marchesettii Wettst, Kilebladet øjentrøst. 5-25cm. Bladene 2!-5 x så 
lange som brede, med 2-3(4) par tænder. Støttebladene mindre end bladene, 
Kronen 8-12mm, hvid med lilla overlæbe, Våde enge. FV: Fra Monfalcone til 
Padovano. 0-lOOm. 

E. stricta D.Wolff Spids øjentrøst. 10-40cm. Øvre støtteblades tænder 
med tydelig brod. Planten mest stærkt lilla anløben. Grenene mest stift 
oprette, Nederste blomst ved 7-14. bladfæste. V-X. FVTLP. 0-lOOOm. 

E. hirtella Jordan Lådden øjentrøst. 5-20cm. Især de øvre støtteblade 
tætstillet taglagte. Øvre blade og nedre støtteblade rundagtige til æg
formede. Kronen hvid eller gullig. VII-IX, TLF. 1500-2200m. 

OE. pulchella Kerner Tæt øjentrøst. 5-15cm. Nær den foregående, men spin
klere og SJældent grenet, Blade og støtteblade glatte eller rukantede. 
VII-IX. FVT: Juliske alper til Dolomitterne. 1800-2500m. 

E. micrantha Rchb, Lyngøjentrøst. 5-25cm. Ofte stærkt lillaanløben, Gre
nene oprette. Stængelleddene l!-2 x bladene. Bladtænderne !-lmm. VI-IX. 
P: V.d'Aosta ?. 

E. minima Jacq. Liden øjentrøst. 2-15cm. Kronen 4-7mm, hvid eller gul. 
Stængelleddene 1-4 x bladene. Nederste blomst ved 2-6. bladfæste. PVTLP. 

E. salisbur~ensis Funck Brun øjentrøst. 5-20cm. Stængelleddene indtil J 
x 6Ladene,isse ofte stærkt lillaanløbne. Kronen hvid; underlæben oftest 
ret lille. Nederste blomst ved 2-13, bladfæste. VI-IX. FVTLP. 600-lOOOm. 

l'iE. portae Wettst. Grusøjentrøst. 10-20cm~ Stængelleddene 1-2 x bladene, 
disse oftest grønne. Underlæben forholdsvis stor og hvid, overlæben lilla. 
VII-IX. FVT. Fra Karniske Alper til Ortles. 600-2300m. 

E. illyrica Wettst. Krumtandet øjentrøst. 5-15cm. Nederste blomst ved 
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9-15. stængelled. Kronen lilla. VII-IX. F= Prealpi Carniche. 100-lOOOm. 

Euphrasia cuspidata Host Spidstandet øjentrøst. 10-JO;m~ Bl~de og støtte
blade ca. 5 x så lange som brede, med 2(-3)par tænder pa indtil 5mm, Kronen 
hvid eller med lilla overlæbe. VII-X. FVTL, 300-lOOOm. 

~E. tricuspidata L. Smalbladet øjentrøst. l0-30cm. Med 5-15 par gren~. Bla
de og støtteblade mindst 10 x så lange som brede. Kronen 10-15mm, hvid med 
svagt lilla overlæbe. VII-IX. VTL, 300-lOOOm. 
Odontites Rødtop og Guldtop. Enårige arter. 
1. Kronen rød og håret. Enårig •••••• , ••••••••••• , ••••• , , , , , , , , , , • ru bra 

" gul 2. 
2. Bladene 4-lOmm brede og tandede .•• , •••• , , , , •••••• , , , , , , , , lanceolata 

l-4mm " , mest helrandede 3, 
3. Stænglen udstående kirtelhåret ••••••••••••• ~ •••• ~ •••• ; •• •,,. viscosa 

" med tiltrykte eller m.m. krusede almindelige har lutea 

Odonti tes viscosa (L.) Clairv. Kl.1æbrig guld top. 20-50cm. Bladene 15-40xl-4 
mm. Bægeret 3mm, Kronen 5-6mm. VIII-IX. P: Fra V.Susa til Cuneese.l00-800m, 

o. lutea (L,) Clairv. Dunet guldtop. 20-50cm. Bladene 5-25xl-2mm. Bægeret 
3-4mm. Kronen 5-8mm. Støttebladene 6-8mm. VIII-X. FVTLP. 0-800m. 

o. lanceolata (Gaudin) Rchb. Bredbladet guldtop. 20-50cm. Bladene 15-45 
x 4-lOmm. Støttebladene 10-30mm. Bægeret Kirtlet. Kronen 8-9mm. VI-VII.LP. 
o. rubra (Baumg.) Opiz (O. verna) Rødtop. V-X. FVTLP, 0-1500m, 3 ssp.: 
ssp, canescens (Rchb.) Pign.: Bægerhårene 0,3-0,?mm. Støttebladene 13-16 
mm, mest længere end blomsterne. Strandenge. FV. 
ssp. rubr.a: Bægerhårene 0,1-0,Jrnm, Støttebladene 10-l3mm, mest læne;ere end 
blomsterne. V-VII. Tidlj.g rødtop. 
ssp. serotinus: Høstrødtop, Bægerhårene 0,1-0,Jmm. Støttebladene 5-8mm, 
kortere end blomsterne VIII-X. 
Bartsia alpina L. Sorttop, 8-30cm. Noget skjalleragtig ~lante,med sort
lilla blomster ig mørke- til sortgrønne blade. Planten kirtelharet. Blade
ne ægformede. Kronen 15-20mm. VI-VIII. FVTLP. 1700-2600m. 

Parentucellia latifolia (L.) Caruel Stenrødtop. 3-25cm. Minder om en Rød
top, men klasen alsidig. Bladene ægformede og dybt tandede. Kronen rød, 
8-lOmm. III-VI. VLP. 0-1200m. 
Bellardia trixago (L.) All. Rosenmund. 5-50cm. Vækst og blade som hos 
Skjaller. Kronen 20-25mm, hvid med lyst rødlilla overlæbe, IV-V. VP. 

Pedicularis. Troldurt. 
1. Kronens overlæbe afskåret eller afrundet, uden næb eller tænder •• 2. 

" 11 med næb eller med 2 tænder i spidsen 9, 
2. Stængelløs. Blomsterstilkene udgår fra rosetten •••••••••••• acaulis 

Blomsterne sidder på en ofte bladet stængel 3. 
3, øvre stængelblade i kranse på 3-4 ••...•••••••••••••••• verticillata 

Stængelbladene spredte 4, 
4. Kronen helt bleggul •••• , •• , •••• , •• , , , , •, • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5 • 

11 rød eller gul med rød spids 7. 
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5, Bægeret i kløvet på undersiden, dets tænder under 1mm •••• hacquetii 
11 ikke kløvet, tænderne længere 6. 

6. Stængler og blade dunede, Kronens overlæbes overside lådden foliosa 
11 11 

" glatte. Overlæbens overside m.m.glat hoermanniana 
7, Stænglen over 20cm. Bladene l0-18x2-3cm ••••••••••••••••••• recutita 

11 under 20cm. " 4-llxl cm 8 
8. Kronen gul med rød spids. Bladafsnittene ægformede •••••••••• oederi' 

" rød. Bladafsnittene smalt lance tf ormede og spidse rosea 
9. Overlæben forlænget i et næb ....•.•.....••....••••.•.......•...• 10. 

11 med 2 tænder i spidsen 19, 
10. Kronen gul ••• , •••••..• , ••••• , ••••••••• , •••••• , • • • • • • • • • • • • • • • • • 11. 

11 rød 14. 
11. Stænglen trindt håret, i det mindste forneden •••••••••••• tuberosa 

" med 2 hårstri ber 12, 
12. Bægertænderne helrandede, Støttebladsfligene m.m. helran. adscendens 

11 rund takkede. " tandede/indskårne 13. 
13. Støtteblade og bægerrør tæt lådne •• , ••••••••••••••••••••••• juli ca 

" " 
11 glatte elongata 

14. Kranrøret 11-l?mm, ca. 2 x bægeret, dette ll-15mm ••••••• gyroflexa 
" 7-lOmm, ca. lig bægeret, dette 7-lOmm 15. 

15. Blomsterne tydeligt stilkede ••• , •• , ••••••••••• , •••••• , ••• , ••••• 16, 
u .m.m. siddende 18, 

16. Kronens underlæbe randhåret •••••••••.••••••••••• rostrato-capitata 
glat 17. 

17. Stænglen liggende til opstigende. Bægeret glat eller dunet kerneri 
11 opret. Bægeret rødligt låddent aspleniifolia 

18. Grundbladenes stilke glatte. 3-flere stængelblade rostrato-spicata 
" " lådne. 0-2 stængelblade cenisia 

19. Kronen bleggul .•••••••••••••.• , ••••••.. , , , • • • • • • • • • • • • • • • • • comosa 
11 rød 20. 

20. Bægeret tolæbet, KronO:v:erlæben med en tand før spidsen •• palustris 
" ej " " helrandet før spidsen silvatica 

Pedicularis acaulis Scop. Lav troldurt. 5-12cm. Bladene 2 x delte, glat
te med dunet stilk og skaft. Kronen 30-35mm, hvid med rødligt skær. IV
VI. FVTL. 4D0-l500m. 
P. verticillata L. Kranstroldurt. 5-20cm. Stænglen svagt 4-kantet med 4 
harstriber. Støttebladene ofte lilla. Bægeret med korte, helrandede tæn
der.V-VIII. FVTLP. 1500-24D0m. 
P. hacguetii Graf Kørveltroldurt. 30-90cm. Grundbladene 3 x delte, 15-30 
x 5-lOcm, med trekantet omrids, dunede nedenunder. Akset ret tæt. Nedre 
støtteblade længere end blomsterne. VII-VIII. FV. 1200-2000m. 

P, hoermanniana Maly Slovensk trold.urt. 30-90cm. Som den foregaende, men 
m.m. glat. VI-VIII. F: Juliske Alper. l000-1800m. 

P. foliosa L. Bladet trold.urt. 15-50cm. Nedre hlade 10-20cm, med lancet
formet omrids. Støttebladene længere end blomsterne, Bægerribberne hiirede. 
VII-VIII. TLF. 600-180om. 
P. recutita L. Brunrød troldurt. 20-50cm. Stænglen glat og skinnende, of
te m.m. rødlig. Planten glat med randhårede bægertænder. Kronen rødbrun 
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til blodrød, l2-15mm. VI-VIII. FVTLP. 1200-2200m. 
Pedicularis rosea Wulfen Rosentroldurt. 2-15cm. Stænglen glat for~eden, 
noget randharet og rødlig foroven. Akset hovedformet. Bægeret uldharet. 
Kronen lyserød og glat, 12-18mm. VII-VIII. 1900-2700m. 2 W1derarter: 
ssp. rosea: Bladafsnittene trekantede med butte tænder. Øvre støtteblade 
helrandede. FVTL. . 
ssp. allionii (Rchb.) E.Mayer: Bladafsnittene lancetformede med spidse 
tænder. øvre støtteblade mest kløvede. P. 

P. oederi Vahl Gylden troldurt. 4-l5cm. S!ænglen mest dunet: Bladene 
glatte. Q-få stængelblade. Støttebladene ladne. Bægeret uldharet. Kronen 
12-20mm, mørkegul med mørkerød spids, VII-VIII, TLP, 1800-2500m. 

P. tuberosa L. Knoldtroldurt. 10-25cm. Stæng~en med 2 hårstriber, m.m. 
ladden forneden. Bægeret l0-12mm, dunet til laddent, tænderne rundtakkede. 
Kronen 16-20mm. VI-VIII. FVTLP. 1400-2500m. 
P. elon~ata A.Kerner Langakset troldurt. l5-35cm. Bladene glatte, skaft 
og stil kan være dunede. Akset forlænget allerede i blomst. Bægeret glat 
med randhårede tænder. VI-VII. FVTL. 1500-2500m. 
P. adscendens Schleicher- Opstigende troldurt. 15-30cm. Støtteblade~e 
mest glatte. Bægerrøret glat, tænderne oftest helrandede, ofte randhare
de. Kronen strågul. VI-VII. LP. 1500-2200m. 
P. juli ca E .Mayer 7·Trel8.ppet troldurt. 15-~0cm. øvre støtteblade trelap
pede. Bladafsnittene rundtakkede. Kapslen sa lang som bægeret. VI-VII. F: 
Juliske Alper. 1500-2200m. 
P. gyroflexa Vill. Tuetroldurt. 10-35cm. Bladene 2 x d~lte og dunede, 
7-lOxl-l~cm. Støttebladene trelappede. Bægertænderne fligede og bladagti
ge. Kronen lyserød, 20-28mm. VI-VII. FVTLP. 1300-220Qm. 

p. rostrato-capita~a er. Næbtroldurt. 5-20cm. Stænglen med 1-2 hårstri
ber. Bladene glatte, 2 x delte, ofte mørklilla anløbne. Hovedformet aks. 
Kronen 16-22mm. 
P. kerneri D.Torre Tveskægget troldurt. 3-12cm. Stænglerne ofte liggende, 
Kronen 16-l8mm, Ellers som foregående. VII-VIII. FVTLP. 2100-2800m. 

P. asplenifolia Floerke Bregnetroldurt. 2-8cm. Stænglen rødligt lådden 
foroven, Bladene glatte. Klasen med 2-5(8) blomster, Kronen 15-l?mm. 
VI-VII. VTL. 
P. cenisia Gaudin Fløjlstroldurt, 10-25cm. Stængler, støtteblade og bæg
re hviduldne. Bladene halvglatte, 2 x delte. Kronen 21-23mm, overlæben 
mørkerød. VI-VII. P: Fra V.Aosta og sydpå. 700-2500m. 
P. rostrato-spicata er. Kødfarvet troldurt. 15-45cm. Akset forlænget med 
spredte blomster. Støttebladene lådne. Bægeret 6-8mm, glat. Kronen 11-13 
mm. VII-VIII. 1800-2500m. 2 underarter: 
ssp. rostrato-szicata: Spinkel. Alle bægertænder helrandede. FTL. 
ssp. helveticaSteininger) 0-Schwarz: Kraftig. Nedre blomsters bægertæn
der tydeligt tandede. P: Fra V.Aosta og sydpå, 
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Pedi~ularis palustris L. Engtroldurt. V-IX. FVTLP. o.-1900m. 
P. silvatica L. Mosetroldurt. V-VII. VLP. 200-1200m. 

P. co~osa L. Dusktroldurt. 20-SOcm. Bægeret hindeagtigt, mørkåret og med 
sticharede kanter; tænderne 1-1,Smm, bredere end lange, randhårede. Kro
nen 22-25mm. VI-VII. VLP. 1200-2400m. 
Rhinanthus. Skjaller. 
1. Overlæbens tæ~der 0,5-1mm ... , .. , .. , .......• , ..•. , .. , •. 

" 1,3-2,Smm, 2-3 x så lange som brede •·· ·••·•···· · 2 · 
2. Overlæbens tæ~der afrundede, ca. 0,5mm ..........•. .•.. m'no3r· 

" 1mm, tre- eller firkantede L · • · · • · · · · .,_ 
3. Bæg~ret lådden! af 1-1, 5mm lange hår ..•... : . . . . . . . . • • antiquus 

glat til dunet, højst langt kirtelrandhåret ···•··•······· 4 · 
4. Overlæben svagt opadbøjet 5. 

" stærkt " ·' · · • · ·' · · · • · ·''' · • • · • · · • • · •, alectorolophus 
5 N d bl d facchinii . e re støtte a stænder br-odspidsede 5-8mm 

Støttebladenes nedre tænder høJ"st 5mm' 'kke b •..•.....•• ,. ·•··••····· 6 ·) 
6 , -'- rodspidsede 9. I . Bægerranden kirtelhåret, FV . 

11 glat · · · · · ·' · · · • · · · · · · · • · • · · • ·, •.. , pampaninii 

7. Under~æben nfedadbøjet, så svælget er åbent aristatu~· 
remadrettet; svælget m.m. lukket·''············'· 

8. Støtteb,,ladene meget læn2ere end bægrene, TL . 8 · 
næppe n' " " • • • • • • • • • • • •• ,., songeonii 

9. Bægeret langt kirtelrandhåret ovifugus 
'' uden ki;utelhår , .. , .. , .... , ..••.. , , . • • . . . . . . • . burna tii 

10. Støtt~blade ~g bæRre glatte elle: ru . , •...•..••. , , .....•. , serotint~· 
dunede af har på O 1-0 2mm 

11. Kronens svælg åbent. v ' ' 11. i, " lukket . , ....•.......••......... , ..• , . , ... , •• helenae 

12. Stænglen sortstribet. Nedre støttebladstænder lange d"t 12 • 
11 • 11 • • • me 1. erraneus 

eJ Støttebladstænderne m.m. lige lange freynii 

Rhinanthus minor L. Liden skjaller. V-IX. FVTLP. 0-1600m. 

R. antiguus (Sterneck) Sch,& Th. Spidstandet skjaller. 5-15cm. Stænglen 
uden sorte striber, mest ugrenet. Støttebladene g'latte" længere end bæger..,.-· 
et, nedre tænder 4-6mm, uden stak. Kronen ca. 15mm. VII-VIII. L: Fra Ber
gam. til Bernina, Poschiavo. 1800-2500m, 

R. aristatus Celak. Staks-kjaller. 5-50cm. Stænglen sortstribet. Støtte
bladene lidt længere end bægeret. Kronen 15-lBmm, kranrøret brat bøjet. 
VI-IX. PVTLP. 500-2400m. 

R. pampaninii ehab. Kirtelrandet skjaller. 20-80cm. Nær foregående. V-VII. 
FV:Prealpi Carniche og Bellunesi, fra Tagliamento til Passo di S.Boldo. 

R. songeonii Chab. Langspidset skjaller. TL: Bresc. og Jlidikarien. 

R •. ovifu1){:s Chab. Tveskægget skjaller. Stægnlen sortstribet med 2 hår
striber. ronen ca. 20mm, røret lidt krummet. V-IX. LP.800-25oom. 
R. serotinus (SchOnh.) Oborny (R. angustifolius) Stor skjaller. VI-IX,FVT 
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Rhinanthus mediterraneus (Sterneck) Adamovic Sydlig skjaller. 5-40cm. 
Støttebladene ægformet-trekantede, længere end bægeret, nedre tænder 5-8 
mm, med stak. Kronen 18-20mm. VI-IX. P: Kottiske og Søalperne. 0-1800m. 
R. burnatii (Chab.) So6 Randhåret skjaller. 20-40cm. Stænglen uden sorte 
striber. Støttebladene som hos foregående. V-VI. FP. 0-1800m. 
R. alectorolophus (Scop.) Pollich Håret skjaller. Støttebladene trekants 
rudeformede, ladne, mest længere end bægeret, tænderne m.m. ens, uden 
stak. Kronen 18-20mm. V-IX. FVTLP. 0-2000m. 
R. facchinii Chab. Som foregående, men kranrøret stærkt og brat krummet. 
VII-IX. FVTL: Karniske Alper, Cadore, Dolomitterne, Grigne. l500-2400m. 
R. freynii (Kerner) Fiori !i'iltet skjaller. Stænglen håret, uden sorte 
striber. Støttebladene rudeformet-trekantede, tiltrykt hårede. Kronen ca. 
20mm, røret svagt krummet, VI-VII. FVT. 500-1500m. 
R. helenae Chab. VI-IX. V: Passo di S.Boldo ved Bell:u.no. 300-lBOOm. 

Lathraea squamaria L. Skælrod. III-V. FVTLP. 0-1300m. 
GLOBULARIACEAE 

Globularia. Kugleblomst. Ret lave, flerårige planter med stedsegrønne, 
spatel±ormede blade. Små, lyseblå blomster i l-2cm brede hoveder med svøb 
blade under sig, 
1. Stænglen bladet • , •••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••• punctata 

" uden eller med 1-2 små blade 2 
2, Urteagtig plante ffied forveddet grund ••••••••••••••••••••• nudicaulis 

Med forveddede, krybende stængler 3 
3, !hvertfald de større blade udrandede ••••••••••••••••••••• cordifolia 

Bladene mest spidse repens 
Globularia punctata Lapeyr. Almindelig kugleblomst. 10-20cm. Nedre blade 
afrundede fortil, med punktformede kalkkirtler (lup!). Stængelbladene lan 
cetformede og spidse, III-V. FVTLP, 0-1500m. 
G. cordifolia L. Lav kugleblomst. 3-12cm. IV-VI, FVTLP, 200-2600m. 

G. repens Lam. Smalbladet kugleblomst. 1-Jcm. Bladene 8-14xl-2imm, folde 
de, Kurvene l-l,2cm brede. V-VI, P: Søalperne. 1000-2000m. 
G. nudicaulis L, Langbladet kugleblomst. Grundbladene 6-12xl-2cm, m.m. 
oprette, omvendt lancet- til omvendt ægformede. Hovedet 15-JOmm bredt. 
V-VI. VTLP. 400-2400m. 

BIGNONIACEAE 

Som Scrophulariaceae, men træer eller klatrende buske. Bladene modsatte. 
Frøene bredvingede. Indførte og lidt forvildede arter. 
Tecoma radicans (1,) Juss. Trompetblomst. 3-lOm. Klatrende busk, Bladene 
fjersnitdelte med 9-13 lancet- til ægformede, savtakkede, tilspidsede, 
småblade på 3-6cm. Endestillede 3-9-blomstrede kvaste med 5-9cm lange, 
orangerøde blomster med langt kronrør og 5 lapper. VI-IX, 0-60Qm. LP, 

Paulownia tomentosa (Sprengel) Steudel Kejsertræ. l-15m, Træ eller busk, 
Bladene æg-hjærteformede, 12-JOxl0-25cm, mørkegrønne, gulfiltede nedenun-
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der. Toppe af 4-Scm lange, lyslilla blomster. V-VI, FVTLP. 0-600m, 

C~talpa bignonioides Walt. Trompetkrone. 3-10 m. Træ. Bladene 12-15cm, 
hJ~rteformede med lysere, dunet underside. Toppen åben. Blomsterne 4-5cm, 
hvide, svælget med mange, små, røde prikker, V-VI, VTL. 0-600m. 

OROBANCHACEAE 

Orobanche. Gyvelkvæler. 

1. Hver blomst med 1 støtteblad, 2 forblade og 2 bægerflige. Kronen 
blå til lilla • , ••••••• , , ••• , •• , , , , , , , • , , •••••••••• , • , , , ••• , , , 2. 

Hver blomst med 1 støtteblade og 2 bægerflige .·5, 
2. Stænglen ll-Jmm tyk forneden ••• , •• , , • , , ••• , , , ••• , •••••••••••••••• 3. 

11 4-7mm " '' 4. 
3, Oftest ugrenet. Underlæbens tænder spidse ••••••••••••••••••••• nana 

" grenet. " " butte ramosa 
4, Støvknapperne tæt hårede •••••••••••••••••••••••••••••••••• arenaria 

11 m.m. glatte purpurea 
5, Kronen blå, stærkt krum, med opsvulmet grund ••••••••••••••.• cernua 

" ikke ensfarvet blå 6. 
6, Kronens ryglinje brat bøjet over overlæben eller nær grunden ••••• 7, 

" " jævnt krtunme t 16. 
7, Kronens overlæbe med mørke kirtelhår ••••••••••••••••••••••••••••• 8. 

" " " lyse 9. 
8. Underlæben ikke kirtelrandhåret ••••••••••••••••••••••••• reticulata 

" kirtelrandhåret alba 
9, Kronen med hvid eller gullig grundfarve, l0-22mm •••••••••••••••• 10, 

11 
" brun 11 brunlilla grundfarve, mest 20-35cm 13. 

10. Overlæbens flige lige fremadrettede, Kronen mest l0-15mm ••• , miner 
n 11 m.m. opadbøjede ll. 

11. Kronen lidt opsvulmet ved grunden, tilsmalnet mod spidsen hederae 
" ikke særligt til smalnet mod spidsen 12, 

12, Kronens største knck: nær grunden ••••••••••••••••••••• , , , arne thystea 
" " knæk nær spidsen loricata 

13, Støvfanget gult eller rødligt. På Ærteblomstrede ••••••••••••••• 14, 
" rødlillat. Ikke på .Ærteblomstrede 15, 

14. Kronen brun, gullig forneden •••••••••••••••••••••••••••••••• lutea 
" brunlilla eller sortagtig, skinnende mørkerød indv. variegata 

15, Kronen ikke hvidlig ved grunden. :På Snerre ••••••••• caryophyllacea 
" hvidlig ved grunden. På Kortlæbe teucrii 

16. Kronen skinnende mørkerød indvendigt • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 17. 
" ikke sådan 18. 

17. Underlæbens midterlap 2 x sidelapperne. Stinkende ••••••• .variegata 
" lapper ca. ens. Med nellikelugt gracilis 

18, Kronen med hvid eller bleg grundfarve og bredt udstående kron
flige, 20-30mm, På dyrkede Ærteblomster ••••••••••••••• crenata 

Kronen af en anden farve 19, 
19, Støvfanget mest lillat eller rødbrunt. Kronen højst 20mm ••••••• 20. 

" gult 21. 
20. Ove_rlæbens flige lige fremstrakte ••••••••••••••••••••••••••• minor 

" '' udadbøjede amethystea 
21. Underlæben kirtelrandhåret ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 22. 

11 ikke kirtelrandhåret 25. 
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22. Støvtrådene rigeligt kirtelhårede foroven ••••.••••• rapum-genistae 

" glatte til svagt kirtlede foroven 23, 
23. Akset tætblomstret ••• , •••••.••• , ••• , •••••• , .•• , ••••••••• , alsatica 

" løstblomstret, ihvertfald forneden 24, 
24. Overlæbens flige fremadrettede , ..•.••• , ••••••••••••••••••• lucorurn 

" 
11 til sidst udstående salviae 

25. Kronen lidt opsvulmet ved grunden, tilsmalnet mod spidsen hederae 

26. 
" ikke særligt tilsmalnet mod spidsen 26. 

Akset løstblomstret, ihvertfald forneden •.•••••••••••••••.•• flava 
" tætblomstret elatior 

Orobanche ramosa L, Grenet gyvelkvæler, 5-25cm. Mange blomster. Kronen 
10-13(17)mm. FVTLP. V-VIII. 
0, nana (Reuter) Noe Liden gyvelkvæler, 5-15cm. Få blomster. Kronen 11-
15(-7 )mm. T. 

O. arenaria Borkh. Sandgyvelkvæler. 30-50cm. Kronen 20-25mm, blålilla, 
kirteldunet. Støvtrådene m.m. glatte, udgar 6-?mm fra grunden. På Bynke. 
V-VII. TLP. 0-900m. 
O. purpurea Jacq. Røllikegyvelkvæler. 15-60cm. Kronen 20-JOmm, blålilla, 
kirteldunet. Ellers som foregående, På Røllike og andre Kurvblomster. 
VI-VIII. TLP. 0-1400m. 
O. cernua Loefl, Krum gycelkvæler, 20-40cm. Kronen 12-20mm, ofte stærkt 
krummet, Støvdragerne m.m. glatte, udgår 4-6mm fra grunden. Støvfanget 
hvidligt. På Bynke og Solsikke. IV-VI. T: Merano. 0-lOOOm. 

0, crenata Forsskål Bønnegyvelkvæler. 20-40cm. Kronen m.m. lillaåret, O
verlæben hel og lidt tilbagebøjet. Støvtrådene hårede, udgår 2-4mm fra 
grunden. IV-VII. VL. 0-1400m. 
0, alba Stephan Timiangyvelkvæler. 20-25cm. Kronen 15-25mm, hvidlig, lil
laåret, rødlig mod spidsen. Støvtrådene udgår 1-Jmm fra grunden, tæthårede 
ihvertfald forneden, Griflen stærkt mørkkirtlet. Læbeblomster.IV-VII.FVLP. 
0, reticulata Wallr. Tidselgyvelkvæler. J0-80cm. Ligner den foregaende, 
men støvtradene m.m. glatte forneden. V-VII, TLP. 500-1500m, 2 underarter: 
ssp. reticulata: Kronen kun gul ved grunden, ellers lillaåret. Overlæben 
tæt kirtelhåret. På Tidsler og Dipsacaceae, 
ssE· pallidiflora (W.& Gr.) Hay.: Kronen hvidliggul, svagt lilla mod 
spidsen, svagt kirtelhåret. På Tidsler. 

O, amethystea Thuill, Ametystgyvelkvæler. 20-40cm. Kronen 16-20(-25)mm, 
tæt dunet, hvid mod grunden og lilla mod spidsen. Overlæben dybt tvelap
pet. Støvtrådene udgår 3-4mm over grunden. IV-VII, TF. 0-lOOOm. 

O. loricata Rchb. Bittermælkgyvelkvæler. 10-40cm, Kronen 15-20mm, gullig
hvid med lillaåret overlæbe. Støvtrådene udgår 3-5mm fra grunden, hårede 
forneden, glatte foroven. IV-VII. VTLP. O-lOOOm. Kurvblomster/Gulerod. 
O. miner Sm. Kløvergyvelkvæler. l0-50cm. Kronen 10-12(18)mm, gullighvid 
med rødlige eller lilla årer eller anstrøg. Støvdragerne udgår 2-Jmm fra 
grunden, hårede forneden, glatte foroven. pa Ærteblomster.III-VII,FVTLP, 
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Orobanche hederae Duby Vedbendgyvelkvæler. J0-60cm. Kronen l0-22mm, hvid
lig og lillaaret med lillaanløben ryg. Støvdragerne udgår 3-4mm fra grun
den, m.m. glatte. På Vedbend. IV-VI. FVTLP. 0-800m. 

0. caryophyllacea Sm. Snerregyvelkvæler. 20-50cm. Kronen 20-32mm mest 
gulligt ti~ rødl~gt brunlig med ~ellikeduft. Støvdragerne udgår l~Jmm fra 
grunden, kirtelharede foroven. Pa Snerre og Mysike, IV-VII, FVTLP.0-1500m. 
O. teucrii Holandre_ Kortlæbegyvelkvæler. 15-40cm. Kronen brunliglilla, 
20-JOmm, med m.m. lige ryg, dog krummet fortil. Støvtrådene hårede, udgår 
3-5mm fra grunden. VI-VIII. TLP. 200-1600m. 
O. lutea Baumg. Gulbrun gyvelkvæler. 30-50cm. Kronen gullig eller blegt 
rødbrun, ofte lilla'anløben, med liljekonvalduft. Støvtrådene udgår 3-6mm 
fra grunden, hårede. På Ærteblomster. V-VII. FVTLP. 0-1600m, 

O. elatior Sutten (0, major) Stor gyvelkvæler. J0-60cm. Kronen 18-25mm 
først rosenrød, senere rødliggul; gul ved støvdragernes grund der sidd~r 
3-6mm fra kronens grund. På Knopurter m.m. V-VI. TP. 0-lOOOm.' 

O. alsatica Kirschleger Svovlrodsgyvelkvæler. 30-?0cm. Kronen 12-22mm, 
gullig, brunlilla mod spidsen og på årerne. Støvtrådene udgår 3-5mm fra 
grunden, hårede. På Skærmblomster. VI-VII. L: Grigne i V.Esino. 

0, flava Mart. Gul gyvelkvæler, Kronen 15-22mm, gul med svagt rødt skær 
kirteldunet, Støvtradene hårede, udgår 5-6mm fra grunden. Griflen ofte ud
ragende. På Hestehov, Følfod og Adenostyles, VII-VIII. FTL. 300-lBOOm. 
O. lucorum A.Braun Berberisgyvelkvæler. 15-50cm. Kronen 15-20mm, gul og 
kirteldunet. Støvtrådene udgår 2-Jmm over grunden. Griflen ikke udragende, 
På Berberis. VI-VIII. VTL. 300-1500m. 
0, salviae F.W.Schultz Salviegyvelkvæler. 10-40cm. Kronen 15-22mm, kirtel
dunet, gulbrun. Støvtrådene udgår 3-4mm fra grunden, dunede. Griflen ikke 
udragende. På Salvia glutinosa og pratensis. VI-VIII, TLP. J00-1200m. 

O. rapum-genistae Thuill. Høj gyvelkvæler. 20-80cm. Stængelgrunden opsvul
met. Kronen 2o-23(17-25)mm. Støvtrådene dunede, udgår højst 2mm fra grun
den. IV-VII, VTLP. 0-1200m. 2 underarter: På Cytisus og Genista. 
ssp, rapum-genistae: Kronen bleggul til rødlig; overlæben m.m. udelt, 
fremadrettet. Støttebladene højst lidt længere end kronen. 
ssp, benthamii (Timb.Lagr.) Fourn.: Kronen gulrød; overlæben tvedelt og 
m.m. opret. Støttebladene mindst l! x kronen. LP, 

0, gracilis Sm. Blodrød gyvelkvæler. 20-50cm, Kronen 15-25mm, med kryd
dernellikeagtig lugt. Støvfanget gult med rødlilla rand. Støvtrådene udgår 
0-2mm fra grunden, hårede forneden. Få Ærteblomster. IV-VII. FVTLP. 

0, variegata Wallr. Stinkende gyvelkvæler. 20-40cm. Kronen 15-18mm, mørkt 
brunrød. Støvtrådene udgår 2-4mm fra grunden, fåkirtlede foroven. Støvfan
get gult. På Ærteblomstbuske. IV-VII. VP, 0-1200m. 

LENTIBULARIACEAE 
Pinguicula alpina L. Fjældvibefedt. Kronen hvid med gulplettet svælg, 
lo-14mm lang, med en kort, kegleformet spore. VI-VII. FVTLP, 400-2400m, 
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Pinguicula lebtoceras Rchb. Tyndsporet vibefedt. Kronen blå, 20-JOmm med 
spore. Nedre ægerblade skilte til grunden. Kronens underlæbes flige ca. 
så lange som brede, overlappende, VI-VII. FVTLP. 500-2500m. 

P. vulgaris L. Alm. vibefedt. Kronen blå, 15-20mm. Nedre bægerblade·.! 
sammenvoksede, Kronens underlæbes flige meget længere end brede, ikke o
verlappende.V-VII. FVTLP. 400-2J50m, 
Utricularia. Blærerod. 

1. Bladfligene uden børster. Sporen ca. så lang som bred ••••••••• minor 
" med 11 

" længere end bred 2. 
2. Bladskuddene fri tsvømmende, ensartede ••••••••.••••• , •• , , ••••••• , •• 3. 

Med grønne vandskud og blege dyndskud 4, 
J. Underlæben næsten flad. Sporen kirtlet fortil og bagtil ••. australis 

11 med stærkt nedadrettet rand. Sporen kirtlet fortil vulgaris 
4. Ingen blærer på de grønne skud. Bladfligene med 3-10 tandpar 

intermedia 
Få blærer på de grønne skud. Bladfligene med 2-3 tandpar ochroleuca 

Utricularia minor L, Liden blærerod, VI-VIII. FVTLP. 0-1800m. 

U. intermedia Hayne Storlæbet blærerod, VI-VIII. VTL. 0-lOOOm. 

U. ochroleuca Hartman Kortsporet blærerod, VI-VIII. T, 200-300m. 

U. vulgaris L. Almindelig blærerod. VI-VIII, FVTLP. 0-lOOOm. 

U. australis R.Br. Slank blærerod. VII-VIII. FVLP, 0-300m. 

RUBIACEAE 
1. Blomsterne i tætte aks med taglagte støtteblade ••••••••• Crucianella 

" ikke i aks 2 • 
2, Blomsterne i hoveder med m.m. sammenvoksede svøbblade •••.• Sherardia 

" ikke i hoveder med li J. 
3, Frugtstilken opsvulmet og dækker frugten. Små enårige ••...• Valantia 

" ikke således opsvulmet. Frugten synlig 4, 
4, Kronen 5-tallig. Frugten en sort stenfrugt ••..••..•••••••••••• Rubia 

" 4-tallig. " tør 5. 
5. Kranrøret længere end kranfligene •••• , ••• , •••• , •••••• , •••••• , , , • , • 6, 

'' kort 9, 
6. Blomsterne i hoveder • , ••••.• , , ••••••••••••••••••••••••••••• Asperula 

stilkede 7, 
7. Kransene med 2-4 blade •.•••••••• , ••• , , ••••••••••••••••••••• Asperula 

li ,, 6-9 li 8. 
8. Blomsterstilkene med forblade , • , , , • , ••• , ••••••••••• , , •••••• Asperula 

uden " Galium odoratum 
9, Gule blomster i korte kvaste over de 4 blade .•••••••••••••• Cruciata 

Anderledes 10. 
10. Blomsterstilkene med forblade •...••.•••••.••••••. Asperula purpurea 

uden " Galiurn 
Sherardia arvensis L. Blåstjærne, III-VII, FVTLP. 0-1900m. 

Crucianella angustifolia L. Smalbladet korsaks. 6-30cm. Enårig. Bladene 
6-8 sammen, f-lmm brede. Akset 2-Bcm x 4-6mm, firkantet. De taglagte støt-
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teblade 3-6xlmm. Små, bleggule, langrørede kroner, der rager frem mellem 
støttebladene, 3-5rrun. V-VII. P. 0-1400m. 
Asperula. Mysike. 

1. Kransene med 2-4 blade , , ••• , •••• , ••• , •• , •• , , •••• , • , •••••• , ••••••• 2, 
Nogle kranse med 5-10 blade 5. 

2. Stængelbladene bredt lancetformede, 3-6xl-2fcm ••••••••••••• taurina 
11 linjeformede, l-2mm. brede 3. 

3, Kranrøret 2-3 x fligene .• , • , , , •.••• , , •• , • , , ••••• , ••• , , ••• , aristata 
" 1-2 X 11 4, 

4, 10-50cm. Nedre blade lancet- til linjeformede ••••••••••• cynanchica 
10-15(5-20)cm. Nedre blade æg- til omvendt ægformede rupicola 

5, Enårig. Kronen blå ••• , , , •••••• , •.•.•••••••••• , •••••• , , •••. arvensis 
Flerårig. Kronen ikke blå 6. 

6. Blomsterne tretallige og hvide •••• , , , , , , , ••••••••••••••• , tinctoria 
" firtallige, ikke hvide 7, 

7, Kranrøret 5-6mm, fligene 2-3mm ...•.• , •• , , , .•••• , •••••••• hexaphylla 
Kronen hjulformet, stort set uden kronrør purpurea 

Asperula aristata L,f, ssu. oreophila (Briq.) Hayek Brodmysike. 10-60cm. 
Stængelleddene mest 2-3 x bladene. Kronen lyserød, 5-Bmm. V-VII. FVTLP. 

A. rupicola Jordan Græsbladet mysike. Grøn eller bladugget. Bladene med 
indrullet rand, Kronen 4-5mm lyserød, finvortet udvendigt. VI-VIII. P: 
Søalperne på M,MoWJier, Peira Blanca, Tinee-dalen, Grand Coyer.2000-2300m. 

A, cynanchica L. Bakkemysike .. Ligg~ndi til opstigende, Blomsterne i halv
skærm. Kronen lyserød eller hvid, 2t-32mm, VII-X. FVTLP. 0-lOOOm. 

A, hexaahylla All, Rørmysike, 5-15cm. Bladene 6 i krans, 14-25xl-limm, 
rukante e. Blomsterstandene langstilkede og hovedformede. Kronen rødlilla, 
5-6mm, fligene 2-3m.m, VI-VIII. P: Kottiske og Søalperne. 500-2000m. 

A. taurina L. Treribbet mysike. 20-40cm. Stængler og blade m.m. udstaende 
harede, Kronen hvidlig, 6-Bmm lang. Blomsterne omgivne af svøbblade. Kro
nen 10-14mm, hvid eller bleggul. IV-VI. FVTLP. l00-1700m. 

A, tinctoria L. Farvemysike, 30-60cm. Nedre kranse med 6, øvre med 4 bla
de, disse m.m. treribbede, 25-40xl,2-3mm, Kronen hvid, 3-4mm, VI-VII. P. 

A, arvensis L. Blåmærke. 5-30cm. Minder noget om en Blastjærne, men blom
sterne mørkere blå, i hoveder omgivne af 10-20 bladlignende, langt randhå
rede svøbblade. Kronen 4-6mm. IV-VI. FVTLP. 0-1500m. 

A. kurpurea (L.) Ehrend. ssu. purpurea Purpurmysike. 20-50cm. Stænglen 
fir antet. Bladene 7-10(6-11) sammen, 10-20xf-lmm, med indrullet rand. 
Planten snerreagtig med talrige brtu1lilla, 1-ltmm brede blomster. VI-X. 
FVTLP. 0-1400m. (Blomsterne kan være gullige i stedet for brunlilla). 
Gal i um. Snerre • ---
1. Enårig 

Flerårig 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 • 

2. Bladranden med tilbagerettede småtorne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. 
3 • 
5. " fremadrettede " 

3, Frugtstilken nedadbøjet. Bladoversiden glat 
" udstående-opret, Bladoversiden dunet 

tricornutwn 
4. 
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4. Kronen hvid, 1,5-1,7mm bred. Frugten 3-Srnm ................... aparine 
'' grøngul, 0,8-1,3mm bred. Frugten 2-3mm spurium 

S. Frufiten 4-6mm, vortet. Bladene 2-Smm brede, glatte ovenpå verrucosum 
' under 2mm. Bladene smallere 6, 

6. Kvaststilkene 1-3 x de ret kraftige blomsterstilke ........ parisiense 
'' 3-7 x de trådfine blomsterstilke divaricatum 

7. Bladene 3-strengede, i kranse på 4 ...••...........•..........•..... 8, 
" !-strengede 9. 

8, Mellemste blade bredt ægformede, 14-18x6-10mm ....•..... rotundifolium 
" " lancetformede, 15-40x2-8mm boreale 

9. Kranrøret længere end flifiene. Fruijten med krofihår .......... odoratum 
" kortere " . uden ' 10. 

10. DelfruRterne kugleformede, stænglen ofte ru, bladene butte ....... 11. 
ægformede 13, 

11. Frugtstilkene ej udspærrede. Bladene m.m. linjeformede ....... debile 
" udspærrede. Bladene omvendt lancetformede 12. 

12. Kronen 4-4,5mm bred. Stænglen tydeligt hvidkantet ......... elongatum 
11 2-3,Smm '' . '' ikke hvidkantet palustre 

13. Kronen tragtformet med et veludviklet kronrør på 0,5-lmm .••• glaucum 
'' hjul- eller skålformet, stort set uden kronrør 14. 

14. Stænglen finttornet ru , , ...••.... , •.•........... , . , ........••.... 15, 
" ikke ru 19. 

15. Kronen skålformet, hvid. Bladoversiden skinnende ......•.. uliginosum 
" hjulformet. Bladoversiden mat 16, 

16. Kranfligenes brod 1/2-2/3 x kranfligene ................ , ......... 17. 
11 

n 1/10-1/2 X 
11 18. 

17. Topr.ens nedre grene forlængede. Kronen ofte gul ............ obliquum 
' " " korte. Kronen brunlilla rubrum 

18. Under 20 cm. Blomsterstanden halvskærmagtig ....•....•....• carmineum 
Over 20cm. " ægformet centrionae 

19. StængelRrunden over 1mm bred. Stænglen ofte over 30cm ...•....•... 20. 
trådformet, næppe over 1mm tyk. Ofte under 30cm 29 

20. Stænglen m.m. trind forneden ............... , •.................... 21. 
" tydeligt firkantet hele vejen 24 

21. Kronen gul .•..............................•...... , , , •..... : ... verum 
'' hvid 22 

22. Stænglen trind hele vejen. Kranfligene spidse ...•..••.... silvaticum 
'' firkantet foroven, 11 brodspidsede 23 

23. Pla~ten ikke blådugget. Bladene jævnt tilspidsede ........ laevigatum 
blådugget. Bladene ret brat tilspidsede schultesii 

24. Bladene lancet- til linje-lancetformede, 3-8 x så lange som brede 25 
'' linjeformede, 8-30 x så lange som brede 26 

25. Kr~nen 2-3mm b~ede, blomster~tilkene mindst lige så lange ... mollugo 
3-Smm , ofte kortere album 

26. Bladene 10-65mm __ .....•............•...........................•... 27 
'' 5-llmm 28 

27. Bladene 40-65x3-5mm ... , ......... , , . , .. , •. , , ............. , . aristatum 
'' 10-30x1-2mm lue i dum 

28. Bladr~nden ~g stængelRrunden j~~~~rtet-ru ............. ~~~~i~~!~~!~: 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 
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Bladenes midterribbe utydelig; ofte uden klar spids· skinnende 30, I 

" n tydelig; ofte hårede eller ruk;ntede 33. 
Nedre blade ægformede, øvre linje-lancetformede ....... margaritaceum 
Øvre og nedre blade ens lancet- eller omvendt lancetformede 31. 
Støfiste bl~de under 1mm br~de . , ...• , , , ....... , , ...•....... , baldense 

over 1mm 32 
Kronen 2, 5-3mm bred, Frugtstil-kene ud spærrede , ..... , , , ..•.... tendae · 

" 3,5-Smm " , 11 oprette noricum 
Stænglerne med forveddet grund, mest oprette ........•............ 28. 

" 
11 

urteagtig 11 
, liggende til opstigende 34. 

Kronen hvid eller gullig med spidse flige . , , , , ..... , ..... , , . , .•.. 35. 
" ~ødlilla, lyse~ød eller gullig, med brodspidsede flige 16. 

Frugts~1lkene nedadbøJede .......•..........•....•..... megalospermum 
rette 36. 

Bladranden med fremadrettede tænder ...•......•..... pseudohelveticum 
" " u~stående, tilbagerettede tænder eller jævn 37, 

Den klare bladspids 0,5-0,9mm ...• , , ........ , ....• , ••....... pusillum 
" 

11 
" 0,2-0,5mm 38. 

Stængelleddene 1-2 x bladene .... , , . , .....••••.... , , , ... anisophyllum 
11 

2-;_4 x II 
pumilum 

G. boreale L. Trenervet 

G. odoratwn (L.) Scop. 
snerre. V-VIII. FVTLP. 600-1600m. 

Skovmærke. V-VII. FVTLP. 500-l600m. 
G. uliginosum L. Sumpsnerre. V-VII. TLP. 200-2100m. 

G. debile Desv. Spinkel snerre. 20-60cm. Bladene 4-6 sammen, uden klar 
spids, 15-25x0,8-2mm, ofte omrullede. Frugten tydeligt knudret.V-VII.FV, 
G. palustre L. Kærsnerre. Bladene 6-15xl-3mm. V-VII. FVTLP. O-l600m. 

G. elongatum Presl Vandsnerre. Bladene 20-30(l5-50)x3-6(2-8)mm. FVTLP. 
G. verum L. Gul snerre. VI-IX. FVTLP. 0-1700m, 2 underarter: 
ssp. verum: Kronen mørkegul, lugtende. Bladene 15-30(35)x,t-1(2)mm, omrul
lede indtil midterribben. Kvastene længere end stængelleddene. 
ssp. wirtgenii (F.W.Schultz) Oborny: Kronen citrongul. Bladene 25-40xl-3 
mm, kun lidt omrullede. Kvastene mest kortere end stængelleddene. 

G. mollugo L, Smalbladet snerre. VI-VIII. FVTLP. 0-lOOOm. 
G. album Miller Hvid snerre. V-IX. FVTLP. 0-2000m. 

G. corrudifolium Vill. -Ras_pesnerre. 20-40cm. Opret. Bladene 5-11 x 
2-lmm, læderagtige; randen omrullet, stærkt ru. Blomsterstanden aflang, 
tæt. Kronen 3-3irrun bred, flødefarvet, hvid eller gullig. V-VIII. P,0-800m. 

e>G. montis-arerae Merxm.& Ehrend. Slangesnerre. 15-25cm. Bladene 5-9xl-li 
mm, lidt kødede, Blomsterstanden tæt og valseformet, fågrenet. Kronen 3-3! 
mm, bleggul. VII-VIII. L: Pizzo Arera, Presolana, Pizza Camino. 2000m. 
G. lucidum All. Sylsnerre. 30-70cm. Bladene 10-30xl-2mm med klar brod
spids, Randen lidt ornrullet, ru, Blomsterstanden aflang ;ller ægformet, 
tæt, Kronen 3-5mm bred, mest hvid. V-IX. FVTLP. 0-1800m, 
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GaliWll glaucum L. Blågrøn snerre. 40-80cm. Planten blå~røn. Stænglen op
ret, svagt firkantet. Bladene 8-10(6-11) sammen, 20-40x2 -2mm. Kronen hvid, 
4-6mm bred. Stænglen ofte håret forneden. V-VII. FVTLP. 100-1200m. 
G. aristatum 1, Staksnerre. 50-BOcm. Uden udløbere. Ikke blågrønt alllø
bens. Kranfligene brodspidsede, Bladene lidt krwnmede, bredest under mid
ten, Kronen 2-3mm bred. VI-VIII. FVTLP, 0-1600m. 

G. laevigatum L, Dugsnerre. 70-llOcm. Med udløbere. Planten grøn. Blade
ne 40-75x3-4(ll)rnm, bredest midtpå. Kronen 2~~-Jtmm bred, VI-VIII. :B'VTLP, 

G. silvaticum L. Skovsnerre. 50-lOOcm. Bladene 26-40x3-10mm, blågrønne 
nedenunder, bredest omkring midten, Kronen skålformet, 2-Jmm bred, ofte 
nikkende i knop. Ingen udløbere. VI-IX. FVTLP. 0-llOOm. 
G. obliquum Vill. Åben snerre. 20-40cm. Oftest uden udløbere. Bladene 
1-10 sammen, mest 9-20xl-2mm. Blomsterstanden æg- til kegleformet, med 
forlængede sidegrene. VI-VIII, P: V,Aosta og sydpå. 1000-2000m. 

G. rubrum L. Rød snerre. 20-50cm, Med udløbere. Bladene 7-8 sammen, 15-
23xli-2fmm. Blomsterstanden æg- til omvendt ægformet. VI-VIII. I<'VTLP. 
G. centrionae Cariot Rød parksnerre. 25-50cm. Nær foregående, men mest u
den udstaende hår. Kronen rødlilla eller lyserød, undertiden hvidlig, med 
kort brod. VI-VIII. FVTLP. 600-2000m. (Galium pumilum x rubrum). 

G. carmineum Beauv. Karminsnerre. 10-J.5cm. Nær G. rubrum, tit uden udstå
ende stængelhår. Bladene bredere. Blomsterstanden mere halvskærmagtig. 
Kronen rødlig. VII-VIII. TLF. l500-2200m. (G. anisophyllum x rubrum). 

G, pumilum Murray Parksnerre. 15-30cm. Bladene 8-11 x så lange som brede, 
ofte lidt krummede. Blomsterstanden ofte 2 x så lang som bred. FVTLP, 

G. pusillum L. Dværgsnerre. 4-8(12)cm. Mellemste stængelled af bladenes 
længde; disse 4-8x0,3-0,9mm, læderagtige, VII-VIII. P: Nordsiden af Søal
perne. l000-2000m. 
G. anisophyllum Vill, Alpesnerre. 7-15(25)cm. Bladene 6-12 x så lange 
som brede, 7-l6xl-2mm, bredest 1/3-1/5 fra spidsen og her brat tilsmalnet, 
Stænglerne mest med 1-3 kvaste. VII-VIII. }l'VTLP, l500-2600m. 
G, rseudohelveticum Ehrend. Ursnerre, 8-12crn. Nær foregående,men bladene 
5-62 x så lange som brede, 7-llxl-2mm. VII-VIII. P: V.di Susa og Søalper
ne, l000-2800m. Kalkklipper og -urer. 
G. megalospermum All. Storfrøet snerre. 8-15cm. Stænglerne liggende. Bla
dene Jfr-5 x sa lange som brede, 4-J.lxl-2mm, omvendt lancetformede, Frugten 
2-2}rnm, VII-VIII. VTLP, 2000-3100m. 
G. tendae Rchb, Tuesnerre, 7-15cm. Tæt tueformet, udløberne meget korte. 
Bladene 6-lOxl-l,tmm. Blomsterstanden ægformet-aflang. VII-VIII. P: Kotti
ske Alper og Søalperne. 1600-JOOOm. 
G. margaritaceum Kerner Kornet snerre. 4-Bcm, Øvre blade 3i-5x0,8-l,3mm, 
Blomsterstanden pyramideformet. Blomsterstilkene tynde og oprette. 
VII-VIII, FVT. 600-2200m, 

®'G. baldense Sprengel Pyramidesnerre. 4-?cm. Bladene 5-7x0,5-0,8mm. Blom-

228. 

sterstanden smalt pyramideformet og lidt spids; stilkene tynde og oprette, 
VTL. 1500-2200m. 

Galiurn noricum Ehrend. 4-14cm, Bladene 5-9x1,l-l,5mm. Kronen 3{-5rnm bred. 
Ellers som foregående. VII-VIII. F: Juliske Alper. 1900-2500m. 

G. spuriurn L, Hørsnerre. Ligner Burresnerre, Prugten tætbørstet eller 
glat. Bladene 20-35x2{-4mm. Stænglen mest.glat mellem småtornene. FVTLP. 
G. aparine L. Burresnerre. III-IX. FVTI~P. 0-1700m. 

G. tricornutum Dandy Vortesnerre. 10-50cm. Kvastene kortere end bladene. 
Frugten 3-5mm, fint spidsvortet. IV-VI. FVTLP. 0-lOOOm. 

G. verrucosum Hudson Rynket snerre, l0-50cm. Kvastene 3-blomstrede, kor
tere end bladene, nedbøj_ede efter blomstringen. Kronen grønlighvid. til 
hvid, I-V. LP, 0-800m, 

G. parisiense L, Marksnerre. l0-25cm. Bladene 5-7 sammen, 3-12x0,8-Jrnm, 
med kort brod. Kronen t-lmm bred, grønlig indvendigt, rødlig udvendigt. 
IV-VI, FVTLP. 0-1700m. 

G. divaricatum Eourret Udspærret snerre. 5-30cm. orret og spinkel. Blade
ne 4-lOxO,J-1,5:nm, 6-8 sammen. Blomsterstilkene i-2-2mm, noget nedbøjede 
efter blomstringen, Kronen i-lmm bred, gulligrød, IV-VI. FP. 0-1700m. 

G. rotundifolium L. Rundbladet snerre. 10-20cm. Mest ret glat. Bladene 
ægformede til rlUldagtige. Endestillet, ret fåblomstret og åben halvskærm. 
Kronen 3-3imm bred, hvid. ·V-VII, LP. 500-l?OOm. 

Cruciata laevipes Opiz Alm. korsblad. 15-50cm. Flerårig. Stænglen med 
mange, 0,7-1-frnm lange, udstående hår. Blomsterstilkene mest hårede. Kva
stene med 2 forblade. IV-VII. FVTLP, 0-1500m. 

C. glabra (L.) Ehrend. Glat korsblad. 10-30cm. Flerårig. Stænglen glat 
eller med 0,2-0,5mm lange hår. Blomsterstilkene glatte. Kvastene uden for
blade. IV-VII, FVTLP. 0-2100m. 

C. pedemontana (All.) Ehrend, Enårigt korsblad. 10-35cm, Enårig. Stænglen 
ru. Bladene 4-lOmrn lan~e, 1-ribbede (de 2 andre arter 3-ribbede), Kvastene 
uden forblade. Kronen 2-lrnm bred. IV-VI. i!TLP. 250-1900m. 

Valantia. Hornsnerre. Små enårige planter med 4-bladede kranse. Blomsterne 
1 korte, 3-blomstrede kvaste med 2 han- og 1 tvekønnet blomst. Frugtstil
ken nedbøjet, udvidet og tornet, omslutter frugten. 

V. muralis L. Glat hornsnerre, 2-6(15)cm. Bladene ægformede, 2f-6mm. 
Stængler og blade glatte. Frugtstilken med et rygstillet horn. Stilk og 
horn med nogle krogbørster. III-VI. VP. 0-lOOOm. 

V. hispida L, Ru hornsnerre. 2-5(10)cm. Stænglen stivhåret. :B'rugtstilken 
uden horn, men med mange børster. III-VI. P. 0-500m. 

Rubia. Krap, Grove, flerårige snerrer, noget klatrende med modhager på 
blade og ofte også på stænglerne, 

R. tinctorum L. Farvekrap. 30-lOOcm. Bladene 4-6 sammen, løvfældende, 
3-ribbede, lysegrønne. Kronen bleggul. Støvknapperne !mm, 5-6 x så lange 
som brede. IV-VI. VLP. 0-J_QQOm. ForviJ.det fra tidligere dyrkning. 
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Rubia peregrina 1, Vild krap. J0-120cm. Bladene 4-8 sammen, stedsegrønne, 
1-ribbede, mørkegrønne og læderagtige. Kronen gulgrøn, 4-6mm bred, Støv
knapperne 0,2-0,Jmm, højst 2 x så lange som brede. IV-VI. FVL. 0-lOOOm. 

PLANTAGINACEAE 
Plantage. Vejbred, 

1. Bladene modsatte • , •• , , • , ••••••• , , , , ••••• , • , • , ••• , ••••••••.••••• , • , 2. 
'' i roset J, 

2. Flerårig. Stænglerne forveddede • , • , , •••••• , •••••••••••• sempervire.ns 
Enårig. Stænglerne urteagtige arenaria 

J. Bladene ægformet-elliptiske ••. , •. , • , •• , • , •• , •••••••••••••••••..• , • 4, 
" linje- til lancetformede 6. 

4, Støvdragerne 8-lOnun udragende. Støvknapperne hvide/lyslilla ••• media 
" 2-4mm " 5. 

5, Akset mellembrudt forneden. Støtteblade under fx bægeret •.• cornu~i 
" ej " • Støttebladene over ! x bægeret major 

6. Bladene f jersni tdel te eller tandede , •.•••••••••• , •• , • • • • • • coronopus 
11 he lrandede eller svagt tandede 7, 

7. Bladene kødede og trinde ••••••••• , •••• , ••• , ••••• , •••••• , crassifolia 
" ikke kødede 8. 

8. Bladene stive, linjeformede og kølede ••••••••••••••••••••• holosteum 
ikke stive eller kølede 9, 

9. Skaftet tydeligt furet hele vejen •••••••••••••••••••••••••.••• , .• 10. 
højst utydeligt furet foroven 11. 

10, Skaftet mest 5-furet, Bladene hårede under blomstringen lanceolata 
" 6-8-furet. Bladene glatte under blomstringen altissima 

11, Akset 4-8cm. Gamle bladskeder blivende. Bladbredden l-2mm serpentina 
" 1-Jcm. 11 

" visner snart 12. 
12. 3 utydelige bladribber. Bladene 2-6mm brede ••••••••••••.•••. alpina 

J-7 tydelige bladribber. Bladene 5-15mm brede 13, 
13, Hvide støvknapper. Lancetformede støtteblade •••••••••••••• argentea 

Gulbrune støvknapper. Rundagtige til nyreformede støtteblade 14. 
14. Bladene lådne på begge sider. Støvknapperne 3-J!mm •••••.• fucescens 

" glatte eller dunede i randen. Støvknapperne l-!-2!mm atrata 

Plantago major L. Glat vejbred. V-IX. FVTLP, 0-1500m. 2 underarter: 
ssp. ma,j or: Kapslen med 6-10 frø. Bladene tykke og mørkegrønne. ssl. intermedia (DC,) Are.: Kapslen med 14-34 frø. Bladene mest tynde og 
gu grønne. 
P. cornuti Gouan Vortet vejbred. 30-BOcm. Bladene ll-15x5-8cm, med kile
formet grund og en stilk på 12-20cm. Støttebladene 1/3-1/2 x bægeret (2/3 
-3/4 hos major). Bladene oprette. VII-IX, Strandenge. VII-IX. FV. 

P. coronopus L. Fliget vejbred. IV-VIII. FVLP. 0-80om. 
P. crassifolia Forsskål Tykbladet vejbred, 8-15cm. Flerårig. Bladene 
5-20cm, J-5mrn tykke. Akset 2-Scm. Strandenge. V-VI. ]'V. 
P. seruentina All. Slangevejbred. 8-JScm. Minder meget om Strandvejbred. 
1rørre bJærgenge og vejkanter. IV-IX. T1P, 600-2100m. 
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Plantago alpina 1. Alpevejbred. 5-12cm. De nederste blade trekantede, De 
øvre blades sideribber nærmere randen end midterribben. VII-VIII, TLP, 

P. holosteum Scop. 
re rosetter. Nedre 
brede, Akset J-8cm 

Kølet vejbred. 10-30cm. Roden forveddet, ofte med fle
blade korte og nedbøJede, øvre m.m. oprette, 1-lfmm 
x 3-4mm. V-VI. FVTL. 0-1300m. 

P. media L, Dunet vejbred. V-VIII. FVTLP. 0-2000m. 
P. atrata Hoppe Bjærgvejbred. 5-lOcm. Bladene smalt lancetformede, 25-50 
x 7-lbmm, 3-5-strengede, m.m. skinnende. Akset brunt og ægformet, l-2xlcm. 
VI-VII, P: Kottiske Alper og Søalperne. 1500-2400m, 
P. fucescens Jordan Sodbrun vejbred. 15-40cm. Nær foregaende, men bladene 
5-7-strengede, 10-JOcm x 8-14mm. VI-VII. FVT1P. 1000-2500m. 

P. lanceolata L. Lancetvejbred. Støttebladene 4-Smm. V-VIII, FVT1P. 
p, altissima L. Høj vejbred. 40-lOOcm. Ligner den foregående, men jord
stænglen lang og vandret. Bladene 12-20x2-J~cm. Støttebladene 6-?mrn, Bla
dene ofte udtrukne i en 2-Jmm lang spids. Fugtige enge. V-X. FVT1P. 0-400m. 

P. argentea Chaix Sølvvejbred. 20-50cm. Bladene 10-JOx*-lfcm, m.m. tæt 
tiltrykt sølvhårede. Akset ægformet, 1-ltxfcm. VI-VIII.~FVT. 300-2000m, 

P. arenaria W.& K. (P. indica) Grenet vejbred. 5-J5cm. Opret, ofte med op
stigende grene. Bladene linjeformede, ikke kødede. Aksene ægformede, i-1! 
cm. V-VII. FV. 0-500m. 
P. semrervirens Cr. (P. cynops) Spergelvejbred. 10-30cm. De visne 
ofte bivende. Bladgrunden udvidet og noget omfattende. Ellers som 
ende. IV-VII. LP. 0-1200m. 
Littorella uniflora (1,) Asch. Strandbo. V-VII. VLP. 0-lOOOm. 

CAPRIFOLIACEAE 

blade 
foregå-

Sambucus ebulus L. Sommerhyld. En staude pa 80-150cm. Fodflige til stede. 
Mørklilla støvknapper. V-VII. FVTLP. 0-lJOOm. 
S. nigra 1, Almindelig hyld. IV-VI, FVTLP, 0-1400m. 

S. racemosa L, Druehyld, V-VII. FVTLP. 900-2000m, 
Viburnum lantana L. Pibekvalkved. 1-Jm. Kviste og blade stjærnedunede af 
brunlige hår. Bladene m.m. ægformede, 4-14x3i--9cm, spidse og med let hjær
teformet grund, savtakkede, med rynket overside. Ingen forstørrede blom
ster i halvskærmen. IV-V. FVTLP. 0-lOOOm. 
V. opulus 1. Kvalkved. V-VI, FVTLP, 0-llOOm. 

Linnaea borealis 1, Mosklokke. VII-VIII. TLP. 1200-210Qm. 
Symphoricarpos albus (1,) S.F.Blake Snebær. VI-IX. Dyrket og forvildet. 

Lonicera. Gedeblad og Vedvindel. 

1 . Opret te buske 
Slyngplanter 

. .•...•.....•.....•.•.••••.•.•..••......••.••••••••• 2. 

2. Blomsterparrenes frugtknuder og bær helt sammenvoksede 
u adskilte 

5. 
3. 
4. 
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3. Kronen gullighvid. Bærret blåsort •••••••••••••••••••••••••• caerulea 

" rødligbrun. " rødt alpigena 
4. Bladene blødhårede på begge sider. Bærret rødt •••••••••••• xylosteum 

Bladoversiden glat. Bærret sort nigra 
5. Blomsterne parvise på fælles stilke fra bladhjørnerne •••••• japonica 

11 i hoveder eller kranse 6, 
6. øverste bladpar under blomsterne ikke sammenvokset ••••• periclymenum 

" " " " indbyrdes sammenvokset 7, 
7. Blomsterne sidder lige over det øverste bladpar ••••••••• caprifolium 

" i stilkede hoveder etrusca 

Lonicera coerulea L. Blåt gedeblad. i-lifll. Bladene mest 3-5xlf-2cm, stil~ 
ken ofte 2-5mm, Bladene m.m. glatte, blågrørme ovenpå, lysere nedenunder. 
VI-VII. FVTLP. 1200-2000m. 
L. alpigena L. Fjældgedeblad, 1-Jm. Bladene 4-llx2-5!cm, spidse til lang1 
tilspidsede. Stilken mest 2t-3!cm. V-VI. FVTLP. 800-2lOOm. 
L. nigra L. Sort gedeblad. i-lim. Bladene 4-7xl!-3cm, stilken 2-4mm. Kro~ 
nen hvid med blegrødt skær. V-VI. FVTLP. 800-1800m. 

L. xylosteum L. Dunet gedeblad. V-VII. FVTLP. l00-160Qm. 
L. japonica Thunb. Stuevedvindel. Kvistene hårede. Blomsterne i par på 
i-lem lange stilke. Kronen 3-5cm, kirteldunet, hvid og lillaanløben. Bær
ret sort. V-IX. Dyrket og forvildet i v··LP. 0-600m. 
L. caprifolium L. Havevedvindel. 2-4m. Bladene mørkegrønne ovenpå, blå
grønne nedenunder, de øverste par sammenvoksede. V-VII. FVTLP. 0-120Qm. 

L. etrusca Santi Stilket vedvindel. Bladene ikke mørkegrønne, kun det 
øverste par sammenvokset. V-VI. FVP. 0-llOOm. 

L. periclymenum L. Alm. vedvindel. V-VI. LP. 500-1400m. 

ADOXACEAE 

Adoxa moschatellina L. Desmerurt. III-V. FVTLP. 100-l?OOm. 

VALERIANACEAE 

Valerianella. Vårsalat. 
1. Alle støtteblade bredt lancetformede, æg- eller hjærteformede, 

spidse, bredt hindekantede og oftest langt randhårede •••••••• 2. 
I det mindste de nedre støtteblade m.m. aflange og butte, 

svagt til ikke hindekantede og højst svagt randhårede 3. 
2. Frugten med en næsten helt delt krone af frugtens længde discoidea 

" "' 
11 ca. halvt delt krone af frugtens længde coronata 

3. Frugten med 1-3 kraftige horn i spidsen ••••••••••••••••••• echinata 
11 anderledes 4. 

4. Frugten med et 6-tandet bæger •••••••••••••••••••••••••••• eriocarpa 
Bægeret reduceret til en enkelt tand 5. 

5. Frugten uden tydelig tand. Blomsterne blegblå •••••••••••••••••••• 6. 
" med " " 11 hvide til lyserøde 7. 

6. Frugten med en tydelig længdefure ••••••••••••••••••••••••• carinata 
11 uden længdefure locusta 

7. Bægertanden af frugtens længde, skævt kraveformet ••••••••• muricata 
" kortere end frugten 8. 
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8. Blomsterne lyserøde. Frugten vindruekærneform.et ••••••••••••• dentata 

" hvide. Frugten æg-kugleformet rimosa 

Valerianella coronata (1.) DC. Kronvårsalat. 10-30cm. Bladene ofte flige
de eller groft tandede. Blomsterne lyst rødlilla. Frugten stivhåret med 
netåret bæger. Kvasten ofte 2 x gaffeldelt. IV-VI. VTLP. 0-1200m. 

v. discoidea (L.) Loisel. Pindsvinevårsalat. 10-30cm. Ligner foregående, 
men oree med j-4 par modsatstillede hovedstilke. Frugtens krone med 6-12 
uregelmæssige og oftest hagekrummede tænder. V-VI. P. 0-llOOm. 
V. eriocarpa Desv. Uldfrugtet vårsalat. 10-JOcm. Støttebladene linjefor
mede, spidse og randhårede, i frugt oprette og overragende frugterne. Lyse
røde blomster. Frugten ofte stivhåret. IV-V. V. 0-80om. 
V. muricata (Stev.) Baxter Skævkravet vårsalat. 10-30cm. Ligner foregåen
de undtagen på frugtens krave. IV-V. T. 0-600m. 
V. rimosa Bastard Opblæst vårsalat. 10-40cm. Blomsterstanden flere gange 
gaffeldelt. Frugten med en svag fure. IV-VI. FVTLP. 0-llOOm. 
V. dentata (L.) Pollich Tandet vårsalat. V-VII. FVTLP. 0-1750m. 
V. locusta (L.) Laterrade Tandfri vårsalat. IV-V. FVTLP. 0-1400m. 
V. carinata Loisel. Kølet vårsalat. 10-35cm. Frugtens tværsnit næsten kva
dratisk bortset fra furen. IV-VI. VTP. 0-lOOOm. 
V. echinata (L.) Låm. Hornet vårsalat. 5-20cm. Nedre enlige frugter 8-10 
mm, med I horn i spidsen; ~vre 3-6mm, smalle og 3-hornede. IV-VI. VLP. 

Valeriana. Baldrian. 

1. Stængelbladene udelte, eller de øvre 3-delte •••••••••••••••••••••• 2, 
" uligefinnede med 5-mange afsnit 8. 

2. 1-2 par stæn.gelblade •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3. 
Mange par stængelblade 5. 

3. Mange, pudedannende grundblade. Kronen dybt lyserød •••••••• saliunca 
4-8 grundblade. Kronen hvid eller gullig 4. 

4. Blomsterstanden klaseagtig. Kronen gullig ••••••••••••••••••• celtica 
halvskærmagtig. Kronen hvid saxatilis 

5. Klaseagtig, forlænget blomsterstand. Brunlig/gr11nlig krone elongata 
Tæt, ofte hovedformet " • Kronen hvid eller r11dlig 6. 

6. Alle blade m.m. ens, omvendt -æg-spatelformede, ca. lem ••••••• supina 
De nedre blade større end de ~vre, 6-9cm med stilken 7. 

7. Grundbladene--med hjærteformet grund. Øvre blade mest 3-delte tripteris 
" uden 11 

" • " stængelblade udelte monta.na. 
8. Grundbladene udelte ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 9. 

" fjersnitdelte 10. 
9. Blomsterne tvebo, i ret åben stand. Sumpplante ••••••••••••••• dioica 

" yvekrinnede, i tæt " • Engplante tuberosa 
10. Mellemste stængelblades endesmåblad tydeligt bredere end de 2-9 

par tydeligt tandede sidesmåblade. Med udlabere ••••••••••••• 11. 
Mellemste stæn~elblades endesmåblade ikke eller lidet bredere 

end de (4-)6-15 par tandede til helrandede sidesmåblade 12. 
11. Mellemste stængelblade med (3-)4-9 par småblade med (mest tæt) 

håret underside ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• procurrens 
Mellemste stængelblade med 2-4(-5) par småblade med glat eller 

svagt håret underside sambucifolia 
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12. Ingen udløbere. Stænglen mest glat. Frugten mest glat •• officinalis 

Med underjordiske udløbere. Frugten mest håret 13. 
13. Frugtstanden 13-22cm. Stænglen mest glat. 5-10 bladfæster pratensis 

" højst 13cm. Stænglen mest håret. 3-7 bladfæster 14. 
14. Længste bladstilk mest under 7cm •••••••••••••••••••••••• wallrothii 

" n " over 7cm versifolia 

Valeriana elon~ata Jacq. Topbaldrian. 5-25cm. Stængelbladene ægformede 
til næsten tre antede, rundtakkede til groft buttandede. Kalkklipper og 
-urer. VII-VIII. FVT. 1900-2500m. 
V. celtica L. Nardusbaldrian. 5-15cm. Grundbladene m.m. spatelformede og 
m.m. helrandede. Stængelbladene helrandede, m.m. linjeformede. VII-VIII. 
1800-3100m. 2 underarter: 
ssp. celtica: Grundbladene linje-spatelformede, 3-strengede, l-6xl0-24mm. 
Fnokken 4mm. P: Sempione til M.Rosa, V.Aosta, V.Susa og til V.Maira. 
ssp. norica Vierh.: Grundbladene omvendt lancet-spatelformede, 5-strenge
de, 5-12xl5-38mm. Fnokken 5mm. T: N.f. S.Candido på .. Markinkele. 

V. supina Ard. Dværgbaldrian. 2-12cm. Jordstænglen mest vandret krybende 
og udløberagtig. Stænglen tiltrykt korthåret. Bladene randhårede. Hovedet 
med svøbblade. Kalkgrus og -urer. VII-VIII. FVTL. 1800-2800m. 

V. saliunca All. Pilebaldrian. 2-15cm. Jordstænglen mest opatigende. 
Stængel og blade glatte. Hovedet med svøbblade. Med en kappe af visne bla
de under bladrosetterne. VI-VIII. T: Brenner og V.di Fassa. P: Fra Cogne 
og sydpå. 1800-2800m. 
V. saxatilis L. Klippebaldrian. 5-15(-30)cm. Mest 4 omvendt lancet-spatel
formede, skinnende blade ved grunden. 0-1 par linjeformede stængelblade. 
Jordstænglen med blivende bladrester. VI-VIII. FVTL. 1800-2700m. 

V. montana L. · Bjærgbaldrian. 20-40cm. Stænglen dunet foroven og på blad
fæsterne. Kronen mest blegrød. Grundbladene mest helrandede.FVTLP.V-VIII. 

V. tripteris L. Trefliget baldrian. 30-50cm. Stænglen håret ved bladfæ
sterne. Grundbladene m.m. tandede. VI-VIII. FVTLP. 6Q0-2lOOm. 

V. dioica L. Tvebo baldrian. V-VII. FVTLP. 0-1600m. 

V. tuberosa L. Knoldbaldrian. 10-40cm. Roden fortykket. Blomsterne lyse
røde, 8mm lange. Frugten 3-4mm. V-VI. P. 400-1850m. 
V. procurrens Wallroth (V. repens) Krybende baldrian. 50-210cm. Stænglen 
mest tæt haret (sj. glat). Længste stængelhår 0,5-2,2mm. VI-VIII. ? 

V. sambucifolia Mikan Hyldebladet baldrian. 30-130cm. Stænglen glat eller 
spredt haret. Længste stængelhår 0,2-lmm. V-VI. TLF. 600-1800m. 

V. officinalis L. Lægebaldrian. 70-150cm. Mellemste stængelblade med 6-9 
(-11) par smablade med 2-10 par tænder. Sidesmåbladene 2,3-7,7 x så lange 
som brede. VII-VIII. FVTLP. 0-1400m. 
V. pratensis Dierb. 50-lOOcm. Længste bladstilk mest 7-13cm. V-VI. ? 

V. wallrothii Kreyer 35-lOOcm. Mellemste stængelblade med 6-14(5-15) par 
smablade. Endesmåbladet 2,9-17 x så langt som bredt, højst så bredt som 
sidesmåbladene. V-VI. 
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Valeriana versifolia Briigger 40-130cm. Mellemste stængelblade med (4-) 
5-8 par smablade. Endesmåbladet 2-8,3 x så langt·som bredt mest lidt bre-
dere end sidesmåbladene. VI-VII. VTLP. 300-1500m. ' 

Centranthus rUber (L.) DC. Rød sporebaldrian. 30-70cm. Glat øg blågrøn 
flerårig med de større blade ægformet-trekantede, 3-8 cm. Halvskærme af 
røde blomster med et kronr~r på 7-lOmm med en spore på 6-7mm ved grl.Ulden. 
V-VIII. VTLP. 0-1200m, 
C. angustifolius (Miller) DC. Smalbladet sporebaldrian. 30-70cm. Nær fo
regaende, men alle blade linjeformede, 3-lOcm x 2-4mm. Med små, akselstil
lede bladnøgler. V-VI. TP. 600-2450m. 

DIPSACACEAE 
1. Stænglen tornet •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Dipsacus 

" uden torne 2. 
2. Kronen 5-del t •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Scabiosa 

11 4-delt 3. 
3. 8-16 bægerbørster. Blomstrende kurve svagt hvælvede ••••••••• Knautia 

o-8 11 
• 

11 
" m.m. kugleformede 4. 

4. Over 3 rækker svøbblade •••••••••••••••••••••••••••••••••• Cephalaria 
1-3 rækker svQbblade 5. 

5. Ingen bægerbørster. Yderbægeret næsten trindt •••••••••••• Succisella 
4-5 bægerbørster. Yderbægeret 4-kantet Succisa 

Ceahalaria alpina (1.) R.& Sch. Alpeskælhovede. 60-lOOcm. Stængelbladene 
me 7-11 lancetformede småblade og vinget bladskaft. Sv~bbladene lådne. 
Bleggul krone. Frugten 9-12mm med 8 uens bægerspidser. VI-VIII. P: Søal
perne. 1000-18oom. 
C. transsylvanica (1.) R.& Sch. Tungeskælhovede. 30-BOcm. Enårig. Blad
skaftet uvinget. Kronen hvidgul eller blålig. Svøbbladene randhårede. 
Frugten 5-6mm med 8 ens bægerspidser. VII-X. VLP. 0-1200m. 

C. leucantha (L.) R.& Sch. Hvidt skælhovede. 30-BOcm. Flerårig. Bladskaf
tet uvinget. Kronen hvidlig. Svøbbladene tiltrykt dl.Ulede. Frugten 6mm med 
mange småtænder øverst. VII-IX. VP. 0-1200m. 

Dipsacus fullonwn L. Gærdekartebolle. Stængelbladene m.m. helrandede, de 
øvre parvist sammenvoksede. VI-VIII. FVTLP. 0-1400m. 

D. laciniatus L. Fliget kartebolle. !-lim. Nær foregående, men bladene 
lappede til fligede. VII-VIII. FVLP. 0-600m. 

D. pilosus L. Håret kartebolle. Bladene stilkede, de øvre ofte med 1 par 
smalapper på stilken. VII-VIII. FVTLP. 0-1500m. 

Succisa pratensis Moench Djævelsbid. VI-VIII. FVTLP. 0-1600m. 

Succisella inflexa (Kluk) Beck Glat flaskefrø. 30-BOcm. M.m. glat. Nedre 
blade omvendt ægformede, stængelbladene lancetformede; alle helrandede. 
Blegblå blomster. Flaskeformet frugt. Fugtige enge. VIII-IX. FVTLP. 

Knautia. Blåhat. 

1. Enårig. øvre blade linje-lancetformede og hele 
Flerårig 

integrifolia 
2. 
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2. Flere sidestillede, blomstrende stængler fra bladrosetten 

1 endestillet blomstrende stængel fra bladrosetten 
••• drymeia 

3. 
4. 3. Alle stængelblade hele, ofte bredest på eller under midten •••••••• 

Øvre stængelblade m.m. delte (ihvertfald hos nogle af bestandens 
individer). Udelte blade oftest bredest på eller over midten 9. 

4. Nederste stængelled glat. Bladene også m.m. glatte •••••••••••••••• 5. 
" 

11 og bladene hårede; hårene over 1mm 7. 
5. Nedre stængelblade 6-9 x så lange som brede, helrandede •• longifolia 

" 
11 bredere, ofte noget tandede 6. 

6. Frugten 5-6x2-2tmm. Nedre stængelled mest stivhårede dipsacifolia 
" 4-5xli-2mm. " " glatte reesmannii 

7. Bladene grørme nedenwider •••••••••••••••••••••••••••••• dipsacifolia 
" gråfiltede nedenunder 8. 

8. Bladene smalt lancetformede, helrandede eller svagt tandede baldensis 
" bredt lancet- til ægformede, tandede subcanescens 

9. Bladene grønne og dunede •••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••• 10. 
tæt dunede og gråfiltede, i det mindste nedenunder 11. 

10. 20-50(-80)cm høj, med 1-2 par stængelblade •••••••••••••••• illyrica 
20-80(-lOO)cm høj, med mange ~ar stængelblade arvensis 

11. Øvre stængelblade med 3-7(-11) flige, den yderste ca. så lang 
som resten af bladet •••••••••••••••••••••••••••••••• , , •••••• 12. 

Øvre stængelblade med 5-11(3-13) flige, den yderste kortere 
end resten af bladet mollis 

12. Kurvstilken uden kirtelhår ••••••••••••••••••••••••••••••• persicina 
11 med " 13. 

13. Bladoversiden korthåret. Kurvene 2-3cm brede, rødlilla •••• velutina 
" også med lange uldhår. Kurvene 3-4cm brede, 

lyst rødlilla transalpina 

Knautia drymeia Heuffel Egeblåhat, 30-90cm. Grundbladene elliptisk-lancet
formede, spidse, tandede. Stængelbladene siddende, helrandede eller tande
de, sjældent lappede. Randkronerne lidet for~gede. V-IX, 0-1400m. 3 ssp.: 
ssp, intermedia (Pernh.& Wettst.) Ehrend,: Stivhåret blåhåt. Grundbladene 
og stænglen forneden med stive, gullige børster. Østalperne, . 
ssp. dr1ieia: Stænglen spredthåret. Bladoversiden mørkegrøn, undersiden 
glat el er svagt dunet. V. 
ssp. centrifrons (Borbas) Ehrend.: Stænglen tæthåret. Bladoversiden lyse
grøn, undersiden tætdunet. Vestalperne. 

K. dipsacifolia Kreutzer Skov?lå~at. 40-150c~. B~adene matte, de nedre 
lancetform.ede til ægformet-elliptiske, m.m. tilspidsede; de ~vre lancet
formede, 3-5(-8) x så lange som brede. V-VIII. 0-1200m. 2 underarter: 
ssp. dipsacifolia: Stænglen forneden stivhåret. Bladene dunede, de øvre 
lancetforrnede, med bredt omfattende grund. F: Valle del Natisone? 
ssp. sixtina (Briq.) Ehrend.: Frynset blåhat, Stænglen glat forneden. Bla
dene ofte halvglatte, de ~vre smalt lancetformede. P. 

K. reesmannii (Pacher) Briq, Fyrreblåhat. 40-lOOcm. Stængelbladene 8-14 x 
2-3cm. Kurvstilkene ukirtlede. Kurvene 2i-4cm brede, VI-VIII. FV.500-1500m. 

K. longifolia (W.& K.) Koch Langbladet blåhat. J0-70cm. Ku1:"stilkene tæt. 
korthårede med få kirtelhår. Nedre blade 6-20xl-3cm, m.m. skinnende ovenpa, 
Kurvene 3l-5(2t-6)cm brede, lyst_rJi.dlilla. VII-VIII. FVTL. 1400-2300m. 
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Knautia baldensis Kerner Storhovedet blåhat. 20-80cm. Stænglen foroven 
tæt udstaende håret af mindst 1mm. lange hår, Kurvene Jk-4!cm brede, r~d
lilla. VI-VIII. 1300-2000m, VT: M.Lessini, M.Baldo, Rovereto, V.di Ledro, 
v.vestino. 

K. subcanescens Jordan 50-lOOcm. Stænglen forneden lådden. Kurvstilkene 
mest kirtlede. Øvre blade med m.m. hjærteformet grund. VI-VIII. P? 
K, velutina Briq. Fl~jlsblåhat. 25-40cm. Stænglen kortdunet samt med lan
ge udstående hår. Bladene tæt fløjlshårede, ret korthårede ovenpå, kort 
gråfiltede nedenunder. VII-VIII. 500-1600m. V (Vittorio Veneto), TL: Fra 
M. Balde til Brianza og omkring Ticino. 

K. transalpina (Christ) Briq. Uldblåhat. 20-70cm. Stænglen forneden svagt 
filtet. VII-VIII. 1000-1950m. L: Bergam., Comasco og Ticino. 

• K. zersicina Kerner Ferskenblåhat, 20-40cm. øvre blade dybt tandede med 
4-6 2-10) par lapper, Kronen klart rød, som ferskenblomster. VII-VIII. 
l500-1800m. VT: M. Lessini, M. Balde. 

K. mollis Jordan Bl~d blåhat. 20-40cm. Stænglen forneden kort, tæt uldhå
ret og dunet. Kurvstilkene kirtlede. Bladene hindeagtige og gråfiltede. 
Grundbladene mest helrandede. VII-VIII. 1000-1900m. P. V.Aosta og sydpå. 
K. arvensis (L.) Coulter Alm. blåhat. V-IX, VTLP. 0-2000m. 

K. illyric;a Beck )3redfliget blåhat. 20-50cm. Stænglen undertiden med lil
la pletter. øvre blade med 4-6(2-10) ægformet-aflange par sidelapper og en 
rudeformet endelap. VI-VII. FVTL. 0-1200m. 

K. integrifolia (L.) Bertel. Enårig blåhat. 20-80cm. Grundbladene hele 
eller noget delte, omvendt æg-lancetformede. Kronen blålilla. 12-24 bæger
tænder.VI-VIII. FVLP. 0-1200m. 
Scabiosa. Skabiose, 

1. Bladene helrandede, linjeformede, 3-5m.m brede •••••••••• graminifolia 
Alle eller stængelbladene delte 2, 

2. Frugten med 8 gruber foroven. Randkronernes underlæbe længere end 
kronrøret. Blomsterne mest hvidgule •••••••••••••••••••• argentea 

Frugten længdefuret, uden gruber. Randkronernes underlæbe kortere 
end kronr~ret J. 

3. Planten fløjlshåret (mindst 20 hår pr. mm.2) ••• 
2 
••••••••••••••••••• 4, 

" glat eller stivhåret (8-16(32) hår pr mm) 7. 
4, Bægeret med korte børster på 1-ltmm ••••••••••••••••••••••• candicans 

" 
11 lange " 11 3-6mm 5. 

5, Mellemste stængelblades endeafsnit ll-2 x så bredt som sideafsnittene 
vestita 

Mellemste stængelblades endeafsnit 3-6 x så bredt som sidefligene 6. 
6, Bægerb~rsterne 4-6mm. Ofte kun med 1 kurv ••••••••••••••••••••• dubia 

" 3-4mm, Oftest med mange kurve hladnikiana 
7. Blomsterne bleggule •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ochroleuca 

" blålilla til lyst r~dlilla 8. 
8. Grundbladene og nederste par stængelblade helrandede •••••••• vestina 

" n n " " tande de til de 1 te 9. 
9, Bægerbørsterne 1t-2tmm. Øvre blade 2-3 x delte •••••••••••• gramuntia 

11 2,t-6mm, 11 11 1-2 X " 10. 
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10. Bladene mest glatte, noget skinnende. Bægerbørsterne 4-6mm •• lucida 

11 

m.m. krushårede, matte. Bægerb!iilrsterne 2t-4mm columbaria 
Scabiosa graminifolia L. Græsbladet skabiose. 20-)0cm. Tæt S!ilvagtigt 
silkeharet. Bladene 5-Bcm, 1-strengede. Blålilla krone. VI-VIII. FVTLP. 
S. argentea L. Hvid skabiose, 30-70cm. Mest toårig. Med korte, krumme 
har og lange børster. Nedre og mellemste blade 1-2 x delte med smalle, 
m.m. helrandede afsnit. VII-IX, FVL. 0-800m. 

S. vestina Facchini Smalfliget skabiose. 10-40cm. Nedre blade linje-spa
telformede, 25-35x3-5mm, glatte, Mellemste og !ivre blade 1 x smalfligede. 
Bægerbørsterne 5-8mm. Kronen lyst r!idlilla. VI-VIII. TL. 600-1900m. 
S. columbaria L, Dueskabiose. VI-IX. FVTLP. 0-1500m. 

S. hladnikiana Host Gitterskabiose, 20-70cm. Nedre blade lancetformede 
og_ tandede, grønlige og noget stjærnehårede. VII-IX. 1000-2000m. F: V.Cel
lina. 

S. ochroleuca L. Gul skabiose, 20-80cm. Golde skuds blade rundtakkede, 
Bægerbørsterne brwie, 2t-Jtmm. VII-IX. FVP. 0-800m. 

S. gramuntia L. (S. triandra) Finbladet skabiose, 20-90cm. Bladene tæt 
stivharede, de nedre lyreformede. Bægerbørsterne mangler ofte, ellers kor
te, lyse eller brune. VI-IX. FVTLP. 0-1500m, 

S. lucida Vill. Skinnende skabiose, 10-25cm. Mest ugrenet med enlige kur
ve. Kronen rødligtlilla. Sorte bægerbørster, VIII. FVTLP. 1500-2600m. 

S. dubia Vel. Spidstakket skabiose. 10-50cm, Nedre blade spidstantlede, 
VII-IX. VTL. 800-1500m. 

S, vestita Jordan 10-50cm. Grundbladene tæthårede (32-64 hår pr. mm2), 
spidstandede. VIII. 900-2JOOm. P: Fra V,Aosta og sydpå. 

S, candicans Jordan Hvidbladet skabiose, J0-70cm. Bladene ofte hvidgulli
ge. Kurvene små, 2-2tcm brede. VI-X. 0-lJOOm. P: Cuneese. 

CAMP ANULACEAE 

1. Kronen delt næsten til grunden ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2. 
" med tydeligt kronrør 4, 

2. Kranfligene først forbundne foroven men hurt'gt fr'e J s· 
11 , .... .... •• , • • • a ione 

forbundne foroven under blomstringen J, 
J, Kronen l,6-2cm, lyslilla, 2-5mm langt stilket •••••••••• Physoplexis 

" 1-1,Scm, m.m. siddende Phyteuma 
4, Frugtknude og kapsel smal og prismatisk ••••••••••••••••••• Legousia 

11 

" 
11 anderledes 5. 

5, Griflen langt udragende, Bægertænderne tandede •••••••••• Adenophora 
Anderledes Campanula 

Campanula. Klokkeblomst. 

1. Bægeret .. med tilbagebøjede vedhæng mellem tænderne 
uden vedhæng mellem tænderne 

• • • • • • • • • • • • • • • • 2. 

2. Griflen 5-de 1 t. Kronen 3-4 ( -6 ) cm •••••••••••••••••••••••••••• 
3-delt 

6. 
medium 

3. 
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J. Bægervedhængene meget små, t-lmm •••••••••••••••••••.••••••••• alpina 

" tydelige, 1-k-Jmm 4. 
4. Kronfligene hårede indvendigt. Bægervedhænget but ••••••••••• barbata 

11 glatte " . 11 spidst 5, 
5. Flerårig. Stænglerne enblomstrede, 3-lOcm. Kronen 3-4tcm •• alpestris 

Toårig, Blomsterne i klase eller top sibirica 
6. Blomsterne siddende, i hoveder eller aks •• , ••••••••• , • , • , , ••••• , •• 7, 

11 stilkede 11, 
7, Blomsterne i aks ••••••••••••••••••••••••••••••···················· 8. 

i hoveder 9, 
8. Blomsterne bleggule •.••••• , •.••••.•••••• , •••• , ••••• , , •••• thyrsoides 

" blålilla spica ta 
9, Griflen·ca. 2 x~kronen. Blomsterne gullige •••••••••••••••••• petraea 

" næppe udragende. " blå til lilla 10. 
10. Stænglen stivhåret. Kronen blå •••••••••••••••••••••••••• cervicaria 

" ikke stivhåret, Kronen mørklilla glomerata 
11. Enårige •••••••••••• , , ••• , •••• , •••••••••••• , , ••••••••••••••••• , • • 12. 

Flerårige lJ. 
12. Blomsterne langstilkede. Kronen 10-JOmm •••••••••••••••• ramosissima 

n m.m. siddende. 11 J-5mm erinus 
13, Mellemste stængelblade æg- til spatelformede •••••••••••••••••••• 14. 

" " linje- til lancetformede 27. 
14. Kronen indsnævret fortil. Planten 5-lOcm h~j •••••••••••••••• zoysii 

" klokke- til tragtformet 15. 
15, 2-15cm høje, 1-fåblomstrede stængler •••••••••••••••••••••••••••• 16. 

Stænglen mindst 10cm, flerblomstret 19. 
16. Bægertænderne tandede •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• raineri 

" helrandede 17. 
17. Knopperne nikkende. Stænglerne ofte fåblomstrede ••• cochleariifolia 

" oprette. " 1-blomstrede 18. 
18. Kronen t delt, 10-15mm .•• , •••••••••••••••••••• , •••••••• , ••• cenisia 

" 1/4-1/3 delt, 18-25mm morettiana 
19. Kronen over t delt •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 20. 

" mindre delt 21. 
20. Planten hvidulden. Bægertænderne oprette ••••••••••••••• elatinoides 

11 glat eller svagt håret. Bægertænderne udstående elatines 
21. Griflen langt udragende. Tandede bægertænder Adenophora liliifolia 

" næppe " 22, 
22. Alle stængelblade siddende .•••••••••.••••••••••••••••• rhomboidalis 

I det mindste de nedre stængelblade stilkede 23, 
23. Blomsterne m.m. oprette hele tiden. Planten helt glat •• pyra.midalis 

Nogle blomster udstående til nikkende 24, 
24, Stænglen trind, i det mindste i den nedre halvdel ••••••••••••••• 25. 

11 tydeligt kantet 26, 
25. Kronen l-2cm ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• bononiensis 

" 4-5cm latifolia 
26. Bægertænderne tilbagebøjede. Blomsterne ensidige ••••• rapunculoides 

" oprette, Blomsterne alsidige tracheliu.m 
27. Kronfligene med butte indbugtninger mellem sig •••••••••••••• excisa 

'' " spidse '' 28. 
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28. Kronen lidt indsnævret under kranfligene •••••••••••••••• caespitosa 

n ikke " foroven 29, 
29. Kronen 3-5cm. Stænglen rank, mest ugrenet ••••••••••••• persicifolia 

11 op til 21cm 30, 
30. Kronen tragtformet, ca. i delt •••••••••••••••••••••••••••••••••• 31, 

" mindre delt 32, 
31. Blomsterstilkene med 2 forblade ved grunden ••••••••••••• rapunculus 

" " 
11 

" over midten patula 
32. Bægertænderne næsten så lange som kronen ••••••••••••••••••• carnica 

11 sjældent over i så lange som kronen 33, 
33. Knopperne oprette •••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 34, 

" nikkende 37, 
34. Jordstænglen kraftig •••••••••• • •••• •• • •••• •• • •• •••• • •••• • •• • • • • • 3

6
5, 

• ·~=1 3 
35 0 Jordstænglen forveddet. Stænglen mest glat ····:·•••••••• macrorhiza 

" ikke forveddet. Stænglen mest tæt haret bertolae 
36. Stænglen dunet forneden ••••••••••••••••••••••••••••••• rotundifol~~ 

" glat eller korthåret forned~n _ march~~ett~1 
37 Grundbladene til stede under blomstringen, talrige cochlear11fol1a 

• 
11 væk under blomstringen (sj. 1-2 til stede) 38 

38. Stænglen m.m. trind, dunet forneden. Kronen smalt tragtf. stenocodon 
" kantet, glat eller kanthåret 39 

39. Stængelbladene med randhåret grund ••••••••••••••••••••• scheuchzeri 
11 uden 11 " wi tasekiana 

CamEanula cenisia L. Krybende klokke. 2-lOcm. Tynde, opstigende stængler 
Bladene siddende og helrandede. Kronen blå, 10-15mm. VII-VIII. LP. 

c. zoysii Wulfen Indsnævret klokke. 5-lO;m. Tæt tueformet og halvglat. 
Bladene helrandede, lidt kødede. Kronen 15-20nun, smalt krukkeformet. 
VI-VIII. 1800-2200m. FV: Juliske Alper, Karniske Alper på M.Amariana. 
c. raineri Perpenti Ærenprisklokke. 5-lOcm. Tæt tueformet med stængler 
mellem stenene. Bladene buttandede. Kronen bredt klokkeformet, 3-4cm, med 
korte og brede tænder. VII-VIII. VTL. 600-2000m. 
c. ramosissima Sm. SpeJlklokke. 20-40cm. M.m. håret. Bladene omvendt lan 
cet-spatelformede. Frugtknuden tæthåret. Kronen ca. 2/3 delt. V-VII. VLP. 

c. patula L. Engklokke. Bægertænderne ofte lidt tandede. V-VIII. FVTLP. 
c. rapunculus L. Rapunselklokke. 30-lOOcm. Opret stængel med rigtgrenet 
top med oftest oprette, ofte blegblå blomster på l-2cm. V-IX. FVTLP. 

c. persicifolia L. Smalbladet klokke. V-VIII. FVTLP. l00-1500m. 

c. medium L. Marieklokke. 20-60cm. Toårig. Stænglen stivhåret, mest ugre 
net, opret. Bægerrøret og bægervedhængene 8-lOmm, tænderne 13-l?mm. V-VI. 
0-1500m. P: sydlige del. 
c. barbata L. Skægklokke. 10-40cm. Planten stivhåret. Bladene lancet- tj 
tungeformede. Kronen 2-3cm, mest lyseblå. Bægervedhængene dækker næsten 
frugtknuden. VII-VIII. FVTLP. 1200-2600m. 

c. alpina Jacq. Uldhåret klokke. l0-20cm. Bladene lancetformede, m.m. 
uidharede. Blomsterstanden begynder ofte lige over jorden. Kronen mest 
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lyseblå, l5-20rnm. VI-VII. l000-2000m. V: Alp1 Bellunesi 

Campanula sibirica L. Steppeklokke. 15-40cm. Håret toårig. Alsidig, fler
blomstret top. Blomsterne først oprette, siden nikkende, mest lyslilla, 17-
25mm. V-VI. FVTLP. 0-lOOOm. 

c. alpestris All. Skiferklokke. 3-lOcm. Flere korte, kirtelhårede stæng
ler. Bladene tætfiltede og helrandede. VI-VIII. 2000-2800m. P. 

c. petraea L. Hvidbladet klokke. 20-40cm. Bladundersiden hvidfiltet. Bla
dene svagt bugtet-tandede, lancetformede. Kronen l0-12mm, håret. VIII-IX. 
100-lOOOm. V: M.Pastello, M.Baldo. L: M.Gazzo ved Brescia. 
c. glomerata L. Nøgleklokke. VI-IX. FVTLP. 0-1500m. 

C. cervicaria L. Hvas klokke. 30-?0cm. Grundbladene tilsmalnede mod stil
ken, st1vharede, aflange; stængelbladene lancetformede. VI-VIII. FVTLP. 

C. svicata L. Aksklokke. 40-lOOcm. Stænglen ru af 1-l~mm. lange hår. Blade
ne linje-lancetformede, stænglens med udvidet grund. Kronen 17-22mm., m.m. 
smalt tragtformet. VII-VIII, FVTLP. 400-2500m. 

C. thyrsoides L. Bleggul klokke. 2-flerårig. Bladene stivhårede, aflangt
lancetformede, m.m. helrandede. Kronen 17-22nun, uldhåret. VI-VIII. 2 ssp.: 
ssp. th.yrsoides: 30-40cm. Støttebladene af blomsternes længde. Akset æg
formet. 
ssp. carniolica (SUild.) Padl.: 40-70cm. Støttebladene 2 x blomsterne. Akset 
m.m. valseformet. Østalperne. 

C. pyram.idalis L. Skorstensklokke.-150cm. Grundbladene æg-hjærteformede, 
2-bcm, med en stilk på 5-lOcm. Kronen bredt klokkeformet, indtil 3cm bred. 
VII-X. F: Østfriuli indtil Gemona. Forvildet i VL. 

~C. morettiana Rchb. Purpurklokke. 4-6cm. Tyndstænglet og stivhåret. Nedre 
blade bredt ægformede, tandede. Bægertænderne trekantede, 4-6x2mm. VIII. 
1700-2400m. Lodrette dolomitklipper. FVT: Østalperne fra V. del Piave til 
V.Fassa. Vicentino: M.Toraro og Campomolon. 

~C. elatinoides Moretti Hjulkronet klokke. l0-20cm. Opret eller opstigende. 
Bladene ægformede, skarptandede, ofte med hjærteformet grund. Klasen ret 
tæt. Kronen 12mm. Kalkklipper. VII-VIII. L: Ml. L. di Garda og L.di Corna. 

®C. elatines L. Gnejsklokke. 10-20cm. Udstrakt e.ller hængende. Bladene æg
hJærteiormede, skarptandede. Klasen åben og ensidig. Kronen 15-19mm bred. 
VII-VIII. 300-1800m. P: Grajiske og Kottiske Alper. 

C. erinus L. Tofarvet klokke. 5-25cm. Gaffelgrenet og stivhåret. Bladene 
l-2cm, omvendt ægformede med 2-3 par tænder, ofte modsatte. Kronen rørfor
met med hjulformet krave. III-VI. 0-800m. Indslæbt i VP. 

C. latifolia L. Bredbladet klokke. VI-VIII. FVTLP. 500-1500m. 
C. tracheliurn L. Nældeklokke. VI-X. FVTLP. 0-1500m. 

c. rapunculoides L. Ensidig klokke. VI-VIII. FVTLP. 0-1400m. 

C. bononiensis L. Langklaset klokke. 40-lOOcm. Stænglen ru og dunet. Bla
dene ægformede, grågrønt filtede nedenunder. Blomsterstilkene 2-5mm, de 
nedre 2-3 sammen. Blomsterne alsidige. VI-VIII. FVTLP. 0-1400m. 
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Campanula macrorhiza Gay Tykrodet klokke. 15-30cm. Stængelbladene ellipti
ske til smalt lancetformede, mest helrandede. Kronen 16-22mm. V-VII. 200-
1500m. P: Søalperne. 

C. carnica Schiede (C. linifolia) Rørbladet klokke. 10-35cm. Stængelblade
ne smalt lancet- til linjeformede, tandede til helrandede. Bægertænderne 
nedbøjede. Kronen 22-26mm. VI-VIII. 200-2200m. 2 Wlderarter: 
ssp. carnica: Stænglen glat, sjældent kanthåret. FVTL, P?. 
ssp. puberula Padl.: Stænglen tætdunet forneden. L: Alpe Bergam. & Bresc. 

C. marchesettii Witasek Spidsbladet klokke. 20-40cm. Stænglen stiv og kan
tet, med blade til klasen. Stængelbladene smalt linje- til børsteformede. 
Kronen 12-18rnm. Bægertænderne ofte tiltrykte. VI-IX. T: Buco di Vela? 

ec. bertolae Calla 20-40cm. Stængelbladene helrandede, hårede på begge si
der~ Blomsterne i top. Kronen 10-l?mm. VII-VIII. 300-lOOOm. P: V.di Lanzo, 
V.di Susa, Canavese, V.Chisone, Cuneese ved Bernezzo. 

C. rhomboidalis L. Rudeklokke. 20-50cm, Stænglen kantet, glat eller kant
haret. Nedre stængelblade æg-rudeform.ede, 2-Jcmj øvre lancteformede, spids
tantlede. Kronen 16-22mm. VII-IX. 900-2800m. LP: Ticino og vestpå. 
C. rotundifolia L. Blåklokke. VII-VIII. FVTLP. 100-2000m. 

C. witasekiana Vierh. Korthannet klokke. 25-50cm. Større stængelblade 2-6 
mm brede. Blomsterne mest i en flerblomstret top; stilkene båfaldende .tyn
de. Rødderne med roeformede knolde. VII-IX. FT. l000-1800m. 

C. scheuchzeri Vill. Randhåret klokke. 10-30cm. Blomsterne oprette midt 
under blomstringen, ellers nikkende, dybere blå end hos de beslægtede ar
ter, 1-5 sammen, i en ofte ensidig klase. VII-VIII. FVTLP. 1400-2600m. 
C, cochleariifolia Lam. Lav klokke. 5-15cm. Mange, tæppedannende golde 
skud. Nedre blade rundagtige til ægformede, tandede, Kronen 13-16mm, lyse
til stålblå. VII-VIII. FVTL:I'. 800-3000m. 

C. caespitosa Scop. Tueklokke. 10-20cm. Som foregående, men grundbladene 
med kileformet grund. Kronen 10-15mm, lyseblå, svagt tøndeformet. VI-VIII. 
300-JOOOm. FVT: øst for Adige-floden. 

C. excisa Schleicher Udskåret klokke. 5-12cm. Stængelbladene linje-lancet
til linjeformede. Blomsterne mest enlige, nikkende. Kronen 10-16mm, lyse
blå, 1/3 indskåren. VII-VIII. 1200-2500m. P. 

C. stenocodon Boiss.& Reuter Smalkronet klokke. 15-JOcm. Kronen 15-20mm, 
med lidt røaligt skær. VII-IX. 1600-2100m. P: Kottiske Alper og Søalperne, 
fra Monti di Pinerolo og sydpå. 

Adenophora liliifolia (1.) Ledeb. Bægerklokke. 30-lOOcm. Glat, flerårig 
klokkeblomst med bredt til smalt lancetformede, savtakkede, mest siddende 
blade. Lyseblå, hængende blomster i top. VII-VIII. FVTLP. 300-800m. 

Le5ousia speculum-veneris (L.) Chaix Spejlblomst. 10-30cm. M.m. dunet en
arig med næppe bølgede blade. Åben, bladet top. Blålilla blomster. Kronen 
mindst så lang som bægertænderne, disse ca. af frugtknudens længde. FVTLP. 
L. hybrida (L.) Delarbre Liden spejlblomst. l0-35cm. Kort stivhåret med 

2 42. 
tydeligt bølgede blade, Kronen ca. t x bægertænderne, disse ca. i x frugt
knuden.IV-VI, FVT. 0-lOOOm. 

Phyteuma. Rapunsel. 

1. Akset valse- eller ægformet, længere end bredt •••••••••••••••••••• 2. 
11 kugleformet 8, 

2. Grundbladene æg-hjærteformede, 1-2 x så lange som brede ••••••••••• 3, 
0 lancet- til linj eformede, J-20 x så lange som brede 5, 

J. J støvfang. Stængelbladene også hjærteformede •••••••••••••• cordatum 
2 11 11 gradvist smallere opad 4, 

4. Grundbladene rund- til savtakkede. Kronen ikke sortlilla spicatum 
" groft dobbelt savtakkede. Kronen mest sortlilla ovatum 

5, Grundbladene i ro§et under blomstringen ••••••••••••••••••••••••••• 6. 
11 m.m. væk " 11 7. 

6. Bladene glatte. Mest 2 støvfang ••••••••••••••••••••••• zahlbruckneri 
11 dunede. 11 3 " betonicifolium 

7, Bladene mest randhårede ved grunden. Akset tæt og but •••••• michelii 
11 mest glatte. Akset mest valseformet, l~st og spidst 

scorzonerifolium 
8. Grundbladenes plade vel afsat fra stilken ••••••••••••••••••••••••• 9. 

Grundbladene jævnt tilsmalnede nedad, uden tydelig stilk 13, 
9, Hovedets sv~bblade trekantede, lancet- eller ægformede ••••••••••• 10, 

" " linjeformede 11, 
10, 4-7(-20)cm høj. Svøbbladene 1,2-1,5 x så lange som brede ••• sieberi 

20-50cm høj. Svøbbladene ca. J x så lange som brede orbiculare 
11. Stængelbladene hjærteformede •••••••••••••••••••••••••••••• cordatum 

11 linje- til smalt lancetfonnede 12. 
12. J støvfang. Kronen næsten ret i knop ••••••••••••••••••• scheuchzeri 

2 " • " tydeligt: krum i knop charmelii 
13. Bladene spatelform.ede , 3-4(8) x så lange som brede 

globulariifolium 
Bladene linjeform.ede, 10-60 x så lange som brede, mest spidse 14. 

14. 2 st•vfang. 20-40(-50) cm høj • , , •••••• , •••••••• , , •••• , •••• michelii 
3 '" • 1-20(-30) cm høj 

15. Grundbladene kortere end stænglen. Sv~bbladene 5-8mm 
11 mindst lig " " l0-45mm 

15. 
hemisphaericum 

16. 
16. Svøbbladene med en bred, tandet grund og en lang, helrandet spids 

humile 
hedraianthifolium Svøbbladene smalle, ofte finttandede i ydre i 

Phyteuma spicatum L. Aksrapunsel. VI-VII, FVTLP, 
ssp. spicatum: Kronen hvid eller hvidgul. FVTLP. 

800-1600m, 2 underarter: 

ssp, coeruleum R.Schulz: Blomsterne med blåt skær, dog 
spids og pa støvfangene. V.Aosta. 

ofte kun på kronens 

P. ovatum Honck Mørk rapunsel. 50-70cm. Grundbladenes plade ca. så lang 
som bred, med dybt hjærteformet grund. Nedre stængelblade trekantet-hjærte
formede. VI-VIII. FVTLP. l000-2300m. 
P. betonicifolium Vill. Betonierapunsel. 30-?0cm. Grundbladenes stilk 
1-12cm, pladen 6-12cm, æg-lancetformet, ofte med hjærteformet grund. Kro
nen mørkt blålilla. VI-VIII. FVTLP. 1J00-2200m. 
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Ph1teuma scorzonerifolium Vill. Langakset rapW1sel. 30-90cm. Nedre stæn
ge blade smalt lancetforme de, indtil l-5··X licm, jævnt tilsmalnede i stil
ken. Kronen blegt blålilla. VI-VII. 400-2100m. LP: Fra L.di Como og vestpå. 
P. micneiii All. Randhåret rapunsel. 20-40cm. Ligner den foregående. 
VII-VIII. l500-2300m. LP: Fra Ossola til Col di Tenda. 
P. zahlbruckneri Vest Ferskenrapunsel. 30-60cm. Grundbladenes stilk 4-6 
cm, pladen 9-lbcm, smalt lancetformet; bladene smallere og mere siddende 
opad. Kronen blålilla. VII-VIII. FVT. 700-1900m. 
P. cordatwn Balbis Hjærtebladet rapunsel. 15-25cm. Stænglen glat og opsti
gende. Nedre blade langstilkede, de øvre mere kortstilkede. Akset først 
rundt, senere aflangt. VII-VIII. 1800-2200m. P: Søalperne. 
P. orbiculare L. Kuglerapunsel. 10-50cm. Grundbladenes plade bredest un
der midten, af forskellig form. Svøbbladene æg-lancetformede, helrandede 
til savtakkede. VI-VIII. FVTLP. 600-2400m. 

P. sieberi Sprengel Bredsvøbsrapunsel. Ydre svøbblade bredt trekantet-æg
formede, med tydeligt tandet grund og tæt randhårede. Hovederne med 5-15 
blomster. VII-VIII. FVTL. 1600-2600m. 

P. scheuchzeri All. Hornrapunsel. l0-45cm. Grundbladenes stilk 6-lOcm, 
pladen æg- til lancetformet, J-4x2cm, tandet. 1-flere svøbblade ofte meget 
længere end hovedet. VI-VIII. FVTLP. 200-2200m. 2 underarter: 
ssp. scheuchzeri: Grundbladenes grund kileformet, sj. afskåret. De ydre 
svøbblade oftest længere end hovedet. Vestlig. 
ssp. colu.mnae (Gaudin) Becherer: Grundbladenes grund hjærteformet. Svøbbla
dene 2-4cm, ofte ikke længere end hovedet. FVTLP. 

P. charmelii Vill. Nyrebladet rapunsel. 7-25cm. Alle blade tynde og frisk
grønne. Grundbladene hjærte- til nyreformede, ca. så lange som brede. 
VII-VIII. 800-1900m. P: V.Aosta, M.Viso, V.Maira, Søalperne. 
P. hemisphaericum L. Halvkuglerapunsel. 5-15cm. Bladene i-2mrn brede. Ydre 
svøbblade æglancetformede, m.m. tandede ihvertfald ved grunden. Kronen 
krum, 10mm, mørkeblå. VII-VIII. FVTLP. 1900-2600m. 
P. hedraianthifolium R.Schulz Finttandet rapunsel. 5-15cm. Grundbladene 
næsten l1nJeformede, lidt bredere på midten eller mod spidsen, oftest 
svagt og fjærnt tandede. VII-VIII. 1800-2500m. TL: Adamello, Tonale, A.0-
robie, indtil M.Legnone, Presolana, Stelvio, Poschiavo, Bernina, Spluga. 

P. humile Schleicher Lav rapunsel. 5-13cm. Grundbladene 20-60x2-4mrn, lidt 
bredere mod spidsen, m.m. helrandede. Stængelbladene ofte med få spidse 
tænder nær grunden. VII-VIII. 2000-2600m. P. 
P. globulariifolium Sternb.& Hoppe Skebladet rapwisel. l-12cm. Stænglen 
med 0-2(-4) blade. Grundbladene mest 14-18x4-5mm, ofte furede. Hovedet med 
2-7(-12) blomster, lfcm bredt. VII-VIII. VTLP. 2000-2800m. 2 underarter: 
ssp. globulariifolium: Grundbladene butte eller afrundede fortil. Svøbbla
dene omvendt ægformede eller rwidagtige. Østlig. 
ssp. pedemontanwn {R.Schulz) Bech.: Grundbladene oftest spidse og trelap
pede. Svøbbladene tilspidset-ægformede eller lancetformede. Vestlig. 

Physoplexis comosa (L.) Schur Klorapunsel. 8-20cm. Ofte glat. Bladene 
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skinnende ovenpå, m.m. rudeformede, skarpt tandede, l-3cm, de nedre lang
stilkede. l hovede. Kalkklipperevner. VII-VIII. FVTL. 300-2000m. 
Jasione rnontana L. Blåmunke. III-IX. VTLP. 0-1200m. 

COMPOSITAE 
1. Skivekronerne rørformede •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2. 

11 tungeformede 82. 
2. Hunblomsterne i 1-2-blomstrede kurve i bladhjørnerne •••••••••••••• 3. 

Ingen særlige kurve for hwiblomsterne 4° 
3. Hankurvene nikkende. Frugten uden torne •••••••••••••••••••• Ambrosia 

11 oprette. Frugten stor, med 2 spidser fortil Xanthium 
4. Bladene tornede eller småternet tandede ••••••••••••••••••••••••••• 5. 

11 ikke tornede 12 • 
5. 1-blomstrede kurve i et stort, kugleformet hovede •••••••••• Echinops 

Flerblomstrede kurve 6. 
6. Indre kurvsvøbblade skinnende og randkroneagtige ••.••••••..• Carlina 

Anderledes 7. 
7. Svøbbladene med et langt, tornagtigt og tandet vedhæng Silyburn 

;i stort set helrandede (evt. frynset-tandede) B. 
8. Fnokken fJerforrnet ••.••..••••••••.••••••••••.•••••. , •••••••• C1rsium. 

'' hår-, børste:- eller skælformet 9. 
9. Blomsterne gule. Ydre svøbblade bladagtige •..•••.•••..••••••••.• 10. 

'
1 røde eller hvide 11. 

10. Bladene fligede til snitdalte, kraftigt tornede •••••••••• Carthamus 
" bugtede og· småternede Cnicus 

11. Hele planten hvidfiltet ........... ,· ••.•••••.•..•..••..••...•••.• Onopordum 
Planten ikke hv~dfiltet overalt Carduus 

12. Bladene overvejende modsatte •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 13. 
" 11 spredte 21. 

13. Fnokken hårformet ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 14. 
11 anderledes eller mangler 15. 

14. Blomsterne lyserøde. Ingen tungeformede randkroner •••••• Eupatorium 
11 gule, de ydre tungeformede Arnica 

15. Fnokken dannet af 2-4 børster med modhager •••••••••••••••••• Bidens 
11 anderledes 16. 

16. Bladene parvist sammenvoksede ••••••••••••••••••••••••••••• Silphium 
11 ikke sammenvoksede 17° 

17. Flerårige ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Helianthus 
Enårige 18. 

18. Randkronerne hvide ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Galinsoga 
11 gule 19. 

19. Bladene fjersnitdelte ••••• •••• •••• ••••••••••••• ••••• ••• •••• Tage.tes 
11 hele 20. 

20. Planten kirtelhåret •••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sigesbeckia 
11 ukirtlet Guizotia 

21. Med tydeligt synlige tungeformede randkroner •••••••••••••••••••• 22. 
Tungekroner mangler eller af skivekronernes længde 49° 

22. Kurvbunden med avner ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • 23 • 
" uden " 32. 

23. Randkronerne hvide (eller rødlige) •••••••••••••••••••••••••••••• 24. 
11 gule 25. 
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24. Frugterne sammentrykte •••••••••········••••••••••••••••••• Achillea 
11 ikke eller kun lidt sammentrykte Anthemis 

25. Bladene eller nogle af dem delte •••••••••••••••••••••••••••••••• 26. 
" hele 28. 

26. Randkronerne 3-6cm. Kurve med randkroner 7-12cm brede •••• Rudbeckia 
højst 15mm 27. 

27. 4-5 randkroner. Små kurve i tæt halvskærm ••••••••••••••••• Achillea 
Flere randkroner Anthemis tinctoria 

28. Kurvene 10-50cm brede (med randkroner). Enårig Helianthus annuus 
n 2-6cm brede 29. 

29. Randkronerne i 2 rækker ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• JO. 
i 1 række 31. 

JO. Kurvsvøbbladene bladagtige, ikke tornspidsede ••••••••••• Asteriscus 
Ydre kurvsv0bblade tornspidsede Pallenis 

Jl. Stængelbladene med noget hjærteformet, halvt omfattende grund Telekia 
11 

" til smalnet grund Buphthalmum 
32. Randkronerne hvide, lilla eller røde •••••••••••••••••••••••••••• 33. 

" gu~e 41. 
33. Frugterne med harformet fnok ••••••••••••• , • , ••••••••••••••• , ••• , 34, 

" uden 11 
" 36. 

34, Randkronerne under 1mm brede, i flere rækker •••••••••••••• Erigeron 
11 over " " , i 1 række 35, 

35, Enårig. Endekurven 5-7cm bred (med randkroner) •••••••• Callistephus 
Anderledes Aster 

36, Rosetplante med spatelformede, svagttandede blade ••••••••••• Bellis 
Anderledes 37 

37, Bladfligene trådformede. 1-2-årige •••••••••••••••••••••••••••••• 38'. 
Flerårige. Ikke med helt trådformede bladflige 39, 

38. Kurvbunden kegleformet og hul .•••••••••••••••••••••••••• Chamomilla 
11 halvkugleformet og massiv Tripleurospermu.m. 

39, Bladene fjersnitdelte med tandet-fligede, lancetformede afsnit 
Tanacetu.m. 

Bladene ikke fjersnitdelte med lancetformede afsnit 40, 
40. Stænglen bladet ••••.•••••••••••••••••• , •••••••••••• , •• Leucanthemwn 

Bladene m.m. grundstillede Leucanthemopsis 
41, Frugterne uden fnok .•••••••••• , •••••••••••••••••••• , • , ••••••••• , 42, 

Med hårformet fnok 44, 
42, 2-3 rækker tungekroner. Frugterne krumme, ofte store ••••• Calendula 

1 række tungekroner. Frugterne rette eller lidt krumme 43, 
43, Frugterne med en veludviklet krave •••••••••••••••••••• Coleostephus 

11 uden krave Chrysanthemum 
44, Blomsterstænglerne kun med skælblade ••••••••••••••••••••• Tussilago 

" bladede, i hvert fald ved grunden 45, 
45, 1 række egentlige svøbblade, ofte med små ekstrasvøbblade .• Senecio 

2-flere rækker svøbblade 46, 
46. 2-3 rækker svøbblade. Kurvbunden hvælvet ••••••••••••••••• Doronicum 

Mange rækker taglagte svøbblade 47. 
47. 6-12 randkroner 

Mange " 
........................................... Solidago 

48. 
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48. 1 række fnokhår samt en række små, ydre skæl •••••••••••• Pulicaria 
1 række fnokhår Inula 

49, Bladene omtrent så brede som lange, med indbugtet grund •.•••••• 50. 
11 længere end brede 53. 

50, Stænglen 1-blomstret ••• , ..•••••••• , , , , •••• , , , , ••••••••••• Homogyne 
11 flerblomstret 51. 

51, Svøbbladene med en lang, hagekrummet spids •••••••••••••••• Arctium 
" uden en sådan spids 52. 

52. Stænglen kun med skælblade ••••••••.••••• , •••• , •••••••••• Petas i tes 
" med løvblade Adenostyles 

53, Blomsterne rødlilla, blå eller lyserøde ······•••••••••••••••••• 54, 
" gule, brune, hvidlige (sj. orangerøde) 62, 

54. Svøbbladene he)-t hindeagtige .•••••••••••••••.••••••••• Xeranthemum 
" " eller delvist urteagtige 55. 

55. Dværgbusk med forveddede grene ••••••••••••••••••••••••• Staehelina 
Urter 56. 

56, Kurven enlig, 5-llcm bred ••••••••••••••••••••••••••••• Rhaponticum 
0 smallere 57. 

57, Kurven 4-5x3cm, kogleformet, med lille åbning til blomsterne Leuzea 
Kurvene ikke kogleformede 58. 

58, Fnokken først gyldenbrun, senere sortagtig. Enårig •••••••• Crupina 
" anderledes 59. 

59, Hvidfiltede, helrandede blade. Små kurve i tæt halvskærm Antennaria 
Anderledes 60. 

60, Kurvsvøbbladene med een eller anden slags vedhæng ••••••• Centaurea 
11 uden vedhæng 61. 

61. Fnokken fjerformet •••••••• , •••••••••• , •• , •••.••••••••••• Saussurea 
'' hårformet Serratula 

62. 1 række egentlige svøbblade, ofte med små ekstrasvøbblade Senecio 
2-flere rækker kurvsvøbblade 63, 

63. Bladene delte .................................................. 64. 
" hele 69. 

64, Hårformet fnok. Kronerne dybt fligede, de ydre ofte større Centaurea 
Uden fnok. Kranfligene korte. Ydre kroner ikke større 65, 

65, Enårig. 1 par bladlapper på stilken •••••.••••••••••• Dichrocephala 
Mange bladafsnit 66. 

66. Mange kurve i tæt halvskærm ••••••••••••••••••••••••••••• Tanacetum 
Kurvene ikke i en tæt halvskærm 67, 

67. Kortstilkede og små, ofte talrige kurve ••••••••••••••••• Artemisia 
Få, mellemstore, langstilkede kurve 68, 

68. Bladene 1 x delte med korte, tætte flige på t-2rnm ••••••• Santolina 
11 2 x delte Anthemis tinctoria 

69, Kurven enlig, 5-7cm bred, Planten 5-15cm høj ••••••••••••• Berardia 
Kurvene mindre, oftest flere 70. 

70, Planten filtet, i det mindste på bladundersiderne •••••••.•••.•• 71, 
" ikke filtet 77. 

71, Kurvene omgivne af hvide, stjærneformet udbredte 

Ingen hvidfiltede, stjærneformede h~jblade 

høj blade 
Leontopodium 

72. 
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72. 

73. 

74. 

75. 

76. 

77. 

78. 

79. 

80. 

81. 

82. 

83. 

84. 

85. 

86. 

87. 

88. 

89. 

90. 

91. 

92. 

93. 

94. 

95. 

96. 

97. 
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Svøbbladene overvejende filtede •••••••••••••••••••••••••••••••• 73. 

" " hindeagtige 74. 
Svøbbladenes spidser skelnelige •••••••••••••••••••••••••••• Filago 
Sv~bbladene helt skjulte af deres uldhår Micropus 
Svøbbladene noget urteagtige, Ikke forveddet ••••••••••••••••••• 75. 

" helt hindeagtige. M.m. " 76. 
Kurvene 7-lOmm, næsten i en endestillet skærm •••••••••• Antennaria 

" i nøgler eller klase Gnaphalium 
Kurvsvøbbladene brune ••••••••••••••••••••••••••••••••••• Phagnalon 

" gule Helichrysum 
Ingen fnok ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••• , , 78. 
Med hårformet fnok 79. 
Kurvbunden flad. Kurvene ikke i top ••••••••••••••••••••• Carpesium 

" hvælvet. Kurvene i en top Dichrocephala 
Blomsterne hvidgule , •••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••• Conyza 

" gule 80. 
Bladene l-3mm brede. Kurvene i en tæt halvskærm Aster linosyris 
Anderledes 81. 
1 række fnokhår + en række små ydre skæl på frugten Pulicaria 
Frugten kun med 1 række fnokhår Inula 
Kronerne med 3-tandet spids, hvide, røde eller lilla Callistephus 

" " 5-tandet " 83. 
Stængler og blade kraftigt tidselagtigt tornede •••••••••• Scolymus 
Højst med blødtornede blade 84, 
Frugterne helt uden fnok ••••••••••••••••••••••••• , •••••• , •• , ••• 85. 

" med fjer-, hår-, børste- eller skælform.et fnok 88. 
Uden stængelblade ••••••••••••• , • , •••••••••••••• , • , , , ••••••• , ••• 86, 
Med " 87. 
Bladene hele. Kurvskaftet kølleformet fortykket ••••••••• Arnoseris 

" fjersnitdelte. Kurvskaftet ikke fortykket Aposeris 
Frugterne lange og stjærneformet udstående •••••••••••• Rhagadiolus 

" korte, ej 11 11 Lapsana 
I hvert fald de indre frugter med fjerform.et fnok •••••••••••••• 89. 
Frugterne med hår-, barste- eller skælformet fnok 95, 
Kurvbunden med avner •••••••••••••••••••••••••••••••••• Hypochoeris 

" uden avner 90. 
1 række kurvsvøbblade ••••••••••••••• , •• , •••••••••• , •••••••• , • , • 91, 
Flere rækker kurvsvøbblade 92. 
Bladene lappede og fjerstrengede ••••••••••••••••••••••• Urospermum 

11 helrandede og ligestrengede Tragopogon 
Bladene helrandede og ligestrengede •••••••••••••••••••• Scorzonera 

t1 fjerstrengede 93, 
Alle blade i roset , , , •••• , ••••••••••••••• , , ••• , , , ••• , ••• Leontodon 
Med stængelblade 94, 
Frugterne længdestribede •••••••••••••••••••••••••••••• Podospermum 

" tværrynke de Picris 
Frugten stærkt sammentrykt •• , •••••••• , , , ••••••• , ••••••••••••••• 96. 

11 ikke 100. 
Frugten med næb ••••••..••••••••••• , , •••••••••••••••••••••••. , •• 97, 

11 uden næb 98. 
Kurvene mest 5-blomstrede. 2 rækker svøbblade ••••••••••••• Mycelis 

t1 flerblomstrede. Flere " Lactuca 
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98. Blomsterne gule • , , •••••••.•••••••• , •••••••••••••• , •• , ••••• , Sonchus 

" rødlilla eller blå 99, 
99, Kurvene med ca. 5 rødlilla blomster, 3-5mm brede •••••••• Prenanthes 

" " " 10 blå blomster, 7-12mm brede Cicerbita 
100. Blomsterne blå , , , ••••••• , •••••• , •••••••• , • , •••• , • , ••••• , • , •••• 101. 

" gule til orangerøde 102. 
101. Svøbbladene hindeagtige ••••••••••••••••••••••••••• , • , • , Ca tananche 

11 urteagtige Cichorium 
102, Stænglerne ugrenede og helt bladløse, Frugterne langnæbbede 

Tarax:acum 
Anderledes 103. 

103. Frugterne stærkt tværrynkede ••••••••••••••••••••••••••• Reichardia 
" ikke " 104, 

104. Frugten med en krone foroven omkring næbbet ••••••••••••••••••• 105. 
" uden nogen krone foroven 106. 

105, 1-5 kurve ••••••••••••••••••.••••••••••• , •••••••• , • , ••• Calycosurus 
Talrige kurve Chondrilla 

106. Frugterne afskårne foroven, uden næb .••••••••••••••••••• Hieraciu.m 
11 tilsmalnede foroven 107, 

107. Ofte med udløbere, Bladene mest grundstillede. Stænglen med 
sorte kirtelhår foroven, ellers m.m. glat ••••••••• Aetheorhiza 

Uden udløbere. Anderledes Crepis 

Eupatoriu.m cannabinum L. Hjortetrøst. VII-IX. FVTLP. 0-1350m. 

Solidago virgaurea L. Alm. gyldenris. VII-X. FVTLP. 2 underarter: 
ssp. virgaurea: 30-80cm. Mange kurve. 11-15 skivekroner. 0-2000m. 
ssp, alpestris (W,& K.) Rchb,: 5-20cm. Mest med 3-10 kurve, 16-28 skivekro
ner, 1Boo-2soom. 
S. canadensis L. Kanadisk gyldenris. Stænglen dunet foroven. Rao.dkronerne 
ca. af skivekronernes længde. VII-IX. FVTLP. 0-800m. 

S. gigantea Aiton Sildigt gyldenris. Stænglen glat. Randkronerne tydeligt 
længere end skivekronerne. VII-IX. FVTLP. 0-800m. 

Dichrocerhala integrifolia (L.f.) Kuntze Grønsvøb. 20-40cm. Kort stivhå
ret enårig. Bladene 5-Bcm, ofte bredt ægformede samt ofte med 2 små lapper 
på stilken. Top af gule kurve uden randkroner. Kurvbunden indsnævret ved 
grunden, flad foroven. IX-X. Forvildet i haver i Padova. V. 

Aster. Asters. 

1. Kurvene uden randkroner, Bladene l-lt(-3)mm brede ••••••••• linosyris 
" med lange eller korte randkroner 

2. Stænglen bladl~s. Hvide eller noget lyserøde randkroner 
2. 

bellidiastrum 
11 bladet 

3. Bladene kødede og glatte ••••••• , • , •••••••••••• , ••••••••••• 
11 tynde, oftest m.m. dunede 

4, 1-2-årig. Talrige små kurve med korte randkroner •••••••••• 
Flerårige med tydelige randkroner 

3. 
tripolium 

4. 

5. Mest med l kurv. 2 rækker næsten ens svøbblade •••••••••••••• 
Flerkurvet. 3-5 rækker ofte meget uens svøbblade 

squamatus 
5. 

alpinus 
6. 

amellus 
7. 

6. 2-6 kurve, Ydre sv~bbladsspidser udadbøjede ••••••••••••••••• 
10-mange kurve 
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7. Bladene linje-lancetform.ede, helrandede og kirtelprikkede sedifolius 

n oftest bredere, ikke kirtelprikkede 8. 
8. Blomsterstanden kirtlet •••••••••······••·•·••••••••••• novae-angliae 

" uden kirtler 9. 
9, Bladgrunden ikke omfattende. Svøbbladene 4-5tmm ••••••••• lanceolatus 

" omfattende. De større svøbblade 5-12mm 10. 
10, Ydre svøbblade kun tilsmalnede foroven ••••••••••••••••• novi-belgii 

" 
11 langt tilsmalnede salignus 

Aster linosyris (L.) Bernh, Guldasters. J0-50cm. Stænglerne tæt bladede. 
Kurvene i tætte halvskærme. Sv~bbladene lange og smalle, ofte udadkrumme
de.VII-IX, FVTLP. 0-900m. 
A, sedifolius L. Rustænglet asters. 20-50cm. Stænglen ru. Bladene med ru 
rand og ofte også overflade, Kronerne blålilla. Svøbet ofte med klæbrig 
glans, VII-XI. E. 0-1200m. 
A. tripolium L. Strandasters. VIII-IX. FV. Om. 

A. alpinus L. Alpeasters. 5-15cm. Bladene helrandede, bl~dhårede, de ned
re spatelform.ede. Randkronerne blålilla. VII-VIII. FVTLP. 1500-2800m. 

A. bellidiastrum (L.) Scop. Alpetusindfryd. 10-25cm. Stænglen oftest du
net. Bladene helrandede eller groft tandede mod spidsen. VI-VII. FVTLP. 

A. amellus L. Bjærgasters. 20-60cm. Bladene helrandede, mest randhårede. 
Kurvene i halvskærm. Kronerne blålilla. Stænglens nedre del samt bladun
dersiderne korthårede. VII-IX. FVTLP. 0-800m. 

A. novae-angliae L. Stivhåret asters. 60-120cm. Stænglen stivhåret, kirt
let foroven. Kronerne r0dlilla, lyser0de eller blålilla. Forv. i V. IX-XI. 

A. sal~us Willd. Pilebladet asters. 50-120cm. Svøbbladene næsten lige 
lange. ronerne mest hvide, senere bleglilla. Forv. i V. VIII-IX. 

A, novi-belfii L. H0stasters. 60-150cm. Stamglen ofte med 4 hårstriber 
foroven •• renerne mest lyslilla. IX-XI. FVTLP. 0-800m. 

A, lanceolatus Willd. Lancetbladet asters. 60-120cm. Randkronerne mest 
hvide, ca. 1mm brede, Stænglen altid med hårstriber foroven. Bladene ca. 
8 x så lange som brede, VIII-X. Forvildet i TL. 0-500m. 

A. sguamatus (Sprengel) Hieron. Skælasters. Stærktgrenet. Bladene linje
lancetformede, helrandede, indtil 8xlcm. Kurvene med korte, lyslilla rand
kroner, der er kun lidt længere end kurvsv~bet. IX-X. Farv. i V. 0-800m. 

Callistephus sinensis (L.) Nees Sommerasters. 10-?0cm. Opret, lidet gre
net enarig. Bladene linje-lancetformede, spidse, de nedre savtakkede. Star 
endekurv, ofte ledasget af mindre sidekurve. Ydre svøbblade bladagtige og 
ofte hængende; de indre ofte hindeagtige. VII-IX. 0-500m. Forvildet. 

Conyza. Bakkestjærne. 

1. Kurvsvøbet næsten glat. 3 rækker svabblade ••••••••••••••• canadensis 
håret. 2 rækker svøbblade 2. 
• • • • • , ••••••••••••••••••••••••••••••• bonariensis 

" som regel 
2. Nedre blade 1-årede 

" også med sideribber albida 
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Canyza canadensis (L.) Cronq. Kanadisk bakkestjærne. VI-IX. FVTLP. 0-1200m. 

C. albida Willd. Høj bakkestjerne. 50-l50cm. Nær den følgende, men lidt 
mere grågrøn. Nedre blade omvendt lancet- til linjeformede. Toppen pyrami
deformet.VI-IX. FVTLP. 0-600m. 

C. bonariensis (L.) Cranq. Håret bakkestjærne. 10-60cm. Nær canadensis, 
men ofte naget tættere håret. Nedre blade linje-lancetformede. Ingen rand
kroner (korterandkroner hos canadensis). Halvksærmfarmet tap. FVTLP. 
Erigeron. Bakkestjærne. 

1. Stænglerne krybende til opstigende. Nedre blade ofte trelappede 
karvinskianus 

Stængletne opret"'te. Bladene hele 2. 
2. Nedre stængelblade æg-lancetformede, ofte tandede. Mest 1-2-årig annuus 

'' " smalt spatel- til næsten linjeforme de 3. 
3. Randkronerne korte, 1-li x kurvsvabet. Mest 1-2-årig •••••••••••• acer 

" mindst li x kurvsvQibet. Flerårige 4. 
4. Stænglerne tydeligt kirtelhårede foroven •••·••••••••••••••••••••••• 5. 

" ikke " " 6. 
5, Stænglen opret, grenet i øvre 1/3, mest med 3-10 kurve ••••••• atticus 

11 opstigende, grenet på eller under midten; l-5 kurve gaudinii 
6. Kurven med en række trådformede blomster mellem rand- og skivekroner 7. 

" uden trådform.ede blomster mellem rand- og skivekronerne 8, 
7. Grundbladene kort og tæt krushårede. 1-flere kurve ••••••••••• alpinus 

" randhårede, ellers glatte. 1 kurv neglectus 
8. Sv~bbladene svagt dunede til næs~en glatte, mest grønspidsede glabratus 

" noget til tæt dW1ede, lillaspidse de uniflorus 

Erigeron annuus (L.) Pers. Smalstråle. VII-XI. FVTLP. 0-1200m. 

E. karvinskianus DC. Tretakket bakkestjærne. 20-40cm. Flerårig. Blomstren
de stængel uden grundroset, ellers mangebladet. Kurvene licm brede. Rand
kranerne hvide til vinr~de. VII-X. Forvildet i VL. 0-600m. 

E. acer L. Bitter bakkestjærne. VII-IX. FVTLP. 0-1800m. 2 underarter: 
ssp. acer: Stæn~ler, blade og kurvsvøb hårede. 
ssp. angulosus (Gaudin) Vaccari: Stængler, blade og kurvsvøb m.m. glatte. 

E. alpinus L. Alpebakkestjærne. 5-20cm. Grundbladene noget spidse. Svøb
bladene bredest i nedre 1/3, ofte lillaspidsede. Stænglen mest grøn. Blade
ne ikke fortykkede. VII-IX. FVTLP. 1700-2800m. 

E. neglectus Kerner Enkelt bakkestjærne. 10-20cm. Bladene lidt tykke. Svøb
bladene bredest midtpå. Stænglen ofte rødlig, løst langhåret. Kurvsvøbet 
tæt hviduldent, VII-IX, VT. 1800-2200m, 
E. atticus Vill. Kirtelbakkestjærne, 20-60cm. Stænglen 3-4mm tyk forneden1 
kantet, tætbladet. Randkronerne kraftigt ~~dlilla, 5-Smm længere end kurv
svøbet. VII-VIII. FVTLP. 1500-2400m, 
E. gaudinii Briigg. Klippebakkestjærne. 10-30cm, Stænglen under 2mm tyk 
forneden. Randkronerne bleglilla eller hvide, 3-Smm længere end kurvsvøbet • 
VI-VIII, TP, 800-2200m, 
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Erigeron glabratus Hoppe 
1-6 15-30mm brede kurve. 
de langs randen. VII-IX. 

& Hornsch. (E. polymorphus) Glat bakkestjærne. 
Svøbbladene oftest bredest i nedre 1/3, kun håre
FVTLP, 1800-2800m, 

E. uniflorus L. SnebakkestJærne. 2-lOcm. 1 10-15mm bred kurv. Sv~bbladene 
bredest nær midten, tæt uldlådne. VIII-IX. FVTLP. 1900-2800m. 

Bellis perennis L. Tusindfryd. I-XII. FVTLP. 0-2000m. 

Micro~us erectus L. Fureblomst. 5-lOcm. Gråhvid. Bladene aflangt spatel
forme e, io-18m.m, m.m. bølgedei randen. Kurvnøglerne 8-lOmm, kugleformede, 
oftest omgivne af længere højblade. V-VII. VTLP. 0-1400m. 

Filago. Museurt. 

1. Kurvsvøbbladene med en stak ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2. 
11 butte, uden stak 4. 

2. Bladene bredest i nedre halvdel. Stakken gul ••••••••••••••• vulgaris 
11 11 i øvre " 3. 

3. Svøbbladene ikke r~dlige, med udadkrummet stak ••••••••••• pyramidata 
" oftest rødlige, med ret stak lutescenf3 

4. Stænglen klaseagtigt grenet •••••••••••••••••••••••••••••••• arvensis 
" gaffelgrenet 5. 

5. Bladene 4-lOmm, aflangt-linje- til linjeformede, flade ••••••• minima 
" 15-25mm, linje-eylformede, ofte indrullede gallica 

Filago vulgaris Lam. Kuglemuseurt. V-VIII. FVTLP. 0-Boom. 

F. pyramidata L. Bredbladet museurt. 5-30cm. Bladene 10-15mm, udvidede 
mod spidsen og afrundede. Nøglerne med 12-20 kurve, der ofte overrages af 
højbladene. Svøbbladene med lang, strågul stak, IV-VII, FVTLP, 0-BOOm, 
F. lutescens Jordan Gulgrå museurt. l0-25cm. Nær Kuglemuseurt, men gul
ligt håret. Bladene 15-20x3-6mm. Nøglerne med 10-20 kurve. V-VIII. VLP. 

F. arvensis L. Agermuseurt. V-VII. VTLP. 0-1900m. 

F. minima (Sm.) Pers. Liden museurt. V-VIII. VTLP. 200-lJOOm. 

F. gallica L. Spidsbladet museurt. 5-15cm. Grålig. Bladene spidse, 15-25 
x -f.=lfmm. Svøbbladene udtrukne i en lang, but spids. V-VIII. VLP.0-1300m. 

Antennaria dioica (L.) Gaertner Alm. kattefod. Sv~bbladenes vedhæng hvidt 
eller rødt. Planten med udløbere. VI-VIII. FVTLP. l00-2300m. 

A. carpatica (Wahlenb.) Bl.& Fing. Sølvkattefod. Svøbbladsvedhænget brun
ligt. lanten uden udløbere. Bladene svagt )-strengede, uldhåret-filtede 
på begge sider, VII-VIII, FVTLP, 2000-2500m, 

Leontoaodium alpinum Cass. Edelvejsi,. 5-20cm. Hele planten tæt 
5-6 en est1liede kurve, omgivne af 5-13 3-kantet-lancetformede 
VII-VIII, FVTLP, 1500-2600m, 

hvidfil te t. 
hojblade, 

Gnaphalium. Evighedsblomst. 

1. Enårig. Kurvene i endestillede nøgler 
Flerårig 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2. 

2. Kurvene omgivne af højblade. Svøbbladene brunlige 
11 uden højblade. Svøbbladene strågule 

3. 
uliginosum 
luteoalbum 
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3. Over 10cm, med over 12 kurve •••••••••••••••••••••• •••••• •••••••••• 4. 
Mest under 10cm, med 1-6 kurve 5. 

4. Stængelbladene 1-strengede ••••••••••••••••••••••••••••••• silvaticum 
" )-strengede norvegicum 

5. Svøbbladene lysebrune, i frugt stjærneformet udstående •••••• supinum 
11 med bred, sortbrun rand, i frugt klokkeformede hoppeanum 

Gnaphalium silvaticum L. Rank evighedsblomst. VI-IX. FVTLP. 100-2350m. 

G. norvegicum Gunn. Sæterevighedsblomst. 10-30cm. Blomsterstandens støt
teblade så lange som eller længere end blomsterstanden. Nøglerne mere samT 
mentrængte mod spidsen. VI-VIII. FVTLP. 1200-2300m. 

G. hoppeanum Koch Alpeevighedsblomst. 5-lOcm. Ydre svøbblade højst i x de 
indre. Bladene 2-3mm brede, svagere filtede på oversiden. 2200-2650m.FVTLP. 

G. suninum L. Dværgevighedsblomst. 2-8cm. Ydre svøbblade ca. 2/3 x de in
dre. ladene l-2mm brede, lige filtede på begge sider. VII-VIII. FVTLP. 

G. luteoalbum L. Gulhvid evighedsblomst. 10-30cm. Stængelbladene 5-Bmm 
brede, tyndt, tiltrykt hvidgråt filtede. Blomsterne gullige, rødlige foro
ven. Fugtige steder. VI-IX. FVTLP. 0-1200m. 

G. uliginosum L. Sumpevighedsblomst. VI-X. FVTLP. 0-900m. 

Phagnalon sordidum (1.) Rchb. Nøglestenkurv. 15-30cm. Dværgbusk. Unge kvi
stellv1df1ltede. Bladene linjeformede, l-3cm, tæt uldhårede på begge sider. 
Kurvene 3-4mm brede, 2-6 sammen i langstilkede nøgler. VI-VII. P. 0-600m. 

Helichrysum italicu.m (Roth) Don Smalbladet evighedsblomst. 25-40cm. Halv
busk. M.m. hv1df1ltet. Bladene 15-35xt-lmm, grønlige og svagt filtede. Æg
formede kurve 4-5mm i ret tæt halvskærm. V-IX. VLP. 0-800m. 

Inula. Alant. 

1. Randkronerne højst en anelse længere end skivekronerne •••••••••••• 2. 
11 tydeligt længere end ski ve kronerne 4. 

2. Stængelbladene nedløbende ••••••••••••••••••••••••••••••••••• bifrons 
11 ikke nedløbende 3. 

3. Stærktgrenet, kirtelhåret, smalbladet enårig ••••••••••••• graveolens 
Svagtgrenet, ukirtlet, lancetbladet toårig conyza 

4. Nedre blade 40-80xl0-20cm. Kurvene 6-?cm brede ••••••••••••• helenium 
" " mindre. Kurvene l-3icm brede 5. 

5. Bladene kødede, linjeformede, trinde •••••••••••••••••••• crithmoides 
" flade, ikke kødede 6. 

6. Bladene ligestrengede med 3-7 ribber •••••••••••••••••••••• ensifolia 
11 fjerstrengede eller med utydelige ribber . 7. 

7. Planten klæbrigt kirtlet. Mange kurve i top ••••••••••••••••• v1scosa 
" ikke kirtlet. 1-få kurve i halvskærm 8. 

B. Bladoversiden tydeligt netåret •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 9. 
" ikke tydeligt netåret 11. 

9. Bladundersiden og kurvsvøbet m.m. tæt håret ••••••••••••••••••• hirta 
11 11 n glat eller svagt håret 10. 

10. Øvre stængelblade med afrundet og omfattende grund •••••••• salicina 
11 

11 11 kileformet grund spiraeifolia 
11. Stængelbladene med omfattende grund ••••••••••••••••••••• britannica 

11 11 tilsmalnet 11 12. 



12. Ydre svøbblade 
" 

Inula helenium L. 
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æg-lancetformede med udbøjet spids 
lancetformede med tiltrykt spids 

Lægealant. VII-X. FVTLP. 500-1200m. 

helvetica 
montana 

r. helvetica Weber Grå alant. 30-lOOcm. Opret gråfiltet. Bladene gråfil
tede nedenunder, dunede ovenpå, de nedre 8-12xl,t-2tcm. VII-IX. P.300-lOOOm. 

I. salicina L. Pilealant. VI-IX. FVTLP. D-1360m. 
I. spiraeifolia L. Udspærret alant. 30-BOcm. Dunet forneden, glat foroven. 
Ydre svøbblaae med tilbagebøjet spids. VI-IX. FVTLP. 0-lOOOm. 
I. hirta L. Hvas alant. 15-45cm. Stænglen stivhåret og bladene stærkt ru
harede. Kurvsvøbet stivhåret. Kurvene mest enlige, svøbet tiltrykt. FVTLP. 

I. ensifolia L. Sværdalant. 10-40cm. Bladene randhårede og glatte, de mid
terste under lem brede, mørkegrønne, 4-Bcm lange. 1(-3) endestillet kurv. 
Svøbbladene med udstående spids. VII-VIII. FVTLP. 0-lOOOm. 
I. britannica L. Soløjealant. VII-IX. FVTLP. 0-1200m. 

I. montana L. Bjærgalant. 20-30cm. Blødt hvidulden. Grundbladene linje
spatel±ormede, 5-lOcm x 8-13mm. 1-få kurve. VI-VIII. VLP. 200-1950m. 
I. conyza DC. Trekløftalant. 50-120cm. Kurvene i en top, lem brede, valse
formede, med taglagt og ofte rødspidset svøb. VII-IX. FVTLP. 0-1350m. 
r. bifrons L. Vinget alant. J0-80cm. Nær foregående, men klæbrigt-kirtlet, 
Stængelbladene halvt omfattende og kort nedløbende. VIII-IX. LP. 0-900m. 
I. crithmoides L. Strandalant. 40-70cm. Glat halvbusk. Bladene 2-4icm x 
2-4mm, helrandede eller med tretandet spids. Kurvstilkene med mange, skæl
formede højblade, hule og fortykkede. VII-XI. FY. Langs kysten. 
r. graveolens (L.) Desf. Tægealant. 20-50cm. Kamferlugtende •. Bla~ene lin
Jeformede, 20-3Jxl-2m.m, spidse, m.m. helrandede; de nederste indtil lem 
brede. Mange, små kurve, 4-7mm brede. VIII-XI. VLP. o-Boom. 
r. viscosa (L.) Aiton Klæbrig alant. 40-130cm. Stænglerne forveddede for
neden, stivhårede foroven. Nedre blade linJe- til aflangt lancetformede, 
3-7cm x 2-JOmm, spidstantlede og ru. Kurvsvøbet 6-Bmm. VIII-X. FVLP. 0-80om 

Pulicaria. Loppeurt. 
1. Randkronerne 0-Jmm. Oftest enårig ••••••••••••••••••••••••••••••••• 2. 

11 mindst 5mm. Flerårig 3 • 
2. Stængelbladene linjeformede, 2-3mm brede •••••••••••••••.••••• sicula 

" lancetformede, bredere vulgaris 
3. Grundbladene visne under blomstringen. Ofte mange kurve dysenterica 

grønne " " • Få kurve odora 

Pulicaria sicula (L.) Maris 20-60cm. Svagt håret til glat. Opret. Bladene 
15-Jomm, spidse, ofte med omrullet rand. Mange kurve på 7-lOmm i en grenet 
top med en del små højblade på stilkene. VII-X. L: I rismarker. 0-800m. 
P. vulgaris Gaertner Alm. loppeurt. 7-JOcm. Stinkende. Filtet af krusede 
hår. Kurvene på korte, bladede stilke. VIII-IX. FVTLP. 0-8D0m. 
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Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. Strandloppeurt. 30-70cm. Stængelbladene 
med udvidet, hJærteformet omfattende grtU1d. Fnokken med 14-20 hår. VII-X. 
FVTLP. 0-1500m. 
P. odora (L.) Rchb. Knoldloppeurt. J0-90cm. Med vedvarende roset af æg
lancetformede blade. Stængelbladene halvt omfattende, de nedre med øret 
grund, kirteltandede, grønne og ru ovenpå. 10-12 fnokhår. VI-VII. P. 

Carpesium cernuum L. Kraveblomst. 20-80cm. 1-2-årig. Bladene smalt rude
formede. Kurvene endestillede, omgivne af flere, store højblade. Blomster
ne blegt gulgrønne. VII-X. FVTLP. o-BOOm. Mudder, grøfter. 

C. abrotanoides L. Småblomstret kraveblomst. 50-8Qcm. Flerårig. Bladene 
lancetformede, m.m. helrandede. Kurvene små, ca. 5mm. brede, siddende eller 
kortstilkede i de øvre bladhjørner, gule. VIII-X. F: Udine. 0-300m. 
Buphthalmum salicifolium L. Pilebladet tusindstråle. 30-60cm. Alantlig
nende plante med lancetformede, spidse, ret helrandede, tiltrykt korthåre
de blade. Få kurve. VI-IX. FVTLP. 100-2200m. 

• Telekia speciosissima (L.) Less. Liden tusindstråle. 20-50cm. Stænglen 
opret, krusharet, i-kurvet. Bladene læderagtige, de øvre siddende, med 
hjærteformet, halvt omfattende grund, finttandede. Kurven 4-6cm bred med 
sylformede svøbblade. VI-VII. 1000-1900m. Ml. Garda- og comosøen. T,1. 
Asteriscus a~uaticus (L.) Less. Vandstjærnesvøb. 10-40cm. Opret enårig, 
der er halvs ærmformet gaffelgrenet i øverste halvdel. Ydre kurvsvøbblade 
bladagtigt forlængede, længere end de citrongule randkroner. IV-VII. P. 

Pallenis spinosa (1.) Cass. Tornetstjærnesvøb. 30-50cm. Opret 1-2-årig. 
Grenene rager op over stænglen. Bladene spatel- til lancetformede, brod
spidsede. Ydre .kurvsvøbblade bladagtigt forlængede og tornspidsede. Rand
kronerne mørkegule. V-VIII. VL. 0-1400m. 

Bidens. Brøndsel. 

1. Kurvene nikkende. Bladene hele og lancetformede •••••••••••••• cernua 
" oprette. Bladene mest fjersnitdelte 2. 

2. Bladene 2 x del te •.••••••••••••• , ••••• , ••••••••••••••••••• bipinnata 
1 X 11 

). 

3. Blomsterne med 5-7 tungekroner. Bladafsnittene linjeformede ••• aurea 
11 uden tungekroner. Bladafsnittene bredere 4. 

4. Bladafsnittene ægformede, 1,2-2 x så lange som brede •••••••• bullata 
11 lancetformede, J-6 x så lange som brede 5. 

5. Ydre svøbblade bladagtige. Midtersmåbladet kortstilket ••• tripartita 
" 

11 ej " • " langstilket 6. 
6. Kurvene ca. 2cm brede. Frugterne sortagtige, kileformede frondosa 

" 
11 lem 11 

" tenformede, gulbørstede pilosa 
Bidens cernua L. Nikkende brøndsel. VII-IX. FVTLP. 0-600m. 

B. bullata L. Ægbladet brøndsel. 20-60cm. Nedre blade mest udelte, ægfor
mede; de øvre mest med 3 ægformede afsnit. Ellers som tripartita. VP. 

B. tripartita L. Fliget brøndsel. VII-X. FVTLP. o-Boom. 
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Bidens frondosa L. Sortfrugtet brøndsel. 30-120cm. Bladene ofte lillaan
løbne; endeafsnittet lang-, sideafsnittene kortstilkede. Frugterne affla
dede, rynkede, med oprette hår. VII-X. VLP. I rismarker. 

B. tilosa L. Håret brøndsel. 30-lOOcm. Kurvene 5-15mm. Frugterne glatte, 
bor set fra nogle få oprette børster på ribberne. VII-IX. P. 0-300m. 
B. aurea (Aiton) Sherff Smalfliget brøndsel. 40-?0cm. Bladene linje-lan
cet±ormede eller dybt delte med linjeformede flige. Kurvsvøbbladene hinde
agtige. Randkronerne ofte mørkårede. VIII-X. V: Vittorio Veneto. 0-300m. 

B. bipinnata L. Finbladet brøndsel. 30-BOcm. Stænglen m.m. 4-kantet. Bla
dene med ægformet omrids, 10-17x6-10cm, ret fintdelte. Kurvene 5-lOmm bre
de, længere end brede. 3-4 korte tungekroner. VII-IX. FVTLP. 0-500m. 

Guizotia abyssinica (L.f.) Cass. Nigerfrø. l-2m. Udspærret grenet. Blade
ne lancetformede, 3-lOcm. 5 ydre kurvsvøbblade. Oftest 8 tllllgekroner. 
VIII-X. Sj. forvildet, VP, 0-600m, 

Si~esbeckia orientalis L. 30-120cm. Opret, stivhåret, grenet. Bladene æg
ti lancetformede, grofttandede, siddende. Kurvene 3 sammen i grenenderne. 
Ydre svøbblade blada@tige, klæbrige, de indre kølede. VIII-IX. V: Vicenza. 
P: Asti. 0-300m. Klisterkurv. 

Rudbeckia laciniata L. Fliget solhat. f-2!m. Planten glat. Bladene dybt 
indskårne, de øvre med 3-5 lancetformede flige. Kurvbunden kegleformet med 
blivende avner. VII-IX. Forvildet i VLP. 0-300m. 

R. pinnata Vent. l-2m. Planten håret-stivhåret. Bladene finnede med 3-7 
afsnit. Kurvbunden med affaldende avner. VIII-IX. P: Torino. 0-300m. 
Helianthus. Solsikke. 

1. Skivekronerne brune •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2. 
11 gule 3. 

2. Bladene modsatte. Flerårig ••••••••••••••••••••••••••••••••• rigidus 
11 spredte. Enårig annuus 

3. Stænglen ru foroven. Øvre blade spredte •••••••••••••••••• tuberosus 
11 jævn. Alle blade modsatte 4. 

4. 8-15 randkroner •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• decapetalus 
20-flere randkroner mul tiflorus 

Helianthus annuus L. Solsikke. VII-X. Dyrket og forvildet. FVTLP. 0-1500m. 

H. rigidus (Cass.) Desf. l-3m. Stænglen ru, grenet foroven. Bladene lan
cetformede, 10-15x6-8cm, tandede, ru. Stilken bredvinget. Kurvbunden lem 
bred, bægerform.et. 11-15 tungekroner. VIII-X. Forvildet i FVL. 

H. decapetalus L. 80-150cm. Stænglen halvglat. Bladene ægformede og blø
de. Kurvene 5-?cm brede. Randkronerne 3cm lange. VIII-X. P: V.Sangone. 

H. multiflorus L. 80-150cm. Som foregående, men mere stivhåret og med me
re ru blade. VIII-X. 

H. tuberosus L. Jordskok. l-2m. Stænglen stivhåret foroven. Bladene æg
lancetformede, 8-15x5-8cm, finttandede og tilspidsede. Kurvene 4-5cm bre
de. Randkronerne 2-2icm. VIII-X. FVTLP. o-BOOm. 

Silphium perfoliatum L. Skålplante. l-2m. Stænglen firkantet. Flerårig. 
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Bladene trekantet-ægformede, groft tandede, spidse, de øvre med en bred
vinget stilk. Gule randkroner. VIII-X. P: Stupinigi. 0-500m. 
Ambrosia. Ambrosia. 

1. Alle blade modsatte, hele eller med 3-5 store lapper ••••••• trifida 
Øvre blade spredte. Bladene 1-2 x del te 2. 

2. Nedre blade 2 x delte; det udelte stykke l-3mm bredt artemisiifolia 
" li 1 X u ; n " li 3-15m.m n ) • 

3. Enårig. 1 endestillet klase ••••••••••••••••••••••••••••••• maritima 
Flerårig. Mange klaser coronopifolia 

Ambrosia maritima L. Strandambrosie. 10-30cm. Opret. Bladene 2-5cm, mør
kegrønne ovenpa, gråfiltede nedenunder. VII-IX. FV. Sandstrand. 

A. coronoåifolia Torr.& Gray Krybende ambrosie. 30-lOOcm. Med langt kry
bende JOr stængel. Bladoversiden også tæt filtet og kun lidt mørkere end 
undersiden. VII-IX, VP, 0-300m, 

A. artemisiifolia L. Bynkeambrosie. 30-lOOcm. Opret enårig. Mange klaser 
pa 8-15cm, VII-IX, FP. 0-300m, 

A. trifida L. Trefliget ambrosie. !-2m. Opret enårig. Bladene 10-20cm, 
finttandede. Lapperne l-5cm brede. VII-IX. P. 0-300m. 

Xanthium. Brodfrø. Enårige med spredte blade. Stor, pigget frugt. 

1. Stænglen med gule, tredelte torne ved bladgrunden ••••••••• spinosum 
" uden torne 2. 

2. Frugten med 2 rette torne i spidsen ••••••••••••••••••••• strumarium 
11 

li 2 krumme li " " ). 

3. Frugten 3 x så lang som bred. De 2 torne danner næsten en ring 
orientale 

Frugten 2 x så lang som bred. De 2 torne som korte kroge italicum 

Xanthium spinosum L. Tornet brodfrø. 20-BOcm. Liggende, til opstigende, 
ofte dunet. Gule, fra grunden 3-kløvede torne i bladhjørnerne. Bladene 
3-5-kløvede, hen ad Hjærtespands. VII-X. FVTLP. 0-lOOOm. 

X. strumarium L. Skræppebrodfrø. 20-120cm. Bladene bredt trekantede og 
håndstrengede, 8-12x7-12cm. Frugten l~-15mm. VII-X. FVTLP. 0-800m. 

X. italicum Moretti Plettet brodfrø. 30-120cm. Stængler og blade ru. 
Stænglen ofte med mørke streger eller pletter. Frugten 15x7mm; med torne
ne 22xl3mm, VII-X, FVTLP. 0-600m. 

X. arientale L. 30-lOOcm. Nær foregående, men frugten længere i det, ind
til 30mm, VII-X. VL. 0-300m, 

Galinsoga parviflora Cav. Håret kortstråle. VIII-X. FVTLP. 0-1500m. 

G. ciliata (Rafin.) Blake Kirtelkortstråle. VIII-X. FVTLP. 0-BOOm. 

Tagetes minuta L. Gulgrøn fløjlsblomst. !-2!m. Opret, aromatisk enårig. 
FJersnitdelte blade med savtakkede, lancetformede afsnit. Halvskærme af 
gulgrønne kurve på 8-12mm med 3-4 svøbblade. 3-4 gulgrønne randkroner på 
l-3mm. IX-XI. Forvildet i F. 0-400m. 

Santolina marchii Arrigoni (S. chamaecyparissus p.p.) Cypresurt. 20-40cm. 
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Gråfiltet halvbusk. Bladene smalle, l-4cm, med 2-4 rækker korte sideflige 
på t-2mm. Langstilkede, halvkugleformede, gyldentgule kurve på 8-12mm u
den randkroner. VI-VII. Dyrket og forvildet i FVTLP. 0-lOOOm. 
Anthemis. Gåseurt. 

1. Randkronerne gule eller manglende •••••••••••••••••••••••• tinctoria 
11 hvide 2. 

2. Frugterne med trindt eller kvadratisk tværsnit ••••••••••••••••••• J, 
" lidt sammentrykte, med rudeformet tværsnit 5, 

J, Flerårig .•••..••.....•..••...•••..•.••••••••....•••••.••••. cretica 
Enårig 4. 

4, Avnerne lancetform.ede, Planten ikke stinkende ••••••••••••• arvensis 
" børsteformede. " stinkende cotula 

5, Kurvstilkene fortykkede i frugt •••••••••••••••••••••••••• altissima 
11 ikke fortykkede i frugt 6. 

6. Flerårig •••• , •••••.• , , •••••••• , , •••••••• , ••••••••••••••• triumfetti 
Enårig 7. 

7. Avnerne jævnt tilspidsede i brodden •••••••••••••••••••••• segetalis 
" brat " " 11 aus triaca 

Anthemis cretica L, ssp. saxatilis (DC.) Fern. (A. montana ssp, s,) 
Bjærggåseurt. 4-25cm. De golde skud danner m.m. tætte puder. Bladene 
grønne og kirtelprikkede, de nedre 1-2 x, de øvre 1 x delte, VI-VIII. P: 
Søalperne. 1200-2600m. 

A, arvensis L. Agergåseurt, IV-VI, 0-1800m. 2 underarter: FVTLP, 
ssp. arvensis: Frugtstilkene ikke fortykkede, Frugterne m.m. valseformede. 
ssp. incrassata (Loisel.) Nyman: Kurvstilkene kølleformede i frugt og 
noget buede. Frugterne but firkantede. V: Colli Euganei. 
A, cotula L, Stinkende gåseurt. Randkronerne uden griffel. Kurvbunden 
kun med avner i sin QVre halvdel. VI-IX, FVTLP. 0-lJOOm. 

A. altissima L. Høj gåseurt. 20-80cm. Næsten glat til dunet enårig. 
Kurvbundens avner afstudset spatelformede med en lang brod. Frugterne med 
10 fine striber på hver side. V-IX, FVL. 0-lJOOm, 
A, austriaca Jacq. østrigsk gåseurt. l0-60cm, Bladene 2 x delte med re
gelmæssigt kamformet ordnede afsnit. Avnerne aflange med kort brod, Kurv
bunden let hvælvet. VI-VIII, T. 0-1800m. 
A, segetalis Ten. Markgåseurt. 10-JOcm. Ofte liggende med ensidigt opsti
gende grene. Tæt dunet. Svøbbladene spidse, de indre frynsede. Frugten 
med 5-7 striber på hver side. V-VII. FVP. 0-1200m. 
A, tinctoria 1. Farvegåseurt. V-IX, VTLP. 0-1500m. 
A. tr1u.mfetti (L.) DC. Kamgåseurt. 30-50cm. SVQbbladene med hindekant og 
frynset, rustbrun spids. Bladskaftet tandet mellem fligene. V-VIII. VLP. 

Achillea. Røllike. 
1. Stænglerne med 1 ku.rv •••••••••••••• , •••••••••••••••••••• , •• oxyloba 

" flere kurve 2. 
2, 6-12 randkroner, mest af sv~bets længde eller længere •••••••••••• J. 

4-5 " , der altid er kortere end svøbet 9, 
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J. Bladene hele ••••••••••·································•••••••••·• 4, 1-2 x delte 5, 
4. J0-80cm høj, Bladene lancetformede, tandede hele vejen ••••• ptarmica 

12-18cm. Bladene tandede nær spidsen erba-rotta 
5, J0-90cm. Bladafsnittene 4-8mm brede ••••••••••••••••••••• macrophylla 

Bladfligene 2-Jm.m. brede 6. 
6. Stængler og blade gråfil tede •••••••••••••• , , ••••• , •••••••••• , •• , •• 7. 

Bladene glatte--eller fåhårede 8. 
7. Randkronerne 4-6mm. Planten tiltrykt silkehåret •••••••••••• clavenae 

" 2-Jtmm. 11 uldhåret nana 
8. Bladene tæt indtrykt kirtelprikkede, 1 x delte ••••••••••••• moschata 

" ikke kirtelprikkede, mest 2 x del te atrata 
9. Randkronerne gule ••••••••• , ••••••••••.••••••• , • , ••••••••• , • • • • • • • 10. 

" hvide eller lyser~de (eller hvidgule) 11. 
10. Bladene filtede, 1-2 x delte, ikke klæbrige •••••••••••••• tomentosa 

" halvglatte, klæbrige, tandede ageratum 
11. Mellemste stængelblade med under 10 par afsnit •••••••••••••••••• 12. 

11 11 " over 10 11 11 13. 
12. Svøbbladene med lysebrun rand. Med korte udløbere •••••••• virescens 

" klar rand. Uden udløbere nobilis 
lJ. Stængelbladenes skaft vinget, l,2-4mm bredt, m.m. tandet •••••••• 14, 

11 11 smalt, o,6-l,2mm bredt, helrandet 15, 
14. Bladskaftet smalt vinget, højst l-2mm bredt •••••••••••••••• stricta 

tydeligt vinget, mest 2-Jmm bredt distans 
15. Grundbladene 4-8mm brede, fligene under O,Jmm brede •••••••• setacea 

•• l-2cm " , 11 over " " 16. 
16. Skærmen 4-lOcm bred. Bladene med svagt buede sider ••••• millefolium 

" l-J(-4)cm bred. Bladene næsten parallelsidede 17, 
17, Blomsterne mest lyser@de. Bladundersiden glat • •••••••••• roseo-alba 

11 11 hvide. Bladundersiden h8.ret collina 

Achillea ptarmica L, Nyser~llike. VII-IX. FVTLP. 0-1600m. 
A, erba-rotta All. Prikbladet røllike. Golde skuds blade spatelformede, 
26-3ox5-7mm, afrundede fortil, med 4-7 par småtænder. Stængelbladene 11-22 
x 2-Jmm~ Halvskærmsgrenene kantede. VII-VIII. P. 2000-2800m. 
A. moschata Wulfen Moskusrøllike. 10-20cm, Nedre blade 5xlcm. Halvskærms
grenene trinde, halvglatte til fåhårede. Svøbbladene brunrandede, randen 
O,l-0,2mm. VII-VIII. FVTLP. 1800-2800m. 
A. atrata L. Sortrandet røllike. 10-20cm. Nedre blade indtil 7x2cm. Halv
skærmsgrene rød- eller hviduldne. Svøbbladene med en 0,5-0,6mm bred, næ
sten sort rand. VII-VIII. FVTLP. 1500-JOOOm. 
A. nana L, Dværgrøllike. 5-lOcm. Gråfiltet og stærkt aromatisk. Bladene 
lancetformede, J-6xt-lcm, 2 x delte med tætstillede flige. Få kurve i tæt 
halvskærm. Svøbbladene bredt brunkantede. VII-IX. TLP. 1800-JOOOm, 

A, clavenae L, 
dene 1 x delte, 
ve. Svøbbladene 

Bitter røllike. 15-25cm. Gråfiltet og aromatisk. Grundbla
Stængelbladene omfattende med nederste fligpar. 8-12 kur
med sortbrun rand. VII-VIII. FVTL. 1500-2600m. 
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Achillea macrophylla L. Storbladet røllike. 40-75cm. Bladene m~rkegrønne, 
5-iox3-6cm, I x delte med lancetformede, spidstakkede afsnit. Kurvene sto
re; svøbet 5x5mm, brunrandet. VII-VIII. FVTLP. l000-2000m. 

A. ageratum L. Balsamrøllike. 25-40cm. Med kamferlugt. Bladene i knipper 
langs stænglen, spatelformede, 2-Jtxi-lcm, kirtelrpikkede. Kurvsvøbet m.m. 
hindekantet. Randkronerne ca. 1mm. IV-X. P. 0-BOOm. 
A. tomentosa L. Gul røllike, 12-50cm. Stænglen gråfiltet. Bladene 2-Jcm x 
3mm, m.m. 3-dimensionelt fligede, Kurvsvøbbladene lysebrillle og hindekante
de. Randkronerne ca. 2mm, klart gule. VI-VII. TLP. 0-l?OOm. 
A, setacea W.& K. Finbladet røllike. 20-40cm, Stængel, blade og kurvsvøb 
mest tæt langhårede. Bladfligene 3-dimensionelt stillede. De mellemste bla
de J-6cm x 3-5mrn, m.m. parallelsidede. VI-X. TLP. 0-1200m. 

A. roseo-alba Ehrend. Skær røllike. 30-50cm. Planten fåhåret. Grundblade
ne lOxlcm, mellemste blade 5xlcm. VI-VIII. FVTLP. 0-1500m. 
A. collina Becker Bakkerøllike. 30-60cm. Tydeligt håret. Grundbladene 
8-13xl-l~cm, mellemste blade 5xlcm. V-VII. FVTLP. 0-1500m. 
A. millefolium 1. Alm. røllike. 30-60cm. Oftest sparsomt håret. Grundbla
dene lo-2oxli-3cm, mellemste blade 5-8xlcm. Kurvsvøbet ret stort, 4-5x2l-3 
mm. Ralldkronerne hvide eller lyserøde, V-IX. FVTLP. 0-2200m. 

A. stricta (Koch) Schleicher Rejnfansrøllike. 40-lOOcm. Mest fåhåre~. 
Grundb~adene 15-30x3-6cm; mellemste blade 8-13x2-3cm. Kurvsvøbet 4-42x2t-3 
mm. Randkronerne m.m. rødlige, l,5-2,8mm. VI-VIII. FVTLP. l000-2200m. 

A, distans W.& K. Tandrøllike. 40-lOOcm. Fåhåret. Grundbladene 15-35x3-6 
cm; mellemste blade ca. 10x2cm. Kurvsvøbet 4l-6xJmm. Randkronerne mest 
hvide, 1-ltmm. VII-IX. FVTLP. 500-1500m. 
A. nobilis L. Ædelrøllike. 20-60cm. Bladene lt-Jxl-ltcm, med ægformet om
rids, m.m. flade. Kurvsvøbet ca. 2fxlfmm; dunet. VI-IX. FVTLP. 0-1500m. 
A, virescens (Fenzl) Heimerl Grøn røllike. 20-60cm. Mellemste blade ca. 
2xlcm, med elliptisk omrids, noget 3-dimensionelle. Kurvsvøbet ca. Jx2mm, 
kortfiltet. VI-VIII. FVT. 0-1500m. 
A. oxyloba (DC.) Sch.Bip. Kam.røllike. l2-20cm. Nedre bladskeder rødlige. 
Bladene 1(-2) x fligede, de nedre 3-5cm, med aflangt omrids og spidse el
ler 2-J-delte afsnit. Kurven 2-3cm bred. VII-VIII. FVTL. 1300-2500m. 

Tri!leurospermum inodorum Sch.Bip. (Matricaria perforata) 
V-V II. VTLP. o-Boom. 
Chamomilla recutita (1.) Rauschert (Matricaria chamomilla) 
kamille. V-VIII. FVTLP. 0-Boom. 

Lugtløs kamille. 

Vellugtende 

c. suaveolens (Pursh) Rydb, (Matricaria discoidea) Skivekamille. FVTLP. 

Chrysanthemum segetum L. Gult okseøje. IV-VIII. FVLP. 0-BOOm. 

Coleostenhus myconis (1.) Cass. Rørokseøje. l0-45cm. Ligner foregående, 
men bladene ret regelmæssigt tandede. Bladene omvendt æg-spatelformede, de 
øvre m.m. stængelomfattende. Planten ikke blågrøn. IV-VII. FV. 0-Soom. 
Leucanthemum. Okseøje. 
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l. Mellemste stængelblades grund med tænder, der er længere end brede 2. 

" " " " " " " kortere " " 
eller uden tænder 4. 

2. Mellemste stængelblade i nedre 1/3 med tænder, der er meget kor-
tere end midterstykkets halve bredde •••••••••••••••• ircutianum 

Mellemste stængelblade i nedre 1/3 med tænder, der er mindst så 
lange som midterstykkets halve bredde J. 

3, Svøbbladene med mørke- til sortbrun rand •••••••••••••••••• gaudinii 
" 

11 lyse brun rand vulgare 
4. Grundbladene væk under blomstringen. Nederste stængelblade lan

cetformede, langstilkede, korttandede. 30-BOcm høj heterophyllum 
Grundbladene oftest tilstede under blomstringen. Anderledes 5. 

5. Stængelbladene med m.m. omfattende grund ••••••••••••••••••••••••• 6, 
11 

" tilsmalnet grund. Mørkrandede kurvsvøbblade 7. 
6. Svøbbladene med mørkebrun eller sort rand •••••••••••••••••• adustum 

" " lys rand pallens 
7. Stængelbladenes tænder nogenlunde så lange som midterstykkets 

bredde •.•••••••••••••• , ••••••••••••••••••• •••••• coronopifolium 
Stængelbladenes tænder længere end modterstykkets bredde 

ceratophylloides 
Leucanthemum vulgare Lam. Hvidt okseøje. 30-?0cm. Stænglen ofte grenet, 
med flere Kurve. Mellemste blade ca. 5 x så lange som brede, tydeligt smal
lere mod grunden, med øreformet stængelomfattende afsnit. V-IX. 

1, gaudinii Dalla Torre (L. alpicolum) 20-30cm. Stænglen mest ugrenet, 
med 1 kurv. Mellemste blade mindst 6 x så lange som brede, smallere mod 
grunden; nederste afsnit lidet øreagtige. VII-VIII. 1400-2500m. 

L. ircutianum (Turcz.) DC. 30-70cm. Stænglen mest grenet, med flere kur
ve. Mellemste blade ca. 4 x så lange som brede, lidet smallere mod grunden; 
ne·derste afsnit ikke eller udstående i.1reformede. V-IX. 

L. heterophyllum (Willd.) DC. Forskelligbladet okseøje. 30-50cm. Stængel
bladene Jævnt, regelmæssigt savtakkede. Kurvene 5-7cm brede; kurvsvøbet 
mest sortrandet. VI-IX. FVTLP. l000-2200m. 

L. adustum (Koch) Gremli 30-50cm. Stænglen ugrenet, m.m. bladløs foroven. 
Tykke og læderagtige blade; de nedre med omvendt ægformet plade. P. 

L. pallens (Gay) DC. 40-BOcm. Mange, ofte grenede stængler. Grundbladene 
ofte væk under blomstringen. V-VII. P. 0-1500m. 

L. coronoBifolium Vill. 20-40cm. 1 kurv. Nedre blade langt kileformede 
lappede til fl1.gede. VII-IX. P: Kottiske Alper og Søalperne. 1600-2700m: 

L. ceratonhylloides (All.) Nyman 25-SOcm. 1 kurv. Nedre blade m.m. tyde
ligt stilkede, ljerfligede. VII-IX. P= Kottiske og Søalperne. 1500-2400m. 
Leucanthemopsis aluina (L.) Heyw. Alpeokseøje. 8-15cm. Nedre blade spa
telformede, 1 x delte med tætstillede, helrandede flige. Stængelbladene 
små og helrandede. l kurv. Svøbbladene med sortbrun rand. 2 underarter: 
ssp. alpina: Grundbladenes flige lidt adskilte, mindst 4 x så lange som 
brede. VII-IX. P. 2000-3600m. 
ssp. minima (Vill.): Grundbladenes flige tætstillede, højst 4 x så lange 
som brede. VII-IX. FVTLP. 1800-3400m. 
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Tanacetum vu.lgare L. Rejnfan. VII-IX. FVTLP. 0-1600m. 
T. corymbosum (L.) Sch.Bip. 
te med aflange, takkede til 
kurve i halvskærm med hvide 

T. nartheniu.m (L.) Sch.Bip. 
Artemisia. Bynke, 

Lundokseøje. 50-lOOcm. Bladene fjersnitdel
snitdelte flige, nærmest rejnfansagtige. 3-14 
randkroner. VI-VIII, FVTLP. 0-1800m. 

Matrem. VI-IX, Forvildet i FVTLP, 0-lOOOm. 

1. Bladene mørkegrønne ovenpå, gråfiltede nedenunder •••••••••••.•.• , 2. 
" af samme farve på begge sider J. 

2. 1. ordens bladflige ujævnt tandede til fjersnitdelte •••••• vulgaris 
1. " 11 helrandede og spidse verlotiorum 

3, Bladene glatte og grønne. Enårig ••••.••••••••••••••••••••••.• armua 
" filtede eller klæbrige, i det mindste som unge 4, 

4, Bladstilken med øret grund • , •••••• ,,, •••••••••••••• , •••••••• , •••• 5, 
uden " " 10. 

5, Kurvsvøbbladene helt eller næsten glatte ••••••••••••••••••••••••• 6, 
" m.m. uldhårede 8. 

6, Kurvene 5-6mm, kugleformede. Planten 8-25cm høj ••••••••••• borealis 
" ll-4mm ?. 

7. Kurvene nikkende ••••••••••••••••••••••••••••••••••• chamaemelifolia 
" oprette campestris 

8. Golde skuds blade hele. Topgrenene lange, tit hængende coerulescens 
" " del te. " m.m. oprette 9. 

9. Kurvene nikkende ••••••..•.••••••• , • , •••••••• , ••.•••• , ••••••••• alba 
" oprette vallesiaca 

lO. Bladfligene J-4mrn brede. Planten 40-120cm høj •••••••••• absinthium 
" t-2mrn " • " 5-J0(-45)cm høj 11. 

11. Stænglen opret. Bladene med få enkle hår ••••••••••••••••••• atrata 
" m.m. opstigende. Bladene filtede af tvegrenede hår 12. 

12. 2-9 kurve i et endestillet hovedagtigt nøgle •••••••••••• glacialis 
Kurvene i en klase eller et aks, der er længere end bredt 13, 

13. Kurvene opret te hele tiden •••• , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 14. 
" nikkende som modne 15. 

14, Stængelbladene håndformet delte. Kurvbunden korthåret ••• mutellina 
11 mest fjerdel te. Kurvbunden glat genipi 

15, Kurvsvøbbladene med lysebrun rand •••••••••••••••••••••••••• lanata 
" 

11 brun rand 16. 
16. Kurvbunden glat. Bladfligene ca. 2mm brede •••••••••••••••• petrosa 

" korthåret. Bladfligene t-lmm brede ni tida 

Artemisia chamaemelifolia Vill. Kamillebynke. J0-50cm. Bladene mørke, 
de nedre 3 x, de øvre 2 x delte, siddende, ikke kirtelprikkede. Smal, en
sidig, bladet top. VII-VIII. l000-2300m. P, V.Aosta, Søalperne. 

A. atrata Lam. Sort bynke. 15-35cm. Grundbladenes stilk J-5cm, pladen 
3-Jxif-Jcm, 2 x deltj 11-15 modsatte afsnit; fligene 0,6-0,8mm. Svøbbla
dene meget bredt hindekantede. VII-VIII. FTP, 1B00-2400m. 

A. verlotiorum La.matte Spidsfliget bynke. 50-200cm. Med lange udløbere. 
Kurvsvøbbladene halvglatte. Blomsterne rødlige. X-XI. FVTLP. 0-600m. 
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Artemisia annua L, Enårig bynke. 50-150cm. Glat og stærkt duftende. Blade
nes nedre flige adskilte fra de følgende og mindre. Nedre blade 3 x delte, 
øvre 1-2 x. Nikkende kurve i åben top. VIII-X. Indslæbt i FVTL. 0-500m. 
A, petrosa (Baumg.) Jan (A, eriantha) Hvidfingret bynke. 2-20cm. Hvidfil
tet med bitter lugt. Nedre blade 2 x tredelte med vifteformede flige. 
VI-VIII, 2000-J1J5m, P: Søalperne. 2 underarter: 
ssp. petrosa: Kurvene danner et tæt aks i stænglens øvre l/4(-l/3),15-20cm 
ssp. eriantha (Ten.) Giac.& Pign.: Kurvene danner et m.m. mellembrudt aks 
i stænglens øver 2/3. Planten 2-6(-15)cm høj. 

A. genibi Weber Dværgbynke. 5-12cm. Som foregående, men mindre tæt håret, 
Stængel ladene lappede eller dybt tandede. Kurvstanden tæt, nikkende før 
blomstring; VII-VIII. VTLP. 2400-2800m. 

A. mutellina Vill. (A, umbelliformis) 6-12cm. Alpemalurt. 6-12cm. Kurve
ne i en løs klase, de nedre oftest m.m. stilkede. Klasen ikke nikkende før 
blomstringen. Øvre stængelblade stilkede. VIII-IX. VTLP. 2400-3000m. 

A. nitida Bertol. Skinnende bynke. 10-40cm. Sølvhvidt håret. Største kur
ve mindst 6mm brede. Grundbladene 2-3 x fjerdelte. Klasen ensidig, forlæn
ges efterhånden. Mest på kalk. VIII-IX. FVTL. lJOO-lBOOm. 

A. lanata Willd. (A, pedemontana) Uldbynke. 15-30cm. Hvidulden. Golde skud 
ofte rodslående. Kurvene indtil 6x5mm, bredt halvkugleformede. Kurvbunden 
tæt langhåret. V-IX. 450-1200m. P: V.Maira (Prazzo, Stroppe, Giogo de S. 
Giovanni). 

A. glacialis L, Isbynke. 5-15cm. Tæt tueformet, sølv-silkehåret. Bladene 
5-delte med 3-delte afsnit; stængelbladene ofte håndfligede. KUrvsvøbbla
dene mørkrandede. VII-VIII. 2100-J300m. P: Fra V,Sesia til Søalperne. 
A, absinthiu.m L. Malurt. VIII-IX. FVTLP. 0-llOOm. 

A, alba Turra Kamfermalurt. 30-BOcm. Glat til hvidfiltet, men ikke sølv
skinnende. Bladene 2-3 x delte, fligene knap 1mm brede, Kurvene i en lidet 
grenet, ganske smal stand, 4~5mm, VIII-X. FVTLP. 0-lJOOm, 

A, coerulescens L. Rank malurt. 30-80cm. Svagt gråfiltet til m.m. glat. 
Stængelbladene 0-2 x delte. Kurvene m.m. oprette, tenformede, 3-5.mm lange. 
Svøbbladene kølformede, smalle. IX-X. FV. Strandenge. 

A, vallesiaca All. Hvidfliget bynke. l0-35cm. Hvidfiltet og kamferlugten
de. Nedre blade 3-4 x delte; afsnittene 0,3-0,5mm brede. IX-X. 600-lOOOm. 
P: V.Aosta (Torrent de Quart). 

A, campestris L. Markbynke. VIII-X. 0-2500m. 2 underarter: 
ssp. camEestris: Kurvsvøbet 1t-2tmm. Toppen mest åben. 30-60cm høj, FVTLP. 
ssp, alpina (DC.) Are.: Kurvsvøbet 3-4mm. Toppen smal; de fleste grene med 
ca. 6 kurve. 20-40cm høj. P: V.Aosta (især omkring Cogne), 

A, borealis Pallas (A. campestris ssp. b.) Arktisk bynke. 8-25cm, Kurve
ne med lJ-JO gule blomster, i smalle, lidet grenede, næsten klaseagtige 
toppe. VIII-IX. TP. 1600-2600m. 

A. vulgaris L. Grå bynke. VII-X. FVTLP. 0-lOOOm. 
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Tussilago farfara L. Følfod. II-IV. FVTLP. 0-2400m. 
Petasites. Hestehov. 

1. Bladundersiden grøn •• , •• , •• , ••• , • , •••••• , , , , •••• , , , , , • , , , ••• , , , , 2. 
" grå- eller hvidfiltet 3, 

2, Bladene 6-20cm, regelmæssigt finttandede ••••••••••••••••• fragrans 
" 40-60cm som modne, grofttandede hybridus 

3, Bladet trekantet-spydformet, enkelt tandet •••••••••••••• paradoxus 
" nyreformet, dobbelt tandet albus 

Petasites hybridus (L.) Gaertn.& al. Rød hestehov. III-V. FVTLP. 
P. albus (L.) Gaertn. Hvid hestehov. IV-V, FVTLP. 500-2000m. 

P, paradoxus (Retz.) Eau.mg. Alpehestehov. Bladene mest længere end brede, 
tæt hv1df1ltede nedenunder. Bladstilken let furet ovenpå, Stænglens skæl
blade og blomsterne rødlige. III-V. FVTLP. 600-2200m. 

P, fragrans (Vill.) Presl Vellugtende hestehov. Stænglen med 2-7 skælbla
de, over halvdelen med en rudimentær bladplade. Oftest 5-10 kurve med 
hvidligt-blegrøde blomster, I-IV. Forvildet i FVTLP •. 0-BOOm. 

Homogyne. Alpesalat. Bladene mest grundstillede, afrundet hjærteformede. 

1. Bladundersiden hvidulden ••• , •••• , • , , • , , , , , ••• , ••••• , •••• , • discolor 
grøn eller grågrøn og m.m. glat nedenunder 2, 

2. Bladene svagt rundtakket-tandede •••••••••••••••••••••••••••• alpina 
" med 5-9 svage lapper, de midterste tretakkede silvestris 

Homogyne discolor (Jacq.) Cass, Tvefarvet alpesalat. 10-25cm. Ingen ud
løbere. Stænglen hvidfiltet, ihvertfald foroven. Bladene uregelmæssigt 
grofttandede. Blomsterne rødlilla. VI-VIII. FVT, 1800-2600m. 

H, alpina (L.) Cass. Almindelig alpe salat. 10-25cm. Med udløbere. Blade
ne mest 15-22mm brede, skinnende ovenpå. V-VII, FYTLP. 800-2200m. 

H. silvestris Cass. Skovalpesalat. 15-25cm. Ingen udløbere, Bladene 
højst! lappede. Ædelgrans/bøgeskove. V-VI. F: Juliske og Karniske Alper 
fra Tarvisiano til Canin, Venzone og Matajur. 200-1500m. 

Adenostyles. Hovblad, Halvskærme af mange, små kurve med få blomster og 
5-8 kurvsvøbblade. Kronerne lyserøde til lyslilla. 

1. Bladundersiden hvidulden, oversiden ofte også •••••••••• leucophylla 
11 glat til ret spredt dunet 2, 

2. øvre bladstilke med 2 halvt stængelomfattende øren ••••••• alliariae 
Bladstilkene uden øret grW1d 3, 

3, Kurvsvøbet 6-Smm med 3-8 blomster på 8-lOmm •••••••••••••• australis 
" 4-5mm " ca. 3 blomster på 7-Bmm glabra 

Adenostyles alliariae {Gouan) Kerner Øret hovblad. 60-150cm. Bladene u
ensartet tandede, undersiden grå, løst spindelvævshåret; ribbenettet vid
masket. Kronen lyserød, 7-Smm. VII-VIII, FVTLP. 1300-2000m. 

A. glabra (Miller) DC. (A. alpina) Grønt hovblad. 30-60cm. Bladene ret 
ensartet tandede, undersiden grågrøn, mest kun håret på ribberne; ribbe
nettet snævermasket. Kronen lyslilla. VI-VIII. FVTLP, 300-2100m. 

---·----·---·-~~ ·--·· 
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Adenost~les australis (Ten,) Nyman Spidstandet hovblad. 40-80cm. Bladene 
med spise tænder, hvoraf hovedribbernes ofte er længere end de andres. 
VI-VII. V: Prealpi Veron, ll00-1900m, 

A, leucophylla (Willd,) Rchb. Filtet hovblad. 20-30cm. Stængelbladene u
den eller med små ~ren, Bladtænderne næsten ens. Kurvene med 15-25 fersken
blomstfarvede kroner. VII-VIII, LP. 2000-3100m. 

Arnica montana L. Guldblomme. VI-VIII, FVTLP, 500-2200m, 
Doronicum, Gemserod, 

1. Stænglen med flere kurve, 50-150cm h@J •• , •••• , •••• , •••• , , •• , , • , ••• 2. 
11 mest 1-kurvet, 10-50(-BO)cm høJ 3, 

2, Ingen grundblade under blomstringen •••••••••••••••••••••• austriacwn 
Med grundblade under blomstringen pardalianches 

3, Grundbladene hjærteformede med indskåret grund •••••········ columnae 
11 æg- til lancetformede med m.m. tilsmalnet grund 4, 

4, Øvre stængelblade med afrundet, halvt omfattende grund grandiflorum 
" " lancetformede med tilsmalnet grund 5, 

5. Bladene tykke, randen kort kirtelhåret ••••••••••••••••••••• glaciale 
" tynde, " med ukirtlede hår clusii 

Doronicum austriacum Jacq. Høj gemserod. 30-150cm. Uden udløbere. Stæng
len kantet, glat forneden, med 5-12 kurve, Nedre blade m.m. violinformede,, 
p.g.a den bredvinge<le stilk. VI-VIII. FVTLP. 500-1900m, 

D. colwnnae Ten. Tuegemserod. 20-60cm. Grundbladene 3-Bcm lange og brede, 
med 19-25 spidse tænder. 3-4 lancetformede stængelblade, med halvt omfat
tende grund. V-VIII, FVTL. 500-2000m. 

D. nardalianches L. Hjærtebladet gemserod. 30-lOOcm. Med underjordiske 
udløbere. Grundbladene m.m. hjærteformede, mest svagt tandede. Stænglen 
med 2-6(1-8) kurve. VI-VII. LP. 0-1400m. 

D. grandiflorum Lam. Storblomstret gemserod. 15-50cm. Nedre blade bredt 
ægformede, med tydeligt afsat, afrundet til hjærteformet grund. Jordstæng
len med totter af silkehår. VII-VIII. FVTLP. 2000-2500m, 

D, ~laciale (Wulfen) Nyman Isgemserod. 5-25cm. Nedre blade elliptisk-spa
tel ormede, jævnt tilsmalnede i stilken. Jordstænglen m.m. glat. Bladran
den med lange alm., korte kirtel-, men.uden krushår. VII-VIII. FVT. 

D. clusii (All.) Tausch Filtet gemserod. 10-30cm. Som den foregående, men 
bladranden med lange alm. hår samt med kortere krushår. FVTLP.2000-2900m, 
Senecio. Brandbæger. 

1. Kurvene med 1 række svøbblade, men uden små ekstrasvøbblade ••••••• 2. 
11 med små ekstrasvøbblade 9. 

2. Bladene hvidfiltede, lappede eller indskårne. 4-12cm høj .••• incanus 
" oftest grønne ovenpå, helrandede eller tandede. 10-lOOcm høj 3. 

3. Grundbladene tiltrykte jorden, stilken kortere end pladen ••••••••• 4, 
'' m.m. oprette 6. 

4, Planten tæt hvidulden eller filtet, især foroven •••••••••• capitatus 
" m.m. halvglat 5. 

5, Randkronerne orangefarvede eller rødbrune •••.•••••••.• ,, aurantiacus 
11 gule integrifolius 
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6. 21 kurvsvøbblade •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••• 7, 

ca. 13 kurvsvøbblade 8. 
7, Frugterne hårede. Planten m.m. glat under blomstringen pseudocrispus 

11 glatte. 11 uldhåret i halvskærmen ovirensis 
8. Grundbladene 4-20xl!-3!cm •••••••••••••••••••••••••••••••••• gaudinii 

" 20-45xJi-9crn balbisanus 
9, Nedre blade med hjærteformet grund •••••••••••••••••.••••• , •.••• , •• 10. 

" " uden 11 
" 11. 

10. Mellemste stængelblade med fliget stilk .••••.••••••••••• subalpinus 
" " uden flige på stilken cordatus 

11. Bladene helrandede eller tandede , ••• ,, , • , ••• ,,, , • ,, • , , , , ••• , , , •• 12. 
" lappede eller fligede, i det mindste nogle af dem 19, 

12, Bladene linjeformede, mest helrandede, 2-Jmm brede ••••• inaequidens 
11 bredere, mest tandede lJ. 

lJ. 12-22 tungekroner •••••••••••• , ••••••••• , , •••••••• , ••• , , ••••••••• 14, 
0-8 " 15, 

14, Stænglen med 1-5 kurve, Med grundblade under blomstringen doronicum 
'' mangekurvet. Ingen 11 11 

" paludosus 
15. 0(-J) tungekroner , ••••••••.• ••••••••••••••••••••••••••• cacaliaster 

4-8 16. 
16. Stængelbladene jævnt mindre opad • , , •••• , •••• , ••••• , , •• , •• , • , • doria 

Nedre og øvre stængelblade lige lange 17, 
17. Kurvstilke og svøbblade kirteldunede •••••••••••••••••••• hercynicus 

" " " uden kirtelhår 18. 
18. 7 kurvsvøbblade. Stænglen mest brunlilla og glat •••••••••••• ovatus 

10-12 kurvsvøbblade. Stænglen mest grQn, ofte håret germanicus 
19. Stængler og bladundersider hvidfiltede •••••••••••••••••••••••••• 20, 

11 
" " grønne, højst filtede som unge 22. 

20. Ingen tungekroner ••••••••••••••• , ••• , •••••••••• , ••••••••• persoonii 
Med " 21. 

21. Mange kurve. J-5 tungekroner ••••••••••••••••••••••••••••••• incanus 
1 kurv. 7-15 tungekroner halleri 

22. Ingen tungekroner ••••• , , ••• , •• , ........ , , ••••• , ••••••• , • , , • vulgaris 
Med 11 2J, 

23. Tungekronerne tilbagerullede • , , ••• , , , , •••• , ••••• , , •••••• , , •• , •.• 24. 
" udstående 2 5, 

24, Ydre svøbblade 1/10-1/4 x de indre •••••••••••••••••••••• silvaticus 
" " 1/2 x de indre viscosus 

2 5. 21 indre og 6-12 ydre kurvsvøbblade ••• , •••• , • , ••••••••• , • , •.•••• 26. 
13 11 11 1-9 It li 27, 

26. Bladene med l-2mm brede flige , •••••• , , • , •••••••• , ••• abrotanifolius 
" " brede flige rupester 

27. 4-6 ydre kurvsvøbblade, i x de indre ••••••••••••••••••• erucifolius 
2-5 " 1 i X " " 28, 

28, Stængelbladene med 5-7 par flige ••••• , • , •••••••••••• , ••• , • jacobaea 
" 1-4 " " ~:luaticus 

Senecio gaudinii Gremli Engfnokurt. J0-80cm. Mellemste blade jævnt til
smalnede mod grunden. Kurven 2-3cm bred. Kurvstanden sammentrængt halvkug
leformet med 2-4cm lange stilke. VI-VIII. FVTLP. l000-2300m. 
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Senecio pseudocrispus (Fiori) E.Mayer 50-90cm. Grundbladene æg-hjærtefor
mede til hjærte±ormede; stængelbladene tandede. Nedre kurvstilke 6-15cm. 
100-lOOOm. F: Cividalese. 

S. ovirensis (Koch) DC. Lundfnokurt. 20-6Qcm. Mellemste blade med let 
hJærteformet grund og bredvinget stilk. Kurvstilkene 6-Bcm, ca. 7 x svø
bet, i en løst halvkugleformet stand. V-VII, F: Gorizia (Rubbia),200-lBOOm. 

S. balbisianus DC. Vældfnokurt. 50-lOOcm. Oftest halvglat. Stænglen meget 
kraftig. 8-JO 2t-3tcm brede kurve i en løs halvskærm. 15-18 tungekroner. 
VI-VII, 1500-2100m, P: Fra Monviso til Søalperne og V.Tanaros øvre del. 

S. integrifolius (L.) Clairv. Bakkefnokurt. J0-60cm. Gråulden til halv
glat. Bladene mest~helrandede. Nedre blades stilk kortere end pladen. 21 
kurvsvøbblade. VI-VII. P: Søalperne. 500-2000m. 

S. aurantiacus (Willd.) Less. Pomeransfnokurt. 20-50cm. Grundbladenes 
stilk oftest kortere end pladen. 21 rødlige kurvsvøbblade. V-VII. 500-
1500m, P: Alpi Pennine i V.Sesia og V.Strona. 

S. capitatus (Wahlenb.) Steudel Rød fnokurt. 15-30cm. Grundbladenes stilk 
oftest kortere end pladen; denne uregelmæssigt tandet. 21 rødligt anløbne 
kurvsvøbblade. Blomsterne ofte orangerøde, sjældent gule, VI-VIII, 
1500-2 400m. LP. 

S, cordatus Koch Alpebrandbæger. 4G-80cm. Bladene ca. lt x så lange som 
brede, mørkegrønne ovenpå, grågrønne og spindelvævshårede nedenunder, ure
gelmæssigt savtakkede. 13-16 tungekroner. VI-VIII, FVTLP, 500-lBOOm. 

s. subalpinus Koch Ørebrandbæger. J0-70cm, Bladpladen ca. så lang som 
bred, græsgrøn på begge sider, m.m. glat nedenunder, groft til dobbelt 
savtakket. 21 tungekroner. VI-VIII. T. 500-16oom. 

S, doronicum "(L,) L. Storblomstret brandbæger. 20-70cm. Stænglen kraf
tig. Bladene spidstakkede med udstående tænder, VII-VIII, 1300-2400m.2ssp: 
ssp. doronicum: Randkronerne mørke- ~ller orangegule; Grundbladene lan
cetformede, Ydre svøbblade ca,= de indre. Mest østlig. 
ssp. gerardii (G.& G,) Nyman: Randkronerne lysegule. Grundbladene ægfor
mede. Ydre svøbblade ca. i x de indre. Mest vestlig, 

S. paludosus L, Kærbrandbæger. t-2m. Bladene smalt lancetformede, savtak
kede, med fremadbøjede tænder. Kurvene Jem brede. Lysegule randkroner. 
Stænglen hul. S-wnpe. VI-IX. FVTLP. 0-600m. 

S. doria L. Tykbladet brandbæger. Bladene glatte, mørkt blågrønne, kålag
tige, de nedre elliptiske, tilsmalnede i stilken. Mange l!-2cm brede kur
ve i en åben, sammensat halvskærm. VI-IX. FVLP. 0-800m. 

S, hercynicus Herberg. (S. nemorensis p.p.) Lundbrandbæger. Øvre blades 
grund mest lidt udvidet og øret, halvt omfattende. Stænglen mest grøn og 
håret. 10-12 indre svøbblade. VII-IX. FVTLP. 800-2200m. 

S. ovatus (Gaertner & al,) Willd. (S. fuchsii) Pilebladet brandbæger. 
60 150cm. Bladene ca. 5 x så lange som brede, de øvre mest kortstilkede. 
Bladene lidet randhårede, glatte, VI-VIII. FVTLP. J00-2000m. 
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Senecio germanicus Wallr. (S. nemorensis p.p.) Randhåret brandbæger. 
50-120cm. Bladene ca. 3 x så lange som brede, de øvre mest kortstilkede, 
randhårede, krushårede nedenunder. Med sødlig-aromatisk lugt. VII-IX. 

S. cacaliaster Lam. Kvastbrandbæger. 60-150cm. Bladene ca. 3 x så lange 
som brede, skarpt savtakkede. Kurvstilke og også ofte svøbet tæt kirtel
hårede. Gullighvide rørkroner. VI-VIII. FVT. 800-2000m. 

S. halleri Dandy (S. uniflorus) Enblomstret brandbæger. 5-12cm. Hvidfil
tet med opstigende, enkurvede stængler. Nedre blade hele til fligede, ind
til 5cm. VII-VIII. 1900-2800m. P: Fra Sempione til Moncenisio. 

@ S. rersoonii De Not. Søalpebrandbæger. 10-20cm. Tæt hvidfiltet. Bladene 
but ligede. Kurvene med 15-25 blomster. Svøbbladene uden mørk plet. VI
VI!!. 1800-2JD0m. P: Søalperne (Fra Marguareis til Pizzo d'Ormea). 

S. incanus L. Gråfiltet brandbæger. 4-6(-12)cm. Grundbladene spatelfor
mede og forskelligt indskårne. Mange kurve i tæt halvskærm. VI-VII. Jssp: 
ssp. incanus: Bladfligene adskilte af mellemrum af fligenes qredde. Frug
ten håret foroven. Mest vestlig. 
ssp. insubricus (Chenevard) Er.Bl.: Bladfligene tætstillede, pladen brat 
afsat fra stilken. Hvidfiltet. Frugten helt håret. Rætiske Alper. 
ssy. carniolicus (Willd.) Br.Bl.: Bladfligene tætstillede, pladen jævnt 
ti smalnet. Behåringen reduceret. Frugterne glatte. Østalperne. 

S. inaequidens DC. Smalbladet brandbæger. 40-60cm. Bladene 6-7cm, køle
de. Kurvene nikkende i knop, pæreformede. 10-12 ydre, 21 indre kurvsvøb
blade.VIII-X. FVTLP. Indslæbt. 0-500m. 
S. abrotanifolius L. Finbladet brandbæger. 10-25cm. Nedre blade 2-3 x 
findelte. 1-få iøjnefaldende kurve 1 halvskærm. VII-IX. 1600-2400m. 2ssp: 
ssp. abrotanifolius: Randkronerne orangegule. 
ssp. tyroliensis (Kerner) Garns: Randkronerne orangerøde. 
S. erucifolius L. Smalfliget brandbæger. 40-120cm. Bladenes midterbælte 
2-3nnn bredt; 5-7 par ofte kun 2mm brede og ensidigt tandede afsnit. All.e 
frugter korthårede. VII-IX. FVTLP. 0-lOOOm. 

S. jacobaea L. Engbrandbæger. VI-X. FVTLP. 0-1500m. 
S. aguaticus Hill Vandbrandbæger. VI-X. 2 underarter: 
ssp. aguaticus: Øvre stængelbladsflige fremadrettede. Få, 2!-3cm brede kur
ve. FVLP. o-BOOm. 
ssp. barbareaefolius (Wimm.& Grab.) Walters: Øvre stængelblades flige ret
vinklet udstående. Mange, 12-20mm brede kurve. FVTLP. 0-1500m. 
S. rupester w.& K. (S. squalidus) Stenbrandbæger. 20-40cm. 1-flerårig. 
Bladene med ')·-4 par korte flige, hen ad Vårbrandbægers. VI-VIII. FVTLP. 
s. vulgaris L. Alm. brandbæger. I-XII. FVTLP. o-18oom. 
S. viscosus L. Klæbrigt brandbæger. VI-IX. FVTLP. 0-2200m. 

S. silvaticus L. Skovbrandbæger. VII-IX. TP. 0-1200m. 

Calendula officinalis L. Morgenfrue. 30-50cm. Bladene omvendt lancet-spa
telformede, helrandede. Randkronerne mest 2cm, mindst 2 x svøbbladene, 
orangegule. Kurvene mest 4-?cm brede. VI-XII. Forvildet i FVTLP. 
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Calendula arvensis L. Agermorgenfrue. 15-25(5-30)cm. Enårig. Bladene lan
cet-spatelformede, uregelmæssigt finttandede. Kurvene 1-Jcm brede, gule el
ler orange. Randkronerne under 2 x svøbbladene. XI-V. VLP. 0-600m. 

Arctium. Burre. 

1. Blomsterstandens hovedgrene halvskærmagtige ••••••••••••••••••••••• 2. 
n " klaseagtige 3 • 

2. Kurvsvøbet tæt spindelvævshåret. Indre svøbblade uden krog tomentosum 
11 helt eller næsten glat. Indre svøbblade med krog lappa 

J. Blomsterne kortere end svøbbladene. Modne kurve 15-18xl5-25mm minus 
" ca. lig svøbbladene. Modne kurve 20-25x30-35mm 4. 

4. Kurvsvøbet stråfarvet. Kurvstilkene l-4cm •••••••••••••••••••• pubens 
11 grønt eller med lillat skær. Kurvstilkene O-lcm nemorosum 

Arctium lappa L. Glat burre. VII-IX. FVTLP. 0-llOOm. 

A. nemorosum Lej. Skovburre. VII-IX. FVTLP. 100-1500m. 

A. minus (Hill) Bernh. Liden burre. VII-IX. FVTLP. 0-1500m. 
A. pubens Bab. Melet burre. VII-IX. 

A. tomentosum Miller Filtet burre. VII-IX. FVTLP. 100-1500m. 
Staehelina dubia L. Smalbladet fjerkurv. 10-JOcm. Grenene hvidfiltede. Bla
dene linJe-lancetformede, bugtet-tandede, hvidfiltede nedenunder. Kurvene 
15-20x3-5mm, 1-4 sanunen. V-VIII. LP. 0-700m. 
Carduus. Tidsel. 

1. Kurvsvøbet valseformet •••••••••••••••••••••••••••••••• pycnocephalus 
" æg- eller halvkugleformet 2. 

2. Mellemste kurvsvøbblade m.m. indsnørede over grunden ••••••••• nutans 
" n ikke n n u 3. 

3. Stænglen vinget ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4. 
u uvinget, i det mindste øverst under den enlige kurv ?. 

4. Øvre blade veludviklede, hele eller sjældnere lappede ••••• personata 
11 11 gradvist mindre, fligede 5, 

5. Bladundersiden næsten glat. Kraft1gt tornet ·····••••••••• acanthoides 
" spindelvævshåret 6. 

6. Bladenes torne kraftige, 5-15(-30)mm ••••••••••••••••••••• litigiosus 
" 

11 svage, l-2mm crispus 
7. Mellemste kurvsvøbblade med nedadbøjet spids •••••••••••• vivariensis 

" 11 uden " " 8. 
8. Bladene hele eller højst flappede ••••••••••••••••••••••• defloratus 

" over i lappede 9. 
9. Bladene læderagtige; større torne 3-6(-lO)mm ••••••••• carlinaefolius 

" tynde; større torne l-2mm 10. 
10. Ydre kurvsvøbblade S-formet bøjede ••••••••••••••••••••••• carduelis 

n II til trykte argemone 

Carduus nutans L. Nikkende tidsel. 40-lOOcm. Toårig. Stænglen uregelmæs
sigt og mellembrudt vinget. Kurvene ofte nikkende, 2-6cm brede. 3 ssp.: 
ssp. nutans: Svøbbladene jævnt tilspidsede i en stiv torn, deres ægformede 
grunddel bredere end yderdelen. Kurvene 3-4cm brede. 
ssp. macrolepis (Peterm.) Kazmi: Svøbbladene jæ\l:nt tilspidsede i en stiv 
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torn; deres omvendt lancetformede inderdel ofte smallere end yderdelen. 
ssp. platylepis (Rchb.) Gugler: Svøbbladene brat tilspidsede i en kort 
spids med en svag torn. 

Carduus acanthoides L. Tornet tidsel. 50-150cm. Toårig. Stænglen vinget 
til toppen med kraftige udstående torne på 5-8mm. Kurvene 1-4 sammen, sid
dende. VI-VIII. VTLP. 0-llOOm. 

C. crispus L, Kruset tidsel. VII-VIII. VTLP. 0-1900m. 

C. litiyiosus Nocca & Balbis Gråfrugtet tidsel. 30-150cm. Toårig. Stænglen 
ofte li la foroven. Kurvene 2-3cm brede, ofte 2-5 sammen, siddende. Svøbbla
dene indtil limm brede. VI-VIII. P: Søalperne. 0-1800m. 

C. personata (1.) Jacq. Burretidsel. 50-150cm. Kurvene flere sammen. 
Svøbbladene smalle og lidt S-formet udstående. Stænglen smalvinget. Bladene 
lancetformede og svagttornede. VI-VIII. FVTLP. 500-l?OOm. 2 underarter: 
ssp. personata: Stængelbladene nedløbende som vinger, de 0vre omfattende. 
Kurvene 1-3(-5) sammen, 
ssp. albidus (Adamov) Kazmi: Stængelbladene næppe nedløbende, de øvre sid
dende med tilsmalnet grund. Kurvene J-5(-8) sammen. Dolomitterne. 

C. defloratus L. 20-80cm. Kurvene enlige på lange, tornløse stængler. 
VI-VIII. FVTL. 0-2000m. 2 underarter: 
ssp. defloratus: Alpetidsel. Nedre blade lappede til fligede, tydeligt 
stikkende; randen med 12-25 par tornede tænder på op til 5mm, 
ssp. ~laucus (Bawng.) Nyman: Blågrøn tidsel. Alle blade udelte til svagt 
lappe e; randen med 25-50 par op til 2mm lange, ikke stikkende torne. 

C. carlinaefolius Lam. Furetidsel. 10-60cm. Stænglen ofte halvskærmagtigt 
grenet foroven. Bladene med 5-8 par trelappede flige, ensfarvede.VII-VIII. 

C. argemone Pourret Tyndbladet tidsel. 20-60cm. Bladundersiden lysere, med 
fremtrædende årer. 8-10 par bladlapper. VI-VIII. P. 1200-2200m. 

C. vivariensis Jordan ssp. australis Nyman Hagetidsel. 40-lOOcm. Stængel
vingerne indtil 6mm brede. Bladundersiden svagt håret, med fremtrædende 
ribber i lappernes ydret. VI-VIII. P: Søalperne. 0-1900m. 

C. carduelis (L.) Gren. Lappetidsel. 30-120cm. Stænglen m.m. glat. Blade
ne næsten uden torne, med 4-7 par ofte ret smalle flige med ru overflade. 
V-VIII. FVTL. 600-2000m. 

C. pycnocephalus L. Piltidsel. 20-60cm. Enårig. Stænglen gråfiltet foro
ven, vinget hele vejen, Bladene med 3-5 par lapper og hvidfiltet underside. 
Midterste svøbblade meget fint randhårede. IV-VII. VLP. 0-lOOOm. 
Cirsium. Tidsel. 

1. Blomsterne gule . • • . . . • • . . • • . • . . . . • • . . • • • • • . • • • . . • • • • • • • . . • • • • • • . • • • 2. 
" røde 5, 

2. Bladene med kraftige, stikkende torne ••••.•••• , .••.•.•• spinosissimum 
11 blød tornede 

J. Stænglen rustfiltet foroven ...••.•..•.••• , •. , , , .•..•••••• 

4. Kurvene 
" 

ikke rustfiltet foroven 
uden høj blade under sig ••••.• , •.•..•••••• 

2-flere sammen, omgivne af gulgrønne højblade 

J. 
carniolicum 

4. 
erisithales 

oleraceurn 
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5, Bladoversiden ru af småtorne ••.••••••••.•••.•• ,, •••.•••••••••••.•• 6. 

Jævn 9, 
6. Bladene nedløbende • , •• , • , . , •• , •••.•••••••••••••.••• , ••••• , .• vulgare 

" ikke nedløbende 7. 
7. Kurvene med 10-20 linjeformede, korttornede højblade under sig ferox 

" " langtorne de høj blade under sig 8. 
8. Kurvsvøbbladenes yderdel under tmm bred .••.••••••••••..•• morisianum 

" over " eriophorum 
9, Planten stængelløs (sj. 5-15cm høj) •.•••.•.•.•••••••••••••••• acaule 

Stænglen veludviklet 10. 
10. Stænglen vinget op til kurvene .••••••••••...••••••••••• , •• palustre 

11 uvinget foroven 11. 
11. Nedre stængelbla'de nedløbende •••••••• , •••••••..•••••••••••••• , •• 12, 

Stængelbladene ikke eller højst lidt nedløbende 14, 
12. Bladene m.m. lappede til fligede •••••••••••••••••••••••• , •••• canum 

hele 13. 
13. Bladene glatte på begge sider ••••••••••••••••••••••• monspessulanum 

" sti vbørstede pannonicum 
14. Mange, mest lyslilla kurve i halvskærm ••••••••••••••••••••. arvense 

Stænglen med l-få(-8) rødlilla kurve 15, 
15. Bladundersiden hvidfiltet ..•••••• , •.•• , .••.•.•••• , • , ••• helenioides 

" glat til gråfil tet 16, 
16. Bladene samlede nær grunden, spindelvævsfiltede nedenunder tuberosum 

" jævnt fordel te, m.m. glatte montanum 

Cirsiu.m vulgare (Savi) Ten. Horsetidsel. VI-X. FVTLP. 0-1700m. 2 ssp.: 
ssp. vulgare: Bladundersiden grøn, Kurvsvøbet ægformet. 
ssp, silvaticum (Tausch) Dostal: Bladundersiden grå- til hvidfiltet. Kurv
svøbet m.m. kugleformet. Især V.Aosta. 

C, eriorhorum (1.) Scop. Uldtidsel. 60-150cm. Kurven kugleformet, 4-?cm 
bred, o test stærkt indhyllet i spindelvævshår. Bladene minder om Horse
tidsels. VI-IX. FVTLP. 100-lBOOm. 2 underarter: 
ssp. eriophorum: Svøbbladenes spids uden rigtigt vedhæng, ca.! x så bred 
som grunden. Kurven oftest tæt uldhåret. 
ssp. spathulatum (Moretti) Patrak: Svøbbladenes spids med et rudeformet 
vedhæng, mindst af grundens bredde, Kurven mest glat. 

C. morisianum Rchb. Palisadetidsel, 60-150cm. Kurvsvøbet kegleformet, 3-4 
cm bredt; mellemste svøbblade 22-28x2-2tmm, Jævnt t1lsmalnede 1 en torn på 
10-15mm. VI-IX. 500-lSOOm. P: Søalperne, 

C. ferox (L.) DC. Barberkosttidsel. 40-SOcm. Kurvsvøbet 2}-4cm bredt, de 
omgivende højblade kort kamtornede, indtil 2 x kurvsvøbets længde. Kurvsvø
bet noget kegleformet. VI-IX. 0-llOOm, P: Søalperne (måske indtil V.Aosta). 

C. arvense (L.) Scop. Agertidsel. V-IX. FVTLP, 0-1750m. 

C. palustre (1.) Scop. Kærtidsel, VI-IX. FVTLP. 600-1900m. 

C. acaule (L,) Scop. Lav tidsel. V-VIII. FVTLP. 500-lBOOm. 

C. monspessulanum (L.) Hill Pilebladet tidsel. 30-150cm. Bladene lancet
±ormede, 18-24x4-5cm, helrandede til tandede, med gul bruskrand og korte 
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torne. V-VII. 0-600m. P. 
Cirsiwn pannonicum (L.f.) Link Lancettidsel. 50-BOcm. Kurvene l-2cm bre
de. Indre kurvsvøbblade tilsmalnede mod spidsen. Stænglen smalt og hel
randet vinget forneden. V-VIII. FVTL. 200-1500m. 

C. canwn (L.) All. Grå tidsel. 30-70cm. Kurven 2-2,Scm bred, Indre kurv
svøbblade tydeligt ægformet udvidede i spidsen, VI-IX. FVLP. 0-JOOm. 

C. tuberosum (L.) All. Knoldtidsel. 30-60cm. Stænglen enkel eller med 2-3 
lange grene. Bladene indtil! delte eller mere. VI-VIII. VLP, 0-1500m. 

C. helenioides (L.) Bill Forskelligbladet tidsel. VI-VIII. FVTLP, 

C, montanum (W,& K,) Sprengel Bjærgtidsel. l-2m. Nedre blade 20-50xl0-15 
cm, lappede til fligede, Kurvene mest 3-6 sammen, svøbet licm bredt, bæ
gerformet. Fugtige skove og enge. VII-VIII. FVTLP. 500-1800m. 

C. erisithales (Jacq.) Scop. Gul tidsel. 50-150cm. Stænglen bladløs i 
øvre 1)3. Bladene dybt og ret smalt fligede. Kurvene 1-3 sammen, nikken
de, svøbet pæreformet. VI-VIII. FVTLP. 500-1800m. 

C. carniolicum Scop. Lappet tidsel. 60-120cm. Nedre blade 15-22xl0-18cm, 
med 4-5 par lapper, minder om Vinteregs. Kurvene 1-3 sammen, med 2-5 lan
cetformede højblade under sig. VI-VIII. VT. 600-1800m. 

C. oleraceum (L,) Scop. Kåltidsel. VI-IX. FVTLP. 0-1800m. 

C. syinosissimum (L.) Scop. Klippetidsel. 20-50cm. Stænglen rigt bladet; 
høJb adene under kurvene lig bladene og meget længere end kurvene; disse 
2-10 sammen, lf-2icm brede. VII-VIII. FVTLP. 1500-2400m. 

Silybum marianum (1.) Gaertner Marietidsel. 30-150cm. Toårig. Nedre blade 
store og brede, 25-50cm, skinnende og læderagtige, hvidbrogede. Kurvene 
2}-4cm. Svøbbladene med en lang, furet og noget nedadbøjet torn på 2-5cm 
med mindre sidetorne midtpå. VI-VIII. FVTLP. 0-llOOm. 

Ono~ordum acanthium L. Æselfoder. 50-150cm. Stænglen bredvinget. Bladene 
ind 11 35x20cm, bugtet-tandede. VII-VIII. FVTLP. 0-1500m. 
Saussurea. Fjældskær. 

1. Kurvene enlige. Bladene linjeformede •••••••••••••••••••••••• pygmaea 
Stænglerne med 2-flere kurve. Bladene smalt lancet- til ægformede 2. 

2. Bladstilken uvinget, bladundersiden tæt hvidfiltet ••••••••• discolor 
" smalvinget 3. 

3. 2-Bcm. Øvre blade lig eller overragende kurvene •••••••••••• depressa 
l0-35cm. Øvre blade ikke længere end kurvene alpina 

Saussurea ~y~maea (Jacq.) Sprengel Enblomstret fjældskær. 2-12cm. Bladene 
siddende, - mm brede, mest helrandede. Kurven 2-J x ca. 2icm. VII-VIII. 
2Q00-2500m. F: Juliske Alper på M.Canin og M.Sart. 

S. depressa Gren. Kortstænglet fjældskær. Stænglerne opstigende. Nedre 
blade æg-lancetformede, spindelvævsfiltede ovenpå, hvidfiltede nedenW1der. 
VI-VIII. 2400-3300m. P: Fra Gr.S.Bernardo til Rocciamelone. 

S. alpina (1.) DC. Almindelig fjældskær. Bladene glatte ovenpå, gråligt 
sp1ndelvævsfiltede nedenunder, de nedre æg- til bredt lancetformede. 
VII-VIII. 2000-3100m. FVTLP. 

272. 
Saussurea discolor (Willd.) DC. Tvefarvet fjældskær. l0-20cm. Nedre bla
de irekantet-lancetformede med afskåret til hjærteformet grund. VII-VIII. 
FVTLP. 2200-2800m. 

Berardia subacaulis Vill. Lav ærteskok. 5-15cm. Spindelvævshåret. Blade
ne ægformede til rundagtige, 5-lOcm, hviduldne nedenunder. Svøbbladene ki
liformede og uldne. VII-VIII. 1800-2700m. P: Kottiske Alper, Søalperne. 

Crupina vulgaris Case. Almindeligt krybefrø. 10-30cm. Slank enårig med 
i x delte, smalfligede og finttantlede blade. Smalt ægformede kurve i åben 
top med 3-5 blomster. V-VI. VTP. 0-llOOm. 

Serratula nudicaulis (L.) DC. Rosetengskær. 30-50cm. Bladene m.m. grund
stillede, æg-lancetformede, 10-17x5-7cm, tandede. Stænglen med 1 ku.rv på 
2-2icm. VI-VII. 1200-2200m. P: Søalperne. 

S. tinctoria L. Engskær. Flere kurve i top. Bladene takkede til dybt fli
gede.VIII-X. FVTLP. 0-1600m. 2 underarter: 
ssp. tinctoria: 30-80cm. Nederste blade langstilkede. Kurvene 4-6mrn brede, 
1 en åben top. 
esp. macrocephala (Bertol.) Rouy: Nederste blade kortstilkede. Kurvsvøbet 
6-12mm bredt, mest 2-4 sammen. 

Rhaponticum scariosum Lam. (Leuzea rhapontica) Skællet kæmpeknopurt. 30-
150cm. Stænglen tyk og hul, l-2cm bred under den enlige kurv. Bladene 
grønne med grå-hvidfiltet underside. Kurvsvøbbladene med et brunt, laset 
rundagtigt vedhæng. VI-VIII. 750-2500m. VTLP. 3 underarter: ' 
ssp. scariosum: Bladene grundstillede. Kurvsvøbet 5-6cm bredt. Vestalperne 
ss!. 11ratum (Bellardi) Hayek: Stænglen bladet indtil kurven. Nedre blade 
he e e ler med 1 par grundstillede lapper. Kurven 6-lOcm bred. østalperne. 
ssp. bicknellii (Briq.) Pign.: Stænglen bladet indtil den 8-llcm brede 
kurv. Nedre blade dybt fligede. P: Søalperne. 

Leuzea conifera (1.) DC. Kogleknopurt. 5-30cm. Stængel og bladundersider 
hv1df1ltede. Nedre blade hele eller fjersnitdelte, øvre smalfligede. 1 
stor kurv på 4x3cm. Kronerne næsten helt indesluttede i kurven. V-VII. P. 
Centaurea. Knopurt. 

1. Blomsterne blå ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2. 
11 røde eller gule 4. 

2. Enårig • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • cyanus 
Flerårig 3. 

3. Svøbbladenes frynser 2~3 x så brede som den sorte kant •• triumfetti 
11 0 af kantens bredde montana 

4. Blomsterne gule ••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••• , ••• 5. 
11 røde 8. 

5. Kurvsvøbbladene helrB.ndede, uden vedhæng •••••••••••••••••••• alpina 
" med et frynset eller tornet vedhæng 6. 

6. Svøbbladsvedhænget med 1 stor og 2-4(-6) små torne •••• solstitialis 
" frynset, med eller uden 1 torn 7. 

7. Bladene jævne. Fnokken brunlilla, ca.= frugten •••••••• dichroantha 
" rukantede. Fnokken hvidlig, t. x frugten rupestriS, 

8. Svøbbladsvedhænget med flere torne ••••••••••••••••••••••••••• , ••• 9. 
" højst med 1 brod JO. 
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9. Midterste svøbbladstorn meget større end sidetornene •••• calcitrapa 

Svøbbladstornene ret ens aspera 
10. Svøbbladsvedhænget nedløbende på svøbbladet •••••••••••••••..••• 11. 

" skarpt afsat fra svøbbladet, ikke nedløbende 24. 
11. Kurvsvøbbladene ikke eller utydeligt ribbede. Større kurve .•••• 12. 

11 med ophøjede længderibber; eller med små kurve 16, 
12. Nedre blade 2 x delte; fligene ca. 1mm brede ..••.••..• dichroantha 

Bladene 1(0-2) x delte; fligene bredere 13, 
13, Vedhænget 5-7mm langt, dækker næsten svøbbladene helt ••• alpestris 

11 indtil 3mm langt, dækker ikke svøbbladene helt 14, 
14, Vedhænget bredt (mindst 2mm) nedløbende. Bladene ru på begge 

sider. Kurvene 18-25mm brede ••••••••••••.•••••••••••• scabiosa 
Vedhænget smalt (l-2rnm) nedløbende. Bladoversiden jævn. Kur-

vene 14-18mm brede 15. 
15. Vedhænget med 3-5 par frynser. Kurven 14-15mm bred •••••• grinensis 

" 5-7 " " • " 15-18mm fri tschii 
16. Vedhænget med korte tænder eller frynser på 0,2-0,5mm •.••••..•. 17. 

" frynser på O, 5-2, 5mm 18. 
17. Svøbbladsvedhænget spidst. Kurven 5-8mm bred ••••••••••• tommasinii 

" afrundet. Kurven 8-lOmm bred aplolepa 
18. Svøbbladsvedhænget ender i en torn på 2-3mm .•..•••••••.••• diffusa 

" kun med bløde frynser eller en svag brod 19. 
19. Ingen fnok. Vedhængene dækker svøbbladene helt, lysebrune cristata 

Med fnok 20. 
20. Svøbbladets frynser kortere end svøbbladets bredde ud for fryn-

serne •.••••••••• , ••••..••••.•• , , • , ••• , , ••••.••••••• paniculata 
Svøbbladets frynser længere end svøbbladets bredde ud for fryns. 21. 

21. Vedhænget med 3-7 par frynser, lyst brune •••••••••••.••...• 22. 
" 6-10 11 11 

, brunt til sort 23, 
22. Vedhænget med 5-7 par frie frynser ••••••••••.•••••••••. leucophaea 

11 3-5 " frynser med sammenvokset grund vallesiaca 
23. Svøbbladsvedhænget sort med sorte frynser ••••••••••••••••• muretii 

" brunt med blege " maculosa 
24, Nedre og mellemste blade 2 x smalfligede ••••••••••••••••••••• alba 

Bladene hele, sjældent lappede 25, 
25, Svøbbladsvedhænget udelt eller uregelmæssigt laset .•••••••..••. 26. 

" regelmæssigt frynset Jl. 
26. øvre blade tætstillede og overrager kurvene, 3-Scm lange haynaldii 

11 
" højst 2(3)cm og lidt længere end kurvene 27. 

27, Svøbbladsvedhænget 6-Smm bredt, næsten helt ..•.•.•••.••• bracteata 
" 4-5mm '" 28. 

28. Stænglen kortgrenet. Øvre blade lancetformede ••••••••••••••• jacea 
" langgrenet. " linjeformede 29. 

29. Øvre blade højst 10 x så lange som brede. Planten ej lilla pannonica 
" 10-20 x så lange som brede. Planten lillaanløben 

forojulensis 
JO. Vedhænget m.m. opret, uden trådformet spids ..•••.•• , •••..•••••• lQ.. 

'
1 ud- eller nedbøjet i spidsen, med trådformet udtrukket 
midterfelt 35. 
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31. Vedhængets midterfelt tydeligt længere end bredt •••••••••••••.• 32. 

11 
" højst lidt længere end bredt 33. 

J2. Kurven 10-14mm bred. Vedhænget lysebrunt •••••••.•••••••• nemoralis 
14-18mm 11 

" sortbrunt nigra 
33, Kurven 12-15mm bred. Vedhængene dækker svøbbladene helt transalpina 

" 6-12mm " 11 
" ikke svøbbladene helt 34, 

34, Nedre blade lancetformede, øvre med m.m. tilsmalnet grund nigrescens 
11 

" ægformede, øvre med afru..11det grund carniolica 
35. Svøbbladsvedhænget nedløbende på kurvsvøbbiadet •••••••••• rhaetica 

" skarpt afsat fra kurvsvø"lbladet 36, 
36. Stænglen grenet, med flere kurve ••••• , •.•..• , •..••• , •••••• phrygia 

11 ugrenet, med l kurv 37. 
37. Planten uden spindelvævshår. Fnokken ll-3rnm •...•.••••••••• nervosa 

med 11 
• " i-lmrn uniflora 

Centaurea alpina L, Fjerbladet knopurt. 60-90cm. Bladene glatte, læderag
t1ge, blagrønne, 1 x delte med lancetformede, mest savtakkede afsnit. Kur
vene 2-2!cm brede; kronerne svovlgule. VI-VII. 300-lOOOm. V: Prealpi Vi
cent. (M.Toraro, S.Giorgio di Solagna, V.Sambuca) og Veron. (Baldo). P: 
V.Susa pr. Foreto og Bussoleno, Entracque, Langhe ved Mango. 

C. rupestris L. ssp. rubestris Klippeknopurt. 20-70cm. Bladene smalt 2 x 
delte, fligene ca. 1mm rede, talrige og spidse. Vedhænget brunt, smalt 
halvmåneformet, med en torn på !-2cm, VI-VII. FV. 0-lOOOm. 

C. dichroantha Kerner Tofarvet knopurt. 30-60cm. Bladene lysegrønne, 1-2 
x delte med smalt linjeformede flige. Svøbbladsvedhænget trekantet, med en 
højst 5mm lang torn, Blomsterne rødlilla, citron- eller gyldengule. 
VIII-IX. 0-lOOOm. F: Isonzo, Fella, Tagliamento, Meduna og Cellina. 
C. scabiosa L. Stor knopurt. VI-VIII. FVTLP, 

C. alpestris (Hegetschw. Alpeknopurt. 30-50cm, Kurven 2-4cm bred. Svøb
bladsvedhænget med over 15 par frynser. VII-VIII. 

C. grinensis Reuter Smalfliget knopurt. -lOOcffi. Svøbbladsvedhænget med 
en meget smal, kortfrynset rand. Fnokken lidt kortere end frugten. Ydre 
blomster lidt længere end de indre. Østalperne fra Piave til Grigne, 

C. fritschii Hayek Melet knopurt. Svøbbladene melet-filtede, Fnokken så 
lang som frugten. Ydre blomster tydeligt længere end de indre. 100-200cm. 
Østalperne i Friul og Carnia. 

C. aplolepa Moretti ss~. aplolepa 20-30cm. Bladene grågrønne og ru, de 
nedre i x delte, lidtødede. Kurvsvøbbladene ribbeløse, næsten helrande
de. Frugten sort; fnokken 2/J x frugten. VI-VIII. LP, 0-800m. 

C. }aniculata L. Topknopurt. 40-BOcm. Nedre blade 2 x smalfligede. Talri
ge -6mm breae kurve. Vedhænget blegt med en brod på 1-ltmm og 3-6 par 
frynser på i-lmm. VI-VII. P. 0-lOOOm. 

C. leucophaea Jordan Lysfrynset knopurt. 30-50cm. Stærktgrenet. Bladene 
gral1gt til hvidligt filtede, de nedre ofte fjersnitdelte. Kurven 5-9mm 
bred. Vedhænget lysebrunt. VI-VII. LP. 0-1500m. 
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Centaurea vallesiaca (DC.) Jordan Svejtsisk knopurt. 25-?0cm. Bladene 
grågrønne, de nedre 2 x delte. Kurven 8-lOmm bred. Vedhængene lysebrune, 
undertiden med en lille sort midterprik.og en brod på indtil fmm. VI-VII. 
0-1500m. P: Især i V.Aosta og V.Susa. 

C. maculosa Lam. Plettet knopurt. 30-60cm. Bladene 2 x smalfligede, 
spindelvævsfiltede. Mange 8-lOmm brede kurve. Vedhænget med 6-10 par 
frynser. VI-VII. FTLP. 0-1500m. 

C. muretii Jordan 30-80cm. Nær foregående. VI-VII. 0-1500m. TL: V.Puste
ria, V.Venosta, Grigioni m.m. 

C. cristata Bartl. 40-BOcm. Bladene 2 x delte, de øvre 1 x delte, Kurve
ne 6-8mm brede. Vedhængene stråfarvede, de øvre rustfarvede, og dækker 
svøbbladene helt. 3-5 par frynser. VI-VIII. 0-600m. F: Omkring Monfalcone 
og Gorizia. 

C. tommasinii Kerner Klitknopurt. J0-60cm. Nedre blade 2 x delte med ud
staende til tilbagerettede afsnit. Vedhængene dækker ikke svøbbladene. El
lers som foregående. Klitter. VI-VII. V: Jesolo, Venedig, Chioggia. 

C. diffusa Lam. Udspærret knopurt. J0-50cm. 1-2-årig. Nedre blade 2 x 
delte, sp1ndelvævshårede. Kurvsvøbet 7-10x4-5mm. Vedhænget med 3-4 par 
tornagtige frynser. Blomsterne blegrøde. VII. 0-500m. Indslæbt i FP. 

c. alba L. ssn. snlendens (L.) Are. Rasleknopurt. J0-60cm. Kurvsvøbet 
11-12mrn bredt. Vedhængene rundagtige, hindeagtige, mest med lysebrun mid
te.VI-VIII. FVLP. 0-1500m. 
c. haynaldii Barbas Fyrreknopurt. 30-60cm. Med få korte grene foroven. 
Kurvene store, 18-22mm brede. Svøbbladsvedhængene 5-lOmm brede, rundagti
ge, lysebrune med mørkere midte. VII-VIII. 1200-lBOOm. F: Juliske Alper. 

c. bracteata Scop. Hvidskællet knopurt. 30-60cm. Kurvsvøbet 14-20xl4-20 
mm, helt dækket af de hindeagtige og rundagtige, ofte hvide svøbbladsved
hæng.VI-VII. FVTLP, 0-1500m. 

C. pannonica (Heuffel) Simonkai Smalbladet knopurt. VI-VII. FVTLP.0-800m 

• C. forojulensis (Poldini) Poldini 50-90cm, Bladene med kirtelagtige blæ
rer, de øvre 2-Jcm x li-2imm, ofte noget krummede. Sumpe og våde enge. 
VII-X. 0-SOm, F: Langs risdyrkningsgrænsen mellem Palmanova og Codroipo. 

C. jacea L. Almindelig knopurt. VI-VII. FVTLP. 0-lOOOm. 

C. transalpina Schleicher Sæterknopurt. 40-80cm. Grenene korte, opadbu
et-rette. Vedhænget med 8-12 par frynser på l-2m.m. VI-VIII. FVTLP. 

C. nigrescens Willd. ssp. ramosa Gugler Sortspættet knopurt. 40-lOOcm. 
Grenene lange, opret-udstaende. Kurvene 8-llm.m brede. Bladene tæt filte
de.VI-VIII. FVTLP. 0-1600m. 
C. carniolica Host Ægbladet knopurt. 50-BOcm. Stænglen uden eller med få 1 

lange grene. Bladene grågrønne, svagt filtede. Kurvene 7-8mm brede, 
VI-VII. 0-1500m. 
C. nemoralis Jordan (C. debeauxii ssp. n.) Lundknopurt. 20-lOOcm. Fryn
serne 2-J x så lange som vedhængets bredde. VI-VII. P. 0-l500m. 
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Centaurea nigra L. Sorthovedknopurt. 30-80cm. Frynserne lig eller lidt 
længere end vedhængets bredde, 10-20 par. VII-VIII. P. o-1500m. 

C. 2hrygia L. ssa. pseudophr!_gia (C.A.Meyer) Gugler Fjerknopurt. Kurven 
~2- 0mm bred. Ve hænget med 0-20 par frynser. VII-VIII. FVTL.900-2000m. 

C. nervosa Willd. Frynseknopurt. 10-40cm. Uden spindelvævshår. Bladene 
tandede til bugtet-tandede. Vedhænget med 20-30 par frynser. øvre blade 
med bred grund, ofte lidt spydformede. VII-VIII. FVTLP. 1500-2500m. 

C. uniflora Turra Eenblomstret knopurt. 10-30cm. Spindelvævshåret. Blade
ne heirandede, de øvre med tilsmalnet grund. Vedhænget med 20-30 par fryn
ser.VII-VIII. P. 1400-2500m. 2 underarter: 
ssp. uniflora: Planten tæt spindelvævs-hvidfiltet. 
ssu. thomasiana (Gremli) Vaccari: Planten gråfiltet eller næsten grøn af 
ta~rige, stive hår. 

C. rhaetica Moritzi Glat fjerknopurt. 30-40cm. Lidet grenet. Bladene lan
cetformede med tilsmalnet grund, glatte. Kurven 8-15mm bred. Nedre frynser 
korte og sorte, øvre brune. VI-VII. l000-2200m. TL: Garda til Ticino. 

C. montana L. Bjærgknopurt. Vedhænget med 5-9 par sorte frynser. VI-VIII. 
FVTLP. 300-1900m. 
C. triumfetti All, Fløjlsknopurt. J0-80cm. Vedhænget med 9-15 par brune 
eller blege ±rynsef. V-VIII. FVTLP. 0-1400m. 2 underarter: 
ssp. aligera (Gugler) Dostal: M.m. grøn. Nedre stængelblade 2-3cm brede, 
m.m. langt nedløbende. Vedhængets frynser l-2mm lange. 
ssp. triwnf~tti: Grågrøn. Nedre stængelblade 5-Bmm brede, næppe nedløben
de. Vedhængets frynser 2-4mrn lange og sølvhvide. 

C. cyanus L. Kornblomst. V-VIII, FVTLP. 0-1500m. 

C. asåera 1. Raspeknopurt. 20-50cm. Stærkt grenet. Bladene grø:rme og ru, 
de ne re ofte delte. Kurvene 15-20mm brede. Svøbbladene blegt rødlige med 
oftest 3-5 små torne i spidsen. VI-VII. LP. 0-300m. 

C. calcitrapa 1. Stjærnetidsel. 20-lOOcm. Toårig. Stærktgrenet. Nedre 
blade i x delte med lancetformede flige. Kurvene siddende, omgivne af de 
øvre, hele blade, 6-8mm. brede. Svøbtornene 10-lBmm. VI-VIII. FVTLF. 

C. solstitialis L. Tornet knopurt. 20-50cm. M.m. grågrøn toårig. Stænglen 
vinget af nedløbende blade. Nedre blade ofte 1 x delte. Kurvsvøbet ?-12mm 
bredt. Svøbtornen 10-15mm. VI-VIII. FVTLP. 0-1400m. 
Carthamus tinctorius L. Saflor. 10-60cm. M.m. glat enårig. Bladene udel
te, lancet- til æg-lancetformede, med tandet og finttornet rand. Kurvene 
3cm brede, omgivne af udelte højblade, pæreformede. Blomsterne gule, oran
ge eller rødlige. VII-X. o-600m. Forvildet i FP. 

C. lanatus L. ssp, lanatus Gul svøbtidsel. 30-60cm, M.m. ulden-lådden 
enårig, Bladene t1dselagtige, fjerfligede. Kurvene enlige med tornet-fli
gede højblade omkring sig. Gule blomster. VI-VIII. FVTLP. 0-1300m. 

Cnicus benedictus L. Korbendikt. 20-6Qcm. Enårig, Bladene aflange, lyse
grønne med hvidåret underside, fint tornet-tandede, de nedre noget delte, 
de øvre m.m. bølgede. De øverste omgiver kurven som et svøb. V-VI. 0-800m. 
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Xeranthemum. Papirsblomst. Enårige med linjeformede til aflange, helrande
de blade. Kurvsvøbbladene hindeagtige, de inderste lyserøde, efterligner 
randkroner. 

X. cylindraceum Sm. But papirsblomst. 15-65cm. Yderste svøbblade butte, 
med en plet af hvide, tiltrykte hår. 13-16 blomster. VI-VIII. VLP. 
X. inapertum (L.) Miller Spinkel papirsblomst. 10-40cm. Yderste svøbblade 
glatte og med brod. 25-50 blomster. VI-VIII. VP. 500-1200m. 
Carlina. Bakketidsel. 

1. Indre svøbblade sølvhvide (sj. med lyserødt skær) ••••••••••• acaulis 
11 

" stråfarvede, gullige eller gule 2, 
2, Planten stængelløs med 1 siddende kurv ·•••••••••••••••• acanthifolia 

" med stængel og ofte flere kurve 3, 
3, Indre svøbblade klart gule •••••••••••••••••••••••••••••••• corymbosa 

" 
11 strå.farvede 4 • 

4. Bladene hurtigt mindre opad. Mest flerkurvet ••••••••••••••• vulgaris 
11 langsomt mindre opad biebersteinii 

Carlina corlmbosa L. Skærmbakketidsel. 20-50cm. Glat eller fåhåret fler
arig med of e mange kurve i halvskærm. VII-X. P. 0-1200m. 

c. vulgaris L. Almindelig bakketidsel. 30-60cm. Bladpladen m.m. kruset, 
fjerlappet til fjerfliget. VI-IX. FVTLP. 0-1800m. 
c. biebersteinii Bernh. Bladpladen flad eller kun svagt kruset, mest 
udelt med ubrudt, tornet-tandet rand. VII-IX. 2 underarter: 
ssp. biebersteinii (C. stricta, C. lonigfolia): Langbladet bakketidsel. 
4o-6ocm. Mest i-kurvet. Kurvene 15-JOmm brede. Ydre svøbblade 18-30mm. 
ssp. brevibracteata (C. intermedia): Grenet bakketidsel. 30-?0cm. Med 
flere kurve. Kurvene ll-20mm brede. Ydre svøbblade 14-lBmrn. 

C. acaulis L. Sølvbakketidsel. 5-40cm. Kurvene 4-5cm brede. De indre 
svøbblade 3-6crn lange. Bladene dybt fligede. VI-IX. FVTLP. 0-2100m. 2ssp: 
ssp. acaulis: Stænglen l-15cm høj. Bladafsnittenes grund bred. Bladskaf
tet bredt vinget. 
ssp. simplex (W.& K.) Nyman: Stænglen 20-40cm. Bladafsni ttene.s grund 
smal. Bladskaftet næppe vinget. 

c. acanthifolia All. (C. utzka) Gråfiltet bakketidsel. Stængelløs. Blade
ne filtede, ihvertfald nedenunder. Kurven 3-7cm bred. Indre svøbblade 
3}-5!cm, stråfarvede. VII-IX. P. 300-lBOOm. 
Echinops. Tidselkugle. 

1. Større blades midterdel 3-8nun bred. De 
" 11 " l-3cm 11 • t1 

2. Stænglen foroven tæt kort kirtelhåret 
" uden kirtelhår 

enkelte kurve l0-18mm ritro 
ti " 18-23mm 2. 

•••••••••••••• sphaerocephalus 
exaltatus 

Echinops såhaeroceahalus L. Kirtlet tidselkugle. 50-160cm. 
tæt kirtel unet. Y re svøbblade grå, kirtelhårede forneden. 
hvid. Bladundersiden gråfiltet. VII-VIII. FVTP. 0-lOOm. 

Bladoversiden 
Kronen blålig-
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Echinops exaltatus Schrader Høj tidselkugle. 40-150cm. Bladoversiden 
sparsomt stivhåret. Kronen hvidgrå •. VII-VIII. F. o-Boom. 

E. ritro L. Glatbladet tidselkugle. 30-70cm. Bladoversiden glat og skin
nende, undersiden hvidfiltet. Blomsterstanden blålig. VII-IX. P: Søalp. 
Scolymus hispanicus L. Almindelig gyldenrod. 20-BOcm. 2-flerårig. Planten 
med stærkttornede stængler og blade ligesom en tidsel, men med gule, ciko
rielignende blomster. VI-VIII. FVL. 0-Boom. 

Catananche caerulea L. Blå rasleblomst. 30-?0cm. Nedre blade mest linje-
1ormede, 20-30cm x 2-7mm, sj. med 2-4 flige. Kurvsvøbbladene sølvhvide, 
de nedre ægformede, de øvre indtil 12x4mm. VII-IX. P. 0-800m. 
Cichorium intybus L. Cikorie. VII-X. FVTLP. 0-1200m. 

Lapsana comrnunis L. Haremad. V-X. FVTLP. 0-1400m. 

Aposeris_foetida (L.) Less. Skovstinksalat. 5-25cm. Rosetplante med stin
kende mælkesa±'t. Bladene fjersnitdelte med næsten rudeformede afsnit. 
Kurvstilkene 1-blomstrede. 1 række svøbblade. VII-VIII. FVTL. 300-lBOOm. 
Arnoseris minima (L.} Schw.& K. Svineøje. V-VI. LP. 0-600m. 

Rhagadiolus stellatus (L.) Willd. Stjærnefrø. 20-40cm. Opret og grenet 
enårig med ofte i stængel. Nedre blade spatelformede og tandede forneden:~ 
de øvre linjeformede. 2 rækker svøbblade, den ydre ganske kort. Let kende
lig ved de 10-15mm lange, stjærnedannende 8-15 ydre frugter, der er rette 
eller svagt krumme. III-VI. VL. 0-lOOOm. 

R. edulis Gaertner Lyrebladet stjærnefrø. 10-40cm. Som den foregående, 
men de nedre blade lyreformede med 3-4 par nedre sideflige. De ydre frug
ter 15-20mm, tydeligt krumme. III-VI. FVLP. 0-lOOOm. 
Tragopogon. Gedeskæg. 

1. Kronerne gule ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2. 
0 lilla 4. 

2. Stænglen fortykket under kurvsvøbet •••••••••••••••••••••••••• dubius 
11 ej 11 ,, ,1 3. 

3. Stænglen løst uldhåret ••••••••••••••••••••••••••••••••••• tonunasinii 
11 glat pra tens is 

4. Stænglen ikke fortykket under kurvsvøbet •••••••••••••• angustifolius 
11 fort?kket under kurvsvøbet 5, 

5. Kronerne ca.~ x kurvsvøbet •••••••••••••••••••••••••••••••• sinuatus 
11 ca. lig II porrifolius 

Tra~o~ogon pratensis L. Enggedeskæg. Stængelbladene med udvidet grund. 
Næb e så langt som frugten eller lidt kortere. V-VIII. FVTLP. 3 ssp.: 
ssp. orientalis (L.) Celak.: Kronen 2-5mm længere end kurvsvøbet. 
ssp. pratensis: Kronerne når ca. kurvsvøbbladenes spids. 
ssp. minor (Miller) Hartm: Kronerne når ca. midten af kurvsvøbbladene 

T. tommasinii Sch.Bip. Filtet gedeskæg. 40-?0cm. Stænglen grenet foroven. 
Stængelbladsgrunden hylsterbladsagtigt udvidet. Næbbet li-3 x frugten, den
ne med opadrettede småknuder. VI-VII. F. 0-600m. 
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Tragopo~on dubius Scop. Storfrugtet gedeskæg. 25-50cm. Øvre stængelblade 
med opb æst grund, Kronerne meget kortere end de 8-12(5-18) svøbblade. 
Næbbet ca.= frugten. V-VI. FVTLP. 0-lOOOm. 

T. Eorrifolius L. Havrerod. 30-125cm. Glat. Kronerne lilla. Næbbet brat 
udvidet l selve frugten. V-VI, Dyrket og forvildet. 

T. sinuatus Ave-Lall. (T. porrifolius ssp. australis) Kortkronet havre
rod. 2o-50cm. Ofte fintdunet. Kronerne mørklilla. Næbbet gradvist udvidet 
mod frugten, V-VI. FVP, 0-lOOOm. 

T. angustifolius Bell. Smalbladet havrerod. 40-80cm. Bladene 2-4mm brede 
lige til grunden. Kronerne sortlilla, meget kortere end svøbbladene. Frug· 
ten småknudret, uldhåret ved næbbet. V-VI. P: V.Aosta. 600-1900m. 

Scorzonera. Svinerod. 

1. Blomsterne lyslilla •••..••••..••.••• , ••••.•• , .••••• :. , ••• , ••••••.• 2. 
" gule 3, 

2. Bladene J-7mm brede, flade, næppe kølede ..•••••..•••••••••••. rosea 
" 1-Jmm " , furede og kølede purpurea 

J. Nedre svøbblade butte, hvidkantede hele vejen og m.m. uldhårede •• 4. 
" " spidse, ikke hvidkante de i spidsen, glatte 5. 

4, Stængelgrunden trævlet. Bladene læderagtige •••••••••••••• austriaca 
11 ikke trævlet. Bladene urteagtige hu.mil is 

5, Nedre kurvsvøbblade længere end i af de øvre ..•••••••••••• aristata 
11 

" når 1/ 4-1/3 af de øvre 6, 
6, Fnokken hvidlig. Indre svøbblade 20-25mm, Kronerne 24-JOmm ..••••• 7. 

" lyst rustbrun. Indre svøbblade 12-15mm, Kronerne 15-16mm 8. 
7. Bladene l!-4cm brede .•• , ••.•••••. , ••••••.••.• , ••.••• , •••• -.hispanica 

2-4(-lJ)mm brede glastifolia 
8. Fnokhårene ru, 12-15mm. Frugten 10-12mm •••••••••••••••••••• villosa 

" fjerformede, 20mm. Frugten 8-9mm hirsuta 

Scorzonera purpurea L, Purpursvinerod. 20-30cm. Stængelgrunden tæt træv
let. Kurvsvøbet 15-25mm med 10-16 svøbblade. Kronerne bleglilla. Frugter
ne l0-12mm, jævne. VI-VII, FV. 0-lSOOm. 

S. rosea W.& K. Rosensvinerod. 25-40cm. Stængelgrunden tæt trævlet. 15-
20 Kurvsvøbblade. Kronerne lyst rødlilla. Frugterne 10-15mm, ru mod spid
sen.VII-VIII. FVTL. 800-20QOm. 
s. aristata Ramond Staksvinerod. 20-JOcm. Alle blade-·grundstillede, 2-5 
mm brede, oprette. Nedre svøbblade hvidkantede, ofte med sylformet spids. 
Frugten 9-llmm. Fnokken 1-lt x frugten. VI-VII, FVTLP. l000-2JOOm. 

S. hum.ilis L. Lav svinerod. 10-40cm. Grundbladene lancetformede med en 
stilk af pladens længde, 7-11-strengede. Frugten 7-llmm, med jævne ribber, 
Fnokken lidt længere end frugten. VI-VII. FVTLP. 0-1500m. 

S. his~anica L. Sortrod. 40-lOOcm. Stænglen mangebladet, grenet, med 
flereurve. Nedre blade stilkede, mellemste og øvre omskedende. Frugter
ne 10-15mrn, ydre med ru, indre mest med jævne ribber. VI-VII. P. 

S. glastifolia Willd. Smalbladet sortrod. 30-lOOcm. Nær foregående, men 
ofte ugrenet. V-VII. P. 0-1800m. 

Scorzonera austriaca Willd. 
mm brede, blåliggrønne, ofte 
tet. IV-V. FVTLP. o-8oom. 
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Trævlet svinerod. 10-35cm. Grundbladene 3-30 
med bølget rand. Kurvsvøbet til sidst kan-

S. hirsuta L, Håret svinerod. 20-40cm. Stænglen stribet, med snoede hår. 
Bladene 2-Jrmn brede, med snoede hår. Frugten tæt hvidhåret. Bladene stive 
med fremtrædende ribber, IV-VI, VL. 0-1400m. 

s. villosa Scop. Lådden svinerod. 40-60cm. Stænglen stribet, fintbørstet, 
Nedre blade blågrønne og noget voksagtige, 2-3mm brede, kølede, med udvi
dede, hvidlige skeder, IV-VI. F: Colli Friulani. 0-lOOOm. 

Podospermum. Fodfrø. Bladene 1(-2) x smalfligede. Frugterne med en bleg, 
rørformet grund på 1/3 af frugten. 
1. Flerårig med golde skud. Stænglen furet foroven ••••••••••••.• canum 

1-2-årig uden " " " ikke furet 2. 
2. Bladfligene elliptisk-lancetformede ••••.••.••••.•••••• resedifolium. 

" linjeforme de lacin:iatum 

Podospermum canum C,A,Myer Flerårigt fodfrø. 10-40cm. Planten halvglat 
til løst filtet. Bladfligene linJeformede. Kronerne lt-2 x svøbet. P, 

p, laciniatum (L,) DC. Enårigt fodfrø. 10-50cm. Kronerne= svøbet. 
V-VII. VP. O-l900m. 
P. resedifolium (Y.) DC. 10-40cm. Kronerne= svøbet. V-VII, P, 0-lOOOm. 

Hypochoeris. Kongepen. 
1. Kurvsvøbbladene lige lange ••.• , .••••••••••••.•••. , •••.•• , • robertia 

taglagte . " 2 • 
2, Stænglen glat (evt. stivhåret forneden). 2 rækker fnoKhar .•••.••• 3, 

11 stivhåret. 1 række fnokhår 4, 
J. Randkronerne længere end svøbet. Randfrugterne med næb radicata 

11 så lange som " • " uden " glabra 
4. Stænglen ikke særligt (under 5mm) fortykket under kurven maculata 

" stærkt (8-15mm) fortykket under kurven 5. 
5, Kurvsvøbbladene finttantlede eller frynsede .••••••••••••••• uniflora 

helrandede og randhårede facchiniana 

Hypochoeris glabra L. Glat kongepen. VI-X, FVLP. 0-1200m. 

H. radicata L. Almindelig kongepen. IV-VII, FVTLP, 0-1500m, 

H. maculata L. Plettet kongepen. V-VII, FVTLP. 0-1500m. 

H. uniflora Vill, Enblomstret kongepen. 15-50cm. Stænglen 1-blomstret,, 
tæt grafiltet, stærkt fortykket og hul foroven. Ydre og mellemste svøbb~a
de sortuldne. Kurven stor, op til 6cm bred, VII-VIII. FVTLP, 1800-2600m. 

H. facchiniana Ambrosi 30-SOcm. Nær foregående, men grundbladene smalle
re, stilkagtige i nedre 1/3-1/~. Kurvene mindre; svøbet 15-22mm langt. 
VI-VII, 900-2000m. VTL; Prealpi Veron., Trent. og Bergam. 

H. robertia Fiori (Robertia taraxacoides) Næbløs kongepen. 4-JOcm. Bla
dene spatelformede, helrandede til fligede. Mangestænglet. Kurvsvøbet ca. 
10mm; kronerne 14mm. Frugterne uden næb. V-VIII. P. 800-2500m. 
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Urospermum dalechampii (L.) Scop. Blødt halefrø. 25-40cm. Udståend~~blød~ 
håret flerarig. Nedre blade høvlfligede, øvre m.m. helrandede. Op ti~ 5cm 
brede, langstilkede kurve med 8 svøbblade og svovlgule kroner. III-VIII.P 

Leontodon. Borst. 
1. Kurvsvøbbladene sortrandede. Ydre frugter med en fnok af små skæl 

taraxacoides 
Kurvsvøbbladene ikke sortrandede. Alle frugter med fjerf. fnok 2 

2. Griflen grønlig. Stænglerne grenede. 1 række fnokhår ••••• autumnalis 
" gul. Stænglerne mest ugrenede. 2 rækker fnokhår 3 

3. Fnokken snehvid. Uden grenhår •••••••• , •••••••••• , , , , , , , , •,, montanus 
11 skidenhvid til blegbrun . 4 

4, Stænglen med 3-7 skæl, Uden grenhår .••••••.•••••.•••••••• helveticus 
11 " 0-3 " • Med grenhår eller helt glat 5 

5. Bladene med smal endeflig •••••••..•••••••••••••• , • • • • • • • • • • • ••• , , • 6 
11 uden " " 7 

6. Bladene med stive, fortykkede hår med 2 meget korte grene •••• hirtus 
Bladenes stive hår med mest 3 længere grene crispus 

7, Roden skæv og afskåret. Randkronernes underside mest rødlig hispidu3 
Lodret pælerod. Randkronernes underside gul 

8. Bladene groft tandede til fligede ••• , •••••••••. , , , , •, • • • • • • • crispus 
11 helrandede til svagt bugtet-tandede 9 

9, Svøbet med tætte, siddende stjærnehår og kortstilkede 3-5-gre-
h" berinii 

Svøb~~d!eda~nki~'hå;·~~·;tiik;d~·2:~;;~~d;'hå;················ 10 
10. Bladenes stjærnehår med 2-3 grene. Fnokken ca.= frugten tenuiflorus 

11 11 n 4( 5-6) grene, Fnokken længere end frug~en 
incanus 

Leontodon autumnalis 1, Høstborst. VI-XI. FVTLP. 100-2600m. 3 ssp.: 
ssp. autumnalis: Kurvsvøbet lyshåret, 
ssp. pratensis (Link) Are.: Kurvsvøbet med mørke, eller so~te hår 
ssp. paluster Ball: Kurvsvøbet glat, sortgrønt; 11:urvene mindre, 

1. montanus Lam. Sortfiltet borst. 8-15cm. Stænglerne korte og ~~aftige~ 
lidet længere end bladene, stivhårede foroven. Bladene tandede ti~ høvlf~ 
gede. Kurvsvøbet tæt langhåret. VII-~X •• FVTLP. 1800-2925m, 2 underarter: 
ssp. montanus: Kurvsvøbet med lysegra har.Vestalperne. . . 
ssp. melanotrichus (Vierh.) Widder: Kurvsvøbet med sortagtige har. 

L. helveticus M~rat (L. pyrenaicus ssp. h.) '.Skælborst. 5-20cm. Ofte kur 
i stængel, m.m. glat forneden, håret foroven. Bladene m.m. bugtet-tandedE 
Kurvsvøbet med mørke hår og korte lyse hår. VII-VIII. FVTLP. l800-2600m. 

L. berinii (Bartl.) noth Grusborst. 10-20cm. Planten virker støvdækket 
pga. de tætte stjærnehår-med (4-)6-flere grene. Bladene hele til svagt 
bugtet-tandede. V-VI(-IX). 0-llOOm. FV: Langs Isonzo, Torre, Fella, Taglj 
amento, Piave mellem V.Canale og Montello. 

L. crispus Vill. Kruset borst. 4-20cm. Bladene med talrige langstilked~ 
2-6-grenede hår. Svøbet med stive, hvide alm. hår eller lange, tvekløvedE 
hår. IV-VI. FVTLP. 0-1200m. 
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Leontodon hispidus 1, Stivhåret borst. 10-60cm. Bladene m.m. dybt bugtet
tandede til fligede. Behåringen tæt eller helt manglende. Hårene enkle 
eller 2-3-grenede. VI-X. FVTLP. 0-2700m. 

L, hirtus L. (L. villarsii) Håret borst. 7-30cm. Bladene med ret smalle, 
fremadrettede flige. VI-IX. l00-1400m. V: Colli Euganei, P. 

L. incanus (L.) Schrank Grå borst. 20-40cm. Bladene askegrå af stjærnehå
rene. Kurvene nikkende før blomstringen. V-VI. FVTL. 400-2lOOm. 

© L. tenuiflorus (Gaudin) Rchb. IV-VI. 200-1400m. VTL: M.Baldo til Ticino. 

L. taraxacoides (Vill.) M€rat Hundesalat. Ydre randkroner med grå.lilla 
underside. VII-IX. FVTLP. 0-lOOOm. 

Picris hieracioides L. Ru bittermælk. J0-70cm. 2-flerårig. Svøbbladene 
taglagte, de ydre med udadbøjet spids. Kurven bægerformet i frugt. Frug
terne 3-5mm, svagt tværrynkede. VI-X. FVTLP. 0-2200m. 

P. altissima Del. (P. sprengerana) Stivhåret bittermælk. 20-50cm. Enårig. 
Kurven indsnøret foroven i frugt, svøbbladene stivhårede. Frugterne 2}-3 
mm, kraftigt tværrynkede. VI-VIII. Tidligere forv. i Valsugana, T. 

P. echioides L. Vingekurv. 40-60cm. Stærkt stivhåret enårig. 2 rækker 
svøbblade: de 5 ydre store og ægformede, dækker næsten de 8 indre. Bør
sterne ofte med hvidknudret grund. VI-VIII. FVTP. 0-lJOOm. 

Chondrilla juncea L. Riskurv. 50-lOOcm. Grågrøn 2-flerårig, risagtig, 
stærktgrenet plante med oprette grene. Stivhåret forneden, glat foroven. 
Grundbladene høvlfligede, mest væk under blomstringen. Øvre blade lange 
og linjeformede. Kurvene talrige, 1-4 sammen, smalt cylindriske, siddende. 
VI-VIII. FVTLP. 0-1700m. 

C. chondrilloides (Ard.) Karsten Liden riskurv. 10-JOcm. M.m. glat fler
årig. Grundbladene til stede under blomstringen

1 
helrandede til fjærnt 

tandede. Alle kurve enlige og langstilkede (l-2 2 cm). Flodgrus. FVTL. 

CaJ.ycosurus stipitatus (Jacq.) Rauschert (Willemetia s,) Kransalat. J0-
50cm. Rosetplante med glatte, buttandede blade. 0-2 stængelblade. Stæng
len foroven samt kurvsvøbet mørkt kirtelhåret. Bjærgvæld. VII-VIII. FVTL. 

Taraxacum. Mælkebøtte. Artsgruppeopfattelse efter Pignatti. 

1. Frugtens næb tykt, ca. af frugtens længde. Bladene m.m. helrandede, 
med få, oftest afstudsede lapper •••••••••.••••••••••••••••••• 2. 

Næbbet tyndt, som modent altid meget længere end frugten 4, 
2. Frugten lysebrun, mest uden torne •••••••••••••••••••••••••• pacheri 

0 sortagtig eller brun, tæt knudret 3. 
3. Bladene stærkt grønne, svagt skinnende, groft tandede ••••• handelii 

" lysere " , matte, med få, korte tænder reichenbachii 
4. Ydre kurvsvøbblade tydeligt, bredt hindekantede .••••••••••••.••.• 5. 

" " ikke eller meget smalt hinde kantede 7. 
5. Stængelgrunden med blivende, stråfarvede bladgrunde. Ydre kurv

svøbblade med brunt midterbånd .••••.••••••••••••••••• dissectum 
Stængelgrunden uden blivende bladgrunde. Ydre kurvsvøbblade 

uden brunt midterbånd 6. 
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6. Bladene dybt indskårne. Kurvgrunden valseformet •••••• megalorrhizon 

" smalt lancetformede, lidet delte. Afrundet kurvgrund palustre 
?. Modne frugter røde eller med rødligt skær •••••••••••••••••••••••• 8. 

" 
11 uden rødligt skær 11. 

8. Frugten med kegleformet, kort spids på under 1/5 af frugten 
schroe teranum 

Frugten med valseformet spids på over 1/5 af fru~ten 9. 
9. Kraftig plante med større kurve med mange (20-30) blomster. Frug-

ten stor (ca. 5mm) og brunligrød ••••••••• , ...•.• , •••• hoppeanurn 
Spinkle planter. Kurvene mest små og fåblomstrede. Frugten lille, 

under 5mm, klart rød eller vinrød 10. 
10. Stængelgrunden omgiven af blivende, stråfarvede bladgrunde. Bla

dene stærkt fligede, Ydre svøbblade med rødlige horn laevigaturn 
Stængelgrunden uden eller med få blivende bladgrunde. Bladene 

bredt tandede, Ydre svøbblade med små, grålige horn aquilonare 
11. Kronerne lysegule eller hvidlige, rørformet indrullede cucullatum 

gule eller orangegule, flade 12. 
12, 0-l?OOm. Store, mangeblomstrede kurve. Ydre svøbblade lysegrønne, 

ikke blåduggede, nedadrettede ...••••••••••.•••••••• officinale 
Over 1500m. Mellemstore, oftest mørkegule kurve. Ydre svøbblade 

tiltrykte eller udstående, aldrig nedadrettede 13, 
13, Bladene tynde, fjærnt butlappede, lidt skinnende. Ydre svøbblade 

lysegrønne ••• , ••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••. fontanum 
Bladene ikke skinnende. Ydre svøbblade mørkegrønne med sortag-

tigt midterbånd 14. 
14, Ydre svøbblade med et gråligt vokslag. Bladene ofte dybt tandede, 

med bredt lancetformet omrids .•.••••••••••••••••••••• alpestre 
Ydre svøbblade uden noget gråligt vokslag. Bladene ægformede, 

mindre dybt tandede, ofte med stor endeflig (indtil 2/3 x 
bladlængden alpinum 

Taraxacum pacheri Sch.Bip. Dværgmalkebøtte. 5-12cm. Bladene med få, af
rundede lapper og trekantet endelap. Kurvsvøbbladene tiltrykte. Kronerne 
orangerøde. VII-VIII. 2300-3000m. T: Omkring Brennerpasset, 
T. megalorrhizon (Forsskål) Hand.-Mazz. Hindemælkebøtte. l0-20cm. Blade
ne groft savtakkede. Mange kurve, der er tiltrykte jorden \Ulder blom
stringen. Små, fåblomstrede kurve. IX-IV. FVTLP, 0-2000m. 
T. palustre (Lyons) Symons Smalbladet mælkebøtte. III-IV. FVTLP. 0-lOOOm 
T, alpinum (Hoppe) Hegetsvhw. Alpemælkebøtte. 5-15cm. Bladene mørkegrøn
ne. Kronerne mørkegule, undertiden lidt rødlige. VI-VIII. FVTLP. 
T. alpestre DC. 10-15cm. Bladene friskgrønne. Kronerne orangegule med 
rødligt skær. VI-VII. FVTLP. 1500-2500m. 
T. fontanum Hand.-Mazz. l0-20cm. Bladene friskgrønne med perlemorsskær. 
Bladstilken rødlig og vinget. Kronerne lysegule, uden mørke striber. 
VII-VIII. TLP. 2Q00-2600m. 
T. cucullatum Dahlst. 7-15cm. Bladene tynde og bløde, groft tandede el
ler inasKårne. Få kurve. Kronerne næsten ustribede. VII-VIII. FVTLP. 
T. dissectum (Ledeb.) Ledeb. 10-15cm. Bladene ærtegrønne med lys stilk, 
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dybt indskårne med tandede flige. Store kurve med citrongule kroner med 
mørkerøde striber udvendigt. VII-VIII. 2000-3000m. P. 

T. laevigatu.m (Willd.) DC. (T. erythrospermum) Rødfrugtet mælkebøtte. 
III-V. FVTLP. 0-1800m. 

~. hoppeanum Grise b. 5:::l.5cm. Bladene til trykte jorden, bleggrønne, dybt 
indskårne eller savtakkede, med trekantede lapper. Ydre svøbblade med ty
delige fortykkelser og tynd, hvid rand. VI-VII. FVTLP. l000-2200m. 

T. aquilonare H~nd.-Mazz. 7-lOcm. Helt glat. Bladene mørkt blågrønne, 
tandede hele veJen. 1 kurv. Kronens underside med lyserød stribe. 
VII-VIII. TLP. 1900-2700m, 
T. officinale Weber Fandens mælkebøtte. II-V. FVTLP. 0-1700m. 

T. schroeteranwn Hand.-Mazz. 15-30cm. Bladene mørkegrønne med rødlilla 
stilk. Ydre svøbblade uden horn, tiltrykte kurven. VI-VII. TLP. 

T. reichenbachii Huter 7-15cm. Stort set uden blivende bladskeder. Blade
ne nele eller kort fjærnttandede. Ca, 2 x 12 svøbblade svagt blåduggede 
med horn. Lysegule kroner. VII. 2200-2800m. T: Brenner~. 

T. handelii Murr 3-lOcm. Med blivende bladskeder. Svøbbladene med små 
horn. Kronen rengul. VII. 2400-2500m. T: Brennero. 

Cicerbita aloina (L.) Wallr. Fjældsalat. 60-140cm. Planten stærkt kirt
let foroven med røfilige kirtelhår. Blomsterne blålilla. Bladene næsten 
glatte. Grundbladene med 2 par sidelapper. VI-VII. FVTLP. l000-1800m. 
Sonchus. Svinemælk. 

1. Støvfanget gulgrønt. 1-2-årig .................................... 2. 
" gult. Flerårig 3. 

2. Bladene skinnende med øre formet grund ..•••••••••• , •••••• , •• , • asper 
'' matte med pilformet grund oleraceus 

3. Stængelbladene med pilformet og finttandet grund .••••••••• paluster 
" ". øreformet og ofte tandet grund 4, 

4. Bladene stærkt blagrønne, tandede til svagt bugtede •••••• maritimus 
" grønne, de nedre ofte med 2-3 par lapper arvensis 

Sonchus paluster L. Kærsvinemælk. VII-IX. VLP. 0-400m. Forsvindende. 

S. arvensis L. Agersvinemælk. VI-IX. FVTLP. 0-1500m. 2 underarter: 
ssp. arvensis: Kurvstilke og --svøb med store kirtelbørster. 
ssp. ul1g1nosus (Bieb.) Nyman: Kurvstilke og -svøb glatte. 

S. maritimus L. Strandsvinemælk. 40-120cm. Bladene m.m. smalt spatelfor
mede. Få kurve, m.m. ukirtlede. Kronerne svovlgule. Strandenge. FV.VI-IX. 

S. asper (L.) Hill Ru svinemælk. I-XII. FVTLP. 0-1500m. 2 underarter: 
ssp. asper: Enårig. Kurvene 2-2icm brede. 
ssp. glaucescens (Jordan} Ball: Toårig. Kurvene 4-5cm brede. Planten blå
liggrøn, stærkere tornet. 

S. oleraceus L. Almindelig svinemælk. III-X. FVTLP. 0-1700m. 
Lactuca. Salat. 
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1. Blomsterne blå , •••••••..•••....••••• , , •••••••••••••••••••••.•.••• 2. 

11 gule 3. 
2. Kurvene J-4cm brede. Frugten J x så lang som bred •••••.••• perennis 

'' l-2cm 11 
• " l,& x så " " " tenerrima 

J. Stænglen grøn eller rødligt anløben .•••••••.••••••••••••.• quercina 
" benhvid 4, 

4, Kurvene mest 5-blomstrede. Bladene nedløbende •..•.••••••••. viminea 
" 10-16-blomstrede. Bladgrunden omfattende 5, 

5, Bladgrunden hjærteformet omfattende .••.•..••...••••••••••••• sativa 
" pilformet " 6. 

6. Stængelbladene linjeformede og helrandede •••••••••••••••••• saligna 
" aflange til omvendt ægformede 7, 

7. Frugten sort. Bladene vandret stillede ...............•...... vi~osa 
" brunliggrå. Bladene ofte lodret stillede serriola 

Lactuca viminea (L.) J.& C.Presl Rissalat. 30-60cm. Nedre blade dybt og 
smalt ±jersnitdelte; alle med 2 linjeformede, l-2cm lange, nedløbende ø
ren. Blomsterstanden ofte stærktgrenet. VI-VIII. FP. 0-1900m. 

L. ~uercina L. Lundsalat. 60-120cm. Planten minder om Skovsalat, men kan 
ken es på de mindst 8-blomstrede kurve. Kurvsvøbet lillaprikket. VI-IX.P. 
ssp, guercina: Stæn~elbladene fligede med finttandede ~lige. 
ssp. chaixi1 (Vill.) Celak.: Stængelbladene hele og spidstandede. 

L. serriola L. Tornet salat. VII-IX. FVTLP. 0-800m. 

L. sativa L. Havesalat, 30-lOOcm. Bladene bløde, stængelbladene udelte. 
V-VIII. Dyrket og forvildet. 

L, saligna L, Pilsalat. 30-60cm. Kun de nederste blade med smalle side
flige. Kurvene i en smal klase. V-VIII. FVTLP. 0-lOOOm. 

L, virosa L. Giftsalat. 50-150cm. Bladene omvendt-ægformede til aflange, 
mest udelte, sjældnere lappede, med finttandet rand. Kurvene i en lang, 
pyramideformet top. VI-IX. VTLP, 0-llOOm. 

L. perennis L, Blå salat. 30-80cm. Glat med grågrønne, lancetfligede 
blade. Blomsterne i en halvskærmagtig top. Frugten sort. IV-VII. FVTLP. 

L, tenerrima Pourret Smalfliget salat. 20-50cm. Bladene med ofte linje
formede flige. Toppen med lange, opstigende grene. Frugten mørkebrun. 
VI-VIII. 300-800m. P: Pant S.Martin i V.Aosta, V.di Susa. 

Mycelis muralis (L.) Di..unort Skovsalat, VII-VIII, FVTLP. 200-1800m. 

Reichardia oicroides (L.) Roth Haresalat. 10-45cm. Glat flerårig med no
get grenet stængel. Stængelbladene omfattende. 1-5 kurve med mange.små, 
hindekantede skælblade. Ydre svøbblade ægformede med en !mm bred hinde
kant. I-XII. VP. 0-lOOOm. 
Aetheorrhiza bulbosa (L.) Cass. Knoldhøgeskæg. 8-30cm. Flerårig med un
der~ord1ske rodknolde. Bladene linje-spatelformede i roset; 0-2 stængel
blade. Oftest kun 1 kurv med sortagtige, kølleformede kirtelhår ved grun
den og ned på stilken. III-VI. V: Lido di Venezia. 0-600m. 

~- Høgeskæg. 
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1. Kurvsvøbbladene taglagte. Kronerne svovlgule ..••••...•••••••• albida 

" i 2 rækker 2. 
2. I det mindste de indre frugter med et tydeligt næb •••••••••••••..• 3. 

Alle frugter uden tydeligt afsat næb 8. 
J. Ydre frugter med 2 vinger. Ydre svøbblade bredt hindekantede sancta 

Frugterne uvingede, Ydre svøbblade ikke hindekantede 4, 
4. Ydre frugter 5-9nun, indre frugter 12-17mm , , •••• , • , ••• , , •.••.•••••• 5. 

Frugterne ikke så forskellige 6, 
5, Ydre svøbblade 2/3 x de indre, uden kirtelhår •••••••••• rhoeadifolia 

11 1/2 x " " , med " foetida 
6. Svøbbladene med stive, gullige børster midtpå ••••..•••••••••• setosa 

11 dunede til tæt langhårede 7. 
7, Ydre svøbblade J,.ancetformede, ikke opblæste ••••••••••. taraxacifolia 

" " ægformede, tydeligt " vesicaria 
8. Fnokken smudsighvid til gulhvid, ofte stiv og skør .••••••.•••••••• 9, 

" renhvid og bøjelig 12. 
9, Kurvsvøbbladene 18-20mm. Den enlige kurv 4-6cm bred ••••••.•• pontana 

" 9-14mm. Kurvene mindre 10. 
10. Bladene m.m. linjeformede, ofte desuden smalfligede •••••••• kerneri 

" bredere, ikke smalflige de 11. 
11. 30-lOOcm høj. Stænglen med flere kurve ••••••••••.•••.•••.• paludosa 

5-lOcm høj. Stænglen med 1 kurv rhaetica 
12. Bladene kamformet smalfligede lige til midterribben chondrilloides 

ikke delte lige til midterribben 13. 
13, Stængelbladene uden pilformet eller bredt øret grund (el-

ler manglende) , • , , , • , •••. , ••••••••••••••••••• , •• , • , , • , •••••• 14. 
Stængelbladene med pilformet eller bredt øret gr1.U1d 19. 

14. Blomsterne orangefarvede til brunligt ildrøde. 1 kurv •••••••• aurea 
" gule 15. 

15. Med korte udløbere, ingen grundblade og 1-3 stængelblade ••• pygmaea 
Uden udløbere 16, 

16. Stænglen med flere kurve , •• , , , • , • , • , .•• , , , ••••••• , , , , •• , , •• , •••• 17. 
11 11 1(-3) " 18, 

17, Helt uden stængelblade ••••• , , •.•.••••••• , , •••••••• , • , . froelichiana 
Med stængelblade mollis 

18. 5-7cm høj, med blade til lige under kurven •••••••••••• terglouensis 
10-40cm høj, uden blade foroven alpestris 

19. Kurvene m.m. kugleformede i frugt. Stænglen m.m. gaffelgrenet ..• 20. 
" ikke kugle- eller pæreformede i frugt 21. 

20. Med siddende kurve i stænglens forgreningspunkter ..••••••• zacintha 
Alle kurve stilkede dioscoridis 

21, Kurvene nikkende før blomstringen, talrige •••••••••••••••• neglecta 
" ikke nikkende før blomstringen 22, 

22, Få stængelblade. Grundbladene mælkebøtteagtigt høvlfligede. Kurv-
svøbet 7-8mm , .••••..•••••.•••• , .. ,, •••••••••.•. leontodontoides 

Anderledes 23. 
23. Flerårige med tyk, mørk rod •••••...••....•.••.••...•••••••.•••.• 24. 

1-2-årige med tynd, lys rod 25. 
24, Ydre svøbblade ca. i x de indre, alle kirtelhårede conyzifolia 

Alle svøbblade m.m. lige lange, uden kirtelhår pyrenaica 
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25. Kurvsvøbet helt glat. Ydre svøbblade 1/7-1/6 x de indre •• pulchra 

" dunet til håret 26, 
26. Griflen gul ••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••• 27. 

11 brW1liggrøn 28. 
27. Ydre svøbblade 1/2-2/3 x de indre, noget udstående ••••••• biennis 

11 1/3-1/2 x " " , til trykte capillaris 
28. Stængelbladene med m.m. helrandet, let omrullet rand •••• tectorum 

11 flade og tandede nicaeensis 

Crepis paludosa (L.) Moench Kærhøgeskæg. VI-VII. FVTLP, 500-2000m. 

c. p;ygmaea L. Dværghøgeskæg. 6-12(-20)cro. Med krybende jordstængel og 
opstigende stængler. Bladene 3-4x2-3cm, ægformede, desuden med 1-3 par 
smålapper på den smalvingede stilk. Urer, VII-VIII. LP, 1700-2600m. 

c. terglouensis (Hacq.) Kerner Sortfiltet høgeskæg. Bladene i en falsk 
roset, høvlfligede, ofte længere end stænglen. Ydre svøbblade t-2/3 x de 
indre, tæt sorthårede. Ligner meget Leontodon montanus. FVTL.2000-2800m. 
c. rhaetica Hegetschw. Gulfiltet høgeskæg. Bladene m.m. hårede, helrande
de til svagt tandede, 1-2 stængelblade. Kurven med mange, lange, gullige 
hår på svøbet. VII-VIII. 2400-)000m. TL: Brennero og Bormiese til P.Leve-
rone. 

C. kerneri Rech.f. (C. jacquinii ssp. k.) Starhøgeskæg. 7-12(-25)cm. 
Nedre blade i falsk roset. Stænglen med 1(-3) kurv. Svøbet valseformet 
med mange stjærnehår og lange, mørke hår. VII-VIII. FVTL. 1900-2600m. 

C. aurea (L.) Cass. Guldhøgeskæg. 8-15cm. Bladene i roset, tandede til 
fligede, lidet hårede. Stænglen med 1-5 skælblade nær kurven. Kurvsvøbet 
med udstående, mørke hår. VI-VIII. FVTLP. 1400-2500m. 

C. mollis (Jacq.) Asch. Blødhåret høgeskæg. 30-75cm. Nedre blade lancet
spatelformede, 4-27xl~-5cm, m.m. helrandede, m.m. guldunede. Kurvsvøbet 
med uens, sorte, gule eller brune kirtelhår. VI-VII. VTLP. 8o0-2000m. 

C. aontana (L.) D.Torre (C. bocconi, C. montana) Bjærghøgeskæg. 30-60cm. 
Ela ene m.m. glatte, de nedre omvendt lancetformede, 4-12xli-3cm; stæng
lens med omfattende grund. Svøbet ruhåret. VI-VIII. FVTLP. 1200-2500m. 
C. conyzifolia (Gouan) Kerner Tykgrenet høgeskæg. 20-50cm. Blomsterne 
gylden- til orangegule. Svøbet 16-20mm. Kurvstilkene fortykkede i spid
sen. Svøbbladene hårede indvendigt. VI-VIII. FVTLP. 1000-1950m. 

C. pyrenaica (L.) Greuter (C. blattarioides) Loppeurtshøgeskæg. 30-70cm. 
Blomsterne gyldengule. Kurvsvøbet 13-l?mm. Kurvstilkene ikke fortykkede. 
Svøbbladene glatte indvendigt. VI-VII. FVTLP. 1200-2300m. 

Crepis albida Vill. ssr. albida Svovlhøgeskæg. 15-30cm. Bladene lancet
formede, tandede til f igede, de få nederste i roset. 1-3 kurve. Svøbbla
dene ret bredt lysrandede. Blomsterne 18-20mm. VI-VII. P. 1000-2000m. 

C. alpestris (Jacq.) Tausch Alpehøgeskæg. Grundbladene i roset, omvendt 
lancetformede, tandede til fligede. Få stængelblade. Svøbbladene grålig
til gulligfiltede,med korte kirtelhår, 12-15mm. VI-VII. VTLP.1200-2200m. 
C. leontodontoides All. Løvetandshøgeskæg. 10-40cm. 1-8 stængler med få 
grene. Tæt grundroset. IV-X. P. 0-1200m. 
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Creris biennis L. Toårigt høgeskæg. 20-120cm. Ydre kurvsvøbblade m.m. 
grå iltede, dunede på indersiden. V-IX. FVTLP. 0-1200m. 

C. chondrilloides Jacq. Kamhøgeskæg. 30-40cm. Grundbladene 7-15x2-3cm, 
helt delte i l-2mm brede, m.m. helrandede flige. Få kurve. Svøbet 11-14 
mm, hviddunet. V-VI. 100-600m. F: Clauzetto og Maniago. 

c. forelichiana DC. (C. praemorsa ssp. corymbosa) 20-40cm~ Ligner Afbidt 
høgeskæg. Kurvene i en åben, noget halvskærmagtig stand. VI-VII. FVTL. 
ssp. froelichiana: Blomsterne gule, 12-16mm. 
ssE• dinarica {Beck) Guterm.: Kødfarvet høgeskæg. Blomsterne lyserøde 
(sJ. hvide), 12-lJmm. 

C. tectorum L. Taghøgeskæg. V-VIII. FVTLP. 0-1400m. 

C. pulchra L. Glinsende høgeskæg. 30-60cm. Stænglen kirtlet-klæbrig i 
nedre halvdel, glat i øvre. Kurvstilkene glatte. Kurvsvøbet 5-8mm langt. 
Mange kurve i halvskærm. V-VII. FVTLP. 0-1200m. 

C. foetida L. Stinkende høgeskæg. 10-50cm. Stinkende lugt. Bladene m.m. 
stivhårede, stængelens høvlfligede til dybt fligede. Unge kurve nikkende. 
Blomsterne citrongule. VI-X. FVTLP. 0-lOOOm. 

C. rhoeadifolia Bieb. (C. foetida ssR• r.) 10-?0cm. Som foregående, men 
ydre svøbblade 1-l~mm brede (indtil 4 mm hos f.). Kurvene større og klokke
formede.VI-IX. F: Gorizia. 0-600m. 

C. sancta (L.) Babc. Lysrandet høgeskæg. 5-20cm. Enårig rosetplante med 
få og små stængelblade. Grundbladene tandede til lyreformede, kort lys
hårede. Kurvbunden stivhåret mellem blomsterne. IV-V. P: Langhe. 0-lOOOm. 

C. dioscoridis L. Stilket gaffelkurv. 10-60cm. Enårig. Kurvene ofte lang
stilkede, fortykkede i frugt. Ydre frugter vingede. Kurvsvøbet kirtelhå
ret.IV-VI. P: Indslæbt i Cavanese. 0-600m. 

C. zacintha (L.) Babc. Gaffelkurv. 20-30cm. Enårig. Bladene glatte. Kurv
svøbet 8-9mm; ydre svøbblade glatte, indre gulkirtlede. V-VI. VT. 0-600m. 

C. nicaeensis Balbis Fransk høgeskæg. 25-lOOcm. Meget lig følgende, men 
bladpladen lancetformet under tænderne (linj:f. hos cap.) og planten tæt 
og noget stivhåret forneden. V-VI. LP. 0-lBOOru. 

C. capillaris (L.) Wallr. Grønt høgeskæg. V-VII. FVTLP. 0-600m. 

C. neflecta L. Nikkende høgeskæg. 25-50cm. Stænglen grenet fra grunden, 
st1vflret forneden, glat foroven. Grundbladene helrandede til lappede. 
Kurvene små; svøbet 3-?mm. Griflerne mest grønne. V-VII. FVTLP. 0-600m. 

C. vesicaria L. Opblæst høgeskæg. 10-80cm. 1-flerårig. Ydre svøbblade 
oftest bredt hindekantede. Kurvstilkene med opblæste, skælagtige støtte
blade, der ligner de ydre svøbblade. V-VII. FVTLP. 0-1200m. 

C. taraxacifolia Thuill. (C. vesicaria ssp. haenseleri) Man~elhøgeskæg. 
30-BOcm. Med lugt at bitre mandler. Gul mælkesaft. Bladene ·skarptfligede 
med ofte tandede flige. Ydre svøbblade udstående i frugt. V-VI. 

c. setosa Haller f. Børstehøgeskæg. 15-50cm. Enårig. Bladene lyshårede. 
Stænglen bebørstet forneden. Ydre kurvsvøbblade udstående. Griflen sort
grøn. Næbbet t-1 x frugten. V-IX. FVTLP. 0-1200m. 
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Prenanthes purpurea L. Rød nikkesalat. 50-150cm. Bladene glatte med blå
grøn underside, elliptiske, fjærnt tandede, stængelomfattende. Mange, fa
blomstrede, m.m. nikkende kurve i stor top. VI-VIII, FVTLP. 100-2000m. 

Hieracii...un. Høgeurt. For Pilosella-gruppen er hovedarterne med tagne; for 
~uh1erac1um de snævrere artsgrupper, men kun i nøglen. 

Pilosella-grunpen: 1 række fnokhår. Ofte med udløbere, Frugten med en 
knudret ring foroven (undtagen H. staticifolium). 

1. 2 rækker kurvsvøbblade •• , ..••...• , •. , , •.•• , , •••••....• staticifolium 
Kurvsvøbbladene taglagte 2. 

2. Bladene tydeligt tvefarvede: grønne/hvid-gråfiltede •••••••••.••••. 3, 
" grønne på begge sider 7, 

3, Udløberne korte og tykke. Svøbbladene lf-Jtmm brede •••.•••••••••.. 4. 
" lange og tynde. " l-2mm brede 5, 

4. Svøbbladene m.m. butte , • , ..••••.. , . , •....•• , ••••••...• , ••• hoppeanwn 
" spidse peleterianum 

5, Svøbbladene m.m. skjulte af tæt filt. Ingen kirtelhår pseudopilosella 
" ikke helt skjulte af hårene. Kurvstilkene kirtelhårede 6. 

6. Svøbbladene med kirtelhår ••• , . , ••. , , • , , ••••..•••• , •••••••• pilosella 
" uden saussureoides 

7. Stænglen indtil 30cm med (1)2-7 kurve og 0-1(2) blade .••.•••••.•.• 8. 
" 20-lOOcm med mange kurve og 1-flere blade 10, 

8, Grundbladene med kirtelhåret rand. Kurvsvøbet tæt uldhåret alpicola 
" uden 11 m.m. håret 9. 

9, Grundbladene blågrønne, uden stjærnehår •••••••••••••••••• lactucella 
grønne, med stjærnehår på undersiden glaciale 

10. Stænglerne med spredte, lange, oftest mørke alm. hår på 2-?mm ••• 11. 
" " korte, oftest lyse alm. hår på 1-Jmm 12. 

11. Blomsterne gule. Kurvsvøbet 5-8mm ••••••••••••••.••••••• caespitosum 
" orangerøde. Kurvsvøbet 7-lOmm aurantiacum 

12. Bladene grønne, med talrige, korte alm. hår på t-lmm ••••••• cymosum 
" blågrønne, med få, lange alm. hår på 2-7mm 13. 

13, Med lange, overjordiske udløbere ..•..•••....••.••.•••• r::x.: bauhinii 
Uden udløbere j1t-XOselloides 

Hieraciwn staticifolium All. (Tolpis s.) Svovlhøgeurt. 15-40cm. Med un
derjordiske udløbere, Grundbladene linje-spatelformede. 0-få stængelblade, 
Kurvstilkene med skælblade. Kronerne svovlgule. VI-VIII. FVTLP. 200-2200m. 

H. uilosella L. Håret høgeurt. V-X. FVTLP, 0-2JOOm. 

H. saussureoides AT. 10-JOcm. Kurvsvøbet 7-lOmm (8-12mm hos pilosella), 
snehvidt af korte alm. hår på ±-limm. VII-X. P: Kottiske og Søalperne. 

H. pseudopilosella Ten. Mørkhåret høgeurt. 10-25cm. V-VIII. P. 
H. hoppeanum Schultes Butskællet høgeurt. 20-J5cm. Kurvsvøbet 10-14mm, 
V-VIII. FVTL. 500-2400m. 

H. peletEJ.~·f8.num M~r. Klithøgeurt. 10-20cm. Kurvstilken oftest uden kirt
ler. Kurvsvøuet l2-14mm, svøbbladene J-4mm brede forneden, jævnt tilspid
sede opad, grønne, ofte med rødlig spids, VI-VIII. LP. 200-2600m. 
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Hieraciwn lactucella Wallr. Lancetbladet høgeurt. VI-VII. FVTLP. 

H. Rlaciale Reyn. Ishøgeurt. 10-20cm. In~en udløbere. Oftest med mange, 
møre børster på 3-5mm. Kurvsvøbet 6-8(10)mm. VII-VIII. VTLP.1900-2700m. 

H. alpicola Schleicher Silkehøgeurt. 10-25cm. Ingen udløbere. Hele plan
ten mest mørk af 3-Smm lange hår. 1-3(-5) kurve. VII-VIII. TLF. 

H. aurantiacwn L. Pomeranshøgeurt. VI-VIII. FVTLP. 1700-2500m. 

H. caes*itoswn Dum. Enghøgeurt. 30-60cm, Bladene græsgrønne, højst spredt 
stjærne årede nedenunder, Kurvstanden topagtig. Griflen mørk.V-VII. T. 
H. cymosum L, Kvasthøgeurt, 30-65cm. Bladene gulgrønne, ofte stjærnehåre
de ovenpå. Kurvstanden skærmagtig. Griflen lys, V-VIII. FVTL. 2Q0-2000m, 

H. piloselloides Vill. Tungehøgeurt. 20-?0cm. Bladene noget blågrønne, 
ofte ogsa lidt rødlige, med børster på 3-5mm. Kurvsvøbet 5-?mm. FVTLP. 

H. bauhinii Besser Langbladet høgeurt. 20-?0cm. Som foregående, men bla
dene ofte meget lange. V-VII, 0-lJOOm, F: Tarvisio, Cormons, 

Euhieracium-gruppen: 2 rækker fnokhår. Ingen udløbere. Frugten med en 
Jævn ring foroven. 

1. Bladene med fjerhår, dvs. med tænder, der er længere end hårtykkel
sen, især på bladranden og undersidens midterribbe. Alle arter-
ne forekommer kun i Piemonte, P •.••••••.•••••••••.••••••.••.. 2. 

Bladene uden fjerhår 18. 
2. Rodstokkens spids med tætte, lange hår. 0-2 stængelblade lawsonii 

" uden " " " 3. 
J. Bladene med mange, tydelige kirtelhår ••••••••••••.••••• , ••••••.•• 4, 

11 højst med bittesmå kirtelhår langs randen 5, 
4. Kurvsvøbet med mange stjærnehår ..•..••.••••••••••••••. pedemontanum 

" uden stjærnehår urticaceum 
5, Ingen grundblade under blomstringen, 5-10 stængelbl. verbascifolium 

Med " " " 6. 
6. Kurvsvøbet 8t-12mm ••••••••• , , .••••••• , , ••• , , ••. , •••••••••••• , , •.• 7. 

" 12-20mm 10. 
7, Kurvsvøbet med 0-få stjærnehår. J-6 stængelblade ••••••.••. pellitwn 

" mange " 8. 
8. Kurvstilkene med mange kirtelhår ••••••.••••••••••••••••••• rupestre 

11 uden kirtelhår 9, 
9. Bladoversiden blødhåret ••••••••••• , •••••..•••••••• , , •••••.•• pictum 

stivhåret farinulentiforme 
10. 0-1(-2) stængel blade ••••••...•..••..••••....•.•••••.••••.••.... 11. 

2-10(-16) stængelblade 12. 
11. Bladhårene tydeligt fjerformede .••••....••••...•.••••.• pulchellum 

" svagt fjerhårede cephalotes 
12. Kurvsvøbet med mange kirtelhår •.••••....•.....•••••••• chaboissaei 

li TI 0-få n 13 • 
13. Bladoversiden uden eller med få fjerhår •...•••.•••••••••. pellitum 

tæt besat af m.m. fjerformede hår 14. 
14. Bladranden med små kirtelhår .•. , .. , , .••••...••. , , •••..••• lansicum 

" uden kirtelhår 15. 
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15. 5-10(-16) stængelblade. Støvfanget mørkt .••.••.•••• verbascifolium 
2-6(-8) " . " mest gult 16. 

16. Fjerhårene 4-7mm. Stængelbladsgrunden m.m. omfattende •• erioleucum 
" under 4mm. Stængelbladenes grund ikke omfattende 17. 

17, Hårene tydeligt fjerform.ede. Bladene lidet tandede •••••••• lanatum 
" svagt fjerformede. Bladene stærkt tandede jordanii 

18. Bladene med kirtelhår, i hvert fald på randen .••••••.•••• , ••••• 19. 
" uden " 55. 

19, Bladenes kirtelhår talrige og iøjnefaldende •••••••••••••.••••.• 20. 
" " lidet iøjnefaldende, mest på bladranden 30. 

20. Kronernes spids glat eller med få hår •.•••••••...•••••••.•.•••. 21. 
" " med mange alm. eller kirtelhår .-?5, 

21. Ihvertfald de øvre blades grund m.m. omfattende •••••••••••••..• 22. 
Bladgrunden ikke stængelomfattende 23. 

22. Bladene la..~cet-, linje-lancetformede eller aflange FVTLP intybaceum 
" " til æg-lancetformede pallidiflorum 

23. Kurvstilkene med 0-få stjærnehår FVTLP •••.•..•..•••••••••.. humile 
" " mange " 24. 

24. Kurvsvøbet med 0-få stjærnehår. Mest Vestalperne •.••••••• cottetii 
" tæt stjørnehåret. Østalperne kerneri 

25. Ingen grundblade under blomstringen .••.•..••••••.•••••••••••... 26. 
Med '' '' '' 28. 

26. Kurvsvøbet uden stjærnehår P ••. , •.•• , , • , •••••••• , •••••••• viscosum 
11 med nogle til mange stjærnehår 27, 

27. 8-12 stængelbl, Kronerne kirtelhårede, Griflen mest gul ramosissimum 
12-20 " " mest uden kirtelh. Gr. mest mørk picroides 

28. Kurvsvøbe t 12-18mm VTLP •.• , •••.•• , , •••...•• , , ••••••• amplexicaule 
" 8-12mm 29, 

29. Kurvsvøbet med få stjærnehår. Vestalperne •••••••..• pseudocerinthe 
mange stjærnehår. P: Søalperne arpadianum 

30, I det mindste de øvre blade m.m. stængelomfattende .••••••.•.••• 31, 
Bladene ikke stængelomfattende 34, 

31, Kurvsvøbbladene med få kirtelhår •••••••.••••••••••••••••••.•••• 32, 
" mange kirtelhår 33, 

32, Kurvstilkene med få stjærnehår. P: Søalperne ••••••••••• neyraeanwn 
" t, mange stjærnehår insuetum 

33, Kurvsvøbet med mange stjærnehår. Vestalperne ••••••••••••••• viride 
" 11 Q-få II pseudocerinthe 

34, Kurvsvøbet med mange kirtelhår •...••••••••••• , .••••••••••••••.• 35, 
" " 0-få 11 47. 

35. Kurvsvøbet med mange stjærnehår •••. , ••••••••• , •.••••••••••.•••• 36. 
" 0-få " 41, 

36. Kurvsvøbet grønligt med blege alm. hår • , .•..•••••.•••••••• , •.•. 37. 
" sortagtigt med mørke eller mørkgrund ede hår 39. 

37, Kurvsvøbet med 0-få alm. hår. P: Søalperne •••••.•• pseudoprasinops 
mange" " 38, 

]8. Kurvsvøbet med mange kirtelhår •..•.••••••••...•••..••••• schrnidtii 
få kirtelhår. Vestalperne caesioides 

39, Kurvsvøbbladene mest butte FVTLP .•.••••••••••••..•••••••• bocconei 
'' spidse 40. 

40, Bladene grønne, oversiden næsten glat .••..•••••••..•• pietroszense 
blågrønne, oversiden med mange alm. hår. østalp. arolae " 
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41. Kronerne glatte .............................................. 42. 
" hårede i spidsen 43. 

42. 0-1(-2) stængelblade ••.•.....••••••••••••••••••••••••• scbmidtii 
2-12 stængelblade P onosmoides 

43, Kurvsvøbbladene mest butte •.•••.•••••.•••••••••••••••••••••.• 44. 
" " spidse 45, 

44. Bladene med tilsmalnet grund FVTLP •..•••••.••••.••••••• bocconei 
" " afskåret grund, Østalperne vollmannii 

45, Mest 2-10 kurve FVTLP ••••.••••••••••••••••••• , •••• , ••••• atratum 
1-2 kurve FVTLP 46. 

46. Bladene 5-15(-20)mm brede, Mest 1 kurv. Støvf. mest gult alpinum 
0 10-40mm brede. Ofte 2 kurve. Støvf. mest mørkt nigrescens 

47. Kurvsvøbet med 0-få stjærnehår ............................... 48, 
11 

" mange " 50. 
48, Kronerne glatte •• , , . , , , •••.... ,, , , •••••••••••••.•• , •.•• valoddae 

" kor~hårede i spidsen 49. 
49. Bladene tætharede af 4-Brrun lange, bugtede hår •••• cochlearioides 

" med færre, rette, kortere hår 46, 
50, Bladranden med lange, sti ve hår .•• , • , ..••• , •• , ••••• , • • schmid tIT 

" uden stive hår 51, 
51. Kurvsvøbet med tætte alm. hår på indtil 4mm P ....... leucophaeum 

. " korte re hår 52 , 
52. Bladoversiden_.. håret TL •••.•• , •• , , •.. , ...• , , , , ••• , ••• , rohacsense 

" · m.m. glat 53. 
53, Bladene grønne. 1-2 kurve ••••••••••.••••••..••••••• pietroszense 

" m.m. blågrønne 54, 
54, Støvfanget gult. Vestalperne .•••••.••.••••••..•.• subcaesiiforme 

" mørkt. Vestalperne fulcratum 
55, Grundbladene væk eller visne under blomstringen ..•••••••.•••. 56. 

Med grundblade 75, 
56. Bladgrunden ikke stængelomfattende ••••••••••.•••••••• , .••• , . . 57. 

I det mindste de øvre blades grund m.m. stængelomfattende 59, 
57, Bladene blågrønne, undersiden med 0-få hår. Lyse frug.leiocephalwn 

" grønne, undersiden med få-mange hår. Mørke frugter 58. 
58. Bladranden omrulle t FVTLP •.••.••••..• , •••••••••••••. umbella tum 

" ikke omrullet FVTLP laevigatum 
59. Højst 6 stængelblade ......................................... 60. 

Over 6 " 61. 
60. Kurvsvøbet med få alm. hår. Vestalperne .••.•••••••• pedatifolium 

" " mange alm, hår, P: Søalperne segureum 
61, Kurvsvøbbladene spidse •• , , , , , • , • , ••• , • , , • , , • , , .•••••••••••••• 62. 

" butte 63. 
62. Svøbbladene med tætte, alm. hår på indtil 5mm •••••• valdepilosum 

få-mange, kortere alm. hår cydonifolium 
63, Modne frugter blege .......................................... 64, 

'' '' mørke 69, 
64, Kronerne korthårede i spidsen .••••• , •••• , ...••.•••••• , .••• , .• 65, 

glatte 68. 
65, Kurvsvøbet med mange alm. hår .••••••.••••••••....••• juraniforme 

11 0-få 11 66, 
66, Kurvsvøbet med mange stjærnehår ••••.•••..•••••.•••. 

li 0-få It 

symphytaceum 
67. 
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67. 10-30(-50) blade. Kurvsvøbet 8-12mm ••••••..•.•••.••• prenanthoides 
5-15(-18) • 7-8fmm juranum 

68. Kurvsvøbet 10-14(16)mm, stilkene med få-mange alm. hår •• racemosum 
" . 9-1?(7-12 )mm, " " 0-få alm. hår symphytaceum 

69. Kurvstilkene rigeligt kirtelhårede , ••••.••••••••••••••••••.•.•• 70. 
" med 0-få eller med bittesmå kirtelhår 71. 

70. 6-12(-25) stængelblade. Stænglen med få stjærnehår •• rapunculoides 
15-30 stængelblade. Stænglen med mange stjærnehår lycopsifoliu.m 

71, Kurvs!~bet m~d ~:;~!f: ~!~~e~~~;elhår ........•........... crocat~. 

72. Kurvstilkene med 0-få stjærnehår .••••••••. , ••••••• , , •••• inuloides 
" " mange " 73, 

73, Bladundersiden tydeligt netåret FVTLP ••••••.••••••••••• latifolium 
. " ikke tyde ligt ne tåre t 7 4. 

74. Kurvstilkene med bittesmå kirtelhår ••.••.••.••.•••..••••• insuetum 
" helt uden kirtelhår FVTLP sabaudum 

75. I det mindste de øvre blade m.m. stængelomfattende ••••••••.•••. 76. 
Bladene ikke stængelomfattende 89. 

76. Kurvsvøbet med mange kirtelhår •••.•••.•.•.....•••.•..••••...... 77. 
" 

11 0-få 11 83. 
77 .Kurvsvøbet med mange alm. hår , .... , , . , .. , , .....•...•••. , ...... , , 78. 

" " 0-få " Bo, 
78, Kurvsvøbbladene butte ••••• , ..•• , ..••.••••.•. , •••• , •• , ••• epimedium 

spidse 79, 
79, Kurvb~dens gr~ber med tandet rand (uden randhår) P doronicifolium 

randhåret-tandet rand alatum 
Bo. Kurvsvøbet med mange stjærnehår •. , ••••• , •• , , . , •••• , •.••• , •. , , •• 81. 

" '
1 0-få " , Vestalperne pedatifolium 

81. Bladoversiden og bladranden med stive hår •.••••.•••••••••.. viride 
Bladene blødhårede 82. 

82. Nedre stængelblade langstilkede, øvre uden hjærteformet gr. umbrosum 
" 

11 kortstilkede, " med hjærtef. gr. rapunculoides 
83, Ydre kurvsvøbblade udspærrede FVTLP •••••••••••••••••••••• villosum 

til trykte 84. 
84. Svøbbladene butte, med få alm. hår. P: Søalperne .•••••• neyraeanum 

" spidse 85, 
85. 7-13(-20) stængelblade ..••....•..••••••••...••..•.•.•••••••.•.. 86. 

1-8 stængelblade 88. 
86. I det mindste nogle stængelhår over 5mm .••••••••.•••• valdepilosum 

Stængelhårene ikke over 5mm 87, 
87. Kurvsvøbet 10-12mm •••.••••• , , •.•• , , , • , , ••.• , , • , • , •••• wilczekianum 

12-l?mm chlorifolium 
88. Hele planten tæt langhåret, hårene indtil 8mm FVTLP ....... pilosum 

Hårene mindre tætte og ofte kortere 79, 
89, 0-1 egentlige stængelblade •.•.. , .•.••••.•••••••••••.•• , , ,, ...•• 90. 

Mindst 2 store stængelblade 109, 
90. Kurvsvøbe t med 0-få alm. hår • , , ..••• , •.• , .........• , ... , , , ..... 91, 

mange " 93. 
91. Bladranden med stive hår. P: Søalperne ••••••...••• pseudoprasinops 

bløde 11 92. 
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92. Ydre svøbblade meget kortere og bredere end de indre .••..• murorum 
Svøbbladene alle smalle, regelmæssigt taglagte. østalp. austriacum 

93. Kurvsvøbet med 0-få kirtelhår .•••• , ..•.••••••••.•• , ••••••••. , • , 94. 
" mange " 101. 

94, Kurvsvøbet med 0-få stjærnehår ••••• , ••..•.••••••• , •••••• , •• , ... 95, 
11 mange " 98, 

95, Svøbbladene butte , •• , •.• , , , , .••• , ••••• , , , , • , , , ••• , ••••••• , caesium 
" spidse 96. 

96. Bladgrunden afskåret til afrundet .•••••...•.••••.••.•••••. incisum 
11 tilsmalnet 97, 

97, Grundbladene lancetformede til aflange, helrandede •••..• piliferum 
11 lancetf, til elliptiske, finttandede til tand. aphyllum 

98, KurvsvØbet 14-l?mm. P: Søalperne •••••••••••••······•••• cephalotes 
9-12mm 99. 

99. Ydre svøbblade bredere og meget kortere end de indre •••••• caesium 
Alle smalle, regelmæssigt taglagte 100. 

100. Kurvstilkene med mange kirtelhår. Ø_13t~lperne ••••••• , ••• dollineri 
" " 0-få " FVTLP oxyodon 

101. Kurvsvøbet med 0-få stjærnehår ••••.••••.••••.•••••••••.....•• 102, 
" mange " 105. 

102. Kronerne med korte hår i spidsen •••••••..• , , , ••••.••••••••••. 103. 
" glatte 104, 

103, Bladene uplettede. Støvfangene mørke FVTLP •.••••.•••••••• atratum 
" plettede. " gule glaucinum 

104. Bladoversiden med mange hår •.••••.•• , •••.•.••••••••.• armerioides 
" m.m. glat saxifragwn 

105. Støvfangene mørke ••.. , , , ••••••••••• , , •••.•. , • , •• , ••••••••••• , 106. 
" gule 107. 

106. Kronerne korthårede i spidsen TL .........•.•.•••.....• rohacsense 
glatte bifidum 

107. Bladene uplettede ••••••. , , ..••••• , •••••••••• , •••••••••• schlnidtii 
" plettede 108. 

108. Bladoversiden med mange hår. Vestalperne .••••.•••••••• caesioides 
m.m. glat hypochoeroides 

109. Kurvsvøbet med 0-få alm. hår ••.•••.•••••••••••••••••••••••••• 110. 
" " m.m. talrige alm. hår 122, 

110. Kurvsvøbet med 0-få stjærnehår •.••••••••••••••••••••••••••••• 111. 
" " m.m. talrige stjærnehår 113, 

111. Kurvstilkene med mange kirtelhår ..•••••••••••••.••..••• diaphanum 
ti TI 0-få !f 112, 

112. Bladene blågrønne •••.••••••.•••••••• , •••.•.••••••.•.•.•. saxatile 
" grønne laevigatwn 

11]. Kurvsvøbet med mange kirtelhår ••••...••.••••••...••••.•.....• 114. 
ti TI 0-få n 116, 

114. Kurvsvøbbladene spidse , , •.•. , ••.••.••••••• , ••.••••••• argillaceum 
" butte 115, 

115. Højst J stængelblade. østalp. . .•.•••.•.... , ••••••••••• austriacum 
4-flere " laevigatum 

116. Svøbbladene butte . , .•.•..•..••.••.••••...•• , •... , • , .....• , •• 117. 
" spidse 120. 
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117. Bladene l-3(-4!)mm brede FVTL ••.••••••••••••••••••••• porrifolium 

" over 4--!mrn brede 118. 
118. Bladene grønne , • , , ••••••••.•• , •. , • , .•.•••••••••• , .•••• laevigatum 

11 blågrønne 119. 
119. Bladundersiden med få-mange stjærnehår •••••••••••••••••• saxatile 

11 uden stjærnehår FVTLP glaucum 
120. Bladoversiden med mange hår, østalperne •••••••••••••••. , ctenodon 

" m.m. glat 121. 
121. 2-6(-10) stængelblade. Kurvsvøbet 9-ll(-13)m.m ••••••.••••• glaucum 

3-15 stængelblade. Kurvsvøbet 10-lJmm FVTL calcareum 
122. Kurvsvøbet med få-mange kirtelhår ••••.••••••••••••••••••...•• 123, 

" " 0-få kirtelhår 128. 
123, Kurvsvøbet med få-mange stjærnehår •••• , • , •• , , •••• , ••••• , •• , , , 124. 

" " 0-få stjærnehår 126. 
124. Bladene plettede L •••• , , ... , •. , . , . , • , ••••.....•• , , , , , •• maculatum 

" uplettede 125. 
125. Kurvsvøbbladene kortspidsede • , . , ••••• , ••••••• , • , ••••••.• vulgatum 

" langspidse de benzianum 
126, Kurvsvøbet med mørke eller mørkgrundede hår. Hårede kroner atratum 

" lyshåret. Kronerne glatte 127. 
127. Bladoversiden med mange alm. hår. 2-12 stængelblade .•• onosmoides 

" m.m. glat. 2-4(-6) stængelblade saxifragum 
128. Kurvsvøbet med få-mange stjærnehår .•..••.•.•••..••••••.••••. , 129, 

11 
" 0-få stjærnehår 138, 

12 9, Svøbbladene spidse ••.••..•••• , , • , , , , •••••• , , ...• , • , , ••• , •••.• 130. 
" butte lJJ, 

lJO. Kurvsvøbe t 9-12 (-14 )mm FVTLJJ • , , , , •• , , , , ••• , ••••• , ••• , •••• oxyodon 
" (ll-)13-17mm 131. 

131, Kurvstilkene med 0-få alm. hår. Især Vestalperne chondrillifolium 
" " mange 11 

" 132. 
132. Kurvsvøbets alm. hår 3-6rnm .•...•••.••••••••••••• scorzonerifolium 

" " '' 1-2-tmm chlorifolium 
133, Kurvsvøbet mest 12-l?rrun •..•..•••••..•...•.•...•••..•••••.•••. 134, 

" " 9-12mm 136. 
134, Bladene mest under 10mm brede FVTLP •.••••••••••••••• bupleuroides 

over " 11 135. 
135. Kurvsvøbets alm. hår med mørk grund •••••••••••••••••••••• caesium 

" " tt uden " 11 lJl. 
1J6. Svøbbladene regelmæssigt taglagte, ca. lige brede •••••••••••• loo. 

ej li li 1 de ydre bredere m. 
137. 2-4 stængelblade , , •••••••.••• , • , ..•• , •••••• , .•••••• , , •• , • caesium 

Over 4 stængelblade laevigatum 
138. Svøbbladene butte , , • , ••••• , • , , ••.. , •• , •••••••.•••• , • , •••.• , , , 139, 

" spidse 140. 
139. 8-2 5 ( 4-mange) stængelblade •. , •••••••• , , , • , , • , •••••• , •• laevigatum 

2-5 stængelblade. Østalperne glabratum 
140. Bladoversiden m.m. glat •••• , ..•••. , •••••• , • , , , •••••••••••.••. 141. 

" med mange hår 142. 
141, Bladundersiden næsten glat. Østalperne • , •. , ••.•.•••••• , glabratum 

11 tæt håret cryptadenum 
142. Ydre kurvsvøbblade ud spærrede • , , • , , • , • , •• , , , .•...••••••.•• , • , 143. 

" til trykte 144, " 
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143, Frugterne højst 3mm. 2-4 stængelblade .•••••••••••••••• dasytrichum 

" over 3mm. 4-8(2-15) stængelblade villosum 
144. Bladene helrandede eller få tandede ••••••••••••• , ••••• , •••••. , • 145. 

I det mindste nogle blade stærkt tandede 146. 
145, Frugterne højst 3mm, 0-3 stængelblade •••••••••••••••••••• aphyllum 

" over Jmm. J-6 " FVTLP pilosum 
146, Nogle grundblade bredest i øvre halvdel FVTLP •••••••••••• dentatum 

Grundbladene m.m. lancetformede cryptadenum 

ALIS!!ATACEAE 

Alisma plantago-aguatica L, Vejbredskeblad. FVTLP. V-VII. 0-1500m. 
A, lanceolatum With Lancetskeblad. 20-40cm. Bladene lancetformede, indtil 
lfcm brede, med kileformet grund. Griflen m.m. ret. V-VII. FVLP. 0-500m. 

A, framinewn Lej. Kortskaftet skeblad. 10-40cm. Griflen spiralformet ind
rul et. Bladene båndform.ede eller med bladplade mod spidsen. VTLP. 0-300m. 
Baldellia ranunculoides (L.) Parl. Søpryd. l0-50cm. Som Lancetskeblad, 
men frugterne skrueformet stillede i et rundt hovede. IV-VI. FVJ?, 0-500m. 
Sagittaria olatyphylla (Engelm.) Sm, Ægbladet pilblad. 10-20cm. Bladpla
den skebladagtig, æg-lancetformet, 3-10xl-3cm. Afviger fra Skeblad ved 
skruestillede frugter. Frugtstilkene nedbøjede. VIII-X. L: Forvildet i 
Lago di Var.ese. # 

S. sagittifolia 1, Pilblad. Støvknapperne mest rødlilla. Kronbladene of
te med en mørk plet ved grunden. Frugten med kort, endestillet næb,FVTLP. 

S. latifolia Willd, Bredbladet pilblad. 20-lOOcm. Bladene bredt til 
smalt pilformede, Støvknapperne gule. Kronbladene ensfarvet hvide. Frugten 
med m.m. forlænget, bugstillet næb. VIII-IX. L: Forvildet ved Varese. 

BUTOMACEAE 

Butomus umbellatus L. Brudelys, FVTLP. IV-VII. 0-lOOOm. 

HYDROCHARITACEAE 

Uttelia alismoides (L,) Pers. Vingeklo. 20-40cm. Mest enårig undervands
plante med m.m. ægformede blade pa 9-17x7-16c~ fræ den korte stængel. 
Blomsterne hvide med gul grund, rager op af vandet, med et 5-10-vinget 
skaft under sig, Farv. i rismarker. P: Vercellese. VIII-IX. 

Stratiotes aloides L. Krebseklo. VII. VL. 0-20m. 

Hydrocharis morsus-ranae L. Frøbid. VII-IX. FVTLP. 0-500m. 

Bl~xa japonica (Mig_.) Maxim. Risstjærne. 5-27cm. Enårig undervandsplante 
me forlænget, gaffelgrenet stængel. Bladene skruestillede, linje-lancet
formede, 4-5cm x 2-3mm. Blomsterstilke fra bladhjørnerne. Bægerbladene 4-6 
mm, linjeformede, kronbladene 12-14rnm, linjeformede og hvide. Forvildet i 
rismarker i Vercellese i P. VIII. 0-JOOm. 

Vallisneria spiralis L. Vandskrue. Ålegræslignende ferskvandsplante med 
8-12nun brede blade. Hunblomsterne på lange, skruesnoede stilke. VTLP. 

Lagarosiphon major (Ridley) Moss Buevandpest. 20-50cm. En vandpestart 
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med skruestillede forneden og kransstillede foroven, her 4-flere sammen. 
Bladene 20-30xli-3mm, butte, stærkt tilbagekrummede, ganske finttandede. 
VIII-IX. VTLP, Farv. i L,di Garda, L.d'Iseo, L.di Lugano, L.Maggiore m.m. 

Elodea canadensis Michx Almindelig vandpest. Bladene i kranse på 3-4, 
5-lOmm lange. VI-VII. FVTLP, 0-600m. 
E7eria densa Planchon Grov vandpest. Bladene i kranse på 4-5, 10-30 x 
l~-4mm. IX. LP: Farv. i L,Maggiore, L.di Cornabbio, langs Ticino. 

SCHEUCHZEHIACEAE 

Scheuchzeria palustris L. Blomstersiv. VI-VII. FTP. l000-2000m. 

JUNCAGINACEAE 

Triglochin palustre L. Kærtrehage, 3 ægformede frugter. FVTLP. V-VI. 

T, maritimum L. Strandtrehage. b tenformede frugter. FV. IV-V, Om. 

POTAl\lOGETONACEAE 

1. Alle blade modsatte ••••••••••••.••••••••.•.••• , •••••••• Groenlandia 
" " spredte und tagen evt. blomsterstandsbladene 2. 

2, Bladene udgår fra en tyk, stærkt trævlet rodstok ••••••••• Posidonia 
Jordstænglen ikke trævlet 3, 

3, Bladene båndformede, jordstænglen rodslående ved bladfæsterne Zostera 
Jordstænglen ikke rodslående ved bladfæsterne 4, 

4, Blomsterne 2 sammen. Linjeformede blade med opblæste skeder Ruppia 
Flere blomster i aks, Bladene med cylindriske skeder Potamogeton 

Potamogeton. Vandaks. 

1. Alle eller nogle blade elliptiske, lancet- eller ægformede ••••••• 2, 
11 blade bånd-, linje- eller trådformede 10. 

2. Undervandsbladene uden bladplade •••••••••••••• , •• , •••••• , • , • natans 
11 med " 3. 

3, Undervandsbladene kort- eller langstilkede •••••••••••••.•••••.•.. 4, 
11 helt siddende 7. 

4. Undervandsbladene kortstilkede. Ingen flydeblade .•••.•••.••. lucens 
11 langstilkede, Ofte med flydeblade 5, 

5, Flydebladene gennemskinnelige ••••••••••••••••••••••• , •• , , coloratus 
" uigennemskinne lige 6 • 

6. Undervandsbladene finttandede. Frugterne 3-4mm ••.•••••.•••• nodosus 
" helrandede. " li-2imm polygonifolius 

7, Stænglen fladtrykt. Bladranden savtakket, ofte kruset ••••.• crispus 
11 trind. Bladene helrandede til finttandede 8, 

8, Undervandsbladene med hjærteformet grund. Ingen flydebl, perfoliatus 
" " kilefonnet grund 9, 

9, Undervandsbladene spidse, oftest 5-6cm, finttantlede .••••• gramineus 
" butte, over 10cm, mest helrandede alpinus 

10. Bladene mest tråd-børsteformede, uden skede, med skedehinde •••• 11. .. græsagtigt flade, med både skede og skedehinde 12 • 
11. Bladene tilspidsede. Stænglen stærkt grenet, zigzagbøjet pectinatus .. butte. Stænglen kun grenet ved grunden filiformis 

298. 
12, Bladene mangestrengede, med 3 stærkere strenge. Stænglen 

stærkt sa1mnentrykt , ...••..•••• , , , •••.•••••••.••••. acutifoJ.ius 
Bladene 1-5-strengede. Stænglen trind eller noget sammentrykt 13. 

13, Stænglen tydeligt sammentrykt, mindst dobbelt så bred som tyk •• 14, 
" trind eller svagt sammentrykt, med rundt el. ovalt tværsru5. 

14. Bladene 5-7cm, 3-strengede, Aksstilken ca. = akset ••• obtusifolius 
4-5cm, 5-strengede. " 2-3 x " frie si i 

15. Bladene 1-strengede. Frugtens buglinje næsten ret •••••• trichoides 
" 3-5-strengede. Frugtens buglinje krum pusillus 

Potamogeton natans L. Svømmende vandaks. IV-VII, FVTLP. 0-1500m. 

P. polygonifolius Pourret' Aflangbladet vandaks. IV-VI. FV. 0-1500m. 

P. nodosus Poiret Knudevandaks. Flydebladene store, elliptiske eller 
lancetformede, 9-14xJ-6cm; undervandsbladene lancetformede, op til 20x4 
cm. Aksstilkene fortykkede foroven, Stængelleddene kortere forneden, hvor 
stænglen derfor bliver knudret. VI-VIII. FVTLP. 0-60Qm, 

P, coloratus Vahl Vejbredvandaks. IV-VI. FVT. 0-500m. 

P. alpinus Balbis Rustvandaks. VII-VIII. FVTL. l000-2250m. 

P. lucens L. Glinsende vandaks. VI-VIII. FVTLP. 0-1500m, 

P. perfoliatus L. Hjærtebladet vandaks, VI-VII. FVTLP. 0-1800m. 

P. gramineus L. Græsbladet vandaks. VI-VIII, VTLP. 0-J.OOOm. 

P. crispus L. Kruset vandaks. IV-V. FVTLP. 0-lOOOm. 

P. acutifolius Link Spidsbladet vandaks. VI-VII. FVTLP. 0-500m. 

P. obtusifolius Mert.& Koch Butbladet vandaks. VI-VIII. T. 0-1500m. 

P. friesii Rupr. Brodbladet vandaks. VI-VIII. F: Aquileia. 0-llOOm. 

P. pusillus L, Spinkelt vandaks. VI-VIII. FVTLP. 0-2000m. 

P. trichoides Cham.& Schl. Hårfint vandaks. V-VII. VLP. 0-1600m. 

P. pectinatus L. Børstebladet vandaks. VI-VIII. FVTLP. 0-2000m. 

P. filiformis Pers. Trådvandaks. VII-VIII. FVTP. 0-2500m. 

Groenlandia densa (L.) Fourr. Tæt vandaks. V-VI. VTLP. 0-lOOOm. 

Ruppia maritima L. Almindeligt havgræs, Frugtstilkene 2-4cm, rette. Øvre 
blade med ret skede. V-IX. FV. 

R. cirrhosa (Petagna) Dumort. Langstilket havgræs, Frugtstilkene 8-lOcm, 
skruesnoede. Øvre blades skeder lidt opblæste. V-IX. FV. 

Posidonia oceanica (L,) Delile Gedebollegræs. Jordstænglen tæt besat 
med fibre og bladrester, skyller op på stranden som "gedeboller" . .Åle
græsagtig havplante. Bladene med 13-17 strenge, 8-15mm brede og 10-30cm 
lange med but til udrandet spids. X. PV. 

Zostera marina L. Ålegræs. Bladene 3-lOmm brede med 5-9 strenge, Blad
spidsen helrandet ( i modsætning til Cymodocea). II-III. FV, 
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Zostera noltii Hornem. Dværgbændeltang. Bladene 5-20cm x 1mm, 1-strenge
de. IV-VI. FV. 

ZANNICHELLIACEAE 

Zannichellia palustris L. Vandkrans. Vandplante med trådformede blade, 
ofte 3 1 krans. Grupper på 2-6 frugter i bladhjørnerne. IV-VII. FVTLP. 
ss). pedunculata Rchb.: Stilket vandaks. Småfrugterne tydeligt (mindst 1 
mm stilkede, den krumme side med en ujævn kam. Bladene ofte brunlige. 
ssu. major Boenn.: Stor vandkrans. Småfrugterne m.m. siddende, 2 x grif
len. Bladene l-2mm brede. Planten flydende, 10-lOOcm lang, friskgrøn. 
ssE· repens Boenn.: Krybende vandkrans. Småfrugterne m.m. siddende, 4 x 
griflen. Bladene under 1mm tykke. Planten rodslående, kort. 
cimodocea nodosa (Ucria) Asch. Finttandet ålegræs, Et ålegræs, der er op 
til 4mm bredt, med 7-9 strenge og finttandet i spidsen. Saltvand. FV. 

NAJADACEAE 

NaJas. NaJade. Enårige, gaffelgrenede vandplanter. Bladene 2-5 sammen, 
tydeligt takkede. 

1. Bladene l-2rrun brede uden tænder, disse m.m. tornagtige •••..• marina 
" højst 1mm brede med tænder 2. 

2. Bladskederne forlængede i 2 spidse flige på indtil 2mm •••• graminea 
" rundede til afskårne fortil 3. 

3. Bladene mest 4-5 sammen. Bladskederne med afrundede øren fortil 

Bladene J sammen. Bladskederne afskårne fortil 
gracillima 

minor 

Najas marina L, Stor najade. 10-?0cm, Bladskederne ikke eller meget 
svagt ørede. Bladtænderne store og grove. VTLP. VI-VIII, 0-JOOm. 

N. minor All. Skør najade. 5-25cm. Bladene op til Jem lange, med 5-17 
par tydelige og skarpe tænder. VI-VII, FVTLP. 0-JOOm. 

N. graminea Delile Græsnajade. 10-40cm. Bladene indtil 4cm, med 30 eller 
flere par meget små tænder. VI-VII, Tidligere i FVLP, Uddød? 

N. gracillima (A.Braun) Magnus Fintandet najade. Bladene 2-Jtcm, indtil 
0,3mm brede, linje-børsteformede, med 6-20 par utydelige tænder, VI-VII, 
Meget alm. i rismarker i LP fra Adda til Dora. 

LILIACEAE 

1, Blomsterne 
" 

2. 1 griffel, 
3 grifler 

udgår næsten lige fra løget, stænglen meget kort •••••• 2. 
sidder på en tydelig stængel 3, 
der er 3,delt nær spidsen •.•.•.•••••••••••.. Bulbocodium 

3, Blomsterne i bladhjørnerne eller i klaser fra bladhjørnerne 
" i en m.m. endestillet stand 

4, "Bladene" nåleformede .... , , •• , • , . , •.• , ••••• , • , , , •. , • , , , , , 
Bladene flade 

Colchicum 
.•.•.• 4. 

8. 
Asparagus 

5. 
5, Bladene bløde og løvfældende • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 6 • 

7. 
•.• , , ••. , .•••• , • , •• , Streptopus 

Polygonaturn 

" stive og stedsegrønne 
6, Bladgrunden stærkt stængelomfattende 

11 ikke 
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7. Slyngplante med tornet stængel •• , ••• , • , • , , , , • , , , •• , , , , ••.. , , Smilax 
Staude uden tornet stængel Ruscus 

8, Blomsterne i en skærm, omgivne af svøbblade i knop ••••••.••• Allium 
11 sjældent i skærm, i så fald uden svøb 9, 

9, Blosterbladene mindst 1/5 sammenvoksede , • , , , , • , , •• , , •• , , , •• , , , • , 10. 
" under 1/5 " 14. 

10. Blomsten 8-lOcm, gul eller orangerød ••••••••••••••••• Hemerocallis 
Nlomsterne mindre, af anden farve 11. 

11. Oftest 2 bredt lancetformede blade •..•••••••.••••••.•• Convallaria 
Bladene m.m. linjeformede 12. 

12. Blosterrøret m.m. indsnævret ved mundingen ••••••••••••••.• Muscari 
11 ikke " fortil 13, 

13, Blomsterne 2-3cm. Kapslen kugleformet .••••••••••••.•••. Hyacinthus 
" 8-16mm. 11 trekantet Bellevalia 

14. J-4 ~elt frie gri~ler , • , ••• , , , , , , •.•• , •• , •• , , ••••••• , , •••... , •• 15. 
1 griffel, undertiden med tredelt spids 17, 

15, 4 blade i krans • , •• , • , •..... , , .. , . , , • , , • , , ••• , • , • , .•.••••••. Paris 
Bladene spredte eller grundstillede 16, 

16. Bladene bredt ægformede til elliptiske, længdefoldede •.•. Veratrum 
" sværdforme de Tofieldia 

17. Sivformede stængler med skælagtige blade. Bla blomster Aphyllanthes 
Med grønne blade 18. 

18. Bladene grunds~illede (1-2 kan dog omskede stænglen lidt) 19, 
Med stængelblade eller bladagtige støtteblade 24, 

19, Blomsterne blå, lilla eller lillarøde •• , ••...• , ••• , •••.• , • , • , • , 20. 
hvide (gullige eller grønlige) 21. 

20. Blomsterne med 1(0) støtteblad. Blomsterne stjærneformede ,, Scilla 
'' 

11 2 støtteblade, Blomsterne klokkeformede Hyacinthoides 
21. Med løg, Blosterbladene med grøn midterstribe •••.•.•• Ornithogalum 

Uden løg, men med en kort jordstængel 22. 
22. Blosterbladene med 1 ribbe • , , , , , , • , , , , , • , , ••.••• , , •• , •• Asphodelus 

" " 3 ribber 2J, 
23, Blomsten tragtformet. Støvknapperne rygfæstnede •••••..•. Paradisea 

11 hjulformet. " endefæstnede Anthericum. 
24, 2 hjærteformede blade •••.. , , • , •.••••. , •••• , • , •••• , • , , , Maianthemum 

Bladene ikke hjærteformede 25. 
25, Støvfanget siddende , ... , • , , ••. , , , , • , •••• , .. , , •• , •••• , , • , ..• Tulipa 

" stilket, på en griffel 26, 
26, Blomsterne lysegule , ,,, ,,,,,, •.••••••••••••••••••••••••.• ,,, Gagea 

" ikke gule 27. 
27, Blomsterne hvide med rødlige eller lilla årer •••.••.••..•• Lloydia 

11 anderledes 28. 
28. Bladene linjeformede. Blomsterne ofte spættede .••.•••• Fritillaria 

" lancetformede eller elliptiske 29. 
29, Oftest 2 spættede stængelblade, Blomsterne lyserøde Erythronium 

Mange stængelblade Liliurn 

Tofieldia pusilla (Michx) Pers. Bjørnebrod, 5-lOcm. Bladene overvejende 
grundstillede, l-5cm lange, med 3-4 ribber, Blomsterne mest i et hovede, 
5-10 stykket, gulgrø:n....~e. Blomsterstilken ved grWJ.den med et 3-delt støt
teblad og uden forblade. VII-VIII. VTLP. 1800-2670m. 
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Tofieldia calyculata (1.) Wahlenb. Mosebjørnebrod. 15-JOcm. Som den fo
regaende, men blomsterstilken med udelt støtteblad og et ]-delt forblad 
lige under blomsten. Bladene 2-15cm, med 4-10 ribber. FVTLP, VI-VIII, 

Veratrum nigrum L. Sort foldblad. 50-lOOcm. De nedre blade 10-25x4-10cm, 
m.m. foldede langs ribberne. Blomsterne rødbrune til sortlilla, 9-15mm 
brede, i en ofte stor top. V-VII. FVTL. 0-1400m. 

V. albtun L. Hvidt foldblad. 50-175cm. Som den foregående, men blomster
ne hvidgrønne eller gulligeVI-VIII. FVTLP. 800-2100m. 2 underarter: 
ssp. album: Blosterbladene hvide ovenpå, grønne nedenunder. R.sj, 
ssp. lobelia....~um (Bernh.) Are.: Blosterbladene gulgrønne og grønstribede, 
ovenpå med en grøn V-formet plet. Alm. 

Asnhodelus fistulosus L. Trind skarnlilje. 30-50cm, Bladene m.m. trinde, 
hule, l-5mm brede. Blomsterne i en smalt pyramideformet top. Blosteret 
12-16rnm, med rød ribbe. Kapslen m.m. kugleformet, 5-7rnm, III-V. VP. 

A. albus Miller Hvid skarnlilje. 80-120cm. Bladene flade, 50-70 x ca. 2 
cm. klasen tæt, mest ugrenet, 25-35cm. Blosterbladene 15-20mm, med grøn 
midterribbe. Kapslen ægformet, 8-15rnm, V-VI. FVTLP. 300-l?OOm. 

Paradisea liliastrum (1,) Bertol. Paradislilje. 30-60cm. Mange, græsag
tige, 3-Srnm brede blade, 5-10 noget ensidige blomster pa 3-5cm. VI-VII. 
FVTLP. 800-18oom. 
Anthericum ramosum 1, Grenet edderkopurt, Blosterbladene 8-lJmm. Blom
sterst1lken leddet nær grunden. V-VII. FVTLP, 0-1600m. 

A. l1l1ago L. Ugrenet edderkopurt. Blosterbladene 15-22mm. Blomsterstil
ken leddet lidt under midten. V-VI. FVTLP. 300-lBOOm. 

APhyllanthes monspeliensis L. Blå nellikelilje. 20-JOcm. Tæt tueformet, 
noget bl&grøn plante med sivagtige stængler, hvis blade er reducerede til 
hindeagtige skeder. Blomsterne endestillede, 1-3 sammen. IV-V. LP. o-800m. 

Hemerocallis lilioasphodelus L, Gul daglilje. 50-lOOcm. Bladene 12-18mm 
brede. Blomsterne klart gule, lugtende, med flade rande. VI-VII. FVTL. 

H. fulva (1.) L. Rødgul daglilje. 50-lOOcm. Bladene 2-Jcm brede. Blom
sterne mat orange, ikke lugtende. Indre blosterblade med bølgede rande. 
V-VI. Forvildet i FVTLP. 0-600m. 

Colchicum. Tidløs. Bladene udvikles efter blomstringen hos alle arterne. 

1. Støvfangene korte, prikformede. Løghinden rødbrun , .••.•••• alpinum 
" lange og nedløbende. " mørkebrun 2. 

2. Skeden om blomsternes grund med smal hindekant .••••••••• lusitanum 
" '' '' '' '' bred 3, 

3, Griffelgrenene hagekrummede foroven. Støvdragerne udgår fra 
2 forskellige højder, de lange sidder øverst .••••••• autumnale 

Griffelgrenene kun let krurrunede. Støvdragerne udgår fra samme 
højde neapolitanwn 

Colchicum aloinum Lam. Alpetidløs. 2(3) blade p~ 8-12cm x 2-lOmm. Blo
sterbladene i7-30x4-6mm. Kapslen 15-20r:un. VII-IX. VLP. 0-lBOOm. 
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Colchicum lusitanum Erot. Fembladet tidløs. 4-5 blade på 18-J5cm x 20-40 
mm, Blomsterne svagt spættede (ikke hos de andre arter). Støvknapperne 
sortlilla til bleglilla (gule hos de andre). VIII-X. P. 0-1400m. 

C. autumnale L. Høsttidløs. 4(3-5) blade på 15-35x4-7cm. Kapslen valnød
destor. Blosterbladene mest 40-60xl0-15mm, VIII-IX. FVTLP. 0-2100m. 

c. neapolitanum Ten. Bølgeåret tidløs. 3-4 blade på 14-26xl-3(-4)cm. Kap
slen hasselnøddestor. Blosterbladene mest 30-45x7-12mm. IX-XI. P. 0-lJOOm. 

Bulbocodium vernum L, Lysblomst. Lyslilla blomster som hos Tidløs, men 
bladene til stede under blomstringen. Blosterbladene 4-6cm, med spidse ø
ren ved grunden. Bladene indtil 15mm brede. Knolden li-Jem. II-IV. P. 

B. versicolOr (Ker-~awler) Sprengel Liden lysblomst. Blosterbladene 2!-4 
cm, uden eller med butte øren ved grunden. Bladene 5-8mm brede. Knolden 
1-l}cm. II-IV. P. 600-1900m. 

Gagea. Guldstjærne. 
1. Blomsterstilkene dun.ede ••• , ••••••••••••••••••••• , •••••• , ••••.••••• 2. 

glatte 3. 
2. Stænglen glat foroven. Grundbladene hule •••••••••••••••••• fistulosa 

" m.m. håret foroven. Grundbladene furede arvensis 
3, Grundbladet 7-lOrnm bredt, med hætteforrnet spids •••••.••••••••• lutea 

" l-6mm " , uden 11 
" 4. 

4. Grundbladet 1-Jmm bredt, mest m.m. rendeformet •••••••••••••• pusilla 
" J-6mm 11 

" fladt pratensis 

Gagea pusilla (F.W.Schm.) Schultes DværgguldstJærne 3-lOcm. Grundbladet 
ofte meget længere end stænglen. 1 løg. Blosterbladene 8-lJmm, halvbutte. 
III-IV. P: Søalperne. 0-SOOm. 
G. fistulosa (Ram.) K-G. Alpeguldstjærne. 10-20cm. Oftest 2 halvtrinde, 
hule grundblade. Blosteret 13-l?mm. VI-VIII. FVTLP. 1500-2800m. 
G. arvensis (Pers.) Du.m. (G. villosa) Agerguldstjærne. 10-15cm. 2 næsten 
modsatte, dunet stængelblade. III-V. FVTLP. 0-1800m. 

G. yratensis (Pers.) Dum. Engguldstjærne. 8-20cm. Bladgrunden ofte rød-
111 a. Bladene ellers lidt blågrønne. IV-V. FTLP, 100-1500m. 

G. lutea (1,) K-G. Almindelig guldstjærne. III-V. FVTLP. 500-1500m. 
Lloydia serotina (L.) Rchb. Stribelilje. 5-15cm. Mest 2 trådformede, 
7-20cm lange grundblade; 2-4 stængelblade. Blomsten 9-15mm, hvid med rød
lilla midterribbe. VII. FVTLP. 1600-3000m. 
Tulipa silvestris L. Vild tulipan. 20-JOcm. Nederste blad mindst 12mm 
bredt. Blomsten 3!-6cm, gul, undertiden med grønligt skær udvendigt. 
Støvknapperne 4-9mrn, IV-V. TLP. 0-800m. 

T. australis Link Sydlig tulipan. 25-40cm. Nederste blad under 12mm 
1 bredt. Blomsten 2-Jtcm, gul, med rødt skær udvendigt. Støvknapperne 22-4 

mm. V-VI. TP. 800-18oom. 
Erythroniurn dens-canis L. Hundetandslilj e., l0-20cm, Bladene 5-9xl-i-4cm, 
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rød- eller blegspættede. Den enlige blomst nikkende, lyserøde med tilbage
krummede, 18-30mrn lange blosterflige og fremadrettede støvdragere og grif
fel. III-IV. FVTLP. 0-600m. 
Fritillaria tubaeformis G.& G. Alpevibeæg. 8-24cm. Alle blade spredt~. 
Den enlige blomst 32-48mm, meget bredt klokkeformet, lilla eller gullig, 
spættet. Honningkirtlerne sidder 10mm over blosterets grund. VI-VII. TLP. 
F. involucrata Guss. Trebladet vibeæg. 15-25cm. Nederste blade modsatte, 
6-IOmm ·brede, øverste 3 i krans, de mellemste modsatte eller spredte• Blo
steret 30-40mm, ofte grønligt, spættet. IV-V. 500-1500m. P. 
F. montana Hoppe (F. orientalis, F. tenella) Krogvibeæg. 20-30cm. Ne~er
ste blade 2-3 sammen, 3-6mm brede, mellemste spredte, øverste ofte 3 i 
krans. Blosteret 2-3cm, grønligt, spættet. IV-V. 300-1800m. T: Trento. 

Liliwn martagon L. Kranslilje. 50-90cm. Bladene i kranse på 4-8, lancet
formede. Blomsterne hængende, op til 3icm, vinrøde og ofte plettede, med 
krummede blo~terblade. VI-VII. FVTLP. 300-1600m. 

L. bulbiferum 1. Brandlilje. 30-SOcm. Bladene sp~edte. De 1-3 blomster 
oprette, 5i-8tcm, udbredt-tragtformede, rødgule til oran~erøde. Støvknap
perne rødbrune til orange. FVTLP. V-VII. 500-1900m. 2 unaerarter: 
ssp. bulbiferum: øvre bladhjørner næsten altid med yngleknopper. Bloste
ret orangegult;·.:roest uplettet. Mest Østlig. 
ssp. croceum (Chaix) Are.: Stort set uden yngleknopper. Blosteret orange
rødt med mørke pletter. Mest vestlig. 
L. carniolicum Bernh. Lancetbladet lilje. 30-80cm. Bladene spredte, lid~ 
oprette. 1-3 hængende blomster med stærkt tilbagekrummede blosterblade pa 
3-6icm, cinnober- til ildrøde (orange eller gule). V-VII. FV. 400-1200m. 

Scilla hyacinthoides L. HyacintvR.r.stjærne. 30-80cm. Løget ~-5cm. Bladene 
J0-50xl-3cm. Blomsterstanden klaseformet med l-3cm lange stilke og 50-100 
blomster på 5-7mm. IV-V. VL. 0-600m. 
S. bifolia 1. Tvebladet vårstjærne. 5-20cm. Glat.og skinnende. Oft~st 2 
ca. lem brede blade med ofte noget hættefonnet spids. 6-10 gråblå-lilla 
blomster på 8mm. III-V. FVTLP. 500-2000m. 
s. amoena L. Himmelblå vAr.stjærne. 10-15cm. 4-7 1-licm brede blade. Kl~
sen med 2-6 klart blå blomster på 9-12mm. Stænglen kantet. III-IV. Forvil 
det i VT. 0-600m. 
s. autumnalis L. Høstvårstjærne. 5-20cm. Bladene væk eller korte under 
blomstringen, l-2mm brede. 6-20 b~omste: i en forlænget kl.ase• Blosteret 
3-5mm, lillaagtigt med brungrøn midterr1bbe. VIII-IX. FVTLP. 0-1400m. 

Hyacinthoides hispanica (Miller) Rothm. Spansk vårstjærne. 20-50cm •. 
Klasen opret, højst lidt ensidig. Blomster~e ikke lugtende,.l-2cm, spid
serne ikke tilbagebøjede. Støvknapperne bla. III-IV. Farv. i VL. 0-500m. 

H. non-scripta (L.) Chouard Klokkev'3r.stjærne. 15-30cm~ Klasen .nikken~e 
i spidsen, ensidig. Blomsterne lugtende, l2-2cm, med ~ilbagebøJede spid
ser. Støvknapperne flødefarvede. IV-V. Dyrket og forvildet. 

Ornithogalum. Fuglemælk. 
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1. Blomsterstilken ca. i x støttebladet, nikkende i frugt ••••••••••• 2. 

11 højst lidt kortere end støttebladet 3. 
2. Frugtknuden ca. så lang som griflen ••••••••••••••••••••• boucheanum 

" noget kortere end griflen nutans 
3. Klasen forlænget, med 20-80 blomster ••••••••••••••••••••••••••••• 4. 

" kort, halvskærmformet, med 2-15 blomster 6. 
4. Blomsterne hvide indvendigt ••••••••••••••••••••••••••••• narbonense 

" grønlige eller gullige indvendigt 5. 
5. Blomsterne klare eller bleg,t grønlighvide •••••••••••• sphaerocarpum 

" gullige til grønlige pyrenaicum 
6. Bladene uaen hvid midterribbe ••••••••••••••••••••••••••••• gussonei 

" med " 11 7. 
7. Frugtstilken S-formet nedbøjet ••••••••••••••••••••••••••• refractum 

11 opstigende, udstående eller let nedbøjet 8. 
8. Løget omgivet af småløg. Kronen oftest 15-25mm ••••••••••••••••••• 9. 

n enligt. Kronen oftest 10-15mm kochii 
9. Småløgene sidder uden for løghinden, med egne blade ••••• umbellatum 

" " inden 11 11 
, uden blade divergens 

Ornitho~alum umbellatum L. Kostfuglemælk. Nedre frugtstilke udstående i 
frugt. apslens ribber butte, jævnt fordelte. IV-V. FVTLP. 0-1200m. 

O. divergens Boreau Stribet fuglemælk. 10-30cm. Frugtstilkene udstående 
eller let nedbøjede. Kapslens ribber spids, m.m. jævnt fordelte.IV-V.VTL. 

O. kochii Parl. Smalbladet fuglemælk. 5-20cm. Løget mest uden, sjældent 
med enkelte småløg. Frugtknuden gulliggrøn foroven. Kapslen stærkt fordy
bet i spidsen. Frugtstilkene opret-udstående. IV-V. FVT. 0-800m. 

o. gussonei Ten. (0. orthophyllurn) Smalbladet fuglemælk. Kapslen med 6 
butte kanter, adskilte afrdybe furer. Støvknappen ofte med en mørk plet 
ved støvtråden. IV-V. VTLP. 0-1200m. 

O. refractum Kit. Lav fuglemælk. 5-Bcm. Løget omgivet af talrige småløg, 
der er bladløse i mindst lår. Stænglen t-lcm. Kapslen omvendt ægformet 
med parvist stillede, butte ribber. III-IV. F: Pieris, Grade. 0-400m. 

O. nutans L. Nikkende fuglemælk. Støvtrådene indvendigt med en tandløs 
liste. Bladene friske under blomstringen. III-IV. TP. 0-llOOm. 

O. boucheanum (Kunth) Asch. Havefuglemælk. 20-60cm. Støvtrådene med en 
tand tæt under støvknappen på indersidens længdeliste. Bladene visnende 
under blomstringen. Blosterbladene ofte med bølget rand. Farv. i T.IV-V. 

O. narbonense L. Pyramidefuglemælk. 30-50cm. Bladene grønne under blom
stringen. Frugtknuden 3t-5mm, ægformet med afskåret spids. Griflen 
4,2-5,Smm. Støttebladene 9-12mm. V-VI. FV. 0-1400m. 

O. pyrenaicum L. Pyrenæisk fuglemælk. 30-60cm. Bladene ofte visne under 
blomstringen. Blosteret grønligt udvendigt, gulligt indvendigt, efterhån
den med indrullede kanter. Frugtknuden afskåret foroven. V-VII. FVTLP. 

O. srhaerocarpum Kerner Rundfrugtet fuglemælk. 30-60cm. Som foregående, 
men rugtknuden rundagtig til ægformet. V-VI. FVT. 0-lOOOm. 

Hyacinthus orientalis L. Hyacint. III-IV. Forvildet i III-IV. 0-600m. 
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Bellevalia romana (L.) Rchb. Hvidlig rørhyacint. 20-40cm. Bladene 5-15 
mm brede. klasen aflang, 20-30-blomstret. Blosteret 8-lOmm, skidenhvidt, 
senere skidenbrunt; fligene= eller længere end røret. III-IV. FLP. 

B. trifoliata (Ten.) Kunth Trebladet rørhyacint. 25-40cm. Bladene opret
te, i5-30mrn brede. Blomsterne 8-16mm, lilla med grønlige tænder, disse 
ca. i x røret. III-V. V: M.Berico. 0-400m. 

Muscari. Perlehyacint. 

1. Klasen løs, 10-25cm lang. Øvre blomster lyslilla og golde .. comosum 
n tæt, 2-6cm lang. Alle blomster blå 2. 

2, Blosterets tænder mørkeblå •••••••••••••••••.•••••.•••••• commutatum 
11 hvide 3, 

3, Mange blade, længere end skaftet, ofte med visnende spids atlanticum 
2-3 blade af længe med skaftet og med grøn spids kerneri 

Muscari commutatum Guss. Mørk druehyacint. 10-20cm. Bladene ca. 2mm bre
de forneden, indtil 5mm brede længere oppe. Blomsterne 3!-7mm, sortlilla. 
III-IV. F: Gorizia. 0-1800m. 
M. atlanticum Boiss. (M. racemosum, M. neglectum) Druehyacint. 10-20cm. 
Bladene li-3mm brede, furede eller noget sivagtige. Blomsten 4-4imm, mør
keblå, vellugtende, blådugget udvendigt. III-VI. FVTLP. 0-2000m. 

M. kerneri Marchesetti (M. botryoides p.p.) Bleg perlehyacint. 10-15cm. 
Blomsten 2i-3imm, lyseblå, lugtløs, ikke blådugget. III. FVL. 0-300m. 

M. comosum (L.) Miller Duskhyacint. 30-?0cm. De golde topblomsters stil
ke 6-25mm, 3-6 x blomsterne. Frugtbare blomster 5-9tmm, lysebrune, med 
stilke på 5-lOmm. Bladene i-ltcm brede. IV-VI. FVTLP. O-l500m. 

Allium. Løg. 

1. Bladene stilkede, lancetformede •••••••••••••••••••••••••••••••••• 2. 
ikke stilkede, parallelsidede 3. 

2. Bladene omskeder 1/3-1/2 af stænglen. Stilkene l-2cm ••• victorialis 
" 

11 ca. 1/5 " " " 10-20cm ursinum 
3. Blomsterstanden kun med yngleknopper ••••••••••••••••••••••••••••• 4. 

n med blomster 5. 
4. Bladene hule, li-4mm brede ••••••••••••••••••••••••••••••••• vineale 

" flade, 6-12mm " sativum 
5. Bladene udgår fra samme højde på stænglen •••••••••••••••••••••••• 6. 

n 11 
" forskellige højder på stænglen 14. 

6. Bladene hule og trinde, Røde blomster på 8-llmm •••••• schoenoprasum 
" ikke hule 7. 

7. Stænglen trind ••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••• 8. 
" i hvert fald kantet foroven 10. 

8. Blosteret hvidt eller gullighvidt •••••••••••••.••••••••• ericetorum 
" lyserødt eller hvidt med lyserød midterribbe 9. 

9. Indre støvtråde med tænder forneden •••••.••.••••••••••••••• lineare 
" 11 uden 11 suaveolens 

10. Stænglen trekantet med de 2 kanter svagt vingede neapolitanum 
" anderledes 11. 
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11. Støvdragerne 1/2-1/3 kortere end blosteret, dette 9-15mm •••••• 12. 

" lig eller længere end blosteret, dette 3!-8mm 13. 
12. Bladene blågrønne. Blomsterne hængende hele tiden __ insubricum 

" grønne. Blomsterne først hængende, siden oprette 
narcissiflorum 

13. Bladene kølet-trekantede. Støvdragerne ca.= blosteret angulosum 
'' flade, Støvdragerne længere end blosteret senescens 

14. Stænglen hul og opblæst, 5-40m.m tyk ••••••••••••••••••••••••• cepa 
11 ikke opblæst, mest marvfyldt 15. 

15, De 3 indre støvtråde tydeligt 3-spidsede •••••••••••••••••••••• 16, 
11 11 

" 
11 ikke eller svagt 3-spidsede 21. 

16. Blosterbladene tilspidsede, lyserøde. Indesl. støvdr, acutiflorum 
. " ,, butte til spidse 17. 

17. Bladene hule hele vejen. Med yngleknopper •••••••••••••••• vineale 
" højst hule forneden 18. 

18. Svøbet blivende, oftest 2-bladet. Udragende støvdr. sphaerocephalon 
11 affaldende, 1-blade t 19. 

19. Svøbbladet med meget langt næb. Blomsterne ofte uudviklede sativum 
11 kort næb. Blomsterne veludviklede 20. 

20. Blomsterbladene med ru køl. Bladene rukantede ••••••• ampeloprasu.m 
" jævne. Bladene ikke " rotundum 

21. Støvdragerne langt udragende •••••••••••••••••••••••••••••••••• 22. 
" højst lidt udragende 23. 

22. Med yngleknopper ••••••••••••••••••• , •••••••••••• , •••••• carina tum 
Uden " pulchellu.m 

23. Skærmen med yngleknopper, fåblomstret •••••••••••••••••• oleraceum 
" uden " , mangeblomstret 24. 

24. Blosteret lyslillat til hvidt •••••••••••••••••••••••• paniculatum 
" grønligbrunt eller skidenhvidt fuscum 

Allium satiVllID L. Hvidløg. 50-BOcm. Stænglen 1-ltcm tyk. Bladene halvt 
omskedende, 6-12mm brede, Skærmen 2i-5cm bred, ofte fåblomstret med man
ge yngleknopper, Blosteret 3-5mm. Svøbbladet indtil 25cm. Dyrket og farv. 

A. sphaerocephalon L. Hovedløg. 30-90cm. Bladene l-4mm tykke, hule for
neden, oftest visnende. Skærmen kugleformet. Blosteret 3i-5imm, lyserødt 
eller rødlillat. VI-VIII. FVTLP. 0-1900m. 
A. vineale L. Sandløg. V-VII. FVTLP, o-Boom. 

A. rotundum L. Kugleløg. 20-?0cm. Bladene 2-7(-lO)mm brede, Svøbet ikke 
opblæst, kortere end skærmen. Støvdragerne højst af blosterets længde, 
dette 4-6mm, m.m. rødlillat, V-VII. LP. 0-80Qm. 

A, acutiflorum Loisel. Spidsblomstret løg. 20-40cm. Bladene flade, 3-6mm 
brede, med finttandet rand, kølede, Blosteret 6-?tmm, rødlillat, VI-VII. 
P: Alpi di Tenda. 0-800m. 

A. ampeloprasum L. Porreløg. 50-130cm, Bladene visne under blomstringen, 
f-li{-3)cm brede. Skærmen kugleformet, 3-8cm bred, ofte meget tætblom
stret. Blomsterne 3t-5tmm, hvide til mørkerøde. IV-VI. FVLP. 0-1200m. 
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Allium oleraceum L. Vildt løg. VI-IX. FVTLP. 0-1800m. 
A. ~ulchellum G.Don Smukt løg. 30-50cm. Stænglen 3-5mm tyk, i omskedet. 
BLa ene 2-3.mm brede, med rynket rand. 2 svøbblade, det ene meget længere 
end skærmen. Stilkene uens, de indre ofte oprette. VI-IX. FVTLP. 0-1400m. 
A. carinatum L. Kølet løg. 30-60cm. Bladene 2-4.mm brede, jævne, flade 
oventil eller furede. Blomsterstilkene bugtede, 2-4cm, først hængende, 
oprette i frugt. Blosteret 5-7mm, rødlillat. VI-IX. FVTLP. 0-1500m. 

A. kaniculatum L. Topløg. 30-60cm. Bladene indtil 2mm brede, karakteris
tis indrullede som tørre. Skærmen halvcylindrisk til ægformet, 3-4cm 
bred. Stilkene 10-18mm. Blosteret 5-6mm. VI-VIII. FVLP. 0-1500m. 
A. fuscu.m W.& K. 
blad ofte 1±-J x 
FL. 0-lOOOm. 

Brunt løg. 20-60cm. Skærmen fåblomstret. Det ene svøb
skærmen. Blomsterstilkene lyse med brunt skær. VI-VII. 

A. angulosum L. Engløg. 20-45cm. Bladundersiden med skarp køl. Blosteret 
lyst rødliliat. Løgene aflange, sidder på en kort jordstængel. Svøbet 
blivende 2-5-lappet. VI-VIII. FVTLP. 0-800m. Fugtige enge. 
A. senescens L, (A. lusitanicum, A. montanum) Kantet løg. 10-40cm. Blad
undersiden uden tydelig køl. Svøbet 2-J-lappet. Ellers som foregående, 
VII-VIII, FVTLP. 0-1500m. Tørenge, klipper. 
A. narcissiflorum Vill. Trævl. 15-J5cm. Aflange løg med trævlet yderhin
de på kort jordstængel. Skærmen med 5-8(2-15) først hængende, siden op
rette, rødlilla blomster. Svøbbladet ofte 2-J-lappet. P. 1500-2600m. 

,øA, insubricum Boiss.& Reuter Smalt løg. 15-25cm. Løghinderne danner en 
valseform.et skede om løgene. Få hængende eller nikkende, lyserødt-kød
farvede blomster. VII-VIII. 1200-2100m. L: Prealpi Lomb. fra Bresciano 
til Grigne, 

A. ericetorum Thore Hedeløg. 15-J5cm. Løgene m.m. valseform.ede, med en 
gra trævlet løghinde, der minder om Sesleria. Skærmen tæt, 2cm bred, kug
leformet. Svøbet 7-12mm, med 2 uens lapper. VI-VIII, FVL. 200-lBOOm. 

A. lineare L. (A. strictum) Rankt løg. 20-50cm. Løget smalt, J-4xt-lcm; 
løghinden brun, netformet trævlet. Stænglen 1/3 omskedet. Støvtrådene 
4f-6mm. Tamme støvknapper fmm. VI-VIII. TP. 1500-2500m. 
A, suaveolens Jac~. Vellugtende løg. 30-50cm. Løget smalt; løghinden 
grå, parallelt trævlet. Støvtrådene 6-?mm. Tomme støvknapper ca, l!mm, 
V-X. FVP,.Bl.a, strandlavninger. 

A. cepa L, Haveløg. Dyrket og forvildet. VI-VIII. 
A, victorialis L. Allemandsharnisk. 30-60cm. Bladpladerne 12-18x2-8cm. 
Skærmen tæt, 3-5cm bred. Blomsterne 4-5mm, hvide eller gullighvide. Løg
hinden brun og nettrævlet. VII-VIII. FVTLP. 1500-2500m, 
A, schoenoprasum L. ssp. sibiricum (L.) Celak. Purløg. 600-2600m.FVTLP. 

A. neapolitanum Cyr. Hvidt løg. 20-50cm, Oftest 2 t-2cm brede blade. l 
blivende svøbblad. Skærmen 5-8cm bred, mangeblomstret, Bloste-
ret hvidt, 7-12mm, skål- eller stjærneformet. V-VI, VTL. o-Boom. 
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Allium ursinum L. Ramsløg. V-VI, FVTLP. 0-8oom. 

Convallaria ma,jalis L. Liljekonval. V-VI. FVTLP. 0-1200m. 

Maianthemum bifolium (1.) Schmidt Majblomst. VI-VII. FVTLP. Q-2100m. 
Strettopus amplexifolius ~L.).DC. Snoaks. J0-80cm. Minder om følgende 
slæg , men bla~ene m:re tilspidsede.og stænglen tydeligt zigzagbøjet. 
Blomsterne enlige, pa en knækket stilk, der er bøjet op under bladet. 
Blosteret 8-9mm. VI-VIII. FVTLP. l000-2lOOm. 
Polygonatum. Konval. 

1. Bladene smalt lancetformede, i kranse på 3-4(-8) •••• verticillatum 
" bredt elliptiske, spredte 2. 

2. Stænglen trind·. Blomsterne 2-4mm brede, smalle midtpå multiflorum 
" kantet. " 4-9mm " , ikke indsnævrede midtpå J. 

3, Bladundersiden dunet. Bladene grønne. Lugtløse blomster latifolium 
11 glat. Bladene blågrønne. Duftende odoratum 

P. odoratum (Miller) Druce Kantet konval. IV-VI. FVTLP. 200-1500m. 

P. latifolium (Jacq.) Desf. Bredbladet konval, 30-lOOcm. Bladene skin
nende pa begge sider. Blomsterne enlige eller i klaser på 2-5. Stænglen 
svagt dunet foroven. V-VI. l00-60Qm, V: Vicentina. 

P. multiflorum (L<) All. Storkonval. V-VII. FVTLP. 200-1800m. 
P. verticillatum (L.) All. Kranskonval. V-VII. FVTLP. 800-1800m. 
Paris guadrifolia L. Firblad. VI-VII. FVTLP. 200-2000m. 
Asparagus. Asparges. 

1. Kladodierne ("bladene") stærkt tornagtige. Stænglen forveddet 
acutifolius 

Kladodierne mindre tornagtige. Stænglen urteagtig 2, 
2. Stængler og grene længstribede af bruskagtige småvorter maritimus 

" " 
11 jævne 3. 

J. Kladodierne 10-30 sammen, O,l-0,2mm brede ••••••••••••• tenuifolius 
11 3-8(-15) sammen, over 0,2mm brede officinalis 

Asparagus officinalis L. Alm. asparges. V-VI. FVTLP, 0-600m. 

A. maritimus (L.} Miller Bitter asparges. 40-80cm. Kladodierne 10-30 x 
0,3-o,Bmm, i bundter på 4-7(3-11), lidt affladede. Blomsterstilkene mest 
6-lOmm. Mest klitlavninger. V-VI, V. 

A, tenuifolius Lam. Stenasparges. 30-BOcm. Stærktgrenet. Stænglerne rød
lige forneden. Kladodierne bløde og hårtynde, 5-?mm lange. Blomsterstil
ken l-2fcm, leddet under blosteret. V-VI. FVTLP. 0-1300m. 
A, acutifolius L. Buskasparges. J0-150cm. Stænglerne hvide eller grå. 
Kladodierne i0-30(5-50) sammen, 2-8x0,3-0,5mm, Blosteret gulgrønt, J-4 
mm. Bærret sort. VIII-IX. FVL. 0-1300m. 

Ruscus aculeatus L, Musetorn, 20-60cm. Halvbusk med mørkegrønne, stribe
de grene og mørkegrønne, æg-lancetformede, tornspidsede kladodier på 
20-30x8-14mm med blomster og frugter udgående fra midten af kladodiets 
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overside. Blomsterne grønlige, 4mm. Rødt bær. II-IV{IX-XI). FVTLP.0-600m 

Ruscus hypoglossum L. Tungeblad. 20-40cm. Som den foregående, men oftest 
ugrenet. Bladene 5-lOcm, ikke stikkende. XII-IV. FVLP. 0-1400m. 
Smilax aspera L. Pigtråd. l-15m. Stedsegrøn slyngplante med kantede og 
tornede stængler med spredte hjærte-pilformede, læderagtige blade, ofte 
8-10x4-5cm. Blomsterne hvide, 4-5mm, i skærme i korte stande fra de øvre 
bladhjørner. Bærret rødt eller mørkt. IX-XI. FVL. 0-1200m. 

AGAVACEAE 
Yucca. Palmelilje. Bladene læderagtige. Blomsterne hvide, 3!-6cm, nikken
"c!"e"riied frie blosterblade. Korte og brede støvtråde. Blomsterne i en ret 
stor top. Dyrkede og forvildede nordamerikanske arter. 

Yucca filamentosa L. Palmelilje. lm. Urt uden overjordiske stængel. Bla
denes rand stærkt trævlet. Bladene 45-60x4-5cm. 

Y. gloriosa L. Rødkantet palmelilJe. 1-Jm. Med overJordisk stængel på 
f-l,2(-2)m. Bladene 50-lOOx5-8cm, meget stive, med stikkende spids, med 
rødbrun rand, der oftest er helrandet hos de ældre blade. VII-VIII. 

Y. aloifolia L. Høj palmelilje. l-6m. Med overjordisk stængel. Bladene 
2o-5ox2-3cm, stive og læderagtige, med hvidlig, finttandet rand. Blom
sterne med grøn eller lilla grund. VIII-IX. V: Venedig. Garda. 

AMARYLLIDACEAE 
Sternbergia lutea {L.) Ker-Gawler Tordenurt. 12-22cm. Ligner gule, høst
blomstrende krokus, dog med 6 støvdragere og en stængel på 4-lOcm. Blade
ne 7-15mm brede, friskgrønne. Blomsten 3!-6cm. IX-XI. LP. 0-1200m. 

Leucojum. Hvidblomme. Nikkende blomster med 6 ens, hvide blosterblade 
med en grøn plet lige under den fortykkede spids. 

L. vernum L. Vårhvidblomme, Dorothealilje. 12-35cm. Stænglen ofte længe
re end bladene. Blomsten mest enlig, 15-22mm. II-IV. FVTLP. 0-1200m. 

L. aestivum L. Sommerhvidblomme. 35-60cm. Stænglen ofte kortere end bla
dene. En skærm på 2-5(1-7) blomster på 13-22mm. IV-V. FVL. 0-300m. 
Galanthus nivalis L. Vintergæk. III-IV. FVTLP. 0-1200m. 

Narcissus. Narcis. 

'r:-'Eikronen mindst 2 x så lang som bred ••.•••••••••••• pseudonarcissus 
" kortere 2. 

2. Bikronen ca. så lang som bred, bølget og lappet •.••. incomparabilis 
højst% x så lang som bred 3, 

3, Bladene trinde, 2-4mm tykke •• , , •••••••••••••••••••••••••• jonquilla 
" flade, 5-12mm brede 4, 

4. Blomsterne mest 2 sammen. Bikronen gul med bleg rand •••••• biflorus 
" enlige. Bikronen gul med orangerød rand 5. 

5. Blosterbladene næppe overlappende •••••••••••••.•••••••• radiiflorus 
overlappende poeticus 
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Narcissus pseudonarcissus L. Påskelilje. III-IV. Dyrket og forvildet. 

N. jonguilla L, Sivnarcis. 20-40cm. Bladene furede. 2-5 gule blomster i 
skærm. Blosterrøret 2-Jcm, blosterbladene 1-ltcm. Bikronen kopformet og 
rundtakket. III-IV. Forvildet i FVL. 

N. biflorus Curtis {N. medioluteus) Tveblomstret narcis. 20-40cm, Blade
ne blagrønne, 7-lOmm brede. Blosterrøret 2-2tcm. Blosterbladene hvide, 
rundagtige, ca. 2cm. III-IV. Dyrket og forvildet. 

N. incomnarabilis Miller Ægte narcis. 20-40cm. Bladene 8-12mm brede. Blo
sterbladene blegg,~le, 2i-3cm, overlappende. Blomsten enlig. Bikronen 
orangegul, kopformet, lem bred. II-IV. Sjældent forvildet. 

N. radiiflorus Salisb. Smalbladet pinselilje. 20-)0cm. Bladene blågrønne, 
5-Bmm brede. Blosterbladene 22-30mm, lancetformede. IV-V. FVTLP.300-1500m. 

N. poeticus L. Pinselilje, Bladene 6-lOmm brede. Blosterbladene 20-25mm, 
omvendt-ægformede til rundagtige. IV-V. P. 600-1600m. 

DIOSCOREACEAE 
Tamus communis L. Fedtblad. l-4m. Slyngplante med spredte, ret store 
(5-loxJ-Bcm), hjærteformede, fedtglinsende blade med 3-9 buekrummede og 
grenede årer. Små, 6-fligede, grønne blomster i klaser fra bladhjørnerne. 
IV-V. FVTLP. 0-800m. 

PONTEDERIACEAE 
Sump- eller vandplanter med brede blade og 6-tallige, blå eller hvide 
blomster med blosterrør og lidt uregelmæssige. 

Pontederia cordata L. Geddenæb. 30-lOOcm. Krybende, Bladene smalt trekan
tet-ægformede med hjærteformet grund, 12-22cm. En klase på 10-15cm. Blom
sterne himmelblå, 10-12mm. VIII-IX. L: Forvildet i søerne i Varese og Co
mabbio. 

Heteranthera reniformis Ruiz og Paven Mudderhyacint. Krybende og rodslå
ende med spredte, langstilkede, hjærteformede blade på 3-5cm. Karte aks 
med 2-5 hvide, spidsfligede blomster med et rør på 6-lOmm. VIII-IX. I 
kanten af rismarker. Forvildet i L fra Pavia til S.f. Milano. 

IRIDACEAE 
1. Blomsterne uregelmæssige, røde ••••••• , ••••••••••••••••••• Gladiolus 

" regelmæssige, ikke røde 2. 
2. Griffelgrenene kronbladsagtige ••••••••• , • , ••••••••••• , •••••.••••• 3. 

" ikke kronbladsagtige 4. 
3. Bladene med firkantet tværsnit •.•••.••••••••••••••••• Hermodactylus 

flade Iris 
4, Stænglen sammentrykt og vinget •••••••••••••••••••••••• Sisyrinchium 

" uudviklet Crocus 

Sis~rinchium montanum Greene Blåøje. l0-30cm. Bladene græsagtige, 2-3mm 
bre e. 2-4 bla blomster sammen. Blosterbladene l0-18mm, med brodspids i 
et hak. V-VI. Forvildet i LP. 0-300m. 
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Hermodactylus tuberosus (L.) Miller Hermesfinger. 20-40cm. Jordstænglen 
med 2-4 fingerformede knolde. EnJ:ig gulgrøn irisblomst. Ydre blosterbla
de brune ovenpå og lysrandede. II-III. VL. 
Iris. Sværdlilje. 

1. Ydre blosterblade med en hårstribe (skæg) ••••••••••••••••••.•••• 2. 
" " uden " 6. 

2. Hylsterbladet helt hvidt og hindeagtigt ••••••••••••••••• cengialti 
" i det mindste urteagtigt forneden J. 

J. Hylste;.bladet ~~~~afi!~!~g~~:~tis:!;; ~;~e~~f1tet ••••••••••••••• ;: 
4, Stænglen grenet under midten. Blomsterne lilla •••••••••••• ·aphylla 

" over • " hvide eller gule va:riegata 
5, Hylsterbladet hindeagtigt i øvre halvdel •••••••••••••••• germanica 

kun hindeagtigt langs kanten og i spidsen florentina 
6. Blomsten gul .•••••••• , ••••••• , ••• , •••••••••••••••••••• pseudacorus 

" blå eller lilla 7. 
7. Hylsterbladet hindekantet. Stænglen noget sammentrykt •••• sibirica 

" helt grønt. " stærkt 11 graminea 
Iris aphylla L. Fåbladet sværdlilje, l5-30cm. Stænglen mest med 2-4 
blomster. Blosterrøret 14-22mm, Nedre blade ofte krummede. IV-V. 400-
BOOm. P: Varallo, Verres, bjærgene over Cafasse, Givoletto, Venaria Reale 

I. yermanica L. Havesværdlilje, 40-90cm. Bladene 2-4cm brede. Blomsterne 
bla illa, de ydre med gullig grund og gult skæg. IV-VI. Dyrket og farv. 
{~. benacensis Kerner: en form med oftest lillat hylsterblad, hvidt skæg 
og støvknapperne kortere end støvtrådene (lig med hos germanica). V-VI. 
T: Arco,) 

I, florentina L. Violrod. 40-lOOcm. Som foregående, men blomsten hvid 
eller blegblå med mørkere årer. V. Dyrket og forvildet. 

I. variegata L, Broget sværdlilje. 25-40cm, Ligner I, aphylla, men de 
ydre blosterblade hvidgullige med lilla årer, de indre gule. V-VI. Forv. 

I. cengialti Ambrosi (I. pallida ssp. c,) Bleg sværdlilje. 20-60cm. 
Bladene 2-4cm brede. Oftest 2 lilla blomster. Blosterrøret 8-llmm. IV-V. 
300-lOOOm. FVT. 

I. pseudacorus L. Gul sværdlilje. IV-VI. FVTLP. 0-300m. 

I. sibirica L. Sibirisk sværdlilje. 30-BOcm. Stænglen hul, med oftest 
3 sma bl~de. Grundbladene 4-lOmm brede. 1-3 blomster med op til 10cm 
lange stilke og et 4-7mm langt blosterrør. lt~VI. FVTLP. 0-1300m. 

I. ~raminea L. Blommesværdlilje. 20-40cm. Stænglen tovinget. Bladene 
5-1 mm brede. 1-2 blomster med stærk frugtlugt. Ydre blosterblade noget 
tungeformede. V-VI. FVTLP. 0-800m. 

Crocus. Krokus. 

1. Griflen stærktgrenet. IX-X. • •••••••••••••••••••••••••••••••• medius 
" tregrenet. XII-VI 

2. Blomsten med gult svælg. Løghinden hindeagtig ••••••••••••• 
" " hvidt eller lillat svælg. Løghinden trævlet 

2. 
biflorus 

3. 
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J. Griflen mindst så lang som støvdragerne ••••••••••••••• napolitanus 

" kortere end støvdragerne albiflorus 

Crocus napolitanus Ker-Gawler 10-20cm. Blosteret mestlillatuden stri
ber. Blosterbladene 25-40x7-13mm. Støvknapperne 15-16mm. IV-V. FVP. 

C. albiflorus Kit. Hvid krokus. 4-15cm. Blosteret hvidt, lillat eller 
hvidt med lilla striber. Blosterbladene 15-JOxJ-lOmm. Støvknapperne 7-8 
mm. IV-VI. FVTLP. 600-2400m. 

C. medius Balbis Fjerkrokus. 10-20cm. Bladløs under blomstringen. Blo
sterbladene hvide, med lillat anstrøg mod spidsen, 25-50xl2-17mm. IX-X. 
300-lBOOm. P: Søalperne, Langhe. 

C. biflorus Miller Tveblomstret krokus, 12-20cm. Blosterbladene lilla 
ofte noget gullige, oftest med 3-5 mørkere længdeårer, 3-3-kcm. XII-Iv.' 
VTLP. 0-1200m. 

Gladiolus, Jomfrufinger. Bladene sværdformede. Rødlilla blomster med 
krummet ryg, på 3-5cm, i et ofte ensidigt eller tvesidet aks. 

1. Støvknapperne længere end støvtrådene •••••••••••••••••••• italicus 
" lig eller kortere end støvtrådene 2. 

2. Støvfangene ægformede med brat tilsmalnet grund ••••••••• illyricus 
" spatelformede med jævnt tilsmalnet grund J, 

3, Løghinden paralleltrævlet, Kapslen så lang som bred •••• imbricatus 
" nettr'ævlet. Kapslen 14-16x8-10mm paluster 

Gladiolus italicus Miller Markjomfrufinger. 40-?0cm. Nedre skeder ofte 
røde, tit lysplettede. Akset ofte svagt toradet. Øverste blosterblade 
længere end de 2 ved siden af. IV-V. FVTL:F. 0-700m. Kornmarker. 

G. ill~ricus Koch Illyrisk jomfrufinger. 30-60cm. Blosteret 3cm, røret 
lidet rumt. Kapslen ca. så lang som bred. Løghinden paralleltrævlet, 
dog smalt nettrævlet øverst. V-VI. 0-500m. F. Fugtige enge. 

G. imbricatus L. Kratjomfrufinger. J0-60cm. Blosterrøret krummet. V-VI. 
LP. l00-1450m. Fugtig skov og krat. 

G. paluster Gaudin Kærjomfrufinger. J0-50cm, Blosterrøret krummet, V-VI. 
FVTLP. o-lsoom. Vekselvåde enge. 

JUNCACEAE 

J1.mcus. Siv. 

1. Enårig •••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••• , ••••••• , •••••••• , • • 2. 
Flerårig 4. 

2. Stænglen bladløs. Hovedet med 3-8 blomster, endestillet capitatus 
" med 1-2 blade. Blomsterne mest enlige og spredte J. 

3. Kapslen kugleformet. Blosteret 2-2tmm •••••••••••••••••••• tenageia 
" ægformet til ellipsoidisk. Blosteret (4i)6-8mm bufonius 

4. Alle blade grundstillede, cylindriske og stængelagtige •••••••••• 5. 
Bladene forskellige fra stænglerne 13, 

5. Blomsterstanden nogenlunde så lang som dens støtteblad •••••••••• 6. 
trængt til side af det lange, stængellignende 

støtteblad 8. 
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6. Blosteret gulliggrønt, mindst af kapselens længde ••••••• maritimus 

" brunt, kortere end kapslen 7. 
7. Kapslen 4-6mm, med kegleformet eller trekantet spids ••••••• acutus 

" 2}-4mm, butspidset littoralis 
8. Krybende jordstængel med spredte skud ••••••••••••••••••••.•••••• 9, 

Tæt tueformet 10. 
9, Blosteret lysebrunt, Støttebladet ca. lig stænglen ••.•• filiformis 

" mørkebrunt. " 1/3 af stænglen arcticus 
10. Blomsterstanden med 5-9(-15) blomster. 10-JOcm høj ••••• jacquinii 

11 mange blomster, 50-120cm høj 11. 
11. Nedre bladskeder sortbrune og skinnende •.••••.•••••••••• inflexus 

" " gulbrune og matte 12. 
12. Nøglet kugleformet sammentrængt. Stænglen rillet ••• conglomeratus 

Blomsternøglet oftest åbent. Stænglen jævn effusus 
13, Hver enkelt blomst med 2 forblade under sig ••••••••••••••••••• 14. 

" uden " " " 18. 
14, Bladskederne med lange, dybtfligede øren •.•••••••••••••• trifidus 

" uden dybtfligede øren 15, 
15, Stænglen med 1-2 midterstillede blade •••••••••••••••••• ••••••• ,16. 

11 uden " " 17, 
16. Blosteret 1/2-2/3 x den gule til kastanjebrune kapsel compressus 

" ca. lig den rød- til sortbrune kapsel gerardii 
17, Grundbladene udstående og stive. Blosteret but •••••••• squarrosus 

" oprette og tynde. Blosteret spidst tenuis 
18. Stænglen slap, ofte krybende eller flydende ••••••••••••• bulbosus 

" stiv og opret 19, 
19, Blomsterstanden med 1-3 nøgler •••••••••••••••••••••••••••••••· 20. 

" " mange nøgler eller enkeltblomster 21. 
20, Nederste støtteblad bladagtigt. Oftest 2 nøgler •••••••• castaneus 

1 nøgle uden bladagtige støtteblade triglwnis 
21, Alle blosterblade butte og blege •••••••••••••••••••• subnodulosus 

Ydre blosterblade spidse, alle mørkebrune 22. 
22. Øvre blade 5-9-kantede med utydelige tværvægge ,,,, ••••••• atratus 

0 ikke kantede, med tydelige 11 23. 
23, Indre blosterblade tydeligt længere end de ydre acutiflorus 

Blosterbladene lige lange 24. 
24, Indre blosterblade noget butte. Bladets tværsnit rundt ,,, alpinus 

Alle II spidse. Bladets tværsnit elliptisk articulatus 

Juncus castaneus Sm. Kastanjesiv. 10-40cm. Krybende med oftest enlige 
skud. 1-3 nøgler med 3-10 blomster med sortbr1.me blosterblade og påfal
dende store frugter på 7-8 mm. VII-VIII, L, 2000-2800m. 

J, trifidus L. Trekløftsiv. 5-40cm. Meget tætstillede stængler fra en 
krybende jordstængel. Blomsterne 1-4 sammen. Stænglen med mest 3 blade, 
der rager langt op over blomsterne. VII-VIII, 1500-3000m, 2 underarter: 
ssp. trifidus: 5-25cm, Stængelbladene som støtteblade for blomsternøgler
ne; disse med mest 2-3 blomster, FVTLP. 
ssp. monanthos (Jacq.) Asch.& Gr.: Enblomstret siv. 20-40cm. Kun det ø
verste stængelblad som støtteblad for den oftest enlige blomst. FVTLP. 

314. 
Juncus triglumis L. Trillingsiv, 6-15cm, Oftest tueformet. Endestillede, 
3-5-blomstrede nøgler med oftest bleggule blosterblade på 4mm og en kap
sel på 5-6mm. VI-VII. FVTLP. l300-2500m. 

_ J. tena~e ja L~f" T~ndstængle t siv. 5-30cm. Bladene tynde, t-lmm brede. 
Bladskeerne ender i 2 afrundede øren. De ydre blosterblade spidse de 
indre butte, Kapslen af blosterets længde. V-VII. FVLP, O-lOOOm. ' 

,1. buf'onius L, Tudsesiv. V-IX. FVTLP. 0-2000m. 

J. compressus Jacq. Fladstrået siv. VI-VII. FVTLP, 0-2000m. 
J, gerardii Loisel. Harril. V-VII. FV, Om. 

J. tenuis,Willd. 1Tuesiv. VI-VII, FVTLP. 0-1500m. 

J. squarrosus L, Børstesiv. VI-VII, LP. 100-1500m, 

J. effusus L. Lysesiv, V-VII. FVTLP. 0-1700m. 

J, conglomeratus L. Knopsiv, V-VII. FVTLP, 0-1900m. 

J, inflexus L. Blågråt siv, VI-VIII. FVTLP. 0-1500m. 

J. jacquinii L. Gemsesi':· 10-25cm. Blomsternøglet kortstilket, ret tæt. 
Blosterbladene 5-6mm, skinnende sortbrune, tilspidsede. Kapslen lige så 
lang. VI-VIII. FVTLP. 1500-2900m. 
J. filiformis L. Trådsiv, VI-VIII. FVTLP. 1500-2500m. 

J. arcticus Willd. Fjældsiv. 10-40cm. Stive strå med skinnende rød- el
ler kastanJebrune skeder. Kapslen mørkebrun, 3i-4imm, VI-VIII, VTLP. 

J. acutus L. ~tikkende siv. 50-150cm. Tæt tueformet og stærkt stikkende. 
Det nedre støt~eblad 3-6cm, med kølet grund- Blosteret 2imm ydre blade 
spidse, de indre butte eller afskårne. IV-VII. FV. Strandpl~te. 

J. littoralis C,A,Meyer Hindeblomstret siv, 50-lOOcm, Stænglerne mindre 
stikkende end hos foregående. Blosterbladene 2t-3mm, bredt hindekantede, 
de ydre butte, de indre ofte længere. V-VII. FV. Klitlavninger. 
J. maritimus Lam. Strandsiv. VI-VIII. FV. Om, 
J. subnodulosus Schrank Butblomstret siv. VI-VIII. FVTLP, 0-lOOOm. 
J. bulbosus L. Lidet siv. VI-VII. FTLP. 0-1200m. 
J. articulatus L. V-VIII. FVTLP. 0-1500m. 
J. acutiflorus Ehrh. Spidsblomstret siv. V-VII. FVTLP. 0-1500m, 

J. alpinus Vill, (J. alpinoarticulatus) Sodsiv. Blosterbladenes spids 
danner en vinkel på ca. 40° (10-20° hos de ydre blosterblade hos articu
latus). VI-VIII. FVTLP. 1000-2500m. 

J. atratus Krocker Sort siv. 30-lOOcm. Grågrøn plante. De friske blade 
m~d længderiller, Blosterbladene skinnende sorte. Kapslens spids ofte 
lidt skæv. VI-VII. 0-300m. V: Mellem Vo og Vigasio .På Veronasletten. 
J. capitatus Weigel Fin siv. 2-15cm. Blosterbladene hvidlige, senere 
rødbrune, de ydre længst. IV-V. LP. 0-500m, 
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~- Frytle. 

1. Blomsterne enlige •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2. 
" i fler- til mangeblomstrede nøgler 4. 

2. Bla~ene 5~10mm br~de, uden en kort brodspids ••••••••••••••••••• , •• 7. 
l2-3mm. , med en O,l-0,2mm lang brodspids 3. 

3. Blosteret gulligt med bred, hvid hindekant •••••••••••••••• luzulina 
" brunt med smal hindekant forsteri 

4, Blomsterne i 2-10-blomstrede nøgler i en åben top •••••••••••••••• 5. 
" i mangeblomstrede hoveder i skærm eller aks 12. 

5, Bladene glatte eller meget svagt randhårede •••••••••••••••••••••• 6. 
" randhåre de 8. 

6. Blosterbladene gule eller gulligbrune. Kvasten tæt •••••••.••• lutea 
" mørkebrune. Kvasten åben alpinopilosa 

7, Blosterbladene bredt hindekantede. Kvasten lidet grenet .••.• pilosa 
" ikke " , " mere " glabrata 

8. Blosteret brunt ••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••.• 9. 
" hvidt, undertiden med rødligt skær. Bladene J-6mm brede 10. 

9, Bladene 10-20mm brede •.• , ••••••••• , , , , • , • , ••• , , ••••• , •••• silvatica 
" 3-6mm brede sieberi 

10. Grundbladene sammenfoldede. Blosteret hvidt ••••••••••• pedemontana 
" flade , 1 

11. Blosterbladene 5-6mm, hvide, 2 x kapslen ••••••••••••••••.••• niv;a· 
" 2i-3!mm, ca. = kapslen luzuloides 

12. Blomsterstanden aksformet og nikkende •• , , , , •• , ••• , ••••••••••••. 13. 
'' skærm- eller hovedformet 14. 

13. Grundbladene J-6mm brede, randhårede,flade ••.•••••••••••••. nutans 
" l-2mm. " , svagt randhåre de, furede spica ta 

14. Ydre blosterblade tydeligt (!mm) længere end de indre •••• sudetica 
Alle m.m. lige lange 15. 

15. Støvknappen 3-6 x støvtråden. Griflen l-2fmm •.••••••••• caropestris 
" højst lf-2 x støvtråden. Griflen 0,3-0,7mrn multiflora 

Luzula forsteri (Sm.) DC. Smalbladet frytle. 15-JOcm. Uden udløbere. Ned~ 
re bladskeder lilla til rødlilla. Topgrenene ret oprette. III-V. FVTLP. 
L. pilosa (L.) Willd. Håret frytle. IV-V. FVTLP. 0-1200m. 

L. luzulina (Vill.) DT & Sarnth. Gullig frytle, 10-25cm. Med 3-lOcm lan
ge, tynde, underjordiske udløbere. Nedre bladskeder gullige til brune. 
Med ca. 10 uens, udstående grene i toppen. VI-VII. FVTLP. 700-1900m. 

L. lutea (All.) DC. Gul frytle. 15-25cm, Grundbladene 3-6mm brede, med 
rødligbrune skeder. Blosterbladene 2t-Jmm, ens. VII-VIII. VTLP.1800-2600m 

L. luzuloides .(Lam.) Dandy & Willm. Bleg frytle. VI-VIII. FVTLP. 2ssp.: 
ssp, luzuloides: Blomsterstanden aben. Blosterbladene hvidlige,J00-1500m. 
ssp. cuprina {Rachel) Chrtek: Blomsterstanden m.m. tæt, Blosterbladene 
med rødligt anstrøg. 1500-2200m. 

L. pedemontana Boiss.& Reuter Trådfrytle. 30-50cm. Blomsterstanden åben. 
Blosterbladene 3-3,3mm, m.m. ens, ca, af kapslens længde. V-VII. P, 

1, nivea (L.) DC. Snehvid frytle. 40-60cm. Grundbladene 3-4.mm brede. 6-
20 blomsternøgler på m.m. oprette stilke. V-VII. FVTLP. 600-1500m. 
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Luzula sieberi Tausch Granfrytle. 40-60cm. Blomsterne 2-3 sammen, blo
steret J-Jfmm, rødligbrunt. VI-VII, FVTLP. 1000-2100m. 
L. silvatica (Hudson) Gaudin Stor frytle. IV-VII. FVT. 500-l600m. 
L. alpinopilosa (Chaix) Breistr. Fingrenet frytle. 20-JOcm, Blomsterne 
2-5 sammen, blosteret li-Jmm. Kapslen 2-2imm, æg- til kugleformet, FVTLP. 

L. ~labrata (Hoppe) Desv. Glat frytle. 20-40cm. Stænglerne kortere end 
bla ene. Blosteret 2i-Jm.m. Kapslen 2i-3mm, m.m. kugleformet, TL.VI-VIII. 

L. carooestris (L.) DC. Markfrytle. IV-VII. FVTLP. 0-2100m. 
L, multiflora (Retz.) Lej. Mangeblomstret frytle. IV-VI. FVTLP. 0-1900m 

L. sudetica (Willd.) DC. Sort frytle. 15-JOcm, Grundbladene lt-3rnm bre
de, græsgrønne. 3-5(8) ægformede til elliptiske, kortstilkede hoveder 
med sortbrune blomster. Underjordiske udløbere. VII-VIII. FVTLP. 
L, spicata (L,) DC. Aksfrytle, 7-25cm. Blosterbladene 2t-3mm, Nedre 
støtteblad ca.= akset, VI-VIII. FVTLP. 1500-JOOOm. 2 underarter: 
ssp. spicata: Mest 15-25cm. Akset aflangt-elliptisk. Kapslen 2,l-2,5mm. 
ss7· mutabilis Chrtek & Krisa: Mest 7-15cm. Akset ægformet. Kapslen 
I, -2.mm. Almindeligste underart. 

L, nutans {Vill.) Duval-Jouva Stor aksfrytle. J0-50cm. Gamle bladskeder 
optrævlede. Nedre støtteblad ofte længere end akset. Blosterbladene 4-5 
mm, bredt hindekantede. Kapslen 4-4tmm. VI-VIII. P. 1500-2000m. 

CO!ll!IIELINACEAE 

Bladene spredte, lancet- til ægformede, buestrengede og omskedende, ofte 
toradede. J bæger- og 3 kronblade. Blomsterne i fablomstrede kvaste i de 
øvre bladhjørner, ofte med 1-2 store, bladagtige støtteblade. 
Murdannia keisak (Hassk.) Hand.-Mazz. l0-25cm. Krybende med opstigende 
grene, Bladene lancetformede, lf-Jtxi-lcm. Blomsterne enlige i de øvre 
bladhjørner. Kronen lyserød. Kronbladene næsten ens. 3 ægte og 3 omdanne
de støvdragere. VIII-IX. Farv. i rismarker.· .. P: Vercelli og Oleggio. 

Commelina. Liggende til opstigende. Bladene 5-?cm, æg-lancetformede. 
Kronbladene uens, de 2 store blå, det mindre hvidt. Blomsterne få sammen 
over 2 bladagtige støtteblade. 3 alm. + J omdannede støvdragere. 

C. cornmunis L. 30-?0cm. De 2 støtteblade ikke sammenvoksede. VII-IX, 
Forvildet 1 VLP. 0-6oom. 
C. virginica L. 30-?0cm. De 2 støtteblade med sammenvokset grund. VII
IX. L: Forvildet omkring Pavia. 
Tradescantia virginiana L. Blomsterjøde. 30-60cm. Opret. Bladene 15-35 
xl-2.fcm. Blomsterne lilla (SJ. hvide). Kronbladene 12-lBmm, ens. 6 alm. 
støvdragere. Kvastens støtteblade bladagtige. VIII-IX. Farv. i VLP. 

ERIOCAULACEAE 

Eriocaulon cinereum R.Br. Grå sumpnål. 5-15cm. Nærmest brasenfødeagtig 
enarig. Bladene 3-Bcm x l-2mm ved grunden, sylformede. 5-30 tynde stæng
ler fra rosetten, hver med et ægformet hovede på J-5mm, Små uanselige 
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bleggule blomster på 2mm, Forvildet på mudder i rismarker: P: Vercelli. 
IX, 

GRAMINEAE 
Aksgræsser: Småaksstanden be~tår ~f et enkelt eller flere aks, hvor de 
enkelte småaks sidder m.m. lige pa aksets akse, eller hvor hvert andet 
kan være kortstilket. 
Duskgræsser: Småaksstanden danner en (ell~r flere).sammentrængt top, 
hvor man ved ombøJning kan erkende, at smaaksene sidder på korte, grene
de stilke og derfor ikke direkte på aksen. 
Topgræsser: Småaksstanden en top med for det meste synlige stilke, 

Aksgræsser 

1, Srnåaksstanden består af flere aks ••••••••••••••••••••••••••••••• 2, 
" 11 " 1 aks 10, 

2, Med knæbøjet stak, Hvert andet småaks stilket ••••••••• Dichanthium 
Uden " '' ]. 

3, Aksene spredtstillede ,,. • •• • •••• • •• •• ••• • •• • ••••••••• ••• • ••• • • •• i· 
" m.m. fingerformet stillede • 

4. Småaksene 4-8-blomstrede ••••••••••••••••••••••••••••••• Aeluropus 
11 1-2-blomstrede 5 • 

5. Småaksene lancetformede, 6-15mm, mest 1-blomstrede, + stak Spartina 
" ægformede, med 1 gold+ 1 frugtbar blomst Echinochloa 

6. Småaksene med 3-9 blomster •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ?. 
TI n 1-2 11 8 o 

7 øvre yderavne med en kort stak på li-2mm ••••••••••• Dactylocnemium 
• Småaksene uden stak Eleusine 

8. Skedehinden hårformet ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Cynodon 
11 hindeagtig 9 • 

9. Flerårig. 2 grønne aks. Alle småaks siddende ••••••••••••• Paspalum 
Enårig. Oftest flere, mørke aks. Nogle småaks stilkede Digitaria 

10. Med en knæbøjet stak •••• •••• ••• ••••••••• ••• • • •••• •••• •• • • • • •• • 11. 
Stakken ret eller manglende 12. 

11. 1-årig. Småaksene med 3-4 blomster. Stakken ca. lem ••••• Gaudinia 
Flerårig. Småaksene 2-blomstrede. Stakken 5-8cm Heteropogon 

12. 2-6 småaks ved hvert led •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• l3. 
l " 11 " 11 16. 

13. Bladpladen lancetformet, 3-5xl-l}cm. 2-blomstrede småaks Oplismen~s
4 

11 linjeformet • 
14. 2 småaks ved hvert led •••••••••••••••••••••••••••••• Taeniatherum 

J O " n li 15. 
15. Alle småaks stilkede •••••••••••••••••••••••••••••••••• Hordelymus 

Midtersmåakset siddende Hordeum 
16. Småaksene 1-blomstrede •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 17. 

11 flerblomstrede 21. 
17. Akset ensidigt •••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • l8 • 

11 toradet 19. 
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18. Enårig. Små aksene uden stak •.•••.•.•••••••.••.••.•••.•.•••• Mibora 
Flerårig. Småaksene med stak Nardus 

19. Inderavnen med stak .................. , •••••••.••••••••••.• Psilurus 
staklØs 20. 

20. Småakset med 1 yderavne ••.•••••••••••••••.••••.•••••.••• Hainardia 
" " 2 yderavner Parapholis 

21. lyderavne. Småakset vender kanten mod aksen •..•.••••••.••• Lolium 
2 yderavner 22. 

22. Flerårige •.••••.••••.••••••• , • , ................................. 23. 
Enårige 26. 

23, Akset 5-lSmm, ægformet~ Småaksene 3-7nim, uden stak •••••• Oreochloa 
11 længere og forlænget 24. 

24. Småaksene på en kort (ca. 2mm lang) stilk •••••.••.••• Brachypodium 
11 siddende 25. 

25. De enkelteaksled højst lnun. Småaksene skråt udstående •• Agropyron 
" " " mindst 2mm. " tiltrykte Elymus 

26. 1-2(6) sammentrykte småaks på 2~3om med 6-16 blomster Brachypodium 
Flere og kortere (uden stakken) ·små.aks 27. 

27. Akset ensidiqt, Yderavnerne ·uens· •••••.•••••••• Vulpia unilateralis 
" toradet til hal vtrindt 28. 

28. yderavnerne vender kanten· til·, ak.sen. Ingen· stakke Sclerochloa 
" " siden n " 2 9. 

29. Yderavnerne med l ribbe,"sylforrnede, 2-blomstrede små.aks ••• secale 
" '' (1)3-flere ri.bber, ikke sylformede 30. 

30. Yderavnerne med 2 ·børsteformede køle •••••••••••.•••••••• Dasypyrum 
anderledes 31. 

31. Akset toradet og åbent •••••••.••.•••.••.•••••.•••••••.• Micropyrum 
" tæt og halvtrindt 32. 

32. Yderavnerne kølede, med·l-2 tænder .•••••••••.••.••••••••• Triticum 
hvælvede, med 2--'4 tænder eller stakke Aegilops 

E:_l!kg·rces:s~ 
1, To· slags småaks: golde og frugtbare •.•••••••.•••••••••••• Cynosurus 

Smaåksene ens 2. 
2, Dusken lådden af hår eller lange stakke •••••••••••••••••••••••••. 3. 

" ikke lådden 6, 
3. Flerårig • . • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • . • • • • • . • • . 4. 

Enårig. !-blomstrede småaks 5. 
4, Skedehinden hårformet. Småaksene ··omgivne ·at fjerbørster Pennisetum 

" hindeagtig, " 1ådne Melica 
5, Bladene glatte. nu.Sken forlænget ••••••••••••••••••••••••• Polypogon 

" blødhårede. Dusken ægformet Lagurus 
6. Yderavnen med 0,5-lmm lange"'krogbørster ••••.•••••••.•••••..• Tragus 

11 uden krogbØrster 7. 
7. Småaksene omgivne af brunlige børster •••••••••••.••••••.••• Setaria 

ikke omgivne af børster 8, 
8. Småakset med 1 -frugtbar blomst •••.•••••••..••••••• ~.... . . • • • • • . • . 9. 

" " 2-flere frugtbare, blomster 17. 
9. Yderavnerne med en knudefoi-met" fo':t"·tykkelse ved grunden Gastridium 

uden knude ved grunden 10. 
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11, Småakset med 1 frugtbar og 1-2 golde blomster •••••••••••••••• 12. 
10. Inderavnen med stak •••••••••.•••••••••••••••••••.•••••••.•••••• 11. " uden golde blomster 16. 

uden stak 13. 12. Med hårformet skedehinde •••••••••••••••••••••••••••••••• Panicurn 
11. Inderavnen med en stak på mindst lem .•••••••••••••••••••••.• Stipa 11 hindeagtig " 13. 

Stakken kortere 12. 13, En lang, knæbøjet stak på l0-20mm ••••••••••••••••• Arrhenatherum 
12. yderavnerne lige lange •••.•••••••••••••••••••••.••..•••• Alopecurus Højst med en 5mm lang stak 14. 

uens Anthoxanthum 14, Småaksene ikke brune ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Holcus 
13. Skedehinden hårformet. Enårig ••.•••••••.•••••••••••••••••• Crypsis " brune 15. 

hindeagtig l4. 
14. Srnåakset 11-13mm, Dusken 10-20cm •••••••••.•••.•••••••.•• Ammophila 

15, Skeden ender i en spids modsat bladpladen ••••••• Melica uniflora 
11 uden en sådan spids Hierochloe 

" mindre 15, 
15. Yderavnen med.en vinget kØl ••••••.••••••••••••••••••••••• Phalaris 

16. Modne inderavne tykkere end yderavnerne og skinnende. l<'lerarige 17. 
11 " ej II u 11 20. 

" " " uvinget kØl 16. 17, Inderavnen uden stak ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Milium 
16. En stand af flere duske på række ••. • ••••••.•• Muhlenbergia frondosa 

Dusken enkelt Phleum 
11 med " 18. 

18. Inderavnen glat. Småakset 3-4nun ••••••••••••••••••••••• Oryzopsis 
1 7. Inderavnen med en lang stak •••••••••••• , •.•••••.•••••••• , • • • • • . 18, 

" uden eller med en kort stak 19. 
18. stakken lige og endestillet •••.•••.••• , ••••••.•••••••••••••• Vulpia 

" håret. Sm8.akset større 19, 
19, Stakken mindst licm •••••••••••• , ••••••• , •••••••••••••••• , • Stipa 

" højst lem, Inderavnen jævnt langh8.ret (3-6mm) Achnatherum 
" knæbøJet og rygstillet Tri.setum 20. Med en stak på 3-5 x inderavnen. Enårig ••••••••••••••••••• Apera 

19, Dusken m.m. ensidi.g .............................................. 20, Stakken højst 2 x inderavnen 21. 
" alsidig eller.- toradet 22. 21. Blomsten med hår ved inderavnens grund ••••••••••••••••••••••• 22. 

20. Enårig. 5-lScm høj ..................................... sclerochloa 
Flerårig 21, 

11 uden 11 11 11 11 2 3. 
22, Småaksene 2-2!mm ••••••••••••••••••••••••••• Agrostis schraderana 

21, skedehinden hårformet, _Stråene liggende ••••.••• ~ ••••• , •• Aeluropus 11 3-?mm Calamagrostis 
" hindeagtig·, • oprette Dactylis 23. Inderavnen l-ribbet. Skedehinden hårformet eller næsten mang-

22. Inderavnen med 2-5 brodspidsede ·tænder ••••••••••••••••••• sesleria lende •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sporobolus 
11 but eller spids 23. 

2 3. Enårig .••••••.••••••••••.••••••• , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Lophochloa 
Flerårig 24. 

Inderavnen 3-5-ribbet, Skedehinden hindeagtig 24, 
24, Bladene 8-16rnm brede ••••••••••••••••••••••• Phalaris arundinacea 

0 l-3(-6)mm brede Agrostis 
24. Dusken forlænget, 2-1.Scm lang, alsidig ••••••••.•••••••••• Koeleria 

ægformet, 1-1 ~ 5cm, toradet Oreochloa 
25, Inderavnerne omgivne af m.m. lange, hvide hår. Høje planter 

over lm •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 26. 

TOpgr'æs·ser: 

1. To slags småaks: frugtbare og golde, ganske forskellige Cynosurus 

Inderavnerne ikke omgivne af lange, hvide har 28. 
26. Bladranden skarpt savtakket •••••••••••••••••••••••••• Cortaderia 

11 helrandet 27. 
Småaksene ens eller ret ens 2. 27. Strået forveddet. Yderavnerne næsten lige lange •••••••••• Arundo 

2, 2-3 amåaks sarmnen, omgivne af et forhærdet, pigget svØb ••• Cenchrus 11 urteagtigt. 11 uens Phragmi tes 
Småaksene uden noget svøb ·omkring sig 3. 28. Skedehinden hElrformet , •••••••• , ••••• , •••••• , • , • , ••••••• , ••• , • 29, 

3. Småakset med 1 frugtbar blomst ••.•••.••.•••••••••••••••••••••••• , 4. 11 hindeagtig 32, 
" " 2-flere frugtbare blomster 25. 

4. Små.aksene i grupper på i _siddende og 1-2 stilkede •• , • • • . • • • • • • • • • 5. 
29, Enårig. Aflange småaks med små, taglagte avner ••••••• Eragrostis 

l<'lerårig 30. 
" stilkede 6. 30. Inderavnen med 3 tænder eller spidser fortil •••••••••• Danthonia 

5, Bladene 3mm brede. 1 siddende+ 2 stilkede småaks .••••• Chrysopogon 11 " en enkelt spids 31. 
l-7cm brede, 1 siddende+ l stilket Sorghum 31, Stænglen med 1 knæ. Yderavnerne ret ens ••••••••••••••••• Molinia 

6, Yderavnerne mangler eller er reducerede •••••••••••••.••••••••.•.• 7. •
1 11 flere knæ. Yderavnerne uens Cleistogenes 

'' mindst af inderavnens længde 10. 32, Inderavnen med en ryg- eller grundstillet, oftest knæbøjet 
7. Lav plante (3-8cm)' med 1mm brede blade •••••••••••.•••••• Coleanthus stak, der kan være skjult bag yderavnerne •••••••••••••••• 33, 

Kraftigere planter meci bredere blade 8. Inderavnen uden eller med endestillet stak 41. 
B. Opret enårig , •••••.••••••••••••••••••••••••••.•••• , •••••••.•. Oryza 33. Enårige •• •••• •• ••• •• •••• ••• ••••• •••. •••• •••••••••••• •••• ••••• 34, 

Opstigende flerårige 9, .Flerårige 37. 
9, Inderavnen med en stak på 2-Smm •••••..••.••• Muhlenbergia schreberi 

" uden stak Leersia 
34, Småaksene 10-30mm, Stakkene l-5cm •••••••••••••••••••••••••••• 35, 

" 2-5mm, Stakkene 2-7imm 36. 
10, Top~en 10-60cm, dæ~ket af la~ge, hv!de hår •••••••••••••• Erianthus 

ikke 11. 
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3 5. Småaksene hængende ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Avena 

11 m.m. oprette Ventenata 
36. Stakken udgår fra inderavnens midte •••••••••••••••• Parvotrise~um 

11 11 
" under inderavnens midte A1.ra 

37. Småaksene 3-9rrun. Stakkene 2-Bmm ••••••••••••••••••••••••••••••• 38. 
10-25mm. Stakkene 10-25rnm 40. 

38. Stakken kølleformet fortykket ••••••••••••••••••••••• Corynephorus 
" ikke kølleformet fortykket 39. 

39. Stakken.udgår fra inderavnens underste 1/3. 2 blomster Deschampsia 
" 11 n II øverste 1/3. 2-4 blomster Trisetum 

40. Nye skuds blade med indrullet, U-formet tværsnit •• Helictotrichon 
" " " " fladt eller V-formet tværsnit Avenula 

41. Den ene yderavne omtrent af småaksets længde •••••••••••••••••• 42. 
Begge yderavner kortere end småakset 43. 

42. Inderavnen med stak •••••••••••••••••••••••••••••••••••• Avellinia 
" uden stak Melica 

43. Småakset med 2 frugtbare blomster •••••••••••••••••••••• Catabrasa 
" 11 flere frugtbare blomster 44. 

44. Inderavnen med hjærteformet grund. Hængende småaks ••••••••• Briza 
" uden " 11 45. 

45. Inderavnen kløvet, oftest med en stak fra kløftens grund .• Bromus 
11 ikke kløvet 46. 

46. Enårig ••••••••• , , •••••• , • • •. •,,, ••• ,, ••••• • • • • • • • • •, • • • • • • • • • • 47 • 
Flerårig 49 • 

47, Inderavnen langstakket •••••••••••••••••••••••••••••••••••• Vulpia 
11 uden stak 48, 

48. Sti ve og trekantede topgrene • , , • , , •••••••••• , , • , , • , , •• Ca tapadium 
Bløde og bøjelige topgrene Poa 

49. Inderavnerne hvælvede •• , , , , , , • , •,., •• ,,, •• ,, • • • • •, • • •,,,,, •, • • 50, 
" kølede 52 • 

50. Inderavnerne med stak eller skarp spids fortil ••••••••••• Festuca 
" butte eller afskårne fortil 51. 

51, Øvre yderavne 1-ribbet. Inderavnen 7-11-ribbet •••••••••• Glyceria 
11 n 3-ribbet. " utydeligt 5-ribbet Puccinell~a 

52, Nedre tapgren enlig ••••• , , , , , ••••••••••• , • , • , ••• , , •• , •• , Dactylis 
Nederste topgrene i krans . 53, 

53, Inderavnen svagt kølet, spids eller med kort stak Bellardiochloa 
" tydeligt kølet, uden stak Poa 

Festuca. Svingel. Den nøJagt1ge bestemmelse af de smalbladede arter kræ
ver et mikroskopisk bladtværsnit, og nøgle og beskrivelser bør derfor 
kun ses som vejledende. 

1. Bladpladen over 2.mm bred, flad eller m.m. indrullet i ~ande3:1 • , , , 2, 
Bladene under 3mm brede, de nedre m.m. sammenfoldede/s1vagt1ge 10. 

2. Stængelgrunden omgivet af et 8-lOcm langt bladskedehylster . 
paniculata 

Stængelgrunden uden noget hylster af bladskeder 3, 
3, Skedehinden under lmm. Skeden med 2 seglformede øren •••••••••••• 4. 

" l-3mm. Skeden uden øren 7. 
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4, Inderavnen med en stak på 12-15mm, Bladene 5-15mm brede ••• gigantea 
11 11 

" " 
11 0-3mm. Bladene J-8(-lO)mm brede 5, 

5, Nederste par topgrene med 1-J og 4-6 småaks •••••••••••••• pratensis 
" " 

11 
" 5-15 sm<iaks 6. 

6. Toppen bred med udstående grene •••••••••••••••••••••••• arundinacea 
11 smal med oprette grene fenas 

7. Med udløbere •••••• , •••••••••••••••••• , • , ••••••.••••••••••••••• , • , 8, 
Uden '' 9. 

8. Bladene 8-15mm brede. Bladskeden frynset randhåret ••••••••• drymeia 
" l-4mm " , til sidst ofte indrullede pulchella 

9, Bladene 6-15rnm brede. Topgrenene m.m. jævne ••••••.•••••••• altissima 
" 4-6-tmm 11 

• " ru spectabilis 
10. Skedehinden t-7mm lang, tydeligt synlig •••••••••••••••••••••••• 11. 

11 under %mm 21. 
11. Grundbladene reducerede til hylsterdannende skeder ••••••••••••• 12. 

11 danner ikke noget hylster 13, 
12. Yderavnen over; x småakset. Inderavnen 8mm, frynset ••••• dimorpha 

" under ! x 11 
• " 5~-6mm, tvetandet laxa 

13. Skedehinden spids og lang, J-7mm, især på stråbladene •••••••••. 14. 
11 afrundet, højst 2-3mm 15, 

14. Småaksene gulgrønne, højst svagt lillabrogede ••••••••••• alpestris 
" grønne, stærkt lillabrogede Bellardiochloa violacea 

15, Bladene ru, ihvertfald mod spidsen ••• , , •••• , ••••••••••••••••••• 16. 
11 jævne, ret stikkende 18. 

16. Småaksene skinnende grønne. Toppen (4-)7-9!cm •••••••••• flavescens 
" lillabrogede. Toppen 2-7}cm 17. 

17. Strået mest 10-20cm. Småakset 8-9mm til 4, blomsts spids quadriflora 
" " J3-55cm. 11 10,3-14,5mm ud til 4, inderavnes 

spids scabriculmis 
18. Småaksenes grundfarve blegt gulgrøn ••••••••••••••••••••• acwninata 

11 grøn eller blågrøn 19. 
19, Småaksenes grundfarve samt planten blågrøn •••••••••••••••••• varia 

11 grøn 20. 
20. Bladene meget stikkende, mørkegrønne •••••••••••••••••••••••• calva 

11 svagt 11 
, grønne scabriculmis 

21. Stråbladene flade. Golde skuds skedehinder uden øren ••••••••••• 22, 
Alle blade smalle 26. 

22. Visne bladskeder bevares som hele •••••••••••••••••••• heterophylla 
" 

11 opløses i trævler 23, 
23. Tæt tueformet, udløbere højst 2-5mm •••••••••••••••••••• nigrescens 

Løst tæppedannende med udløbere 24. 
24. Inderavnens stak højst 1mm •••• , • , •• , , •••••• , , •• , •• , •• trichaphylla 

" " over 1mm 25, 
25. Toppen 9-15cm, åben. Småakset mindst 8-blomstret ·••••••••• diffusa 

" 6°f2-14cm. Småakset med 6 (-8) blomster ru bra 
26. Golde skuds skedehinder uden øren. Blade og (de lillabrogede) 

småaks friskgrønne og skinnende ..•• , •••.••••••••••••••••••• 27. 
Golde skuds skedehinder med 2 øren 31. 

27, Stråene kortfiltede foroven. Stiv, opret top •••••••••••••••• picta 
mest glatte 28, 
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28. Golde skuds bladskeder i lukkede •••••••••••••••••••••••••• norica 

" 
11 11 helt lukkede 29. 

29, Toppen 6-9cm , •••••••••••••••••••••••••••• , •••••• , •• , • puccinellii 
" 3-6cm 30. 

30, Stænglen glat foroven, sjældent med få, spredte hår ••••• violacea 
11 tydeligt h8.re t foroven ni tida 

31. Golde skuds bladskeder mindst 1 lukkede, ti t:."trævlede som gamle 32, 
11 

" " under-! lukkede, højst svagt trævlede 37. 
32. 5-20cm, Topgrenene udelte, den nederste kan dog have 2-4 smaaks 33, 

15-35cm. Nedre topgrene delte, den nederste med 4-8 smaaks 35. 
33, Bladene hårtynde, 0,2-0,4mm. Støvknappen 0,7-l,2mm •••••••• alpina 

11 mindst O, 5mm tykke. " mindst 1, 4nun 34. 
34, Småaksene mest m.m. grønlige. Stakken~ x inderavnen intercedens 

" stærkt lillaanløbne. " over f x inderavnen halleri 
35. Småaksene gulgrønne, sjældent med lillat skær •••••••••• stenantha 

11 grønne til grågrønne, med+ lillat skær 36. 
36. Bladskederne mindst i lukkede, næppe-trævlede som gamle pseudodura 

" i-f lukkede, til sidst trævlede circummediterranea 
37. Bladene o,2-0,5mm tykke ••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••• 38. 

11 mindst 0,5mm tykke 39. 
38. Stakken 0-0,4mm ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• tenuifolia 

" 1, 5-2, 5mm valesiaca 
39, Bladenes tykkelse varierer stærkt fra 0,45 til 1,35mm heteropachys 

" 
11 mere ensartet på samme plante 40. 

40. Bladene jævne ••••••••••• , ••••• , •••••••••••••••••••••••• , • , • , • • 41, 
11 i det mindste med ru spids 43, 

41. Stakken mest over i x inderavnen ••••••••••••••••••••••••• curvula 
11 under ! x inderavnen, O, 7-2mm 42. 

42. Topgrenene glatte, Inderavnen 5,4-6mm. 35-50cm høj •••••••• costei 
11 fil thårede. Inderavnen 4-4,6mm 25-40cm høj hervieri 

43. Stakken almindeligvis 0-lmm •••••••••••••••••••••••••••••• cinerea 
" mindst 1, 5mm 44. 

44, Strået jævnt og glat foroven. Meget åben top •••••••••• ticinensis 
11 m.m. rut eller håret foroven 45, 

45. Bladene kun ru i spidsen ••• , •••• , , •• , ••• , •• , ••• , , • , , , , • , •• , , , • 46, 
11 ru hele vejen 47. 

46, 10-30cm høj. Bjærgengsplante. Mørkegrønne blade ••••••••• airoides 
30-60cm " • Tørengsplante guestfalica 

47, Golde skuds blade med udadhvælvede sider ••••••••••••• guestfalica 
11 11 11 11 flade eller indadhvælvede sider 48. 

48. Småaksene grønne. Bladene mest græsgrønne ••••••••••••••• rupicola 
11 blågrønne, Bladene ofte grågrønne trachyphylla 

ll'estuca kaniculata (L.) Sch.& Th. Guldsvingel. 50-90cm. Stængelgrunden 
l-2cm ty • Bladene 2,2-4mm brede, blågrønne ovenpå. Toppen åben, Småak
sene 9-llmm, gyldentgule. VI-VII. FVTLP. 800-2JOOm. 

F. gigantea Vill. Kæmpesvingel, VII-VIII. FVTLP. 0-1500m. 

F. altissima All. Skovsvingel. VI-VII. l•'VTLP. 300-1800m. 

F. drymeia Mert.& Koch Bjærgsvingel. 70-llOcm. De golde skud med 2-3 
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pladeløse bladskeder, der hurtigt bliver trævlede og forsvinder. 1.l'oppen 
10-JOcm, åben og nikkende. Smiiaksene 7-Bmm. VI-VII. 1): V .Gesso. 500-1600m 

Festuca pratensis Hudson Engsvingel. V-VIII. FVTLP. 0-lBOOm. 

1'', arundinacea Schreber Strandsvingel. V-VII. FVTLP. O-l200m. 

F. fenas Lag. (F. arundinacea ssp. f.) Smal strandsvingel. 30-80cm. Bla
dene 3-4mm brede, til sidst indrullede. Toppen stiv og mellembrudt, PVLP. 

F. pulchella Schrader Smuk svingel. 20-40cm. Skederne mørkebrune, hur
tigt optrævlede som visne. Toppen 4-lOcm, Elben og pyramideformet. Smaak
sene 6-7mm 1 rødbrunt og gyldengult brogede, noget fladtrykte og kølede 
og dermed rapgræsagtige. VII-VIII. VTL. 1600-2600m. 

F. spectabilis Jan Lundsvingel. 80-llOcm. Nedre bladskeder uden plade, 
blivende og ribbede. Bladene flade, bltigrønne, ru ovenpå. Toppen 15-JOcm. 
VI-VII. >'VTL. 0-1800m. 

F. dimorpha Guss. Skælsvingel. 30-?0cm. Strhene med en 2-4mm tyk skede 
forneden af ægformede skæl. Skedehinden i-1-frmm. Bladene i-lmm tykke. 11.iop
pen 8-12cm. Småaksene gullige, mest 3-blomstrede. V-VII. P. 1500-2500m. 

F. laxa Host Slap svingel. 25-40cm. Nær foregående, men straenes nedre 
skede l~-2mm tyk. Toppen 4-6(-lO)cm, med lillat anstrøg. SmUaksene med 
3-5 blomster. VII-VIII. FV. 1300-2000m. Karawanken, Juliske Alper. 

F. varia Haenke Spraglet svingel. 20-45cm. De golde skuds yderste blade 
med kort plade: 1/10-1/5 af de følgende blades plader. øvre yderavne 
bredt hindekantet. Stakken 0,2-0,9rnm, VII-VIII. VTLP. 1600-2600m. 

F. calva (Hackel) Richter Spids svingel. 30-55cm. Strået glat. Nederste 
blade pa de golde skud næsten sa lange som de følgende. Øvre yderavne 
bredt hindekantet, Stakken 0-0,3mm. VI-VII, F. 1100-2000m, 

F. alpestris Roemer & Sch. 25-50cm. Bladene stive og stikkende, t-lmm 
tykke. Stak mangler eller højst 0,8mm. VI-VII. 1''VTL. 200-1800m, 

F. guadriflora Honckeny Lav svingel. Bladene hårde, men ikke stikkende, 
ru i øvre halvdel; de goldeskudslem lange, de øvre 4-6cm. Smaaksene 
rødt, brunt og gult brogede. Stakken 0,2-1,Jrrun. VII-VIII. FVTLP.1800-2700m 

F. flavescens Bell. 30-50cm" Stråene tynde, ofte ru øverst. Nederste bla
de 2-4mm, de øvre 70-40 x så lange; 0,4-0,5mm tykke. Stakken 0-0,8mm. 
VI-VII. P. 1000-220Qm. 

F. scabriculmis (Hackel} Richter Rustraet svingel. 33-55cm. LP. 2ssp.: 
ssp. scabr1culmis: Stænglen korthåret foroven, Bladene 0,4-0,6mrn tykke. 
Toppen 3-7~·cm. Inderavnen 2,9-3,6rnm bred. P. 
ssp. luedii MD.: Stænglen oftest glat øverst, Bladene 0,5-0,Brrun tykke, 
Toppen 4i-10cm. Inderavnen 2-2,9mm bred. 
F. acuminata Gaudin Kortspidset svingel. 25-50cm. Stråene stive, m.m. ru 
foroven. Bladene blågrønne, 0,4-0,7mm brede, de nedre 1/10-1/6 x de øvre. 
Toppen 4-7icm, grenene meget tæt korthårede. VI-VIII. LP. 200-2800m. 

F. rubra L. Rød svingel. V-X. I<'VTLP. 0-lBOOm. 2 underarter: 
ssp. JUncea (Hackel} Soo: Både med korte og lange udløbere, derfor med 
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påfaldende klumpet vækst. 
ssp. rubra: Løsttuet, med nogenlunde ens lange udløbere. 

Festuca diffusa Dum. (F. rubra ssp. multiflora) Åben svingel. 50-lOQcm. 
Bladene ofte kun svagt foldede. V-VIII. FVTLP. 0-22QOm. 

F. trichokhylla (Ducros) Richter Grågrøn svingel. 30-60cm. Bladene 0,3-
o,5mm tyk e, stift oprette, ofte noget blågrønne. Toppen 6-lOcm, smal, 
med påfaldende tynde grene. V-VIII. VT. 0-lBOOm. 

F. nigrescens Lam. Vejsvingel. 30-50cm. Bladene 0,4-0,?mm tykke, mør
kegrønne; skederne fløjlshårede. Toppen 4-lOcm, smal, ofte ensidig.FVTLP 
F. heterophylla Lam. Forskelligbladet svingel. 60-120cm. Stængelbladene 
flade, lf-2mm brede; grundbladene 0,4-0,6nun tykke, med påfaldende rude
formet tværsnit; Grønne sm8.aks. V-VII. !o'VTLP. 

F. violacea Gaudin Violet svingel. 15-30cm. Grundbladene 0,25-4rnm tykke, 
med noget 5-kantet tværsnit. Toppen ofte nikkende, rødligtlilla. Stakken 
l-l,6mm. VII-VIII. LP. 1700-2500m. 
F. nitida Kit. Skinnende svingel. 20-40cm. Som foregående, men småakse
ne mørktlilla. Stakken 0,3-l,2mm. VII-VIII. F. 900-2200m. 

F. puccinellii Parl. Mørkviolet svingel. 30-50cm. Småaksene mørktlilla 
eller gulgrønne. Stakken 2,4-4,?rnm. VII-VIII. FVTLP. ll00-2700m. 

F. picta Kit. (F. picturata) Broget svingel. 25-40cm. Bladene kraftige, 
Hmm tykke. Toppen 4-7cm, ret stiv, grøn og mørklillat broget. Stakken 
l,2-2mm. VII-VIII. T: Ahrntal. 1700-2500m. 
F. norica (Hackel) Richter Kostsvingel. 25-50cm. Visne bladskeder meget 
langsomt optrævlede. Bladene 0,6-0,7mm tykke, stive. Toppen 5-lOcm. 
Stakken 1,2-3,?mrn. VII-VIII. FVTL. 1500-2500m. 
F. valesiaca Schleicher Furet svingel. 20-30cm. Planten stærkt blådug
get. Stænglen svagt ru foroven. Bladskederne glatte. Bladene ru. Toppen 
3-7cm, smal. Stakken l}-2}mm. V-VII. FVTLP. V-VII. 

F. rukicola Heuffel Kantsvingel. 25-50cm. Bladene oprette, skederne 
mest ortharede, gulgrønne. Toppen tæt og stiv, 4l-8cm. Inderavnerne 
altid randhårede, tit hårede. Stakken 1,5-2,Bmm. VI-VII. FVTL. 

F. trachyphylla (Hackel) Krajina Bakkesvingel. Toppen løs, stærkt ud
spærret under blomstringen. Skederne glatte eller korthårede. V-VI. TL. 

F. airoides Lam. (F. supina) Violet fåresvingel. Bladene stive, 0,5-0,6 
mm tykke, ofte krwnmede. Toppen tæt, kortgrenet. Inderavnen mest korthå
ret. Småakset blågrønt med lillat skær. VII-VIII. TLP. 1200-2400m. 

F. cinerea Vill. 20-40cm. Lidt blådugget. Bladene forlængede og lidt 
krumme, 0,5-0,8mm tykke, 8-15cm lange; skederne glatte. VI-VII. LP. 

F. heteropachys (St-Yves) Patzke 30-?0cm. Bladene varierer stærkt i 
tykkelse på samme golde skud, ret stive. Toppen 6-15cm, åben, ofte mel
lembrudt. Småaks med 4-6(8) blomster. VI-VII. T: V.Venosta. 500-1500m. 
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Festuca tenuifolia Sibth. (F. capillata) Finbladet svingel. 20-30cm. 
Straene ofte stærkt ru foroven. Toppen 2-4cm. V-VII. FVTLP. 0-1500m. 

F. guestfalica Boenn. Stor fåresvingel. 30-60cm. Bladene undertiden 
blagrønne, men kun sjældent slåduggede. Toppen 5-12cm, stift opret. 
Stakken i x inderavnen. V-VII. VTLP. 0-1400m. 

F. curvula Gaudin Tykbladet fåresvingel. 25-40cm. Bladene glatte og 
tykke, o.B-1,2mm tykke. Toppen 5-llcm. V-VII. LP. l000-2300m. 

F. ticinensis (MD) MD. 30-60cm. Bladene frisk- eller blågrønne, stærkt 
ru, ihvertfaid foroven, mindst i x strålængden. Toppen 5!-12cm. Stakken 
1/3-1/2 x inderavnen. V-VII. 300-1600m. L: Omkring Lago di Corna og Luga
no. 
F. altina Suter Alpesvingel. 5-20cm. Toppen l}-3!cm. Småaksene med 2-4 
bloms er, gulgrønne. Stakken 3-4mm. VII-VIII. FVTLP. 1500-26oom. 

F. halleri All. Klippesvingel. 6-15cm. Toppen lf-2cm. Småaksene brun
lilla, 4-5-blomstrede. Stakken 2-5mm. VII-VIII. VTLP. 2000-3000m. 

F. intercedens (Hackel) Liidi 6-20cm. Bladene ofte grågrønne. Stænglen 
næsten altid håret under toppen; denne 2-5cm. Småaksene bleglilla eller 
blågrønne, lidt blåduggede. Stakken li-2imm. VI-VII. VTL. 2000-2600m. 

F. stenantha (Hackel) Richter Smalakset svingel. 15-30cm. Toppen 3i-6i 
cm. Bladene jævne. Stakken ca. t x inderavnen. VI-VII. FVTL.l000-2400m. 

F. pseudodura Steudel Stiv klippesvingel. 20-40cm. Bladet 0,5-l,2mm 
tykt, jævnt, stift og friskgrønt. Skederne hyppigt hårede. Smaakset 
grågrønt og lillabroget. VII-VIII. TL. 1600-2500m. 
F. circummediterranea Patzke 20-35cm. Bladene jævne, ofte krummede, 
næsten sivformede, f-lmm tykke, blåduggede. V-VII. VTLP. 0-2200m. 

F. costei (St-Yves) MD 35-50cm. Bladene 0,7-1,lmm tykke. Småaksene 
blåduggede, med grønt og lillat skær. VI-VII. P: Søalperne. 600-1800m. 

F. hervieri Tazke 25-40cm. Bladene 0,7-0,Bmm tykke. Smaaksene grønne 
eller med lillat skær. V-VII. P: Søalperne. 0-1500m. 

Lolium. Rajgræs. 

1. Inderavnen læderagtig med bruskagtig grund ••••••••••••• temulentum 
11 ikke bruskagtig ved grunden 2. 

2. Småaksene med 10-22 blomster, mest med stak. Unge blade med ind-
rullet rand. 1-2-flerårig ••••••••••••••••••••••••• multiflorum 

Småaksene med 2-11 blomster, mest uden stak. Unge blade flade 
eller sammenfoldede 3. 

3. Flerårig med golde skud. Bladene 2-4mm brede •••••••••••••• perenne 
Enårig uden 11 " 11 4-Bmm 11 rigidum 

Lolium perenne L. Almindeligt rajgræs. III-X. FVTLP. 0-2000m. 

L. mul tiflorum Lam. Italiensk rajgræs. V-VII. },'VTLP. 0-1300m. 2ssp.: 
ssp. multiflorum: Kraftig flerårig. 
ssp. gaudinii (Parl.) Sch.& Th.: Spinkel enårig. 
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Lol1-wr1 r1g1.dum Gaud:tn Rut rajgræs. 18-45cm. Inderavnen med en but, hin
dekantet spids. Akset forneden omgivet af den lidt oppustede øvre blad
skede, IV-VI. FVLP, 0-800m, 

L. temulentum 1. Giftigt rajgræs. 20-70cm. Enårig. Oftest kun 1 stra, 
der er jævnt foroven. Inderavnerne elliptiske til ægformede, mest med 
lang stak. Småakset 15-25mm. Yderavnen 15-30mm, 7-9-aret. IV-VI. FVTLP. 
Vulpia. Væselhale, 

1. Småaksene i et ensidigt aks •••. , •...•••••••..•• , ••.•• unilateralis 
11 i en smal top 

2. Inderavnen langt randhåret 
2. ................................ 

0 glat 
3, Toppen 10-20cm, ofte buet, omsluttet af den øvre bladskede 

" 2-Bcm, ret, fri af den øverste bladskede 

ciliata 
3. 

myuros 
bromoides 

Vulpia ciliata Dwn. Randhåret væselhale. 20-40cm. Strået ofte bebladet 
til toppen, denne 5-lScm. Nedre yderavne 0,1-lmm, øvre 1,5-4mm. FVTLP. 

V. myuros (L.) Gmelin Stor væselhale. 10-50cm. Nedre yderavne 0,4-2,5mm, 
øvre 2--if-6~·mm. Stakkene 1-2 x inderavnen. IV-VI. 1''VTLP. 0-1300m. 

V. bromoides (L.) S.F.Gray Langstakket væselhale. l0-50cm. Nedre yderav
ne 2-fr-Smm, øvre 4~·-9mrn. Stakkene ca. = inderavnen. IV-V. FVTP. 0-lOOOm. 

V. unilateralis (L.) Stace (Nardurus maritimus) Enradet væselhale. 5-25 
cm. Et rel st1vtensidigt aks på 3-lOcm. Små.aksene 6-7mm. Nedre yderavne 
1}-3!mm, øvre 3-5mm. Inderavnen 3-5mm, med stak. V-VI. VTP. 0-900m. 

Micropyrum tenellum (L.) Link (Nardurus halleri) Toradet svingel. 5-25 
cm. H.ajgræsagtig enårig. Småaksene vender dog siden til aksen, 4-9mm. In
deravnerne ofte med stakke. V-VI. LP. 0-600m. 

Catapodium ri9idum (L.) Hubbard (Desmazeria r.) Bregnegræs. 5-30cm. En
arig med opstigende strå. En sammentrængt, ofte noget ensidig top med til 
sidst udstående grene; stilkene mest l-2mm. Inderavnerne stærkt indrulle
de efter blomstringen og veladskilte. IV-VII. FVTLP. 0-800m. 

~- Rapgræs. 

1. Nedre topgrene 1-2 sammen ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2. 
" " mest 5 (3-10) sammen 12. 

2. Yderavnerne ulige lange. Stænglen mest liggende forneden •••••••• 3. 
" næsten lige lange 4. 

3, Støvknapperne i-lrnm. Skedehinden l-3mm. Enarig. I-XII ••••••• annua 
" li-2flmm. Skedehinden !mm. Fler8.rig. V-VI supina 

4. Stængelgrunden løgagtigt fortykket •••••••••••••••••••••••••••••• 5. 
11 ikke løgagtigt fortykket 6. 

5. Grundbladene grønne under blomstringen. Mest topspirende •• bulbosa 
" visne 11 11 

• Ikke II carniolica 
6. Småaksene nøgleagtigt sammentrængte for enden af topgrenene. De 

2 yderste småaks under i småakslængde adskilte •••••••••••••• 7. 
Småaksene ikke nøgleagtigt sammentrængte. De 2 yderste småaks 

over i småakslængde adskil te 10. 
7. Bladene 2-5mm brede ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 8. 

11 !-2mm " 9. 
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8. Bladene grønne til lidt grågrønne, med næppe synlig bruskrand alpina 

stærkt grågrønne, med bred, lys bruskrand badensis " 
9, Bladene med smal, lys bruskrand. Inderavnen baret mellem ribberne 

molineri 
Bladene uden bruskrand. Inderavnen elat mellem ribberne pumila 

10. Øverste blades skedehinde afrundede ••••••••••••••••••••••• cenisia 
11 

'' spidse 11. 
11. Øverste knæ dækket af en bladskede. Småaks 2-3-blosmtrede ••• , laxa 

" " frit. Sm8.aksene 4-6-blomstrede minor 
12. Bladet 6-12mm bredt. Bladskederne fladtrykte ····•••••••• ••••••• 13. 

" l-5mm " 15. 
13. Øvre bladskeder jævne. Blade jævnt tilsmalnede i en flad spids 

hybrida 
Øvre bladskeder ru. Bladene brat tilsmalnede i en hætteformet sp. 14. 

14. Øvre skedehinder 2i-4mm, glatte. Planten gulgrøn ••••••••••• remota 
11 

" !-l!mrn, randhårede. Planten blågrøn chaixii 
15. Stænglen sanunentrykt. Planten gr8.grøn. Korte topgrene ••• compressa 

11 trind 16. 
16. Med underjordiske udløbere •••••••••••••••••••••• ••••••••••••••• 17. 

Uden '' '' 19. 
17, Bladene f-linun brede, de nedre stærkt foldede •••••••• angustifolia 

11 2-Jnun 11 
1 flade eller furede 18. 

18, Øvre blades skedehinde 2l-3mm, afrundede •••••••••••••••••• cenisia 
11 

u ca. 1mm pra tensi s 
19. Øverste skedehinde 3-lOnun, spids ••••••••••••••••••••••••••••••• 20. 

" " 0-3mm 22. 
20. Grundbladene indrullet-børsteformede •••••• Bellardiochloa violacea 

" flade 21. 
21. Nedre topgrene 4-8 sammen. Udløberne tynde og trinde trivialis 

" 
11 3-4 " 11 kødede og knudrede sil vi cola 

22. Øverste blades skedehinder 2-3mm, spidse •••••••••••••••• palustris 
" " 

11 0-lmm, afskårne 23. 
23. Øverste bladskede kortere end bladpladen. Skedehinden O-kmm 

nemoralis 
øverste bladskede mest længe.re end bladpladen. Skedehinden 1-limm 

glauca 
Poa annua L. Enårigt rapgræs. I-XII. FVTLP. 0-2000m. 

P. supina Schrader Lavt rapgræs. FVTLP. 1600-28oom. 

P. compressa L. Fladstrået rapgræs. VI-VIII. l~VTLP. 0-1500m. 

P. chaixii Vill. Sudetisk rapgræs. VI-VII. TLP. 1600-2400m. 

P. hybrida Gaudin Bjærgrapgræs. 50-lOOcm. Bladene 6-8mm brede. Skedehin
den afrundet, glat , 3-5m,m. Inderavnens grund spredt uldhåret. VI-VII. 
FVT: Fra Carn1a til Adige. 1500-2300m. 

P. remota Forselles Kæmperapgræs. VI-VII. T: Alta Val Venosta. 600-1200m. 

P. trivialis L. Almindeligt rapgræs. V-IX. FVTLP. 0-1200m. 

P. silvicola Guss. (P. trivialis ssp. s.) Knuderapgræs, 30-60cm. Som fo
regaende, men med korte, overjordiske, perlesnorsformede, 2-3mm tykke ud-
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løbere.Skedehinderne 5-lOmm. Bladene friskgrønne. V-VI. VLP. 0-600m. 

Poa pratensis L. Engrapgræs. V-IX. FVTLP. 0-2200m. 

P. angustifolia L. Smalbladet rapgræs, V-VI. 

P. bulbosa L. Løgrodet rapgræs, IV-VII. FVTLP. 0-1500m. 

P. carniolica Hladnik & Graf: (P. concinna) Puderapgræs. 8-15cm. Bladene 
1-bcm x f-lfrnm. Toppen lt-2tcm, grønlig. Småaksene 6-10-blomstrede. IV-VI. 
P. 400-2 500m. 

P. alkina L. Fjældrapgræs, 5-30cm. Stængelgrunden tydeligt fortykket af 
blads eder. Bladene mest 4-lOcm, flade, bryder i selve pladen, nar man 
hive~ i dem, øvre skedehinder 3-Smm, nedre l-2mm. V-VIII. FVTLP,1500-2700 

P. badensis Haenke Sandrapgræs, 15-40cm. Bladene flade til svagt folde
de. Nedre skedehinder l-2mm, øvre 3-6mm, Småaksene mest grønlige, ofte 
med lillat skær. V-VI~-TLP. 300-1500m. 

P. molineri Balbis Furet rapgræs. 10-20cm. Bladene ofte furede til 
stærkt foldede. Nedre skedehinder i-2mm, ofte lasede, øvre 1-Jtmm, spid
se, Småaksene ofte med lillat skær. VI-VII. VTP. l00-2800m. 

P. pumila Host 6-18cm. Bladene 2-5cm x t-l!mm, foldede eller flade. 
Toppen 2f-5cm, ægformet, grønlig til lillaanløben. Planten grøn (molineri 
blågrøn). VI-VII. 200-1800m. F: M.Lussari i Juliske Alper. T: Over Riva. 

P. laxa Haenke Slapt rapgræs. l0-20cm. Planten søgrøn. Småaksene ægforme
de, 2-]-blomstrede. Topgrenene 0,2-0,Jmm tykke, kantede og tydeligt læng
defurede. VII-VIII. FVTLP. 2000-3600m. 

P. minor Gaudin Lidet rapgræs, 5-JOcm. Planten græsgrøn. Småaksene af
langt-ægformede. Topgrenene 0,1mm. tykke, trinde, uden længdefure. FVTLP. 

P, glauca Vahl Blågrønt rapgræs. 15-40cm. Skedehinden 1-l!mm. Planten 
med eller uden blågrøn dug. Topgrenene ret korte og tykke, Småaksene 2-4-
blomstrede, ofte lilla. VI-VIII. VTLP. 1700-2400m. 

P. nemoralis L. Lundrapgræs. V-X. FVTLP. 0-lBOOm. 

P. palustris L. Stortoppet rapgræs. V-VII. FVTLP. 0-1600m. 

P. cenisia All. Toradet rapgræs. 20-40cm. Med krybende jordstængel med 
over 10cm lange udløbere. Golde skuds blade påfaldende toradede. Toppen 
5-lOcm, ret åben. VI-VIII. TLP. 1600-3200m. 

Bellardiochloa violacea (Bell.) Chiov. Violet rapgræs. 20-50cm. Svingel
agtigt udseende. Bladene blågrønne, børsteformede, indtil 0,8mm tykke. 
Toppen sammentrængt, 6-12cm, grøn/lillabrogede. VII-VIII. FVTLP,1500-2400 

Puccinellia festucaeformis Host (P. palustris) Svingelagtigt annelgræs. 
40-bOcm. Bladene sivformet-indrullede, l,O-l,5mm tykke. Toppen pyramide
formet, 10-20cm. Småaks l0-12mm, med 7-11 blomster. VI-VIII. FV. Om. 

P. distans (1,) Parl. Udspærret annelgræs. 10-50cm. Bladene overvejende 
flade, 2-Jmm brede. Toppens nedre grene uden småaks i inderste l/J-1/2. 
Toppen forlænget. Småaks 4-5mm, med 4-6 blomster. VI-VIII. VTLP. 
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Puccinellia fasciculata (Torrey) Bicknell (P. borreri) 60-lOOcm. Blade
ne 2-Jmm brede, mest flade. Toppen kort, 3-8cm, ihvertfald de korte gre
ne med småaks til grunden; disse 6-9mm, 5-7-blomstrede. VI-VIII. FV. Om. 

Sclerochloa dura (1.) Beauv. Stivaks. 5-15cm. Grågrøn enårig med kølede 
bladskeder. Aksene noget ensidige. Yderavnerne bredt, hvidt hindekantede. 
Inderavnerne kølede, bliver hårde. IV-VI. FVTLP. 0-600m. 

Dactylis glomerata L. Almindeligt hundegræs. Ela- eller grågrøn. Begge 
yderavner stift randhårede på kølen. V-VII. FVTLP. 0-2000m. 

D. polygama Horvat. Skovhundegræs. Lyse- til gulgrøn. Yderavnernes køle 
blot ru. VI-VIII. FVTLP. 0-lOOOm. 

Cynosurus crietatus L. Almindeligt kamgræs, IV-VI. FVTLP. 0-2000m. 

C, echinatus L. Pindsvinekam.græs. 20-60cm. Enårig. Dusken ægformet, 1-4 
cm. Inderavnerne med 6-15mm lange stakke. Bladene 3-9mm brede.V-VI.FVTLP. 

Catabrosa aquatica (1.) Beauv. Tæppegræs. V-VII. VTLP. 0-1900m. 

Apera spica-venti (L.) Beauv. Vindaks. V-VI. FVTLP. 0-lOOOm. 

A. interrupta (L.) Beauv. Børstevindaks. 20-50cm. Toppen mest under 10 
cm, smal, med oprette grene, uregelmæssigt mellembrudt forneden. Stakke
ne 4-lOmm. Småaksene 2-2!mm. v-vr. VTLP, 0-6oom. 

Psilurus incurvus (Gouan) Sch.& Th. Slangehalegræs. 10-JOcm. Stængler, 
blade og aks tradformede. Akset meget skørt og til sidst m.m. indrullet. 
Yderavnen reduceret til et skæl på højst 1mm. 1 blomst med stak af inder
avnens længde, IV-V. VLP. 0-lOOOm, 

Mibora minima (L.) Desv. Dværggræs. 2-15cm. Tueformet med trådfine strå, 
Enårig. Bladene ind til 2cm, 0 ,5-0, 7mm tykke. Akset t-2 cm, ofte lilla t, 
med toradet stillede småaks på li-Jmm på aksets ene side. Yderavnerne læn
gere end inderavnerne. III-V. LP. 0-900m. 

Briza maxima L. Stort hjærtegræs. 20-50cm. Enårig. Toppen med 1-12 meget 
store sølvhvide/rødbrune småaks på 14-25mm med 5-20 blomster. IV-VI. V. 

B. media L. Almindeligt hjærtegræs, Flerårig. Skedehinden t-lfmm. FVTLP. 

B. minor L. Lidet hjærtegræs, 15-30cm. Enårig. Toppen mangeblomstret og 
ret tæt. Småaksene J-4mm, med 5-7 blomster. Skedehinden 3-6mm. IV-V. VLP. 

Sesleria. Hovedgræs. 

1. Inderavnen med 5 stakke i spidsen. Dusken 6-lOmm ••••••••••••• ovata 
" " 1 stak + 2-4 tænder 2, 

2. Inderavnen med l stak+ 2 butte tænder. Dusken !-lem sphaerocephala 
" " 1 + 2-4 spidse tænder. Dusken 1-Scm J. 

3. øverste stængelblad 3-lOcm. Dusken J!-Scm ••.•••••••••••••• argentea 
" " 1-2cm. " l-3cm 4. 

4. Nedre bladskeder netagtigt optrævlede ••••..••••••.•.••• kalnikensis 
ikke trævlede 5. 

s. Inderavnens mellemste stak højst !mm ••••••••• , ••.••••••••• albicans 
l-2mm , 6. 
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6. Unge bladoversider hvidduggede. Dusken l-li(2)cm 

" ej " " 2-2"tcm 
••••••• uliginosa 

sadleriana 

Sesleria syhaeroce§hala Ard. Rundt hovedgræs. 12-20cm. Dusken kuglefor
met. Biadp aderne ørsteformede, 1mm brede. Yderavnens stak l~mm, inder
avnens i--lmm. VII-VIII. FVTL. 1500-2800m. 
S. argentea (Savi) Savi (S. cylindrica) Sølvhovedgræs. J0-50cm. Bladene 
J-5mm orede, rukantede. Dusken hvidlig, sjældent grålig. Yderavnens stak 
l-2lmm, inderavnens 1-ltnun. VI-VII. P: Søalperne, Ormea, M.Boglelio. 

S. albicans Kit. (S. varia) Kalkblåaks. 10-45cm. Tættuet. Bladundersi
den tydeligt kølet; ikke hviddugget overside; bådformet bladspids, Bla
det 2l-3(5)mm bredt. III-V. FVTLP. 1500-2600m. 
S. uliginosa Opiz ( S. caerulea) Sumpblåaks. 10-45cm. Danner_ ·ringformede 
bevoksninger. Bladet l-2mm bredt, undersiden ikke kølet. VTLP. 0-JOOOm. 

S. sadleriana Janka 15-60cm. Bladene 4-5mm brede, stive, flade eller 
foldede. IV-V. F: Juli ske Alper fra V .Raccolana til Gemona. IV-V. 

S. kalnikensis Javorka 30-50cm. Nedre skeder rødlige, kun delvist træv
lede. Nedre blade flade, l-4tmm brede. III-V. F: Sabotino ved Gorizia. 

s. ovata (Hoppe) Kerner Lidet hovedgræs. 5-lOcm. Bladene børsteagtige, 
foldede, højst 1mm brede. Dusken kugle- til bredt ægformet. Inderavnens 
midterstak lj-2tmm, de andre ca. 1mm. VII-VIII. FVTL. 2400-JOOOm. 

Qreochloa disticha (Wulfen) Link Radeaks. 10-15cm. Stråene med grålige 
skeder forneden. Planten tueformet. Bladene 0,6mm brede, foldede, stive, 
med 7 ribber. Akset 9-14x7-9mm, ægformet. VII-VIII. FVTLP. 2200-2800m. 

O. seslerioides (All.) Richter Højt radeaks. 15-40cm. Ikke eller svagt 
tueformet; med lange udløbere. Bladene l-2mm brede, flade eller f?ldede, 
med 7-11 ribber. Akset 5-15x5-12mm. VII-VIII. 2000-2800m. P: Kottiske 
Alper samt Søalperne. 

Melica. Flitteraks. 
1. Frugtbare blomsters inderavner langhårede. Med en lådden dusk ••• 2. 

" " " glatte. Med glatte toppe 3. 
2. Nedre skeder glatte. Dusken m.m. åben og ensidig •••••••••• ciliata 

" " langhårede. Dusken tæt, ikke " transsilvanica 
3, Yderavnerne uens, den nedre hindeagtig i ydret •••••••••••• minuta 

ret ens, den nedre hindeagtig i ydret 4, 
4. Småaksene oprette, med 1 frugtbare blomst. Åben top •••••• uniflora 

ofte nikkende, med 2 frugtbare blomster nutans 

Melica ciliata L, Skægflitteraks. 20-70cm. Planten grågrøn. Småaksene 
blege. Nedre yderavne t-1 x så lang som den øvre. V-VI. FVTLP, 0-1200m, 

M. transsilvanica Schur Duskflitteraks. J0-120cm. Planten grøn. Aksen 
dækket af de ofte brunligt anløbne småaks. Nedre yderavne 1/3-2/3 x den 
øvre. VI-VII, TL: V.d.Non, V.Venosta, Valtellina. 500-1200m. 

M. uniflora Retz Enblomstret flitteraks. V-VI. PVTLP. 0-800m. 

M. nutans L. Nikkende flitteraks. V-VI. FVTLP. V-VI, 
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Melica minuta L. Klippeflitteraks. l0-40cm. Toppen ofte pyramideformet 
med udstaende grene. Yderavnerne uens med lilla ryg. Planten ofte gre
net forneden. IV-V. P. 0-600m. 

Glyceria. Sødgræs. 

1. Småaksene æg-lancetformede, 5-8mm. Strået opret, l-2m ••••• maxima 
" linje-valseformede, 10-30mrn. Strået opstigende 4, 

2. Inderavnen med 3-5 tydelige, mørktspidsede tænder •••••• declinata 
" uden tydelige tænder og uden mørkspidsede ribbeender 3. 

3. Inderavnen 6-Timm, spids •••••••.••••••••••••••••••••••• , flui tans 
" 3!-5!mm, afrundet pli ca ta 

Glyceria maxima (Hartm.) Holmb. Højt sødgræs. VII-VIII. FVTLP. 0-800m. 

G. fluitans (1.) R.Br. Mannasødgræs. V-VII. FVTLP. 0-1800m. 

G, plicata (Fr.) Fr. Butblomstret sødgræs. V-VIII. FVTLP. 0-1800m. 

G. declinata Breb. Tandet sødgræs. VI-VII. F. 500-1500m. 
Bromus. Hej re . 

1, Flerårig ••••••••••••••••••••••••• , •••• , ••••••••••••••••••••• , .•• 2. 
Enårig 8, 

2, Inderavnen uden eller med en højst l!mm. lang stak ••••••••• inermis 
" med en over 3mm lang stak 3. 

3. Topgrenene udstående eller hængende ····••••••••••••••••••••••••• 4. 
n m.m. oprette 5, 

4. Alle bladskeder stift langhårede, Topgrenene parvise •••••• ramosus 
Øvre " tæt korthårede. Topgrenene 2-5 sammen benekenii 

5, Bladet uden udstående randhår ••••••••••••••••••••••••• condensatus 
" med " , i det mindste ved grunden 6, 

6. Yderavnerne ret ens. Toppen kort og sammentrængt •••••••••• erectus 
" tydeligt uens. Toppen forlænget og åben 7. 

7. 50-120cm. Inderavnen 13-lBmm • , •••••••••• , , ••••••••••• stenophyllus 
J0-40cm. ca. 10mm transsylvanicus 

8. Nedre yderavne med 1 ribbe, den øvre med J ••••• , •••••••••••••••• 9. 
" " " 3-7 ribber, den øvre med 5-9 13. 

9. Topgrenene m.m. hængende ••••• , , , ••••.•••••••••••••••••••••••••• 10. 
" m.m. oprette 11. 

10. Topgrenene ru. Stænglen glat foroven •••••••••••••••••••• sterilis 
" dunede, Stænglen dunet foroven tectorum 

11. Inderavnen 15-l?mm, med en stak på 20-25mm ••••••••••• madritensis 
" 20-30mm, " 11 

" 
11 25-75mm 12. 

12. Nedre topgrene 1-3 sammen, l-3cm lange ••••••••••••••••••• rigidus 
11 

" 3-6 " , indtil 8cm lange diandrus 
13, Inderavnens rand til sidst indrullet og derfor næppe overlappendel4. 

" " ikke indrullet og derfor overlappende i frugt 16. 
14. Nedre bladskeder blødhårede. Støvknappen 3-5mm •••••••••• arvensis 

" 
11 helt eller næsten helt glatte. Støvknappen l-3nn:nl5. 

15, Inderavnen 6i-9mm. Støvknappen l-2mm ••••••••••••••••••• secalinus 
" 10-12mm. 11 2-Jmm gros sus 

16. Stakken udgår mindst 2mm under inderavnens spids •••••••••••••• 17. 
" højst lfm.m 11 

" 19, 



17. 

l8. 
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Småaksene mest kortere end stilkene, m.m. nikkende i frugt' 

" " længere 11 
" , m.m. oprette 

Topgrenene mest med 3 2-Jcm lange, mest 7-10-blomstrede småaks 

l8. 
22. 

japonicus 
Topgrenene kun med l 3-5crn langt, op til 20-blomstret småaks 

1 
squarrosus 

19. Inderavnen 42-6fmm, med bred, skarpkantet hindekant ••••• lepidus 
" mest over 6fmm lang, smalt hindekantet 20. 

20. Topgrenene mest længere end småaksene •••••••••••••••••••••••• 21. 
11 

" kortere " " 22. 
21. Inderavnen 6i-8mm, med buekrummet forhjørne ••••••••••• racemosus 

" 8-llimm, med stumpkantet forhjørne commutatus 
22. Stakken med flad grund, udspærret i frugt ••••••••••• molliformis 

" 
11 trind " , m.m. ret i frugt hordeaceus 

Bromus erectus Hudson Opret hejre. Småaksets øvre blomster i overlappe
de af dem nedenunder. V-VII. FVTLP. O-l600m. 
B. condensatus Hackel 30-50cm. Bladskederne uldhårede, til sidst op
trævlede. Bladene mest dunede af i-lmm lange hår. Toppen 8-llcm, opret, 
tæt og smal. Stakken 3-5nun. V-VII. PVTL. 0-900m. 

B. transs~lvanicus Steudel 30-40cm. Øvre blomster overlappes kun ved 
grunden a det nedenunder. Toppen 15-20cm. Stakken lidt udadbøjet som 
moden. Småaksene 3-4cm. V-VII. FVTL. 0-900m. 
B. stenophyllus Link 50-l20cm. Øvre blomster overlappes kun ved grunden 
af det nedenunder. Toppen 15-25cm. Stakken ret. Småaksene 3!-4cm. TL, 
B. inermis Leysser Stakløs hejre. VI-VII. FVTLP. 0-180Qm. 
B. rarnosus Hudson Sildig skovhejre. V-VII. FVTLP. O-l500m, 

B. benekenii (Lange) Trimen Tidlig skovhejre. V-VII. VTLP. 0-1500m. 

B. tectorum L. Taghejre. IV-VI. FVTLP. 0-2000m. 

B. sterilis L. Gold hejre. IV-VI. FVTLP. 0-1350m. 
B. madritensis L. Spansk hejre. 10-50cm. Stråene oftest glatte. Bladene 
langt biødhårede. III-IV. FVTLP. o-Boom. 

B, rigidus Hoth Stivtoppet heJre. 20-40cm. Toppen 15-20cm, tæt og op
ret. Smaaksene med stak 5-8cm, selve stakken 3-5cm. IV-VI. FVLP. o-Boorn. 
B. diandrus Roth Storakset hejre. 30-95cm. Toppen indtil 25cm, me,g:et 
åben, nikkende. Grenene meget ru, ofte kun med 1 småaks. Stakken Ji-6i 
cm. IV-V. FVTLP. O-l200m. 
B. arvensis L. Agerhejre. 80-llOcm. Toppen meget åben. Småaksene til 
sidst udstaende eller hængende, 10-25mm. Stakken ret. Småaksene ofte 
rødlilla. V-VII. FVTLP. O-l500m. 
B. sguarrosus L. Udspærret hejre. 20-60cm. Inderavnen 8-llx6-9mm, med 
stumpvinklet rand. Stakken ca. 10mm, stærkt udstående. Toppen meget å
ben. IV-VI. FVTLP. O-l60Qm. 
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Bromus ,japonicus Thunb. Stortoppet hejre. 20-BOcm. Toppen åben, mest 
ret bred. Inderavnen 8-9rnm, stakken 6-lOmm. V-VI. FVTLP. 0-800m. 
B. hordeaceus L. Blød hejre. V-VII. FVTLP. 0-2000m. 

B. lepidus Holmb. Småakset hejre, 4-60cm. Toppen 2-lOcm, ret smal. Små
aksene 5-15x2-4mm, lancetformede, oftest glatte og skinnende. Stakken 
2-5imm, ret. V-VII. LP. 
B, molliformis Lloyd 10-30cm. øvre skede ofte lidt opblæst. Toppen ind
til 10cm, meget tæt, ofte rødligt grene meget korte og stive. IV-VI. VT. 

B. racemosus L. Enghejre. 30-?0cm. Toppen 6-lOcm, smal, til sidst sam
mentrængt og noget ensidig. V-VII. FVTLP. 0-1200m. 
B. cornmutatus Schrader Mangeblomstret hejre. 30-?0cm. Toppen 5-25cm, 
løs; grenene indtil 6cm. V-VI. Ii'VTLP. 0-1500m, 
B. secalinus L. Rughejre. 30-90crn. Toppen 5-20cm, åben, ofte ensidig 
og nikkende i frugt. Småaksene 12-20mm. V-VI. FVTLP. 0-1200m. 
B. grossus Desf. Spelthejre. 60-130cm. Toppen l4-18cm, åben. Småaksene 
25-30(l8-50)mm. I speltmarker. V-VI. VTL. 0-lOOOm. 
Brachypodium. Stilkaks. 
1. Enårig. Med 2(1-5) småaks, der er sammentrykte fra siden distachyon 

Flerårigt. Srnåaksene trinde til halvtrinde 2. 
2. Tueformet. Stakken mindst li~ inderavnen hos de øvre blomster 3, 

Med udløbere. Stakken højst 2 x inderavnen 4, 
3. Nedre blomsters stak ca. i x inderavnen •••••••••••••• glaucovirens 

11 " 11 også forlænget silvaticwn 
4, Bladene indrullede, med fremtrædende ribber ovenpå ••• phoenicoides 

" flade, ihvertfald ved grunden, uden fremtrædende ribber 
5. på oversiden 

5. Bladene indrullede mod spidsen. noget blågrønne •••••••••• rupestre 
" helt flade, grønne pinnatum 

Brachypodium silvaticum (Hudson) Beauv. Skovstil_kaks. VI-VIII. FVTLP. 

B. glaucovirens (Murb.) Fritsch 40-lOOcm. Som foregående, men bladene 
m.m. glatte, grågrønne og stive, ofte indrullede. Akset opret, Småakse
ne 3-4(-5f)cm, med 14-22 blomster. VI-VII, VLP. 0-1200m. 
B. pinnatum (L.) Beauv. Bakkestilkaks. 40-?0cm. Småaksene 18-40rrun, of
test rette. Inderavnen ofte noget korthåret. Stakken l-6mm, V-VII.FVTLP 
B. rupestre (Host) R.& Sch. Seglstilkaks. 40-?0cm. Småaksene JO-SOcm, 
o±te noget seglkrwnmede. Stakken højst 3mm. V-VII. FVLP, 0-2000m. 
B. phoenicoides (L.) R.& S. Langbladet stilkaks. 50-80cm. Bladene 10-
40cm. Akset 15-20(30)cm med 6-9 noget fjærne, ofte seglkrummede småaks 
på J-6(-8)cm. Stakken 0-2fmm. IV-VI. P: Søalperne. 0-900m. 
B. distachyon (L.) Beauv. (Trachynia d.) Enårigt stilkaks, 2-15(-45) 
cm, Bladene glatte eller svagt hårede. Småaksene 2-Jcm. Stakkene 7-15 
mm. IV-VI. L. O-l900m. 
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Elymus. Kvik. 

1. Tueformet ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2. 
Med udløbere 3. 

2. Med stak •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• caninus 
Uden stak elonga tus 

3. Nedre aksled længere end småaksene •••••••••••••••••••••• farctus 
" " højst så lange som småaksene 4. 

4. Inderavnen but eller afskåret •••••••••••••••••••••••••• hispidus 
" spids 5. 

5. Bladene tynde, mest flade. Bladskederne ikke randhårede •• repens 
" stive. Bladskederne frie rand randhåret pycnanthus 

Elymus caninus (L.) L. Hundekvik. V-VII, FVTLP. 0-1500m. 
E. elongatus (Host) Runem. Langakset kvik. 60-90cm. Blågrøn. Bladene 
ru, indrullede i frugt, læderagtige. Akset 10-25cm, dets akse flad ud 
for småaksene. VI-VIII. FV. Strandswnpe og klitter. 

E. farctus (Viv.) Runem. (Agropyron junceum) Strandkvik. IV-VI. FV. 

E. repens (L.) Gould Almindelig kvik. V-VII. FVTLP. 0-1400m. 
E. pycnanthus (Godron) Meld. (E. pungens) Stiv kvik. 30-60cm. Bladene 
noget blågrønne, oftest indrullede. Akset meget tæt, 6-12cm. Småaksene 
ofte 3-4 x aksleddene. Oftest stakløs. V-VI. FV. 0-600m. 
E. hispidus (Opiz) Meld. (Agropyron intermedium) Grågrøn kvik. 30-80 
cm. Bladene grågrønne, ofte noget indrullede. Akset 10-20cm, de nedre 
småaks kun lidt længere end aksleddene. V-VII. FVTLP. 0-2000m. 

Agropyron cristatum (L.) Gaertner Kamkvik. 30-60cm. Flerårig. Akset 
3-5cm,·kamformet toradet. Yder- og inderavner med korte stakke. Yder
avnerne med 1 ribbe. V-VII. 500-1500m. VT: Vicent. på M.Grappa og Fore. 
Molon. V.Adige indtil Silandro og Bressanone. 

Aegilops. Bukkekorn. 

1. Akset m.m. ægformet, l-3cm uden stakkene •••••••••••••••••••••• 2. 
" forlænget, m.m. valseformet 3. 

2. Yderavnen med 4-5 stakke ••••••••••••••••••••••••••••• geniculata 
n " 2-3 11 neglecta 

3. Yderavnerne med 2-3 stakke på 3cm ••••••••••••••••••• triuncialis 
11 " 1-2 tænder eller korte stakke 4. 

4. Akset perlesnorsformet. Småaksene bugede ••••••••••••• ventricosa 
11 valseformet. Småaksene næppe 11 cylindrica 

Ae~ilops geniculata Roth Alm. bukkekorn. 10-30cm. Akset l-2cm, med 1 
godt småaks forneden og 2-5 frugtbare med 3-6 blomster. Stakkene ru 
forneden. V-VI. FVLP. 0-900m. 
A. neglecta Req. Goldt bukkekorn. 10-30cm. 
foroven, idet de 2 øverste småaks er golde. 
Stakkene jævne. V~VII. FVLP. 0-600m. 

Akset 3cm, brat indsnævret 
2 frugtbare småaks. 

A. ventricosa Tausch Perlebukkekorn. 20-40cm. Akset 4-6(-12)cm x 5mm 
uden stakkene. 0-2 golde grundstillede småaks. Sidestillede småakses 
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yderavner tvetandede, det endestilledes 3-tandede. V-VI. P. 0-600m. 

Aegilops triuncialis L. Trestakket bukkekorn. 20-45cm. Akset 3-6cm uden 
stakkene, med 1-2 golde småaks forneden og 3-6 frugtbare. Endesmåaksets 
stakke 3-6cm. V-VI. V. 0-600m. 

A. cklindrica Host Smalakset bukkekorn. 30-40cm. Akset 6-llcm uden 
stak e, over 10 x så langt som bredt. 1-2 grundstillede golde småaks. 
Endesmåaksets stakke 4-6cm. V-VI. P. 0-600m. 
Triticum. Hvede. Kun dyrkede arter. 

1. Yderavnen 25-3Smm, hindeagtig, skjuler ofte inderavnen •• polonicum 
11 højst 15mm, ikke hindeagtig, skjuler ikke inderavnen 2. 

2. Aksets akse skør, går i stykker som moden •••• •••••• ••••••••••••• 3. 
"

11 11 fast, går ikke i stykker som moden 5. 
3. Smaaksene med 2 blomster, hvoraf 1 frugtbar og med stak monococcurn 

11 
" 3-5 blomster; oftest 2 frugtbare og med stak 4. 

4. Akset løst, med kvadratisk tværsnit •••••••••••••••••••••••• spelta 
11 tæt, 11 rektangulært tværsnit die oecon 

5. Aksets akse uden hårduske ved småaksgrunden ••••••••••••••••••••• 6. 
u " med 11 11 n 7 • 

6. Akset smalt, over 5cm, over 3 x så langt som bredt •••••• aestivum 
11 tykt, indtil 5cm, højst 3 x så langt som bredt compactum 

7. Akset 4-6cm, ægformet7 elliptisk, sammentrykt fra siden •••••• durum 
11 7-12cm, linjeformet, næsten kvadratisk i tværsnit turgidum 

Dasypyrum villosum (L.)~Cand. Børsterug. 20-60cm. Enårig. Akset 6-lOcm. 
Yderavnen med en stak pa 25-32mm og to fremtrædende køle med bundter af 
korte børster. Inderavnens stak 35-4lmm. IV-VI. Ii'VTLP. 0-1600m. 
Secale cereale L. Almindelig rug. Dyrket. 
Hordewn. Byg. 

1. Flerårig •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• secalinum 
Enårig 2. 

2. Vilde arter. 10-50cm. Aksets akse skør, går i stykker som moden 3. 
Dyrkede arter. 50-150cm. Aksets akse fast, går ikke i stykker 5. 

3. Mellemste småakses yderavner ru ••••••••••••••••••••••••••• marinum 
" " " randhårede 4. 

4. Sidestillede småakses indre inderavne randhåret på 1 side murinum 
11 

" " " tosidet randhåret leporinum 
5. Sidesmåaksene kortstilkede, uden stak ••••••••••••••••••••••••••• 6. 

" siddende, med stak 7. 
6. Akset 4-6cm, med vifteformet udspærrede stakke •••••••••• zeocriton 

6-lOcm, af ensartet bredde distichum " 
7. Akset 4-6 cm, firrade t • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • vulgare 

11 6-lOcm, seksradet hexastichum 

Hordeum secalinum Schreber Engbyg. 40-70cm. Stænglen bladløs mindst i 
øvre 1/3. Alle yderavner reducerede til 12-15mm lange børster. V-VII. 

H. maririum Nudson (H. maritimum) Strandbyg. 5-30cm. Stænglen ofte med 
blade til akset; øvre bladskede lidt opblæst, de nedre mest blødhårede. 
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Akset l}-5cm, opad tilspidset. IV-V. FV. 0-600m. 
Hordeurn murinum L. Gold byg. Inderavnerne 6-7mm, med stakke på 25-30 
mm. IV-X. FVTLP. 0-1600m. 
H. 1evor1num Link 30-60cm. S1desmåaksenes inderavne 15mm, midtersmåak
sets inderavne 10mm; stakkene ca. 40mm. IV-X. FVTLP. 0-1600m. 

Hordelymus europaeus (L.) C.O.Harz Skovbyg. V-VI. P. 600-1500m. 
Taeniatherum caput-medusae (L.) Nevski Tveblomstret byg. 10-40cm. En
ar1g med tradformede blade, 0,2-0,6mm brede. Akset ca. 4cm med stakke 
på 5-12cm. Yderavnerne sylformede, sammenvoksede ved grunden. IV-VI. P. 

~- Havre. 

1. Inderavnen glat. 
" håret 

2. Inderavnen ender 

" " 

Småakset med 0-1 stak •••••••••••••••••••• sativa 
forneden. Småakset mest med 2 stakke 2. 
i 2 stakformede børster på 4-6mm , ••••••• barbata 
i 2 tænder på O, 2-1, 5mm 3. 

3. Inderavnens hår 2-4mm. Småakset 16-25mm. Toppen mest alsidig fatua 
" " 4-8mm. " 25-45mm. " mest ensidig sterilis 

Avena barbata Pott Skæghavre. 30-lOOcm. Småakset 18-30mm, Inderavnen 
oftest hvidgult lådden, l2-18mm. Stakkene 3-6cm. IV-VI. V. 0-1200m. 

A. fatua 1, Flyvehavre. IV-VI. FVTLP. 0-1800m. 
A, sterilis L. Gold havre. Inderavnens 2 tænder 1-lirrun (0,2-0,5mm hos 
fatua). IV-VI. FVTLP. 0-1800m. 
A, sativa L. Almindelig havre. 

Helictotrichon. Havre. 

1, Skedehinden spids, 3-6rnm i det mindste hos grundbladene 
" afskåret, 0,2-l,5mm 

2. Grundbladene 0,5-0,8mm brede, aldrig flade, børsteformede 

parlatorei 
2. 

setaceum 
" 2-4mm brede som flade 

3. Døde blade hurtigt affaldende. Toppen med 30-55 småaks 
11 11 m.m. blivende. Toppen med færre småaks 

3. 
sempervirens 

sedenense 

Helictotrichon sedenense (DC.) Holub Løsakset Havre. 40-SOcm. Grundbla
dene lo-25cm x 2mm som flade, 0,5-0,9mm som foldede, grågrønne. Småaks 
9-12. Topgrene med 1-5 blomster. VI-VIII. P, l500-2500m. 

H. parlatorei (Woods) Pilger Tuehavre, 40-80cm. Bladene 2-4mm brede son 
flade, l-l,3mm som foldede, blivende som visne. Toppen med 15-45 småaks. 
Topgrenene med 3-5(-8) småaks. VI-VII. VTLP. 1300-2400m. 

H. sempervirens (Vill.) Pilger Gulviolet havre. 40-lOOcm. Grundbladene 
blågrønne, 15-60cm x 2-4mm som flade, 0,9-1,Smm som foldede, stive. Top
grenene med 3-7(10) småaks, VI-VII, P: Kottiske Alper, Søalperne. 

H. setaceum (Vill.) Henrard Børstehavre. 30-50cm. Bladene affaldende 
som visne. Grundbladsskederne stråfarvede til grålige, længe blivende. 
Toppen med 8-25 småaks. Topgrenene med 2-5 småaks. P: Søalperne. VI-VII, 
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Avenula. Havre. 

1. Stakken næsten trind, virker lige tyk over det hele •••• pubescens 
." stærk; sa.mmentrrkt, skiftevis tyk og tynd i modlys 2. 

2. Smaaksene strafarvede, 2-l x længere end yderavnerne ••• bromoides 
" ej " , ca. 1/ 4-1/3 længere end længste yderavne 3. 

3, Inderavnen brunt eller brunlillat broget forneden ••••• versicolor 
11 grøn i sin nedre halvdel, dog ofte med lillat skær 4. 

4. Bladene flade, 3-5mm brede, med sammentrykte skeder ••••• praeusta 
" foldede, 1-l!mm brede, med halvtrinde skeder pratensis 

Avenula bromoides (Gouan) H.Scholz Hvidakset havre. 20-40cm. Grundbla
dene blagrønne og blåduggede, tydeligt bruskrandede skruesnoede som 
visne. Småaksene med 7-8 blomster, V-VII. P, 0-1000;. 

A. pratensis (L.) Dum. Enghavre. VI-VII. FVTLP. l000-1800m. 
A, praeusta (Rchb.) Holub Alpehavre. 25-70cm, Stænglen sammentrykt 
±orneden, Grundbladene med hætteformet spids, blågrønne, ru foroven. 
Småaksene grønne, kun lidt lillaanløbne. VI-VIII, FVTLP, 800-2000m. 

A. pubescens (Hudson) Dum. Dunet havre. VI-VIII. FVTLP, 200-2700m. 

A. versicolor (Vill.) Lainz Broget havre. 20-50cm. lVIed underjordiske 
udløbere. Bladene 2-4mm brede, jævneÅ med påfaldende ru, hvid rand. 
Småaksene 10-lJmm.VII-VIII. FVTLP. 1C00-2950m. 
Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. Draphavre. V-VII. FVTLP. 0-1800m. 

Gaudinia fragilis (L,) Beauv. Akshavre, 30-60cm. Enårig med m.m. låd
ne blade. Akset ganske langt, op til 35cm. Småaksene 10-12mm med 3-4 
blomster og stakke på 5-8mm. IV-VI. FL. 0-1200m. 

Ventenata dubia (Leers) Cosson Bunkehavre. 30-60cm, Skedehinden 4-9mm, 
tungeformet og tilspidset. Småaksene 10-15mm, med 2-3 blomster, den 
nedre med en op til 4mm lang, lige stak, de andre med en 10-l5mrn lang 
knæbøjet stak. V-VI. VP. 0-1500m. ' 
Koeleria. Kambunke. 

1. Grundbladsskederne nettrævlede •••••••••••••••••••••••• vallesiana 
" ikke netagtigt optrævlede 2. 

2, Inderavnerne med stakke på l-3mm ••••••••••••••••••••••••• hirsuta 
" højst med en brod på 1mm J. 

3. Yderavnerne næsten ens •••••••••• , ••••••••••••••• , •••••••• cenisia 
" tydeligt uens 4. 

4, Småaksene 3!-5mm ••••••••••••••••••• , , •• , ••••••••••• , • , • macrantha 
" 6-Bmm 5, 

5, Tættuet. Stængelgrunden lidt løgformet. Blågrønne blade splendens 
Løsttuet. Stængelgrunden slank. Bladene sjældent blågrønne 6. 

6, Småaksene dunede • , •••••••••••••••••• , • , •••• , ••• , ••••• eriostachya 
" glatte pyram.idata 

Koeleria vallesiana (Honckeny) Gaudin Netkambunke. 10-50cm. Stængel
grunden knoldformet. Grundbladene grågrønne, 3-12cm. Dusken lf-7cm x 
6-12mm, Småaksene 4-6mm. V-VIII. P. 0-2600m. 
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Koeleria splendens Presl Skinnende kambunke. 20-45cm. Grundbladene 3-5 
(-12)cm x ca. 1mm, med hvidlige ribber og rand. Dusken 3-8cm, tæt, under
tiden lappet forneden, glat til dunet. V-VII. VL. 0-1800m. 
K. hirsuta Gaudin Håret kambunke. l0-30cm. Grundbladene 3-15cm x i-2mm, 
llarde, kølet-foldede. Dusken 2-5xl-l!cm. Yderavnerne tæthårede af 0,3-1 
mm lange hår, grønligtlilla. VII-VIII. FVTLP. 1500-2600m. 

K. cenisia Reuter Lav kambunke. 5-25cm. Stængelgrunden lidt løgformet. 
Grundbladene 2-5cm x t-lmrn, lidt bløde, glatte til ha.rede. Dusken l-5cm. 
Småaksene 4-7mm, VII-VIII, P, 1600-2500m, 
K. pyramidata (Lam.) Beauv. Dansk kambunke. 45-90cm. Grundbladene 4-25 
cm x l-3imm, flade, ~-ltmm langt udstående randharede_forneden. Dusken 
10-22xl-3cm, VI-VIII, FVTLP, 500-2600m, 
K. eriostachya Pancic Uldhovedet kambunke. 30-50cm. Grundbladene 5-lOcm 
x 2-3mrn, indrullede eller foldede. Dusken 2-Bxl-licm. FVLP. 1500-2600m. 

K. macrantha (Ledeb.) Schultes Spinkel kambunke. 20-50cm. Grundbladene 
indtil 15cm, l-2rnm brede, flade eller foldede. Dusken 2-Bxlcm, m.m. lap
pet, især forneden. VI-VII. FVTLP. 0-1800m. 

Lophochloa cristata (L.) Hyl. 
ladne til dunede. Strået glat. 
3-5 blomster. Inderavnens stak 

Enårig kambunke. 5-20cm. Blade og skeder 
Dusken l-12x!-lcm. Småaksene 3-6mm med 
l!-3mm, IV-VII, FVTLP, IV-VII, 

Trisetum. Guldhavre. 

1. Småaksene i en dusk •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2. 
" 11 

" top 3. 
2. Flerårig 

Enårig 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• spicatum 

3. Med udløbere. Golde skuds blade toradede 
Tueformet. Bladene grønne, ikke toradede 

4. Småakset 6f-9mm. Inderavnens længste hår 
11 4i-6fmrn. 11 

" 
11 

5. Stænglen med 3-5 synlige knæ. Topgrenene 
11 11 2 tildækkede knæ. 11 

loeflingianum 
og blågrønne •••••••••• 4. 

5, 
ca. 3mm distichophyllum 
l,2-l,5mm argenteum 
ru ••••••••••• flavescens 
jævne alpestre 

Trisetum spicatum (L.) Richter ss). ovati~aniculatum Hult~n Fjældhav
re. l0-20crn. Dusken ægformet, li- xlcm, brunlig til lilla. Stænglen hå
ret under dusken. Stakken 3-6rnm. VII-VIII. FVTLP. 2J00-3300m. 

T. distichophyllum (Vill.) Beauv. Toradet guldhavre. 10-20cm. Bladene 
2-3mm brede, stive. Småaksene brunrøde. Nedre yderavne ofte med 2 korte 
sideribber. VII-VIII. VTLP. 1200-2760m. 2 underarter: 
ss!. distichophyllum: Yderavnerne 4 og 5-imm. Toppen næppe lillaanløben. 
Go de skuds blade retvinklet udstående. Vestalperne. 
ssp. brevifolium (Host) Pign.: Yderavnerne begge 5!-6mm. Toppen mørklil
la. Golde skuds blade opret-udstående. østalp. fra Grigioni til Dolomit. 

T. argenteum (Willd.) R.& S. Sølvhavre. 15-30cm. Bladene 1-l~mm brede, 
slappe. Småaksene gulbrune med svagt lillat skær. Nedre yderavne kun med 
den ene JIJ.idterribbe. VI-VIII. FVTL. 1300-2200m. 

T. loef·l·i·ng:iahum {L.) C.Presl Aksguldhavre. 5-20cm. Dusken 2-4cm. Bla
dene trådforrnede. IV-V. P: Aymaville i V.Aosta, V.Susa. 100-600m. 

Trisetum alpestre (Host) Beauv. 
brede. Toppen J-6cm, med op til 
FVTL, 1300-2600m. 
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Alpeguldhavre. 15-30cm. Bladene l-2mm 

ca. 50 småaks, ofte brunlig. VI-VII. 

T. flavescens (1.) Beauv. Almindelig guldhavre. V-VIII • .I<'VTLP. 0-2200m. 
ssp. flavescens: Bladene mest under 5mm brede. Modne top gullig. 
ssp. puraurascens (DC.) Are.: Bladene 5-lOmm brede. Toppen meget lang og 
bred, rø ligtlilla. 
Parvotrisetum m;yrianthum (Bertel.) Chrtek Hvenehavre. 20-60cm. Enå.rig. 
Bladene ca. 2mm brede, indrullede. Skedehinden 4-5mm. Toppen 6-20xl-3cm, 
ofte ret åben, tyndgrenet. Småaksene 2%-3imm, med 2-3 blomster. Stakke
ne 2-3mm, meget tynde. V-VI. LP. 0-600m. Markukrudt. 

Lafurus ovatus L. Harehale. 8-50cm. Enårig. Bladene blØdhEirede. Dusken 
æg ormet med i-blomstrede småaks med lådne yderavner, der far dusken til 
at virke blødhåret. Inderavnen med 2 endestillede børster på 2-6mm og en 
stak på ca. 8-20mm. III-V. VL. 0-lOOOm. 

Deschampsia caespitosa (L.) Beauv. Mosebunke. VI-VIII. F'VTLP. 0-2600m. 

D. flexuosa (L.) Trin. Bølget bunke. VI-VIII. FVTLP. 400-2200m. 

Aira lraecox L. Tidlig dværgbunke. 5-20cm. Toppen smal og tæt med korte 
opret e grene, l-3cm. IV-V. P: Domodossola til Ivrea. 0-400m. 

A. caryophyllea L. Udspærret dværgbunke. 10-30cm. Toppen udspærret, 
stilkene 1-2 x småaksene, disse 2~-3mm med 2 stakke. IV-V. F'VTLP. 

A. elegantissima Schur Hårdværgbunke. 10-30cm. Toppen udspærret, stil
kene 4-5(3-6) gange småaksene, disse l~-2imm med 1 stak. V-VI. FVTLP. 

Hierochloe australis (Schrader) R.& S. Løvengsfestgræs. 20-60cm. Tue
formet. Længste stak l-3mm. Ingen udløbere. Øverste bladskede uden pla
de, 20-35(1-70) småaks, IV-V, FVTL, 0-1600m, 
H. odorata (L.) Beauv. 20-60cm. Med udløbere. Stakkene højst 1mm. Mid
terblomstens inderavne tiltrykt håret. Øverste bladskede opblæst med 
}-3-icm lang plade. IV-VI.? 
H. hirta (Schrank) Borbas ssp. arctica (Pres~) Weim. Sæter~estgræs. 
4o-80cm. Med udløbere. Stakkene ~, 012-lmm. Midterblomstens inderavne 
udstående håret. IV-VI. FVT. 1000-l~OOm. 

Anthoxanthum odoratum L. Vellugtende gulaks. 30-50cm. Bladene 3-7rnm 
brede, flade, grågrønne og matte på begge sider. Frugtbare blomsts in
deravne helt glat og jævn. Dusken 2-Bcm, gullig. FVTLP. 0-1600m. 

A. alpinum A.& D.LOve Fjældgulaks. 15-20cm. Bladene 2-5mm brede, grå~ 
grønne og matte ovenpå, gulgrønne og skinnende nedenunder, efterhånden 
indrullede. Inderavnen ru af meget korte børstehår ihvertfald langs de 
øvre kanter. Dusken mest l-2cm, mest gulbrun. FVTLP. 1200-2800m. 

Holcus lanatus L. Fløjlsgræs. V-VII. FVTLP. 0-1500m. 

H. mollis 1. Krybende hestegræs. V-VII. TLF. 0-1500m. 

Corynephorus canescens (L.) Beauv. V-VI. LP. 0-500m. 
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Avellinia michelii (Savi) Parl. Svingelbunke. 10-25cm. Enårig. Toppen 
2-'tcm, tæt og hvidliggrøn. Småaksene 3-5mrn. Nedre yderavne i x den øvre 
og sylformet. Inderavnerne med en kort stak fra spidsen. IV-VI.V.0-JOOm. 
Agrostis. Hvene. 

1. Inderavnens grund med hår på 1/3-1/2 x inderavnen •••• schraderiana 
11 

" " " 0-0,6mm 2. 
2. Inderavnen uden stak ••• , •••.••••••••••••••••••••••••• , •••• , , , , , , 3, 

" med " 6. 
3. Toppen åben hele tiden , ••••••••••••.••••••••.•• , •••••••••••• , ••• 4. 

" sammenkneben hele tiden eller efter blomstringen 5, 
4, Skedehinden længere end bred , • • •••••• ,, •••••••••••••••••• gigantea 

11 bredere end lang capillar1s 
5, Toppen meget tæt, ligner en lappet dusk ······~·· Polypogon vi~idis 

" sammenkneben efter blomstringen, ellers aben stolonifera 
6. Golde skuds blade børsteformede ••••••••••••••••••••••••••••.•••• 7. 

11 11 ikke børsteformede 9. 
7. Topgrenene helt jævne ••..••.•..••.•••••••••••••••••••••• rupestris 

0 ru 8. 
8. Toppen udspærret i blomst, rødbrun •••••••••••••••••••;••••• ~lpin~ 

" sammenkneben hele tiden, mest gulgrøn til blegbla schle1cher1 
g. Småaksene l,6-2,5mm. Toppen sammenkneben efter blomstringen canina 

n 2,5-4mm. Toppen mest åben efter blomstringen castellana 

Agrostis alpina Scop. Alpehvene. 10-JOcm. Stængelbladene mest m.m. fla
de. Smaakset J-5mm. Inderavnen altid med stak, der udgår nær grunden, 
VII-VIII, FVTLP, 1700-2750m. 
A, schleicheri Jordan & Verlot Bleg alpehvene. 15-JOcm. Stængelbladene 
mest børsteformede. Ellers som foregående. VII-VIII. TL, 800-2400m. 

A. ruoestris All. Klippehvene. 5-lOcm. Stængelbladene flade. Toppen rød
brun. Smaaksene 2!-3mm, Stakken ca. 3mm, udgår fra under inderavnens mid
te, VII-VIII, FVTLP, 1700-2800m. 
A, canina L. Hundehvene. VI-VII, FVTLP, 0-1500m. 

A. stolonifera L. Krybhvene. V-VIII. FVTLP. 0-2500m. 

A, gigantea Roth Stortoppet hvene, VI-VIII. TL, 0-1600m. 

A. castellana Boiss.& Reuter Hornhvene. 20-80cm. De fleste topgrene 2-3 
x delte og uden småaks i deres nedre t. Bladene flade eller indrullede. 
Med korte underj. udløbere. V-VI. F. 0-800m. 

A. caoillaris L, Almindelig hvene. VI-VIII. FVTLP. J00-2200m. 

A, schraderiana Bech. (A. agrostiflora) H8.rhvene. 40-60cm. Med lange, 
underjordiske udløbere. Toppen oftest åben. Bladene flade, Småaks 2!-Jt 
mm. Inderavnens stak 0-lmm. VII-VIII. VTLP. 1500-2800m. 

Gastridium ventricosum (Gouan) Sch.& Th. Gniddergræs. 10-40cm. Enårig 
med tæ~ og lappet dusk, let kendelig ved yderavnernes hvidlige knude 
forneden, Småaksene enblomstrede, 3-4mm. III-V. FVL. 0-lOOOm. 

Polypogon viridis (Gouan) Breistr. Duskhvene. 20-SOcm. Stænglerne lig-

342, 

gende og rodslående forneden. Bladene flade. Planten flerarig, Minder 
om en Krybhvene, men toppen ganske tæt, som en lappet dusk. Småaksene 
2-2!mm, uden stak. III-V. FVLP. 0-lOOOm. 

Polypogon monspeliensis (1.) Desf. Skægaks. 10-40cm. Enårig. Toppen tæt, 
dusKiormet, halvt valseformet til svagt lappet, silkeagtigt gulgrøn. Små
aksene 2mm, Yderavnerne med en stak på 5-7mm. III-V. FVLP. 0-600m. 

Muhlenbergia. Noget bambusagtige flerårige, Enårige småaks i sammentræn
gte toppe eller duske på række. 

M. schreberi Gmelin 20-40cm. Opstigende eller udstrakt og rodslående, 
Bladene korte, ca. 4mm. Yderavnerne reducerede. Inderavnen 2mm, med en 
stak på 2-5mm, VII-IX. Farv, i LP: Varesotto, Pallanza, Novarese. 

M. frondosa (Poiret) Fern. 10-20cm. Opret. Bladene 10-20cm. Yderavner 
og inderavner 2-Jmm, uden stak. VII-IX. P: Forv. ved Vercelli og Torino, 

Ammophila arenaria (L,) Link ssp. arundinacea H.Lindb.f. Hjælme. FV. 
Calamagrostis. Rørhvene. 

1, Småakset med en tydeligt, 1-Jmm udragende stak •••••••••••••••••• 2. 
" " næppe udragende stak 3. 

2. Bladene skinnende. Hårene t x inderavnen ••••••••.••••• arundinacea 
" matte. Hårene t-1 x inderavnen varia 

3. Bladgrunden randhåret. Skedehinden J-5mm •••••••••••••••••• villosa 
" glat 4, 

4. Skedehinden l-4mm lang. 4-6 knæ .•• -•• , ••••••• , •• , •••• , •• , canescens 
" 4-12mm lang, 2-4 knæ 5, 

5, Toppen stift opret. Planten grågrøn .•••••••••••.••••••••• epigejos 
" slap og noget nikkende. Planten blågrøn pseudophragmites 

Calamagrostis varia (Schrader) Host Pigrørhvene. 30-120cm. Stakken ra
ger 1-Z-mm frem fra småakset. Bladet J-Bmm bredt, blågrågrønt, undertiden 
med en hårkrans ved grunden. VI-VIII. FVTLP. 0-2100m. 

C. arundinacea (L.) Roth Skovrørhvene. VI-VIII. FVTLP. 400-1500m. 

C. epigejos (L.) Roth Bjærgrørhvene. VI-VII, FVTLP. 0-1200m. 

C. pseudophragmites (Haller f.) Koeler) Flodrørhvene. 50-150cm. Inder
avnens stak endestillet. Yderavnerne tydeligt ulige lange. Større floders 
åbne bredder. VI-VII. FVTLP. 0-1200m. 

C. villosa (Chaix) Gmelin Håret rørhvene. 50-120cm. Stænglen opstigende 
med lange udløbere. Stråbladsskedehinderne 3-5mm, lasede. Toppen åben, 
matbrun eller brunlilla. Nåleskove. VIII, FVTLP. 500-2500m. 

C. canescens (Weber) Roth Engrørhvene. VI-VII. FVTLP. 0-600m. 
Phleum, Rottehale. 

1. Yderavnerne jævnt tilspidsede •..•••.•••••••••.••••••••••• ,, ..... 2. 
" brat afskårne fortil , 4, 

2. Flerårig 
Enårig 

• • • · ·, • • • • • • • • •, ..• ,,,,,,.,, .••••••••••••• , •.•••• hirsutum 
3. 
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J. Dusken kølle- til ægformet, 1-5 x så lang som bred ••••• arenarium 

valseform.et, 6-15 x så lang som bred subulatwn 
4. Enårig , , •••••••••••••••••• , , •• , •••••••••••••••••••• , • paniculatum 

Flerårig . 5, 
5. Dusken lappet ved ombøjning •.•••.•••••••••••••••••••••• phleoides 

ikke lappet ved ombøjning 6. 
6. Dusken bredt valseformet til ægformet. Stakken ofte over 2mm ••• 7, 

valseformet. Stakken højst 2mm 8, 
7, Dusken mørklilla. Stakken randhåret .•••••••••••••••••.• rhaeticum 

" grøn til bleglilla. Stakken glat commutatum 
8. Skedehinden håret. Småakset 2i-J!mm ......•............ bertolonii 

glat. 4!-5!mrn pratense 

Phleum arenariwn L, Sandrottehale. IV-VI. FV. Om, 
P. subulatum (Savi) Asch.& Gr. Tynd rottehale. 10-40cm. Dusken bleggrøn 
J-6cm x 4-6mm. Yderavnerne bådformede. V-VI. LP. 0-600m. 
P. hirsutum Honckeny Sæterrottehale. JO-?Ocm. Dusken indtil lo,cm lang 
og lem bred. Yderavnerne lancetformede, 4~-6mm, kølharede, med Kort 
stak. VII-VIII, FVTLP. 500-1900m. 
P. paniculatum Hudson Stenrottehale. ~0-JOcm. Dusken 5-lOcm x 4-7mm, 
smalt valseformet, Yderavnerne bredt kileformede, med en stak på 0,3-0,6 
mm, mest rukølede. V-VI. FVTLP, 0-700m. 
P. phleoides (L.) Karsten Glat rottehale. V-VII. FVTLP. 0-2000m. 

P. oratense L, Engrottehale. IV-IX. FVTLP, 0-2000m. 
P. bertolonii DC. Knoldrottehale. IV-X, FVTLP. 0-1700m. 
P. rhaeticum (Hump.) Rausch Mørk rottehale. 20-SOcm. Dusken 1-Sxi-lt 
cm, arte blalilla. øverste bladskede opblæst. VI-VIII. FVTLP. 1500-2600m 

p, commutatum Gaudin (P. alpinum ssp. a.) Fjældrottehale. 20-40cm. 
Som den foregående. VII-VIII. FVTLP. 1200-2400m. 

Alopecurus. Rævehale. 
1. Dusken æg- eller næsten kugleformet, 1,2-3 x så lang som bred •• 2. 

11 valseformet 3, 
2. Stakken udragende, af yderavnens længde 

indesluttet 
••• , , ••••••••••••• rendlei 

gerardii 
J, Stænglen knæbøjet opstigende. Yderavnerne butte ................ 4, 

" opret. Yderavnerne spidse 
4, Stakken knæbøjet, 2 x inderavnen, udragende •••••••••• 

ret, indesluttet eller lidet udragende 
5. Yderavnerne glatte, med smalvinget køl. Enårig ••••••• 

harede, uvingede. Flerårig 

5. 
genicula tus 

aeq_ualis 
myosuroides 

6. 
6. Stængelgrunden løgformet opsvulmet. Yderavnerne næsten frie 

bul bo sus 
Stængelgrunden ikke fortykket. Yderavnerne i sammenvoksede 

pratensis 

Alopecurus gerardii Vill. Hvid rævehale. 15-JOcm. Flerårig. Dusken 
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7-20x5-10rnm. Småaksene 4-6mm. Yderavnerne med en lang brod på li-Jimm, 
hvidlådne især på kølen. VII-VIII. P. 180o-28oom. 

Alopecurus rendlei Eig (A. utriculatus (1.) Pers.) Kølrævehale. 10-40 
cm, enårig. Yderavnerne 1/4-1/J sammenvoksede, brat indsnørede over mid
ten, uden brod, stivhårede i nedre f. IV-VI. FVLP. 0-lOOOm. 
A. geniculatus L. Knæbøjet rævehale. V-VII. FVTLP. 0-1200m. 

A. aegualis Sobol. Gul rævehale. V-VIII. FVTLP. 0-1900m. 

A. bulbosus Gouan Knoldrævehale. 10-80cm. Strået ved grunden omgivet 
af rustbrune skeder. Bladene meget smalle, l-2mrn. Dusken meget tynd, 
2-6cm x 2-Jmm. Støvknapperne lilla. III-VI. VP. 0-lOOOm. 
A. pratensis L. Engrævehale. IV-VI. FVTLP. 0-2300m. 

A. myosuroides Hudson Agerrævehale. IV-VI. FVTLP. 0-1350m. 

Parapholis incurva {L.) Hubbard Krum spidshale.2-25cm. Øverste skede 
opblæst. AKset ~-lOcm, ofte stærkt krummet. Støvknappen 0,5-0,9mm. In
deravnen 3/5 x yderavnen. IV-VI. FV. Om. 

P. strigosa (Du.mart) Hubbard Almindelig spidshale. 8-30cm. Øverste ske
de næppe opblæst. Akset 5-lJcm, ret eller svagt krummet. Støvknappen 
2-2imm. Inderavnen ca. = yderavnen, V-VI. FV. Om. 

Hainardia cylindrica (Willd.) Greuter Lang spidshale. 5-JOcm. Opret 
til opstigende enårig med et 5-15cm langt, stift, m.m. trindt aks med 
indsænkede småaks. V-VI. FV. 0-JOOm. 

Phalaris arundinacea L. Rørgræs, V-VII. FVTLP. 0-1600m. 

P. canariensis L. Kanariegræs. 30-50cm. Enårig med ægformet dusk på 
2-Scm. Bløde, indtil 9mm brede blade. Yderavnerne 7-9mm, vingede, blege 
med en grøn stribe midtpå, hvorved dusken får et spættet udseende, In
deravnen med 2 golde inderavner omkring sig på dens halve længde.IV-VI. 

P. brachystachys ~ink Kortskællet glansfrø. 30-60cm. Som den foregåen
de, men ae golde inderavner meget korte, ca. imm. IV-VI. Farv. i VL. 

Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl Nøglegræs. 2-8cm. Lav, ofte krumbla
det enårig med stærkt opblæste skeder, Småaksene stilkede, i spredtsid
dende nøgler, i-lm.m lange. Dambredder. VI. T. 1000-1500m. 
Milium. effusum L, Miliegræs. V-VIII. FVTLP. 0-1600m. 

Oryzopsis miliacea _(L.) Asch.& Schweinf. (Piptatherum m.) Almindelig 
rishirse. 50-i20cm. Toppen stor, åben og mangeblomstret med 4-8 grene i 
kransene, op til 30cm. Småaksene 3-4mm, med en stak på J-5mm, VTL.IV-IX 
Stipa, Stakgræs. 

1, Stakken lf-2-icm •• , ••• , ••• , ••••. , •••••.•••••••••.••• , ••• bromoides 
11 12-45cm 2. 

2. Stakken ru, uden hår •••.••• , , ••••••••••• , •••••••••••••• capillata 
" med 2-7mm lange h8.r, fjerformet 3, 

J. Inderavnens randhår ender 3-4mm under stakken •••••.•••••• joannis 
" når stakken (eller ender 1mm under den) 4. 
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4. Inderavnens midterste hårstribe mangler eller er kortere end na

bostriberne. Stakken 20-28(16-30)cm •••••••••••••••• eriocaulis 
Inderavnens midterstribe omtrent så lang som eller lidt længere 

end nabostriberne. Stakken 30-45(25-SO)cm pulcherrima 

St1pa bromoides (1.) D0rfl Het stakgræs. 60-lOOcm. Bladene indrullede, 
under 1mm brede. Toppen linJeformet, 15-30cm. Yderavnerne 8-9mm. Inder
avnen 6-?mm, lådden forneden. V-VI. 0-lOOOm. 

S. eriocaulis Barbas Klippefjergræs. 30-60cm. Bladskederne ofte fint 
og kort harede foroven. Bladet lt-2mm bredt, mest sammenrullet, underti
den helt glat. Inderavnen 15-18(13-20)mm. V-VI. }'VTLP. 0-800m. 2 ssp.: 
ssp. austriaca (Beck) Martinovsky & Skalicky: Inderavnen 15-16(13-l?)mm. 
Stakken 19-22(16-24)cm. Stænglen foroven med 0,4-0,6mm lange hår. Østal. 
ssp. eriocaulis:. Inderavnen 1B-19(17-20)mm. Stakken 23-28(21-JO)cm. 
Stænglen foroven med 0,2-0,Jmm lange hår. 

S. lulcherrima Koch Langstakket fjergræs. 50-lOOcm. Bladskederne mest 
~la te. Bladet 2-Jmm bredt, mest fladt, undersiden ganske finvortet 
(20 x lup). Inderavnen 20-23(18-25)mm. V-VI. TL: Garda og Riva. 100-SOOm 
S. joannis Celak. Gråskedet fjergræs. 30-lOOcm. Bladene li-2~mm brede 
som flade, l-lmm som indrullede grønne, med op til 3mm lange hår i 
spidsen. Inderavnen 15-17(12-19~mm. Stakken (22-)25-33cm. V-VI. P. 
S. capillata L. Hårstakgræs. 30-lOOcrn. Stakken 10-25cm. Bladene blågrøn
ne, børsteformede. Skedehinden 5-lOmm. Inderavnen 10-12(-14)mm. Randhår
striben når stakken. VI-VIII. TLF. 0-1200m. 

Achnatherum calamagrostis (1.) Beauv. Rugræs. 60-120cm. Tueformet fler
årig. Unge stra med skællignende bladskeder forneden. Reduceret skede
hinde. Toppen 15-JOcm, ret åben. Småaksene 8-9mm, med 3-6mm lange, hvi
de hår. VI-VIII. FVTLP. 0-1700m. 
Arundo donax L. Kæmperør. 2-5m. Strået l-2cm tykt og bambusagtigt. Bla
dene 1-Bcm brede. Toppen 30-60cm. Småakset 12-18mm, oftest 3-blomstret. 
Inderavnen med kløven spids. VII-XI. FVTLP. 0-900m. 

Phragmites australis (Cav.) Trin. Tagrør. VI-X. FVTLP. 0-1200m. 

Cortaderia selloana (Schultes) Asch.& Gr. Pampasgræs. 2-4m. Bladene 
l-3m, blagrønne, hårde, med skærende kant. Toppen 50-lOOcm, hvidlådden. 
Småaksene ca. 15mm, sølvhvide. VI-VII. 0-6oom. Forvildet ved Garda m.m. 

Danthonia decumbens (L.) DC. (Sieglingia d.) Tandbælg. V-VI. FVTIJ?. 
D. alpina Vest Klasehavre. 30-60cm. Blade og skeder glatte, 2mm brede. 
Smaaksene 18-22rnm, på ret oprette stilke, ca. 5 i alt. Inderavnen med 
en midterstak på 10-15mm og to sidestakke på 2-}mm. V-VII. FVTLP. 

Molinia caerulea (L.) Moench Blåtop. 30-lOOcm. Bladet 2-8mm bredt. 
Toppen smal med oprette grene. Nederste inderavne 3-4mm, m.m. afrundet 
foroven. VII-IX. FVTLP. 0-2000m. 
M. arundinacea (Schrank) Paul Høj blåtop. l00-250cm. Bladet 6-12mm 
bredt, Toppen med lange, noget udstående grene. Nederste inderavne 5-7 
mm, spids. VII-IX. FVTLP. 0-1200m. 
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Nardus stricta L. Katteskæg. VI-VIII. FVTLP. 1200-2600m. 

Aelurogus littoralis (Gouan) Parl. Kattefodsgræs. 10-25cm. Lange, ned
ligg~n e stængler med stive og udstående, ret korte blade. Dusken en 
tvesidet klase af m.m. siddende aks med toradet stillede småaks, 2}-5cm 
lang, smalt ægformet og lappet. VI-VIII. FV. Strandsumpe. 

Cleistogenes serotina (L.) Keng Stivstrå. J0-60cm. Skuddene oprette, 
de golde med toradede, ~dstående blade. Toppen med udspærrede, akslig
nende grene, 4-lOcm. Smaaksene 1-3-blomstrede, lilla. VIII-X. FVTLP. 
Eragrostis. Kærlighedsgræs. 

l. Bladranden med kirtler •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2. 
11 uden " 3. 

2. Småaksene med 15-20 blomster. Bladskederne glatte ••••• cilianensis 
" 

11 
8-15 11 

• " blødhårede minor 
J. Nedre topgrene 3-6 sammen •••••••••••••••••••••••••••••••••• pilosa 

11 11 1-2 11 

4 S . 8 4. 
• maaksene -15mm. Yderavnerne no~enlunde lige store •••• barrelieri 

" 5-Bmm. Øvre yderavne lf-2 x den nedre pectinacea 
Era~rostis barrelieri Daveau Flertoppet kærlighedsgræs. 20-40cm. Blade
ne -5mm brede. ofte med delvist indesluttede, små ekstratoppe fra de 
øvre bladskeder. Småaksene 8-l5mm, med 10-20 blomster. VI-IX. L. 

E. pilosa (1.) Beauv. Slørkærlighedsgræs. 10-JOcm. Bladene 2-3mm brede. 
Toppen rigtgrenet. Småaksene 4-5mm, med 6-11 blomster ofte sortlilla. 
Nedre yderavne imm, øvre 1mm. VI-IX. FVTLP. 0-lOOOm. 1 

E. pectinacea (Michx) Nees Fågrenet kærlighedsgræs. 10-40cm. V: Padova. 

E. cilianensis (All.) Hubb. (E. megastachya) Stort kærlighedsgræs. 
lo-4o(60)cm. Bladene 4-8mm brede. Nedre topgrene oftest enlige. Småakse
ne 8-12(4-25)mm. Inderavnen 2-2}mm. III-X. FVTLP. 0-1200m. 

E, minor Host Lidet kærlighedsgræs. 10-20(-40)cm. Bladene indtil 3mm 
brede. Skederne med l-2mm lange, tætstillede har. Småaskene 6-8(4-ll)mm. 
Inderavnen ll-2mm. VI-X. FVTLP. 0-1200m. 

Sporobolus indicus (1.) R.Br. Trådhale. 60-lOOcm. Tueformet flerårig. 
Toppen stiv og linjeformet, indtil 30cm, mørkt grålig. ~måaksene l!-2i 
mm på tynde, ofte tiltrykte grene. Yderavnerne i og l!mm. VI-VII. L. 

S. va~iniflorus (Torrey) Wood 20-40cm. Knippeformet enårig. Bladskeder
ne op læste; pladerne 2-3mm brede, med håret grund og indrullet spids. 
Smal, lappet top på 2-5cm. Småaksene 3-5mm. Yderavnerne uens. Inderavnen 
dunet-ru. VIII-IX. F: Forv. ved Monfalcone: Doberdo, Pietarossa,Aurisina. 
s. neglectus Nash 15-JOcm. Enårig. Skederne opblæste• pladerne 2-Jmm 
brede, ru o~ hårede ved grunde~, tilsmalnede fremad. Toppen 3-6cm, tynd. 
Småaksene 22-Jmm. Yderavnerne ret ens. Inderavnen glat og jævn. VIII-IX. 
V: Forvildet ved Bibione ved Tagliamentos munding. 

Crypsis aculeata (L.) Aiton Hovedsumpaks. 3-15cm. Skederne m.m. oppu
stede. Bladene blågrønne. Dusken pudeformet, bredere end lang, lfcm bred 
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med et svøb af 2(4) udstående, stive blade med en noget tornagtig 
spids. Klitlavninger. VII-IX. FV. 

Crypsis schoenoides (L.) Lam. Ægformet sumpaks. 5-25cm. Som foregående, 
men dusken 2-4 x sa lang som bred, ægformet og meget tæt. VII-X. VLP. 

C. alopecuroides (Pill.& M.) Schrader Langakset sumpaks. 10-40cm. 
Bladskederne ikke oppustede. Dusken uden svøbblade, valseformet, 4-10 x 
så lang som bred, ofte mørk. VII-X. FVLP. 0-300m. 

Eleusine indica (L.) Gaertner Enårig fingerrap. 15-85cm. Enårig med of
te harede blade med bred bruskrand. 2-5 linjeformede aks. Småaksene rap
græsagtige, toradede, med 3-6 blomster uden stak, 2-4nun. FVTLP.VII-VIII. 

Dactylocnemium aegyptium (L.) Beauv. Fingerkamgræs. 20-40cm. Opret en
arig. Bladene 3-6mm brede, randhårede. 4-5 aks på li-5cm, hvis akse en
der i en rød brod. Småaksene toradede, 4mm, mest 3-blomstrede, kølede. 
V-VI. P: Torino. 0-600m. 

C~nodon dactylon (L.) Pers. Hundetandsgræs. 10-40cm. Ligner Digitaria, 
Fingeraks, men let kendelig ved sine blågrønne, toradede blade. Småak
sene 1-blomstrede med lancetformede yderavner og bådformede inderavner. 
Flerårig. VI-IX. FVTLP. 0-800m. 

Spartina maritima (Curtis) Fernals Purpurvadegræs. 15-70cm. Bladene 
4-Brmn brede, ofte lillaanløbne. 2-3 oprette og fingerformet stillede 
aks. Småaksene 10-15mm. VI-VIII. FV. Om. 

S. versicolor Fabre (S. juncea) Sivbladet vadegræs. 60-150cm. Bladene 
siviormede, 1-lirnm tykke, først lilla. 2-6 ret fjærntsiddende aks. Små
aksene 5-7mm. X-III. FV. Om. 

Tragus racemosus {L.) All. Burreaks. 10-30crn. Liggende eller opstigende 
enarig. Bladene stift randhårede. Dusken 2-6cm, ofte mellembrudt forne
den, valseformet, lilla med 1-blomstrede småaks. VI-VIII. FVTLF. 

Or~za sativa L. Ris. 70-150cm. Opret enårig. Skedehinden op til 20mm. 
Sm aksene 7-9mm, med en lang stak eller uden stak. VII-IX. Dyrket. 
Leersia oryzoides (L.) Sw. Risgræs. 50-150cm. Opret flerårig. Bladene 
stærkt ru med hvidlig midterribbe. Toppen åben med bølgede grene, dog 
ofte m.m. indesluttet i den øverste bladskede. Inderavner 4-5mm. FVTLP. 
Panicwn miliaceum L. Almindelig hirse. 50-120cm. Enårig med langhårede 
skeder og blade. Toppen stor, 10-30cm, tæt og noget vifteformet, lidt 
nikkende. Småaksene 4-5fmm. Hårformet skedehinde. VII-VIII. FVTLP. 
P. ca~illare L. Hårfin hirse. 20-50cm. Småaksene 2-3mm. Bladskederne 
stivharede. Bladene 10-15mm brede. Næsten ingen skedehinde. Toppen ikke 
nikkende, med hårtynde grene. VII-IX. FVTLP. 0-600m. 

P. dichotomiflorum Michx: Dyndhirse. 30-120cm. Småaksene 2-3mm. Bladske
derne glatte. Harformet skedehinde. Toppen ikke nikkende, 10-40cm, åben.
Bladene 5-12(3-20)mm brede. VIII-X. FVLP. Ris- og majsmarker. 
Echinochloa. Hanespore. 
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1. Bladet langhåret ved overgangen mellem skede og plade phyllopogon 

" anderledes 2. 
2. Nedre yderavne 2/3 x den øvre og inderavnen •••••••••••••• hostii 

11 
" 1/4-1/3 x den øvre og inderavnen 3. 

3. Nedre aks i kranse på J •••••••..•••••..••••.••.••••••••.• erecta 
Aksene højst 2 sammen 4. 

4. Nedre yderavne med grove børster langs de 3-5 ribber crus-galli 
11 11 glat eller fåh6.ret crus-pavonis 

Echinochloa phyllopo~on (Stapf.) Carv. Skægget hanespore. 50-150cm. 
Skederne kølede. Bla ene 5-12mm brede. Aksstanden med hårduske ved led
dene. Golde inderavne 4mm. VII-IX. PL: Rismarker i Pavese og Novarese. 
E. crus-galli {L.) Beauv. Alm. hanespore. 30-150cm. Skederne sammen
trykte. Bladene 5-15mm brede. Golde inderavne 3-3!mm, oftest med stak. 
VI-X. FVTLP. o-Boom. 
E. crus-~avonis {H.B.K.) Schultes Nikkende hanespore. 80-150cm. Som 
foregaen e, men aksstanden krum med nikkende grene og spids. VII-IX. 
LP: Rismarker fra Pavia til Vercellese. 

E. erecta {Pollacci) Pign. Opret hanespore. 80-150cm. Som Alm. hane
spore, men aksstanden helt opret. Smaaksene oftest grønne. Nedre yder
avne m.m. glat. VII-IX. LP: Rismarker fra Pavia til Vercellese. 

E. hostii (Bieb.) Boros Storblomstret hanespore. 80-150cm. Nedre yder
avne Jimm. Golde inderavne 4i-5mm. VII-IX. LP: Rismarker fra Pavia til 
Vercellese. (E. oryzoides) 

Digitaria. Fingeraks. 

1. Øvre yderavne lig den frugtbare inderavne ••••••••••••• ischaemum 
" " 1/3-3/ 4 x den frugtbare inderavne 2. 

2. Øvre yderavne 1/3-1/2 x småakset •••••••••••••••••••• sanguinalis 
" 

11 2/3-3/ 4 x " ciliaris 
Digitaria sanguinalis (L.) Scop. Blodhirse. 20-50cm. Bladene ofte med 
udstaende har pa 1-lfmm, 8-12mm brede. 4-6 aks på 3-Bcm. Yderavnerne 
i og lfnun; frugtbare inderavne 2tmm. VI-XI. FVTLP. 0-1500m. 
D. ciliaris (Retz.) Koeler Randhåret fingeraks. 20-50cm. Som den fo
regaende, men den golde inderavne randhåret. VIII-X. I<'VTLP. 0-1200m. 

D. 1schaemum (Schreber) Muhl. Lidet fingeraks. 10-40cm. Bladene glat
te eller svagt hårede ved grunden, 5-6mm brede, ofte lilla. Yderavner
ne 0,3-1 og 2mm. VII-IX. VTLP. 0-1200m. 
Paspalum paspalodes (Michx) Scribner Tvillingaks. 10-50cm. Flerårig 
med udløbere. Blade og skeder ofte randhårede. 2 ret oprette aks sam
men på 2-?cm med en smal, affladet akse. Småaksene gulgrønne, staklø
se, 2-blomstrede. VII-IX. VP. 0-600m. 

Oplismenus undulatifolius (Ard.) R.& S. Stakhirse. 20-50cm. Udstrakte, 
rodslående og opstigende. Bladskeder og plader hårede, disse lancetfor
mede med bølget rand, 3-5xl-l!cm. Akset med ensidige knipper af 3-5 
småaks. Stakkene 10-lBmm. VI-X. I<'VTLP. 0-300m. 
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Setaria. Skærmaks. 

1. Flerårig . , .•.... , • , ..... , , , • , , .. , , ....... , , , ..••....•.. geniculata 
Enårig 2. 

2. Børsterne med nedadrettede modhager, så de hænger i .. verticillata 
,, " opadrette de " , hænger ikke i 3. 

3, Øverste inderavne stærkt tværrynket. Småaksene enligtsiddende glauca 
" " glat eller svagt rynket. Småaksene i grupper 4, 

4, Dusken 2-Jcm bred ..••••• , ••••••••• , •••••• , , •••••• , •••••••• i talica 
" under lem bred 5. 

5, Duskem akse delvist synlig og kort stivhåret ••••• , •••••• decipiens 
" " helt dækket, også blødhåret viridis 

Setæ:-ia glauca (L.) Beauv, (S. pumila) Blågrønt skærmaks, 15-60cm. Plan
ten grågrøn, Under hvert småaks 4-12 børster, der først er gule, senere 
ræverøde. Unge blade med lange, udstående hår ved grunden. VII-X. FVTLP. 

S. viridis (L.) Beauv. Grønt skærmaks. 20-60cm. Dusken ikke mellem
brudt. Alle børster 5-lOrnm, tynde og bøjelige. VI-X. F'VTLP. 0-1600m. 

S. decipiens Schimp. (S. ambigua) Kortbørstet skærmaks. 20-50cm. Dusken 
mellembrudt. De fleste børster 3-4rnm, tykke og stive. VI-X. FVTLP. 

S. verticillata (L.) Beauv. Kransskærmal<::s. 20-60cm. Skederne hårede på 
fladerne eller kun langs randen; bladene næsten glatte. Dusken mellem
brudt forneden, aksen uden længere hår. V-X. l~VTLP. 0-800m. 

S. italica (1.) Beauv. Kolbehirse, 60-120cm. Stænglen op til lem tyk. 
Smaaksene 3-Jtmm, falder ikke af som en helhed, idet yderavnerne bliver 
siddende. VII-VIII. FVTLP. Dyrket og forvildet. 

S. geniculata (Lam.) Beauv. Smalbladet skærmaks. 20-50cm. Bladene 
smalle, mest 2-4rnm brede, langhårede, især ved grunden. Dusken akslig
nende med 1 veludviklet småaks pr. gren. Modne børster gullige. VII-X.V, 

Pennisetwn villosum R.Br. Dungræs. 50-?0cm. Flerårig. Bladene flade el
ler indrullede. Dusken 3-10x2-4cm, hvidlig eller lillabroget. Hvert små
aks med et svøb af 3-?cm lange børster, der er fjerformede nederst. 
VI-VIII. Forvildet i V. 

Cenchrus incertus Curtis Sandpiggræs. 10-90cm. Enårig. Skederne 
fladtrykte, de øvre opblæste, Håri'ormet skedehinde, Toppen 4-lOcm. 2-3 
småaks sammen, omgivne af et kraftigt stivtornet svøb på 8-12mm med 
8-40 torne, Svøbet selv kugleformet. VII-IX. F'VP. 0-300m. 

Erianthus ravennae (1.) Beauv. (Saccharum r.) Sølvrør. l-4m. Bladene 
indtil lem brede, men ofte indrullede, til sidst tit rødlige med hvide 
ribber, Toppen 30-50cm, hvidulden og lappet. Skedehinden }mm med hår på 
3-4mm. Småaksene omgivne af hår på 7-Bmm. VII-X. FV. Klitlavninger. 

E. hostii Griseb. (Saccharum strictum) Rankt sølvrør. 1-l!m. Bladene 
tyndere end hos foregående. Toppen 15-30cm, smallere. Skedehinden 2-3rrun 
med hår på 1mm. Småaksene omgivne af hår på 2-3mm. VI-IX. Våde enge og 
flodlejer. VL: Langs Piave ved Susegana og Nervesa; Brescia ved S.Eufe
mia, 0-300m. 
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Sorghum halepense (L.) Pers. Vild durra. 50-150cm. Flerårig, Bladene 
l-2cm brede med lys midterribbe. Toppen 10-30cm med brunlilla småaks 
på 4}-6mm, uden eller med en stak på 5-15mm. VII-X, FVTLP. 0-600m. 

S. bicolor (L.) Moench Negerhirse, Durra. l-3m. Enårig. Bladene 2-?cm 
brede. Toppen 20-40cm, kraftig. Småaksene 4-6rnm. VIII-X. Sj. farv. 

Chrrsopogon gryllus (L.) Trin. Gyldent skæggræs. 30-lOOcm. Flerårig. 
Har ormet skedehinde. Toppen åben med udstående grene og gyldent/lilla
brogede småaks i grupper på 3; 5-8mm, det midterste med en stak pa 3-4 
cm. VI-VII. FVTLP. 0-lOOOm. 

Dichanthium ischaemuro (L.) Roberty Almindelig skæggræs. 15-60cm. Tæt
tuet ±lerarig. 4-6 fingerformet siddende aks på 3-5cm. Stakkene 12-15 
mm. VI-XI. FVTLP. 0-1300m. 

Heteropogon contortus (L.) Beauv. Snoet skæggræs. 30-lOOcm. Bladene 
blågrønne, randhårede ved grunden, ellers glatte. 1 (eller få) aks på 
3-lOcm. Stakkene 5-8cm, sammensnoede. VI-XII. VTLP. 0-600m. 

ARACEAE 

Acorus calamus L. Kalmus. V-VI. VTLP. 0-300m, 

Zantedeschia aethiopica (L.) Sprengel Hvid kalla. 50-150cm. Bladene 
pil-spydformede med butte lapper, 15-40xl0-30cm. Hylsterbladet tragt
eller krænunerhusformet, snehvidt, 10-25cm. Kolben 5-lOcm, med blomster 
over det hele. IV-VI. Dyrket og forvildet, 

Arum maculatum L, Plettet lygtemand. 25-40cm. Kolben mest lilla. Bla
dene ofte ·sortplettede, kommer frem om foråret. IV-V, FVTLP. 0-1600m. 

A. italicum Miller Hvidåret lygtemand. 25-SOcm. Kolben gul. Bladene 
ofte hvidbrogede~ kommer frem om høsten eller først på vinteren. 
III-V. FVTLP. 0-ooom. 
Dracunculus vulgaris Schott Dragerod. 30-lOOcm. Bladene nærmest jule
roseagt1ge med 9-15 fodformet anbragte flige, 15-20x25-35cm. Hylster
bladet 20-40cm, grønligt udvendigt og mørkt brunlilla indvendigt, 
glat. Kolben mørklilla og glat, IV-V. FVLP. 0-800m. 

LEMNACEAE 

Lemna trisulca L. Korsandemad. FVTLP. 0-lOOOm. 

L, gibba L. Tyk andemad. FVTLP. 0-800m. 

L. minor L. Liden andemad. FVTLP. 0-1600m. 

L. perpusilla Torrey (L. paucicostata) Skæv andemad. 2-4mm, På størrel
se med Liden andemad, men lidt lysere grøn; pladerne meget usymmetriske. 
Rødderne med en vinget skede og en spids hætte, Rismarker i LP. 

SEirodela polyrrhiza (L.) Dchleiden Stor andemad, 5-10x4-8mm, med 5-9 
ribber og ofte 5-10 rødder. FVTLP. 0-lOOOm, 

S. oligorrhiza Kurz Fårodet andemad. 4-7x3-5mm, med 3-5 ribber og 2-4 
rødder. L: Rismarker i Lomellina. 
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Wolffia arrhiza (L.) Horkel Dværgandemad. Mindste europæiske blomster
~p~l=an~t~e=.c-.B~l~a~d~e~nc:'e f-lmm store, svagt hvælvede på oversiden, halvkuglefor
mede på undersiden. Uden rødder eller ribber. VLP. M.m. væk nu. 

SPARGANIACEAE 
Sparganium. Pindsvineknop. 

1. Stænglen stærkt grenet med flere hanklaser ••••••••••••••• erectum 
11 ugrenet eller med få grene forneden 2. 

2. Over 3 hanhoveder •••••••••• , , •••••••••• , • , •••• , , •• , • , •••• emersum 
H"jst 3 " 3. 

J. Griflen mangler eller er meget lille ••••••••••••••••• hyperboreum 
" tydelig 4. 

4, Nederste hunhovedes støtteblad 10-60cm ••••••••••••• angustifolium 
" " " 1-5(-B)cm minimum 

Sparganium erectum L. Grenet pindsvineknop. VI-VIII. FVTLP, 0-500m, 
ssp. erectum: Fru~ten mørkebrun med kantet tværsnit, 5-8mm. 
ssa. microcarpum (Neuman) Domin.: Frugten med trindt tværsnit, gulbrun, 
in snøret midtpa, 5-8mm. ssk. ne~lectum (Beeby) Sch.& Th.: Frugten med trindt tværsnit, grågul, 
1k e 1n snøret midtpå, 6-lOmm. 

S. emersum Rehm. Enkelt pindsvineknop. VI-IX. FVTLP. 0-500m. 

s. ~ustifolium Michx Smalbladet pindsvineknop. 10-50cm. Stængler og 
bla7mest flydende eller slapt oprette. 2-3 hnnhoveder. VII-IX. TP. 

s. minimum Wallr. Spæd pindsvineknop. VII-VIII. FVTLP. 500-1600m. 

S. hyperboreum Laest. Fjældpindsvineknop. 10-20cm. Stænglen flydende. 
Bladene 2-4mm brede, med ovalt tværsnit. 2-3 hunhoveder, det nedre ofte 
stilket. 1(2) hanhovede. VIII. T: Samer Scharte over Bolzano. 2300m. 

TYPHACEAE 

Typha. Dunhammer. 

1. Bladene l-2(-3)mm brede. Hankolben li-5cm ••••••••••••••••• minima 
" 2-20mm brede. Hankolben 10-JOcm 2. 

2. Han- og hunkolben adskilte fra hinanden •••••••••••••••••••••••• 3. 
Hankolben sidder lige over hun.kolben 4. 

3. Bladene 2-4(-7)mm brede. Hun.kolben 3f-9cm •••••••••••••• laxmannii 
3-lOmm brede. Hun.kolben 10-35cm angustifolia 

4. Bladene blågrønne. Den modne hunkolbe mørkebrun •••••••• latifolia 
lyst til gulgrønne. Den modne hunkolbe sølvgrå .. 

shuttleworth11 
.. 

Tyuha latifolia L. Bredbladet dunhammer. VI-VIII. FVTLP. 0-2000m. 

T. shuttleworthii Koch & Sonder Grå dunhammer. 1-lim. Hankolben mest 
1/3-1/2 x hunkolben. Bladene 5-10(15)mm brede. VI-VIII. P: Langhe. 
T. angustifolia L. Smalbladet dunhammer. VI-VII. FVTLP. 0-lOOOm. 

T. minima Hoppe Liden dunhammer. 30-70cm. Hankolben l}-5cm, hun.kolben 
lige sa lang, mørkebrun, aflang eller ægformet. V-VI. FVTLP. 0-1200m. 
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Typha laxmannii Lepechin Lys dunhammer. 80-120cm. Hankolben meget 
smallere end og (1~3)2-3(4) x så lang som hunkolben. Hankolben 9-15 x 
0,6cm. Hunkolben 3t-9x2cm, lysebrun. VII-IX. FL. 0-300m. 

CYPERACEAE 
Scirous. Kogleaks. 

1. Aksene samlede i kugleformede hoveder ••••••••••••••••••••••••• 2. 
" ikke " 11 3. 

2. Bladene flade, 8-lOmm brede •••••••••••••••••••••••••• atrovirens 
" si vagtige holoschoenus 

3. Stænglerne grenede, flydende eller evt. krybende ••••••• fluitans 
" ugrenede, oprette " opstigende 4. 

4. Blomsterstanden endestillet ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 5
0 

n tilsyneladende sidestillet 10 
5. 1 endestillet aks uden støtteblade •••••••••••••••••••••••••••• 6: 

Mange aks (sjældent 1), med støtteblade 8. 
6. Med lange udløbere. Akset 2-3mm langt ••••••••••••••••••• pumilus 

Uden udløbere. Akset 3-7mm langt 7. 
7. Stænglen trind. Blosterbørsterne højst 4mm lange •••• caespitosus 

" trekantet. Blosterbørsterne vokser ud til en løs uld 
hudsonianus 

8. Aksene l-3cm lange ..•••••.....•• , •.•.••••••• , •••••.••• mari timus 
" 3-8mm 11 9. 

9. Aksene m~st enlige. Stænglen skarpt trekantet •••••••••• radicans 
" 3-7 sammen. Stænglen but trekantet silvaticus 

10. Tueformet .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 11. 
Med udløbere 14. 

11. 40-lOOcm. Flerårig. Stænglen mindst 2mm. tyk ••••••••• mucronatus 
3-30cm. Mest enårige. Stænglen tynd 12. 

12. Øvre stængeldel !-1 x den nedre under aksene ••••••••••• supinus 
" 

11 under -k x den nedre del 13. 
lJ. Nødden længderibbet •••••••••••••••••••••••••••• , ....... setaceus 

" m.m. jævn cernuus 
14. Stænglen trind •••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••• 15. 

" trekantet 16. 
15. 2 støvfang. Dækskællene fint rødvortede •••••••• tabernaemontani 

3 " " jævne lacuster 
16. Stænglen med 2-3 blade ••••••••••••••••••••••••••••••••• pungens 

" " 0-1 " 17. 
17. Aksene 2-5.eller.flere sammen •••••••••••••••••••••••• triqueter 

" enlige, SJ ældent 2 sammen li toralis 

Scirpus silvaticus L. Skovkogleaks. V-VII. FVTLP. 0-1800m. 

S. radicans Schkuhr Buekogleaks. 40-lOOcm. Med lange bueformede gol
d:, rodsl~ende skud. Dækskællene uden køl og brod, bri:ngr~nne med'grøn 
m1dterstr1be. V-VI. 100-400m. P: Langs Sesia ved Vercelli. 

S. atrovirens Willd. Mørkegrønt kogleaks. 50-lOOcm. Som Skovkogleaks, 
men aksknipperne kuglerunde, ofte rødbrune, bestående af 6-20 aks, t-l 
cm brede, på l-3cm lange grene. VIII-IX. 100-JOOm. P: Lombardere og 
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Rivarosa ved Torino. 

Scirpus maritimus L. Strandkogleaks. VI-IX. FVTLP. 0-600m. 
S. lacuster L. Søkogleaks. V-VIII. FVTLP. 0-1500m. 

S. tabernaemontani Gmelin Blågrønt kogleaks. V-VIII. FV. 0-900m. 

S. mucronatus L. Sylkogleaks. 30-lOOcm. Stænglen trekantet med bladlø
se skeder og forlænget støtteblad. Et siddende knippe af J-8 aks på 
5-lOmm med hvidlige dækskæl med grøn køl og rød rand. VI-VIII. FVTLP. 

S. pungens Vahl Stikkende kogleaks. 30-lOOcm. Stænglens blade 3-20cm 
lange. Et siddende nøgle af 1-6 5-lOmm lange aks. Dækskællene udrandede 
med 2 spidser. 2 støvfang. IV-VI. FV. Strandsumpe. 

S. tri9ueter L. Trekantet kogleaks. 50-lOOcm. Stænglen med højst eet 
blad pa 2-bcm. Aksene 5-lOmm lange, mest stilkede. Dækskællene med but
te lapper på hver side af udrandingen. V-VII. FVTLP. 0-300m. 

s. litoralis Schrader Fjerkogleaks. 30-200cm. Stænglen med højst eet 
blad pa 2-6cm. Aksene 5-15mm lange, mest stilkede. Dækskællene brune og 
hindekantede. Blosterbørsterne spatelformede. V-VI. FV. Strandenge. 

S. supinus L. Knippekogleaks. 5-15cm. Stænglen trind. Skederne brune, 
de øvre med kort, furet plade. Blomsterstanden består af et nøgle af 
3-10 5-7mm lange aks. VI-X. VLP. 0-500m. 
S. holoschoenus L. Kuglekogleaks. 30-lOOcm. Stænglen trind. Aksstanden 
tilsyneladende sidestillet, bestående af oftest 1-10 kugleformede, 
stilkede hoveder på op til 12mm. VI-IX. FVTLP. 0-120Qm. 

S. setaceus L. Børstekogleaks. 5-20cm. 1-4 småaks sammen. Støttebladet 
ofte længere end blomsterstanden. VI-VIII. VTLP. 0-lOOOm. 

S. cernuus Vahl Dam.kogleaks. 3-15cm. 1(-3) småaks sammen. Støttebladet 
ofte omtrent af småaksenes længde. 

S. fluitans L. Flydende kogleaks. VII-IX. FP. 0-300m. Forsvundet ? 

S. hudsonianus (Michx) Fernald Liden kæruld. VI-VIII. FVTLP. 500-2400m 
S. caespitosus L. Tuekogleaks. VI-VIII. FVTLP. 600-2500m. 

s. pumilus Vahl Dværgkogleaks. J-15cm. Tueformet enårig med lange ud
løbere. Stænglerne trinde og glatte. Bladene t-licm. Akset ægformet, 
2-3mm, med 2-4 blomster. Dækskællene rødbrune med blegere eller grønlig 
midterribbe. VIII. TLF. 1900-28oom. 

Blysmus compressus (L.) Panzer Fladtrykt kogleaks. VI-VIII. FVTLP. 

Eriophorum. Kæruld. 

1. Et enkelt aks i toppen af stænglen •••••••••••• , ••••••••• , •••••• 2. 
2-12 aks i en skærm, med støtteblade 4. 

2. Ingen grundstillede blade, Løs, kort hårdusk Scirpus hudsonianus 
Med " " • En tæt hårdusk på li-Jem 3. 
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3. Tæt tueformet. Stænglerne trekantede i toppen ••••••••••• vaginatum 

Med udløbere. 11 trinde i toppen scheuchzeri 
4. Aksstilkene jævne. Bladene med 2-3mm brede, furede •• angustifolium 

" ru. Bladene 4-6mm brede, flade latifolium 

Eriophorum scheuchzeri Hoppe Snekæruld. 10-30cm. Nedre skeder gulbrune. 
Straene stive, med nogle lidt opblæste bladskeder. Akset kuglerundt. 
VII-VIII. FVTLP. 1500-Z?OOm. 

E. vaginatum L. Tuekæruld. VII-VIII. FVTLP. l000-2JOOm. 

E. latifolium Hoppe Bredbladet kæruld. VI-VIII. FVTLP. 0-2lOOm. 

E. angustifoliu.m. Honckeny Smalbladet kæruld. VI-VIII. FVTLP. 800-2500m. 
Eleocharis. Sumpstrå. 

1. Enårig •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2. 
Flerårig 5, 

2. Bladskederne forlængede i et hvidt, hindeagtigt vedhæng flavescens 
" tvært afskårne 3. 

3. Nødden skinnende sort. Griffelfoden meget lille •••••• atropurpurea 
" mat og brun. Griffelfoden mindst t x nøddens bredde 4. 

4. Griffelfoden ca. 2/3 så bred som nødden. Stråene mest under 1mm 
tykke ••••••••••••• , ••••••••• , •• , , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ova ta 

Griffelfoden næsten så bred som nødden. Stråene indtil l}mm 
tykke o btusa 

5. Akset med 3-8(15) blomster. 3 støvfang. Med udløbere •••••••••••• 6. 
" " 10-30(70) blomster 8. 

6. Stænglen i-lmm tyk. Akset 4-lOm.m ••••••••••••••••••••• quinqueflora 
11 0,3-0,5mm tyk. Akset 2-4mm 7. 

7. Stænglen 4-kantet, Udløberne uden knolde i spidsen acicularis 
0 trind. Udløberne med knolde i spidsen parvula 

8. Stænglen 0,3-0,5mm tyk. Tueformet •••••••••••••••••••••• carniolica 
" t-4mm tyk 9. 

9. Tæt tueformet ••••••••••••••••••••••••• , ••• ••••••••• ••• multicaulis 
Med udløbere 10. 

10. Akset med 1 grundstillet dækskæl ••••••••••••••••••••••• uniglumis 
11 0 2 grundstillede 11 11. 

11. Stænglen stiv, matgrøn til grågrøn ••••••••••••••••••••• palustris 
" blød, lyst grøn, noget gennemskinnelig austriaca 

Eleocharis palustris (L.) R.& S. Almindeligt sumpstrå, VI-IX. FVTLP. 

E. austriaca Hayek Skørt sumpstrå. 10-50cm. Griffelgrunden højere end 
bred, forneden 1/3-1/2 x frugtens bredde. VII-VIII. TLF. 500-1600m. 

E. uniglumis (Link) Schultes Enskællet sumpstrå. VII-IX. FVTLP. 

E. carniolica Koch Pudesumpstrå. 5-30cm. Ingen udløbere. Skederne bleg
brune. Akset 3-13mm., blegbru.nt, ofte topspirende. Stænglerne firkantet
afrundede.VII-VIII. FVLP. 0-1200m. M.m. forsvundet nu. 

E. ovata (Roth) R.& S. Ægsumpstrå. 3-40cm. Akset ægformet, 2-8mm.. Frug
ten ca. 1mm lang, skarprandet. Planten gulgrøn. VI-VIII. VLP. 0-300m. 
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Eleocharis obtusa (Willd.) Schultes Rissumpstrå. 30-60cm. Akset 8-15 
mm, lysebrunt. VIII-IX. l00-200m. Rismarker i LP. 
E. flavescens (Poiret) Urban 20-)0cm. Nødderne olivengrønne eller rød
brune. Lilie, kileformet griffelfod. VIII-X. Rismarker i P. 
E. atropurpurea (Retz.) Presl Dværgsumpstrå. 3-6(-lO)cm. Stråene højst 
0,3mm tykke, ofte udstrakte. Skederne sortagtige. Akset sortbrunt, 2-4 
mm. VI-IX. VLP, 0-300m. På fugtigt sand. 
E. acicularis (L.) R.& S. Nålesumprstrå,· VI-IX. FVTLP. 0-lOOOm. 
E. multicaulis (Sm.) Desv. · Mangestænglet sumpstrå. VI-X. F. 0-lOOOm. 

E. guinqueflora (Hartmann) Schwarz Fåblomstret kogleaks. FVTLP.VI-VIII. 
E. !arvula (R.& s.) Link Lavt kogleaks. 2-Bcm. Udløberne hvidlige med 
kno dformede fortykkelser i enderne. Stråene trådfine. Akset 2-3mm med 
3-5 blomster. Støttebladet ca.fx akset. V-VII. FVP. 0-}00m, 
Fimbristms. Frynseaks. Kogleaks- eller fladakslignende enårige med 
m.m. tre tet stængel med blade forneden. Aksene trinde. 2 støvfang. 
Griflen med udstående hår. Aksene i (evt. sammensatte) skærme. 

1. Aksene med 12-15 blomster, 7-Bmm. Stænglen 10-20cm •••••••••• annua 
" 11 18-21 11 , 3-5mm. 11 50-120cm 2. 

2. Griffelgrunden med en krans af nedadhængende hår •••••••• squarrosa 
11 glat dichotoma 

Fimbristylis annua {All.) R.& s. Skinnende frynseaks. Knippestillede 
stængler. Bladene l-2mm brede, oftest dunede ved grunden. Skærmene med 
3-6 grene samt l siddende aks. Nødden 1mm, rynket. VII-VIII. FVTLP. 

F. dichotoma (L.) Vahl Gaffelfrynseaks. 5-12 cm. Nær foregående. Akse
ne talrigere, indtil 10-12, i grenet skærm. Nødden 0,7-0,Bmm med 5-6 
længderibber. VIII-IX. FVTLP. 0-500m. 
F. s*uarrosa Vahl Udspærret frynseaks. 
tæt iirede; skeden spredthåret. Skærmen 
net. N~dden lysegul, 0,6-0,8mm, jævn og 

cyperus. Fladaks. 

5-lOcm. Bladene 1mm brede, 
med ofte over 10 aks, ofte gre
skinnende. P: Vercellese.VII-IX. 

1. Aksene 3-radede, samlede i et hovede •••••••••••••••••• michelianus 
" 2-radede 2. 

2. 2 støvfang ••••••••••• •••••••• •••••••••••••••••••••••• •••••• ••••• 3. 
3 11 4. 

3. Flerårig •••• , ••••••• , ••••••••••••••••••••••••• , •••• , •••• serotinus 
Enårig flavescens 

4. Enårig ••••••••••••••••••••••••• • •• • •. • • • • •,, • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5° 
Flerårig 10. 

5. Avnerne ender i en udspærret stak •••••••••••••••••••••• squarrosus 
11 spidse eller butte, men uden stak 6. 

6, Aksene spredte på forlængede akser •••••••••••••••••••••• microiria 
tt i nøgler eller hoveder 7 • 

7. Avnerne 0,5-l,3mm. Aksets akse uvinget •••••••••••••••••••••••••• 8. 
11 2-2,5mm. Aksets akse vinget 9. 
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B. Avnerne l-l,3mm. Aksene i nøgler •••••••••••••••••••••••••• fuscus 
" O, 5-0, 7mm. Aksene i runde hoveder difformis 

9, Avnerne 0,5mm brede, linje-lancetformede •••••••••••••• glomeratus 
" 1, 5mm n , elliptiske eller ægformede glaber 

10. Tueformet ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •• , ••••••• 11. 
Med udløbere 12. 

11, Aksene med 8-20 blomster. Avnerne 0,5mm brede •••••••• gloiæ.ratus 
11 11 6-8 u • " 1, 5mm " strigosus 

12. Aksene i nøgler eller hoveder, udgår fra samme højde ••••••••• 13. 
11 udgår fra forskellige højder 14. 

13. 1 hovede, Bladene indrullede. Klitplante •••••••••••••• capitatus 
Flere hoveder. Bladene flade, Sumpplante congestus 

14. 50-120cm. Uden rodknolde ••••••••••••••••••••••••••••••••• longus 
10-40cm, Med rodknolde esculentus 

Cfperus lon~s L. Langt fladaks, Stænglens nederste 20cm dækket af 
b adløse ske er. Skærmen ofte med 2-4 støtteblade på 7-l?cm. FVTLP. 

C. esculentus L. Spiseligt fladaks. Bladene friskgrønne 5-lOmm brede. 
Aksene 6-12mm, strågule til rødlige med m.m. udstående a;ner. VII-X. P. 

c. yiomeratus L. Nøglefladaks, 30-70cm. Mest flerårig, 2-6 lange støt
tebade, op til 9 aksgrene. Dækskællene lancetformede, butte, bleg- el
ler rødbrune med grønlig køl, VI-IX. FVTLP. 0-300m. 

C. microiria Steudel l0-20(90)cm. Stænglen 1/4-1/3 omskedet. Bladene 
1ndtli 5mm brede. 3-4 lange støtteblade. 3-8 aksgrene. Aksene brungul
lige, ca, 10x2mm, med ret bredvinget akse. VIII-IX. LP, 0-300m. 

C. ~laber L. Glat fladaks. 10-50cm. Skederne mørke eller lilla. Blade
ne -4(2-6)mm brede, En ofte sammentrængt skærm af 2-7 tætte hoveder. 
Aksene 7-15x2mm, med 15-20 blomster. VI-IX. FVLP, 0-500m, 

c. fuscus L. Brunt fladaks. 2-35cm. Stænglen trekantet med indadbuede 
sider, Bladene 2-3mm brede, kølede. Aksene 3-6xlimm, mørke. FVTLP, 

C. difformis L, Kuglefladaks. 20-75cm, Stænglerne uregelmæssigt tre
kantede. 3-8 korte skærmgrene. 
Aksene 3-8mm, 9runlige til rødlige, med lysere midte. VI-IX. VLP, 
c. capitatus Vandelli Hovedfladaks, l0-50cm. Grågrøn med lange udløbe
re 1 sandet. Stænglen trind, ofte krum. Bladene sivformet indrullede og 
stive. Hovedet 2-3cm bredt, med 1-3 3-12 cm lange støtteblade. FV,V-IX. 
C. michelianus (1,) Link Treradet fladaks. l-28cm. Enårig. 3-8 lange 
støtteblade. Aksstanden et tæt, siddende, æg- til kugleformet hovede. 
Avnerne hvidlige, med grøn, fremspringende køl, tilspidsede. VTLP,VII-X 

C. serotinus Rottb. Sildigt fladaks. 30-lOOcm, 3-5 støtteblade. 5-10 
aksgrene. Avnerne butte, rødbrune med grønlig midte og bred hinde-
kant.VI-VIII, FVTLP. 0-600m. 
C. flavescens L. Gult fladaks. 3-30cm. Stænglerne trekantede med meget 
uens sider. Bladene i-3mm brede, uden køl. Aksene 10x2imm, gullige. 
VII-IX. FVTLP. 0-llOOm. 
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Cyperus strigosus L. Strågult fladaks. 20-JO(lOO)cm. Brunlilla bladske
der. 3-8 skærmstråler på 2-lOcm. Hovederne æg- til valseformede. Aksene 
stråfarvede eller gyldentbrun.e, 8-30xlmm. IX-X. LP. 0-300m. 

C. conyestus Vahl 30-60cm. Med korte udløbere. Aksene 8-20xlt-2mm, med 
8-16 b oms~er. Avnerne brunrøde. VII-VIII. VP. 0-500m. 
C. sJuarrosus L. (C. aristatus) Stakfladaks. 2-20cm. Aksstanden tæt og 
hove formet. 2-3 meget lange støtteblade. Aksene 4-Smm. Avnerne gullige. 
VII-IX. LP: Ticinos udløb i Po, Trecate m.m. 60m. 
Cladium mariscus (L.) Pohl Avneknippe. V-VII. FVTLP. 0-Soom. 
Rhynchospora alba (L.) Vahl Hvidt næbfrø. VII-VIII. FVTLP. 0-1500m. 
R. fusca (L.) Ait.f. Brunt næbfrø. VI-VIII. FLP. 0-1500m. 
Schoenus nigricans L. Sortskæne. 10-60cm. Bladene 1/2-2/3 x stænglen. 
St~ttebladet 2-5 x hovedet. 5-10 sortbrune småaks. Tæt tueformet flerå
rig med sortagtige nedre bladskeder. IV-VII. FVTLP. 0-1500m. 

S. ferrugineus L. Rustskæne. 15-30cm. Bladene højest 1/3 x stænglen. 
St~ttebiadet ca. = hovedet. 2-3 rødbrune små.aks. VI-VII. FVTLP. 'J".J 

Kobresia myosuroides (Vill,) Fiori B~rstesivstar. 5-20cm. Staragtig 
plante med et enkelt, linjeformet, brunt aks bestående af 2-blomstrede 
småaks med 1 han- oh 1 hunblomst. Tættuet med trådformede, furede blade. 
VII-VIII. FVTLP, 1900-3000m. 

K. sim~liciuscula (Wahlenb.) Mack. Mosesivstar. 3-20cm. Ligner en lav 
star ai fleraksgruppen. 3-10 aks med hanblomster øverst. Tættuet. Nedre 
skeder lyst orangebrune. Bladene t-limm brede, m.m. furede, ca.! x 
stænglens længde. Stænglen næsten trinde eller svagt kantet.VTLP. VII
VIII. 1900-2600m, 
~.Star.Oversigt over grupperne. 

1. Et enkelt aks i spidsen af stænglen •••••••••••••••••••••• Gruppe I 
2-mange aks i et hovede, et aks eller en klase 2. 

2, Alle aksene ens med både han- og hunblomster •••••••••••• Gruppe II 
Aksene forskellige 3, 

3, Topakset hunligt øverst, hanligt nederst •••••••••••••••• Gruppe IV 
" hanligt i spidsen 4, 

4. 2 støvfang ••••• , •••••••••••••••••••••••••• , ••••• , •••••• -Gruppe III 
3 " 5. 

5, 2-6 hanaks (se på flere planter) ••••••••••••••••••••••••• Gruppe V 
1 hanaks (sjældent 2) 6. 

6. Frugterne dunede eller filtede •••••••••••••••••••••••••• Gruppe VI 
" glatte, højst hårede langs kanterne Gruppe VII 

Gruppe I: Et enkelt aks. 

1, Plan ten tvebo 
" enbo 

2. Tættuet, uden 
Lwfsttuet, med 

med han- og huntuer • • • • .. .. • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • 2. 

udlwfbere. Stænglen oftest ru foroven 
11 " 

11 glat 

3. 
davalliana 

dioica 
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J. Frugterne m.m. nedadrettede, sylformede •••••••••••••••••••••·• 4. 
" udstående til opadrettede, ægformede 6. 

4. 2 st~vfang. Løsttuet. Frugterne skinnende mørkebrune •• pulicaris 
3 " Frugterne lysere 5. 

5, Dækskællene ca. 4mm. Frugterne 5-?mm ••••••••••••••••• pauciflora 
11 ca. 2mm. " 3i-5mm microglochin 

6. Akset bredt ægformet. 2 støvfang. Uden udløbere •••••••• capitata 
forlænget. Mest med 3 støvfang 7, 

7, Med udløbere. Bladene snoede mod spidsen •••••••••••••• rupestris 
Tæt tuet. Bladene ikke snoede Kobresia myosuroi_des 

Gruppe II: Flere ens aks. Mest med 2 støvfang. 

1. Aksene i et kugleformet hovede med 2-4 lange støtteblade •••••• 2. 
Aksstanden m.m. forlænget, i modsat fald kun 1 støtteblad 3, 

2. 3 støvfang. Hovedet hvidt, Bjærgplante •••••••••••••••• baldensis 
2 " " grønt. Dyndplante bohemica 

3. Med veludviklede udløbere •••••••••••••• , ••••••••••••••••••• , •• 4. 
Tueformet 12. 

4, Få aks i en kort, nærmest ægformet stand •••••••••••••••••••••• 5. 
Flere aks i en forlænget stand 8. 

5. Bladene 2-3mm brede og flade ••••••••• , ••••••••••• , •••••••••••• 6. 
" l-2mm " , m.m. furede 7. 

6. Løsttuet med korte udløbere. Aksstanden kugle-ægformet •• foetida 
Ikke tuet, med lange udløbere, Aksstanden mere aflang divisa 

7, Stænglen ofte ru foroven. Frugten tydeligt ribbet stenophylla 
" jævn. Frugten svagt ribbet maritima 

8. Frugten u- eller smalvinget •••••••••••• , ••• , , •••••••• , •••• , ••• 9. 
" tydeligt vinget 10. 

9. J-8 aks. Dækskællene ofte med brod ••••••••••••••••••••••• divisa 
15-30 aks. Dækskællene uden brod disticha 

10, Aksene m.m. krumme som modne ••••••••••••••••••••••••• brizoides 
11 rette 11. 

11, Aksstanden lf-2cm lang, med J-5 aks. Frugten 3mm ••••••• praecox 
11 3-5cm 11 

, " over 6 aks. Frugten 5mm re pens 
12. Hunblomsterne sidder nederst i akset •••••••••••••••••••••••• 13. 

11 
'' øverst '' " 24. 

13. 3 støvfang. Frugten trekantet ••••••••••••••••••••••••••••••• 14. 
2 11 

• " bikonveks 17. 
14. Aksene adskilte, med meget lange (5-15cm) støtteblade distachya 

" tætstillede 15. 
15. Frugterne 2-3mm •••••••••••••••••••••••• Kobresia simpliciuscula 

11 5-Bmm 16, 
16. Hundækskæl rødbrune. Stængler og blade krumme •••••••••• curvula 

" blege, ofte gulbrune. Stængler og blade rette rosae 
17. Stænglen m.m. vinget, tværsnittet med konkave sider otrubae 

" ikke " , " ikke med konkave sider 18 • 
18. Aksene mørkebrune under blomstringen •••••••••••••••••••••••• 19. 

grønlige under blomstringen 21. 



19, 

20, 

21. 

22, 

23, 

24, 

25, 

26. 

27, 

28, 

29, 

30, 
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Aksstanden lf-Jcm. Løsttuet ............................ diandra 

20, " 3-lOcm. Tættuet 
Stænglens lavblade hestehårsagtigt optrævlede 

" " hele 
Frugten med en tydelig tværfure og svampet underdel 

" uden tværfure 

appropinquata 
paniculata 

spicata 
22. 

Aksene tætsiddende ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• pairaei 
De nedre aks med afstande på l-4cm 23. 
Frugten 3i-4mm, blegbrun. Nedre aksmellemrum længere end 

aksene ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• di vulsa 
Frugten 4i-5mm, mørkebrun. Nedre aksmellemrum ikke længere 

end aksene polyphylla 
Nedre støtteblade l0-20cm lange, bladlignende ••••••••••• remota 

" meget kortere 25. 
Frugten med en bred vingekant ••••••••••••••••••••••••• leporina 

t1 uden vingekant 26 • 
3-4{6) tætsiddende aks , ••••• , , , , , • , , • , , •• , •• , , , , • , , , , ••••••• 27. 
Flere aks på række 28. 
Stænglen meget ru foroven. Moseart ••••••••••••••••• heleonastes 

11 jævn, højst lidt ru foroven. Bjærgart lachenalii 
Frugterne udstående •.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 29. 

11 til trykte 30. 
3-5 runde aks med stjærneformet udstående frugter ••••• echinata 
7-12 aflange aks elongata 
Aksene kugleformede, 3-5mm lange. Akset l!-Jcm brunnescens 

" aflange, 5-lOmm aflange. Akset J-6cm canescens 

Gruppe III: Aksene forskellige. 2 støvfang. 

1. Frugten fint håret, især på randen. Bladene 0,2-0,5mm br.mucronata 
" glat. Bladene over 1mm brede 2. 

2. Tættuet uden udløbere •••••••••••••••••••• ••••••••••• •••••••••• J. 
Med udlr.ilbere 5 • 

3. Nedre bladskeder ikke netformet optrævlede nigra var. recta 
'' " netformet-~ optrævlede 4. 

4. Nederste støtteblad op til 2cm. Hunaksene l-2cm caespitosa 
" 5-lOcm. Hunaksene J-6cm elata 

5. Nederste skeder uden plade, stærkt optrævlede, rødbrune •• buekii 
11 11 med bladplade, sjældent optrævlede 6. 

6. (1)2-4 hanaks. Hunaksene 5-10(15)cm. Bladene 4-Bmm. brede acuta 
1(2) hanaks. Hunaksene l-4(5)cm. Bladene 2-4mm. brede nigra 

Grupoe IV: Flere hunaks. Tvekønnet topaks. 

1. 2 støvfang ••• , •••••••••••• , ••••••••••••••••••••••.•••••• bicolor 
3 " 2. 

2. øvre dækskæl brod spidsede. Aksene spredte • , •• , , • , • , • , , •••• , • •, 3 • 
Dækskællene ikke brodspidsede, Aksene mere tætsiddende 4, 

3. Topakset kølleformet, 6-8.mm tykt, øvrige aks lige store buxbaumii 
" valseformet, 4-5mm " , " 11 uens hartmannii 

4. Nedre aks tydeligt stilkede •••• , •••••••••••••••••• , •••• , , • • • • • 5, 
11 " siddende eller højst 2-Jmm stilkede . . 7. 

5, Frug,,ten lancetf., jævnt tilsmalnet i det lange næb ••• fuliginosa 
elliptisk eller ægf., brat tilsmalnet i det korte næb 6. 
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6. Stænglen mest 15-JOcm, jævn. Bladene 3-5(7)mm brede •••••• atrata 
11 " 30-6Qcm, ru foroven. Bladene 5-llmm brede aterrima 

7. Frugten 1,8-3.mm, grønlig til olivenbrun ••••••••••••••• norvegica 
11 3-Jimm, sort parviflora 

Gruppe V: Flere hanaks. 

1. Frugterne uden tydeligt næb, ru.prikkede eller hårede ••••• flacca 
" med " 11 2. 

2. Frugten håret • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3. 
" glat 4. 

J. Bladene m.m. hårede, 2-Smm brede og flade ••••••••••••••••• hirta 
" glatte, l-2m.m brede, furede lasiocarpa 

4. Frugten lyst gulgrøn, opblæst, meget længere end dækskællet ••• 5. 
" grr.ilnbrun, næppe længere end dækskællet 6, 

5. Stænglen jævn, but trekantet ••••••••••••••••••••••••••• rostrata 
" ru foroven, skarpt tre kan te t ve si caria 

6. Stænglen jævn. Bladene 2-3mm brede •••••••••••••••• melanostachya 
" ru foroven, Bladene 5-15mm brede 7, 

7. 2(3~ hanaks, Frugten 3-4!mm. Aksene 6-7(5-8).mm brede acutiformis 
3-4 " " 5-7mm. Aksene 8-12mm brede riparia 

Gruppe VI: Dunede frugter. l hanaks. 

1. Planten med 1-2 grundstillede, mest langstilkede hunaks hallerana 
uden " aks 2. 

2. Frugten med et tydeligt, tvetandet eller tvekløvet næb •••••••• 3. 
" uden eller med et ganske kort næb 5. 

J. Bladene blågr~nne og indrullede •••••••••••••••••••••• lasiocarpa 
grønne til gulgrønne, flade 4. 

4. Frugten 6-7mm. Hundækskællene lysebrune •••••••••••••••• michelii 
" 3-4tmm. Hundækskællene rød- til mørkebrune 15. 

5. Aksene fordelte langs hele stænglen, 2-4-blomstrede ••••• humilis 
Hunaksene i stænglens øvre halvdel 6. 

6. Hunaksene løse, rager ofte op over hanakset ••••••••••••••••••• 7. 
" tætte, 11 ikke 11 11 

" 9. 
7. Stænglen endestillet, oftest bladet forneden ••••••••• pediformis 

Stænglerne sidestillede, uden blade 8. 
8. Hunaksene noget adskil te, 4-10-blomstrede •••••• , •• , •••• digi tata 

" fingerformet tilnærmede, 2-5-blomstrede ornithopoda 
9, Nederste støtteblad bladlignende ••••••••••••••••••••••••••••• 10. 

11 
" hindeagtigt 11. 

10. Tættuet, uden udløbere •••••••••••••••••••••••••••••• pilulifera 
Løsttuet, med " tomentosa 

11. Løsttuet, med udløbere •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 12. 
Tættuet, uden " 13. 

12. Nederste støtteblads skede 0-1(2)mm. ••••••••••••••••• ericetorum 
11 11 

" 2-5mm caryophyllea 
13, Nederste støtteblads skede 4-lOmm •••••••••••••••••••••• umbrosa 

11 " 0-1(2)mm 14, 
14. Hunaksets dækskæl brune eller rødbrune ••••••••••••••• fritschii 

sorte eller mørkt brunlilla montana 
15. Stænglen skarpt trekantet, ofte ru foroven ••••••••••• fimbriata 

" svagt " , jævn Gruppe VII punkt 12. 
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Gruppe VII: 1 hanaks. Glatte frugter. 

1. I det mindste det nederste hunaks hængende •••••••••••••••••••• 2. 
Hunaksene oprette lJ. 

2. Frugten uden eller med afskåret næb ••••••••••••••••••••••••••• J. 
" med et tydeligt tvekløvet eller udrandet næb 6. 

3. Ikke tueformet, med tydelige udløbere •••••••••••••••••••••••.• 4. 
Tæt " , uden udløbere 5. 

4, Bladet 1-limm bredt. Dækskællene kortspidsede, brune ••••• limosa 
" 2-4mm " " langspidsede, sortbrune 

5, Hunaksene 
mage llani ca 

5-16cm lange. Bladene l-2cm brede ••••••••••••• pendula 
5-15mm " 11 ll-2imm brede capillaris " 

6. Hunaksene 5-12mm brede ••••••• , , •••••••••••• , •• , ••••• , , , • , , •••• 7. 
" 2f-5mm " 9, 

7, Nederste støtteblad meget længere end aksstanden •• pseudocyperus 
" ikke " " 11 8. 

8. Nederste støtteblad mest kortere end det 5-15mm lange hWlaks 
atrofusca 

Nederste støtteblad mest længere end det 15-35mm langs hunaks 
frigida 

9. Hunaksenes dækskæl grønlige ••••••••••••••••••••••••••• silvatica 
" " rødbrune til sortbr1.U1e 10. 

10. Stængelgrunden trævlet •••••••••••••••••••••••••••• sempervirens 
" ikke trævlet 11. 

11. Bladene !-lmm brede. Frugten med et jævnt næb •••• brachystachys 
" ca. 2mm brede. Frugten med et rukantet næb 12. 

12. Med udløbere. Hundækskællet uden hindekant •••••••••• ferruginea 
Uden • " med " australpina 

13. Bladene randhårede, 4-lOmm brede •••••••••••••••••••••••• pilosa 
" ikke randhåre de 14. 

14. Hllllaksenes dækskæl mørke •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 15. 
" lyse 22. 

15. Hunaksene brogede med mørke dækskæl og grønne frugter ••••••• 16. 
" mere ensfarvede 17. 

16. Blågrønne blade. Nederste støtteblad mest længere end akset 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

panicea 
Grørme blade, Nederste støtteblad kortere end akset vaginata 
Stænglerne sidestillede, 5-lOcm. H1.U1aksene 3-Smm ornithopodioides 

" endestillede 18. 
Grundbladene rosetagtigt udbredte, mest 5cm lange ••••• ,,, firma 

" ikke rosetagtigt udbredte, over 8cm lange 19. 
Frugterne skinnende brune , •• , ••• , •••••••• , ••.••••••••••••• , , 20, 

" ikke skinnende brune 21. 
Nederste støtteblad med en 5-lOmm lang skede liparocarpos 

" " uden skede supina 
Stængelgrunden trævlet •••••..•• , ••••••••• , •••••••• sempervirens 

" ikke trævlet tendae 
Støttebladene uden plade, kun med skede. Hvidlige dækskæl alba 
Nederste støtteblade med en kort eller lang bladplade 23. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

362. 
Hunaksene med 3-12 blomster og hvidlige dækskæl ••••••• olbiensis 

" 
11 flere " " mørkere 11 24. 

Øvre hunaks oftest tætsiddende, kugle- til ægformede ••••••••• 25. 
" 

0 langt adskilte, aflangt ægformede til valseformede 30. 
Bladundersiden korthåret. Frugten uden næb .•••••••••• pallescens 

" glat. Frugten med næb 26. 
Hunaksenes dækskæl brodspidsede ••••••••••• , ••••••••••••• extensa 

" 
11 butte eller spidse 27. 

Frugten 4-7mm; næbbet l!-3mm, bøjet •••••••••••••••••••••••••• 28. 
11 2-4mm; " t-l}mm, ret eller næsten ret 29. 

3-4 hunaks. Nederste støtteblad 10-15cm langt ••••••••••••· flava 
1-2 11 

• 
11 op til 5cm lepidocarpa 

Bladene 2t-3imm brede, Nederste hunaks noget skilt fra det-de 
andre. Frugten 3i-4mm ••••••••••••••••••••••••••••••• demissa 

Bladene lt-2tmm_ brede. Hunaksene samlede. Frugten 2t-3mm oederi 
Hunaksene 4-8cm lange og 2-Jmm tykke, løse ••••••••••••• strigosa 

" f-3cm " " 4-8mm 11 
, tætte Jl, 

Frugten 5-?mm. Nederste støtteblad ca.= hunakset •••••• michelii 
" 3-4tmm. 11 

" en del længere end akset 32. 
Frugterne skinnende, m.m. udstående •••••••••••••••••••• punctata 

" ikke skinnende, m.m. til trykte 33. 
Hundækskællene med tydelig hindekant, uden brod •••••••• hostiana 

" uden " " , med distans 
Carex microglochin Wahlenb. 
ter med en udragende børste 
VTLP. 1700-2400m. 

Sylstar, 5-15cm. Med udløbere. 3-12 frug
i spidsen. Bladene ca. imm brede. V-VIII. 

C. pauciflora Lightf. Fåblomstret star. 5-20cm. Med udløbere. 2-5 
frugter uden udragende børste. Bladene ca.lmm brede. TLF. 1300-2200m. 

C. pulicaris L. Loppestar. V-VI. TLF. 1100-2100m. 

C. capitata L. Hovedstar. 10-35cm. Nedre skeder brunlilla. Bladene grå
lige, kortere end stråene. Tættuet. Akset lyst brungrønt. Lysebrune dæk
skæl. V-VI. T: Seiseralpe, Schlern, V.Du.ran. 1500-2000m. 

C. rupestris All. Klippestar. 5-15cm. Bladene l-2mm brede. Dækskællene 
mørkebrune, falder senere af end frugterne; disse omvendt ægformede, 
2!-Jtmm. Bladspidserne ofte visne. VII-VIII. FVTLP. 1800-2600m. 

C. davalliana SM, Rubladet star. 10-25cm. Hunakset løsfrugtet. Frugter
ne 3i-4fmm, som modne udstående til lidt nedadrettede, IV-VI. FVTLP. 

C. dioica L. Tvebo star. Hunakset tætfrugtet. Frugterne 2i-3tmm, som 
modne opadrettede til udstående. IV-VI. FTLP. l000-2200m. 

C. distachya Desf. Pinjestar. 15-45cm. Bladene t-lmm brede, af stråe
nes længde, flade. 2-4 løse aks med 2-5 hunblomster. Nedre støtteblade 
6-15cm. Frugterne 5-6mm. IV-VI. VP. 0-lOOOm. 

c. baldensis L, Hvidhovedet star. 10-30cm. Bladene 2-4mm brede. Støt
tebladene 2-5(1-20)cm lange, bladagtige. Frugterne 4-5mm. Aksene med 
hanblomster i spidsen. V-VII. VTL. 800-1600m. 



363. 
Carex bohemica Schreber Fladaksstar. 5-30cm. Aksstanden l-2cm. Støtte
bladene bladagtige, 3-15cm. Frugterne 7-lOmm. Aksene med hanblomster 
forneden. VI-IX. P. 0-500m. Gl. fund. 

C. curvula All. Klippes.tar. 5-20cm. Nedre bladskeder lysebrune og bli
vende. Aksstanden 1-2(3)cm, med 4-6 aks. Nederste støtteblad mest hin
deagtigt. Rødderne lysebrune. Bladene furede. VII-VIII. FVTLP. 

C. rosae (Gilomen) Hess & Landolt Mørkrodet klippestar. Som curvula, 
men r~aderne mørkebrune. Bladene med halvmåneform.et tværsnit, 3-5 x sa 
brede som tykke (7-12 x hos curvula). VII-VIII. TLP. 1900-2800m. 
C. spicata Hudson (C. contigua) Spidskapslet star. IV-VII. FVTLP. 
C. pairaei F.W.Schultz Pigget star. IV-VII. FVTLP. 0-1500m. 

C. 3olYPhylla Kar.& Kir. (C. leersii) Mellembrudt star. Frugterne 
4f- mm. Bladet J-4mm bredt. V-VI. T. 200-lOOOm. 

C. divulsa Stokes Sydlig mellembrudt star. 20-60cm. F~~gterne 3±-4mm. 
Bladet 2-3mm bredt. IV-VI. FVTLP. 0-800m. 

C. otrubae Podp. Syltstar. IV-VI. FVTLP. 0-1400m. 

C. diandra Schrank Trindstænglet star. Stænglen m.m. trind forneden, 
skarpt trekantet foroven. Frugterne stærkt skinnende. V-VII. FVTL. 

C. appropinquata Schum. Langakset star. IV-V. FT. 0-600m. 

C. paniculata L. Topstar. V-VI. FVTLP. 500-1500m. 

C. divisa Hudson Skænestar. 10-50cm. Stænglerne m.m. ru. Bladene 1-J 
mm brede. Aksstanden li-2icm, ægformet med J-8 brune, tætsiddende aks 
med hanblomster foroven. IV-VI. FVLP. 0-600m. 

C. stenophylla Wahlenb. Smalbladet star. 7-25cm. Frugten rundagtigt 
ægformet, ret brat tilsmalnet i det kløvede næb, tydeligt ribbet, ka
stanjebrun og skinnende. V-VII. T: V.Venosta ved Laas. 0-600m. 

C. mar1tima Gunn. Krum star. 5-12{18)cm. Stænglen ofte krum. J-5 hoved
agtigt stillede aks. Ingen støtteblade. VI-VIII. TLP. 1800-JOOOm. 
C. foetida All. Dværgpilestar. 10-20cm. Stænglen højst lidt krum, 
skarpt trekantet, ru foroven. Nedre bladskeder sort- eller oarngebrune. 
8-15 hovedagtigt stillede, mørke- til sortbrune aks. TLP. 1800-2300m. 

C. disticha Hudson Toradet star. V-VI. F: Monfalcone. Væk nu? 

C. repens Bell. Krybende star. 25-50cm. Vidtkrybende jordstængel. Lav
blade og nedre skeder mørkebrune. Bladene meget rukantede. Frugten ty
deligt vinget fra grunden, lysegrøn. V-VI. P. 200-1500m. 

C. praecox Schreber Tidlig star. 10-30cm. Bladene mest længere end 
stænglerne, Frugten først vinget over midten, brat tilsmalnet i et dybt 
tvetandet næb. Kastanjebrune dækskæl. III-VI. VTLP, 0-1500m. 

C. brizoides L. Bævrestar. 30-60cm. Bladene 2-Jmm brede (1-lfmm hos 
praecox). Dækskællene grønlige til lysebrune. Frugten vinget over mid
ten, kortnæbbet. IV-VI. FVLP. 0-300m. 

364. 
Carex leporina L. Harestar. V-VII. FVTLP. 0-2500m. 
c. lachenalii Schkuhr Rypestar. 10-20cm. Bladene l-2mm brede, gr~nne, 
stive. Aksstanden l-2cm. Dækskællene mørkt rødbrune. Stænglen butkantet, 
mest jævn. 2-3(5) aks. VII-VIII. VTLP. 1900-2600m. 
c. heleonastes L.f. Tørvestar. 15-40cm. Bladene l-2mm brede, blålig
grønne. Aksstanden l-2cm, med J-4(6) aks. Dækskællene bleg- til rødlig
brune med brede hindekanter. V-VII. P: Søalperne. 500-2200m. 

C. brunnescens {Pers.) Poiret Sæterstar. 15-70cm. Som den følgende, 
men frugtens næb kløvet på ydersiden. Bladene li-2mm brede. VI-VII. 
ssp. brunnescens: 15-40cm. Frugten 2-2imm, stærkt hvælvet. Tættuet. 
Bladene kortere end stråene, stive. Brunlige dækskæl. 
ssp. vitilis (Fr.) Kalela: 40-70cm. Frugten 2i-3tmm, mere affladet. 
Løsttuet. Bladene ca.= stråene, slappe. Grønlige dækskæl. 

C, canescens L. Grå star. Frugtens næb ikke kløvet. V-VII, FVTLP. 
C. echinata Murray (C, stellulata) Stjærnestar. V-VII. FVTLP. 

C. elongata L. Forlænget star. V-VI. VTLP. 0-lOOOm. 
c. remota L. Akselblomstret star. V-VII. FVTLP. 0-1300m. 

C. mucronata All. Krøllestar. 10-JOcm. Tættuet, ofte tæppedannende. 
Bladene ofte krøllede i spidsen. 1-2 tætstillede hunaks på 5-lOmm. 
Frugten 4-5mm, langnæbbet. VI-VII. FVTLP. 1000-2300m. 
C. nigra (L.) Reichard (C. fusca) Alm. star. V-VII. FVTLP. 300-2800m. 
c. acuta L. (C. gracilis) Nikkende star. IV-VI. FVTLP. 0-lOOOm. 

C. buekii Wimmer Damstar. 40-120cm. Bladet 4-?mm bredt, 1-J hanaks. 
3-5 hunaks, de nederste 4-lOcm, senere ofte nikkende. Nederste støtte
blade tydeligt længere end akset. IV-V, F: Basso Isonzo ved S.Pietro. 
P: Oldenico ved Vercelli. 0-200m. 
c. caespitosa L. Tuestar. IV-V. FLP. o-600m. 

C. elata All. Stiv star. IV-V. FVTLP. 0-1500m. 

C. bicolor All. Tofarvet star. 5-20cm. l-2mm brede, lysegrønne blade. 
2-4 ægformede, brogede aks på i-lem, det nedre stilket. Lyst blågrønne 
frugter på l!-2}mm, uden næb. VII-VIII. VTLP. 1600-JOOOm. 

C. norvegica Retz Fjældstar. 5-20cm. Nedre skeder brunlilla eller 
sortbrune, 2-4 ægformede til aflange aks med sortagtige dækskæl uden 
lys ribbe. VI-VII. TL. 1600-2600m. 

C. parviflora Host Lav sortstar. 10-20cm. Aksene kugle~ til ægformede, 
5-Bmrn lange, altid oprette, 2-4 i alt. VII-IX. FVTLP. 2000-J200m. 
C. atrata L. Sortstar. 3-5 m.m. oprette aks på l-2cm. Frugten J-4mm. 
VII-VIII. FVTLP. 2200-3000m. 
C. aterrima Hoppe HøJ sortstar. 3-5 m.m. nikkende aks på li-3icm. 
Frugten 4-5mm. VI-VIII. FVTLP. l000-2600m. 



365. 
Carex buxbaumii Wahlenb. Køllestar. 30-?0cm. Frugten J-4!mm, svagt rib
bet. Nederste støtteblad mest længere end aksstanden. V-VII. FTP. 
c. hartmanii Caj. Valsestar. 30-?0cm. Frugten 2i-Jimm, tydeligt ribbet. 
Nederste støtteblad ikke længere end aksstanden. V-VII. T. 200-1500m. 
c. umbrosa Host Skyggestar. J0-50cm. Nedre skeder stærkt optrævlede. 
Bladene stive 1t-3mm brede, ofte rukantede. 1-3 hunaks på 7-15mm, det 
nederste med en stilk på 5-lOmm. Frugten 2-Jmm. IV-V. VTLP. 0-1400m. 

c. pilulifera L. Pillestar. V-VII. FVTLP. l00-2000m. 
C. fritschii Waisb. Skælstar. J0-65cm. Ligner den følgende. Bladene 
2-4mm brede. Nederste støtteblad dækskælsagtigt, ikke eller lidet længe
re end akset, dette 6-12mm. Frugten 3-3tmm. IV-V. LP. 200-?00m. 

C, montana L, Bakkestar. IV-VI. FVTLP. 0-2000m. 

c. ericetorum Pollich Lyngstar. V-VII. VTLP. 600-2100m. 

c. caryophyllea Latourr. Vårstar. III-V, FVTLP. 0-2000m. 
c. tomentosa L, Filtstar. 20-SOcm. Nedre skeder rødlilla til"rødbrune. 
Bladene grå- til svagt blågrønne• 1-2 m.m. aflange hunaks på 5-15x4-5mm. 
Nederste støtteblade til sidst vandret udstående. IV-V. FVTLP. 0-1300m. 

C, hallerana Asso Stilkstar. l0-30cm. Grundstillede aks mest 7-20cm 
langt stilkede. Dækskællene brune med grøn køl. Frugten 4-5mm, tydeligt 
ribbet. Hunaksene 8-10x5mm. III-V. FVTLP. 0-1500m. 
C. humilis Leysser Jordstar. 2-lOcm. Bladene 1-ltmm brede, grågrønne, 
meget længere end stænglerne, furede. Hunaksenes støtteblade dækskælsag
tige med store skeder. III-VI. FVTLP, Q-22QOm. 
C. pediformis C,A,Meyer Tykrodsstar. 20-50cm. 2-3 løse, veladskilte 
hunaks pa lf-3cm x 2-4mm, det nedre med en stilk på 2-Scm. Dækskællene 
rødbrune; frugterne 3-4mm, gullig- eller brunliggrønne. V: Andraz. V-VI. 

C. digitata L. Fingerstar. IV-VI. FVTLP. 0-1500m. 
c. ornithopoda Willd. Fuglestar. 5-15cm. Nedre skeder mest brune. Strå
ene rette eller svagt krummede. 2-3(4) hunaks på 5-lO(lS)mm med brune 
dækskæl. V-VII. FVTLP. 300-2600m. 
c. ornitho~odioides Hausm. Krum fuglestar. 5-lOcm. Nedre skeder mest 
brune. Straene mest stærkt krummede. Oftest 2 hunaks pa 3-5mm med brun
til sortlilla dækskæl. VII-VIII. FVTLP. 1600-2900m. 
c. olbiensis Jordan Hvidgrøn star. 20-50cm. Nedre skeder sorte og skin
nende. Hunaksene oprette med 3-12 blomster, hvoraf de nedre er m.m. ad
skilte. Dækskællene m.m. hindeagtige Hvidbrune frugter. III-IV. V.0-600m 

c. capillaris L, Hårstar. 5-25cm. Tueformet. Hunaksene 5-15mm, mest 
fingerformet stillede, med l-2cm lange stilke og affaldende dækskæl. 
Frugterne 2-4mm, gråbrune og skinnende. VI-VII, FVTLP. 1500-2900m. 

c. silvatica Hudson Skovstar. IV-V. FVTLP. 0-1500m. 

C. strigosa Hudson Tyndakset star. IV-V. P. 0-800m. 

366. 
Carex alba Scop. Hvid star. 10-25cm. Med udløbere. Bladene 1-limra bre
de, bløde. 1-3 5-lOmm lange, 3-7-frugtede, mest l-3cm langt stilkede 
hunaks, Dækskællene korte, hvidlige med grøn køl. IV-VI. FVTLP. 0-1600m 
C. pallescens L. Bleg star. VI-VII, FVTLP. 300-2000m. 
C. panicea L. Hirsestar. IV-VII. FVTLP. 0-2200m. 

C. vaginata Tausch Lundstar. 15-30cm. Ligner foregaende, men bladene 
gul- til mørkegrønne, 4-6mm brede, dobbelt foldede. Frugten med udran
det næb, lysebr~n, af længde med det rustrøde, grønkølede støtteblad. 
VII-VIII. P: Moncenisio. 2000-3100m. 

C. liparocarpos Gaudin Glansstar. l0-30cm. Bladene l-2mm brede. 2-3 
mest overlappende, 5-15x5-6mm store aks med 5-15 blomster. Dækskællene 
rødbrune, bredt hindekantede. III-V. FVTLP. 0-1600m. 

C. supina Willd. Lav star. 5-20cm. Lavblade og nedre skeder rødlilla. 
1-2 ca. 5mm lange, 3-5-blomstrede hunaks. Dækskællene rødbrune, bredt 
hindekantede, Bladene t-lfmm brede. IV-V. T. 500-l500m. 
C. firma Host Stivbladet star. 5-20cm. Stænglen mindst 2 x bladene. 
1-3 5-lomm lange hunaks. Dækskællene bnme med grøn eller lysebrun køl. 
Frugten 3t-4lmm. Vindblæste bjærgenge. VI-VIII. FVTLP. 1600-2700m. 
C. sempervirens Vill. Trævlstar. 20-40cm. Nederste hunaks 2-8cm langt 
stilket. Frugten 4-Simm, gullig- til mørkebrun, langnæbbet, ofte hvid
hindet i spidsen. Handækskællene tydeligt hindekantede.1600-2700m.FVTLP. 
C. fimbriata Schkuhr Kortfrynset star. 10-45cm. Med korte udløbere. 
Nedre skeder brunlilla, uden plade. 1-3 valseformede htmaks. Mørkebrune 
dækskæl. Frugten mørkebrun til næsten sort. VI-VIII. LP: Bernina (Passe 
Canciano), M.Rosa, Cervino, Torin. i V.Viu, Fenestrelle. 1900-2400m. 
C. ferruginea Scop Kildestar. 20-60cm. Nedre skeder mørkt brunlilla. 
Handækskællene uden hindekant. Hunaksene l-3cm, valseformede, længste 
stilk li-lOcm. Frugten 3-4mm. VI-VIII. FVTLP. 1600-2700m. 

•c. austral~ina Becherer Nedbøjet star. 30-?0cm. Som foregående, men 
frugterne f-4}mm, hårede, brat tilsmalnede i næbbet. VI-VII. VTL: Fra 
M.Baldo til Grigne. 500-1900m. 

C. tendae (Dietr.) Pawl. 30-SOcm. Tættuet, uden udløbere. Bladene 1-lt 
mm brede. Frugterne 3~-4imm, kortnæbbede. Hu.naksene med 5-15 blomster. 
VI-VII. P: Fra Moncenisio og sydpå. l000-2000m. 

C. brachystachys Schrank Kortakset star. 10-30cm. Bladene med V-formet 
tværsnit, ?-3 l-2cm lange, adskilte hunaks. Frugten 3t-4tmm, næsten 2 x 
det rød- til sortbrune dækskæl. VI-VII. FVTLP. 400-1600m. 

C. pilosa Scop. Randhåret star. 30-40cm. Lavbladene rødlilla til rød
brun:, Aksene 2-4cm, løsfrugtede, stilkene l-6cm. Dækskællene lyse- til 
rødl1gbrune. Frugterne 3t-5mm, grønne til lysebrune. IV-V. FVTLP.0-800m 
C. michelii Host Tvetandet star. 20-35cm. Hanakset 10-20x5-7mm. 1-2 
hunaks på i0-20mm. Lysebrune dækskæl, Frugterne med et næb på 2-3mm. 
Bladene 2-Jmm brede. IV-V. FVTL. 0-1300m. 



367. 
Carex punctata Gaudin Prikstar. 20-50crn. Bladene 4-8nun br~de, frisk-
grønne. Støttebladene ofte stængeloverragende. Hunaks valseformede el
ler aflange. Dækskæl lysebrune. Frugter 3-4mm. IV-V. TLF. 0-llOOm. 
C. distans L. Fjærnakset star. IV-VI. FVTLP. 0-1300m. 
C. hostiana DC. Skedestar. V-VII. FVTLP. l00-1500m. 
C. extensa Good. Udspilet star. V-VI. FV. Strandenge. 

C. flava L. Gul star. V-VII. FVTLP. 200-2000m. 
C. lepidocarpa Tausch Krognæbstar. V-VII. FVTLP. 0-2000m. 

c. oederi Retz. (C. serotina) Dværgstar. V-VIII. FVTLP. 0-2300m. 
C. demissa Hornem. (C. tumidicarpa) Grøn star. V-VIII. VTLP. 100-2000m 
C. frigida All. Bækstar. 20-50cm. Hunaksene r~t tætsiddende, ret lang
stilkede og m.m. hængende. Dækskællene sortrøde:::: .• Frugterne 5-6mm, 
smalle og sortbrune. VI-VII. FVTLP. l500-2600m. 

C. fuliginosa Schkuhr Buestar. 10-30cm. Tueformet. 3-4 l-2cm lange, 
mest l-5cm langt stilkede, nikkende aks. Dækskællene rødlig- til sort
brune. Frugten 4-6mm, m.m. sortbrun. VI-VIII. TL. 1800-2600m. 

c. atrofusca Schkuhr Sodstar. 10-30cm. Bladene højst! x stænglen. 2~4 
hunaks pa 8-15mm, det nederste li-4cm langt stilket. Dækskæl og frugter 
sortpurpur. VII-VIII. P: M.Viso, øvre V.Maira. 1800-2400m. 

C. limosa L. Dyndstar. VI-VII. FTLP. ll00-2300m. 

c. magellanica Lam. Frynsestar. 10-30cm. Bladene 2-4mm, bleg~rønne, of
te af stænglens længde. Dækskællene tydeligt længere end de 22-3mm lan
ge frugter. VI-VII. VTLP. 1700-2350m. 

c. pendula Hudson Kæmpestar. IV-V. FVTLP. 50-800m. 

C. pseudocyperus L. Knippestar. III-V. FVTLP. 0-lOOOm. 

C. rostrata Stokes Næbstar. V-VII. FVTLP. 0-2200m. 

C. vesicaria L. Blærestar. V-VII. FVTLP. 0-lOOOm. 

c. acutiformis Ehrh. Kærstar. IV-VI. FVTLP. 0-800m. 

c. riparia Curtis Tykakset star. IV-VI. FVTLP. 0-600m. 

c. rnelanostachya Bieb. Sumpstar. 30-50cm. Nedre bladskeder stærkt op
trævlede, purpuranløbne. Frugten 3i-5mm, med indsænkede ribber. Hunakse
ne næsten siddende til kortstilkede. V-VI. T. 300-1200m. 

c. flacca Schreber Blågrøn star. FVTLP. 0-2700m. 3 underarter: 
ssp. clavaeformis (Hoppe) Er.Bl.: Hunaksene kølleformede, tættere foro
ven, altid langstilkede og hængende. Sortbrune dækskæl. Frugterne 3-4mm, 
mørke. 
ssp. flacca: Hunaksene valseformede, ofte hængende. Dækskæl med 1 ribbe, 
næppe længere end den 2-3mm store frugt. 
ssp. serrulata (Biv.} Greuter: Hunaks oprette. Dækskæl med 3 ribber, 
lig eller længere end den 3-4mm lange frugt. 
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Carex hirta L. Håret star. IV-VI. FVTLP. 0-1200m. 

c. lasiocarpa Ehrh. Trådstar. V-VI. l<'TLP. 700-lBOOm. 

ORCHIDACEJ\E 
l. Planten uden grønne blade, kun med farvede skælblade •••••••••• 2. 

" med 11 5. 
2. Stænglen mørkelilla, blomsterne lilla ••••••••••••••••• Limodorum 

li ikke lilla 3. 
3. Stænglen brun. Læben kløvet ••••••••••••••••••••••••••••• Neottia 

" ikke brun 4. 
4. Stænglen hvidlig. Blomsten hvid med kort spore •••••••• Epipogium 

" og blomste.rne gulgrønne Corallorhiza 
5. Læben uden eller med utydelig spore •••••••• , •••••••• •••• •.••••• 6. 

11 med tydelig spore 19. 
6. Læben tøffelformet og gul ••••••••••••••••••••••••••• Cypripedium 

11 ikke tøffelformet 7. 
7. Stænglen kun med 1 blad ••••••••••••••••••••••••••••••••• Malaxis 

" med flere blade 8. 
8. Stæl}glen med 2 næsten midterstillede blade •••••••••••••• Listera 

n flerbladet eller med 2 grundblade 9, 
9. Læben delt på tværs i en inder- og yderlæbe •••••••••••••••••• 10. 

" ikke tværdel t 12. 
10. Frugtknuden stilket, •••••••••••••••••••••••••••••••••• Epipactis 

" m.m. siddende 11. 
11. Frugtknuden snoet. Hvide eller rødlilla blomster Cephalanthera 

11 ikke snoet. Læben rødbrun Serapias 
12. Læben med et tydeligt farvet og formet midterfelt (spejl) Ophrys 

11 m.m. ensfarvet 13. 
13. Underlæben firfliget. Blosterbladene hjælmdannende Aceras 

li ikke firfliget 14. 
14. Blomsterne hvide •••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••• , •••• 15. 

11 m.m. grønlige 16. 
15. Blomsterne tydeligt spiralstillede •••••••••••••••••• Spiranthes 

11 uregelmæssigt stillede Goodyera 
16. Bladene græsagtige, parallelsidede •••••••••••••••••• Chamorchis 

" bredere, ikke græsagtige 17. 
17. Læben med to tydelige lapper ••••••••••••••••••••••••• Herminium 

" udelt 18. 
18. Læben but, 4-5mm lang. Bladene 3-lOcm •••••••••••••••••• Liparis 

" spids, l-2mm lang. Bladene }-2cm Hammarbya 
19. Læben med en 3-6cm lang, båndformet midterflig •• Himantoglossum 

" mindre og af en anden form 20. 
20. Læben sidder øverst i blomsten. sporen højst 2mm •••• Nigritella 

" " underst i " 21. 
21. Ydre blosterblade ender i en kølleformet spids ••• Traunsteinera 

11 
" uden nogen kølleformet spids 22. 

22. Læben udelt, smalt tW1geformet. Blomsten hvid •••••• Platanthera 
11 anderledes, mest 3-tandet eller 3-lappet 23. 

23. Sporen kort og sækformet, fremadrettet •••••••••••• Coeloglossum 
11 valseformet, mest tydeligt bagudrettet 24. 



24, 

25, 

26. 

27, 

Sporen trådformet. Sidestillede blosterblade vandret udspærrede 25. 
" sæk-, kegle- eller valseformet. Sidestillede bloster-

blade ikke vandret udspærrede 
Blomsterstanden pyramide- til ægformet ••••••••••••••• 

11 klaseformet 
Ydre blosterblade 2-3mm •••• , , .•••••• , •••••••••.•••••• 

11 længere 

26. 
Anacamptis 
Gymnadenia 
Leucorchis 

27. 
Støttebladene hindeagtige • , • , ••••••• , •••• , • , , • , ••••••••• , Orchis 

11 urteagtige Dactylorhiza 
cypripedium calceolus L, 
Epipactis. Hullæbe. 

Fruesko. V-VI, FVTLP, 500-2000m. 

1. Læben hvidlig, med rødåret inderdel •••••••••••••••••••• palustris 
" grønlig eller rødlig, inderdelen ustribet 2. 

2. Bladene mest kortere end stængelleddene •••••••••••••• microphylla 
lig eller længere end stængelleddene J. 

J. Blosteret brunrødt eller mørkt rødlillat •••••••••••••• atrorubens 
i hvert fald delvist grønligt eller bleglillat 4. 

4. Bladundersiden med lillat skær. Blomsten silkeglinsende purpurata 
" uden II ikke glinsende 5. 

5. Yderlæben langspidset, tydeligt længere end bred leptochila 
" kort, omtrent så lang som bred 6. 

6. Bladene 3-lOcm brede, alsidigt stillede. Oftest alle bloster-
blade med lillat skær •·•••••••••••••••••••••••••• helleborine 

Bladene smallere og toradede. Blosteret grønligt muelleri 

Epipactis palustris (L.) Cr. Sumphullæbe. VI-VIII. FVTLP. 0-1600m. 

E. purpurata Sm. Tætblomstret hullæbe. VI-IX. 500-lOOOm. 

E. helleborine (L.) Cr. Skovhullæbe. VI-IX. FVTLP. 0-1500m. 
E. atrorubens (Hoffm.) Besser Rød hullæbe. VI-VIII. FVTLP. 0-2000m. 

E. microphylla (Ehrh.) Sw. Småbladet hullæbe. 15-50cm, Støtteb~adene 
kortere end frugtknuden. Klasen m.m. ensidig. Blomsterne mest nikkende. 
Yderlæben med vortet grund. VI-VIII, VTLP. 0-1200m. 

E. muelleri Godfery Seglbladet hullæbe. 25-90cm. Bladene stive, længde
foldede, seglkrum.mede, med noget bølget rand. 10-40 nikkende blomster 
med lysende rød inderlæbe. VII-VIII, 

E, leptochila (Godf.) Godf. Storblomstret hullæbe. 30-60cm. Ydre blo
sterblade 12-15mm hos blomster midt i akset. Blomsterne vidt åbne, ly
segrønne, VII-VIII. 

Cephalanthera rubra (L.) Rich Rød skovlilje. Blomsten rødlilla, V-VII. 
FVTLP. o-iBOOm. 

c. 101;&:ifolia (Hudson) Fritsch Sværdskovlilje. 20-45cm. Blomsterne 
renhvide. 6-10 blade, der er mindst 6 x så lange som brede. FVTLP. 

c. damasonium (Miller) Druce Hvidgul skovlilje. Blomsterne hvidligt
flødefarvede. 3-5 blade, der er 2-3 x så lange som brede. FVTLP. V-VII. 
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Limodorum abortivum (L.) Sw. Fuglestok. 20-80cm. Stænglen opret og 
med skælblade. 6-20 lilla blomster med en spore på 15-25mm og en ind
snøret underlæbe, der er 7-12mm bred på det bredeste sted.V-VII.FVTLP 

Eoipogium aphyllum Swartz Knælæbe, VII-VIII. FTP. 400-1900m. 
Neottia nidus-avis (L.) Richard Rederod. V-VII. FVTLP. 0-1500m. 

Listera ovata (L.) R.Br. Ægbladet fliglæbe. V-VIII. FVTLP. 0-1600m • 
L. cordata (1.) R.Br. Hjærtebladet fliglæbe. VI-VII. FVTLP. 
Sfiranthes spiralis (1.) Chevall. Skrueaks. 6-20cm. Bladene ægformet 
e l1pt1ske, grundstillede. Blomsterne små og med udelt Wlderlæbe. X-XI 
FVTLP. 0-900m. 
S, aestivalis (Lam.) Rich. Sommerskrueaks. 12-30cm. Bladene linje-lan
cetformede, nogle af dem på stænglen. Ellers som foregående. VI-VII. 
FVTLP. 0-1300m. 

Goodyera repens (L.) R.Br. Knærod. VI-VIII. FVTLP. 500-1800m. 
Herminium monorchis (1.) R.Br. Pukkellæbe. V-VII. FVTLP. 0-l?OOm. 
Platanthera bifolia (L.) Rich. Bakkegøgelilje. Støvknapperne parallel
le.V-VII. FVTLP. 0-2000m. 
P. chlorantha (Custer) Rchb. Skovgøgelilje, Støvknapperne vigende. 
V-VII. FVTLP. 0-1200m. 
Chamorchis alpina (L.) Richard Dværggøgeurt. 5-15cm, 4-10 rosetblade, 
der når eller overrager blomsterne. Disse 4-6mm, gulgrønne og hjælm
formede med tungeformet læbe. VII-VIII. FVTLP. 2000-2700m. 

G~adenia conopsea (L.) R.Br. Langakset trådspore. 30-BOcm. Sporen 
lo- 0mm, længere end frugtknuden, nedadbøjet. V-VIII. FVTLP. 0-2400m. 

G. odoratissima (L.) Richard Vellugtende trådspore. 15-JOcm. Sporen 
4-6mm, kortere end frugtknuden, vandret eller svagt nedadbøjet. 
VI-VII. FVTLP. l000-1800m. 
Leucorchis albida (L.) E.H.F.Meyer (Pseudorchis a.) Sækspore. FVTLP. 

Nigritella. Akset kort kegleformet til næsten kugleformet. Læben udelt, 
spids. Blomsterne med vaniljeduft, 5-30cm. 

N. nigra (L.) Rchb.f. Brunkulle. Læben ikke saddelform.et indsnævret 
1 nedre 1/3. Blomsterne brune, skarlagenrøde eller gule. De to par si
destillede blosterblade ulige store. VII-VIII. FVTLP. 1500-2600m. 

N. corneliana (Beauverd) GOlz & Reinhard Læben saddelformet indsnæv
ret i nedre 1/3. Blomsterne cinnober-rosa; de åbne blomster blegere. 
Læben 8-9imm. De sidestillede blosterblade ret ens. VII-VIII. P. 

N. rubra (Wettst.) K.Richter Rødkulle, Som foregående, men blomsterne 
rubinrøde; de åbne blomster ikke blegere. Læben 7-8mm4VI-VIII. FVTL. 

Coeloglossum vi ride ( L.) Hartman Poselæbe. VI-VI-;II. FVTLP, 500-2600m. 
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Dactylorhiza. Gøgeurt. 
1. Blomsterne gule eller mørkerøde med gult svælg ••••••••• sambucina 

" m.m. rødlilla, ikke gule omkring svælget 2. 
2. Sporen så lang som frugtknuden. Nederste støtteblad~ W1der 3mm 

bredt. Stænglen marvfyldt, usammentrykkelig •••••••••• fuchsii 
Sporen kortere end frugtknuden. Nederste støtteblad over 3mm. br. 3, 

3, Bladene bredest nær midten, 3-4(6) x så lange som brede •• majalis 
" " grunden, 6-10 x 11 11 11 

" 4, 
4, Bladene grønne, uden hætteformet spids ••••••••••••• traunsteineri 

" gulliggrønne, med m.m. hætteform.et spidS 5, 
5. Bladene uplettede .........•..•• , .•..........•..•.•.•••. incarnata 

tæt mørkplettede på begge sider cruenta 

Dactylorhiza sambucina (L,) So6 Hyldegøgeurt, IV-VI. FVTLP, 500-2000m. 

D. incarnata (L.) So6 Kødfarvet gøgeurt. VI-VII. FVTLP. 200-2000m. 

D. cruenta (Miiller) So6 Blodplettet gøgeurt. 15-JOcm. Det største blad 
ca. 4 x sa langt som bredt. Pletmønsteret ofte fladedannende. Støtte
bladene mørke, ca.= blomsterne. VI-VII. VTP. 1600-2300m. 

D. fuchsii (Druce) So6 Skovgøgeurt. V-VII. FVTLP. 0-2200m. 

D. majalis (Rchb.) Hunt & Summerh. Majgøgeurt. VI-VII. FVTLP. 

D. traunsteineri (Rchb.) So6 Smalbladet gøgeurt. 10-40cm. 2-5 kølede, 
ikke eller utydeligt plettede, linje-lancetformede blade, 6-10 x sa lan
ge som brede, skråt opadrettede og lidt udadbøjede. VI-VII. VTP. 

Traunsteinera globosa (L.) Rchb. Kuglegøgeurt. 20-60cm. Akset meget 
tæt, kugle- til ægformet. Blomsterne lyst rødlilla. Læben tredelt. Blo
sterbladene først hjælmdannende, senere udstående. VI-VIII. FVTLP. 

Orchis. Gøgeurt. 

1. Blomsterne gule •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , , 2. 
" røde 4. 

2. Læben uden røde prikker •••••••••••••••••••••••••••••••••• pallens 
" med 11 3. 

3, Bladene plettede. Underlæben med et knæk på 600 provincialis 
11 uplettede. " lige fremstrakt pauciflora 

4. Læben m.m. udelt ••••••••••••• , •••••••••••••••••••••• papilionacea 
delt 5. 

5. I det mindste nogle blosterblade udstående ••••••••••••••••• , , •• 6. 
Alle 5 blosterblade hjælmdannende 9, 

6. Bladene linje-lancetformede, ingen ·egentlig roset •••••••••••••• 7. 
" bredere, med roset 8. 

7. Læbens midterlap kortere end sidelapperne •••••••••••••• laxiflora 
'' " længere 11 

" palustris 
8. Sporen nedadbøjet. Ydre blosterblade grønne •••••••••••• spitzelii 

" opadrettet. 11 
" rødlilla mascula 

9. Hjælmen tydeligt grønåret, især indvendigt ••••••••••••••••• morio 
" ikke eller lidet grønåret 10. 

10. Læbens midterflig udelt •••••••••••••.•••••••••••••••• coriophora 
'' '' delt 11, 
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11. Støttebladene noget kortere til lig frugtknuden ••••••••••••• 12. 

" meget " end frugtknuden 13. 
12. Ydre blosterblade 3-Jimm. Sporen l-2mm •••••••••••••••• ustulata 

" " 6-8(lo)mm. Sporen 5-10(13)mm tridentata 
13, Blosterbladene brunrøde udvendigt ••••••••••••••••••••• purpurea 

" bleglilla til lyserøde 14. 
14. Læbens midterfligslapper aflange, 2-Jmm brede •••••••• militaris 

" . ~ linjeformede, 1mm brede 15. 
15, Læbens flige spidse. Bladranden bølget ••••••••••••••••• italica 

" " lidt butte. Bladranden jævn simia 

Orchis papilionacea L. Sommerfuglegøgeurt. 15-40cm. Blosterbladene 
ikke helt hJælmdannende, stribede og vinrøde. Læben ofte rudeformet, 
ofte lys og med brudt stregmønster. Nedadkrummet spore. IV-V. FVTLP. 

O. morio L. Salepgøgeurt. IV-VI. FVTLP. 0-lJOOm. 

O. coriophora L. Tægegøgeurt. 15-60cm. Hjælmens blosterblade tilspid
sede. Blomsterne brune, røde, lyserøde eller grønlige. IV-VI, FVTLP. 

O. ustulata L. Bakkegøgeurt. 10-JOcm. Blosterbladene rød- til sortbru
ne. Læben 5-8mm, hvid med røde prikker. V-VII. FVTLP. 0-2000m. 

O. tridentata SC?P· Tretandet gøgeurt. 15-45cm. Hjælmbladene langspid
sede, blegt rødlilla med mørkere striber, Læben rigeligt rødlillat 
prikket. IV-V. FVTLP. 0-1400m. 

O. italica Poiret Flammegøgeurt. 20-40cm. Hjælmbladene langt tilspid
sede, blegt rødlilla med mørkere årer. Underlæben med 4 smalle og lan
ge flige. III-IV. L. 0-600m. 

O. simia Lam. Abegøgeurt. 20-45cm. Som foregående men hjælmbladene 
ofte svagt årede. IV-VI, FVTLP. 0-llOOm. 

1 

O. militaris L. Riddergøgeurt. 25-45cm. Hjælmen purpuråret indvendigt. 
Læbens midterlapper 2 x så brede som sidefligene ved grunden. Læben ro
sen- til purpurrød, prikket. V-VI. FVTLP. 0-lBOOm. 

0, purpurea Hudson Stor gøgeurt. IV-VI. FVTLP. 0-lJOOm. 

0, spitzelii Sauter Alpegøgeurt. 20-40cm. Blosterbladene grønne med 
rødt anstrøg og røde prikker. Læben rød og plettet. VI-VII.i TLP. 

0, mascula (L.) L. Tyndakset gøgeurt. IV-VI. FVTLP. 0-2400m. 2 ssp.: 
ssp. mascula: Blosterbladene butte eller kort brodspidsede. Læbens mid
terflig høJst 1~ x sidefligene. 
sså. siynifera (Vest) So6: Blosterbladene tydeligt brodspidsede. Læbens 
mi ter± ig indtil 2 x sidefligene. 

O. pallens L. Bleg gøgeurt. 15-35cm. Bladene uplettede. Læben rundag
tig-rudeformet, 3-lappet. Sporen opadbøjet, IV-VI, FVTLP. 500-2000m. 

0, provincialis Balbis Krumsporet gøgeurt. 15-35cm. 5-20 blomster. 
IV-V. FVTLP. 0-1700m. 

0, uauciflora Ten. Fåblomstret gøgeurt. 15-JOcm. Mest 3-7 blomster. 
III-V. L: ved Bergamo. 0-1500m. 
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Orchis laxiflora Lam. 20-60cm. Blomsterne mørkt rødlilla. Underlæbens 
mJ.dterfelt hvidt og oftest uprikket. Sporen skrat opadrettet, 10-19mm. 
Kær og våde enge. IV-VI. FVTLP. 0-1200m. 

0, palustris Jacq. Kærgøgeurt. 15-lOOcm. Ligner den foregående, men 
blomsterne ofte lysere. Sporen 7-19mm, opad-, nedadrettet eller vand
ret. Kær og våde enge. VI-VII. FVL. 0-500m. 

Aceras anthrooouhorum (L.) Ait.f. Den hængte mand. 10-40cm. Akset 
smalt valseformet og tætblomstret. øvre blosterblade grønlige og hjælm
dallilnende. Underlæben okkergul, lang og firfliget, så den ligner en 
mand med arme og ben, IV-VI, VLP. 0-1500m. 

Himantoglossu.m hircinu.m (L.) Sprengel Bukkeøgletunge, 20-90cm. Læbens 
midterflig 3-6cm lang, i spidsen indtil 3tmm dybt indskåren. Sporen 
kegleformet, 3-6tmm. Blomsten grumset grønlilla med stærk bukkelugt. 
V-VI .. FVTLP. 0-800m. 
H. adriaticu.m. Bau.m.ann Kruset øgletunge. 30-95cm. Læbens midterflig 
med en 5-lBrnrn dyb indskæring. Sporen kegleformet, 2i-3tmm. Svag lugt. 
V-VI. Østlig. 

Anacamptis kyramidalis (1.) Richard Horndrager. 20-60cm. Akset 2-8cm, 
kegle- til art valseformet. Blomsterne lyst til mørkt rødlilla. Un
derlæben med 3 korte, næsten lige store lapper og 2 lameller nær grun
den.V-VI. FVTLP. 0-1400m. 
Serapias. Hønsetunge. Læben med en nedadrettet yderflig og en skjult 
inderdel inde i blomstens. svælg. Blosteret hjælmdannende. 

S. lingua L. 10-30cm. Læben allerinderst med 1 sort vulst (2 åse hos 
de andre arter). Yderlæben .skråt nedadrettet og svagt håret, 1J-18mm. 
III-V. FV. 0-1200m. 
S. vomeracea (Burm.f.) Briq. Plovskærshønsetunge. 15-60cm. Læben al
lerinderst med 2 åse. Yderlæben 18-23mm lang, 8-13mm bred midtpå. 
IV-VI. FVTLP. 0-1200m. 
s. cordigera L. Purpurhønsetunge. 20-40cm. Læben allerinderst med 2 
ase. Yderlæben hjærteformet, brunrød til brunlilla, 18-28xl8-26mm. 
IV-VI. FL. 0-lOOOm. 
Ophrys. Flueblomst. 

1. Griffelstøtten but. Indre blosterblade næsten trådf. insectifera 
» spids 2, 

2. Læben saddelformet: konkav pa langs og konveks på tværs bertolonii 
" ikke saddelformet 3, 

J. Griffelstøtten af læbens længde og med bølget spids ••• ,. apifera 
11 med en m.m. ret spids 4, 

4- De 2 øvre kronblade harede. Blosterbladene lyserøde ••• fuciflora 
" " " " glatte. " grønne 5. 

5. Læben tæt langhåret langs randen •••••••••••••.•••••••••.. atrata 
ikke tæt randhåret sphegodes 

374. 
Ophrys insectifera L. Flueblomst. V-VI. FVTLP. 0-1700m. 

O. sphegodes Miller Edderkopflueblomst. l0-40cm. Læben omtrent sa 
lang som bred med m.m. hel midterflig, lyse- til mørkebrun. Mærket H
formet, ret langt, gråbrunt eller gråblåt. III-IV. FVTLP. 0-1200m. 

o. atrata Lindley (0. incubacea) Langstribet flueblomst. Meget nær fo
regaende. III-V. østlig. 

O. bertolonii Moretti Rosenflueblomst. l0-35cm. Blosterbladene oftest 
lyserøde. Læben sortebrun med bredt lådden rand og oftest lavtsiddende 
mørkeblåt mærke, mest udelt. IV-V. FVTLP. 0-600m. 

O. fuciflora (F.W.Schmidt) Moench (0. holoserica) Dødningeflueblomst. 
10-JOcm. Læben brun med veludviklet spidsvedhæng og 2 indtil 3mm høje 
knuder. Mærket H-formet, hvidrandet, ofte med øjer ved siden. FVTLP. 

O. apifera Hudson Snabelflueblomst. 20-50cm. Kronbladene lyserøde til 
hvide. Læben stærkt hvælvet, med langt, nedadbøjet vedhæng. Sidelapper
ne nedbøjede, tæthårede. Læben ofte brun med et skjoldformet, brunt, 
blåt- og gulkantet spejl. V-VII. FVTLP. 0-800m. 

Corallorhiza trifida Chatel. Koralrod. VI-VII. FVTLP. 1200-1900m. 

Liparis loeselii (L.) Richard Mygblomst. V-VI. T: V.Venosta. 0-600m. 

Malaxis monophyllos (L.) Lindley Etbladet hjærtelæbe. 10-30cm. Stæn
gelgrunden løgagtig, herfra udgår det ægformede eller elliptiske blad 
også. 20-100 blomster i en åben klase. Blomsterne 2-2fmm. VI-VII.FVTL. 

Hammarbya paludosa (L.) Kuntze Hjærtelæbe. VII-VIII. T: Antholz.1080m 

Abies 9 
Abutilon 
Acalypha 
Acer 135 

139 
129 

Aceras 373 
Achillea 257 
Achnatheru.m. 345 
Acinos 197 
Aconi tum 46 
Acorus 350 
Actaea 46 
Adenocarpus 
Adenophora 
Adenostyles 
Adiantu.m. 4 
Adonis 50 

105 
241 
263 

Adoxa 231 
Aegilops 335 
Aegopodium 159 
Aeluropus 346 
Aesculus 136 

SLÆGTSOVERSIGT 
Aetheorhiza 285 
Aethionema 76 
Aethusa 160 
Agrimonia 93 
Agropyron 335 
Agrostemma 38 
Agrestis 341 
Ailanthus 134 
Aira 340 

98 
80 

AJuga 191 
Albizzia 103 
Alcea 139 
Alchemilla 
Aldrovanda 
Alisma 296 
Alliaria 63 
Alliwn 305 
Alnus 13 
Alopecurus 343 
Al thaea 139 
Alyssoides 71 

Alysswn 71 
Amaranthus 26 
Ambrosia 2 56 
Amelanchier 100 
Ammania 148 
Ammi 163 
Ammophila 342 
Amorpha 109 
Anacamptis 373 
Anagallis 175 
Anarrhinum 207 
Anchusa 187 
Andromeda 169 
Androsace 172 
Anemone 48 
Anethum 161 
Angelica 164 
Anogramma 4 
Antennaria 251 
Anthemis 257 
Arithericum 301 



. , 

Anthoxanthum 340 
.Anthriscus 157 
Anthyllis 123 
Antirrhinum 207 
Apera 330 
Aphanes 99 
Aphyllanthes 301 
Apios 109 
Apium 102 
Aposeris 278 
Aquilegia 55 
Arabidopsis 63 
Arabis 69 
Arachis 125 
Arbutus 169 
Arctium 268 
Arctostaphylos 169 
Aremonia 93 
Arenaria 28 
Argyrolobium 105 
Aristolochia 16 
Armeria 175 
Armoracia 66 
Arnica 264 
Arnoseris 278 
Arrhenatherum 338 
Artemisia 261 
Arthrocnemum 25 
Arum 350 
ATl.UlCUS 90 
Arundo 345 
Asaru.m 16 
Asclepias 182 
Asparagus JOB 
Asperuge 187 
Asperula 224 
Asphodelus 301 
Asplenium 4 

254 
175 

106 
155 

160 

Aster 248 
Asteriscus 
Asterolinon 
Astragalus 
Astrantia 
Athamantha 
Athyrium 6 
Atriplex 23 
Atropa 202 
Avellinia 341 
Avena 337 
Avenula 338 
Azolla 8 

375, 
Balde llia 2 96 
Ballota 194 
Barbarea 65 
Bartsia 215 
Bassia 2 4 
Bellardia 215 
Bellardiochloa 329 
Bellevalia 305 
Bellis 251 
Berardia 272 
Berberis 57 
Berteroa 72 
Berula 159 
Beta 21 
Betula 13 
Bid ens 2 54 
Bifora 158 
Biscutella 77 
Blackstonia 177 
Blechnum 8 
Blysmus 353 
Blyxa 296 
Borago 187 
Botrychiu.m 3 
Brachypodium 334 
Brassica 78 
Braya 63 
Briza 330 
Bromus 332 
Broussonetia 15 
Bryonia 147 
Buddleja 203 
Bufonia 32 
Bulbocodiu.m 302 
Bunias 64 
Bunium 158 
Buphthalmum 2 54 
Bupleurum 161 
Butomus 296 
Buxus 137 

Cakile 79 
Calamagrostis 342 
Calamintha 197 
Calendula 267 
Calepina 79 
Callianthemum 46 
Callistephus 249 
Callitriche 189 
Calluna 168 
Caltha 46 

Calycosurus 282 
Calystegia 184 
Camelina 74 
Campanula 237 
Camphorosoma 24 
Cannabis 15 
Capparis 59 
Capsella 74 
Cardamine 66 
Cardaminopsis 68 
Cardaria 78 
Carduus 268 
Carex 357 
Carlina 277 
Carpesium 254 
Carpinus 13 
Carthamus 276 
Carum 163 
Castanea 14 
Catabrosa 330 
Catalpa 220 
Catananche 278 
Catapodium 327 
Caucalis 167 
Celtis 15 
Cenchrus 349 
Centaurea 272 
Centaurium 177 
Centranthus 234 
Cephalanthera 369 
Cephalaria 234 
Cerastium 33 
Ceratocephalus 55 
Ceratophyllum 44 
Cercis 103 
Cerinthe 185 
Ceterach 6 
Chaenorhinu.m 
Chaerophyllum 
Chamaecytisus 
Chamaespartium 
Chamomilla 259 
Chamorchis 370 
Cheilanthes 4 
Cheiranthus 64 
Chelidonium 58 
Chenopodium 21 
Chondrilla 282 
Chrysanthemu.m 259 
Chrysopogon 350 
Chrysosplenium 89 

207 
156 
104 

105 

Cicendia 177 
Cicerbita 284 
Cichorium 278 
Cicuta 163 
Circaea 149 
Cirsiu.m 269 
Cistus 145 
Citrullus 147 
Citrus 134 
Cladium 357 
Cleistogenes 346 
Clematis 49 
Clinopodium 197 
Clype ola 72 
Cnicus 276 
Cnidium 163 
Cochlearia 73 
Coeloglossum 370 
Colchicum 301 
Coleanthus 344 
Coleostephus 259 
Colutea 106 
Comme lina 316 
Conium 161 
Conopodium 158 
Conringia 78 
Consolida 48 
Convallaria 308 
Convolvulus 184 
Conyza 249 
Corallorhiza 374 
Coriandrum 158 
Corispermum 24 
Cornus 152 
Coronilla 123 
Coronopus 78 
Cortaderia 345 
Cortusa 174 
Corydalis 58 
Corylus 13 
Corynephorus 340 
Cotinus 135 
Cotoneaster 100 
Crambe 79 
Crassula Bo 
Crataegus 100 
Crepis 285 
Crithmum 159 
Crocus 311 
Crucianella 223 
Cruciata 228 

376. 
Crupina 272 
Crypsis 346 
Cryptogramma 4 
Cucubalus 41 
Cucumis 147 
Cucurbita 147 
Cupressus 9 
Cuscuta 182 
Cyclamen 174 
Cyclanthera 148 
Cycloloma 23 
Cymbalaria 208 
Cymodocea 299 
Cynanchum 182 
Cynodon 347 
Cynoglossum 188 
Cynosurus 330 
Cyperus 355 
Cypripedium 369 
Cyrtomium 7 
Cystopteris 6 
Cytinus 17 
Cytisus 104 

Dactylis 330 
Dactylocnemium 347 
Dactylorhiza 371 
Danthonia 345 
Daphne 140 
Dasypyrum 336 
Datura 203 
Daucus 167 
Delphinium 47 
Deschampsia 340 
De scurainia 6 3 
Desmazeria 327 
Dianthus 42 
Dichanthium 350 
Dichrocephala 248 
Dictamnus 133 
Digitalis 208 
Digi taria 348 
Diphasium 1 
Diplotaxis 78 
Dipsacus 234 
Doronicum 264 
Dorycnium 122 
Draba 72 
Dracocephalum 196 
Dracunculus 350 
Drosera Bo 

Dryas 93 
Dryopteris 7 
Duchesnea 98 

Ecballium 147 
Echinochloa 347 
Echinophora 156 
Echinops 277 
Echiu.m. 186 
Egeria 297 
Elaeagnus 140 
Elatine 146 
Eleocharis 354 
Eleusine 347 
Elodea 297 
Elymus 335 
Empetru.m 169 
Ephedra 10 
Epilobium 150 
Epimedium 57 
Epipactis 369 
Epipogium 370 
Equisetum 2 
Eragrostis 346 
Eranthis 46 
Erianthus 349 
Erica 168 
Erigeron 250 
Erinus 208 
Eriobotrys 
Eriocaulon 
Eriophorum 

99 
316 
353 
188 Eri trichium 

Erodiu.m 127 
Erophila 73 
Eruca 78 
Erucastru.m 78 
Eryngium 156 
Erysimum 64 
Erythronium 302 
Euonymus 136 
Eupatorium 248 
Euphorbia 130 
Euphrasia 213 
Fagopyru.m 18 
Fagus 14 
Falcaria 163 
Ferulago 164 
Festuca 321 
Fibigia 72 
Ficus 15 



Filago 251 
Filipendula 90 
Fimbristylis 355 
Foeniculum 160 
Fragaria 98 
Frangula 137 
Fraxinus 176 
Fritillaria 303 
Fumana 146 
Fumaria 59 
Gagea 302 
Galanthus 309 
Galega 106 
Galeobdolon 194 
Galeopsis 193 
Galinsoga 2 56 
Galium 224 
Gastridium 341 
Gaudinia 338 
Genista 104 
Gentiana 177 

.Gentianella 180 
Geranium 125 
Geum 94 
Gladiolus 312 
Glaucium 58 
Glechoma 196 
Gleditsia 103 
Globularia 219 
Glyceria 332 
Gnaphalium 251 
Goodyera 370 
Grafia 160 
Gratiola 204 
Groenlandia 298 
Guizotia 255 
Gymnadenia 370 
Gymnocarpium 8 
Gypsophila 42 
Hacquetia 155 
Hainardia 344 
Halimione 24 
Hammarbya 374 
Haplophyllum 133 
Hedera 152 
Hedysarum 124 
Helianthemum 145 
Helianthus .2 55 
Helichrysum 252 

377. 
Helictotrichon 337 
Heliotropium 185 
Helleborus 45 
Hemerocallis 301 
Hepatica 49 
Heracleum 165 
Herminium 370 
Hermodactylus 311 
Herniaria 37 
Hesperis 65 
Heteranthera 310 
Heteropogon 350 
Hibiscus 139 
Hieracium 289 
Hierochloe 340 
Himantoglossum 373 
Hippocrepis 124 
Hippophae 140 
Hippuris 152 
Holcus 340 
Holosteum 33 
Homogyne 263 
Hordelymus 337 
Hordeum 336 
Horminium 200 
Hornungia 75 
Hottonia 174 
Hugueninia 63 
Humulus 15 
Huperzia 1 
Hutchinsia 74 
Hyacinthus 304 
Hyacinthoides 303 
Hydrocharis 296 
Hydrocotyle 155 
Hymenolobus 74 
Hyoscyamus 202 
Hypericum 141 
Hypochoeris 280 
Hyssopus 197 
Iberis 76 
Ilex 136 
Illecebrwn 37 
Impatiens 136 
Inula 252 
Ipomoea 194 
Iris 311 
Isatis 64 
Isoetes 1 

Isopyrum 46 

Jasione 244 
Jasminum 176 
Jovibarba 81 
Juglans 13 
Juncus 312 
Juniperus 9 

Kernera 73 
Kickxia 208 
Knautia 234 
Kobresia 357 
Kochia 24 
Koeleria 338 
Kosteletzkya 139 
Laburnum 103 
Lactuca 284 
Lagarosiphon 296 
Lagurus 340 
Lamium 193 
Lappula 188 
Lapsana 278 
Larix 9 
Laser 165 
Laserpitium 166 
Lathraea 219 
Lathyrus 112 
Laurus 57 
Lavandula 200 
Leersia 347 
Legousia 241 
Lembotropis 103 
Lemna 350 
Lens 112 
Leontodon 281 
Leontopodium 251 
Leonurus 194 
Lepidium 77 
Lepidotis 1 
Leucanthemopsis 260 
Leucanthemum 259 
Leucojum 309 
Leucorchis 370 
Leuzea 272 
Levisticum 164 
Ligusticum 163 
Ligustrum 176 
Lilium 303 
Limnophila 204 

Limodorum 370 
Limonium 175 
Limosella 204 
Linaria 207 
Lindernia 204 
Linnaea 230 
Linum 128 
Liparis 374 
Listera 370 
Lithospermum 185 
Littorella 230 
Lloydia 302 
Lobularia 72 
Loiseleuria 168 
Lolium 326 
Lomatogonium 182 
Lonicera 230 
Lophochloa 339 
Lotus 122 
Ludwigia 150 
Lunaria 71 
Luzula 315 
Lychnis 38 
Lycium 201 
Lycopersicon 202 
Lycopodium 1 
Lycopus 199 
Lysimachia 17 4 
Lythrum 148 

Maclura 15 
Maianthemum 308 
Malaxis 374 
Malus 99 
Malva 138 
Mandragora 
Marrubium 
Marsilea 
Matricaria 
Matteuccia 
Matthiola 
Medicago 
Melampyrum 
Melica 331 
Melilotus 115 
Melissa 196 

203 
192 

8 
259 
7 

65 
116 

212 

Mel i ttis 192 
Mentha 199 
Menyanthes 
Mercurialis 

182 
129 

378. 

Mespilus 100 
Meum 161 
Mibora 330 
Micromeria 197 
Micropus 251 
Micropyron 327 
Milium 344 
Mimulus 204 
Minuartia 30 
Mirabilis 26 
Misopates 207 
Moehringia 29 
Moenchia 35 
Molinia 345 
Mollugo 27 
Molopospermum 157 
Mol tkia 186 
Moneses 168 
Monotropa 168 
Montia 27 
Muhlenbergia 342 
Murbeckiella 63 
Murdannia 316 
Muscari 305 
Myagrum 64 
Mycelis 285 
Myosotis 187 
Myosoton 36 
Myosurus 55 
Myricaria 146 
Myriophyllum 152 
Myrrhis 157 

Najas 299 
Narcissus 309 
Nardurus 327 
Nardus 346 
Nasturtium 66 
NelUillbo 44 
Neottia 370 
Nepeta 196 
Neslia 74 
Nicandra 201 
Nigella 46 
Nigritella 370 
Nonea 186 
Notholaena 4 
Nuphar 44 
Nymphaea 44 
Nymphoides 182 

Octmum 201 
Odontites 215 
Oenanthe 159 
Oenothera 150 
Olea 176 
Omphalodes 188 
Onobrychis 124 
Ononis 114 
Onopordum 271 
Onosma 185 
Ophioglossum 3 
Ophrys 373 
Oplismenus 348 
Opuntia 148 
Orchis 371 
Oreochloa 331 
Origanum 197 
Orlaya 167 
Ornithogalum 303 
Ornithopus 123 
Orobanche 220 
Orthilia 168 
Oryza 347 
Oryzopsis 344 
Osmunda 4 
Ostrya 13 
Osyris 15 
Ottelia 296 
Oxalis 125 
Oxybaphus 26 
Oxyria 19 
Oxytropis 108 

Paederota 209 
Paeonia 57 
.Paliurus 137 
Pallenis 254 
Panicum 347 
Papaver 57 
Paradisea 301 
Parapholis 344 
Parentucellia 215 
Parietaria 15 
Paris 308 
Parnassia 89 
J?aronychia 36 
Parthenocissus 137 
Parvotrisetum 340 
Pa:spalum 348 



Passiflora 145 
Pastinaca 165 
Paulownia 219 
Pedicularis 215 
Pennisetum 349 
Pentaglottis 187 
Petasites 263 
Petrocallis 73 
Petrorhagia 42 
Petroselinu.m 163 
Petunia 203 
Peucedanum 164 
Phagnal on 2 52 
Phalaris 344 
Philadelphus 89 
Phillyrea 176 
Phleum 342 
Phragmites 345 
Phylli tis 6 
Physalis 202 
Physoplexis 243 
Physospermum 161 
Phyteuma 242 
Phytolacca 27 
Picea 9 
Picris 282 
Pilularia 8 
Pimpinella 158 
Pinguicula 222 
Pinus 9 
Piptatherum 344 
Pistacia 135 
Plantage 229 
Platanthera 307 
Platanus 89 
Pleurospermum 161 
Poa 327 
Podospermum 280 
Polanisia 59 
Polemonium 182 
Polycarpon 37 
Polycnemum 21 
Polygala 134 
Polygonatum 308 
Polygonum 17 
Polypodium 8 
Polypogon 341 
Polystichum 7 
Pontederia 310 
Populus 13 

379. 
Portulaca 27 
Posidonia ·298 
Potamogeton 297 
Potentilla 94 
Prenanthes 289 
Primula 170 
Prunella 196 
Prunus 100 
Pseudorchis 370 
Pseudostellaria 33 
Psilurus 330 
Pteridium 4 
Pteris 4 
Ptilotrichum 72 
Ptychotis 163 
Puccinellia 329 
Pulicaria 253 
Eulmonaria 186 
Pulsatilla 49 
Punica 149 
Pyracantha 100 
Pyrola 168 
Pyrus 99 
Radiola 129 
Ranunculus 50 
Raphanus 79 
Rapistrum 79 
Reichardia 285 
Reseda 79 
Rhagadiolus 278 
Rhamnus 137 
Rhaponticum 272 
Rheum 19 
Rhinanthus 218 
Rhizobotrya 44 
Rhodiola 83 
Rhododendron 168 
Rhodothamnus 168 
Rhus 135 
Rhynchosinapis 79 
Rhynchospora 357 
Ribes 89 
Ricinus 130 
Robertia 280 
Robinia 106 
Rorippa 65 
Rosa 90 
Rosmarinus 200 
Rotala 148 
Rubia 228 

Rubus 90 
Rudbeckia 255 
Rum.ex 19 
Ruppia 298 
Ruscus 308 
Ruta 133 

Sac~harum 349 
Sagina 36 
Sagittaria 296 
Salicornia 25 
Salix 10 
Salpichroa 202 
Salsola 25 
Salvia 200 
Salvinia 8 
Sambucus 230 
Samolus 175 
Sanguisorba 93 
Sanicula 155 
Santolina 256 
Saponaria 42 
Satureja 196 
Saururus 13 
Saussurea 271 
Saxifraga 83 
Scabiosa 236 
Scandix 157 
Scheuchzeria 297 
Schoenus. 3 57 
Scilla 303 
Scirpus 352 
Scleranthus 36 
Sclerochloa 330 
Scolymus 278 
Scopolia 202 
Scorpiurus 124 
Scorzonera 279 
Scrophularia 206 
Scutellaria 192 
Secale 336 
Sedum 81 
Selaginella l 
Selinum 163 
Sempervivum Bo 
Senecio 264 
Serapias 373 
Serratula 272 
Se samoide s 80 
Seseli 159 
Sesleria 330 

Setaria 349 
Sherardia 22J 
Si bbaldia 98 
Sicyos 148 
Side ri tis 192 
Sieglingia 345 
Sigesbeckia 255 
Silaum 161 
Silene 38 
Silphium 2 55 
Silybum 271 
Sinapis 78 
Sisan 163 
Sisymbrium 62 
Sisyrinchium 310 
Sium 159 
Smilax 309 
Smyrnium 158 
Solanum 202 
Soldanella 174 
Solidago 248 
Sonchus 284 
Sorbus 99 
Sorghum 350 
Sparganium 351 
Spartina 347 
Spartium 105 
Spergula 37 
Spergularia 37 
Spiraea 90 
Spiranthes 370 
Spirodela 350 
Sporobolus 346 
Stachys 194 
Staehelina 268 
Staphylea 136 
Stellaria 32 
Sternbergia 309 
Stipa 344 
Stratiotes 296 
Streptopus 308 
Suaeda 25 
Succisa 234 
Succisella 234 
Swertia 182 
Symphoricarpos 230 
Symphytum 186 
Syringa 176 

380. 

Taeniatherum 337 
Tagetes 256 
Tamarix 146 
Ta.mus 310 
Tanacetum 261 
Taraxacum 282 
Taxus 10 
Tecoma 219 
Teesdalia 75 
Telekia 254 
Telephium 38 
Tetragonolobus 123 
Teucrium 191 
Thali et rum 56 
Thelypteris 4 
Thesium 16 
Thlaspi 75 
Thymelaea 140 
Thymus 197 
Tilia 138 
Tofieldia 300 
Tordylium 165 
Torilis 166 
Tozzia 213 
Trachomi tum 182 
Trachynia 334 
Tradescantia 316 
Tragopogon 278 
Tragus 347 
Trapa 149 
Traunsteinera 371 
Tri bulus 128 
Trientalis 175 
Trifolium 118 
Triglochin 297 
Trigonella 115 
Trinia 162 
Tripleurospermum 2·59 
Trisetum 339 
Tri ticum 336 
Trochiscanthes 161 
Trollius 46 
Tropaeolum 128 
Tuberaria 145 
Tulipa 302 
Turgenia 167 
Tussilago 263 
Typha 351 

Ulmus 15 
Umbilicus 
Urospermum 
Urtica 15 
Utricularia 

so 
281 

223 

Vaccaria 42 
Vaccinium 169 
Valantia 228 
Valeriana 232 
Valerianella 231 
Vallisneria 296 
Ventenata 338 
Veratrum 301 
Verbascum 204 
Verbena 189 
Veronica 209 
Viburnum 230 
Vicia 109 
Vinca 182 
Vincetoxicu.m 182 
Viola 142 
Viscum 16 
Vitaliana 172 
Vitis 137 
Vulpia 327 
Willemetia 282 
Wisteria 106 
Wolffia 351 
Woodsia 6 
Wulfenia 209 

Xanthium 256 
Xeranthemum 277 

Yucca 309 

Zannichellia 299 
Zantedeschia 350 
Zostera 298 




