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rig. Bladene næsten glatte, 3-lOmm brede. 3-6 spredtstillede aks
på 4-llom. Småaksene 3-3åmm, gulgrønne, 2-blomstrede, uden stak.
O-öOOm. VII-IX. Indslæbt.
Paspalum paspalodes (Miohx) Soribner Tvillingaks. lO-ÖOom. Flere-
rig med udløbere. Blade og skeder ofte randhårede. 2 ret oprette
aks sammen på 2-7om med en smal, affladet akse. O-600m. VII-IX.
Stenotaphrum seoundatum (Walter) Kuntze Kvellergræs. 5-30cm. Med
lange, rodslående udløbere. Stråene liggende til opstigende. Bla-
dene 5-9mm brede. Spredte eller delvist knippestillede, leddelte,
bleggrønne aks. Om. VII-IX. Forvildet.
Setaria. Skærmaks.

l. Børsterneymed nedadrettede modhager, så de hænger i ...... 2.
" " opadrettede " , hænger ikke i 3.

2. Bladskeden foroven oa. lmm langt randhåret .... verticillata
Bladskedens rand foroven glat adhaerens

3a Dusken mellembrudt, dens akse kort stivhåret ..... deoipiens
" ej " , " " også blødhåret viridis

Setaria vertioillata (L.) Beauv. Kransskærmaks. 20-60om. Dusken
mellembrudt forneden. Børsterne ikke eller svagt røde. Småaksene
2-2,3mm0 0-800m0 V-Xo

S. adhaerens (Forsskål) Chiov. Burreskærmaks. Småaksene 1,7-2mm.

S. deoipiens Nyman (S. ambigua) Kortbørstet skærmaks. 20-50om.
Aksen synlig mellem kransene (helt dækket hos viridis). De fleste
børster kun 3-4mm (alle 5-lOmm hos viridis). VI-X.
S. viridis (L.) Beauv. Grønt skærmaks. O-1600m. VI-X.
Pennisetum villosum R.Br. Dungræs. 50-70cm. Flerårig. Bladene
flade eller indrullede. Dusken 3-l2-4om, hvidlig eller lilla-
broget. Hvert småaks med et svøb af 3-7om lange børster, der er
fjerformede nederst. VI-VIII. Forvildet.

P. oiliare (L.) Link (Cenchrus c.) Randhåret dungræs. 25-600m.
Ofte med udløbere. Dusken 5-10cm, valseformet. 2-3 småaks sammen
på 2-5,5mm, omgivne af et svøb af randhårede børster på 8-15mm.
O-600m. V-X.
Imperata oylindrioa (L.) Beauv. Sølvgræs. 50-l20om. Bladene ind-
til 50om, indrullede og stift oprette. Dusken indtil 20om, tæt og
oylindrisk, hvidulden af de lådne yderavner. Småaksene tobloms-
trede, 4-6mm. O-300m. V-VII. Klitlavninger og flodbredder.

Saooharum spontaneum L. Vildt sukkerrør. lå-2åm. Bladene å-làom
brede, glatte og ru, ofte indrullede. Toppen lanoetformet, 20-5O
om, uldhåret. Småaksene 3%-7mm, deres akse med hår på 2-3 x sma-
akset. Inderavnen uden stak. Om. IX-XI.

S. ravennae (L.) Murray (Erianthus r.) Sølvrør. l-4m. Bladene
indtil lcm brede, men ofte indrullede, til sidst ofte rødlige med
hvide ribber. Toppen 30-50om, hvidulden og lappet. Småakshårene
af småaksets længde. Inderavnen med stak. Om. VII-X.

Sorghum halepense (L.) Pers. Vild durra. 40-l40om. Opret flerå-
rig med udløbere. Bladene l-2cm brede, ofte med hvid midterribbe.
Toppen stor og rødbrun med udstående grene. Småaksene 4%-6mm.
Stakken lO-lömm eller manglende. O-ðOOm. VII-X.

Chrysopogon gryllus (L.) Trin. Gyldent skæggræs. 30-lOOom. Fler-
årig. Hårformet skedehinde. Toppen åben og udspærret, med gyldent
og lillabrogede småaks i grupper på 3 med det midterste siddende
og med en stak på 3-4om. O-lOOOm. VI-VII.

Dichanthium isohaemum (L.) Roberty Almindeligt skæggræs. 15-60
om. Tættuet flerårig. 3-15 fingerformede aks pá 3-7om med til-
trykte småaks. Bladene krummede og teglstensrøde om sommeren.
Stakken lO-l5mm. O-l300m. VI-XI.
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