
REJSEFLORA FOR ØSTEUROPA 

(POLEN� TJEKKIET, SLOVAKIET OG UNGARN) 

Denne flora for Østeuropa er udarbejdet på grund

lag af Flora E�ropaea og medtager de oplysninger, 

der findes i dette værk, idet artsopfattelsen dog 

engang· imellem fØlger den tyske eller især østrig

ske floras� Den er skrevet som et supplement_ til 

Dansk Feltflora af Kjeld Hansen, sådan at de i 

denne flora beskrevne arter kun lige nævnes ved 

navn i Rejsefloraen og medtages i nøglerne� 

Udbredelsen i området angives ved bogstaverne P, 

C og U, sådan at P står for Polen, C for Tjekkiet 

og Slovakiet -som en hel-hed og U for Ungarn" En 

parentes om disse bogstaver betyder, at arten er 

indslæbt. Blomstringstiderne er tagne fra den ty

ske og østrigske flora og for enkelte -arter fra 

Flora d'Italia. 

Som supplement til Rejsefloraen kan man have glæ

de af de følgende feltfloraer: 

Schmeil,· Fits,ch·en:· FTora von De·utscJ-rland (44 DM i 

1994). Medtager de tidlig_ere tyske områder såsom 

hele Nordpolen, Schlesien og de til Tyskland 

grænsende dele af Tjekkiet� 

W.Adler,· K.O�wald·,· R�Fi•sche-r:-; ._Exkursi•o·nsfl·ora von

Osterr·e·ich {550 Sch. i 1995) • Kan anvendes med 

nytte i Sydslovakiet og Ungarn� En rigtigt god 

flora med grundige artsbeskrivelser� 

W.Rothrn:aler:· Exku·r·sib·n:s·fl'ora, Ban:d 3 - Atlas der 

Gefasspfla•nz·en (55 DM i 1994) .. ·En billedbog i 

feltfloraformat med gode tegninger af alle de ty

ske arter, 4 på hver side� 

Mogens Thornberg 

1. 
LYCOPODIACEAE 

Huperzia selago (L.) Bernh. Otteradet ulvefod.PC U 
Lepidotis inundata (L.) c.Borner Liden ulvefod.Pc U 
Lycopodium annotinum L. Femradet ulvefod.PC U 
L. clavatum L. Alm. ulvefod.PC U
Diphasium 
1. Aksene kortstilkede. Stængler ofte overjordiske ••••••••••• 2. 

langstilkede. " " underjordiske 
2. Yderste skud 4-kantede. Aksskæl lancetformede og spidse

J. 

Yderste skud affladede. Aksskæl ægformede med brod
alpinum 
issleri 

J. Skuddene stærkt affladede. Bugbladene meget mindre end
sidebladene ••••••• complanatum 

Skuddene let affladede. Bugbladene ca. lig sidebladene 4. 
4. Skuddenes underside tydeligt blågrøn •••••••••••• tristachyum

gulliggrøn zeilleri 
Diphasium alpinum (L.) Rothm. Bjærgulvefod. Skuddene med kvadra
tisk tværsnit. De golde skuds bugblade kortstilkede, lancetformede, 
½ mm brede. Bjærgheder, sneljer. VIII-IX.PC 
D. issleri (Rouy) Holub Aksene ustilkede, 1-2 sammen, sjældent
kortstilkede. Sure nåleskove og dværgbuskheder i bjærgene. VII
VIII. PC U 
D. complanatum (L.) Rothm. Flad ulvefod.PC U
.D tristach� (Pursh) Rothm. Cypresulvefod. Bugbladene ½-¾ så 
lange som asanden til næste bugblad, af form som sidebladene •

P C U 
. D zeilleri (Rouy) Damboldt Bugbladene 1/3-½ x så lange som af
standen til næste bugblad, kortere end sidebladene. Tørre nålesko
ve. 

SELAGINELLACEAE 
Selaginella selaginoides (L.) Link Nordisk dværgulvefod.PC 
s. helvetica (L.) Spring Svejtsisk dværgulvefod. 4-lOcm. Skuddene
krybende med toradede blade. Aksene smalle, på oprette stilke. Fug
tige klipper og mure. VI-VIII.iP C U 

ISOETACEAE 
Isoetes lacustris L. Sortgrøn brasenføde.PC 
I. setacea Lam. Gulgrøn brasenføde.PC

EQUISETACEAE 
Eguisetum hiemale L. Skavgræs.PC U 
E. ramosissimum Desf. Grenpadderokke. 10-lOOcm. Stænglerne ru og 
harde, blagrønne til grågrønne, uregelmæssigt grenede med m.m. op
rette grene. Akset 6-12mm, brodspidset. V-VII.PC U
E. variegatum Schleicher Liden padderokke.PC U
E. fluviatile L. Dyndpadderokke.PC U
E. palustre L. Kærpadderokke. PC U
E. silvaticum L. Skovpadderokke.PC U
E. pratense Ehrh. Lundpadderokke.PC
E. arvense L. Agerpadderokke.PC U
E. telmateia Ehrh. Elfenbenspadderokke. PC U


















































































































































































































