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Ophioglossum lusitanicum L. Netåret slangetunge. 1-3 m.m. lancetformede 
blade sammen på l-3cm x 2-7mm. 5-10 par sporehuse. 

O. vulgatum L. Almindelig slangetunge. Bladene 3-15x2-5cm. 14-40 par 
sporehuse. ', 

Botrychium lunaria (L.) Sw. Almindelig månerude. Bladet midterstillet,~ 
stilken 0-1/4 x pladen. VI-VIII. 

B. simplex Hitch. Enkel månerude. Bladet ofte lavtsiddende; stilken 
1/3-1 x pladen. VII. NP: Smolikas. 

Osmunda regalis L. Kortgebregne. 

Nothola~I!_a marantae ~"L.) Desv. ( Cheilanthes m.) Pelsbregne. 4-35cm. 
Bladpladen linje-lancetformet, omtrent af den mørkebrune stilks længde, 
med mørkegrøn og glat overside og lysebrun underside. 

Cosentinia vellea (Aiton) Tod. (Notholaena v., Cheilanthes catanensis) 
Filtet skælbregne. 8 - 25cm. Stilken gulbrun og tætskællet. Bladet tæt gul
skællet på begge sider, linje-lancetformet. 

Cheilanthes. Skælbregne. 3-22cm. Små, stivløvede, mørkegrønne, 2-3 x 
delte bregner i klippesprækker. 

1. Bladundersiden tydeligt, spredt håret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . persica 
11 glat 

2. Den ombøjede, sporedækkende bladrand frynset (lup) 
11 11 11 

" ikke frynset 

2. 
....... acrostica 

3. 
3. Den sporedækkende bladrand bred, 0,5-lmm, m.m. sammenhængende 

eller med små, nærmest rektangulære lapper ........... guanchica 
Den sporedækkende bladrand smal, 0,2-0,4mm, med afrundede lapper 

maderens is 

Cheilanthes maderensis Lowe Bugtet skælbregne. Bladstilken tæt besat 
med lyst kastanjebrune skæl hele vejen. l.ordens afsnit trekantet-ægfor
mede, ikke særligt delte. 

C. guanchica Bolle Smalfliget skælbregne. Stilkens nedre halvdel tæt be
sat med sortbrune skæl, øvre halvdel mere glat. Bladene ret smalfligede. 

C. acrostica (Balbis) Tod. Frynset skælbregne. Stilken med kastanjerøde 
skæl i hele sin længde. Bladet 2-3 x delt. Den sporedækkende bladrand 
0,4 - 0,8mm bred. Den almindeligste Cheilanthes-art. 

C. persica (Bory) Mett. Håret skælbregne. Af form som foregående, men 
den ombøjede bladrand med lange, trådformede skæl. 

Adiantum capillus-veneris L. Venushår. 10-40cm. Skinnende bladstilk. 
Bladet 2-3 x delt med oftest helt adskilte, vifteformede afsnit på l-3cm 
med let bugtet forrand. 

Pteris cretica L. Kantbregne. Stilken indtil 30cm. Bladet op til 40cm 
med 2-9 linjeformede afsnit på 10-lSxlcm, hvoraf de nederste kan være 
tvedelte ved grunden. 

P. vittata L. Kamvingebregne. Stilken op til 10cm, bladet op til 60cm 
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Ophioglossum lusitanicum L. Netåret slangetunge. l-3 m.m. lancetformede
blade sammen på l-3cm x 2-7mm. 5-10 par sporehuse.

O. vulgatum L. Almindelig slangetunge. Bladene 3-15X2-5cm. l4-40 par
sporehuse. d

Botrychium lunaria (L.) Sw. Almindelig månerude. Bladet midterstilletç-I
stilken 0-l/4 x pladen. VI-VIII.

B. simplex Hitch. Enkel månerude. Bladet ofte lavtsiddende; stilken
l/3-l x pladen. VII. NP: Smolikas.
Osmunda regalis L. Kongebregne.

Notholaena marantae-áL.) Desv. (Cheilanthes m.) Pelsbregne. 4-35cm.
Bladpladen linje-lancetformet, omtrent af den mørkebrune stilks længde,
med mørkegrøn og glat overside og lysebrun underside.

Cosentinia vellea (Aiton) Tod. (Notholaena v., Cheilanthes catanensis)
Filtet skælbregne. 8-25cm. Stilken gulbrun og tætskællet. Bladet tæt gul-
skællet på begge sider, linje-lanoetformet.
Cheilanthes. Skælbregne. 3-22cm. Små, stivløvede, mørkegrønne, 2-3 X
delte bregner i klippesprækker.

l. Bladundersiden tydeligt, spredt håret ...................... persica
" glat 2.

2. Den ombøjede, sporedækkende bladrand frynset (lup) ....... acrostica
" " " " ikke frynset 3.

3. Den sporedækkende bladrand bred, 0,5-lmm, m.m. sammenhængende
eller med små, nærmest rektangulære lapper ........... guanchica

Den sporedækkende bladrand smal, 0,2-0,4mm, med afrundede lapper
maderensis

Cheilanthes maderensis Lowe Bugtet skælbregne. Bladstilken tæt besat
med lyst kastanjebrune skæl hele Vejen. l.ordens afsnit trekantet-ægfor-
mede, ikke særligt delte.

C. guanchica Bolle Smalfliget skælbregne. Stilkens nedre halvdel tæt be-
sat med sortbrune skæl, øvre halvdel mere glat. Bladene ret smalfligede.

C. acrostica (Balbis) Tod. Frynset skælbregne. Stilken med kastanjerøde
skæl i hele sin længde. Bladet 2-3 x delt. Den sporedækkende bladrand
0,4-0,8mm bred. Den almindeligste Cheilanthes-art.

C. persica (Bory) Mett. Håret skælbregne. Af form som foregående, men
den ombøjede bladrand med lange, trådformede skæl.
Adiantum capillus-veneris L. Venushår. lO-400m. Skinnende bladstilk.
Bladet 2-3 x delt med oftest helt adskilte, vifteformede afsnit på l-3cm
med let bugtet forrand.

Pteris cretica L. Kantbregne. Stilken indtil 30cm. Bladet op til 40cm
med 2-9 linjeformede afsnit på lO-llcm, hvoraf de nederste kan være
tvedelte ved grunden.

P. vittata L. Kamvingebregne. Stilken op til 10cm, bladet op til 60cm


