
REJSEPLORA 

l<'OR 

RUMÆNIEN 

Denne rejseflora er lavet pa grundlag af Flora Euro

paea og Flora Romaniei af Al. Beldie, en ekskursions
flora i 2 små bind. Bogens første bind, omhandlende 
de Frikronede, er lagt an efter Flora Europaea, mens 

det sidste bind fra 1979 med de Helkronede og Enkim

bladede er uafhængigt af Flora Europaea, og her har 

jeg_nu og da fulgt Flora Romaniei~ artsopfattelser. 
Hyppighedsangivelser og blomstringstider stammer fra 
samme flora. Hvad de sidste angar, sa forekommer de 

undertiden noget tilfældigt anbragte. }<'or eksempel 
skulle Vårbrunrod blomstre i VI-VII i følge ekskur

sionsfloraen. 
Jeg har nogle gange gengivet udbredelsesforholdene 

for mindre almindelige arter. Her står "Jud," for 
amt, "M," for bjærg eller bjærgkæde og "V." for dal. 
Flora Romaniei ville være udmærket som supplerende 

flora, da den også indeholder en del småtegninger, 
men den kan desværre ikke fas mere. 
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1. 

LYCOPODIACEAE 
1. Stænglen gaffelgrenet, opstigende eller opret. Sporehusene ved 

grunden af almindelige blade ••••••••••••••••••••••.• H. selago 
Stænglen ikke gaffelgrenet, men krybende med korte sidegrene. 

Sporehusene i særlige, endestillede aks 2. 
2. Stænglen med modsatte, skælagtige blade i 4 rækker ••••••·• ••• ••• 3. 

" " skrue stillede blade 5. 
3. Aksene enlige og siddende ·••••••••••••••••••••••••••••• D, alpinum 

" stilkede, ofte flere sammen 4. 
4. Blågrøn. De tyndere grene l,2-l,5mm brede, let affladede 

Friskgrøn til gulgrøn. De tyndere 
affladede 

D. tristachywn 
grene 2-3mm brede, tydeligt 

5. Bladene opadrettede. Sporebladene 
D, complanatwn 

så store som almindelige blade 
Le. inundata 

Bladene alsidigt vendte. Sporebladene mindre end de andre 6. 
6. Bladspidsen hå rformet forlænget. Aksene siddende ••••• Ly. clavatwn 

" spids eller tilspidset. Aksene stilkede Ly. annotinum 
Huperzia selago (L.) Bernh, Otteradet ulvefod. VII-IX, Spredt. 

Lepidotis inundata (L.) C.Borner Liden ulvefod. VII-IX. Sj. 
Lycopodium annotinum L. Femradet ulvefod. VII-IX. Spredt. 
L. clavatum L. Almindelig ulvefod, VII-IX. Spredt. 

Diphasium complanatum {L.) Rothm. Flad ulvefod. VII-IX. 
D. tristachyum (Pursh) Rothm. Cypresulvefod. VII-IX.• 
D. alpinum (L.) Rothm. Bjærgulvefod, 5-15cm. Skuddene i tætte bundter, 
med kvadratisk tværsnit, med 4 rækker nogenlunde lige store blade. Spr. 

SELAGINELLACEAE 

Selaginella sela~inoides {L.) Link Nordisk dværgulvefod. 5-15cm. Bla
dene skruestille e, i½-3mm, med 1-5 par store tænder. Mosagtig plante. 
VII-IX. Alm. i bjærgene. 

s. helvetica (L.) Link Svejtsisk dværgulvefod. 4-lOcm. Skuddene kry
bende med toradede blade. Aksene smalle, på oprette stilke.VI-VIII.Alm. 

EQUISETACEAE 
Equisetum, Padderokke. Nøgle til grønne skud. 

1. Stænglen ikke eller lidet forgrenet ·••••••••••••••••••••• • •••·• 2. 
stærkt grenet 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 •••••········ silvaticwn 
" så mange som furerne 5 • 



2. 
5. Stænglen ca.lOmm tyk, med 20-40 fine ribber •••••••••••• telmateia 

" sjældent over 7= tyk, med under 20 tydelige ribber 6. 
6, Stænglens midterhulrum over 2/3 x stængelbredden fluviatile 

" " under 2/3 x " 7, 
7. Grenenes nederste led meget kortere end stængelskederne •••••••• 8. 

,. " " 
0 længere " " 9. 

8. Stængelskedernes tænder 1/3-2/3 x røret ······••···•··••• palustre 
" " højst 1/3 x røret ramosissimum 

9, Grenene mest med 4 sylformede tænder ····•·•··•··••••••••• arvense 
" 3 kort trekantede tænder pratense 

Equisetum hiemale L. Skavgræs, Alm. 

E. ramosissimum Desf. Grenpadderokke, 10-lOOcm. Stænglerne ru og har
de, mørkegrønne og uregelmæssigt grenede. Sidegrenenes skeder ofte let 
oppustede, med trådformede tandspidser, Akset 6-12=, brodspidset. Spr. 

E. variegatum Schleicher Liden padderokke, Sj. 

E. fluviatile L. Dyndpadderokke. Alm. 

E. palustre L. Kærpadderokke. Alm. 

E. silvaticum L. Skovpadderokke, Alm. 

E. pratense Ehrh. Lundpadderokke. Spredt, 

E. arvense L. Agerpadderokke. Alm. 

E. telmateia Ehrh. Elfenbenspadderokke. Alm. 

FILICES 

1. Fritflydende vandplanter ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2, 
Rodfæstede land- eller sumpplanter 3, 

2. Bladene modsatte, ca. lem lange (10-14x6-9rnm}, helrandede Salvinia 
" spredte, toradede og taglagte, få = lange Azolla 

3. Firkløveragtige blade fra en krybende stængel ••••••••••• Marsilea 
Bladene ikke firkløveragtige 4. 

4. Sporehusene samlede på en omdannet, endestillet bladdel •••••••• 5. 
" i sporehobe pa bladets underside eller rand 6. 

5. Den grønne del af bladet udelt og helrandet ••••••••· Ophioglossum 
" " " " " 1-4 x delt Botrychium 

6. Sporehobene helt dækkede af tætsiddende skæl ••••••••••••••••••• 7. 
" synlige eller dækkede af bladranden 8. 

7. Bladet 1 x delt •.••.•.••.. , .•...•.•.•.. , , ••• , ........... Ceterach 
2 x Notholaena 

8, Sporebærende og golde blade stærkt forskellige •••····•·••·••••• 9, 
11 

" " " m,m, ens 10. 
9. Bladene 1 x de 1 te •••••••••• , •••••••••.•..•••.••.•..••• , • Ble chnum 

De golde blade 2 x delte Matteuccia 
10. Sporehobene dækkede af den omrullede bladrand ····••••• Pteridium 

" ligger frit på bladundersiden 11. 
11, Sporehobene aflange eller linjeformede ••••••••••••••········· 12. 

m.m. runde 14. 

3. 
12, Bladet udelt og helrandet ···•••••·••··••···········••• Phyllitis 

1-4 x delt 13, 
13, Større bregne. Sløret med frynset rand •••• Athyrium filix-femina 

Mindre bregner (indtil 40cm}. Sløret helrandet Asplenium 
14, Sporehobene uden slør .......... , ............................. 15, 

med et hindeagtigt slør eller en hårkrans 18. 
15. Bladene 1 x delte ..................................... Polypodium 

2-4 x delte 16, 
16. Bladfligene mindre nedad ••••••••••••••.• Athyrium distentifolium 

De nedre bladflige størst 17, 
17, Bladet 3 x delt, m.m. ligesidet trekantet ••••••••• Gymnocarpium 

2 x 11 
, lancetformet trekantet Thelypteris phegopteris 

18. Sløret består af en ring af hår ••••••••••••••.•••••••••• Woodsia 
" hindeagtigt, dækker sporehoben 19. 

19. Bladene 2 x delte med næsten helrandede afsnit Thelypteris 
med tandede afsnit 20. 

20, Sløret skjoldformet og midtfæstnet •••••••········••• Polystichum 
" ikke skjoldformet 21, 

21. Sløret hætteformet, fæstnet på den ene side ••··••••• Cystopteris 
" nyre formet Dryopte ris 

Ophioglossum vulgatum L, Slangetunge. VI-VII. Spredt. 

Botrychiwn. Månerude. 

1. Bladet fæstnet nederst på stilken, 2-3 x delt ••••••••• multifidum 
" midt på stilken 2. 

2. Bladet 3 x delt. Planten mest over 20 cm høj ••••••••• virginianum 
1-2 x delt. Planten højst 20cm 3. 

3, Bladet 1 x delt med vifteformede afsnit ••••••·••••••••••• lunaria 
2 x m.m. spidse matricariifolium 

Botrychium lunaria (L.) Swartz Alm. månerude. V-IX. Alm. 

B. matricariifolium A.Braun 

B. multifidum (Gmelin) Rupr. 

Kamillebladet månerude. VI-VII, Sj. 

Stilkmånerude. VII-IX, Spredt, 

B. virginianum (L.) Swartz Stor månerude. 20-80cm. Bladet nedbøjet, 
trekantet, bredere end langt, svagt håret. VI-VIII. Sj. 

Notholaena marantae (L,) Desv. (Cheilanthes m.} Pelsbregne. 4-35cm. 
Bladpladen linje-lancetformet, omtrent af den mørkebrune stilks længde, 
med glat, mørkegrøn overside og tæt lysskællet underside. VI-IX. Sj. 

Fteridium aquilinum (L,} Kuhn Ørnebregne, VII-IX. Alm. 

Thelypteris limbosperma (All.) H,P,Fuchs Bjærgmangeløv. 30-lOOcm. Tue
formet. Bladstilken 1/4-1/10 x pladen, brunskællet. VII-VIII. Spredt. 

T. ~alustris Schott Kærmangeløv. 20-80cm. Bladene spredte på en kry
bene Jordstængel. Stilken ca.= pladen, uskællet, VII-IX. Spredt. 

T. phegopteris (L.} Slosson Dunet egebregne. VII-VIII. Alm. 

Asplenium. Radeløv. 



4. 
1. Bladet uregelmæssigt gaffeldelt • ••· ·•·••·•••••····· septentrionale 

1-4 x fjersnitdelt 2. 
2. Bladet 1 x fjersnitdelt ···•·•·•••••··••·••••·••••••••••••••••••• 3. 

2-4 x fjersnitdelt 5. 
3. Bladstilken næsten helt grøn ·••••····••••···••·••···•·•··•• viride 

sortbrun 4. 
4. Bladskaftet helt sortbrunt ••··•·············••·•••••·• trichomanes 

" grønt øverst oppe adul terinum 
5. Bladstilken overvejende grøn ·•••••·•·••••••••••••···••••·•••··•· 6. 

brunsort til rødbrun 7. 
6. Bladpladen tynd, m.m. kirtelhåret ••••••••••••••••••••••••• lepidum 

" ret kraftig, oftest glat ruta-muraria 
7. Bladene bløde og matte. De yderste flige kile-vifteformede 

cuneifolium 
Bladene stive og skinnende. De yderste flige æg-lancetformede 8. 

8. Bladene stærkt skinnende. De yderste flige udtrukne ••••• onopteris 
skinnende. Fligene ikke udtrukne adiantum-nigrum 

Asplenium trichomanes L. Rundfinnet radeløv. VI-IX. Alm. 3 underarter: 
ssp. inexpectans Levis: Bladpladen brat afskåret foroven. Yderste af
snit bredt og iøjnefaldende. Mest på kalk. 
ssp. trichomanes: Bladpladen jævnt tilspidset. Afsnittene rundagtige; 
de øvre adskilte ·og skævt påsatte. Mest kalksky. 
ssp. quadrivalens D.E.Meyer: Bladpladen jævnt tilspidset. Afsnittene af
lange og parallelsidede; de øvre tætstillede. Mest på kalk. 
A. adulterinum Milde Brunt radeløv. 4-20cm. Den forreste 1/10-1/3 af 
bladskaftet grønt, ellers sortebrunt. På serpentin. VII-VIII. Sj. 
A. viride L. Grønt radeløv. 5-15cm. Bladfligene ca. 5mm, lysegrønne. 
VII-VIII. Alm. 
A, adiantum-nigrum L. Sort radeløv. VII-VIII. Spredt. 
A. onopteris L. Fjerradeløv. 10-40cm. Ligner foregående meget, men af
snittene noget opadbøjede, de yderste piskeformet udtrukne.VII-VIII.Sj. 
A. cuneifolium Viv. Kileradeløv. 8-15cm. Lysere i det end de 2 forega
ende. Kan minde om en stor Murrude. Mest på serpentin. VII-VIII, 
A. septentrionale (L.) Hoffm. Nordisk radeløv. VII-VIII. Alm. 
A. ruta-muraria L. Murrude. VII-IX. Alm. 
A. lepidum C.Presl Kirtelradeløv. 3-lOcm. Ligner meget foregående, men 
bladene oftest med mange, kortstilkede kirtler. VII-IX. Sj. 
Ce t erach officinarum DC. Miltbregne. 5-15cm. Tæt roset. Bladene læder
agtige og mørkegrønne ovenpå, rustfiltede nedenunder, l x delte med 
butte flige, der er kun lidt længere end brede. VI-VIII. Spredt. 
Phyllitis scolopendrium (L.) Newman Hjortetunge. 20-60cm. Bladene sted
segrønne, udelte, med hjærteformet grund. Linjeformede sporhobe. Spredt. 
AtWrium filix-femina (L.) Roth Fjerbregne. Sporehobene aflange med 
blivende slør. VII-IX. Alm. 

5. 
Athirium distentifolium Tausch Fjældfjerbregne. 50-150cm, Ligner fo
regaende, men sporehobene runde og sløret meget tidligt affaldende.Spr, 
Cystopteris. Bægerbregne. 
1. Planten tueformet. Bladstilken kortere end pladen • ••••••••••••• 2. 

Krybende jordstængel. Spredte blade, Stilken længere end pladen 3, 
2. Bladstrengene udmunder i bladtænder ••••••••••••••••••••• fragilis 

11 11 i indbugtninger alpina 
3. Bladet mørkegrønt . Afsnittene udadtilsmalnede ••••••••••• montana 

11 gulgrønt, Afsnittene delvist parallelsidede sudetica 

Cystopteris fragilis (L.) Bernh. Alm. bægerbregne. VII-IX, Alm. 
C. alpina (Wulf.) Lk. (C. regia) Alpebægerbregne. Ligner foregaende me
get, men med udrandede spidser på bladafsnittene. På kalk. VII-IX. 
C. montana (Lam.) Desv. Bjærgbægerbregne. 10-40cm, Bladene enlige, 3 
x delte, med bredt 3-5-kantet omrids. Afsnittenes inderste småafsnit 
længere end de ydre. VII-VIII. Spredt. 
C. sudetica A.Br.& Milde Sudetisk bægerbregne. 20-40cm. Som foregaen
de, men omridset bredt 3-kantet. Afsnittenes småafsnit nogenlunde lige 
store hele vejen. VII-VIII. Sj. 
Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. Strudsevinge. VII-IX. Spredt. 
Polystichum. Skjoldbregne. Ligner gennemgående Mangeløv, men småafsnit
tene usymmetriske og stærkere brodspidsede. 
1. Bladet l x. delt ..•.•••••••..•.••.....•.•.••..•.•....•. , lonchi tis 

2-3 x delte 2, 
2. Bladet blødt, håret på begge sider, overvintrer ikke ••••• braunii 

stift, glat på oversiden 3. 
3, Småafsnittene tydeligt stilkede, ikke nedløbende •• • •••• setiferum 

m.m. siddende og nedløbende aculeatu.m 
Polystichum lonchitis (L.) Rothm. Krumfinnet skjoldbregne. 15-60cm. 
Bladet stift og overvintrende, med 15-50 par seglformede flige.VII-IX. 
P. aculeatum (1,) Roth Alm. skjoldbregne. 30-90cm. De nederste flige 
1/2-1/3 kortere end de midterste. VII-VIII. Alm. 
P. setiferum (Forsskål) Woynar Blød skjoldbregne. 30-120cm. Som acu
leatum, men de nederste flige kun lidt kortere end de midterste. Alm. 
P. braunii (Spenner) F~e Håret skjoldbregne, VII-VIII. Spredt. 
Woodsia. Frynsebregne. 
1. Bladstilken grønlig til stråfarvet, stort set glat ••••• pulchella 

" rødbrun, m.m. beklædt med skæl og har 2. 
2. Bladundersiden med hår og skæl ···········••••••• • ••••••• ilvensis 

11 kun med hår alpina 

Woodsia ilvensis (L.) R.Er. Alm. frynsebregne. 4-20cm. Ligner en lil
le Bægerbregne. Bladet mørke- til brunliggrønt. Længste bladafsnit med 



6. 
4-8 par lapper. VII-VIII. Sj, 
Woodsia alpina (Bolton) S.F.Gray Fjældfrynsebregne. 5-15cm. Bladet 
bleg- til gulliggrønt. Afsnittene med 1-4 par lapper, M.Mara.mure~. 
W, pulchella Bertol. Glat frynsebregne, 3-12cm. Bladet oftest gulgrønt 
og gennemskinneligt. Ligner et lille Grønt radeløv. Længste afsnit 4-7 
mm, med 2-7 par lapper eller flige , VII-VIII. M.Bucegi: Buc~oiu. M.sj. 
Dryopteris . Mangeløv. 

1. Bladene 1-2 x delte • ••• •••••••••••••••• •••• •••••••• ••• •••··••·• 2. 
11 3-4 x forneden 4. 

2. 10-20 par flige. Golde og sporebærende blade lidt uens •• cristata 
20-35 " " , Bladene ens 3, 

3, En sort plet inderst på undersiden af fligenes midterribbe affinis 
Ingen sådan sort plet filix-mas 

4, Bladstilkens skæl ensfarvet lyse ••••••·•••••••••••••••••••••••• 5 , 
11 

" med mørk midterribbe eller grund 6, 
5, Tænderne ikke brodspidsede, lange, smalle og spidse ••• submontana 

11 brod spidsede carthusiana 
6 . Bladet smalt lancetformet. En sort plet inderst pa undersiden 

af fligenes midterribbe ••••··••·•••••••••••••••••···•• remota 
Bladet trekantet til æg-lancetformet. Ingen. sil.dan sort plet 7, 

7. Bladet lysegrønt. Nederste afsnits inderste nedre småafsnit 
1/2 x hove daf snit te t ••• , •••••••••••••••• , , , • , • • • • • • • • expansa 

Bladet mørkegrønt. Nederste afsnits inderste nedre smaafsnit 
kortere end 1/2 x hovedafsnittet dilatata 

Dryopteris filix-mas (L.) Schott Alm. mangeløv. VII-IX. Alm. 
D, affinis (Lowe) FJ Guldskælsmangeløv, 30-l00cm, Bladstilk og skaft 
tæt skællede af rødlige t il kastanjebrune skæl. VII-IX. 
D. submontana (FJ & Jermy) FJ. Melet mangeløv. 20-60cm. Bladstilken 
mest 1/2 x pladen eller lidt længere, tæt kirtlet og skællet, Bladpla
den mørkegrøn, tæt dækket af citronduftende kirtler og lidt klæbrig. 
D. cristata (L,) Gray Butfinnet mangeløv. VII-IX. Sj. 
D, remota (A.Br,) Druce 30-90cm, Bladet mørkegrønt. Småafsnittene 
svagt lappede. Den sorte plet 2-8mm lang, forsvinder ved tørring. 
D. carthusiana (Vill .) H.P.Fuchs Smalbladet mangeløv. VII-IX . Alm, 
D. dilatata (Hoffm.) A,Gray Bredbladet mangeløv. VII-IX. Spredt. 
D. expansa (Presl) FJ & Jermy Finbladet mangeløv. VII-IX. 
Gymnocarrium dryopteris (1.) Newman Tredelt egebregne. Lysegrøn. Ne
derste a snits største sideflig med 6-10 par lapper. VII-VIII, Alm. 
G. robertianum (Hoffm.) Newm. Kalkegebregne. 10-30cm. Bladet har sam
me udseende som hos foregående, men er mørkegrønt. Nederste afsnits 
største sideflig mest med 10-20 par lapper. Bladskaftet kortkirtlet, 

7. 
Blechnum spicant (L.) Roth Kambregne. VII-IX, Spredt. 
Polypodium vulgare L. Almindelig engelsød, Bladafsnittene rører ofte 
kun hinanden med hindekanten. VII-IX. Alm. 
P. inter,jectum Shivas Storbladet engelsød, Bladafsnittene rører hin
anden med det grønne bladkød. VII-IX. M,sj, 

Marsilea ruadrifolia L. Kløverbregne. En krybende jordstængel med 
grupper a 7-20cm langt stilkede firkløverblade. Fra jordstænglen ud
går nogle l-2cm langt stilkede, runde sporefrugter. IX-X, Spredt, 
Salvinia natans (L.) All. Svømmeblad. Enårig vandplante, Stænglen 5-10 
cm lang med finvortede, elliptiske til ægformede blade pa 10-14lllitl. Spo
rehobe ved bladenes grund, VI-IX. Alm. 
Azolla filiculoides Lam. Stor andemadsbregne. 1-l0cm. Grenet, lever
moslignende flydeplante med rødder. De evre bladlapper butte med bred 
hindekant. VIII-X. Indslæbt. . 
A. caroliniana Willd. Liden andemadsbregne. 7-25mm. De øvre bladlapper 
halvspidse, med meget smal hindekant, VIII-X. Indslæbt, 

PINAGEAE 
Abies alba Miller Almindelig ædelgran. Alm. 
Picea abies (1.) Karsten Rødgran. Alm. 
Pseudotsuga menziesii (Mirbel) ~'ranco Douglasgran, Dyrket, 
Larix decidua Miller Europæisk lærk. Spredt 
Pinus. Fyr. 
1 . Nålene i knipper på 5 • , ••• , ••• , ••••••••••• ••••• , ••••• , • • • • • • • • 2. 

tt tt ti " 2 3. 
2. Nålene 5-Bcm, stive. Barken rødliggrå •••••••••••••••••••• cembra 

" 5-14cm, bløde. Barken grågrøn til brun strobus 
3. Nålene mest over 7cm ...............•...•..•.. , • , .••..•...• nigra 

under 7cm 4, 
4. Barken rødbrun. Nålene blågrønne, Stilkede kogler silvestris 

11 grå brun. " mørkegrønne, Siddende kogler mugo 
Pinus nigra Arnold østrigsk fyr. 2 underarter: 
ssp. ni~ra: Nålene rette eller krummede, Bladskederne 10-16mm. Dyrket. 
ssp. pa lasiana (Lamb.) Holmboe: Nålene vredne eller uregelmæssigt 
krummede. Bladskederne (15)18-26mm. Spredt, 
P. silvestris L. Skovfyr. Spredt . 
P. mugo Turra Bjærgfyr, Spredt. 
P. cembra L. Stenfyr, Cembrafyr. 10-25m. Kvistene kraftigt orange
brunt filtede, Spredt. 
P, strobus 1. Weymouthsfyr. Dyrket. 

CUPRESSACEAE 



17. 

6 årer. Blosteret 1,5-2mm. Nødden 2-2,Smm. VIII-X. Spredt. 

Polygonum aviculare L. Hønsegræs. V-IX. Alm. 

P. arenastrum Bor. Almindelig pileurt. 

P. minus Hudson Liden pileurt. 

P. mite Schrank F j ærnblomstret pileurt. 10-60cm. Bladene lancetformede, 
tilsmalnede i begge e nder, randhårede. Aksene hængende . VII-IX. 

P. hydropiper L. Bidende pileurt. VII-IX. Alm. 

P. persicaria L. Ferskenpileurt. VII-IX. Alm. 

P. lapathifolium L. Bleg pileurt. VII-IX. Alm. 3 underarter: 
ssp. la~athifolium: Knudet pileurt. Bla dene lancetfor mede, undersiden 
svagt haret. Stænglen rødplettet. Frøet med kredsformet grund. 
ssp . pallidum (With. l Fr.: Bleg p ileur t. Bladene lancetformede, undersi
den tæt gråhåret. Stænglen næppe rødplettet. Frøet med bred, afskåren 
grund. 
ssp. brittingeri (Opiz) Rech.: Bladene bredt omvendt ægformede til el
liptiske, tæt uldhårede nedenunder som unge. Stænglen lilla . 

P. amphibium L. Vandpileurt . VI-IX. Alm . 

P . orientale L. Nikkende pileurt. 50-100cm . Tæt dunet overalt. Skederne 
tit med grønne, bladlignende lapper langs randen. Bladene spidst ægfor
mede, indtil 20cm. Blomsterne m.m. røde. Dyrket og forvildet. 

P. bistorta L. Slangeurt. 20-100cm. Opret. Nedre blade 5-15cm, aflangt 
ægformede med afstudset grund. Stænglen ugrenet med 1 tæt, valseformet 
og lyserødt aks . VI-VIII . Alm. 

P. vivipar um L. Topspirende pileurt. 5-25cm. Opret. Bladene m.m. lan
cetformede, oftest 2-3cm. Akset 2-6cm, tyndt og hvidblomstret. VI-VIII. 

P. alpinum All. Alpepileurt. 30-80cm. Opret flerårig med 1-3cm brede, 
aflangt-lancetformede blade. Hvide eller blegrøde blomster i en uregel
mæssig top. VII-VIII. Sj . 

P. convolvulus L. Snerlepileurt. VI-IX. Alm. 

P. dumetorum L. Vingepileurt. VII -IX. Alm. 

P . aubertii Louis Henry Arkitektens trøst . -Sm eller mere. Forveddede , 
klatrende stængler. Bladene 3-8cm . Blomsterne hvide eller bleggrønne, 
lyserøde i frugt. Dyrket og forvildet. 

P. cuspidatu~ Sieb. & Zucc. (Fallopia japonica) Japanpileurt. Forvildet. 

Fagopyrum. Boghvede. Bladene bredt trekantet-pilformede . Blosterbladene 
næsten helt frie. 

F. esculentum Moench Agerboghvede. Blosteret 3-4mm, lyserødt. Nødden 
5-6mm , med jævne sider og kanter. VII-IX. Dyrket og forvildet . 

F. tataricum (L.) Gaertner Tatari sk boghvede. Blosteret 2mm, grønlig
hvid t. Nødden med uregelmæssigt takkede kanter. VIII-X. Dyrk.& forv. 

18. 

Oxyria di~yna (L.) Hill Pjældsyre. 5-20cm, De grundstillede blade noget 
vorterods ormede, l-3cm, noget kødede. Syreagtige blomster i en lille, 
åben klase, men kun med 2 blosterblade i hver krans, VII-VIII, Spredt. 

Rumex. Skræppe. 

1. Bladene med spyd- eller pilformet grund •••••••••••••••••••••••• 2, 
" " hjærteformet, afrundet eller kileformet grund 8, 

2. Bladene omtrent så lange som brede ···•···••·•••·••••••••••••••• 3. 
længere end brede 4, 

3. Blomsterne 2-tallige ••••••••••••••••••••••••• , ••••• Oxyria digyna 
n 3-tallige scutatus 

4. Frugtblosteret under 2mm. Bladgrunden spydformet ·••••• acetosella 
" over 2mm. •• pilformet 5. 

5. Ydre blosterblade 2,5-4mm i frugt. Tenformede rødder ••• tuberosus 
ti ti 1, 5-2, 5mm i frugt. Rødderne ikke tenformede 6. 

6, Blomsterstanden rigt grenet og tæt ••••··••·••••·•··· thyrsiflorus 
" svagt grenet og åben 7. 

7. Bladskederne næsten helrandede •••········•···•·•••••··· arifolius 
frynsede eller tandede acetosa 

8. Indre blosterblade uden bruskkorn •••••••·•••·•····•········••·• 9. 
Mindst 1 indre blosterblad med tydeligt bruskkorn 12. 

9. Grundbladene med kileformet eller afrundet grund ·········••••• 10. 
t1 " hjærteformet grund 11. 

10, Nedre s t ængelblade højst 4 x så lange som brede ••••• longifolius 
Alle blade smalt linje-lancetformede pseudonatronatus 

11, Grundbladene 1-1,5 x så lange som brede. Bjærgplante ·••· alpinus 
" 1, 5-2, 5 x så lange som brede. Flodplante aquaticus 

12, Indre blosterblade helrandede til svagt tandede ·····••••••••• 13, 
med tænder pa over 1mm 21. 

13. Nedre blade næsten så lange som brede ········•••••••·• confertus 
" længere end brede 14. 

14. Indre blosterblade 3-4mm, tungeformede ••••••••• , •• , •• , • , , , , , , 15, 
5-8mm, bredere 16. 

15. Næsten alle nøgler med s t øtteblade •······••••••••· conglomeratus 
Kun de nedre " " " sanguineus 

16, Vandplante. Nedre blade ofte over 50cm •••··•••···· hydrolapathum 
Landplanter. Bladene mindre 17, 

17, Blosterbladene ca, 1,5 x så brede som bruskkornet. Grundbla-
dene med afrundet spids, ca. 2 x sa lange som br. ohtusifolius 

Indre blosterblade ca, 2-5 x sa brede som bruskk.ornet. Grund
18. bladene m.m. spidse 

18. Grundbladene ca. 3 x så lange som brede, bleggrønne ....... ... 19. 
t1 4-5 x så lange som brede, mørkegrønne 

19, Bladenes sideribber udgår med en vinkel på 45-60° 
11 

" " " " " " 60-90° 

20. 
••••• patientia 

kerneri 
20. 

21. 

Indre blosterblade næsten helrandede •••••••.••.••••••••• crispus 
" " fint tandede 

F'lerårig. Blostertænderne kortere 
Enårig. Tænderne ofte længere end 

stenophyllus 
end blosterets bredde 22. 
bl osterbladets 23. 



19, 

22. Blomsterstilkene tykke. Blomsterstanden åben med udspærrede 
grene ......................... , .....•.•........••••• pulcher 

Blomsterstilkene tynde. Blomsterstanden tæt obtusifolius 
23, Indre blosterblade 4-5mm, med kraftige tænder •••••.•••• dentatus 

11 " 2-3,5mm, med børsteformede tænder 24. 
24. Mellemste stængelblade langstilkede, ofte med udvidet grund 

ucranicus 
Mellemste blade kortstilkede, med kilet·ormet grund 25. 

25. Blomsterstilkene stive. Modne plante brungrøn •••••••••• paluster 
11 tynde. " gullig mari timus 

Rumex acetosella L. Rødknæ, V-VII, Alm. 3 underarter: 
ssp. tenuifolius (Wallr.) Love; Bladene smalt linJeformede, indtil 10 
x sa lange som brede , Toppen begynder under stængelmidten. Stænglen lig
gende eller opstigende, 
ssp, acetoselloides (Balansa) den Nijs: Bladene med 2-5-kløvede grund
flige. Nødden fri af blosteret, skinnende. 
ssp. multifidus (L.) Schubler & al.: Bladene mest med 2-5-kløvede grund
flige. Nødden m.m. sammenvokset med blosteret, mat. 

R. scutatus L. Skjoldsyre. 10-50cm. Bladene ofte spydformede, underti
den vorterodsformede, Toppen åben og f'ågrenet. Indre blosterblade 4,5-6 
mm, m.m. runde. VI-VIII. Sj. 

R, tuberosus L. Knoldsyre. 10-60cm. Ligner Alm. syre, men med tenfor
met fortykkede rødder. Nedre blade l-2cm brede, VII-VIII, ~j. 

R. arifolius All. Bjærgsyre. 30-lOOcm. Bladene tynde, de nedre på 
stænglen næsten trekantede, knap 2 x så lange som brede med næsten 
vandret udstående spidser, VI-VIII. Alm. 
R, acetosa L. Alm. syre. VI-VII. Alm . 
R. thyrsiflorus Ping, Dusksyre. VII-VIII. Sj. 
R. alpinus L, Sæterskræppe, 50-lOOcm, Grundbladene meget store, indtil 
50cm, Toppen tæt. Blomsterstilkene med udvidet spids. Indre blosterbla
de 4,5-5x3,5-5mm. VII-VIII, Alm. 
R. aguaticus L, Dyndskræppe, VII-VIII, Spredt. 
R. pseudonatronatus Barbas Flodskræppe. 80-150cm. Nedre stængelblade 
6-8 x sa lange som brede, øvre 8-15 x så lange, alle bølgede. Toppen 
smal og lang og meget tæt, VII-VIII, Flodenge, Sj, 

R, longifolius DC. Byskræppe. VII-VIII. Sj, 
R. confertus Willd. Hjærtebladet skræppe, 40-lOOcm, Nedre blade ca. 
15xl2cm, med trekantet-hjærteformet omrids, Indre blosterblade ca. 6x8 
mm, bredt nyre-skjoldformede, VI-VII, Spredt. 

R, hydrolapathum Hudson Vandskræppe. VII-VIII. Spredt, 
R, kerneri Barbas Sortbrun skræppe. 60-120cm. Grundbladene æg-lancet
formede med hjærteformet grund. Indre blosterblade sortbrune, 5x6mm, 
med 0,2-0,5mm lange tænder forneden, V-VII, Spredt. 

20. 
Rumex ~atientia L. Engelsk spinat. 80-200cm. Bladene tynde med bølget 
rand.ladstilken furet ovenpå, Stænglen stærkt furet, ofte rød.VI-VII, 
ssp. orientalis (Bernh,) Danser: Blosterbladene 6-8x8-10mm. 
ssp. patientia: Blosterbladene under 8mm brede, omtrent så lange som 
brede, med tydeligt hjærteformet grund og butte. 
ssp. recurvatus (Rech,) Rech,f,: Blosterbladene under 8mm brede, længe
re end brede, spidse og med m.m. afskåret grund. 
R. crispus L, Kruset skræppe. VII-VIII. Alm. 
R, stenophyllus Ledeb, Smalbladet skræppe. 20-60cm. Nær foregående, 
men bladene oftest mindre krusede. Blosterbladene lidt brede i det, med 
finttandet rand, VII-VIII. Spredt. 
R, conglomeratus Murray Nøgleskræppe. VII-IX. Alm. 

R. sanguineus L, Skovskræppe. VII-VIII. Alm. 
R. pulcher L. Violinskræppe. 20-60cm. Nedre blade ofte violinformede. 
Toppen med udstående grene, zigzagbøjet foroven. Nøglerne ofte adskilte 
forneden og bladede. Blosteret kraftigt netåret. VI-VII, Spredt. 2ssp.: 
ssp, ~ulcher: Blosteret med mest 4 par l-2mm lange tænder, 
ssp.ivaricatus (L,) Murb.: Blosteret med indtil 8 par korte og ofte 
uregelmæssige tænder, 

R, obtusifolius L. Butbladet skræppe, VI-IX. Alm. 4 underarter: 
ssp, transiens (Sim,) Rech.f ,: Alle blosterblade med bruskkorn, tandede. 
ssp, silvester (Wallr,) Rech.: Blosterbladene m.m. helrandede, alle med 
bruskkorn. 
ssp, obtusifolius; l bruskkorn. Blosterbladet but, m.m. ægformet, 
ssp, subalpinus (Schur) Celak.: l bruskkorn. Blosterbladet smalt trekan
tet eller tungeformet, spidst . 

R, dentatus L, ssp, halacsyi (Rech,) Rech.f. Øreskræppe, 20-70cm, Nedre 
blade 5-l0xl,5-4cm, ofte med udvidet grund. Blosterbladene 4-6x2-3mm, 
med 3 bruskkorn, VI-VII, Jud.Tulcea: Donaudeltaet, 
R. paluster Sm. Sumpskræppe. VIII-IX, Spredt. 
R. maritimus L, Strandskræppe. VI-VII. Spredt. 

R. ucranicus Besser Dværgskræppe. 8-35cm, Ofte rødlilla, spinkel plan
te. Blosterbladene 2xlmm, meget spidse, med ca. 3 par tænder og et 
stort, orange bruskkorn. Flodbredder. VI-VII. Sj. 

CHENOPODIACEAE 
1. Bladene flade, de største som oftest over 5mm brede •.••.••••••• 2. 

" linj e- eller trådformede, trinde, skælagtige eller væk 10. 
2. l-2m lange, klatrende skud ····••·•·•••••••···•····••··· Hablitzia 

Ikke klatrende 3, 
J. Frugten omgivet af 2 forøgede forblade, men uden blosterblade 4, 

" anderledes 7. 
4. Planten dunet ...............••.•.... , .•...•. , •..........•..•... 5, 

glat eller melet 6, 
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5. Forbladene med et langt, sylformet vedhæng ••••••••• Ceratocarpus 
uden noget sylformet vedhæng Krascheninnikovia 

6. Forbladene frie, ihvertfald i den øvre halvdel ••••••••• Atriplex 
sammenvoksede næsten helt til spidsen Halimione 

7. Bladene lancetformede og helrandede, Planten m.m. håret ••••••• 8. 
Anderledes 9. 

8. Blomsterne skjulte af taglagte støtteblade •••·••••·• Corispermum 
" fritsiddende Kochia scoparia 

9. Frugtblosteret fortykket, sammenvokset med frugten ··••••••• Beta 
" ej " , ikke sammenvokset Chenopodium 

10. Stænglen leddelt, modsat grenet ••••••••••••••••••••••••••··· 11. 
" ikke leddelt 12. 

11. Enårig. Uden blade ............................... , .•. Salicornia 
Flerårig. Med små grupper af kødede blade Halocnemum 

12. Frugtblosteret med en vinge, køl eller torn på ryggen ••••••• 13. 
" uden vedhæng 15, 

13. Planten helt glat. Bladene brod- eller tornspidsede •••• Salsola 
" m.m. håret 14. 

14, Blosterbladene i frugt med en lille torn på ryggen •••••• Bassia 
" " " " " vinge eller knude Kochia 

15. Bladene med en m,m, stikkende spids ······•··•••••••••••••••• 16. 
ikke stikkende 17. 

16, Frugten skjult af 2 store forblade ·••••••••··•·••• Ceratocarpus 
" anderledes Polycnemum 

17, Nødden vinget. Blomsterne skjulte af støtteblade ,,. Corispermum 
" uvinge t 18. 

18, Blomsterne med 2 tydelige forblade. Frugtblosteret hårdt 
eller brusket ••••••••••••••••••••••••••••••••• Petrosimonia 

Blomsterne uden eller med meget små forblade. }<'rugtblosteret 
kødet eller hindeagtigt 19. 

19, Planten glat. Blosterbladene kødede og ensartede •·•••••• Suaeda 
" dunet. " hindeagtige og uens Camphorosma 

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

1. Bladene 0,l-0,3mm tynde, ofte kirteldunede ••••••·••••• heuffelii 
11 mindst 1/2 mm tykke, oftest glatte 2. 

2. Nedre blade l-2cm. Forbladene op til 2 x blosteret •••••••• majus 
" 11 3-l0mm. " af blosterets længde 3. 

3, øverste støtteblade mindst 3 x blosteret •••••••••••••••• arvense 
højst 2-3 x " verrucosum 

Polycnemum majus A.Br. Stor bruskurt. 5-20cm. Først kruset dunet, s e
nere glat. Forbladene 1-2 x blosteret. VII-VIII. Spredt. 

P. arvense L. Agerbruskurt. 5-30cm. Stængel og grene rette til enkelt 
opadbøJede, mest grønne. VII-IX. Spredt. 

P. verrucosum A.F.Lang Vortet bruskurt. 5-15cm. Stænglen og grenene 
tynde, mest vidt udrakte, slangeagtigt opstigende, ofte rødlillat an
løbne.VIII-IX. Sj. 

22. 

Polycnemum heuffelii A.F.Lang Trådbruskurt. 5-25cm. Mest pyramidefor
met grenet med skråt opadrettede ~rene, Bladene indtil 12mm lange, 
først krumme, senere vandret udstaende. VII-IX. Spredt. 

Hablitzia tamnoides Bieb. l-2m. Flerårig. Skuddene med spredte, bredt 
ægf'ormede blade på 2,5-3cm med hjærteformet grund. Blomsterne i lange, 
akselstillede klaser. X. Dyrket. 

Beta tri~yna W.& K. Trearret bede. 30-lO0cm, Fleråri~. Grundbladene 
indtil 2 cm, bredt ægformede. Blosteret hvidliggult, opret i frugt. 
VI-VII, Sj. 

B. vulgaris L. Foderbede. Blosteret grønt. Dyrket. 

Chenopodium. Gåsefod, 

1. Planten klæbrigt dunet, med aromatisk duft ••••••··•········•··· 2. 
glat eller melet, ikke aromatisk 5. 

2. Bladene hele, kun de større tandede til lappede ••••• ambrosioides 
" fjerlappede eller fjerdelte 3, 

J. Flerårig, nedliggende og smalfliget •••••••••••••·•••·· multifidum 
Enårig, opret og bredfliget 4. 

4. Planten tydeligt klæbrig. Bladundersidens kirtler stilkede botrys 
" næppe klæbrig. Undersidens kirtler siddende schraderanum 

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 ···•·•················•••·••• foliosum 
Øvre " uden " capi tatum 

10. Nedre stængelblade æg-rudeformede, bugtede til bugtet-tandede 
rubrum 

Nedre stængelblade (rudeformet) trekantede, helrandet-tandede 
botryodes 

11. Større stængelblade med m.m. hjærteformet grund •••••••• hybridum 
12. Bladenes grund m.m. kileformet 

12. Blomsterstandsaksen og bægerets yderside glatte .••••••••••••• 13. 
m.m. melede 14. 

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

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

,, u ti u 

Bladene helrandede, afrundet rudeformede 
" tandede, de større trekantede 

Bladene rudeformede, helrandede eller med 1-2 store tænder 
forneden. Planten lugter af rådden fisk ········•·•• vulvaria 

Bladene m.m. tandede eller lappede 15. 
Bladoversiden mørkegrøn og lidt skinnende ·········•·••·•· murale 

" ikke skinnende 16. 
Bladene omtrent så lange som brede ···•·••••••••••··· opulifolium 

" udpræget længere end brede 17. 
Frøskallen stærkt grubet. Bladene tydeligt 3-lappede ficifolium 

ikke grubet 19. 



23. 
18. Frøene butkantede. Blosterbladene med skarp køl •••••••• suecicum 

skarpkantede. Blosterbladene m.m. afrundede 19. 
19. Bladene aflange, butte, næsten parallelsidede, næppe tandede 

striatum 
Bladene rude-ægformede til lancetformede, ofte spidse, ikke 

udpræget parallelsidede album 
Chenopodium botrys L, Klæbrig gåsefod. 5-50cm. Bladene med op til 4(6) 
par lapper. Bladet op i blomsterstanden. VIII-X. Spredt. 
C. multifidum L. Fliget gåsefod. 30-lOOcm. Bladene smalt og ofte dybt 
fligede. Blomsterne i små nøgler i de øvre bladhjørner . VII-IX. Sj. 
C, schraderanum Schultes Egebladet gåsefod. 30-lOOcm. Bladene med of
test 3-5 par bugtede til fjersnitdelte lapper. Planten med basilikum
lugt, VII-IX, Sj, 
c. ambrosioides L, Vellugtende gåsefod. 20-80cm. Bladene 4-12cm, mest 
lancetformede , med bugtet-tandet rand. VI-IX. Forvildet. 
C. bonus-henricus 1, Stolthenriks gåsefod. V-IX. Alm. 
c. foliosum Asch, Aksjordbærspinat. 30-60cm. Nedre blade trekantet-ru
deformede, groft spidstandede. Frugtbægeret rødt og kødet. VI-IX. Sj. 

c. caåitatum (1.) Asch. Purpurrød jordbærspinat, 30-60cm. Bladene tre
kante e, ofte mindre tandede end foregåendes. VI-VIII.? 
C. glaucum 1. Blågrøn gåsefod. VII-IX. Alm. 
C. rubrum L. Rød gåsefod, VII-IX. Alm, 
C. botryodes Sm, Druegåsefod. VII-IX, 
C. hybridum L. Hjærtebladet gåsefod. V-VII, Alm. 
C. polyspermum 1, Mangefrøet gåsefod, VII-VIII, Alm. 
c. vulvaria L, Stinkende gåsefod. 10-65cm. Stærktgrenet og gråmelet , 
Bladene rude- eller ægformede, m.m. tæt me l ede nedenunder. V-IX. Spr. 
C. urbicum L. Rank gåsefod. 50-lOOcm. Planten glat eller meget lidt 
melet , rank med meget oprette grene. Planten altid grøn, bladoversiden 
svagt skinnende. Nedre blade ofte trekantede , VII-IX. Alm. 
C. murale L. Murgå sefod, 10-90cm, Bladene noget rudeformede og ret 
tættandede. VII-IX. Spredt, 
c. ficifolium Sm, Sildig gåsefod. 20-90cm, Stænglen ofte med en kraf
tig, rød plet ved grunden af grenene. Bladets midterlap m.m. aflang og 
parallelsidet, VII-VIII , Sj. 
C, opul ifolium Schrader Kortbladet gåsefod. 30-lOOcm. Bladene æg-rude
formede, med en kort og bred lap på hver side. VII-IX, Alm. 
C. album L. Hvidmelet gåsefod. VII-IX. Alm. 
C. striatum (Krasan) J.Murr . (C. strictu.m) Stribet gasefod . Stænglen 
rødstribet. VII-IX. 
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Chenopodium suecicum J,Murr. Grøn gåsefod, Stænglen uden rødt, VII-IX . 
Atriplex. Mælde . 
1. Modne forblade halvt sammenvoksede og m.m. forh~r.dede ••• •••• ••. 2. 

" " ikke " og ikke " 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. Forbladene runde og butte, netårede ········•••••·•·•··· hortensis 

" spidse, ikke netarede 5. 
5, Bladene linj e-lancetformede •.•••••••.•••••••••••••••••• litoralis 

" bredere 6, 
6. Forbladene næsten helrandede, rundt hjærteformede ••• oblongifolia 

" tandede, m.m. rude formede 7, 
7, Nedre blade trekantede med tvær grund •••••••••••••••·•••• hastata 

" lancet-rudeformede med kileformet grund patula 
Atriplex hortensis L. Havemælde. 30-150cm, Nedre blade bredt ægformet
trekantede, svagt tandede til helrandede, mat grønne eller rødligt an
løbne, op til 10cm lange, VII-VIII. Dyrket og forvildet. 
A, nitens Schkuhr Glansmælde. 60-80cm. Bladene med skinnende overside 
og tandet rand, Forbladene netårede, helrandede med en spids, VII-IX, 
A, oblongifolia W.& K. Langbladet mælde. 30-120cm. Bl adene grågrønne, 
melede, lancet-rudeformede med bugtet-tandet rand. VII-IX. Alm. 
A. rosea L. Rosenmælde. 25-BOcm. Bladene trekantet-rudeformede eller 
æg-rudeformede, tæt og spidst tandede. Planten m.m. hvidskællet. Alm. 
A, tatarica L. Aksmælde, 30-150cm, Planten hvidlig. Bladene m.m. dybt 
bugtet-tandede, af forskellig form. Forbladene rudeformede, ofte tre
lappede. VII-X , Alm. 
A, l itoralis 1, Strandmælde. VII-IX . Alm. 
A. patula L. Svinemælde, VII-X. Alm. 
A, hastata L, (A. prostrata) Spydmælde, VI-IX. Alm. 
Halimione pedunculata (1,) Aellen Stilket kilebæger. 10-30cm. Opret, 
sølvmelet enårig med spredte, aflange, helrandede blade og langstilkede 
frugter med omvendt trekantede, fortil trelappede forblade . VII-IX.Spr. 
H. verrucifera (Bieb,) Aellen Vortet kilebæger, 20-60cm, Lav, liggende 
sølvmelet busk. Bl adene elliptiske og helrandede, de nedre modsatte. 
Siddende frugter med ca. 2mm store, runde og tandede, vortede forblade. 
Krascheninnikovia ceratoides (1.) Guldenst. Uldmælde. 30-lOOcm. Rust
farvet eller sjældnere gråfiltet busk med 12-40mm lange, lancetformede 
blade. Blomsterne i aks med de 4-tallige hanbl omster øverst og de tæt
hårede hunblomster nederst. VII-IX. Jud.Cluj: Bor~a. 
Ceratocarpus arenarius L. Tvetorn. l0-30cm. Grå- eller rus,filtet, 
stjærnehåret, stærktgrenet enårig. Bladene l-4cm, m.m. linjeformede. 
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Forbladene 5-7mm, trekantet-kileformede med et udstående, sylformet 
vedhæng. VII-IX. Spredt, 

Camåhorosma monspeliaca L, Kamferurt, 10-60cm, Flerårig, ~amferlug
ten e dværgbusk. Bladene 2-lOmm, linjeformede og stive, ofte i knipper. 
4 uens store blosterblade. Blomsterne i endestillede aks. VII-IX. Spr. 

C, annua Pallas Enårig kamferurt. 5-JOcm. Svagt dunet, undertiden glat 
enarig. Bladene 5-15mm, linjeformede, noget kødede, Aflange, 4-tallige 
blomster med uens blosterblade. VII-IX, Spredt, 

Bassia hirsuta (L.) Asch. Tangurt. 10-60cm. Ligner Strandgåsefod, men 
grenene til sidst skruesnoede, Blostertornene dunede. VII-IX, Sj. 

B. sedoides (Pallas) Asch. Opret tangurt. 10-lOOcm. Blostertornene 
glatte i spidsen. Grå, opret enårig. Stænglen og de oprette grene fil
tet krushårede, Bladene kødede, linjeformede, indtil 12mm, med lange, 
m.m. tiltrykte hår, VII-IX. Sj. 

Kochia, Blomstermælde. Frugtblosteret oftest med en tværvinge. 

K, prostrata (L,) Schrader Liggende blomstermælde, 10-60cm, Lille busk. 
Stænglerne svagt til tæt hårede. Stive, spidse, sylformede blade indtil 
12mm, Frugtblosterets vinger runde og kronbladsagtige. VII-IX, Spredt. 

K. laniflora (Gmelin) Borbas Sandblomstermælde. 5-80cm, Bl adene bløde, 
op til 2,5cm, lysegrønne, m.m. silkehårede, de nedre knippestillede, 
Frugtblosterets vinger spidst ægformede, V-IX, Sj, 

K, scoparia (L,) Schrader Sommercypres, 20-150cm. Opret enårig. Blade
ne 3-strengede, Det modne blosters vinge smal og uregelmæssigt frynset, 
undertiden knudeformet, VII-IX. Dyrket og forvildet, 

Corispermum, Lusefrø. Stærkt sammentrykt, vinget nød bag et dækblad. 
Dækbladene aksstillede, ofte taglagte og hindekantede. 

1. Frøets vinge hindeaetig ......... , ..•.......................... 2. 
" " tyk, højst hindeagtig i kanten 3. 

2. Blomsterne i lange, løse aks ·••··••·••••••••·••···•··• canescens 
i korte, tætte aks marschallii 

J. Bladene linjeformede, lidt kødede ·······•••·•••·•••••••• nitidum 
" flade hyssopifolium 

Corispermum marschallii Steven Gråt lusefrø, 30-40cm, Planten først 
gråt stjærnehåret, siden glat. Bladene halvtrinde med flad overside. 
Frugten 4mm, vingen svagt tandet. VII-IX. Sj. 

c. canescens Kit. Stort lusefrø. 30-70cm. Ofte dunet, Bladene linje
formede, VII-IX, Sj, 

c. nitidum Kit, Skinnende lusefrø, 10-40cm. Planten ofte rødligt anlø
ben, svagt dunet, lidt skinnende. VIII-IX. Spredt. 

C, hyssopifolium Stephan Smalvinget lusefrø, 15-60cm, Akset langt, a
bent forneden, tæt foroven. Frugterne 4-5rrun. VII-IX. Sj, 

Halocnemum strobilaceum (Pallas) Bieb. Knopkveller. 20-50cm. Stærkt-
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grenet halvbusk med oprette grene med sma knoplignende bladgrupper for
neden og kvellerlignende aks foroven. VIII-X. Sj. 

Salicornia euroåaea L. Alm. kveller, Endeaksets nedre blomstrende led 
3-5mm brede på et smalleste sted oe 3½-6mm brede pa det bredeste sted. 

S, prostrata Pallas Slank kveller. 5-30cm. Mest opret trods navnet. 
Endeaksets nedre blomstrende led 2-2,5mm brede pa det smalleste sted 
og 2,5-3mm pa det bredeste sted. VII-IX. 

Suaeda splendens (Pourret) G.& G. Børstegasefod. 10-50cm. Ligner den 
følgende, men bladene lyst hvidgrønne, gennemskinnelige, ofte brodsp
idsede eller med en 1mm lang stak. VII-IX. Jud.Tulcea. 

S, maritima (L.) Dum. Strandgåsefod, VII-IX, Alm. 2 underarter: 
ssp. maritima: Bladoversiden flad, Frøene tydeligt netmønstrede. 
ssp. salsa (L,) So6: Bladoversiden furet, Frøene næsten jævne. 

Salsola kali L, Sodaurt, Bladene l-2mm tykke, m,m, stive og stikkende, 
uden udvidet grund, kun de nederste modsatte. VI-IX, Alm, 2 underarter: 
ssp, ruthenica (Iljin) S06: Russisk sodaurt. Planten grågrøn. Forblade
ne frie, ikke o~svulmede, Blosteret oftest vinget, 
ssp. tragus (L,) Nyman: Brusket sodaurt. Planten gullig. Forbladene op
svulmede og noget sammenvoksede. Blosteret uvinget. På strande. 

S, soda L. Blød sodaurt. 20-?0cm, Glat. Bladene 2-4mm tykke, bløde og 
kødede, ikke stikkende, de nedre og midterste modsatte, med udvidet og 
noget stængelomfattende grund, VII-IX. Spredt, 

Petrosimonia. Ofte dunede enårige. 2 forblade, der forhærdes og inde
slutter frugten. 2-5 blosterblade. 

P, triandra (Pallas) Simonkai 5-35cm. Liggende eller udstrakt, Blade
ne ca, 1mm tykke, indtil 5cm lange, de mellemste og øvre spredte. 2 
blosterblade og 2 støvdragere, VII-VIII. Spredt. 

P, oppositifolia (Pallas) Litv. 5-40cm, Opret eller udstrakt. Bladene 
2-3mm tykke, meget kødede, indtil 4cm lange, de øvre spredte, 2 blo
sterblade, 5 støvdragere. VII-VIII, Sj. 

AMAH.ANTHAC1'AE 

Amaranthus, Amarant, 

1. Blomsterstanden en endestill et, sammensat dusk ····••••••••••••• 2, 
Ingen endestillet dusk, men akselstillede blomsterstande 7. 

2, Forbladene langspidsede, mindst af blosterets længde. Kapslen 
åbnes på tværs .......•.•.•.•. , ...... , ... , •...... , .•.•. • • • • • 3 • 

Forbladene meget kortspidsede, kortere end blostere~. Frugten 
6. åbnes ikke eller åbnes uregelmæssigt 

3, Blosterbladene spatelformede, bredest foroven 
" m,m, lancetformede 

•••••••• retroflexus 
4, 

4. Toppen rød, sjældnere gul; stor o~ tæt .......... . hypochondriacus 
5. 

hybridus 
powellii 

" grøn 
5. Forbladene 1,5 x blosteret, 2-4mm 

" 2 X " , 4-6mm 
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6. Stænglen glat foroven. Bladene ofte med en plet .. . ....... . lividus 
11 tæt dunet. Bladene uplettede deflexus 

7. Frugten åbnes ikke. Bladene stærkt krusede ............... crispus 
11 

" på tværs. Bladene ikke krusede 8. 
8. 4-5 blosterblade . . ..................................... blitoides 

2-3 " 9. 
9. Forbladene 2 x blosteret, sylspidsede ............ . ......... albus 

" ca . = blosteret graecizans 
Amaranthus retroflexus L. Opret amarant. 15-lOOcm. Stængl en mest bleg
grøn, tæt krushåret foroven. Dusken tæt og kort, hvidgrøn. VII-XI, Alm. 
A. hypochondriacus L. Rød amarant. Dyrket og forvildet. 
A. hybridus L. (A. chlorostachys) Topamarant. Toppen løs, ofte med 
mange grene. Griffelgrenene med tynd grund. VII-IX. Sj. 
A. powellii S.Watson Nåleamarant. Toppen stiv, med f å grene. Griffel
grenene med tyk grund. Forbladenes ribbe meget kraftig. VIII~IX. Alm. 
A. blitoides S.Watson Mældeamarant. 15-50cm. Stænglen liggende. Blade 
ofte med en 0,5-lmm lang brod og mest med en smal, hvidlig bruskrand. 
A. crispus (Lesp.& Thev.) Terracc. Kruset amarant. 5-40cm. Liggende 
eller opstigende. Stænglerne tætdunede. Bladene mest 0,5-1,Scm, m.m. 
rudeformede. 5 blosterblade. VIII-X. Spredt. 
A. albus L . Hvid amarant. 10-50cm. Opret til liggende, hvidlig og 
stærkt grenet stængel. Bladene aflange, 0,5-2,5cm. VII-IX. Alm. 
A. graecizans L. Vild amarant. 10-70cm. Stænglen opret til opstigende, 
grøn, hvidlig eller rødlig . Bladet 2-4cm, brodden højst 0,5mm. Alm. 
A. deflexus L. Brodspidset amarant. 40-90cm. Liggende flerårig. Blade
ne 3-5cm, æg-rudeformede. Frugten 2,5-3mm, med 2-3 tydelige længderib
ber og hindeagtigt opblæst . VII-IX. Spredt. 
A. lividus L. (A. blitum) Pletamarant. 10-80cm. Stænglen glat foroven. 
Frugten 1,5-2,Smm, uden tydelige længderibber. Bladene æg-rudeformede, 
udrandede fortil, ofte med en mørk eller lys plet. VII-IX. Alm. 

NYCTAGINACEAE 

Oxubaphus nyctagineus (Michaux) Sweet (Mirabilis n.) Parasolurt. 
20-60cm. Opret, gaffelgrenet flerårig med modsatte, æg-hjærteformede, 
s t ilkede og spidse blade på 5-10x4-8cm. 3-5 røde blomster sammen, omgiv
ne af et op til 2cm bredt, tydeligt å ret svøb, der til sidst bliver hin
deagti gt . Blos t eret enkelt, klokkeformet, 12x8mm. Forvildet. 

PHYTOLACCACEAE 
Phytolacca americana L. Kermesbær. 10 støvdragere og 10 sammenvoksede 
frugtanlæg. VI-IX. Forvildet. 
P. esculenta Van Houtte Ottehannet kermesbær . 8 støvdragere og 8 frie 
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frugtanlæg. Dyrket og forvildet, 

MOLLUGINACE.AE 
Enårige urt.er med blade af forskellig størrelse i kranse . Sma blomster 
med 5 frie bægerblade og ingen kronblade. 
Mollugo cerviana (L.) Ser, Spergeltæppeurt. 5-20cm. Opstigende til 
opret, Kransene med mest 8 lidt uens blade på 7-12xl/2-lrnm. Blomsterne 
i ende- eller sidestillede småskærme, l,5-2mm, grønne med hvid hinde
kant.VI-IX. Spredt, Jud.Dolj, Jud.Olt., Jud,Gala~i. 
Glinus lotoides L, Filtet tæppeurt. 10-60cm. Liggende, gråt stjærne
filtet. Bladene bredt ægformede til næsten runde, 2- 3 ,5xl-l,5cm. Blom
sterne i nøgler på 2-10 i bladhjørnerne, 4-8mm, gule mod spidsen, med 
en del hvide, oftest tre kløvede staminodier. VII-IX. Jud,·01 t: Orlea. 

PORTULACACEAE 
Portulaca oleracea L. Portulak . 5-50cm. Ofte liggende enårig. Blade
ne kødede, skinnende, mørkegrønne, spredte forneden~ tætstillede for
oven under blomsterne, spatelformede, Blomsterne 6-~mm, få sammen 
mellem de øvre blade, med gul krone. V-X. Alm. 
Montia fontana L. Vandarve. Sj. 4 underarter?: 
ssp. chondrosperma (Fenzl) Walters: Liden vandarve. Pl anten gulgrøn. 
Frøene matte, helt dækkede af butte knuder. 
ss~ . fontana: Stor vandarve. Planten grøn. Frøene jævne og stærkt 
skinnende, 
ssp. variabilis Walters: Vort~t vand~rve. Planten grøn. !røene noget 
skinnende; kølen med forskelligt udviklede lave, brede, Knuder, 
ss~. amporitana Sennen: Som foregående, men kølen med rækker lange, 
spidse, knuder. 

CARYOPHYLLACEAE 
1. Fodflige forefindes ........................................... 2. 

" mangler 6. 
2. Bladene linjeforme de ••••••••••••••••••• , •••••••••••••• , • , • • • • • 3 • 

brede og flade 4. 
3, 3 grifler. Fodfligene sammenvoksede •••••••••••••••• • Spergularia 

5 11 • " frie Spergula 
4, Blomsterne med store, hindeagtige støtteblade •••••••• Paronychia 

Støttebladene uanselige 5, 
5 , Blomsterne i nøgler i bladhjørnerne ··•••••• • ·••••••••• Herniaria 

" i endestillede kvaste Polycarpon 
6. Bægerbladene helt eller næsten frie •• • ••• · ··••·••••••••••••••• 7 . 

11 sammenvoksede 21. 
7. 2 grifler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 8 . 

3-5 grifler 10, 
8. Ingen kronblade, 5-tallige blomster •·••••·••·•••··•• Scleranthus 

Med kronblade. 4-tallige blomster 9, 
9, Flerårig. Kronen 1,5 x bægeret ••••••••·····•• Moehringia muscosa 

Enårig. Kronen 1/2 x bægeret Bufonia 
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10. 4- 5 grifler ······••••••·••··•····••·•••·••••••··••••••••••••• 11. 
3 14. 

11. Bladene linje-sylformede ••••••••••••••••••••••••••••••••• Sagina 
" flade 12. 

12. Kronbladene kløvede næsten til grunden •••••••••••••·••• Myosoton 
" hele til 1/2 kløvede 13 . 

13. Glat enårig. Kronbladene hele eller udrandede •••••••••• Moenchia 
Mest håret. mest kløvede Cerastiwn 

14, Blomsterne i skærm. Kronbladene tandede. Enårig ••••••• Holosteum 
" ikke i skærm. Kronbladene hele eller kløvede 15. 

15. Ingen kronblade •••••.••.•..•••••••••••••••••••••••••••••.•.•• 16. 
Med kronblade 17. 

16. Bladene smalle • . • • • • • • . • . • • • • . • • • • • • . • . . • • • . • • • • • • • • • • Minuartia 
ægformede Stellaria 

17. Kronbladene kløvede •••••••••• , • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • 18. 
hele eller lidt udrandede 19. 

18. Kronbladene mindst ¼2 kløvede ··•·•·· ···•··•·••••••·•• Stellaria 
" under 1 2 " Cerastium 

19. 3 kapseltænder. Bladene mest sylformede ·•••·••••••••·· Minuartia 
Dobbelt så mange kapseltænder som grifler 20. 

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

21. 3-5 grifler .......................•..•.......•............... 22. 
2 " 26. 

22, Frugten et sort bær. Bægeret bredt klokkeformet ••••••• Cucubalus 
" en kapsel. Bægeret ikke bredt klokkeformet 23. 

23. Bægertænderne mindst af rørets længde •••••••••••••••• Agrostemrna 
" ikke forlængede 24. 

24. Bægerr~bberne utydelige. Lav bjærgplante ...... Saponaria pumilio 
tydelige 25. 

25, Dobbelt så mange kapseltænder som grifler. Mest 3 grifler Silene 
5 kapseltænder og 5 grifler Lychni~ 

26. Bægeret med dækblade under eller omkring sig ····••••••·••••·• ~, . 
" uden 28. 

27. Bægerets ribbemellemrum ikke hindeagtige ·••····••••••·• Dianthus 
" " hindeagtige Petrorhagia 

28. Bægeret krukkeformet, med 5 brede vinger •••···•·••••·•• Vaccaria 
" uvinget 29. 

29 . Bægerets ribbemellemrum ikke hindeagtige •••••••••••••• Saponaria 
" " hindeagtige 30. 

30. Bægeret 5-7mm. Bladene 3-strengede ••••••• •• Petrorhagia illyrica 
l½-4mrn Gypsophila 

Arenaria. Sandvåner. 

1. Enårig. Kronen kortere end bægeret 
Flerårig. Kronen omtrent lig eller 

2, Kapslen ægformet, tydeligt udvidet 
" cylindrisk, lidet udvidet 

. . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . • . . . • . . • 2. 
længere end bægeret 3. 
forneden •••••••• serpyllifolia 

leptoclados 
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3. Bægeret bredt hindekantet. Nedre blade 3-12cm lange ····•••····· 4, 
smalt " Bladene mindre 5. 

4. Bægerbladene tilspidsede ..... , .•• , , . , .• , ••. , .•.•....•.•..• rigida 
meget butte procera 

5, Ikke rodslående, Kronen tydeligt længere end bægeret ••••• ciliata 
Krybende og rodslående. Kronen ca. = bægeret 6, 

6, Bægerbladene bredt ægformede, butte eller halvspidse ••••• biflora 
lancetformede, spidse eller tilspidsede rotundifolia 

Arenaria rigida Bieb. Rank sandvåner. 7-40cm. Glat. Nedre blade 3-12cm 
x l/2-3/4mm, Blomsterne i en tæt, aflang top, Kronen ca.~ bægeret. Sj. 

A. procera Sprengel ssp, glabra (Williams) Holub Græsbladet sandvåner. 
20-40cm. Nedre blade 3-12cm x 1mm. Blomsterne i en meget aben top.VI-VII 

A, ciliata L. Randhåret sandvåner, 3-?cm. Lav pudeplante, Bægerbladene 
ofte randnårede forneden. Blomsterne 12-15mm brede. VII-VIII, Alm, 

A. biflora L. Tveblomstret sandvåner, 5-20cm. Bladene aflange til 
rundagtige, jævnt tilsmalnende i stilken. Blomsterne 1-2 sammen. Kron
bladene omvendt ægformede. VII-IX. Alm, 

A. rotundifolia Bieb. Rundbladet sandvaner. Bladene runde eller bredt 
elliptiske, noget indsmalnede ved stilken. Blomsterne mest 2-5 sammen. 
Kronbladene ægformet-elliptiske. VII-IX, Spredt. 

A. serpyllifolia L. Markarve. V-IX. Alm. 

A. leptoclados (Rchb.) Guss. Spæd markarve. V-VI. Spredt. 

Moehringia. Skovarve. 

1. Enårig. Alle blade ægformede ..••.......•..•...••••.••.• trinervia 
Flerårig, Ihvertfald de øvre blade smalle 2. 

2. Blomsterne 4-tallige. Planten glat •••••••••••••·•········ muscosa 
5-tallige. Stænglen m.m. dunet forneden 3. 

3. Bladene tydeligt )-strengede •••••••••••••••••••••••••·••· pendula 
11 med 0-1 ribber 4, 

4. Øvre blade under 1mm brede. Stænglen dunet hele vejen grisebachii 
11 

" over 1mm " 11 " f'orneden jankae 

Moehringia trinervia (L.) Clairv. Skovarve. V-VII, Alm. 

M. muscosa L. Mosskovarve. 5-20cm. Glat og tyndstænglet. Bladene 2-3 
cm x 1/2-lmm. Bægerbladene smalt lancetformede. Kronen 1,5 x bægeret, 
mest 4-tallig. V-VII. Alm. 

M. hendula (W.& K.) Fenzl Hængende skovarve. 15-90cm. Krybende og of
te ængende med trådformede stængler, Bladene 10-40xl-4mm, tilspidsede. 
Kronen 1,5-2 x bægeret. VI-VIII, Alm. 

M. grisebachii Janka 5-15cm. Oprette, ret stive s;;ængler. Bladene 
lidt kødede. Kvastens mest 3-6-blomstrede. Kronen= bægeret. V-VIII.Sj. 

M, jankae Griseb. 5-15cm. Oprette, ret stive stængler. Kvastene få-
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blomstrede. Kronen lidt kortere end bægeret. VI-VII. Sj. Jud-Tulcea: Ma
cinului. Jud.Constan}a: Hir~ova, Cheia. 
Minuartia. Norel. 

1. Bægerbladene overvejende hindeagtige ········•··•·······•····•·•• 2. 
" " urteagtige 6. 

2. Blomsterstilke og bægerblade kirteldunede •••••••••••• , •••••••••• 3. 
" " glatte eller svagt dunede 4. 

3. Kronen lig eller lidt længere end bægeret ·•···••·••··· adenotricha 
" 2/3 x bægeret glomerata 

4, Blomsterstilkene mest 2-4 x bægeret ···••·••••·••·•••·••·•· setacea 
" kortere end bægeret eller lig det 5. 

5, Nogle blomster stilkede. Støttebladene rette ••••·••····•·••· rubra 
Alle siddende. " krogspidse de hamata 

6. Enårig .••••••.•.•••..••.•..•..•••••••• , • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • . • 7. 
Flerårig 10. 

7. Kronen mindst lig bægeret .................................. , •••• 8. 
" kortere end " 9. 

8. Stænglerne liggende . , .. , .. , , , , • , .. •••• •••• .• , ••••,,, ••. mesogitana 
" oprette bilykiana 

9, Kapslen kortere end bægeret, dette 2-3(3,25)mm •••••••••••• viscosa 
" 1-1,5 x bægeret, dette 3-4mm hybrida 

10, Bægerbladene butte og aflange ......•• , •...• , , .••. , , • , • , .•.... , 11, 
" spidse, ægformede til linje-lancetformede 13. 

11. Kronen kortere end bægeret eller manglende •••••••••••••• sedoides 
" mindst lig bægeret 12. 

12. De nedre blade 7-12mm. Bægeret mest uden kirtler ••••• laricifolia 
" " " 10-20mm, " kirteldunet capillacea 

13, Bægerbladene med 3 ri bbe:r .• , , , ...•. , • , •• , , , • , •• , . , , •••••••• verna 
" " 5-7 ribber 14. 

14. Golde skuds blade græsagtige, 2-4cm lange •······•·•• graminifolia 
" " " med børsteformet spids 15. 

15, Løsttuet. Kronen 1,2-1,5 x bægeret ················••••••• hirsuta 
Tættuet. indtil 1,2 x bægeret recurva 

Minuartia mesogitana_ (Boiss.) Hand,-Mazz." Udstrakt norel. 5-l~crn. Bla
aene linjeformede, lidt kødede. Kvastene abne med udstaende stilke, 
Krone og kapsel l-1,5 x bægeret. V-VII, Sj, 
M, viscosa (Schreber) Sch.& Th, Klæbrig norel. 5-lOcm. Stænglerne mest 
grenede fra over midten, grenene ofte oprette. Planten mest kirteldunet. 

M, bilykiana Klokov 3-lOcm. Nær foregående, men stænglerne lidt kødede; 
grenene ofte udstående. Bægeret 2,3-Jmm. V-VI. Jud,Constan~a: Murfatlar. 
M, hybrida (Vill,) Schischkin Tyndbladet norel. 3-lOcm, Kraftigere end 
viscosa, grenet ved grunden og fra over midten. Ofte kirteldunet, i det 
mindste foroven, V-VI. Sj. 
M. hamata (Hausskn,) Mattf. Hagenorel. 3-?cm. Svagt krushåret ens.rig. 
Støttebladene 3-årede, bredgrundede. Bægerbladene 4mm, til sidst for
hærdede, 3-strengede. VI-VII. Sj. Jud,Mehedinii. 

32. 
Minuartia y:iomerata (Bieb,} Degen Nøgleblomstret norel. 10-20cm. Op
ret, kirte dunet 1-2(-fler)årig. Bladene i knipper. Blomsterne i nøg
ler. Bægeret 4-6mm. Kronen 1/2 x bægeret. V-VI. Spredt, 
M. rubra (Scop ,) McNeill (M. fastigiata) Knippenorel. 5-25cm, Stift op
ret toarig. Stænglerne ofte rødbrune forneden. Blomsterstilkene ofte lig 
bægeret. Kronen 1/3 x dette, VI-VII. Sj. 
M. setacea (Thuill.) Hayek Børstenorel. 10-15cm. Tueformet med oprette 
skud, Flerårig. Bladene 8-15x0,2mm, mest oprette med 3-året grund. Alm. 
ssp. setacea: Kronen 3,5-4,5mm, bægeret 3-3,5mm, æg-lancetformet. De 
blomstrende skud med 5-20 blomster. 
ssp, banatica (Rchb.) Prodan: Kronen 5-5,5mm, Bægeret 3,5-4,Smm, smalt 
lancetformet. Blomstrende skud med 2-5 blomster. 
M, adenotricha Schischkin Som foregående, men bladene 0,3mm tykke, Kva
stene 1-5-blomstrede. Blomsterstilkene 2-6mm. Bægeret 4-5mm, V-VI. Jud. 
Constan~a: Hir~ova, Gura Dobrogei. Jud.Tulcea: Turda, Cerna. 
M, hirsuta (Bieb.) Hand,-Mazz. Dunet norel, 10-20cm. Oftest m.m. kir
teldunet. nlomsterstilkene længere end bægeret. IV-VI, Sj. 2 ssp,: 
ssp, frutescens (Kit.) Hand.-Mazz.: Bladene 20-JOmm, oprette, 
ssp. falcata (Griseb,) Mattf.: Bladene 5-15mm, ofte stive og krummede. 
M. recurva (All .) Sch,& Th, Krumbladet norel. 5-lOcm. Stænglerne for
veddede, ofte sorte forneden. Spredt kirteldunet, Kvastene med 1-3(5) 
blomster. VII-VIII, Spredt, 

M. graminifolia (Ard.) Jav. Græsbladet norel. 5-15cm. Tæt tueformet med 
lange, krybende stængler. Bladene stive, l,5-2mm brede. Kronen 1,25 x 
bægeret, Oftest tæt kirteldunet. V-VII, Sj, 
M, verna (L.) Hiern, Vårnorel. 3-15cm. Stænglen rnest kirteldunet foro
ven, Bægerbladene æg-lancetformede. Kronen 1-1,5 x bægeret. V-VIII.Alm. 
ssp, ox~petala (Wol,) Halliday: Kronbladene spidse, bredest under mid
ten, ty eligt kortere end bægeret. M.Rodnei. 
ssp. collina (Neilr.) Halliday: Bladknipper i bladhjørnerne. Kvastene 
med 6-mange blomster, Gule støvknapper. 
ssp. verna: Stænglen uden bladknipper. Kvastene med 1-7 blomster. Lilla 
støvknapper. Bægerbladene 2,5-3,5mm, lancesformede. Bladribberne meget 
tætliggende. Alm. 
ssp, gerardii (Willd.) Graebn,: Som ssp. verna, men bægerbladene 3,5-
4,5mm, ægformede. Bladribberne veladskilte af brede furer, 
M. capillacea (All.) Graebn. Hårnorel. 8-12cm. Stænglen tæt kirteldu
net foroven, Bladene 15-20x0,3-0,4mm, halvstive. Kvastene med 1-3(-6) 
blomster. Kronen 1,5-2 x bægeret, V-VII, Sj. 
M, laricifolia (1,) Sch,& Th. ssp. kitaibelii (Nym,) Mattf, Stivbla
det norel. 8-30cm. Bladene stive og noget krummede. Kvastene med 1-6 
blomster. Kronen 1 ,5-2 x bægeret, 8-12mm, VII-VIII. Sj. 
M, sedoides (L,) Hiern. Dværgnorel, l-5cm. Tætte, flade puder, Planten 
glat, Bladene 3-5mm, furede. Blomsterne enlige, siddende eller kortstil
kede. Bægeret 2-3mm, lysegrønt. Kapslen 1,5-2 x bægeret. VII-VIII. Alm. 
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Bufonia tenuifolia L. Liden sivblomst. 5-20cm. Vækst som de enårige 
M1nuart1ae, men de sylformede blade mere oprette. Blomsterne 4-talli
ge. Bægerbladene uens, stærkt tilspidsede. Sj. VII-VIII. 

Stellaria. Fladstjærne. 

1. Bladene brede, alle eller de nedre stilkede ·••••·•·••···•••••· 2, 
11 smalle, gennemgående siddende 5. 

2. Kronen 2 x bægeret. Nedre blade med hjærteformet grund •. nemorum 
11 højst 1,5 x bægeret. Nedre blade med afrundet grund 3, 

3. Mest 10 støvdragere. Kronen 1-1,5 x bægeret, dette 5-7mm neglecta 
1-5 " 11 0-1 x bægeret, dette 2-5mm 4, 

4, Mest med krone. Frøene 0,9-l,3mm, mørkt rødbrune •••••••••• media 
uden 11 

• 
11 0,6-0,9mm, lysebrune pallida 

5, øvre støtteblade uden hindekant. Kronen ca. 1/2 kløvet holostea 
" 

11 med 11 
" næsten helt kløvet 6, 

6, øvre stængelkanter finvortet ru ·•••••·••···•••••••••• longifolia 
" " jævne 7. 

7. Kronbladene ca. 3/4 x bægerbladene, disse 2,5-3,5mm •••••• alsine 
" 1-1,5 x bægerbladene, disse 4-7mm B. 

8. Støttebladene samt løvbladenes grund randhårede .••••••• graminea 
" 

11 glatte palustris 

Stellaria nemorum L. ssp. nemorum Lundfladstjærne. V-X, Alm. 

S. media (L.) Vill. Almindeligt fuglegræs. III-X. Alm. 

S, neglecta Weihe Skovfuglegræs. 

S. pallida (Dumort) Pir~ Blegt fuglegræs. 

S, holostea L, Stor fladstjærne. IV-VI. Alm. 

S. alsine Grimm Sumpfladstjærne. V-VII. Alm. 

s. palustris Retz. Kærfladstjærne. V-VII. Spredt. 

S. graminea L. Græsbladet fladstjærne. V-VII. Alm. 

s. longifolia Muhl. Skovfladstjærne. 5-25cm, Bladene 5-40mm, randen 
og undersidens midterribbe ru, Støttebladene hindeagtige, ofte med 
grøn ribbe, Bægeret 3mm , kronen 1-1,3 x bægeret, V-VIII. Sj. 

Holosteum umbellatum L. Skærmarve. 5-20cm. Rosetplante med 1-3 par 
stængelblade. 4-10 uens skærmstilke, dernedbøjes efter blomstringen. 

Cerastium. Hønsetarm, 

1. Enårig •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , • • • • • • • 2 • 
(2-)flerårig 8. 

2, 3 grifler. Stænglens hår meget kortere end stængelbredden dubium 
5 11 11 omtrent af stænglens tykkelse 3. 

3. Bægerbladets spids med fremadrettede, ukirtlede hår ••••••·••·· 4, 
11 11 uden II hår 5, 

4. Frugtstilken 1/3-1 x bægeret ·········•···•·••··•••••• glomeratum 
" 2-3 x bægeret brachypetalum 

34. 
5. Alle støtteblade bredt hindekantede ·•·••··••·····•• semidecandrum 

Støttebladene smalt eller ikke hindekantede 6. 
6. Blomsterstilkene mest kortere end bægeret ••••·••••••••••• gracile 

" længere end bægeret 7. 
7, Nedre støtteblade helt urteagtige, hårede på begge sider pumilum 

" 
11 meget smalt hindekantede, glatte ovenpå 

glutinosum 
8. 3 grifler. Planten glat med en hårstribe på stænglen cerastioides 

5 11 9, 
9. Kronen 0,9-1,3 x bægeret, Støvknapperne 0,3-0,7mm ••••••• fontanum 

11 1,4-2,5 x " • " 0,7-l,2mm 10, 
10. Planten med lange, bløde hår •••••••••••••••••••••••••••• alpinum 

11 dunet til glat, uden lange, bløde hår 11. 
11. Med bladknipper eller knopper i stænglens bladhjørner •••••••• 12. 

Uden " " " " " u 14. 
12. Længste blade 3-5cm lange, l-2mm brede ••••.••...•••••• banaticum 

Bladene kortere og ofte bredere 13. 
lJ. Nedre blade tilsmalnende og kortstilkede. Frøene l,l-l,7mm 

lerchenfeldianum 
Bladene siddende, Frøene ikke over 1mm arvense 

14. Støttebladene uden hindekant, bladagtige •••·••······· latifolium 
Ihvertfald de øvre støtteblade hindekantede 15. 

15. Bægerbladene 7-l0mm •••.••••• , ••••••••• , ••• , ••••• transsilvanicum 
" 3-6mm 16. 

16. Bladene mest 3-5cm. Skovplante ••·•·•·•·••••·••••••••• silvaticum 
11 1-1, 5cm. Fjældplante carinthiacum 

Cerastium cerastioides (L,) Britton Tregriflet hønsetarm. 5-15cm, Bla
dene bleggrønne, lidt kødede. Kronen 1,5-2 x bægeret. Kvastene 1-3-
blomstrede. Bægeret 4-7mm, med kirtelhåret grund, ellers glat.VII-VIII. 

C. dubium (Bast.) Guepin Gaffelhønsetarm. 10-J0cm. Planten klæbrig af 
ganske korte kirtelhår. Støttebladene urteagtige. Kronen 1,3 x bægeret. 
Frugtstilkene oprette. V-VI, Spredt. 

c. banaticum (Rachel) Heuffel Knudret hønsetarm. 10-40cm. Stænglerne 
med korte, nedadrettede hår og lidt fortykkede b ladfæster. Bægeret 5-9 
mm. V-VIII. Spredt. 

c. lerchenfeldianum Schur 5-20cm. Nær den følgende. Bladene glatte el
ler uregelmæssigt randhårede, de øvre æg-lancetformede. Spredt. 

C. arvense L. Storblomstret hønsetarm, IV-IX. Alm. 3 underarter: 
ssp. arvense: Løsttuet. Golde skud næsten så lange som de blomstrende. 
ssp. ciliatum (W.& K.) Rchb.: Tættuet. Golde skud meget kortere end de 
blomstrende. Bladene tydeligt og regelmæssigt randharede, ellers glatte 
ssp. calcicolum (Schur) Borza: Som den foregående, men bladene uregel
mæssigt eller ikke randhårede, ofte fladehårede. 

C. alpinum L. Fjældhønsetarm. 5-20cm. Bladene ca. 10x5mm, øvre støtte
blade med meget smal hindekant , nedre uden . 1-5 blomster. Bægeret 7 -10 
mm. VI-IX. Alm. 2 underarter: 
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ssp. alpinum: Planten gragrøn. Alle blade jævnt hårede. 
ssp. lanatum {Lam.) A.& G.: Planten hvid eller grå. I det mindste de 
yngre blade med en tot lange uldhår i spidsen. 
Cerastium latifolium L. Bredbladet hønsetarm. 2-lOcm. Løst tueformet. 
Bladene 12-30x5-10mm, stive og blåliggrønne, Kirteldunet. Bægeret 5-7 
mm, bredt hindekantet, VII-VIII. 
C. carinthiacum Vest Skinnende hønsetarm. 5-20cm. Bladene l0-25x3-8mm 
ofte glatte, skinnende, De fleste støtteblade bredt hindekantede. Kap
slen mindst 2 x bægeret. VII-VIII. M.Fagaras. 

e c. transsilvanicum Sch·.1.r Hindebladet hønsetarm. 10-40cm. Bladene 2-5 
cm x 4-?mm på de blomstrende skud. Støttebladene hindeagtige og butte, 
Kvasten mangeblomstret, VI-VIII. Spredt. M,Rodnei, M.Bistrilei (Ceah
lau), M.Ciuca~, M.Birsei, M,Bucegi, M.Fagara~, M,Capa~inii, M.Paring. 
C. silvaticum W,& K, Skovhønsetarm. 15-?0cm, De større blade 40-50 x 
13-lBmm, de nedre stilkede, Kvasten kirtlet. Bægeret 3-6mm. Kronen 
1,4-2 x bægeret, VI-VII, Spredt. 
C. fontanum Baumg. Almindelig hønsetarm. IV-X, Alm. 3 underarter: 
ssp, triviale (Link) Jalas: Bægeret 3-5mm, Kapslen indtil 12mm. Frøene 
0,4-0,8mm. 
ssp. fontanum: Bægeret 6-9mm, Kapslen 12-18mm. Uden kirtelhår. Alle 
støtteblade glatte ovenpå. Frøene 0,8-l,2mm, 
ssp. ma~rocarpum (Schur) Jalas: Som foregående, men ihvertfald kvasten 
kirtelhåret og de nedre støtteblade hårede ovenpå, 

C. brachypetalum Pers. Stivhåret hønsetarm. IV-VI. Alm. 2 underarter: 
ssp. brachypetalum: Blomsterstilke og bægre uden kirtelhår. 
ssp. tauricum (Sprengel) Murb.: Blomsterstilke og bægerblade med lange 
kirtelhår mellem de almindelige hår. 

C. glomeratum Thuill. Opret hønsetarm, III-IX. Alm. 
C. semidecandrum L, Femhannet hønsetarm. III-VI, Alm. 

C. pumilum Curt, Liden hønsetarm, 5 støvdragere. IV-VI. 

C. glutinosum Fries Klæbrig hønsetarm, 6-10 støvdragere, IV-VI, 
c. gracile Dufour Grenet hønsetarm. 5-20cm, Ofte meget grenet med ud
stAende grene, kirtelhåret over det meste, Kronen 1/5 kløvet. Støtte
bladene urteagtige. IV-VI. Sj. 
Moenchia mantica (1,) Bartl. Femtalsbrodbæger. 15-30cm. Lidt bleggrøn 
hønsetarmsagtig enårig, Trådformede blomsterstilke. Bredt hindekantede 
spidse bægerblade på 6-9mm, Kronen 1,5-2 x bægeret. V-VI, Spredt. 

Myosoton aguaticum (L.) Moench Kløvkrone. VI-IX. Alm. 

Sagina. Firling, 
1, Enårig. 4-tallige blomster 

Flerårig 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 • 

2. Bl adene kun randhårede ved grunden 
spredt randhårede til over midten 

3, 
micropetala 

apetala 

36, 
3. Blomsterne 4- t allige • , , • , ••••••• . • • • , , ••• ••• •• • •• • • • , • procumbens 

" 5- t allige 4. 
4, Stængelbladene med en brod på 3/4- 1, 5 x bl adbredden ••• • • subulata 

" " 
11 0- 3/4 x bladbredden 5 , 

5 , De 2 øverste bladpar kortere end stængelleddene · •• •••· · ·• • nodosa 
11 11 

" " ca. lig stængelleddene saginoides 
Sagina nodosa (1 . ) Fenzl Knudef irl i ng . VI-VIII. Spredt . 

S . subula ta (Swartz ) Presl Sylfirl ing . VI-VII I . Sj . 

S . sa~inoides {L. ) Karsten Sæterfirling . 2- 5cm. Stænglerne gl atte , 
1(2)- loms t r ede , Bladene 5-lOmm, med kort brod , Kronen o,8-1,5 x bæge
ret, dette og bl omsterst i lken mest kirtlede . VI-VI I. Spredt . 
S . procumbens 1 , Alm . firl i ng . V- IX . Alm . 
S . micronetala Raus ch Kronløs firling . 3- lOcm. Fr ugtbægeret 
stående efter frøspredni ng. Ydre bæger blade ofte rødrandede . 
s. a1e t a l a Ard . Markf i r l i ng. Frugtbægeret t il t r ykt kapslen . 
gerb ade aldrig r ødrandede . V-IX. Spredt . 

oftest ud
V-IX.? 
Ydre bæ-

Scleranthus uncinatus Schur Krogknavel . 5-12cm, Enarig. Bægerbladene 
med krogformet , indadvendt spids , højst 0 ,1mm hindekantede. VI-VII.Alm 

S. perenni s L. Flerårig knavel. Bredt hindekantet bæger . Fler å r ig . 
ssp . perennis : Frugten 2- 4 , 5mm , Stængler ne opstigende- opr ette . 
ssp. marginatus (Guss , ) Ar e .: Frugten 4 , 5- 5 , 5mm , Med mange , l ange , lig
gende stængl er , der i kke er gaffelgr enede , 
ssp , dichotomus (Schur) Sto j .& Stef .: Frug ten 5-6 , 5mm, Stænglerne op
s tigende og gaf fe lgrenede . 

S , annuus L. Enår i g knavel . Bægere t s hindekant høj st 0 , 1mm. Enåri g. 
ssp, annuus : Frugtbægerbladene opret-udstående , 
ssp. polycar pos (L.) Thell.: Frugtbægerbladene m.m. i ndadbøjede , 
Paronychia. Negleurt. Liggende , stærktgrenede f l erårige med blomster
nøgler med blomsterne siddende mellem iøjnef a ldende , sølvhvide s t øtte
blade , 

P. kapela (Hacq.) Kerner Nedl i ggende negleurt. 5-15cm. Bladene 3- 5mm . 
Blomsternøglerne 8-15mm. St øttebladene 3-5mm.? 
P. ce1halotes {Bieb, ) Besser Storbægr et negleur t. 5-15cm. Bladene 5-10 
mm . B omster nøglerne 8- 12mm. Støttebladene 5- 7mm. Bæger et 2 , 5- 4mm . Spr. 
Herniaria. Brudurt . 

1. Bæger et glat e ller spredt håret , Bl adene mest glatte •••·•· glabra 
" tæt dune t . Planten gråha ret 2. 

2 . Enårig , Nøglerne ca, 10- blomstrede . Bægeret med brod hirsuta 
Fl erårig. Nøglerne 3- 6- hlomstrede, Bægeret uden " incana 

Herniaria p;labr a L, Al mindelig b rudurt . VI-IX, Spredt. 

H. i ncana L. Grå brudurt. 10- 25cm . Bladene 4-12mm, l ancetformede , t æt 
stift hvidhårede . Bægerbladene l-l, 5mm . VII-IX . Spredt . 
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Berniaria hirsuta L, Haret brudurt. Bladene 3-8r.un, elliptiske til om
vendt lancetformede, Bægerbladene o,5-0,75mm. V-VIII. Sj. 

Polycarpon setraphyllum (L,) L. Almindeligt mangefrø, 5-15cm. Mest 
stærktgrenet, opret enårig, Bladene 4 i krans, de større 3-12x3-5mm. W.an
ge små, endestillede blomster med bæger på 2mm og en mindre, xlar krone. 

Spergula arvensis L. Alm. spergel. Bladundersiden fures, VI-X. Alm. 

S. morisonii Bor. Vårspergel. 5-30cm. Bladundersiden ikke furet, Kron
bladene ægformede og butte, overlappende. 5-10 støvdragere. IV-VI. Sj. 

S. pentandra L. Femhannet spergel. 5-20cm, Bladundersiden ikke furet. 
Kronbladene lancetformede og spidse, ikke overlappende, Oftest 5 støvdra
gere. IV-V. SJ. 

Spergularia media (L.) Presl Vingefrøet hindeknæ. VII-IX. Spredt. 

s. marina (L.) Griseb. Kødet hindeknæ. V-IX. Spredt. 

S. rubra (L.) Presl Markhindeknæ. V-IX. Alm. 

Lychnis. 

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

2, Planten hvidfiltet. Kronen mørkt rødlilla ••••••••••••••• coronaria 
" grøn, glat eller svagt håret 3. 

3, Blomsterstanden med 1-3 blomster •.•••••••••••••••••••••••• nivalis 
mangeblomstret 4, 

4, Bægeret rør- til klokkeformet ••••••••.•••••••••••.••• atropurpurea 
" kølleformet viscaria 

Lychnis coronaria (L.) Desr. Fiksernellike. 30-lOOcm. Bladene lancet
formede, 4-5cm. Bægeret 15-20mm, ellipsoidisk. VI-IX. Alm. 

L. flos-cuculi L. Trævlekrone. V-VII. Alm, 

L. viscaria L, Tjærenellike, Kapselstilken over 3mm, mindst 1/2 x den 
modne kapsel. 

L. atropurpurea {Griseb.) Nyman Mørk tjærenellike, 20-75cm. Som den fo
regaende, men kapselstilken højst 2mm, under 1/2 x den modne kapsel. 
Kronens farve mørkere rødlilla. V-VI. Jud.Harghita: Sinodminic, Jud,Ca
ra~-Severin: Mehadia. 

e L. nivalis Kit. Snetjærenellike. 5-20cm. Stænglen ikke klæbri g. 1-2 
par stængelblade. Bægeret 10-12mm, Kronen blegt rødlilla eller hvid, 
tvelappet. VII-VIII. M,Rodnei. 1820-2290m. 

Agrostemma githago L. 

Silene. Limurt. 

1. 5 grifler. Kapslen 
3 

Klinte. VI-IX. Alm. 

med 10 tænder. Tvebo ·············•••••••••••• 2. 
6 4. 

2. Bægeret tenformet, 10-15x4mm. Kronen lyserød (sj. hvid) dioica 
3. " opblæst. Kronen hvid 
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3, Bægeret 15-30mm, med 20 tydelige årer (i det mindste hos hun-
blomsterne) •• , ••••••••••.•••••••••••••••• , •••••••••••• , • alba 

Bægeret 10-12mm, med 10 usydelige ribber heuffelii 
4. Bægeret med 20-30 ribber, i hvert fald i nedre halvdel ••••.•••• 5, 

" " 10 ribber 7, 
5. 30 bægerribber, Enårig. Lyserød krone ••••••••••••••·•·•••· conica 

20 " • Flerårig 6, 
6. Bægeret med 10 lange og 10 korte ribber ····•··•·•·······• csereii 

" " 20 ens ribber vulgaris 
7. Enårig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . 8. 

2-flerårig 14. 
8. Planten glat .......•.•.••... , ............•..................... 9. 

" håret 10. 
9. Blomsterne i et hovede med svøbblade under sig •••·••···• compacta 

" i en halvskærm uden svøbblade under sig armeria 
10, Bægeres 22-30mm. Bægertænderne 3-lOmm, sylformede •••• noctiflora 

Bægertænderne kortere, ikke sylformede 11. 
11. Kronbladene hele eller udrandede ····•••••••••·•••••••••• gallica 

" kløvede . 12. 
12. En 1-2 x grenet blomsterstand. Kronen mest hvid dichotoma 

Blomsterne i s vikler , lyserøde 13. 
13. Blomsterne m.m. siddende, Frugtbægeret kølleformet trinervia 

Nedre blomster langstilkede. Frugtbægeret opblæst pendula 
14. Små, enkønnede blomster. Bægeret 2-5mm. Kronbladene hele ••••. 15, 

Større, tvekønnede blomster. Kronbladene oftest kløvede 19, 
15, Bægre og blomsterstilke dunede •··•·•·•••••••••••••• borysthenica 

" " " glatte 16. 
16. Nedre stængelhår over 1mm .................................... 17. 

" " under 1mm 18. 
17, Kronbladene lysegule. Blomsterstanden tilspidset ••••••· exaltata 

" mørkegule. " rudeformet chersonensis 
18, Kvastene ikke tætte, stilkede. Stænglen lidt klæbrig midtpå otites 

" tætte, m.m. siddende, Stænglen meget klæbrig midtpa 
donetzica 

19. Blomsterne i en åben 'top med modsatte grene med mindst 1 3-
blomstret kvast ••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••• 20. 

Blomsterne i kke i en åben top med modsatte kvaste 26. 
20. Bægeret glat •••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••..• 21. 

dunet til håret 22, 
21. Bægeret 9-12mm •••••••••••••••••••••••••••••.••••••••• chlorantha 

" 20-2 5mm bupleuroides 
22. Kronen uden bikrone •••••••••••••••••• , ••••• , ••••••• , • • • • . • . • • 2 3. 

med en bikrone i form af tænder eller skæl 24, 
23. Flerårig med golde skud. Toppen åben •.••••.•••••••.••••• italica 

Toårig, uden " " " mere tæt nemoralis 
24. Bægerets grund tilsmalnet ··••••·•······•·····•·•••·• viridiflora 

tvært afskåret 25, 
25. Kronens negl 5-8rnm, uden øren . Bægertænderne m.m. ens nucans 

2,5-4,5mm, spidsøret. Bægertænderne mest uens dubia 
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26. Kronbladene 4-tandede. Bægeret 3,5-7mm •••••••••·•••••••• pusilla 

" hele eller kløvede 27. 
27, Blomsterstanden med over 5 blomster ···•···•••·•··•·•••··•··•· 28. 

" " høj s t 5 " 3 4 • 
28, Blomsterstanden halvskærm- eller hovedformet. Engangsblomstrende 9, 

anderledes. Med golde skud 29. 
29. Blomsterne ikke i kvast. Kronbladene tydeligt kløvede •••••••• 30. 

" i kvast. Kronbladene afskårne til udrandede 33. 
30. Hele planten kraftigt klæbrigt kirtlet •••••••••••••••••• viscosa 

Højst stænglen klæbrig 31. 
31. Bægeret 20-25mm •••••••••••••••••••••••• , •••• , •••••• bupleuroides 

" 8-15mm 32. 
32. Kronbladene gule. Bægeret 8-llmm ••••••••••••••••••••• flavescens 

" hvide. " 12-15mm mul t iflora 
33. Bægeret 9-12mm •••••••••••••••••••••••••••••••••• lerchenfeldiana 

11 4-6mm rupestris 
34. Bægeret håret ................................................ 35. 

" glat 38. 
35. Bægeret uden kirtelhår. Kronen gul ••••••••••••••••••• flavescens 

11 med " 36. 
36. Bægeret stærkt opblæst ...•••..•••••••.•••••••••••••••• zawadzkii 

11 ikke stærkt opblæst 37. 
37. Bladene linjeformede ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• supina 

ægformede thymifolia 
38. 10-30cm høj. Kronen hvid eller grønlig ovenpå ••••••••• saxifraga 

l-8cm høj. Kronen lyserød. Pudeplante 39. 
39, Bægeret 12-15mm ........................................ dinarica 

" 7-9mm acaulis 
Silene italica (1,) Pers. Italiensk limurt. 30-80cm. Kronen hvidlig 
med rødlig til grønlig underside, 2/3 kløvet. Stænglen kirteldunet. Bæ
geret 14-2lx2-3mm. Kronens negl ofte randhåret, V-VIII. Sj. 
s. nemoralis w.& K. Lundlimurt. Mest 60-80cm, Som den foregående, men 
kronbladets negl oftest glat. V-VIII. Alm. 
S. nutans L. Nikkende limurt. Bladene mest dunede, Kapslen ca. 3 x 
kapselstilken. V-VII. Alm. 
s. dubia Herbich Som foregående, men bladene kort randhårede og ofte 
ogsa yderst korthårede. Kapslen ca. 4-5 x kapselstilken. Alm. 
s. viridiflora L. Grønblomstret limurt, 30-80cm. Vækst som nutans, 
med grønlighvide kronblade. Kun toppen kirtlet. Støvdragerne ofte læn
gere end kronen. VI-VII. Spredt. 
s. bupleuroides L. Langblomstret limurt. 25-80cm. Bladene grågrønne 
og glatte, de øvre smalle. Kronen hvid, lyserød eller grønlig. Alm. 
s. chlorantha Sm. Hedelimurt. 30-BOcm. Planten glat og ofte blågrøn 
med fåbladede stængler . Toppen let nikkende med vandrette eller hængen
de blomster. Kronen blegt gulgrøn. VI-VIII. Spredt. 
S. multiflora (Ehrh .) Pers. Mangeblomstret limurt. 30-60cm. Bægeret 
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14-16mm, glat eller meget korthåret. Kronen hvid. VI-VII. 
Silene viscosa (1.) Pers. Klæbrig limurt. V-VI, Spredt. 
s. borysthenica (Gruner) Waltere1 Småblomstret limurt. 30-80cm. Hele 
planten, også topgrenene tæt dunede. Bægeret 2-3mm. Kapslen ca. 3mm, 
m.m. rund. V-VII. Sj. 
S. otites (L,) Wibel Klitlimurt. 10-50(140)cm. Få og små stængelblade, 
m.m. uden· akselstillede skud. V-VII.? 
S. donetzica Kleopow 90-150cm. Stænglen kraftig. Mange stængelblade, 
med bladskud i de nedre bladhjørner, V-VII. 
s. exaltata Friv. Høj limurt. 80-200cm. Mange nogenlunde lige store 
bladpar, de nedre ofte med bladknipper. Bladene efterhånden omrullede. 
S. chersonensis (Zap.) Kleopow -150cm. Nær foregående. Bladene udsta
ende eller lidt nedbøjede. V-VII. 
S. zawadzkii Herbich Bredbladet pragtstjærne. 15-30cm. Grundbladene 
elliptiske, tæt randhårede. 1-3 par stængelblade. Bægeret 15-17mm ha
ret. Kronen hvid. VI-VII. Spredt: M.Maramure~, M.Rodnei, M.Rarau, M.Bi
striiei, M.Giurgeu, 
s. vulgaris (Moench) Garcke Blæresmælde. VII-VIII. 4 underarter: 
ssp. prostrata (Gaudin) Chater: Stænglerne udstrakte, 1-5-blomstrede. 
Støttebladene mest urteagtige. Bladene ægformede, bruskrandede, 
ssp. glareosa (Jordan) MJ & Turrill: Som foregående, men bladene lan
cetformede, 2-5mm brede, uden bruskrand. 
ssp. vulgaris: Stænglerne m.m. oprette, flerblomstrede. Støttebladene 
mest hindeagtige. Bladene 3-12xl-2,5cm, æg-lancetformede. 
ssp. commutata (Guss .) Hayek: Som foregående, men bladene 4-9x2-4cm, 
bredt aflangt-ægformede til ægformet-elliptiske. 
S. csereii Baumg. Ægbladet blæresmælde. 50-lOOcm. Nær foregående, men 
stængelbladene bredt ægformede, lidt stængelomfattende. Bægeret mindre 
og mindre opblæst. Kapselstilken ca. 1mm. VII-VIII. Spredt. 
s. flavescens w.& K. Gul limurt. 15-30cm. Stænglen kortdunet forneden, 
klæbrig foroven. Grundbladene spatelformede, ret tæt hårede. Blomsterne 
mest 1-2 sammen. Bægeret ca, 10mm, valseformet, håret. VI-VII. Sj. 
s. supina Bieb. Lav limurt. 15-40cm, Stænglerne liggende. Bladene lin
jeformede. 2-5 blomster, Bægeret 17-20mm. Kronen hvid med lille bikro
ne. V-VII, Sj. 
S. th;;aifolia Sibth,& Sm, Timianbladet limurt. 15-20cm. Stænglerne 
liggen e. Bægeret 12-15mm , smalt kølleformet. Sandstrand. VII-VIII. 
Jud.Constan~a: mellem Mangalia og Mamaia. 
S. saxifraga L. Stenlimurt. Stænglerne klæbrige foroven, mest 1-blom
strede. Bladene 15-30xl-l,5mm, de midterste ofte 4 sammen. Kapselstil
ken 4-5mm. VI-VII. Sj. 
s. acaulis (L.) Jacq. Tuelimurt. Bladene 4-12mm, linjeformede og 
stift randhårede. Bægeret svagt 10-året. VII-IX. Alm. 2 underarter: 
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sso. longiscapa (Kerner) Hayek: Blomsterstilken l-3cm, Bægerets grund 
afskåret, Kapslen 1,5-2 x bægeret. 
ss1. exscapa (All,) J,Braun: Blomsterstilken l-5mm, Bægergrunden m.m. 
ki eformet, Kapslen ikke meget længere end bægeret. 
Silene dinarica Sprengel Dunet tuelimurt, Som foregående, men stængler
ne m,m, dunede, mest med 2-4 par blade, Bægeret netåret, VII-VIII. Sj: 
M. Fagara~ , M.Cozia, M.Godeanu. 
S. rupestris L, Fjældlimurt. 10-20cm. Glat og blågrøn med spidse, lan
cetformede blade på l,5-3cm. Åben, mangeblomstret kvast. Kronen mest 
hvid. VI-IX. Sj. M.Maramurei, 
S. lerchenfeldiana Baumg. Opstigende limurt. 3-20cm. Glat og blågrøn, 
liggende til opstigende stængler fra grundbladshjørnerne. Kronen hvid 
til lyserød. VII-VIII, Sj. 
S. pusilla W.& K. Strålefrø. 8-15cm. Med spinkle stængler og smalle 
blade. Bægeret mest glat, tænderne l,5-2,5mm, Kronen mest hvid. VII-IX. 
s. armeria L. Knippelimurt . 15-60cm. Mest enårig. Blomsterstilkene 
2-15mm, Kronen mest lyserød. Bægertænderne korte og butte . Bægeret 12-
15mm . Kronen udrandet. VI-VIII. Spredt. 
s. compacta Fischer Hovedlimurt. 30-BOcm. Blågrøn, Stænglen klæbrig 
foroven. Stærkt lyserøde blomster med hele kronblade. Bægeret 13-20mm, 
VI-VIII. Sj. 
S. noctiflora L, Natlimurt. VII-IX, Alm. 
s. alba (Miller} E.H.L.Krause Aftenpragtstjærne. VI-IX. Alm. 
S. dioica (L.) Clairv. Dagpragtstjærne. V-IX. Spredt, 
S. heuffelii So6 Lundpragtstjærne. 30-40cm. Nær alba, men bladene 
større , ofte meget tynde, Blomsterne mindre. Kronens plade mest 4-6mm. 
Kronskællene ca. 1mm. V-VI. Alm. 
s. trinervia Seb,& Mauri (S. gallinyi) Stivhåret limurt. 20-60cm. Dob
belt behåring af korte og lange børster. Bægeret tiltrykt aksen, med 
tykgrundede ribbehår, Rødlilla krone. VI-VII, Sj, 
S. pendula L, Rød limurt. 20-40cm. Stænglen dunet. Klasen ensidig, 
Frugtbægeret opblæst og indsnævret foroven, 13-18mm. VI-VIII, Forvildet, 
s. dichotoma Ehrh. Gaffellimurt. 30-40cm, Blomsterstanden med 2-4 svik
ler, oftest med midterblomster. Blomsterne siddende. Bægeret 7-15mm, 
lidt stivbørstet på ribberne, V-VI. Spredt . 
S. gallica L. Fransk limurt. l0- 50cm , Sviklen altid ugrenet , Bægeret 
7-lOmm, opret i blomst, indsnævret foroven, med langt stivhårede rib
ber. Kronen hvid eller rød, VI-VII. Spredt. 
S. conica L Keglelimurt. IV-VI. Spredt. 
cucubalus baccifer L, Bærsmælde, 60-120cm. Stærktgrenet, tyndstænglet, 
dunet ilerarig. Bægeret bredt klokkeformet, Kronbladene smalle, kløvede 
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og grønlighvide, VII-IX. Alm. 
Gypsophila. Gipsurt. 
1. Enårig uden golde sku.d .............. , ...........•.• , ••••.. muralis 

Flerårig, med golde skud 2. 
2. Blomsterne m.m. siddende i tætte, hovedformede nøgler ••••.•••.• 3, 

" tydeligt stilkede 4 . 
3, Stænglen 4-20cm, ugrenet , med 1 blomsternøgle ·•·•••·•••·• petraea 

t1 20-80cm, grenet glomerata 
4 . Kvas ten kirtelhåret • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5. 

" glat 6. 
5, Bladene 1-strengede, linjeformede, l-4mm brede .••••••• fastigiata 

Fleste blade 3(5)strengede, m.m. lancetformede acutifolia 
6. Nedre blade 10-35mm brede •••••• • ••••••.•••••• ••••• •••• perfoliata 

Bladene l-4mm brede 7. 
7, Kvasten åben. Blomsterstilkene 2-3 x bægeret •••••••••• paniculata 

" tæt, ti kortere end bægeret collina 

Gypso<lhila muralis L. Murgipsurt, 4-25cm. Stænglerne grenede , glatte 
forne en, m.m. fintdunede foroven. Bladene l/2-3mm brede, blågrønne . 
Blomsterstilkene trådformede , VI-X. Alm. 
G, petraea (Baumg,) Rchb, Hovedgipsurt, Tæt tueformet, Bladene 2-5cm 
x 1mm. Hovedet l-2cm bredt, ofte kugleformet, med hinadeagtige, store, 
trekantet-ægformede svøbblade. VI-VIII. Alm. 
G, glomerata Pallas Nøglegipsurt. M.m. tueformet. Bladene 2-lOcm x 
l-4mm, blågrønne. Blomsterhovederne langstilkede, med svøb af hindeag
tige, spidst-trekantede blade. V-VIII. Sj. 
G. perfoliata 1, (G. trichotoma) Gennemvokset gipsurt. 30-lOOcm. Gul
grøn . Nedre blade 2-8cm, Bladene kort sammenvoksede ved grunden, dune
de, 3-7-strengede, VI-VII, Sj. 
G, paniculata L. Brudeslør. 50-90cm. Blågrøn og mest glat. Bladene 
2-7cm x 2,5-lOmm. Bægeret l,5-2mm, VI-IX, Spredt, 
G, collina Steven Bakkegipsurt, 5-lOOcm. Glat og blågrøn, Bladene lin
Jeformede, Bægeret 2-2,5mm, VI-VIII. Spredt. 
G. fastigiata L. Sandgipsurt. 5-lOOcm. Bladene 2-8cm, Bægeret 2-3mm. 
Kronen ca. l,5 x bægeret, VI-VIII. Sj. 
G. acutifolia Steven Spidsbladet gipsurt . 20-170cm. Bladene 2-8cm x 
2-lOmm. Bægeret 3-3,5mm, Kronen 2 x bægeret . VII-VIII. Dyrket og farv. 
Saponaria , Sæbeurt, 
1, Lysegule blomster i endestillede hoveder ··•••• • •••·· bellidifolia 

Blomsterne lyserøde til hvide 2. 
2, Stænglerne 1-blomstrede. 5-15cm høj. Mest 3 grifler •••••• pumilio 

" mangeblomstrede. 2 grifler. 25-90cm høj 3. 
3, Planten m.m. glat. Kronens plade 10-15mm, m.m. hel ••• officinalis 

kirtlet-stivhåret. Kronens plade ca, 5mm, kløvet glutinosa 
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Saponaria bellidifolia Sm. Rosetsæbeurt. 10-25cm. Grundbladene spatel
formede, 2,5-?cm. 1(2) par stængelblade. Hovedet l-3cm bredt med 1 par 
støtteblade. VI-VII. Sj. 

S. pumilio (L.) Fenzl (S. pumila) Lav sæbeurt. Tueformet. Stænglerne 
ofte kortere end blomsterne. Bægeret 13-20mm, oppustet, håret og but
tandet. VIII-IX, Sj. i fjældet. M.Iezer, M.Fagara~. 

S. glutinosa Bieb.· Klæbrig sæbeurt. 25-70cm. Kvasten ofte tæt, en halv
skærmagtig top. Bægeret 18-25mm, smalt og spidstandet, Kronen blegrød. 
V-VI. Sj: Donau mellem Svini~a og Or~ova. 

S. officinalis L. Almindelig sæbeurt. VI-IX. Alm. 

Vaccaria hispanica (Miller) Rauschert Konellike. 30-60cm. Glat enårig. 
Stærkt grenet kvast. Bægeret pæreformet med 5 brede vinger. Kronen ly
serød, afstudset eller tolappet. VI.· Spredt. 

Petrorhagia illyrica (Ard,) Ball & Heyw, ssp, haynaldiana (Will.) Ball 
& Heyw. Rødhannet knopnellike. l0-30cm. Knippeagtig flerårig, Bægeret 
uden dækblade under sig, 5-8mm. Bladene )-strengede. Kronbladene 5,5-10 
mm, hvide, ofte med rødplettet grund. VI-IX. Alm. 

P. saxifraga (L.) Link Fjældknopnellike. 5-45cm. Knippeagtig flerårig. 
Bægeret med 4 dækblade, 3-6mm, Bladene 1-strengede, Kronbladene 4,5-10 
mm, hvide eller blegrøde. VI-VII. Sj. 

P. prolifera (L.) Ball & Heyw. Glat knopnellike. 10-20(50)cm. Enårig. 
Blomsterne 1 et hovede, hvor bægeret dækkes helt af meget store, brun
lige støtteblade. V-IX. Alm. 

Dianthus. Nellike. 

1. Bladskederne højst 2(sj. 3) x så lange som stængelbredden •••••• 2, 
" mindst 3 x så lange som stængelbredden 25, 

2. 1-2-årig •• , •••••••..•••••••• , • , ••••••.•.••••••••••••••••••••••• 3, 
Flerårig 4, 

3. Bægeret 15-20x2-3mm. Kronen mørkerød ••.•••••••••••••••••• armeria 
" ca. lOxl, 5mm, lyserød pseudarmeria 

4. Kronbladene mindst 1/3 frynsede •••••••••••••••••••••••••••. , • • • 5. 
" tandede til næsten helrandeae 9. 

5, Bladene uden en tyk rand. Kronen mest rød ••••••••·•····• superbus 
øvre blade med en tyk rand eller ribber nær randen 6. 

6, Bladene tilsmalnede fra over midten, 1-4(10) par stængelblade .• 7. 
" nær grunden 8. 

7. Kronbladenes plade med en plet nær grunden ••••••••••••• arenarius 
" " uplettet spiculifolius 

8. Planten mest blågrøn. 8-14(6-19) par stængelblade •••••• serotinus 
" grøn. Mest 2-5 par stængelblade petraeus 

9. I det mindste nogle blade butte eller halvbutte •••••••••••··•• 10. 
Alle blade spidse eller tilspidsede 14. 

10. Mange blomster i et tæt hove de ................... , ........... 11. 
Blomsterne enlige 12. 
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11. Nedre blade kortstilkede. Højbladene kortere end blomsterne 

compactus 
Alle blade siddende. Højbladene ~ blomsterne barbatus 

12. Kronbladene plettede .•..•••.• , • • • • • • . • • • • • . • • • • • • • • • • • • de 1 to ides 
11 uplettede 13. 

13, Jv;indst 5 par stængelblade ••••.•••• , ••••••••••••••••••• callizonus 
Højst 4 t1 11 glacialis 

14. Bladene tynde og flade, uden tyk rand eller randnær ribbe 15. 
Ihvertfald de øvre blade med en tyk rand eller ribbe 21. 

15, Yderbægerbladene tydeligt og bredt hindekantede ••••••••••••••• 16. 
" ikke tydeligt hindekantede 17. 

16, Bægertænderne tilspidsede •·•·•••·••·•··•·•···••••·•• membranaceus 
11 butte dobrogensis 

l 7. Kronbladene glatte ••••.••..••.••.••••••.• , •••••• , .••.•••. pallens 
" hårede inderst 18. 

18. Yderbægeret mindst af bægerets længde, bladagtigt •••·••••··•·• 19. 
" kortere end bægeret 20. 

19. Bladene 7-9-strengede. Kronen ej hvidplettet ••••• trifasciculatus 
" 3-5-strengede. " hvidplettet guttatus 

20, 1-få kraftige stængler med mest 7-15 par blade •••••••••• collinus 
Mange, spinkle stængler med mest 3-4 ti pratensis 

21. Kronens underside grønlig • , .•• , ...•••••••••••..• , .•...•...•..• 22. 
" ikke grønlig 2 3 • 

22. Kronens overside med hår (skægget) •·•·········•••••••·• campester 
" uden hår pallens 

23. De fleste blomster med 6 yderbægerblade ·•·••••••••••• nardiformis 
4 " 24. 

24. Grundbladene visne under blomstringen ••••••••••••••• leptopetalus 
grønne " ti petraeus 

25. Øverste blade stærkt udvidede nær grunden ••••••••••••••••••••• 26. 
" ikke " tt O 27. 

26. Bæg~ret 8-8, 5mm. Bladene 1-1, 5mm brede •••••••••••••••• kladovanus 
10-17mm. " ca. 2mm t1 capitatus 

27. Bladene tynde og flade, ~den nogen tyk rand ····••••••••••·•••· 28. 
med en tyk rand eller ribbe nær randen 29. 

28. Yderbægerbladene bredt hinde kantede •••••••••••••••••••••••.••• 16. 
" ikke bredt hindekantea.e membranaceus 

29, Bægertænderne butte •••••••.••••••.•••••••••••••••••• bessarabicus 
11 tilspidsede JO. 

30, Yderbægerbladene fortil med bølget rand ••••••••·••····· banaticus 
" uden nogen " 31. 

31, Højblade, ya.erbæger, stængler og blade fintdunede puberulus 
" og yderbæger glatte 32. 

32. Bladene 1/2-lmm brede • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 33. 
" l-5mm brede 36. 

33. Blomsterne i tætte hoveder •••••••••••••••·•••••····•·•········ 34. 
1-4(-6) sammen, oftest tydeligt stilkede 35. 

34. Yderbægeret tilsrnalnet i en stak. Kronens plade 5-7mm pinifolius 
" med påsat spids. Kronens plade 3-5mm vandasii 
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35. Stængelbladene mindst lig stængelleddene ••···•··•·• tenuifolius 

" kortere end " henteri 
36. Yderbægerbladene sort- eller mørkebrune, med en påsat 

spids på 3-6mm •••••••.••••••••• , •••••••••• , • carthusianorum 
Yderbægerbladene rødlige eller brune, anderledes 37, 

37, Bægeret 17-22mm, Kronens plade 5-8mm •••••••·••••••••• giganteus 
" 10-14mm. " " 3-5mm pontederae 

Dianthus collinus W.& K. Hank nellike. 20-80cm. Bladene 3-8mm brede . 
Fa-ingen grundblade under blomstringen. 3-5 bladribber. Mest 2-8 blom
ster, ofte i 2 ret løse hoveder. Bægeret 14-18mm. VI-X. Alm, 2ssp.: 
ssp. collinus: Planten kortdunet. 
ssp. glabriusculus (Kit,) S06: Planten glat . 

•D. pratensis Bieb. ssp. racovitzae (Prodan) ~utin 40-60cm. Bladene 
2-?cm x 2-4mm. 1-2 langstilkede blomster. Ydre yderbægerblade ca. 10 
mm. Bægeret 10-17x4-5mm, bredest midtpå. 

D, trifasciculatus Kit. Trehovedet nellike. J0-60(80)cm, Bladene 4-10 
mm brede. Mest 10-20 par stængelblade. Blomsterne ofte i 3 stilkede 
hoveder, Grønspidsede yderbægerblade. VII-IX. 3 underarter: 
ssp, deserti (Prodan) Tutin: Kronens plade ca. 4mm, lyslilla. Sj. 
ssp. trifasciculatus: Kronens plade ca. 10mm, lyserød. Hovederne kort
stilkede. Bægeret ca. 16mm. Alm. 
sså. euponticus (Zap.) Kleopow: Kronens plade ca . 10mm, rødlilla. Ho
ve erne langssilkede, ofte flere end 3, Bægeret 10-13rnm, 

D. guttatus Bieb. Dråbenellike. 20-45cm, Bladene l-3mm brede, Blom
sterne mest enlige, Bægeret 15-l?mm, Kronen med lyserød, hvidprikket 
overside og gulgrøn underside. VI-VII, Sj, 

D, membranaceus Borbas Hindekantet nellike. J0-70cm. Mest 3-6-blom
strede hoveder. Bægeret 12-18mm, tilsmalnet opad, med hvidrandede tæn
der. Rødlilla krone. VI-VIII, Spredt. 
D. dobrogensis Prodan 30-60cm, Nær foregaende, men bægeret ca, 10mm. 
Kronen lyserød, uden behåring, VI-VIII, Sj.: Jud.Constan~a: Murfatlar, 
Jud.Tulcea: Jurilovca. 
D. barbatus L. Studenternellike. 30-60cm. Bladene lancetformede, 
5-18mm brede, Kronen rødlilla, kortskægget, Bæger og yderbæeer mest 
grønne. Dyrket og forvildet. 

D. compactus Kit. 30-?0cm. Som foregaende, men bæger og yderbæger 
mest brunlilla. VI-VIII, Alm, 

• D. callizonus Schott & Kotschy Bæltenellike, 5-20cm. 1-blomstrede 
stængler. Nedre blade butte. Grønspidsede yderbægerblade, Bægeret ca. 
16mm, bredere opad, Xarminrød krone. VII-VIII. M,Piatra Craiului SV for 
Brasov, alm. på V-siden. 

D. glacialis Haenke ssp. gelidus (Schott & al.) Tutin Isnellike. 2-10 
cm. Bladene randhårede forneden. Bægeret 12-16x5-7mm, bredere opad. 
Kronens plade 10-12mm, VII-VIII, Spredt, 
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Dianthus petraeus W.& K. (D. kitaibelii) Stennellike, 10-30cm, Løsttu
et. Bladene tilspidsede. Mest 2-5 par stængelblade. Yderbægeret 1/5-1/4 
x bægeret. Kronen mest hvid. VI-VIII. Alm. 2 underarter: 
ssp. petraeus: Bægertænderne glatrandede. Kronen 1/3-1/2 fliget. 
ssp, simonkaianus (Peterfi) Tutin: Bægertænderne med tæthåret rand. Kro
nen tandet. Jud,Cluj, 

D. soiculifolius Schur Skægnellike. Nær foregående. Bægertænderne med 
tæth~ret rand. Kronens plade 10-15mm, skægget. 

D. serotinus W.& K. Høstnellike. 2Q-30cm. Bægeret 20-28x2,5-4mm, til
smalnet fra under midten. Kronen mest flødefarvet. VII-IX. Sj. 

D. superbus L. Strandnellike, VI-VIII. Alm. 2 underarter: 
ssp, superbus: Stænglen grøn, liggende til opstigende, mangeblomstret. 
Kronens plade med en ~røn plet ved grunden. Lavlandet. 
ssp. speciosus (Rchb.) PawJ,: Stænglen blågrøn, opret, 1-fåblomstret. 
Kronen sortprikket ved grunden. I bjærgene. 
D. arenarius L, ssp. borussicus (Vierh.) Kleopow Sandnellike. 20-JOcm, 
Bladene ofte under 1mm brede. 2-4 yderbægerblade op til 1/4 x det 16-25 
mm lange og næsten valseformede bæger. 
D. deltoides L. Bakkenellike. VI-IX. Spredt. 

D, campester Bieb. Marknellike. l5-40cm. Bladene ca. 1mm brede, de ned
re visne under blomstringen. Kronen lyserød eller rødlilla ovenpå. 4-6 
hindekantede yderbægerblade. VI-VII. Sj, 2 underarter: 
ssp. camtester: Bladene 3-strengede, skeden 2-4mm, 
ssp. ser anii Prod.: Bladene 5-strengede, skeden indtil 7,5(10)mm. 
D, pallens Sm. Bleg nellike, 30-60cm. Mest blådugget. Fortykkede bladfæ
ster. Bægeret 18-22x4mm, valseformet og bleggrønt. Kronen mest hvid oven
på, VI-VII. Spredt. 
D. leptopetalus Willd, Smalkronet nellike, 30-60cm. Bægeret 27-33mm, 
tilsmainet fra under midten. Kronens plade aflang eller smalt rudeformet 
4-4,5mm bred, hvid ovenpå, VI-VII, Spredt. 

D, armeria L. Kostnellike, VI-VII. Spredt. 2 underarter: 
ssp. armeria: Indre yderbægerblade lancetformede. Bægeret grønt, 
ssp. armeriastrum (Rchb,) Paw)'.: Indre yderbægerblade ægformede, Bægeret 
rødhllat. 
D. pseudarmeria Bieb. Lys kostnellike,20-40cm.Som foregående, men yder
bægerbladene ægformede og brat tilsmalnede i en sylspids. VI-VII. Sj.: 
Jud.Constania, Jud.Tulcea, Jud.Galaii, 
D. nardiformis Janka Katteskægsnellike. 5-15cm. Tættuet. Grundbladene 
ca. lOIIL~, børsteformede, halvtrinde, ca. 1/2mm brede, 6-10 par stængel
blade. Bægeret 15-18mm. Lyserød krone. Jud ,Constanla, Jud,Tulcea. Sj. 
D. capitatus Balbis Hovednellike. 30-?0cm. De 1-2 øvre bladpar med 
stærkt udvidet grund. Tætte, mangeblomstrede hoveder. Støttebladene ca, 
= bægeret, ægformede, læderagtige, VI-VIII. Spredt. 2 underarter: 
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ssp . caåitatus: Yderbægerbladene ca.~ bægeret . Kronen håret . 
ssp. an rzejowskianus Zap .: Yderbægerbladene 1/2-2/J x bægeret. Kronens 
plade glat. 

Dianthus pinifolius Sm. ssp . serbicus Wettst. Pyrrenålsnellike. 20-40 
cm, tættuet, Bladene med tydelig midterribbe og stærkt fortykket rand . 
Ofte 6 yderbægerblade. Rødlilla krone, VI-VII, Sj, 

D. giganteus D'Urv. Høj nellike. 30- lOOcm. Meget kraftig , undertiden 
hlådugget, Bladene 2-4mm brede, bredest midtpå. Hovederne med 15-50 
rødlilla blomster . Brunligt yderbæger. VI-VII. Alm. 
D. pontederae Kerner Græsnellike , 25- 60cm. Nær foregående , men spink
lere. 8- 16 blomster sammen. Kronen mest lyserød. VI- VII. Spredt. 2ssp: 
ssp. pontederae : Bægeret ca. 10mm. Nedre yderbægerblade brune, brat til
smalnede i en kort stak . 
ssp . giganteiformis (Borbas) So6: Bægeret 13-15mm. Nedre yderbægerblade 
stråfarvede og tilspidsede. 

D. vandasii Velen. Nær· foregående. Grundbladene børsteformede, ½-lmm 
brede , indrullede. Nedre stængelblade længere end stængelleddene . Yder
bægerbladene med påsat spids. Jud-Dol j : Dio~ti? 
D. banaticus (Heuffel ) Borbas 30-lOOcm. Nær giganteus. Bægeret 12-15 x 
3-4,5mm (17- 20mrn hos gig.). Hovederne mere fåblomstrede. Yderbægerblade
ne mørkebrune. VI- VII. Spred,. 
D. kladovanus Deg. 25-40cm. Nær pontederae . Bægertænderne halvbutte 
og brodspidsede, VI-VII. SJ. 
D. bessarabicus (Kleopow) Klokov, 30- 50cm. Kraftig. Blomsterne ofte i 
et hovede. Støttebladene aflange , ofte grønspidsede. ~derbægeret hinde
kantet. Kronens plade 10-15mm, mørkt rødlilla, 

D. carthusianorum L. Kartøjsernellike, 20-60cm . Yderbægerbladene med 
afrundet eller tvær spids med lang, påsat stak . Blomsterne i et ofte 
tæt hovede. Kronens plade 6-12mm. VI-VIII. Alm. 

D. puberulus (Sim.) Kerner Dunet kartøjsernellike. 25-50cm. Som foregå
ende. Kronens plade under 10mm, lyserød . VI-VII. Alm. 

• D. tenuifolius Schur Smalbladet nellike, 8-2 5cm . Som carth. , men med 
talrige stængler. Støttebladene mindst lig hovedet. Bægeret 2-Jmm bred,. 
VII-VIII, Alm. i bjærgene , 

• n. henteri Heuffel 15-30cm. Bladene ca . l/2mm brede, ret stive . Mest 
2-3 blomster sammen. Bægeret 12-14x4-5mm, næsten valseformet, grønt el
ler lillat med brune tænder. VI-VII. Spredt. 

NYMPHAEACEAE 
NY!l)phaea alba L, Nøkkerose. Bladenes nedre sideribber rette eller svagt 
bøJede, Blomsten 10- 20cm bred med 20-25 kronblade. Støvfanget fladt med 
14-20 arstråler. VI-IX . Alm. 
N. candida C.Presl Liden nøkkerose, Bladene l0-25cm brede med bøjede 
nedre sideribber. Blomsten 4-12cm bred, med firkantet grund og 15-18 
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kronblade, Støvfanget indadhvælvet med 8-12 arstraler. VII-IX. Sj. 

Nymåhaea lotus L, Ægypt isk lotus. Bladene 20-50cm brede, skjoldformet
rune, med bølget og tornet-tandet rand. Bægerbladene tydeligt hvida re
de. 12-25 hvide kronblade med noget lilla yderside. VII-IX. Jud.Bihor: 
Oradea la Baile 1 mai, Maile Felix, Pir.Fetea og Pir.Cordau. 
Nuphar luteum L. Gul akande. VI-VIII. Alm. 

NEWMBONACEAE 
Nelumbo nucifera Gaertner Indisk lotus. Bladene skjoldformede, 30-100 
cm brede, næsten runde, rager nogle dm op over vandet. 16-2Jcm brede, 
lyserøde åkandeblomster. VI-VIII. Forvildet. 

CERATOPHYLLACEAE 
Ceratophyllum demersum L. Tornfrøet hornblad. Bladene ret stive, 1-2 x 
delte. Nødden med 3 horn. VI-IX. Alm. 2 underarter: 
sså, demersum: Nødden ikke vinget. Nedre torne trinde, skrat bagudret
te e. Alm. 
ssp. platyacanthum (Cham.) Nyman: Nødden med en m.m. bred vinge mellem 
tornenes grund. Nedre torne affladede, udadrettede . Donaudeltaet. 

C. submersum L. Tornløst hornblad. Bladene blødere, J x delte. Nødden 
med 0-1 kort horn. VI-VII. Spredt. 

RANUNCULACEAE 
1. Blomsterne uregelmæssige •••••••••••••••••.• , •• , •••••••••••••••• 2. 

11 regelmæssige 4. 
2. Øvre kronblad hjælmformet krummet. Ingen spore ••••••••·· Aconitum 

11 
" ikke hjælmformet, men forlænget i en spore 3. 

3. 1 bælgkapsel. Enårig ••••• • •·•••••••••••••••••••••• • •••• Consolida 
3 bælgkapsler. Plerårig Delphinium 

4. Blosteret dannet af ensartede blade •••••• , •••••• , ••••••••• , •• , , 5, 
" med tydeligt bæger og krone 18. 

5. Frugten et bær ..•....•...............• , •.•...••••• •••.... . Actaea 
" tør 6. 

6 . Frugterne bælgkapsler ••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••• •• , 7. 
" nødder 14. 

7. De indre blosterblade sporeformet forlængede ••••••••••• Aquilegia 
Ingen sporedannende blosterblade 8. 

8. De 5 bælgkapsler mindst 1/2 sammenvoksede, langgriflede •. Nigella 
Bælgkapslerne indbyrdes frie 9, 

9. Blomsterne smørgule ........................................... 10. 
" af en anden farve 12 . 

10. Bladene hele og nyreformede •••••••••••••••••••••••••••••• Caltha 
" delte 11. 

11. Stængelbladene i en krans på 3 under blomsten ••••••••·· Erant his 
" spredte Trollius 

12. Bladene hånd- eller fodfligede, 1 x delte ••••··•··••• Helleborus 
2-3 x fjersnitdelte eller trekoblede. Blomsten hvid 13, 
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13. Bladene 2 x trekoblede. Åben, fablomstret stand •••••••• Isopyru.m 

2-3 x fjersnitdelte. En lang, smal klase Cimicifuga 
14. Bladene modsatte ....................................... Clematis 

" spredte, i roset eller krans 15. 
15. Bladene linjeformede, alle i roset •··•••••••••••••••••• Myosurus 

" brede og delte 16. 
16. Stængelbladene spredte ••••••••••• , ••••••••••••••••• , • Thalictru.m 

" i en krans på. 3 17. 
17. Nødden med e t langt, fjerformet næb ·••·•••••••••••••· Pulsatilla 

" kortnæbbet Anemone 
18. Blomsterne bla. Ingen stængelblade ••· ·• •••••••••••••·•• Hepatica 

" ikke blå, mest med stængelblade 19, 
19. Blomsterne hvide ............................................. 20. 

gule eller røde 21. 
20. 6-13 kronblade, Bladene 3-4 x delte ••••·•·•••••••• Callianthemum 

5 Ranunculus 
21, 3 bægerblade •·•·••·•·····••·•···•••••••••••·· Ranunculus ficaria 

5 " 22. 
22. Sortlilla støvknapper eller 10-20 kronblade ••••••••••••·• Adonis 

Gule støvknapper og 5 kronblade 23, 
23, Nødden med et næb på 2-3 x nødden ···•·•·••••··••• Ceratocephalus 

" kortere næb Ranunculus 
Helleborus odorus W.& K. Vellugtende nyserod. 15-45cm. Blomsterne lyst 
gulgrønne, 5-7cm brede. Bladene hand- til lidt foddelte med mest 5-7 
afsnit, glatte. II-IV. Spredt. 
H, du.metorum W,& K. Lundnyserod. -45cm. Blomsterne grønne, 3,5-5cm 
brede, lugtløse. Bladene fodfligede med 9-11 afsnit, glatte. 
H. pur7urascens W.& K. Purpurnyserod. 15-35cm. Blomsterne dybt rødlil
la, 5- cm brede. Bladene mest fodfligede, med mest 5 hovedafsnit. Alm. 
Eranthis hiemalis (1.) Salisb. Vinterblomme. II-III. Forvildet. 
Callianthemum coriandrifolium Rchb. Alpesmykkeblomst. 5-20cm, Hvide, 
anemonelignende blomster, dog med 5 bægerblade, Bladene 2,5-9cm, 2-3 x 
persilleagtigt fjersnitdelte. VI-VII. Sj. 
Nigella. Sortkommen. Enårige med linjeformet fjersnitdelte blade. 5 blo
sterblade samt 5 små honningblade, 

N. arvensis 1. Agersortkommen. 10-]0cm. Kronbladene hvide eller lyse
hl~. Støvknapperne med brodspids. Bælgkapslerne 1/2 sammenvoksede, om- · 
vendt kegleformede i frugt med skråt oprette grifler, VII-IX. Alm. 
N. sativa L, Ægte sortkommen. 20-40cm. Blosteret hvidt med grønlig el
ler blålig spids, Støvdragerne uden brodspids, Bælgkapslerne 2/3 sammen
voksede, nærmest halvkugleformede i frugt, med oprette grifler, Forv, 
N. damascena L. Jomfruen i det grønne. 20-40cm. Den lysebla blomst om
gives af et svøb af 5 bladlignende højblade, V-VII, Forvildet. 

Trollius europaeus 1, Engblomme, VI-VII. Alm. 
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Isopyru.m thalictroides 1. Muslingeblomst. 10-30cm. Bladene blii.grønne, 
som små akeleJeblade. Et enkelt, hvid~ let affaldende, anemoneagtigt, 5-
bladet bloster, l0-20mm bredt. IV-V. Alm. 
Actaea spicata 1. Druemunke. V-VII. Alm. 
Cimicifuga euronaea Schipcz, Sølvlys, 40-100(200)cm, Bladene meget sto
re, 2-3 x delte med spidse, uregelmæssigt, dybt dobbelt savtakkede, æg
formede smablade. Blomsterne i meget lange og smalle, hvide klaser med 
iøjnefaldende støvdragere. VII-VIII. Spredt. 
Caltha palustris 1. Engkabbeleje. 
Aoonitum. Stormhat, 
1. Hjælmen ca. 3 x så høj som bred. Honningsporerne spiralsnoede ••• 2, 

11 1-2 x så høj som bred. Honningsporerne ej " 5. 
2. Blomsten blå •••···•····•·•••••••••••••·•·•••••••••••••• moldavicum 

gul 3. 
3, Hjælmen med en bred grund og smal overdel ••••••••••••• lasiostomum.. 

t1 sækformet, ikke meget bredere forneden 4, 
4. Bladfligene ]-kløvede til midten ·•••···•••••••••••··••••• vulparia 

ti fjerfligede til over midten lamarckii 
5. Blomsterne gu.le. Blosteret blivende ·•••••••·•••·•••••••••• anthora 

" blå. " affaldende 6. 
6. Hjælmen højere (indtil 2 x) sa lang som bred ····•••••·•••••••••• 7. 

" bredere end høj 9, 
7. Toppen helt uden kirtelhår ••••••••••••••••••••••• , , • , , • variegatum 

11 med ihvertfald nogle kirtelhår 8. 
8. Støttebladene linjeformede ·····•····•·••••••••••••·••· paniculatu.m 

" ægformede toxicu.m 
9, I det mindste nogle forblade tandede til kløvede ··•·••••••• firmum 

Forbladene udelte til helrandede 10, 
10, Oftest over 80cm. Hjælmen 18-25mm •••••••••••• • •••••••·· romanicu.m 

10-60(80)cm. Hjælmen 12-20mm tauricum 
Aconitum lasiostomum Rchb , Rudefliget stormhat, 70-150cm. En stor, man
geblomstret blomsterstand. 4-6 3-kløvede bladafsnit. VII, M.Rodnei. Jud. 
Neamj: Mrea Horaila. Jud,Suceava: Dragole~ti. 
A, moldavicu.m Hacq. Mørk stormhat. 4-6 trekløvede bladafsnit. Hjælmen 
sækformet. Blomsterstanden kort krushåret. VI-VIII, 2 underarter: 
ssp. moldavicu.m: 50-lOOcm. Blomsterne i top. Mangebladet . Alm. 

• ssp. hosteanum (Schur): -60cm, Blomsterne i klase, Fabladet, 
A. vulparia Rchb. Gul stormhat. 50-150cm. Bladene mørkegrønne med 4-6 
afsnit. Hovedblomsterstanden lille, fåblomstret. VI-VII, Spredt, 
A, lamarckii Rchb. Pyrenæisk stormhat. 40-200cm. Bladene lysegrønne 
med 7-8 afsnit. Blomsterstanden stor og mangeblomstret. 
A. anthora 1. Finbladet stormhat. 50-lOOcm. Stænglen dunet, Bladene 
3-4 x delte, fligene l-2mm brede. Hjælmen 8-12xl4-16mm, m,m. halvkugle
formet, VII-IX. Alm. 
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Aconitum variegatum L. Broget stormhat . 60-150cm. Forbladene spaltede, 
sidder m.m. lige under blomsten. Honningbladene rette. Hjælmen ca. 2 x 
så høj som bred. VIII-IX. Spredt. 2 underarter: 
ssp. variegatum: Hjælmen tydeligt krummet. Topgrenene m.m. udstående. 
ssp. gracile (Rchb.) Gayer: Hjælmen næsten lige. Topgrenene oprette. 
A. toxicum Rchb. Kirtelstormhat. 80-200cm, Hjælmen ca. 1,5 x sa høj 
som bred, buklet foroverbøjet. VII-VIII, Spredt. 
A. paniculatum Lam. Topstormhat. 50-120cm. Honningbladene buede. Hjæl
men kun lidt højere end bred, VII-VIII . Alm. 
A, firmum Rchb. Bredfliget stormhat . 70-lOOcm, Bladene ikke tætstille
de under den oftest fåblomstrede klase. VII-IX. Alm. 
A. tauricum Wulfen Sæterstormhat. 10-70cm, Bladene tætstillede under 
klasen. VIII-IX, Alm. 
A. romanicum Wol. (A. flerovii) 60-l50cm. Hjælmen næsten halvkuglefor
met, ca. 2cm høj. Endeklasen fåblomstret, 5-8cm. Bladene med en næsten 
lige grund. Klasen m.m. glat. VII-IX. Jud.Neamj: M.Magura i V.Bistrici
oarei. Jud.Suceava: Pocorita på M.Eva. 
Delåhinium fissum W.& K. Kløvet ridderspore. 50-150cm. Bladene 2-3 x 
hån delte til grunden, fligene l-2mm brede. Indre blosterblade hvide 
med blå spids, længere end de ydre. VI-VIII, Spredt, 
D. elatum L. Stor ridderspore. 50-150cm, Bladene håndformet 3-7-delte. 
Indre blosterblade sortagtige, kortere end de ydre. Bladene med m.m. 
hjærteformet grund, afsnittene ikke frie. VI-VII, Alm. 

e n. simonkaianum Pawt. 60-150cm. Som elatum, men bladene med m.m. kile
formet grund, afsnittene næsten frie, under lem brede, VII-VIII. Sj. 
Jud.Alba: Rund i M,Mare, M.Trascau. Jud,Mure~: Ml. Balea og Ercea i Dl. 
Copacel. Jud.Harghita: Tulghe~ la Pietrele Ro~ii. Jud.Vilcea: M,Capa}i
nii. Jud.Dimbovija: V.Dimbovicioarei. 
Consolida orientalis (Gay) Schrodinger Hyacintridderspore. 30-50cm. 
Blomsterne i klase. Nedre støtteblade fligede, Forbladene nar blomstens 
grund. Sporen under 12mm. VI-VII. Alm. 
C, ajacis (L,) Schur (c. ambigua) Haveridderspore, 30-60cm. Blomsterne 
mest i klase, Nedre støtteblade fligede. I det mindste de nedre forbla
de når ikke blomsten, Sporen 13-18rnm. VI-VIII. Dyrket og sj. forvildet. 
C, regalis S.F,Gray Kornridderspore, 30-80cm, Blomsterne i en stærkt
grenet top. Nedre støtteblade hele. VI-VIII. Alm. 2 underarter: 
ssp, regalis: Stænglen svagt grenet, toppen tæt. Blomsten 12-15mm. 
ssp, paniculata (Host) So6: Stænglen stærkt grenet, toppen meget åben. 
Blomsten 9-llmm, 
Anem.one. Simmer. 
1. Blomsterne gule 

" hvide 
2, Stænglen med en skærm 

" 1-bloms tret 
af 3-8 blomster 

ranunculoides 
2. 

narcissiflora 
3. 
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3, Blosterbladene glatte på ydersiden •• , , • , •• , ••. •.••.••..• nemorosa 

1
• hårede u u 

4. 5 blosterblade pa 20-35xl0-20mm ...................... . 
8-10 blosterblade på 12-20x5-9mm 

Anemone nemorosa L. Hvidsimmer. III-V, Alm. 
A. ranunculoides L, Gul simmer, III-V, Alm. 

4. 
silvestris 
baldens is 

A. narcissiflora L. Bjærgsimmer, 20-40cm, Uldhåret, Bladene handformet 
delte. Med 3 siddende og ligeledes delte stængelblade under skærmen. 
5(6) blosterblade, V-VII. Alm, 
A. silvestris L. Filtet simmer. 15-50cm. Filtet med håndfligede blade. 
15-30cm. V-VI. Alm. 
A. baldensis L, Stensimmer, 6-25cm, Stænglen lådden, Bladene 2 x hånd
snLtdelte med fligede afsnit. VII-VIII. Sj. (Pulsatilla alba uden frugt 
ligner den meget, men har 6-7 blosterblade og ikke 8-10). 
Hepatica nobilis Miller Blåsimmer, IV-V. Spredt. 

9 H. transsilvanica Fuss Ungarsk simmer. 5-20cm, Bladlapperne med 3-5 
store rundtakker. Blomsterne 25-40mm brede, oftest med 8-9 elliptiske 
blosterblade. IV-V. Spredt. 
Pulsatilla. Kobjælde. 
1. Stængelbladene kortstilkede, af grundbladenes type •••••••••• alba 

" siddende, smalfligede, ulig grundbladene 2. 
2, Grundbladene håndflige de •••••.••••••••••••••••.••• , ••••••• pate ns 

" fjersnitdelte 3, 
3. Blomsterne oprette •••••••••••••••••••••••••••••••••• , • , •••••••• 4. 

" nikkende 5. 
4. Grundbladene 3-4 x delte med 7-9 hovedafsnit ······•••••• vulgaris 

2 x " " 3-5 halleri 
5. Blosteret under l,5 x støvdragerne, med krum spids ••••• pratensis 

" mindst 2 x " , uden " " montana 
Pulsatilla alba Rchb. Hvid kobjælde, 6-30cm, Bladene 3 x fjersnitdel
te. 6-7 hvide blosterblade på l-2xl/2-lcm. V-VII. Alm. 
P. pratensis (L,) Miller ssp. hungarica So6 Nikkende kobjælde. Under
arten med blomsten gul indvendLgt. III-V, Sj, 
P. montana (Hoppe) Rchb. Bjærgkobjælde. 5-15cm, Grundbladene 3 x del
te, til stede under blomstringen. Mørklilla blomst, III-IV. Alm. 
P. vulgaris Miller sst. grandis {Wenderoth) Zamels Opret kobjælde. 
Bladene kommer frem e ter blomstringen. III-IV, Spredt, 
P, halleri (All.) Willd. ssp. slavica (Reuss) Zamels Filtet kobjælde. 
5-i2cm i blomst. Grundbladene udvikles under blomstringen, ofte tæt 
uldhårede. IV-V, Jud.Iaii: Mirze~ti. 
P. patens (L,) Miller Åben kobjælde. 5-30cm. Kronbladene m.m. udstaen
de . III-IV. Spredt. 
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Clematis, Skovranke, 

1. Kronen blå .•••••••••••.•••••••••••••••.••••••••••••••••.•••••• 2. 
" hvid 3, 

2. Bladene fjersnitdelte. Forveddet slyngplante ••••••••••••• alpina 
t1 udelte, ægformede. Opret staude integrifolia 

3, l-l,5m høj, opret staude, Kronen glat med filtet rand ••••• recta 
Slyngplante. Kronbladene filtede på begge sider vitalba 

Clematis integrifolia L, Ægbladet skovranke, 30-60cm. Bladene indtil 
9x5cm, Stænglen ender i en stor, mørkeblå blomst med kronblade pa 4-5 
cm, V-VI, Spredt, 

C, recta L, Opret skovranke. Bladene blågrønne, op til 25cm, l x 
fjersnitdelte med 5-7 afsnit. Blomsterne 2cm brede, i store, endestil
lede toppe. VI-VII, Alm. 

C. vitalba L, Almindelig skovranke. VI-IX. Alm. 

C. alpina (L.) Miller Alpeskovranke. l-2m. Bladene 2 x trekoblede med 
smalt ægformede afsnit. Blomsterne m.m. lyseblå, nikkende, Kronbladene 
2,5-4cm. VI-VII. Alm. 

Adonis. Adonis. Stærkt fligede blade. Forlænget frugtstand. 

1. Flerårig. Gule støvknapper, Mindst 10 gule kronblade •••••••••• 2, 
Enårig, Sortlilla støvknapper. 5-8 røde (sJ, gule) kronblade 3, 

2. Bladfligene smalt linJeformede og helrandede •••.••••••• vernalis 
" linje-lancetformede og tandede volgensis 

3. Nøddens overkant næsten ret, uden noget hak op •••••••••••• annua 
" " med et kantet eller afrundet fremspring 4. 

4. Bægerbladene hårede. Nødden med sort spids •••••••••••••• flammea 
" glatte. " helt grøn aestivalis 

Adonis vernalis L, Våradonis, 10-40cm, Blomsterne 4-8cm brede, 10-20 
elliptiske kronblade. Bægeret 1/2 x kronen. Nødderne ret tæt dunede, 

A. volgensis Steven Tandet adonis. 15-45cm. Flere smalt lancetforme
de kronblade end hos vernalis. Bægeret 1/3 x kronen. Nødderne kun du
nede ved grunden. IV-V. Sj, 

A. annua L. Høstadonis. 15-35cm. Bægerbladene glatte. Kronbladene 
skarlagenrøde med sort grund, Frugten 3,5-5mm. VI-IX. Dyrket og farv. 

A, flammea Jacq. Skarlagenadonis. 20-50cm. Nødden 2,5-4mm, med et hak 
op lige ved næbbet, Kronen skarlagen- til blodrød, sjældent gul, mest 
med sort grund. V-VII. Sj. 

A. aestivalis L, Junkeren i det grønne. 20-60cm, Kronbladene mønjerø
de, sjældnere gule, med sort grund. Nødden mest 3,5-6mru, overkantens 
fremspring 1/2-1/3 fra næbbet. V-VII. Alm. 

Ranunculus, Smørblomst. 

1. Blomsterne hvide ••••••••• ti •••••••••••••••• • •••••••••••• ti •••••• 2. 
" gule 13. 
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2, Vandplante , •••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3. 
Landplante 9. 

3, Bladene ofte over 8cm, lig eller længere end stængelleddene 4. 
" under 8cm, kortere end stængelleddene 5, 

4, Blomsterbunden tydeligt håret ·•••••·••••·••••••••••• penicillatus 
" m.m. glat flui tans 

5, Bladene fligede il plan, ikke sammenfaldende ••••••••• circinatus 
" sammenfaldende uden for vandet 6. 

6. Kronbladene 3,5-5,5mm, ikke overlappende, Ingen flydeblade ••••• 7. 
5-15mm, overlappende, Ofte med flydeblade 8, 

7. Modne frugt over 1,5mm, m.m. ægformet ••·••••••••••• trichophyllus 
" " under 1mm, m.m. kugleformet rionii 

8. Frugtstilken kortere end det tilhørende flydeblads stilk, Hon-
ningkirtlen kredsrund. Tandede bladlapper aquatilis 

Frugtstilken længere end det tilhørende flydeblads stilk. Hon-
ningkirtlen pæreformet. Rundtakkede bladlapper peltatus 

9, Grundbladene rundagtige, hele og rundtakkede •••••••••••• crenatus 
Bladene del te 10. 

10. Stænglen 30-120cm, flerblomstret ••• •• •.•••••••••••••••.•••••• 11. 
" 5-15cm, 1-2-blomstret 12, 

11. Grundbladenes midterafsnit kortstilket •••••.•••••• aconitifolius 
" ustilket platanifolius 

12. Bægeret stærkt rustfiltet .•••••••••••••••••••••••••••• glacialis 
" glat alpester 

13, Luftbladene alle udelte ................... ,. ................. 14, 
I det mindste nogle luftblade delte 21. 

14. 3 bægerblade ....•...•.• , . , •...... , ...•...•.........•.... ficaria 
5 15. 

15. Grundbladene nyreformede, Stængelbladene kile-vifteformede 
flabellifolius 

Anderledes 16. 
16. Det nederste stængelblade så bredt som langt ••••··•·••···· thora 

Stængelbladene længere end brede 17, 
17. Blomsterne siddende ···············•••·•••·••••••••• lateriflorus 

stilkede 18. 
18. Med fintfligede vandblade ••••••••••••••••••••••••••• polyphyllus 

Alle blade hele 19. 
19. 50-150cm høj. Opret. Blomsten 3-5cm bred ••••••••••••••••• lingua 

Lavere. Blomsten højst 2cm bred 20, 
20. Enårig. Blomsten 5-9mm bred, Nødden finvortet ophioglossifolius 

Flerårig. Blomsten 8-18mm bred. Nødden jævn flammula 
21. Stænglerne krybende og rodslående •••••··•····•••••••••••• repens 

" ikke krybende eller rodslående 22. 
22. Enårig ......•.. , .•.....•..........•...........••. , • . . • . . . . • . • 23. 

Flerårig 26, 
23. Mange nødder på ca. 1mm i et forlænget hovede ••···•·• sceleratus 

4-30 nødder i et rundt hovede 24. 
24, Nødderne 2-4mm, jævne eller fintprikkede ••••••••••••••·· sardous 

t1 5-8mm, med tornede sider 25, 
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25. Bladene svagt lappede. Bægeret nedadrettet ••••••••••• muricatus 

" smalfligede. Bægere,; udstående arvensis 
26. Bægerbladene nedadrettede ••••••··••················•········ 27. 

11 udstående 30. 
27, Frugtstanden forlænget. Nogle rødder fortykkede ••••••••••••· 28. 

" rund 29. 
28. Tiltrykt silkehåret. Lange, smalle bladflige ••••••••• illyricus 

Udstående håret oxyspermus 
29. Blomsterstilken trind. Alle rødder tynde constantinopolitanus 

furet bul bo sus 
30. Frugtstanden forlænget ...................................... 31. 

0 rund 32. 
31, Grundbladene 2-3 x fjersnitdelte ••••••••••••••••• millefoliatus 

1 x fodfligede pedatus 
32. Nødderne dunede, svagt sammentrykte. 1 x smalfligede stængelbl.33. 

11 glatte, tydeligt sammentrykte 35. 
33. Grundbladene runde-nyreformede, udelte, tandede ••••• cassubicus 

" m.m. delte 34. 
34, Stængelbladenes flige tandede eller lappede ·•••••••••••• fallax 

" " helrandede auricomus 
35. Blomsterstilken furet ....................................... 36. 

trind 37. 
36. Grundbladene smalfligede ••···•••••·····•••••·••••• polyanthemos 

bredt 3-lappede nemorosus 
37. 10-15cm høj, 1-3-blomstret bjærgplante. Haret blomsterbund •. 38. 

15-80cm høj, oftest flerblomssret 39. 
38. Bladene m.m. glatte ··•••••··••••••••••·••••••••• pseudomontanus 

" dunede oreophilus 
39. Stængel og blade tiltrykt dunede eller halvglatte •·••••••••• 40. 

" " " sti vhårede 41. 
40. Bladene med 3-5 brede lapper. Håret blomsterbund •••• carpaticus 

smalfligede. Glat blomsterbund acer 
41. Frugtens næb stærkt krummet ·•·•••••·•••••••·•·•·••• lanuginosus 

" " ret strigulosus 
Ranunculus constantino olitanus (DC.) D'Urv. Tæthåret smørblomst. 

- 0cm. Tæt u staende- unet orneden, tiltrykt-dunet foroven. Blad
lapperne bredt ægformede med tandede lapper, IV-V. SJ. 
R. polyanthemos L. Mangeblomstret smørblomst. V-VII. Alm. 
R. nemorosus DC. Lundsmørblomst. VI-VII. Alm. 
R. repens L. Lav smørblomst. V-VIII. Alm. 
R. lanuginosos L. Uldhåret smørblomst. V-VII. Spredt, 
R. acer L. Bidende smørblomst. V-VIII. Alm. 
R. strigulosus Schur Bladene lidt tykke og læderagtige med brede af
snit . Bægeret med m.m. udstående, ved grunden kortere og mod spidsen 
længere hår. V-VIII. 

R. pseudomontanus Schur Grundbladene bredt 3-5-lappede. Stængelblade-
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ne smalfligede. Nødden meget kortnæbbet. VI-IX. Alm. 
Ranunculus oreophilus Bieb. Kortnæbbet bjærgsmørblomst. Som foregaen
de, men roden med harbundter foroven. V-VIII. Alm. 
R. carpaticus Herbich Karpatisk smørblomst. 15-40cm. Lang, krybende 
jordstængel. 1-3 op til 15cm brede grundblade. Dunede bægerblade. Kron
bladene ca. 20mm. VI-VII. Alm. 
R. bulbosus L. Knoldsmørblomst. V-VII. Alm. 2 underarter: 
ssp. bulbosus: Stængelgrunden knoldformet fortykket. 
ssk. aleae (Willk.) Rouy & Fouc.: Stængelgrunden ikke eller næppe for
ty ket. 
R. sardous Cr. Stivhåret smørblomst. V-IX. Alm. 
R. muricatus L. Pigsmørblomst. 5-35cm. Opret med hul stængel. Bladene 
groft takkede til 3-5-lappede. Nødderne kortpiggede, med et næb pa 2-3 
mm. V-VI. Sj. 
R. arvensis L. Agersmørblomst. 5-30cm. Opret og grenet foroven. 3-7 
oftest langtornede nødder med et næb på 3-4mm. V-VII. Alm. 
R. oxispermus Willd. Spidsfrugtet smørblomst. 10-40cm. Bladene mest 
tydeligt længere end brede, med dybt delte lapper. Nødderne med et ret 
næb, længere end nødden. V-VI. Sj. 
R. illyricus L. Steppesmørblomst. l0-35cm. Hvidfiltet. Grundbladene 
l-2 x delte med 2-Jmm brede, helrandede flige. V-VI. Spredt. 
R. pedatus W.& K. Fodfliget smørblomst. 15-JOcm. Næsten helt glat. 
Grundbladene fodformet 3-5-delte med helrandede eller dybt todelte fli
ge. Hindeagtige nødder. IV-V. Spredt. 
R. millefoliatus Vahl Fjerfliget smørblomst. 10-30cm. Grundbladene 
stærkt smalfligede, fligene 3/4-lmm brede. Frugthovedet kort aflangt. 
R. auricomus L. Nyrebladet smørblomst. V-VI. Alm. 
R. fallax (Wimmer & Grab.) Kerner Rundbladet smørblomst . 20-50cm. Mel
lemform mellem den foregående og efterfølgende. IV-VI. Alm. 
R. cassubicus L. Kassubisk smørblomst. 20-50cm. Grundbladene læderag
tige, mørkegrønne, sav- til rundtakkede, op til 10cm brede. IV-VI. Alm. 
R. flabellifolius Heuffel Viftebladet smørblomst. 20-30cm. Grundblade
ne rundtakkede. Stængelbladene kileformede, helrandede, dog med afrun
det, savtakket yderdel. IV-VI. Jud.Cara~-Severin: Cara~ova, Oravita, 
Prigor, Plavi~evi~a. 
R, sceleratus L. Tiggersmørblomst. V-VIII. Alm. 
R. ficaria L. Vorterod. IV-V. Alm. 2 underarter: 
ssp. bulbifer Lawalr~e: Bladene ikke i roset. Med yngleknopper i blad
hJørnerne efter blomstringen. 
ssp. calthifolius (Rchb.) Are.: Bladene i roset. Ingen yngleknopper. 
R. thora L. Giftsmørblomst. 10-30cm. Ingen grundblade under blomstrin-
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gen. Nederste stængelblad 8-13cm, nyreformet og takket, de øvre små. 
1-få blomster, VI-VII, SJ. 
Ranunculus al1ester L. Alpesmørblomst. 3-12cm. Glat og skinnende. Bla
dene med 3-5 apper, hver med 3-5 tænder eller lapper, VI-IX. Sj. 
R. crenatus w.& K. Rundtakket smørblomst, 4-12cm. Glat flerårig. 1-2 
små, smalle stængelblade. 1-2 blomster, 2-2,5cm brede, VI-VIII. Spredt, 
R. aconitifolius 1. Stormhattesmørblomst. 20-50(-lOO)cm. Bladene dybt 
håndformet 3-5-delte med m.m. smalt rudeformede, savtakkede afsnit. 
Blomsterstilken dunet under blomstringen, 1-3 x støttebladet. Spredt. 
R. olatanifolius L. Lønbladet smørblomst, 40-120cm, Nær foregaende. 
Blomsterstilken altid glat, 4-5 x støttebladet. VI-VII. Alm. 
R. glacialis L. Issmørblomst. 10-15cm. Oftest glat bortset fra bægeret. 
Bladene med 3, oftest stilkede og atter dybt delte afsnit. VII-IX. SJ, 
R. flammula 1, Kærsmørblomst. VI-IX. Alm, 
R. lingua L. Langbladet smørblomst, VI-VII. Alm. 
R. ophioglossifolius Vill. Tungesmørblomst. 10-40cm, Bladene lancet
til bredt ægformede, ofte svagt tandede. Stænglen slap, opstigende, 
Nødderne 1,5mm, IV-VII, Sj. 
R. lateriflorus DC, Stilkløs smørblomst. 5-25cm. Stærktgrenet enårig. 
Blomsterne 2,5-3rnm, i stænglens forgreningspunkter og modsat bladene. 
Lysegul krone. IV-V, Spredt. 
R. poly~hyllus W.& K. Forskelligbladet smørblomst. 10-15cm. Krybende 
og opstigende, Vandbladene trådfligede; luftbladene 5-lOmm, hele til 
svagt 3-lappede. Blomsterne små, 3-6mm. IV-V. Sj. 
R. peltatus Schrank Storblomstret frøpeber. V-VIII. Spredt. 
R. aquatilis L. Almindelig frøpeber. V-VIII, Spredt, 
R. trichophyllus Chaix Hårfliget frøpeber. VI-VIII. Alm. 
R. rionii Lagger Enårig frøpeber, V-VIII, Spredt, 
R, circinatus Sibth, Kredsbladet frøpeber, VI-VIII. Sj. 
R, fluitans Lam. Flodfrøpeber. Ingen flydeblade, Udvoksede blade 10-30 
cm lange, afsnittene m.m. parallelle. VI-VIII. Sj. 
R, ~enicillatus (Dum.) Bab, (R. pseudofluitans) Penselfrøpeber. Som fo
regaende, men undertiden med flydeblade. V-VIII, SJ. 
Ceratocephalus testiculatus (Cr.) Roth Ret kartefrø. 2-5cm, Enårig ro
setplante med håndfligede blade, Små gule blomster med bæger, Ret stor, 
ægformet frugtstand. III-IV. Alm. 
Myosurus minimus L, li'lusehale. IV-V. Alm. 
Aquilegia transsilvanica Schur Storblomstret akeleje. 15-45cm. Sporen 
knap 1/2 x blosteret, hagekrumrnet. Ydre blosterblade 22-40xl6-22mm, 
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blålilla. VII-VIII, Sj, 11'1.Bucegi, M.Iezer, M.Fagara(j, (alm.), M,Paring. 
Aquilegia nigricans Baumg. Mørk akeleje. 15-SOcm. Stænglen kirtelhåret. 
Støvdragerne rager 2-lOmm ud af blosteret. Ydre blosterblade 25-35mm, 
Sporen krummet, mindst lig blosteret. VI-VII. Spredt. 
ssp. ni~ricans: 40-80cm, Med mange blå til mørkt blålilla blomster. 

•ssp. su scapcsa (Barbas) So6: 15-30cm. 1-3 klart blå blomster. 
A. vul~aris L. Alm. akeleje. Sporen mindst lig blosteret. Stænglen uden 
kirtel år. Støvdragerne højst l(-5?)mm udragende. VI-VII. 
Thalictrum. Frøstjærne. 
1. Blomsterne i klase. Stænglen med 0(-1) blade ••••••••••••• alpinum 

i top. Stænglen flerbladet 2. 
2. Støvtråden foroven så bred som støvknappen •••••• • • aquilegifolium 

" trådformet 3 • 
J. Bladafsnittene ca. så brede som lange •••••••••••••••••••••••••• 4, 

2-10 x så lange som brede 5, 
4, Stængel og blade tætkirtlede ••••••••••••·••••••••••••••• foetidum 

" " " glatte minus 
5 . Støvdragerne hængende. Støvknapperne brodspidsede •••••••• simplex 

" oprette. " højst meget kort brodspids. 6. 
6 , Uden udløbere. Bladene uden skedelapper ·•·········••••••• lucidum 

Med " • Unge blade med små (1mm) skedelapper flavum 
Thalictrum aquile§ifolium L. Akelejefrøstjærne. 40-120cm, Bladene 2-3 
x trekoblede, små ladene højst 1,5 x så lange som brede, Støvtrådene 
lyslilla eller hvide. V-VIII. Alm. 
T, alpinum L. FJældfrøstJærne. 5-12cm. Bladene 1-2 x delte med rundag
tige, tandede småblade. Blomsterne grønlilla, først hængende, siden op
rette.V-VII. Sj. 
T. foetidum 1. Stinkende frøstjærne, 20-40cm. Planten stinkende. Små
bladene højst 2-4(5)mm lange, virker rynkede pa grund af de indsænkede 
ribber, Gule, hængende blomster. VI-VIII. Spredt. 
T. minus L. Liden frøstjærne. V-VIII. Alm. 3 underarter: 
sså. saxatile Schinz & Keller: Bladene samlede på eller under stængel
mi ten. Smabladsundersiden med fremtrædende ribber. 
sså. minus:Bladene m.m. jævnt fordelte. Toppen grener sig over stængel
mi ten. Småbladene mest 4-15mm brede. 
ssp. majus (Cr,) Rouy & Fouc,: Toppen grener sig ved stængelmidten , 
Bladene m.m. jævnt fordelte. Småbladene mest l0-30mm brede. 
T. simulex L. Rank frøstjærne. VI-VII. Alm. 2 underarter: 
ssp, s1mr1ex: øvre småblade 3-5mm brede, lappede eller tandede. 
ssp, galioides (Nest.) Borza: Alle småblade 1-2mm brede, udelte. 

T. lucidum 1, 
Ingen udløbere 
Nedre småblade 
T. flavum L, 

Skinnende frøstjærne. 60-120cm. Bladoversiden skinnende, 
og derfor ikke bestanddannende. Stænglen mat og furet, 
16-25x3-5mm. VII-VIII, Alm. 

Gul frøstjærne . VI-VIII. Spredt. 
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PAEONIACEAE 

Paeonia. Bonderose. 
1. Nedre blade med over 40 flige, hver under 5mm bred ••• tenuifolia 

" " under 40 afsnit, hvert over 5mm bredt 2, 
2, Nedre blade med 17-30 smalt elliptiske afsnit •••·••·•• peregrina 

Alle blade med 9-16 elliptiske til rundagtige afsnit 3. 
3. Småbladene rundagtige med bølget rand •··•••••••·······•• daurica 

" elliptiske til ægformede, flade mascula 
Paeonia tenuifolia L. Smalfliget bonderose. 10-50cm. Bladundersiden 
dunet. Blomsten 6-8cm bred. Gule støvtrade. IV-V. Spredt. 

P. peregrina Miller Balkanbonderose. 50-80cm. Yderste bladafsnit ind
til 8-9xlcm, med børster langs oversidens ribber, Blomsten 7-13cm bred. 
Støvtrådene røde. V-VI. Spredt mod syd, 

P. mascula (L.) Miller Storbladet bonderose, 50-70cm, Bladene 2 x 
trekoblede. Blomsten 8-14cm bred. 3-5 bælgkapsler. IV-V, Sj. SV. 
P. daurica Andrews Rundbladet bonderose, 50-70cm. Som foregående, men 
2-3 bælgkapsler. V-VI. Jud.Mehedinii: Virciorova pa M.Ciocanu. Jud,Bu
zau: Salcia på Plaiul Saraiii. Mrea Ciolanu på Dl. Poiana Rotunda. 

BERBERIDAC-'EAE 
Gymnosperrniurn altaicum (Pallas) Spach Fingret blærekapsel. 5-20cm. 
Hver stængel med 1 grund-og l stængelblad samt 1 klase. Grundbladet 3-
koblet og derefter 4-7-fingret. Stængelbladet h~nddelt. Klasen med 6-12 
gule 6-talsblomster. IV. Sj. Jud.Tulcea: Agighiol, Izvoarele på Dl.Con
sul, Greci, Derna, Luncavi}a. 
Berberis vulgaris L, Alm. surtorn. V-VI. Spredt. 

PAPAVERACEAE 
Papaver. Valmue. 
1. Flerårig. Kronen gul (sj. hvid) •••••••••• corona-sancti-ctephani 

Enårig. Kronen rød, rødlilla (eller sj. hvid) 2, 
2. Stængelbladene blågrønne og stængelomfattende •••••••• somniferum 

" grønne , ikke " 3 • 
3 • Kapsel og frugtknude med børster • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4. 

" " " glatte 5. 
4, Modne kapsel 2-4 x så lang som bred •··••••••••••••·•·•· argemone 

" " ind til 2 x så lang som bred hybridum 
5, Kapslen 1-1,5 x så lang som bred •••·•·•····••·•••·•··•·•• rhoeas 

'' 2-3 X'' ,, ,, '' 6. 
6, Støvknapperne mørklilla. Planten stivhåret •·••••••••••··· dubium 

gule. Planten halvglat laevigatum 

Papaver somniferum L. Opiumsvalmue, VI-VIII. Forvildet. 

P. rhoeas L. Kornvalmue. V-VII. Alm. 

P. dubium L. Gærdevalmue. V-VI, Alm. 
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Papaver laevigatum Bieb, Glat valmue, Som foregående, men arskiven 
lidt udadhvælvet (m.m. flad hos dubium,). Jud,Mehedinii. 
P. argemone L. Køllevalmue, V-VI. Spredt . 

P. hybridurn L. Vinvalmue. 20-50cm, Kronen vinrød med sort grund, Kap
slen 10-15x7-8mm, omvendt æg- til kugleformet, V-VII. Spredt. 

• P. corona-sancti-stephani Zap. Rumænsk alpevalmue. 5-20cm. Bladene 1-2 
x delte, fligene l-2mm brede. VII-VIII, Sj. M,Tible~, M.Rodnei, M.Buce
gi, M.Birsei (Piatra Craiului), M.Fagara~ (Riiosu, Capra Budei, Muncel), 
M.Godeanu (Piatra Iorgovanului, Piule). 
Glaucium flavum Gr. Strandhornskulpe. 30-90cm. Stærkt blågrøn 2-flerå
rig med store, gule valmueblomster. Kapslen linjeformet, 15-30cm, ikke 
indsnøret mellem frøene. Frugtknuden knudret i hele sin længde.VI-VIII. 
G. leiocarpum Boiss, Mørkegul hornskulpe. Som den foregaende, men 
blomsten mørkegul. Kapslen højst 10cm, lidt indsnøret mellem frøene. 
Frugtknuden kun knudret i spidsen. øst. 

G, corniculatum (L.) Rud, Rød hornskulpe, J0-40cm. Dunet enarig med 
indtil 3cm lange, orange eller røde kronblade. Kapslen indtil 20cm, med 
tiltrykte børster, VI-VIII. Alm. 

Chelidoniwn majus L, Svaleurt. V-IX. Alm. 
Corydalis. Lærkespore. 
1. 1-2-årig. Hvide blomster i akselstillede klaser ••••••••• capnoides 

Flerå rig. Endestillet klase 2. 
2. Støttebladene fligede ·············••······•···········•··•··•••· J. 

" hele 4. 
J. Klasen med oftest 6-10 blomster. Griflen ret ·····•••••••••• pumila 

" " 10-20 blomster. Griflen knæbøjet forneden solida 
4. Klasen med 2-8 blomster på 10-15mm ·••·•·•·••··•·•••••·· intermedia 

10-20 blomster på 18-JOmm bulbosa 
Corydalis capnoides (L,) Pers. Hvid lærkespore, 10-40cm. Klaserne med 
5-~ hvide blomster med gul spids på ll-16mm. Nedre støtteblade fligede, 
øvre hele. V-VI, Spredt. 
C. bulbosa (L.) DC. Hulrodet lærkespore, IV-V. Alm. 2 underarter: 
ssp. bulbosa: Knolden hul. Midtersmåbladet m.m. siddende. 
ssr. marschalliana (Pallas) Chater: Knolden fyldt. Midtersmabladet kort
stilket. Kronen hvid eller gul, sjældent rødlilla. 
C. intermedia (L.) Merat Liden lærkespore. IV. Sj. 

C. pwnila (Host) Rchb. Fingerlærkespore. IV. Sj. 
C. solida (L.) Clairv. Langstilket lærkespore. III-IV. Alm. 2 ssp.: 
ssp. solida: Øverste støtteblade delte. Kronen rødlilla. Alm. 
ssp. slivenensis (Velen.) Hayek: øverste støtteblade hele. Kronen blegt 
rødlilla eller gullighvid. Spredt. 

Fumaria. Jordrøg. 
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1. Frugtstilken tilbagebøjet ••••.••••••••••••••••••••••••••••••••• 2. 
" skråt udstående til opret 3. 

2. Kronen 7-lOmm, lyserød, Frugten lidt bredere end lang •••• petteri 
" 5-6mm, blegrød. " rundagtig kralikii 

3. Bægerbladene 0,5-1(-1,5) x 1/4-3/4 mm, smallere end kronen ••••• 4. 
" 1, 5-3 , 5 X 3/ 4-3 mm 6 • 

4, Støttebladet mindst lig blomsterstilken, Kronen hvid ., parviflora 
korte re end • lyse rød 5. 

5. Blomsterstilken 4mm, Støttebladet højst 1/3 x stilken schleicheri 
" indtil 2,5(3)mm. Støttebladet over 1/3 x stilken 

vaillantii 
6, Støttebladet længere end blomsterstilken ••••••••·•·•·• densiflora 

" højst lig blomsterstilken 7. 
7, Frugten ca, 2x2mm, tilspidset fortil •••••••••••••••••••••• jankae 

afskåret eller svagt udrandet fortil 8. 
8. Frugten ca. 2x2mm, rundagtig •••••••••••••••••••••••••• rostellata 

" 2x2, 5-3mm, omvendt nyreformet officinalis 

Fumaria petteri Rchb. ssp. thuretii (Boiss.) Pugsley Spidsbladet jord
røg. 15-30cm. Klasen kortstilket til m.m. siddende, Støttebladet ca.= 
frugtstilken. Klasen med 15-35 blomster. IV-V. Sj. 

F. kralikii Jordan Spidsbægret jordrøg. 10-25cm. Klasen med 10-18 
blomster, Støttebladet m.m. = frugtstilken. IV-V. Sj. 

F. densiflora DC, Tætblomstret jordrøg. l0-30cm. Klasen med 20-25 
blomster, stilken meget kort. Kronen 6-7mm, lyserød. Bægeret 2,5-3,5 x 
2-3mm, Frugten rundagtig, kølet, V-IX, Spredt. 

F, rostellata Knaf Næbjordrøg. 15-50cm, Klasen med 15-25 blomster, med 
kort stilk. Kronen 7-9mm, Bægeret 2-2,5 x ca.l,5mm, tandet. VI-VII,Alm. 

F, officinalis L, Lægejordrøg. V-IX, Spredt, 

• F. jankae Hausskn, Kronen 4-5mm, Bægeret l,5x3/4mm, VI-VII. Jud.Bihor: 
Sacueni. 

F, schleicheri Soyer-WU.1. Mørk jordrøg. 10-30cm. Klasen med oftest 
12-20 blomster, først lig, senere længere end stilken, Støttebladet ca. 
1/3 x frugtstilken. Kronen mørkrosa, 5-6mm. Bægeret lx0,5-0,75mm, Alm. 

F. vaillantii Loisel. Bleg jordrøg. 5-30cm. Klasen mest med 6-12 blom
ster. Støttebladet ca, 3/4 x frugtstilken. Kronen 5-6mm, blegrød. Bæge
ret 0,7-lx0,3-0,5mm, m.m. fliget-tandet. V-X. Alm. 

F. parviflora Lam. Smiblomstret jordrøg. 10-20cm. Bladene med furede 
flige. Klasen m.m. siddende. Bægeret 0,5-lx0,5-0,75mm, V-IX. Spredt, 

CRUCIFERAE 

l. Skulpen hængende og fladtrykt 
" ikke hængende 

2. Blomsten hvid ......................• , •.•.....•.••.•••... 
gul 

2. 
4, 

Peltaria 
3, 
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3. Skulpen skiveformet. Med grenede har. Enarig •··••••••··· Cl ypeola 
" længere end bred, dråbeformet, M,m. glat Isatis 

4. Langskulpet. Skulpen over 3 x så lang som bred ••••••.•••••••••• 5. 
Kortskulpet, " højst 3 x så lang som bred 34, 

5, Ledskulpe , , , , , • , , , , , , , , , •• , •• ,, ••••••••••••••••••.•••••••••••.• 6. 
Almindelig langskulpe 8. 

6, Kronen gul eller hvid •••••••••••••.•••.••••••••••••••••• Raphanus 
" rødlilla 7. 

7, Bladene ikke kødede, Spredt kirtelhåret •··•••··•••·••• Chorispora 
kødede, Glat Cakile 

8. Planten glat eller kun med ugrenede hår •···•·•·•••·••••••···•·· 9. 
med grenede hår 27. 

9. Bægerbladene oprette. Bægeret lukket ········•··••••••·••••·•·· 10. 
" opret-udstiende eller udstaende. Bægeret åbent 12. 

10. Skulpen med sværdf ormet næb ••••••••••••••••••••• , ••••••••• Eruca 
" uden 11. 

11. Alle blade helrandede oe med pilformet erund •••••••••• Conringia 
Anderledes Erucastrum gallicum + Brassica elongata 

12. Skulpens klapper med 3-7 ribber .............................. 13, 
" " " 0-1 15, 

13. Kronen hvid •••••••••••••••.•••••• , •••••• , •••••••••••••• Alliaria 
gul 14. 

14. Skulpen med et kantet næb på mindst 10mm ••••••••••••·••• Sinapis 
" uden næb Sisymbrium 

15. Skulpens klapper uden tydelig ribbe ·••••••••·••··········•••· 16, 
" " med " 21. 

16. Skulpens klapper flade. Skulpen stærkt sammentrykt ••·••·••••· 17. 
" hvælvede. Skulpen ikke stærkt sammentrykt 19, 

17. Skulpen under 7 x så lang som bred ••••••••·••·•·•··•••·••· Draba 
" over 7 x " 18. 

18. Bladene snitdelte med frie småblade •••••••·••••••••••• Cardamine 
højst fligede Arabis 

19. Kronen hvid •••••• , •••••••••••••••• , ••••••••••• , • , •••• Nasturtium 
gul 20, 

20. Frøene 1-radede ... , .•........••.•...••.•..•.....•...• , • Barbarea 
2-radede Rorippa 

21. Skulpen stærkt sammentrykt ••••••••••.•••••••••••• • ••••••••••• 22. 
" ikke stærkt sammentrykt 23. 

22. Stængelbladene siddende , •••••••• , •••• , ••••••••••••••••••• Ara bis 
Nedre og midterste stængelblade stilkede Cardaminopsis 

2 3. Frøene 2-rade'de ••••• , ••••••••••••••• , •••••••••••••••• Diplotaxis 
1-radede 24. 

2 4. Kronen hvid ••••••••••••••••••• , ••••• , , •••••••••••••• Arabidopsis 
0 gul 25. 

25. Skulpeklapperne hvælvede ••••••••••••••••••••••••••••••• Brassica 
kølede 26. 

26. Skulpen uden næb, højst svagt knudret •·••••······•••••• Barbarea 
" med næb og knudret Erucastrum 
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27. Bladene fint 2-3 x delte •••••••••••••••••••••••••••• Descurainia 
0-1 x delte 28. 

28. Bægeret opret •••••.•••••••••••••••••••• , ••••••• , ••••••••• , • , , 29, 
" opret-udstaende til udstaende 32. 

29. Kronen gul, bleggul eller orangebrun, uden lilla arer ••••···· 30, 
" rød, hvid eller bleggul med lilla årer 31. 

JO. Skulpen med tværstillede, tvegrenede hår. 2-radede frø .• 5yrenia 
" ud~n ~ " u 11 • 1-radede 11 Erysirnum 

31. Skulpen trinu og lang. Støvfanget dybt tvelappet ••••••. Uesperis 
" flad, 7-18mm, " hovedformet Aubrieta 

32. Frøene 2-radede, Skulpen flad og kort ··•··••···••••••••••• Draba 
" 1-radede 33. 

33. Skulpeklapperne hvælvede •.••••••••••••.••••••••••••• Arabidopsis 
" flade 18. 

34. Kronen gul ••••••••••••••••••••••••••• , , •• , , • , •••••••••••••••• };, 
" hvid, rød eller manglende 47. 

35. Skulpen brilleformet og flad ··•······••··••·••··•··•· Biscutella 
" ikke brilleformet J6. 

36. Nedre blade fligede til fjersnitdelte ........................ 37. 
Alle. blade helrandede eller tandede 41. 

37. Stænglen noget ru af store kirtler ·•·········•••·•··••••· Bunias 
" uden sadanne kirtler J8. 

38, øvre blade dybt hjærteformede og helrandede Lepidium perfoliatum 
Bladene anderledes 39, 

39, Frugten toleddet med ribbet overdel og lille underdel Ranistrum 
" uleddet · 40. 

40. Kronen bleggul ••••••• , ••• , •• , ••••••• , •••••••••••••• , ••• Camelina 
" kraftigt gul Rorippa 

41. Stængelbladene med m.m. omfattende grund •••••••···•·····•···· 42. 
" " tilsmalnet grund eller manglende 45. 

42. Frugten kuglerund ••••••••••••••••••••••••••••••• , , ••••••••••• 43. 
" æg-, pære- eller omvendt pæreformet 44. 

43. Flerårig. Den modne frugt med griffel ••••••••• Rorippa austriaca 
Enårig. Den modne frugt uden griffel Neslia 

44. Frugten æg- til pæreformet, uden pig ···········•·•·•··• Camelina 
omvendt pæreformet, med pig Myagrum 

45, Skulpen trind, kugle- eller ægformet, 10-12mm tyk •·•• Alyssoides 
" m.m. flad (eller også tyndere) 46. 

46. Skulpen ca. 2 x så lang som bred ·····••••••••••••••••••••· Draba 
" ca. 1 x " Alyssum 

47. Skulpen tydeligt smalvægget .................................. 48. 
bredvægget, trind eller kugleformet 60. 

48. Klaserne sidestillede. Frugten rynket ·····•·•••·••••·• Coronopus 
" ende stillede. " jævn 49. 

49. Skulpen bredest forneden, but omvendt hjærteformet ••••• Cardaria 
" " foroven eller raid tpå 50, 

50. Skulpen vinget eller stærkt kølet ............................ 51, 
" hverken vinget eller stærkt kølet 56. 

51. 2 store og 2 små kronblade ••••••••••••••••••••••••••••••• Iberis 
Kronbladene ens eller lidt uens 52. 
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52. Stængelbladene med omfattende grund •••••••••••••••••••••••·· 53. 
tilsmalnet " 54. 

53. Tæthåret .......•.••.•••.••.••...•.•.........••••.•••.. Lepidium 
Glat eller svagt håret Thlaspi 

54. Skulpens vinger bredere end skulperummet ••••··•••••• Aethionema 
11 

" højst
0

brede foroven 55, 
55. Lav rosetplante med fabladet stængel, 4-15cm høj ••••• Teesdalia 

Stænglen højere og mangebladet Lepidium 
56, Skulpens sider rette, danner en spids vinkel nedad •••• Capsella 

11 krumme 57, 
57. Flerårig •.•••••••••.••••.••.•••••••••••••••••.•••••• Hutchinsia 

Enårig 58, 
58, Skulpestilkene opret-udstående. Klaserne åbne •••••• Hymenolobus 

udstående. Kl aserne tætte 59, 
59. Stængelbladene fjersnitdelte ···••·••·•••••••••••••••• Hornungia 

m,m, hele eller manglende Teesdalia 
60. Kronen rødlilla . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • • • . . . • . Lunaria 

hvid 61. 
61, Kronbladene dybt tvekløvede ••••••••••••••••••••••••• , ••••••• 62. 

" hele 63. 
62, Lav rosetplante ......•.••...•.••••...••••.••••••.••..• Erophila 

Med bladet stængel Berteroa 
63, Bægerbladene oprette ••• • ••••••••• , • , ••••••••• , •••••••• Camelina 

" opret-udstående 64. 
64. Skulpen håret, med et næb på skulpens længde ·••·••••• Eucliåium 

" uden nogen næblignende griffel 6 5. 
65. Kronbladene lidt uens. Stængelbladene med øret grund •. Calepina 

helt ens 66, 
66. Skulpen med et lille tværled under sig ••···••···•••··••· Crambe 

" uden noget tværled under sig 67. 
67. Nedre blade 30-50cm lange, bredt lancetformede ••••••• Armoracia 

" " meget mindre 68. 
68. Skulpen fladtrykt ........................................ Draba 

" hvælvet 69. 
69. Grundbladene omtrent så lange som brede. Helt glat •• Cochlearia 

længere end brede 70, 
70. Planten fint stjærnehåret. Tæt tueformet •••••••••• Schivereckia 

" uden stjærnehår Kernera 

Sisymbrium. Vejsennep. 

1. Skulpen under 2cm, stift opret ··••••·····•·•·•··•···· officinale 
11 over 2cm, udstående 2. 

2. Alle blade udelte •····••••••••••••••••••••••••••·· strictissimum 
Nedre blade lappede til snitdelte 3. 

J. Frugtstilken så tyk som den 5-lOcm lange skulpe ••••••••.•••••• 4. 
" tyndere end den 2-6cm 5. 

4, Planten grøn. Stænglen forneden med l-3mm lange børstehår 
altissimum 

Planten svagt gråhåret. Stænglen 1mm langt blødhåret arientale 
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5. Øverste skulper rager op over de bleggule 
kortere end blomsterne 

6. Bladenes sideflige trekantet-lancetformede 
" " linjeformede 

Sisymbrium strictissimum L. Stor vejsennep. 
lancetformede, tandede til næsten helrandede 
mørkegule. Skulperne 3-8cm. VI-VII. Alm. 

blomster irio 
6. 

·•••••·•••·•••• loeselii 
polymorphum 

50-100(150)cm. Flerårig med 
blade. Kronbladene 4,5-lOmm, 

s. irio L. Glat vejsennep. l0-60cm. Glat eller med lange, krumme har. 
Kronbladene små, 2,5-3,5mm, lidt længere end bægeret. Skulpen knudret. 
VI-VII. Sj. 
S. loeselii L. Stivhåret veJsennep. VI-VIII. Alm. 
s. polymorBhum (Murray) Roth Langfliget vejsennep. 20-lOOcm. Halvglat 
eller stiv året forneden. Bladenes endeflig ægformet. Kronen 6-9mm. 
Skulpens griffel sjældent over 0,7mm. Støvknappen l,5-3mm. V-VI. Spredt. 
S. altissimum L. Ungarsk vejsennep. V-VII. Alm. 
s. orientale L. Blød vejsennep. 50-80cm. Øvre blade linjeformede eller 
spydformet trefligede. Kronbladene 6-9mm. Skulpens griffel l-3,5mm, køl
leformet.VI-VII. Alm. 
S. officinale (L.) Scop. Hank vejsennep. V-IX. Alm. 
Descurainia sophia (L,) Webb Barberforstand. V-VII. Alm. 
Alliaria petiolata (Beib.) Cavara & Grande Løgkarse. IV-VI. Alm. 
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. Almindelig gåsemad. IV-V. Alm. 
Myagrum perfoliatum L. Pigskulpe. 15-lOOcm, Glat 1-2-årig. Blågrøn og 
stinkende. Nedre blade bølget-tandede til fligede; stængelbladene sidden
de, trekantet-lancetformede og helrandede, VI-VII. Spredt. 
Isatis tinctoria L. Farvevajd. Skulpen ll-27x3-7mm, 3-5 x så lang som 
bred. V-VII. Spredt. 
I. praecox Kit. Ægskulpet vajd. 50-lOOcm. Skulpen 7-14xJ-6mm, 2-3 x så 
lang som bred. V-VII. 
Bunias orientalis L. Takkeklap. V-VIII. Alm. 
Erysimum. Hjørneklap. 

1 . Støvfanget dybt tolappet, Bægeret mørkkirtlet •······•···••• cheiri 
t1 højst svagt tolappet. Bægeret uden kirtler 2. 

2. Skulpen stærkt sammentrykt fra siden ••·····•···•······• cuspidatum 
11 med firkantet tværsnit 3. 

3. Støvknapperne 0,5-l,2mm. Enårig (sj. toårig) ····•···•·••·····••• 4, 
" l-4rnm, 2-flerårig 5. 

4. Kronbladene 6-lOmm. Griflen 2-5mm ·······••••••••••••••••• repandum 
3-6mm, 0-l,5rnm cheiranthoides 

5. Bladhårene mest tvegrenede ................................... , •• 6. 
" " fle rgrene de 8. 
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6. Skulpevinklen 30-60°. Bægerbladenes grund sækformet ••••••• comatum 
" 10-30°. t1 t1 ikke sækformet 7. 

? . Grundbladene helrandede til finttandede •••••••·•·•••···•• diffusum 
bugtet-tandede crepidifolium 

8. Skulpen med mange tvegrenede hår ................................ 9. 
" m.m. uden " " 11. 

9. Stængelgrunden med tætsiddende bladstilksrester ••••••·•• exaltatum 
ti anderledes 10. 

10. Nedre stængelblade langstilkede. Skulpen l,2-l,5mm tyk witmannii 
" 

11 siddende til kortstilkede. Skulpen 0,8-1,2 
mm tyk odoratum 

11, Bægerbladene ~-6mm •••••••••••••••••••••••••••••••• hieraciifolium 
" 6-8, 5mm hungaricum 

Erysimum cheiri (L.) Cr. (Cheiranthus c,) Gyldenlak. 13-45cm, Kronbla
dene mørkegule til orangebrune. Skulpen fladtrykt, 5-6mm bred, Forvildet 
E. comatum Pancic Slangehjørneklap. 5-40cm. Stængelgrunden med tætsid
dende bladstilksrester, Bladene ofte tætstillede, helrandede. Bægeret 
7,5-llmm. Kronen 13-19x3,5-5,5mm. Skulpen 4-lOcm. V-VI, Spredt, 
E. diffusurn Ehrh. Grå hjørneklap. 30-lOOcm. !llellemste og øvre stængel
blade mest med tilbagebøjet spids. Skulpens hjørner bliver ikke glatte. 
Bægeret 6-Bmm. Kronen 10-15x2,5-4mm, V-VII. Alm. 
E. crepidifolium Rchb. Gåsedræberhjørneklap. 15-60cm. Med tve- og fler
grenede hår. Bægeret 5-Smm. Kronbladene 10-18x2-4mm, mest dunede med 3-4 
-grenede hår. Skulpen med 3-4-grenede hår. V-VI. Spredt. 
E. odoratum Ehrh. Honninghjørneklap. 20-80cm. Stærktlugtende blomster. 
Skulpens kanter bliver glatte. Bægeret 6-lOmm. Kronen 12-18x4-8mm. Blade
nebugtet-tandede. Skulpens hår mest tvegrenede. V-VII. Alm. 
E. witmannii Zaw. Hvidgul hjørnekl~p. 10-50cm. Bladene mest bugtet-tan
dede. Bægerbladene 8-12mm. Kronbladene 15-24x5-9mm, gule eller hvidgule, 
ssp. transsilvanicum (Schur) Ball: Stængelbladene linjeformet-aflange, 
oprette og ofte tiltrykte, 
ssp. witmanni i : Stængelbladene lancetformede eller aflangt-lancetformede, 
m.m. udstående, Spredt. 
E. exaltatum Andrz, Høj hjørneklap, 40-120cm, Bladene m.m. helrandede 
til bugtet-tandede. Bægeret 7,5-lOmm. Kronen 12-19x3,5-4,5mm. Skulpen 
6-lOcm x l-l,2mm, 10-20° udstående. Griflen 1,5-2,Smm. 
E. hieraciifolium L. Rank hjørneklap. 30-?0cm. Bladene bugtet-tandede. 
Kronen 8-10x2-3,5mm. Skulpen 3-6cm. Griflen l-2mm. VI-VII. Spredt. 
E, hungaricum Zap. Finttandet hjørneklap. 30-lOOcm. Bladene helrandede 
til bugtet-tandede. Bægeret 6-8,5mm. Kronen 10-15x3-4mm, Skulpen 4,5-9 
cm. Griflen 0,8-2mm, 
E. cuspidatum (Bieb.) DC. Sværdhjørneklap. 20-?0cm. Hårene 3-4-grenede. 
Skulpen 10-30x2,5-3,5rnm, opret, grå med glatte kanter, Klapperne kølede 
eller smalvingede. VI-VII. Spredt. 
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Erysimum repandum L. Udspærret hjørnexlap. 5-35cm. Skulperne 4,5-l0cm, 
m.m. vinkelret udstående; stilken ca. så tyk som skulpen. Bægeret 3-6mm. 
Kronen 6.10xl-2mm. Griflen 2-5mm. IV-VI. Alm. 
E. cheiranthoides L. Gyldenlakhjørneklap. VI-VII. Alm. 

Syrenia. Griffelskulpe. Skulpen med tværstillede tvegrenede hår. Bleggul 
krone. Toårig. Frøene 2-radede. Helrandede, linjeformede blade. 
S. cana (Piller & Mitterp.) Nielr. Grå griffelskulpe. 25-80cm. Skulpen 
5-25xl,5-4mm, med kvadratisk tværsnit. Griflen 3,5-?mm. Skulpeklapperne 
kølede. VI-VIII. Spredt. 
S, montana (Pallas) Klokov Kortstilket griffelskulpe. 30-90cm. Skulpen 
6-15x2-4mrn, fladtrykt, hvid med grønne kanter. Griflen 6-12(14)mm. 
VI-VII. Sj. Juci. Constan"j.a: Constan"j.a la Mamaia. Jud-Tulcea: Caraorman. 

Hesperis. Aftenstjærne. 

1. Kronen gulliggrøn med lilla årer ·····················••••• tristis 
" rødlilla eller hvid 2. 

2. Mellemste og øvre stængelblade m.m. kortstilkede ••••••• matronalis 
" " " " siddende, m.m. omfattende 3. 

3. Blomsterne hvide .......................•••...•.•...•.•••••.. ni vea 
rødlilla eller lyserøde 4. 

4. Planten kirteldunet •••••••••••••••••••••••••••••••••••• silvestris 
" uden kirtelhår oblongifolia 

Hesperis tristis L. Natviol. 35-50cm. Kun de nederste stængelblade 
stilkede, ellers alle siddende. Bladene æg-lancetformede, m.m. helrande~ 
de. Kronen 20-25mm. Skulpen 4-18cm. IV-VI. Spredt. 

H. matronalis L. Aftenstjærne, VI-VII. Spredt. 
ssp. matronalis: Nedre blade mest med ugrenede hår, Rød krone. 
ssp. candida (Kit.) Hegi & Schmid: Som foregaende, men med hvid krone. 
ssp. cladotricha (Borb,) Hayek: Nedre blade med mange grenhår. Rød krone 
ssp. obtusa (Monch) So6: Nedre blade m.m. glatte. Rød krone. 
ssp. moniliformis (Schur) Borza: Nedre blade m.m. glatte. Hvid krone. 
B. silvestris er. Skovaftenstjærne, 40-80cm. Planten med kirtelbørster, 
især foroven. Nedre blade lyreformede. V-VII. Spredt. 

eH. oblongifolia Schur Aflangbladet aftenstjærne. 30-45cm, Bladene tan
dede, de nedre ofte glatte, VI-VII. M,Ciuca!jl, M.Birsei, M,Bucegi. 

H. nivea Baumg. Snehvid aftenstjærne. 30-50cm. Med lange og korte ugre
nede samt grenede hår, de sidste mangler i plantens nedre del. Blomster
stilkene dunede. VII-VIII. Spredt. 
Chorispora tenella (Pallas) DC. Hønseræddike. l0-60cm. Enårig med lan
cetformede blade. Kronen 10-12mm, rødlilla. Bægeret opret, Skulpen 15-30 
x 2-3mm (uden næb) knudret; med et næb på 15-J0mm. IV-V. Spredt 

Euclidium syriacum (L.) R.Br. Fuglenæb. 10-40cm. Tæt grådunet enårig. 
Stænglen kantet og rigt grenet. Bladene lancetformet-aflange, svagt tan
dede. Kronen l-l,5mm. Frugterne i forlængede klaser. V. Spredt. 
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Barbarea vul~aris R.Br. Almindelig vinterkarse . Øvre blade tandede til 
lappede, Gri len 2- 3,5(4)mm. Grundbladene med flere par sideflige. Alm. 
B. stricta Andrz. Rank vinterkarse. Øvre blade tandede til lappede, 
Griflen 0,5-l ,5(1,8)mm. Skulperne oprette. Grundbladene med få, meget 
små sidelapper og bredt elliptisk endeafsnit. IV-VI. Sj. 

• B. lepuznica Nyarady Øvre blade fligede. Skulpestilken 6-8mm. Skulpen 
15-20mm. Griflen ca . 3mm. Grundbladene hjærteformet trekantede, med 0-
få sidelapper. IV-VI. M. Retezat, M. Godeanu. 
Rorippa. Guldkarse. 

1. Kronen højst af bægerets længde, l-3mm ·············•·•·••······ 2 . 
" mindst 1,5 x bægeret, 3-5mm 3. 

2. Blomsterstanden mangegrenet og halvskærmformet ••••••••• prolifera 
" ikke halvskærmformet palustris 

3. Stængelbladene hele, med tydelige øren ••••••••.•••••••• austriaca 
11 m.m. del te eller uden tydelige øren 4. 

4. Øvre stængelblade tandede, men ikke lappede •••• ••••• .••• amphibia 
11 lappede 5. 

5 . Med grundbladsroset under blomstringen. Stængelbladene mest ørede 6. 
Uden næppe " 7 . 

6. Skulpen 3-6rnm, bredt ellipsoidisk •••••••••••••••·•••••• pyrenaica 
" 12-20mm, linje-lancetformet lippizensis 

7 . øvre blade stilkede og fjerfligede ••••·•••·••••·•••••• silvestris 
" m.m. siddende, mindre dybt del te prostrata 

Rori~pa austriaca (Cr.) Besser østrigsk guldkarse, 30-90cm. M.m. glat 
flerarig med udløbere. Bladene uregelmæssigt tandede, de nedre kort
stilkede, de øvre med dybt hjærteformet grund . Kugleformet skulpe. Alm. 

R, amphibia (L.) Besser Vandpeberrod. V-VII. Alm. 

R. 1rostrata (Berg.) Sch.& Th. Nedliggende guldkarse. 30-90cm. En mel
lem orm mellem amphibia og silvestris. 
R. silvestris (1.) Besser Vejguldkarse. VI-VIII. Alm. 

R. pal~stris (L.) Besser Kærguldkarse. VI-VIII. Alm. 
R. prolifera (Heuffel) Neilr. Grenet guldkarse. 40-60cm. Bladene med 
2-4 par sideflige. Talrige korte klaser i halvskærm. Skulpen 3-8mm, ca. 
1/2 x stilken, VI-IX. Sj. 

R. pyrenaica (Lam.) ~chb . Smalfliget guldkarse. 5-40cm. Flerarig med 
kortdunet stængelgrund. Grundbladene hele eller lyreformede med afrunde
de flige ; stængelbladene m.m. siddende med smalle øren . V-VI. Alm. 

R. lippizensis (Wulfen) Rchb. Karstguldkarse. 10-20cm. Nær foregående. 
Stængelbladene med 1-4 par smalle flige. Grundbladene med 0-4 par smalle 
sideflige . Kronen 4-5mm. V-VII. Sj: Tirgovi~te la Tei~. 

Armoracia rusticana Gaertner & al. Peberrod. Skulpen 4-6mm. Forvildet. 
A. macrocarpa (W.& K.) Kit. Storfrugtet peberrod. Som den foregående, 
men grundbladene oftest helrandede, Skulpen l0-15mm, ægformet eller e l -
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liptisk. 10 frø i hvert skulperum. Sj: Jud-Caraljl-Severin: Ostrovul Mol
dova Veche, Donaudalen ml. Bazia~ - Pojejena, ~u~ca. Jud.DolJ: Piscule1 
Nasturtium officinale R,Br, Tykskulpet brøndkarse. V-VII. Spredt. 

Cardamine. Springklap og Tandrod. 

1, Bladstilken med små, stængelomfattende øren ·······•••••••••••••· 2. 
uden stængelomfattende øren 4, 

2, Nedre blade hele eller trekoblede •••••••••••••·••••·•• resedifolia 
fjersnitdelte 3, 

3, Kronbladene (0-)2-3rnm, næppe længere end bægeret ........ impatiens 
4-6mm, mindst 2 x bægeret graeca 

4. Kronbladene under 3mm, ikke meget længere end bægeret ••••••·•••· 5. 
over 4mm, tydeligt længere end bægeret 7, 

5. Planten helt glat. Småbladene med kileformet grund ••••• parviflora 
" svagt· håret •. Små bladene med afrundet grund 6. 

6. Med tydelig bladroset. Skulperne rager op over knopperne hirsuta 
Uden " " " næppe højere end knopperne flexuosa 

7. Bladene danner en krans under klasen .•••.•....•••••••••••••••••• 8. 
spredte 10. 

8. Bladene fjersnitdelte. Kronen mørkt rødlilla ••••••••• quinquefolia 
" tre koblede eller håndsnitdelte 9. 

9. Kronen bleggul. Støvdragerne udragende ·••••·••••••••• enneaphyllos 
" rødlilla. indesluttede glanduligera 

10. Med yngleknopper i de øvre bladhjørner, Lyserød krone bulbifera 
Uden " 11. 

11, Blagrøn enårig. Kronbladene udrandede ····•··········•••··• glauca 
Grøn flerårig. Kronbladene afrundede eller afskarne 12. 

12, Støvknapperne oftest sortlilla. Over 5 stængelblade •••••••••·• 13. 
" gule. Højst 5 stængelblade 14, 

13. 2-5(7) blomster. 5-8 par småblade ......................... opizii 
9-24 blomster. Højst 5 par småblade amara 

14. Bægeret 4-6mm. Kronen 12-19mm ········•••···•••··•··••·· palustris 
" 2-4mm, 4-12rnm 15. 

15. Med mange sidestillede klaser •••••·••··•·········•·•••• matthioli 
Uden " pratensis 

Cardamine bulbifera (1.) Cr. Tandrod. IV-V, Alm. 

C. quin~uefolia (Bieb.) Schmalh, !Ylørk tandrod. 15-40cm. Bladene med 2-3 
par ran harede, lancetformede, uregelmæssigt dobbelt savtakkede srnabla
de. Kronen 14-18mm, 2 x støvdragerne. IV-V. Jud.Vrancea: Foc~ani på Dl. 
Deleanu. Jud,Ia~i: Hu~i in Fad, Dobrina. 
c. enneaphyllos (L.) Cr, Gul tandrod. 20-30cm. Bladene mest trekoblede 
med æg-lancetformede, dobbtl savtakkede småblade. Blomsterne noget nik
kende. Kronen 12-16mm. III-IV. Sj. 
c. glanduligera o.Schwarz nød tandrod, 12-30cm. Bladene trekoblede, 
Smabladene randharede, Kronbladene 12-22mm, 2 x støvdragerne. IV-VI.Alm 

C, amara 1, Vandkarse. IV-VI, Alm. 
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Cardamine opizii J.& C,Presl Bjærgvandkarse. 10-50cm. 13-46 stængelbla
de, der sidder sammentrængte under blomsterstanden. 

C. matthioli !Yloretti Flerstænglet karse. 10-50cm. Ofte stærk. grenet 
fra grunden eller midten. Skulpen l-l,5mm tyk (2-2,5mm hos pratensis), 
Grundbladene med tiltrykte hår. IV-VI. 

C. palustris (Wimmer & Grab,) Peterm. Sumpkarse, IV-VI. 
c. pratensis L. Engkarse. Alm. 2 underarter: 
ssp. pratensis: 2-4 stængelblade, de øvres smablade tydeligt smallere 
end de nedres. IV-VI. 
ss~. rivularis (Schur) Simk,: 4-flere stængelblade, de øvres og nedres 
smablade ret ens. Bækkarse. VI-VII, 
C. glauca Sprengel Blågrøn karse. 10-2 5cm. Fleste grundblade med 1-2 
par s1desmåblade , øvre blade med 2-4 par. Kronbladene 5-Bmrn, gullig
hvide.VI-VII. M.Paring. 

.9..!_ resedifolia 1. Resedakarse. 2-15cm. Glat f l erårig. øvre blade med 
3-7 smablade. Kronen 5-6mm. Skulpen 12-22mm. VI-VIII . Spredt. 
C. graeca L, Kildekarse, 10-30cm. Nedre blade med 4-5 par småblade, 
Skulperne 3,5-5cm, lidt ensidige, vingede; griflen 4-8mm. III-IV. Sj. 
C. parviflora L. Darnkarse. 7-30cm. Glat enarig, øvre blade med 5-8 par 
aflangt linjeformede, helrandede småblade, Kronen l,8-2,5mm, V-VII. SJ, 

C. impatiens L. Kronløs karse. V-VIII. Alm. 
C. flexuosa With Skovkarse. V-VI. Alm. 
C. hirsuta L. Rose t karse . V-VI. Alm. 

Cardaminopsis. Kalkkarse, 
1. Grundbladene kredsrunde eller med kredsrundt endeafsnit •• halleri 

anderledes 2. 
2, Stænglen håret. Blomsterstilkene 3-5mm under blomstringen arenos a 

m.m. glat. 5-8mm " neglecta 
Cardaminopsis arenosa (L.) Hayek Sandkalkkarse. 15-40cm. Grundbladene 
fJerfligede, Kronbladene 6-8(9)mm. IV-VI. Alm. 

C. neilecta (Schultes) Hayek Glat sandkarse. 5-20cm. Nedre blade lyre
forme e til fjerfligede eller næsten hele; stængelbladene hele eller med 
1-2 grundflige. Kronbladene 5-6mm. V-VII, Sj. 

C. halleri (L.) Hayek Engkalkkarse, 10-50cm. Med udløbere. Stængelbla
dene kortstilkede og ægformede. Kronen 4-6mm. V-VIII. 2 underarter: 
ssp. halleri: Fa og korte udløbere. Mange 20-40cm høje stængl er. Nedre 
stængelblade aflange o~ tandede, Frugtstilke 5-lomm. 
ssp. ovirensis (Wulfen) Hegi & E,Schmid: Mange, tynde udløbere. Få 10-
20cm høj e stængler. Nedre stængelblade rundagtige til ægformede, helran
dede til rundtakkede, Frugtstilke 10-14mm. 
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Arabis. Kalkkarse. 

1. Grundbladene dunede; stængelblade glatte og blagrønne ••••• glabra 
" og de nedre stængelblade ensartet beharede 2. 

2. Skulpen 10-14cm, m.m. vandret udstående som moden .••••••• turrita 
" højst 9cm, ikke vandret stillet 3. 

3. Enårig. Kronen 2-4mm. Skulpen l-3,5cm x 0,5-lmm ·•••·•••••·· recta 
2-flerårig 4. 

4. Bladene helrandede med midtfæstnede hår •••••·••••••••• procurrens 
" eller tande de , uden midtfæstne de hår 5. 

5. Stængelbladene med afrundet grund •••·••·••··•··•·••••··••••••·· 6. 
" " m.m. omfattende grund 8. 

6. Planten næsten helt glat og skinnende •••••••••••••••••• jacquinii 
m.m. dunet 7. 

7. Bladene afrundede fortil. Ofte 8-14 blomster ••••••••••••• muralis 
spidse eller butte. Mest med over 20 blomster 9, 

8. Planten med krybende stængler og golde rosetter ••••••••••• alpina 
uden " " " " " 9. 

9, Alle stængelled helt eller næsten glatte •••••••••••••••• allionii 
De nedre stængelled hårede 10. 

10. Stænglen forneden mest med midtfæstnede har •••••••• planisiliqua 
" " " lange hår 11. 

11. Stængelbladene med pilformet grund .••••••••••••••••••• sagittata 
" " hjærteforme t eller afrundet grund 12. 

12. Kronen 4-4,5mm. Skulpen 35-45(25-60)mm. Frøene 0,9-l,3mm hirsuta 
" 5-7mm, Skulpen 15-35mm. Frøene l,3-l,7mrn hornungiana 

Arabis glabra (L.) Bernh. Tarnurt. V-VI. Spredt. 

A. ~lanisiliqua (Pers.) Rchb, Tætbladet kalkkarse. 50-80cm. Skulpen 
knu ret. Stængelbladene ganske tætstillede, 20-55, V-VI. 

A, safittata (Bertel.) DC, Rank kalkkarse. 35-80cm. Ligner hirsuta, 
mens ulpen kun med t ydelig ribbe i nedre halvdel. Stængelbladene med 
l-2mm lange øren, mest meget længere end stængelleddene (mest kortere 
end hos hirsuta). V-VII. Spredt. 
A. hirsuta (1.) Scop. Stivhåret kalkkarse, V-VII. Alm. 

A. hornungiana Schur Kortere end hirsuta. Stænglerne altid ugrenede. 
Stængelbladene smallere og mindre, aflange, ørede og tandede. Alm. 

A. allionii DC. Glat kalkkarse. 20-40cm. Alle stængelblade med helt el
ler næsten glatte flader. Skulperne rager op over blomsterne. En 10 
stængelblade. VI-VII. Spredt. 

A. muralis Bertol. Murkalkkarse. 10-30cm. 6-14 stængelblade, grafilte
de af 3-6-grenede hår, mest buttandede. Kronbladene 6-8mm. Længere skul
per 4-7cm. V-VI. Sj. 
A. turrita L. Ensidig kalkkarse. 10-70cm. Klasen bladet forneden. Blom
sterne gullighvide, Skulperne ensidigt rettede som modne og noget krum
mede. M.m. aflange blade med hjærteformet grund. IV-V. Alm. 

A. recta Vill. (A. auriculata) øret kalkkarse. 10-40cm. Stænglen u- el-
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ler svagt grenet, med 2-5-grenede hår forneden og 5-12 ørede blade. Bæ
geret l,5-2mm. Skulpestilken sa bred som skulpen. IV-V. Spredt. 
Arabis procurrens W.& K. Krybende kalkkarse. 8-}0cm. Med lange udløbe
re. Stænglen glat. Bladoversiden glat. Kronen 8-lOmm. Skulperne udstå
ende, 12-35mm, IV-V. Spredt. 
A •. jacguinii G,Beck Skinnende kalkkarse, 15-30cm. Grundbladene mørke
grønne og skinnende. 4-10 stængelblade, der er kødede. Klasen tæt, tit 
med over 20 blomster. Kronen 5, 5-7mm. VI-VII. Sj, 

A. alpina L. Fjældkalkkarse. 5-40cm. 1''led.rig med groft tandede blade 
og brede stængelblade, grønne og ru af stjærnehar. Stængelbladene med 
hjærteformet til øret grund. IV-VIII. Alm. 

Aubrieta. Blåpude. Flerarige med stjærneharede, omvendt æg- til rude
formede blade med 1-3 par tænder. Rødlilla kronblade på 12-22mm. Skul
pen med en griffel på 3-llmrn. 

A. columnae Guss. ssp. croatica (Schott & al.) rilattf. l0-20cm. Skul
pen 2-4 x Så lang som bred, ikke Så stærkt sammentrykt; 7-l6x2,5-4,5mm. 
Griflen 3-7mm. Bladene med 1 par sma tænder nær spidsen. VII-VIII. 
M.Paring (Coasta lui Rusu). 

A. intermedia Heldr.& Oprh. Fladskulpet blåpude. 5-25cm. Skulpen mest 
4-6 x sa lang som bred, stærkt fladtrykt; 13-18(12-20) x 2,5-4(5) mm. 
Griflen 5-llmm. 1-3 par bladtænder. VII-VIII. M.Piatra Craiului. 
Lunaria rediviva L. Vedvarende maneskulpe. 30-140cm. Flerårig. Skulpen 
3,5-9cm, spids i begge ender. V-VII. Spredt. 
L. annua L. Judaspenge. Toårig. Skulpen elliptisk. IV-VI. 2 underarter 
ssp. annua: Rødderne ikke tenformet fortykkede. Dyrket. 
ssp. pacnyrhiza (Barbas} Hay.: Rødderne tenformet fortykkede. Sj, 
Peltaria alliacea Jacq. Skiveskulpe. 40-60cm. Glat flerarig med hel
randede, ørede og æg-lancetformede blade, Kronen 3-4mm, hvid. Skulpen 
meget bredvinget, fladt dråbeformet, op til 10x9mm, V-VII. Sj. 

Al;yssoides utriculata (1.) Moench Stilket blæreskulpe. 20-40cm. Fler
arig. Grundbladene aflange, 2-5cm, stjærneharede; stængelbladene ofte 
glatte. Bægeret opret. Skulpen æg-kugleformet, med en griffel på 7-10 
mm. IV-VI. Sj. 
Alyssum. Krognål. 
1. 1-2-årig • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • . . • • . • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • 2 • 

Flerårig 9, 
2. Skulpen glat 3, 

dunet 5 • 
3. Bægeret blivende . . . • , ..••••...... , .•.•.•. , .•..........•.. minutwn 

" affaldende 
4. Skulpen bredrandet, 3-4,5mm, m.m. kredsrund •••·•••·••· 

" smalrandet, 4-7mm, elliptisk 
5. Bægeret blivende ..................................... . 

" affaldende 

4. 
desertorum 
linifolium 
alyssoides 

6. 
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6. Skulpen også med udstående hår ••••••••••••••••••••••••••••••••• 7, 

" kun med tiltrykte hår 8. 
7. Kronbladene jævnt tilsmalnede nedad, Griflen 0,7-l,3mm strigosum 

indsnævrede midtpå. Griflen l,2-2,5mm hirsutum 
8, Frugtklasen løs. Kronbladene udrandede, Griflen 2-3mm rostratum 

" tæt. " afskårne. Griflen 3-4,Smm wierzbickii 
9, Blomstrende skud sidestillede. Skulpen glat ••••••••••••••••••• 10. 

" " endestillede 11. 
10, Skulpeklapperne hvælvede ••···•·•·•••••••••·•••••••••••· petraeum 

11 flade saxatile 
11, Blomsterstilke eller skulper også med lange, udstående hår ••• 12, 

11 
" " kun med stjærnehår 14, 

12. Mellemste stængelblade ofte mindst 10mm brede ••••••• wierzbickii 
" 

11 under 10mm brede 13, 
13. Kronbladene hele, Tæt tue- til pudeformet ••••••••••••• pulvinare 

" m.m. udrandede, Løst tueformet til spredt repens 
14. Bladene tofarvede, grønne ovenpå, grå til hvide nedenunder ••• 15, 

" med samme farve på over- og undersiden 18, 
15. Hårene dækker skulpen helt •••••••••••••••••••••••••••• tortuosum 

" " ikke skulpen helt 16. 
16. Skulpeklapperne usymmetrisk opblæste •••••••••••••• corymbosoides 

" flade 17, 
17. Planten tæt håret, hårene med lange, udstaende grene ••• pichleri 

" tiltrykt dunet, hårene med tiltrykte grene murale 
18. Skulperummene med 2 frø, klapperne ikke usymmetrisk opblæste 19. 

" " 1 ° , " mest " " 20. 
19. Grundbladene m.m. brat tilsmalnede i stilken •••••••••• stribrnyi 

" m.m. jævnt montanum 
20. Bladhårene mindst 0,5mm brede •••••••••••••••····•·•·······•·· 21. 

" højst 0,4mm " 22. 
21. Øvre stængelblade længere end de nedre •••••·•••••••·• borzaeanum 

" " kortere " caliacrae 
22. Skulpen 2-2,Smm bred. Griflen 0,5-lmm •••• • ••••·•••·•·· tortuosum 

" 2,5-3,3mm bred, Griflen l-l,5mm obtusifolium 
Alyssum tetraeum Ard, (Aurinia p,) Klippeguldslør, 15-60cm. Grundbla
dene bug ede til fligede. Blomsterstanden klaseformet. Skulpen 3-5mm, 
Griflen 1-1,Smm, Frøenes vinge O,l(-0,3)mm bred. V-VI. Spredt, 
A. saxatile L. (Aurinia s.) Guldslør. 10-40cm. Grundbladene bugtet
fligede til helrandede. Blomsterstanden halvskærmformet. Skulpen 5mm. 
Griflen 1mm. Frøenes vinge 0,3-lmm bred. IV-V. Alm. 
A, linifolium Stephan Hørbladet krognål. 8-35cm, Tæt grådunet med lin
Jeformede blade. 4-6 frø i hvert skulperum. Griflen 0,3-0,6mm.IV-V. Sj, 
A, alyssoides (L,) L. Grådodder, IV-VII. Alm. 
A, desertorum Stapf Steppekrognål. 2-20cm, Gragrøn med linje-lancet
formede blade. Frugtklasen lang og tæt. Skulpen udrandet, med affladet 
rand. Griflen 0,5-lmm. III-V. Alm. 
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Alfssum minutum Schlecht, Glatskulpet grådodder. 3-12cm. Grågrøn. Frug
tk aserne m.m. lange, tætte. Skulpen kredsrund, udrandet, hvælvet med 
affladet rand, 3-4mm. Griflen 0,5-lmm. IV-V. Sj. 
A. strigosum Banks & Sol. Hårskulpet krognål. 5-15cm, Grågrøn. Skulpen 
3,5-6mm, rundagtig med stjærnehår samt udstående, tvedelte hår. 
A. hirsutum Bieb. Flerstænglet krognål. 5-30cm. Lange, tætte frugtkla
ser, Skulpen kredsrund, 5-7mm; de udstående har med knudeformet grund, 
IV-V. Sj. 
A, rostratum Steven Langklaset krognål . 20-40cm. Grå til grågrøn. Meget 
lange frugtklaser. Kronbladene 4,5-6mm, dunede udvendigt. Skulpen 2T5-
5,5mm, med affladet rand, V-VI, Spredt. 
A. reRens Baumg. Krybende krognål, 5-40cm. De golde skud ender i roset
ter, ronbladene 4,5-7mm, udrandede, mest glatte udvendigt. VI-VIII, 
ssp, re~ens: Stænglerne 5-20cm, ugrenede, udstrakte til opstigende, Alm. 
ss1. trichostachyum (Rupr,) Hayek: Stænglerne indtil 40(50)cm, oprette 
el er opstigende. Spredt. 
A. wierzbickii Heuffel Høj krognål. 40-80cm. Kratig opret 2-flerarig. 
Oftest uden golde skud. Bladhårene ca. 0,5mm brede. Skulpen 4-6mm, m.m. 
rundagtig. Griflen 3-4,5mm. V-VI. Jud.Cara~-Severin. 
A. åulvinare Velen. 6-15cm. Med mange rosetter og korte golde skud. 
Ela harene ca. 1mm brede. Kronen 5-6mm. Skulpen 4-5,5mm, Griflen 3-5mm, 
V-VI, Jud.Mahadinii: Gura Vaii. 
A. montanum L, Bjærgkrognål, 5-25cm, Skulpen 3,5-6mm, rund til bredt 
elliptisk, udrandet til afskåret, hvælvet, med tydelig rand, oftest tæt 
stjærnehåret, IV-VI, 2 underarter: 
ssp, montanum: Mange golde rosetter. Liggende eller opstigende. Kronbla
dene 4-5mm, gyldengule. Griflen l-3mm, Sj. 
ssp. ~melinii (Jordan) Regi & Schmid: Få rosetter. Opstigende til opret. 
Kronb adene 3-4mm, lysegule til bleggule. Griflen 2-3,5mm, Sj. 
A. stribrnyi Velen, 6-20cm. Grå eller sølvfarvet, med fa lange, golde 
stængler. Bladhårene 0,6-0,7mm brede, mangegrenede. Kronbladene udrande
de. Skulpen rundagtig, 4-5mm, tætdunet. Griflen 2-3,5mm. V-VI. Sj. 
A. murale w.& K. Murkrognål. 25-70cm. Kronbladene 2-3,5mm, mest hele, 
Blomsterstanden halvskærmformet med kraftige, stive blomsterstilke, Bla
dene spidse. VI-VIII. Alm. 
A. pichleri Velen, VI-VIII. Sj. 
A, corymbosoides Form. l5-35cm. Med lange golde skud. Bladene grønne o
venpå, grågrønne nedenunder. Bægeret l,5-2mm. Kronen 2-)mm. Skulpen 
2,5-4mm, Griflen 0,5-lmm. 
A. caliacrae Nyarady 10-30cm. Udstrakt til opstigende. Bladharene 0,5-1 
mm brede. Bægeret 2mm. Kronen 2-2,8mm. Skulpen 3-5mm, udrandet, prikket. 
Griflen 0,6-l,5mm 
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Alyssum borzaeanum Nyarady l0-30cm, Stængelbladene hvidlige. Bægeret 
ca. 1,5mm. Kronen 2-2,)rnm. Skulpen 2-3x2-3rnm, omvendt hjærteformet, grå, 
Griflen ca. 1mm. V-VI, Sandstrand langs Sortehavet. Jud.Constanla, 
A. obtusifolium Steven Butbladet krognål. l0-30cm. Stængelbladene hvi
de. Bægeret 2-3mm, Kronen 2,5-3,5rnm, Skulpen 2,3-3,6=, svagt dunet.V-VI 
A, tortuosum Willd, Vreden krognål, 6-35cm, Med få, lange golde skud, 
Bladene grå eller hvide, Bægeret ca, 2mm, Kronen ca. 2 1 5mm, Skulpen 3-4 
mm, tæt grådunet. 
Berteroa incana (L,) DC. Kløvplade. V-X. Alm. 
Clypeola .1onthlaspi L, Hængeskulpe. 2-15cm, Opstigende, gradunet, gul
blomstret enårig, Let kendelig ved de hængende, kredsrunde, vingede 
skulper på 2-5mm, 
Schivereckia podolica (Besser)Andrz 8-25cm, Løst tueformet, fint stjær
nehåret flerårig, Grundbladene omvendt lancetformede, i roset, med 0-5 
par tænder, Kronbladene 4-6mm, Skulperne 3-8,5mm x 2-2,7mm, III-V, Sj •• 
Jud,Boto~ani: Stinca-$tefane~ti. 
Draba. Gæslingeblomst. 
1. Eilå.rige. Kronen 2-2 1 5mm ••.•.•••. , •••••••••.•••.••.••••••••••.... 2. 

Flerårige 3, 
2. Kronen hvid. Rosetbladene m.m. takkede ·•·•··•···•·•••••••• muralis 

" bleggul, Rosetbladene m.m. helrandede nemorosa 
3. Gule blomster. Ingen stængelblade • • .. .. .. .. • • .. .. • .. .. • .. .. • .. .. 4. 

Hvide " • Med stængelblade (sj. uden) 8, 
4. Bladene under 1,5mm brede ....................................... 5, 

l, 75-4mm brede 6. 
5, Skulpen glat. Bladene l-l,4mm brede •••••••••••••••••••••• aizoides 

" tæt håret, Bladene 0,5-0,75mm brede haynaldii 
6, l-5cm høj, Klasen næsten hovedformet •·••·•·•••••••••·•••• compacta 

Mest 5-20cm høj, Klasen forlænget ?. 
7, Kronbladene bredt omv,ægf,, 4-4,5mm, længere end støvdr, lasiocarpa 

" smalt 11 
" , 3, 5-4mm, lig støvdragerne elongata 

8. Stænglen glat . . • • . • • • . • • • . • • . . • . . • • . • • • • • . • • • . • • . • • . . . • • . . . . . . . . 9. 
" håret, i det mindste forneden 10. 

9, Grundbladsrandhårene ugrenede nær grunden, grenede mod spidsen 
dorneri 

Grundbladenes randhår alle ugrenede fladnizensis 
10. Skulpens griffel l-2mm •••••••••••••••••••••••••••••••••• stellata 

" " under 1mm, næsten manglende 11. 
11. Blomsterstilkene og stænglens øvre del glat •••••••••• carinthiaca 

11 t1 t1 " " spredt hårede kotschyi 
Draba aizoides L, Solgæslingeblomst. 3-lOcm, Bladene 7-17 x 0,5-1,5mm, 
randharede, men ellers glatte. Skulpen 6-12mm, mest glat, IV-V, Sj, 
D, lasiocarpa Rochel Mangeblomstret gæslingeblomst. 8-20cm, Skulpen 
6-8x2,5-3mm, stivbørstet, især på randen. VI-VIII, Alm. 
D, elongata Host Smalkronet gæslingeblomst. Skulpen 6-10x2-3mm, Ellers 
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som foregående, VI-VIII, 
Draba compacta Schott 
Bucegi, M.Birsei. 

Dværggæslingeblomst. Griflen 0,5mm, VI-VIII. M. 

• D• halialdii Stur Låddenskulpet gæsl ingeblomst. l-6cm, Klasen med 3-8 
bloms er, Bladene 5-7mm, Skulpen 5-7x2,3mm, bredt ægformet, opblæst mod 
grunden, m.m. tæt stivhåret. Griflen l-2mm. VI-VIII. M.Bistri~ei (Ceah
l au), M,Bucegi, M,Birsei, 

•D, stellata Jacq, ssp. simonkaiana (Jav,) Stjærnehåret gæslingeblomst, 
2-7cm, Stænglen stjærnehåret forneden, Nedre blade 4-8mm, gråt stjærne
hårede, Skulpen 6-lOmm, glat. VI, M,Paring (Badea ) M,Retezat (V,Riu~or
ului). 
D. carinthiaca Hoppe Kærntisk gæslingebl omst, 2-15cm, Grundbladene 
dækkede ai gren- og stjærnehår, randhårede mod grunden, 0-3 stængelbla
de, 4-8 blomster. Skulpen 3-Bmm, glat. VII-VIII. Spredt, 
D. kotschyi Stur Rumænsk gæslingeblomst. 2-13cm, Stænglen opstigende 
og bugtet, Stængelbladene ægformede og tydeligt tandede, VI-VIII, Spr, 
D, fladnizensis Wulfen Fjældgæslingeblomst, l-5(8)cm. Grundbladene al
tid uden stjærnehår, oftest med glatte flader, 0-1(2) stængelblade, 
Griflen O,l-0,4mm, VI-VII. Sj. 

e n. dorneri Heuffel Frynset gæslingeblomst, 3-8(15)cm. Nær foregående, 
men griflen 0,5-0,75mm, VI-VII, M,Retezat. 
D, muralis L, Murgæslingeblomst. 10-30cm. Oftest enstænglet, med grund
roset, Øvre blade med 4-6 par tænder, Blomsterne i en forlænget klase, 
Skulpen 4-7x2-3mm, Griflen O,l-0,2mm, V-VI. Spredt, 
D. nemorosa L. Sandgæslingeblomst. 10-30cm. Kronbladene tydeligt udran
dede, Stængelbladene med tilsmalnet grund, Stilkene meget længere end 
skulperne, ganske tynde, IV-VI, Alm. 
Erophila. Værgåslingeblomst. III-IV. Alm. 3 arter: 
1. Skulpen højst 5mm, omvendt ægformet til m.m. rund •••••• spathulata 

11 ofte over 5mm, smallere 2. 
2. Bladene med mange stjærne- og grenhår og 0-fa alm. hår ••••••. verna 

" " ugrenede og få grenede hår prae cox 
Erophila verna (L,) Chev, Bægeret l,5-2mm, Skulpen 6-lOmm, Skulpestil
kene lo-25mm, 
E. ~raecox (Steven) DC, Bægeret l-l,5mm, Skulpen 4-6mm. Skulpestilkene 
2-i mm. 
E, s~athulata Lang Bægeret ca. 1mm, Bladene med korte grenhår, Skulpe
stil ene 3-18mm, 
Cochlearia pyrenaica DC, Spidsskulpet skørbugsurt. 15-30cm, Grundblade
ne oftest nyreformede. Skulpestilkene højst lig skulpen. Denne 4-7mm, 
tilsmalnet i begge ender, ægformet-ellipsoidisk. VI-VII, Sj. 
Kernera saxatilis (L,) Rchb, Kugle skulpe, 10-30cm. r'lerarig med bladro-
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set af m,m, tandede, spatelformede blade, Stænglen med n9gle blade, ha
ret forneden. Kronen 2-4mm, VI-VII, Alm. 
Ca.melina. Dodder, 
1. Skulpen 1,7-3,lmm tyk, Stængel og blade med mange ugrenede hår ,, 2, 

11 3,l-6,5mm 11 
• 

11 11 11 glatte eller grenhårede 3, 
2. Kronen gullighvid, 6-Bmm ••·•••••••••••••••••••••••••••••• rwnelica 

11 lysegul, 2, 5-4, 5mm mi crocarpa 
3. Kronbladene 4-4, 5mm ..•.•.•.• , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . sa ti va 

11 4, 5-6mm 4, 
4, Skulpen 6,5-8,5mm, lidt indtrykket foroven •••••••••••••••• alyssum 

11 9-12mm, afrundet foroven macrocarpa 
Camelina rumelica Velen. Bleg dodder. 20-40cm. De ugrenede hår 2-3,5mm 
lange. Højst med grenede hår på bladranden, Skulpen pæreformet, 5-8mm. 
c. microcarpa Andrz. Småskulpet dodder. 20-60cm. De ugrenede hår højst 
2mm lange. Oftest talrige grenede hår. V- VII. 
c. sativa (L.) Cr, Hundehør, 30-70cm, Skulpen tydeligt netåret, 6-9mm 
lang og 4-5½mm bred, V-VII. 
C. alyssum (Miller) Thell. Hjærteskulpet dodder. 30-lOOcm. Planten næ
sten glat. Bladene ~ugtet-tandede til bugtet-fjerfligede. VI-VII, Spr. 
G, macrocaråa Wierzb, Storskulpet dodder, Ofte over 60cm, Skulpestilke
ne forlænge e, ofte udstående. Klasen ret åben. V-VII. I hørmarker, 
Neslia taniculata (L,) Desv. Rundskulpe. 15-60cm. Stjærnedunet enårig 
med pil ormede stængelblade og 2mm lange, gule kronblade. Skulpen mest 
rundagtig, l,5-3mm. V-VI. Alm. 
Capsella bursa-pastoris (L,) Med, HYrdetaske. Kronen 2-3mm, ca. 2 x bæ
geret, hvid. IV-VII. Alm. 
C. rubella Reuter Rødlig hyrdetaske. 10-}0cm. Kronen næppe længere end 
bægeret, ofte rødlig, i det mindste på kanten. IV-VII. Sj. 
Hutchinsia alpina (L,) R.Br. ssp, brevicaulis (~oppe) Are, _Lav g~mse
karse. 2-5cm. Flerarig med flere rosetter med fJerfligede til -snitdel
te blade. Skulpen 3½-4xl-2mm, ægformet og spids, VI-VIII. Spredt. 
Hymenolobus procumbens (L,) Nutt, Hindeskulpe. 5- 15cm. Enårig med spre
dte, ugrenede hår. Nedre blade oftest 1 x fjersnitde~te, ~ronen l½-3mm, 
lidt længere end bægeret, Skulpen 2-5mm med gennemskinnelige klapper, 
Hornunfia ~etraea (L,) Rchb. Stenkarse. 3-15cm, Bladene fjersnitdelte, 
Bægere o, -0,Bmm. Kronen 0 ,7-lmm. Skulpen 2-2,5xl,5-2mm; klapperne med 
tydelig ribbe. Enårig, IV-V. Sj. 
Teesdalia nudicaulis (L,) R.Br. Flipkrave. IV-V. Sj. 
Thlaspi, Pengeurt. 
1, Enårig 

Flerårig 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 • 

4, 
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2. Stænglen trind, Stængelbladene med hjærteformet grund perfoliatum 

" kantet, 11 pilformet grund 3, 
3, Stænglen håret forneden. Skulpen smalvinget foroven , ••• alliaceum 

" helt glat , Skulpen bredvinget arvense 
4, Skulpens vinge ca. l/2mm bred ••·····•···········•··•••·· avalanum 

" " over 1mm " 5. 
5, Støvdragerne ca. lig kronbladene eller længere ••••••••••• dacicum 

meget kortere end kronbladene 6, 
6. Vinklen ved grunden af skulpens hak højst 90° •••••••••••• praecox 

" " " " " u over 900 jankae 

Thlaspi arvense L, Alm. pengeurt. IV-VI, Alm. 
T. alliaceum L. Løgpengeurt. 20-60cm, Med løglugt, Skulpen 6-8mm, kun 
vinget foroven, omvendt ægformet, V-VI, Sj, 
T. perfoliatum L. Hjærtebladet pengeurt, 5-20cm, Glat og blågrøn, 
Stængelbladene spidst ægformede med hjærteformet grund, III-VI. Alm. 
T. dacicum Heuffel Hornet pengeurt. 5-25cm. Grundbladene brat tilsmal
nede i stilken. Kronbladene l-5mm. Skulpen bredvinget, med et bredt og 
fladt hak, VI-VII, Spredt, 3 underarter: 
sså. korongianum (Czetz): Skulpen næppe udrandet foroven, Griflen rager 
ty eligt ud af hakket, M,Rodnei, M,Bucegi, 
ssp. dacicum: Skulpen tydeligt udrandet foroven. Griflen rager i kke ud 
af hakket. Kronbladene 3mm, Skulpen 6-9mm, Griflen over 1/2 x hakket. 
s;m, banaticum (Uechtr,) Jav.: Som foregående, men kronbladene 4,5mm, 
S lpen 9-12mm, Griflen under 1/2 x hakket, M.Birsei, M.Paring, M.Mehe
dinii, M.~arcu, M.Godeanu, 
T. praecox Wulfen Tidlig pengeurt. 10-35cm, Bægeret 2-3mm, lillaspid
set. Grundbladene 50xl3mm, spatelformede, ofte lilla nedenunder. Skulpen 
7-9mm, smalt omvendt hjærteformet. Griflen 2-3,5mm, VI-VII. Sj. 
T. jankae Kerner 10-35cm, Nær foregående, men skulpen mest 5-8mm,_tre
kantet-omvendt hjærteformet. Griflen l-l,5mm. V-VI. Sj. Jud .Mehedeinii. 
T, avalanum Pancic (T, kovatsii) Krybende pengeurt. 8-30cm, Jordstæng
len med udløbere. Rosetbladene bredt elliptiske til rundagtige, lang
stilkede. Stængelbladene med butte øren. Skulpen 5-?mm. IV-V. Alm. 
Aethionema saxatile (L.) R,Br, Tandtråd, 5-20cm. Glat og blågrøn, mest 
grenet flerårig med m.m. spatelformede blade, Kronen hvid eller rødlig, 
2-5mm. Skulpen rundagtig, l-2mm bredt vinget, med et smalt hak foroven, 
Iberis saxatilis L, Klippesnepude. 5-lOcm, Lille, krybende, stedsegrøn 
busk, Bladene linjeformede, l-2mm brede. Skulpen 5-8mm, omvendt ægfor
met med et but hak og 2 vingede takker foroven, IV-V. Sj. 
Biscutella laevigata L. Almindelig brilleskulpe. 10-50cm. Flerårig ro
setplante med m.m. lancetformede, tandede grundblade og nogle stængel
blade. Lysegule blomster, Skulpen af form som et liggende ottetal, 4-8. 
x 8-14mm. V-VII. Alm, 2 underarter: 
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ssp, laevigata: Grundbladene over 4 x sa lange som brede, det største 
7,5-9,5cm langt, 
ssp. austriaca (Jordan) Mach.-Laur,: Grundbladene højst 4 x så lange 
som brede, det størete mest 3,5-5(7,5)cm langt, 
Lepidium. Karse, 

1. Kronen bleggul. øvre blade hjærteformede ••••••••••••• perfoliatum 
t1 hvid eller manglende 2. 

2. øvre stængelblade med pilformet grund ••••••••••••••••••••• •• ••• 3. 
11 

" " tilsmalnet grund 4. 
3. Bladene glatte, blågrønne og tykke ••••••••••••••••• cartilagineum 

t1 håre de campe s tre 
4. Frugtstilken 1/2-3/4 x den 5-6mm lange skulpe •••••••••••• sativum 

t1 1-3 x den højst 4mm " ti 5, 
5. Flerårig. Næsten helt glat ••••••••••••••••·•••••••••••••••••••• 6, 

1-2-årig 7. 
6. Stængelbladene m.m. linjeformede ···••••··•·•••••••• graminifolium 

" æg- til lancetformede latifolium 
7. Kronen længere end bægeret •· ·•·•··••••••••••·•••·••••• virginicum 

" manglende eller meget lille ruderale 
Lepidium campestre (L,) R,Br. Salomons lysestage. V-VI. Alm, 
L, sativum L, Havekarse. 20-40cm. Glat enårig. Stænglen blådugget, 
Nedre blade fjersnitdelte med smalle, tandede afsnit. V-VII, Dyrk,&forv 
L. virginicum L. Virginsk karse. 30-50cm. Stængelbladene lancetforme
de og skarpttandede. Skulpen 3-4x2,5-3,5mm. VI-VII. Spredt. 
L. ruderale L. Stinkende karse. V-VII. Alm. 
L. åerfoliatum L, Hjærtebladet karse. 20-40cm. 1-2-arig, Nedre stængel
bla e 2 x fJersnitdelte, øvre ægformede til runde og dybt stængelomfat
tende, helt helrandede. Skulpen ca. 4x4mm, V-VII. Alm. 
L. cartilagineum (Mayer) Thell. ssp. crassifolium (W,& K.) Thell. Tyk
bladet karse, 20-30cm, Flerårig med bugtede stængler, Nedre blade med 
tilsmalnet grund, Kronen 2 x bægeret, Skulpen 2,5-3mm, V-VI. Sj. 
L, latifolium L, Strandkarse, VI-VII, Spredt, 
L, graminifolium 1, Græsbladet karse. 40-70cm, Nedre blade tandede til 
lappede; øvre m.m. linjeformede, Skulpen 2,5-4mm, ægformet. VI-VII. Sj. 
Cardaria draba (L.) Desv. Hjærteskulpet karse, V-VI. Alm. 
Coronopus siuamatus (Forsskål) Asch. Ravnefod. Bladene 3-8cm, endeaf
snittet 8-1 xl-3mm, Skulpen 2-3x3,5-4mm, rynket, nyreformet med en 
spids. V-VIII, Spredt, 
C. did!mus (L.) Sm. Liden ravnefod. 5-25cm. Bladene l-2cm , endeafsnit
tet 3x mm, Skulpen l,5-2x3mm, netåret og indsnøret på midten og derved 
dobbelt kugleformet, V-VIII. Spredt. 
Conri~ia orientalis (L,) Dum, Hvidlig kålurt, 10-50cm. Grundbladene 
stiikee, stængelbladene ægformede til elliptiske med bredt pilformet 
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grund, Kronbladene 10-13mm, gullig- eller grønlighvide, Skulpen 4-kan
tet, Griflen l,5-2mm. V-VI, Spredt. 
Conringia austriaca (Jacq.) Sweet Gul kålurt, Som foregående, men kron
bladene 6-8mm, citrongule. Skulpen 8-kantet. Griflen 3-4mm, VI-VII. Sj, 
Diplotaxis. Mursennep. 
1. Kronbladene hvide, lillaårede .............•..........•.• erucoides 

2, gule 
2, Kronbladene 8-14mm lange. Stænglen bladet •••••••••••••• tenuifolia 

3-7mm t1 " oftest bladløs 3, 
3. Kronbladene 6-8x3-4mm. Ydre støvdragere frugtbare ••••••••• muralis 

" 3-4xlmm. " golde viminea 
Dialotaxis erucoides (L.) DC. Enårig, Stænglerne sparsomt stivhårede. 
Ne re blade fJerdelte, øvre tandede, Skulpen med et næb pa indtil 6mm. 
V-IX. Sj. 
D. tenuifolia (L.) DC. Sandsennep. V-IX. Spredt. 
D, muralis (L.) DC. Mursennep, V-IX. Alm. 
D. viminea (1.) DC. Stinkende mursennep. 5-30cm, Glat eller svagt ha
ret. Bladene lyreformet fjerlappede, Kronen svovl- eller citrongul. Sj. 
Brassica, Kål. 

1. øvre blade stængelomfattende •••••••••·•••••••••·••••••••••••••• 2. 
" " med tilsmalnet grund 3. 

2 • Nedre blade håre de og grønne •••...••••.••.••••. , •. , • • • . . • • • . rapa 
Planten glat og blågrøn napus 

3. Skulperne til trykte .....•.•.•......•....•......•.. , •.• , •••• nigra 
" udstående 4. 

4, Bægerbladene oprette. Et skulpeskaft på 2-4mm ••••••••••• elongata 
" opret-udstående. Intet skulpeskaft juncea 

Brassica elongata Ehrh. Sortehavskål, VI-VII. Alm. 2 underarter: 
ssp. elongata: Bladene bu~tet-fjerfligede. 
ssp. integrifolia (Boiss.) Breistr.: Bladene helrandede. 
B. napus L. Raps. IV-VIII. Dyrket og forvildet. 
B, rapa 1, Agerkål. IV-VIII, Alm. 
B. 1uncea (L,) Czern. Sareptasennep. 60-lOOcm. øvre stængelblade kort
sti kede. Skulpens næb 5-12mm. V-VIII, Spredt. 
B. nigra (L,) Koch Sort sennep, Skulperne l-2cm, kølede, VI-VII. Alm. 
Sinapis arvensis L. Agersennep. Skulpens næb lidet sammentrykt. Alm. 
s. alba 1. Gul sennep. Skulpens næb stærkt sammentrykt. VI-VII. Alm. 
ssp. alba: Bladene lyreformede. Skulpeklapperne oftest stivhårede. 
ssk. dissecta (Lag.) Bonnier: Bladene 2 x delte, ikke lyreformede. Skul
pe lapperne svagt hårede eller glatte. Spredt. 
Eruca vesicaria (1.) Cav. ssp. sativa (Miller) Thell. Salatsennep. 
20-BOcm. Enårig. Kronbladene 15-20mm, hvide eller bleggule med lilla a-
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rer. Skulpen tiltrykt aksen, med et sværdformet næb pa 7-lOmm.V-VII.Spr. 
Erucastrum nasturtiifolium (Poiret) O.E.Schulz Karsesennep. 20-50cm. 
Tæt stivharet med nedadrettede hår, i det mindste forneden. Bladene fli
gede, med 6-8 par lapper, de 2 nederste stængelomfattende. Ingen støtte
blade. Gul krone. Bægeret udstående. V-VII. Sj. 
E. gallicum (Willd.) O.E.Schulz Svinesennep. 20-50cm. Nær foregaende, 
men nederste bladflige ikke stængelomfattende. Klasen med støtteblade. 
Bægeret opret. Lysegul eller hvidlig krone. V-VII. Sj. 
Cakile maritima Scop. ssp . euxina (Pobed.) Nyarady Strandsennep. Sj. 
Rapistrum perenne (L.) All. Flerårig knopskulpe. 30-lOOcm. Flerarig. 
Tæt stivharet forneden, glat foroven. Bladene fjerfligede med ca. 6 par 
kantet-tandede flige. Bkulpen, 7-lOmm; dens øvre led 3-4,5mm, jævnt til
smalnet i et næb på 1/2-lmm . Alm. 
R. ruJosum (L.) All. Enårig knopskulpe. 15-60cm. Enarig. Nedre blade 
flige e, øvre ofte hele. Skulperne noget tiltrykte aksen, tværdelte med 
en æg-kugleformet overdel med en brat afsat griffel på l-3mm,V-VIII.Sj. 
Crambe tataria Sebeok Tatarisk strandkål. 60-90cm. Flerårig. Bladene 
2-3 x fJersnitdelte, noget tykke, med stivhåret underside. Kronen 3,5-6 
mm. Skulpens øvre del m.m. kugleformet, undertiden noget firkantet, 3- 6 
mm. Tørenge og vejskrænter, IV-VI. Spredt. 
C. maritima L. Strandkål. V-VII. Sj. på Sortehavskysten. 
Calepina irregularis (Asso) Thell. Netskulpe. 20-50cm. 1-2-arig. Nedre 
blade bugtede til lyreformede, øvre udelte med pilformet grUI1d. Kronbla
dene uens: 2mm og 2,5-3mm, Skulpen 2,5-4mm æg-kugleformet, med et kort, 
tykt næb. IV-VI, Spredt . 
Raphanus ra~hanistrum L. Kiddike. V-IX. Alm. 2 underarter: 
ssp. raphanistrum: Skulpen 3,5-4mm tyk, Alm. 
ssp , landra (Moretti) Bonnier & Layens: Skulpen 5-8mm tyk . Indslæbt. 

RESEDACEJIB 
Reseda. Reseda. 

1 . Alle blade fjersnitdelte ......••......•.....••..••.•... , ......... 2. 
De nedre blade hele 3, 

2, Bladene med 5- 15 par sideflige ······•·•·•••••••••••••••····•· alba 
11 11 1-2 ( - 4) par sideflige, ofte 2 x del te lutea 

3. 4 bæger- og kronblade, Alle blade hele. Oprette kapsler luteola 
5-6 bæger- og kronblade, Øvre blade ofte delte 4, 

4, Kronbladene med 9-15 spatelformede flige •••·•••••·•······• odorata 
t1 " m.m. linjeformede t1 5. 

5. Kapslen med næsten kvadratisk omrids ••••••••••••••••••••·• inodora 
11 nærmest pæreformet phyteuma 

Reseda luteola L. Farvereseda. VI-IX. Alm. 
R. alba L. Hvid reseda. 20-80cm. Kronen hvid. Kronbladene mest 3-delte, 
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Kapslen 8-15mm, ellipsoidisk, tilsmalnet foroven . VI-VIII. Dyrket & forv. 
Reseda ~hyteuma L. Rapunselreseda. 10-40cm. Øvre blade undertiden tre
delte.ronbladene grønlighvide, 5-9-fligede. Kapslen nikkende, 13-14mm. 
VI-IX. Sj. 
R. inodora Rchb, Lugtløs reseda. 20-60cm. Øvre blade ofte med 1-2 par 
sideflige og en stor endeflig. Kronbladene med 11-17 flige. Kapslen med 
forskellig orientering, VI-VII, Spredt, 
R. odorata L. Vellugtende reseda, 30-60cm. Bladene omvendt lancet- til 
omvendt ægformede, nogle med 1-2 par sideflige. Kapslen 9-llx7-llmm, 
nikkende og noget kugleformet. VI-IX. Dyrket og forvildet, 
R, lutea L, Gul reseda, VI-IX. Alm. 

DROSERACEAE 
Aldrovanda vesiculosa L, Vandklap. Svømmende, noget blærerodsagtig 
vandplante med kransstillede, l-l,5cm lange blade med en 4-6 børstefor
mede flige og en sammenklappelig klap. Enlige, grønlighvide blomster fra 
bladhjørnerne, der dog sjældent udvikles. VI-VII, Spredt. Alm. i Donau
deltaet. 
Drosera rotundifolia L. Rundbladet soldug. VI-VIII . Spredt. 
D, an~lica Hudson Langbladet soldug, Bladpladen 4-8 x så lang som bred. 
Stæng en midterstillet, tydeligt længere end bladene, VII-VIII. Sj. 
D. intermedia Hayne Liden soldug. Bladpladen 2-4 x sa lang som bred. 
Stænglen sidestillet, ikke meget længere end bladene, VII-VIII. Spredt, 

CRASSULACEAE 
Sempervivum. Husløg. Husløg med udstående, ikke frynsede kronblade. 

1, Kronbladene klart grønliggule ••·•••••••••••••••••••••••• zeleborii 
" røde (sj. gullige) 2. 

2. Rosetbladene ca. 10x3mm. Kronbladene 12-20mm ····••••••••• montanum 
t1 20-40xl0-15mm, Kronbladene 9-lOmro 3. 

3. Unge blade dunede på begge sider ···•··•·•·••••·••·•••••• marmoreum 
11 

" kun randhårede tectorum 
Sem1ervivum zeleborii Schott Gulgrønt husløg. 12-20cm. Rosetterne m.m. 
kug eformede, ca, 3cm brede. Bladene grågrønne, uensartet randharede , 
ca. 15x8mm. Kronbladene ca, 9xl,5mro, VII-VIII. Spredt. 
s. montanum L, Bjærghusløg, 5-lOcm. Rosetten højst 2cm bred; bladene 
dunede på begge sider. Kronbladene vinrøde (sj. gullige). VII-IX, Spr. 
S. marmoreum Griseb. Hvidkantet husløg. 10-30cm. Bladene 25xl2mm, oli
vengrønne, ofte rødt anløbne , med kraftige, nedbøjede randhår. Rosetten 
ca. 6cm bred. Kronbladene røde med hvid kant. VII-VIII, Spredt. 
S, tectorum L. Alm. husløg. VII-IX. Dyrket og forvildet. 
Jovibarba, Husløg, Husløg med lysegule, oprette , frynsede kronblade. 
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Jovibarba sobolifera (Sims) Opiz Kuglehusløg . 10-25cm. Rosetterne 2,5-3 
(4)cm brede, kugleformede, med indadkrummede blade på 10-15x5-7mm. Kron
bladene 15-l?mm, frynsede. VII-IX. Spredt. 
J. heuffelii (Schott) A.& D.Love Flad"t husløg. 10-30cm. Rosetterne 5-7 
(-12)cm brede, åbne, med udstående blade på 25-60xl0-15mm. Kronbladene 
10~12mm, randhårede, men næppe frynsede. VII-VIII. Spredt. 
Sedum. Stenurt. 

1. Bladene flade • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2. 
m.m. trinde 5. 

2. Enårig. Blomsterne i en åben top ••• • ··•·••·•••·•··•······· cepaea 
Flerårig. Blomsterne i tætte halvskærme 3. 

3. Kronbladene 10-12mm, oprette og røde •••·•• ••••••• •••• •••• spurium 
" 3-5mm, udstående 4. 

4. Blomsterne gulgrønne eller hvidgrønne ·••••·••••••••••••·• maximum 
røde telephium 

5. Blomsterne gule •••••••••••••••••• •••••••••• •••••••••••••••••••• 6. 
hvide eller røde 11. 

6. Bælgkapslerne oprette . Bladene spidse. 7-tallig krone ••• reflexum 
" udstaende. Bladene butte. 5- tallig " 7. 

7. Enårig . . . . • • • . • • . • . • . • . • . • • • • • • . . • . . • • • . • • . • • • • • • • • . . . • • . • annutun 
Flerårig med golde skud 8. 

8. Kronbladene matgule, 3-3,5mm, lidt længere end bægeret •• alpestre 
" klart gule, 4-8mm, 2 x bægeret 9 . 

9. Visne blade blivende, hvide inderst, grå/sorte yderst sartorianum 
" " affaldende eller ensfarvet hvide 10. 

10. Bladene ægformede, bredest forneden ••••••••••••••·••••••••• acre 
" valseformede, ofte i 5-6 rækker sexangulare 

11. Kronbladene 8-lOmm, oprette. Bladene tilspidsede •••• ochroleucum 
" udstående. Bladene butte 12, 

12. Blomsterne 6(-9)-tallige •••••·•••••••••••••••••• • •••• hispanicum 
" 5-tallige (sj, enkelte 4- eller 6-tallige) 13. 

13, Flerårig ••···•••••···••·······••••••·•·•··•···••••••••••••••• 14, 
Enårig 15, 

14. Planten glat. Bladene mest valseformede, spredte •••••••••• album 
kirteldunet foroven. Bladene kort ægformede dasyphyllum 

15. Planten kirteldunet foroven ••••••••••••••••••• , •• , • , ••••• rubens 
glat 16. 

16, Kronen lidt længere end bægeret. 10(12) støvdragere ••••• atratum 
" 2 x bægeret. (4.)5 støvdragere caespitosum 

Sedum maximum (L.) Hoffm . VII-X. 2 underarter: 
ss1. max1.mum: Alm. sankthansurt. Opret•.· 30-80cm. Bladene 5-lOcm, grønne 
el er blågrønne. Alm. 
ssp, ruprechtii Jalas: Hvidlig sankthansurt. l5-40cm. M.m. udstrakt. 
Bladene 2-5cm, blåduggede. Blomsterne hvidlige. Jud.Cara~-Severin. 
s. tele!hium L, VI-VIII. Spredt, 2 underarter: 
ssp. te ephium: Rød sankthansurt, Øvre blade med afskåret grund, 
ssp, fabaria (Koch) Kirschl.: Klippesankthansurt. Bladene aflangt-lanT 
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cetformede med kileformet grund, tandede, 

Sedum spurium Bieb, Rød stenurt. VI-VIII. Dyrket og forvildet. 
S. ochroleucum Chaix Bleggul stenurt, 15-30cm, Bladene 10-20xl-2mm. 
Kronbladene oprette, 7-lOmm, flødefarvede eller grønlighvide. Bælgkap
slerne oprette. Bladene med en spore ved grunden. VI-VII. Sj. 
s. reflexum L, Bjærgstenurt, VI-VIII. Sj. 
s. acre L. Bidende stenurt. V-VII. Alm. 
S. sartorianum Boiss, Skællet stenurt. 5-20cm. Bladene kegleformede 
til aflangt-linjeformede. V-VII. Spredt. 2 underarter: 
ssp. sartorianum: Stænglen 2-3mm tyk, forveddet. Kvasten tæt. 
ssp. hillebrandtii (Fenzl) Webb: Stænglen l-l,5mm tyk, ikke forveddet. 
Kvasten åben med m.m. oprette grene. 
S, sexangulare L. Seksradet stenurt. VI-VII. Spredt. 
S, alpestre Vill. Alpestenurt. 5-8cm. Bladene 4-6mm , gennemgaende bre
dest over midten, lidt flade; i runde knipper på de golde skud. Blomste
rne i korte, 2-5-blomstrede svikler. VIII. Alm. 
S, album L. Hvid stenurt. VI-VII. Sj. 
s. dasyphyllum L. Tykbladet stenurt. 3-8cm. Oftesi; helt kirteldunet. 
Bladene bladuggede, ofte 3x2,5mm, 1-1,5 x sa lange som brede, tit mod
satte. Kronbladene 3mm, hvide med rød åre. VII-VIII. Sj. 
S. cepaea L. Topstenurt. 15-30cm. Bladene mest modsatte eller i kranse 
på 3-4. Blomsterne i en lang top, der indtager det meste af stænglen, 
blegrøde med rød åre. VI-VII. Sj. 
s. atratum L. lllørk stenurt. 3-lOcm. Bladene 4-6mm, lidt kølleformede. 
Bægeret rødligt med indsænkede punktkirtler. Planten ofte mørkt rødlig. 
VI-VIII. Alm. 
S. annuum L. Liden stenurt. 3-lOcm. Planten undertiden rødligt anløben. 
Bladene 6mm, affladede på begge sider. Kronen 2 x bægeret, VI-VIII. Alm. 
S, ruoens 1, Rødlig stenurt. 5-12cm. Noget blågrøn og ofte rødlig. 
Kronbladene 6mm, skarpt tilspidsede. Griflerne l ange. V-VI. Sj. 
S. caesSitosum (Cav,) DC. Brodkronet stenurt. 2-5cm. Ofte rødlig. Bla
dene 5- mm. Kronbladene 3mm, brodspidsede, hvide med lyserødt skær. Sj. 
S. his1anicum L. Grå stenurt. 7-15cm. Mest enårig. Glat eller kirtelha
ret. Badene 7-18mm, blågrønne, halvtrinde. Kronbladene 5-?mm, "tilspid
sede, hvide med lyserød åre. VI-VII. Alm. 

Rhodiola rosea L. Rosenrod. 10-35cm. Bladene flade, blågrønne, glatte 
og ofte savtakkede. Blomsterstanden noget halvskærmformet, med grøngule 
3-4mm store firtalsblomster. VI-VIII. Alm. 

SAXH'RAGACEAE 
Saxifraga. stenbræk, 
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1. Bladene modsatte. Blomsterne rødlilla •···••••·••••••••••••·••••• 2. 
spredte eller i roset 3. 

2. Bægerbladene randhårede. Blomsterne enlige ••·••••••• oppositifolia 
" ikke randhårede. Blomsterne 1-3 sammen retusa 

3. Bladgrunden afskåret eller hjærteformet ••••••••••••••••••••••··• 4, 
" til smalnet 8. 

4. Blomsterne gule .... , ....... , , • , •.•..••••••••• , ••.•••.•. cymbalaria 
" hvide 5, 

5. 1-2 stængelblade. Bladene med bruskrand •·•••••••••••• rotundifolia 
Mange " • uden 6. 

6. Ingen yngleknopper i stænglens bladhjørner ••••·•••••••• carpathica 
Med " " " " 7. 

7. Bladene glatte, sjældent krushårede på undersiden •••••••••• cernua 
kirtelhåre de bulbifera 

8. Bladene læderagtige, med kalkudskillende kirtler i randen ••••••· 9, 
blødere, uden kalkudskilledende randkirtler 13. 

9. Kronbladene hvide eller svagt lyserøde ••••••••••••••••••••··••• 10, 
" orangegule til gulgrønne 11. 

10. Bladene tiltrykt savtakkede. Kronbladene 4-6mm •••••••• paniculata 
" helrandede. Kronbladene 7-14mm marginata 

11. Kronbladene gulgrønne, kortere end bægeret •••••••••• luteoviridis 
" orangegule , 1-2 x bægeret 12. 

12. 20-60cm høj. Stænglen grenet i øvre halvdel. Toarig ••·•••• mutata 
6-25cm høj. Stænglen grenet fra grunden. Flerårig demissa 

13. Kronen højst lig bægeret, grøn med lillat skær ••••• hieraciifolia 
" længere end " , anderledes farvet 14. 

14. Bladene kileformede og fingret-tandede fortil ••••••••••······· 15. 
" helrandede til lavt tandede 18. 

15. 1-2-årig uden golde skud ••••• , , , , •• , ••••••••••••••••••••••••• , 16. 
Flerårig med " 17. 

16. Enårig, Nedre blade visne under blomstringen ••··••• tridactylites 
Toårig. " friske " " adscendens 

17. Kronbladene ll-14mm, hvide ·•·····•••••••••••••·•••••• pedemontana 
" 3-4mm, mest gule moschata 

18. Bladene brede: rude- til bredt spatelformede •••••••••••••••••• 19. 
" smalle: lancet- til linjeforme de 21. 

19. Bægerbladene oprette ···········•••····•••• •• ••••••••••·•• nivalis 
" nedadrettede 20. 

20. Bladene med klar bruskrand •••••••••·•••••••••••···•••• cuneifolia 
uden bruskrand stellaris 

21. Bladene glatte, men med 7-10 par stive randbørster •••••• bryoides 
uden stive randbørster 22. 

22. Veludviklede bladrosetter, fåbladede stængler ••••••••••••••··· 23. 
Uudviklede bladrosetter, mangebladede stængler 24. 

23. Kronbladene mest gule, 3-4= ·•••••••••·•••••••••••••·••• moschata 
" hvide, 5-7mm androsacea 

24. Bladene lancetformede og flade. Frugtbægeret nedadrettet hirculus 
m.m. linjeformede og kødede, Bægeret opret aizoides 
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Saxifraga hieraciifolia W,& K. Rank stenbræk. 5-40cm. Bladene 3-?cm, 
m.m. rudeformede. Stænglen tyk og kødet, bladløs, tæt kirteldunet. Bæge
ret nedbøjet i frugt, Kronbladene l,5-3mm. VII-VIII, Sj. 
S. nivalis L, Snestenbræk. 5-20cm. Stænglen tæt kirteldunet med nogle 
hvide, krusede hår. Bladene 15-35mm, korttandede, ofte mørkerøde neden
under. Kronbladene 3mm, lidt længere end bægeret.? 
S. cuneifolia L. Kilestenbræk. 10-25cm. Rundagtigt spatelformede, hel
randede til svagt tandede blade. Hvidlig frugtknude. Skovplante. Alm. 
S. stellaris L. sst, alaigena Temesy Stjærnestenbræk. 5-20cm. Bladene 
æg- til bredt kile orme e, noget kødede, med 4-6 par butte tænder. Kron
bladene hvide med 2 gule prikker. VII-VIII. Alm. 
S, rotundifolia L. Rundbladet stenbræk. 15-40cm. Bladpladen rundagtig 
til nyreformet, rund- til groft savtakket, 2,5-5cm bred . Kronbladene 6-11 
mm, hvide, ofte med gule prikker forneden. VI-VIII. Spredt. 2 underarter: 
ssp. rotundifolia: Nedre topgrene mest med 3-flere smaprikkede blomster. 
ssp. heucherifolia (Briseb,& Schenk) Engler: Nedre topgrene mest 2-blom
strede, Kronbladene med mange, store, rødlilla prikker, 
S, bryoides L. Enblomstret stenbræk. 2-5cm. Tættuet med rosetter. Blade
ne ca. 5mm og indadkrummede. Blomsterne mest enlige. Kronbladene bredest 
midtpå, hvidgule med mørkere grund, 4-6mm. VII-VIII. Spredt, 
S. hirculus L. Gul stenbræk. VII-IX. Sj.: Jud.Harghita. 
s. cymbalaria L. Ærenprisstenbræk. l0-30cm. Glat-fåharet 1-2-arig med 
skinnende, lidt kødede, m.m. nyreformede blade med 7-9 trekantede tænder. 
V-VI. Jud.Bacau: Baile Slanic, Poiana Sarata i Pasul Oituz, ml. V.Oituzu
lui og V.Uzului. Fugtige, skyggefulde klipper. 
s. tridactylites L. Trekløftstenbræk. Kronen 2-3mm, IV-VI. Spredt. 
s. adscendens L. Opstigende stenbræk. 3-25cm. Nær foregående, men kronen 
3-5mrn. VI-VIII. Alm. 
s. aizoides L. Solstenbræk, 5-25cm. Bladene 13-15x2-3mm, spidse. Kronen 
kraftigt gul eller orange, ofte rødplettet. VI-VIII. Alm. 
S. aedemontana All. sst. cymosa Engler Fingerstenbræk. 5-15cm. Bladene 
blø e, med 5-11 flige ortil. Blomsterne i en ret tæt halvskærmagtig 
kvast. Bægerbladene meget længere end underbægeret. VI-VII. Spredt. 
S. androsacea L. Skjoldstenbræk. 2-4(-12)cm. Grundbladene 10-l2x2,5 
(2-5)mm, med få lange randhar, helrandede eller kort tretandede, Kvaste
ne med 1-3 hvide blomster. VI-VIII. Alm. 
s. moschata Wulfen Moskusstenbræk. 2-5cm. Tætkirtlet og med moskuslugt. 
Bladene mest 3-fligede (evt. med 0-5 flige). Blomsterne mest matgule, 
men kan være hvide eller matrøde . VII-VIII, Alm. 
S. bulbifera L, Kirtlet knopstenbræk. 20-40cm. Ligner Kornet stenbræk, 
men stænglen først grenet i spidsen. Kronbladene 7-lOmm, med kirtelhå
ret overside. VI-VII, Spredt, 
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Saxifraga carpathica Rchb, Storkenæbsstenbræk, 6-15cm. Som Kornet sten
bræk, men kronbladene 5-7x2-3mm, lyserødt arede eller anløbne. Frugtknu
den oversædig, VII-VIII, Sj. 
S, cernua L. Knopstenbræk, 10-30cm, Stænglerne ofte 1-blomstrede eller 
også helt uden blomster. Stænglen bugtet og skør. VI-VIII, Sj. 
S. oppositifolia L. Purpurstenbræk, Stænglerne liggende til opstigende. 
Bladene rundagtige til omvendt ægformede, med 1-5 kalkkirtler og randhå
rede forneden. V-VII. Alm. 2 underarter: 
ssp, opåositifolia: Bladene 2,5-5mm, M,m, løsttuet, 
ssp, ru olphiana (Hornsch,) Engl,& Irmsch: Bladene l,5-2(2,5)mm, Meget 
tættuet; danner faste puder, 
S, retusa Gouan Af s t udset stenbræk, Ligner den foregående, men bladene 
glatte og skinnende, stærkt tilbagebøjede, højst svagt randhårede forne
den, 4-radet taglagte, VI-VIII, Sj, 
S, mar~inata Sternb, Kantet stenbræk, 3-9cm, Tæt tueformet med rosetag
tige e ler søjleformede skud, Bladene 3-12xl-5mm, tydeligt hindekantede. 
2-8 hvide eller blegrøde blomster. VII-VIII, Spredt. 
s. luteoviridis Schott & Kotschy Gulgrøn stenbræk, 7-9cm, Grundbladene 
gragrønne, l0-20mm, spatel- til omvendt lancetformede, ofte lilla neden
under, Bægeret tæt langkirtlet, VII-VIII, Alm. 
S. paniculata Mill er Klippestenbræk. 15-30cm. Bladene blågrønne, brede
re i øvre halvdel, opadbøjede. Topgrenene kirtelhårede, 1-3-blomstrede, 
Stænglen ofte kun grenet i øvre 1/3, VII-VIII. Alm. 
s. mutata L. Safrangul stenbræk. Bladene 10-70x7-12mm, helrandede og 
randharede. Kirtelhåret top. Blomsterne i en åben top. Kronen 2 x bæge
ret, VII-VIII. Sj.: Jud.Bra~ov: Stupini. 

• s• demissa Schott & Kotschy Som foregående, men blomsterstanden tæt 
med kort hovedakse og derfor mange klaser eller svagt grenede toppe. 
Kronen 1-1,5 x bægeret, VII-VIII. M,Ciuca~. M.Birsei, M.Bucegi, 
Chrysosplenium alternifolium L. Alm. milturt. Spredte blade. IV-VI.Alm 
C, altinum Schur Bjærgmilturt, 3-15cm, Bladene modsatte, ret glatte. 
Bæger ladene rundagtige, ofte bredere end lange, med hætteformet spids, 
VI-VII, M,Maramure~, M.Rodnei, M,Caliman, M.Bistriiei (Ceahlau), M,Bir
sei, M.Bucegi ?, M.Fagara~, M.Retezat. 

PARNASSIACEAE 
Parnassia palustris L. Leverurt. VI I-IX. Alm. 

HYDRANGEACEAE 
Phil adelphus coronarius L, Pibeved, Uægte jasmin. l -3m, Busk med mod
satte~ kortstilkede, lavt fjærnttandede, elliptiske, tilspidsede blade 
på 5-Ucm. 1-10 hvide firtalsblomster i klase med mange støvdragere og 
mest 4 griffelgrene, V-VI, Dyrket og forvildet, 

GROSSULARIACEAE 

138. 
Ribes rubrum L, Haveribs. Blomsten fladt skålformet, med honningskive 
mellem støvdragere og grifler. Støvknapper dobbelt så brede som lange. 
IV-V. Dyrket og forvildet. 
R, s pi catum Robson Vild ribs. Blomsten svagt klokkeformet, uden hon
ningskive. Støvknapperne kvadratiske. IV-V. Spredt, 
R, petraeum Wulfen Klipperibs. l-3m, Bladene op til 15xl5cm, spidslap
pede. Bladstilken med lange kirtelhår og krusede har, Kronen randhåret, 
Klasens akse t æt krus håret. Bærret rødt. V-VI. Alm. 
R, nigrum L. Solbær. IV-V. Spredt, 
R. uva-crispa L. Stikkelsbær. IV-VI, Alm, 
R. alpinum L. Fjældribs, IV-VI , Alm. 

PLATANACEAE 
Platanus hybrida Brot. Almindelig ;platan. -30m, Træ med lønagtige, 
men spredte blade. Bladene højst 1/2 delte, med afskåret eller hjærte
forme t grund. Dyrket, 

ROSACEAE 
Spiraea. Spiræa, 
1. Bl omsterstanden en endestillet, m.m. valseformet top salicifolia 

11 enkel s kærm eller halvskærm 2, 
2. Blomsterstanden siddende eller meget kortsti l ket hypericifolia 

stilket 3. 
3. Bladene med 3 længderibber ••••••••••••••••••.•••••••••••••••••• 4. 

" fjerstrengede 5. 
4. Ribberne tydelige. Kronbladene kortere end støvdragerne •• crenata 

" utydelige. " længere " " vanhout tei 
5. Grenene kantede. Kronbladene ca. 6mm •••·••••••••·• chamaedryfolia 

trinde. 2-3mm media 
S!iraea salicifolia L. Pilebl a det spir æa, l-2m, Bladene 4-Bxl-2cm, 
gatte og ofte dobbelt savtakkede. Støvdragerne 2 x de oftest lyserøde 
kronbl ade , VI-VII, Spredt. 
s. chamaedryfolia L, (S. ulmifolia) Ælmebladet spiræa. l-2m. Blomster
ne hvide, i halvskærm. Bladene rude-ægformede, indtil 7x4cm, uregelmæs
sigt eller dobbelt savtakkede, VI-VIII, Alm. 
S, media F.Schmidt Hovedspiræa, ½-l½m, Toppen næsten kugleformet. 
Kronbladene hvide eller bleggule, Bladene bredt elliptiske, indtil 5x2 
cm, svagt hå rede eller filtede nedenunder som unge. V-VI, Spredt, 
S, crenata L, Treåret spiræa. -lm, Blomsterstanden halvskær~formet, 
ca. 2cm bred, Hvide blomste r . Bladene indtil 4x2cm, helrandede el ler 
takkede fortil, V-VI. Sj. 
S. vanhouttei (Briot) Zabel -2m. Stænglerne buekrummede. Bladene 2-3,5 
cm, rudeformede eller omvendt ægformede, spidse, indskåret-tandede, 
ofte svagt 3-5-lappede , Hvide kronblade, VI-VII, Dyrket og forvi l det. 
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Spiraea Npericifolia L. Viftespiræa. -l,5m. Blomstrende skud buekrum
mede, go ae oprette. Bladene l-2,5cm, med 3-5 længderibber og 3-5 rund
takker fortil, m.m. glatte. Hvid krone. IV-VI. Dyrket og forvildet. 
Aruncus dioicus (Walter) Fernald Fjerbusk. 80-150cm. Bladene 2-3 x 
fJersnitdelte med skarpt dobbelt savtakkede, tilspidsede , ægf?rmed7 småblade. Blomsterstanden stor og pyramideformet med mange sma, hvide 
blomster med 3 bælgkapsler. V-VIII. Spredt. 
Filipendula vulgaris Moench Knoldet mjødurt. V-VII. Alm. 

F. ulmaria (L.) Maxim. Alm. mjødurt. VI-VIII. Alm. 2 underarter: 
ssp. uimaria: Bladundersiden hvidfiltet. Alm. 
ssp. denudata (Presl) Hayek: Bladundersiden glat og faharet. Alm. 

Rubus. Klynger. Brombærnøglen er taget fra Flora Romaniei . Arterne næv
nes kun i nøglen. 
1. Skuddene urteagtige. Fodfligene frie. Oprette kronblade . saxatilis 

11 forveddede. Fodfligene sammenvoksede med bladst1lken 2. 
2. Bladene udelte. Årsskuddene uden torne. Lyserød krone ••• odoratus 

sammensatte 3. 
3. Modne frugt rød eller orange. Bladundersiden hvidfiltet •••••••• 4. 

sortagtig 5. 
4. Stænglen med tætte, rødlige børster. Lyserød krone phoenicolasius 

11 ikke med tætte børster. Hvid krone idaeus 
5. Stænglen blådugget. 3 småblade. Lancetformede fodflige caesius 

Anderledes. (Brombær) 6. 
6. Årsskuddene med uens torne, både korte og lange; arsskud og 

blomsterstand ofte med stilkkirtler ••••••·••••••••••••••••• 7. 
Tornene m.m. ens, sidder hovedsageligt på stænglens kanter; 

årsskud og blomsterstand m.m. uden eller med sid~ende kirtl. 44. 
7. Årsskuddene fåkirtlede. øvre blade ofte med stJærneharet over-

side. Gulhvide kronblade ••••·••••·•·•···•••••••'.••• c~nescens 
Årsskuddene ofte mangekirtlede. Bladoversiden uden stJærnehar. 

8. 
9. 

21. 
10. 
13. 
11. 
12. 

Kronbladene ikke gullige 
8. Blomsterstandsaksens kirtelbørster mest længere end aksebredden 

9. Årsskuddene kantede 
trinde 

kortere 11 
" 

10. Blomsterne hvide .•••••• .•.•••..•••. ..•.. .•.••.... ..•......... 
" lyserøde 

11 . Øvre blades undersider grå- til hvidfiltede •••••••••• hebecarpos 
11 11 11 grønne koehleri 

12 . Endesmåbladet elliptisk-rudeformet eller omvendt- æg-rudeformet •. 
Blomsterstanden topformet ••••·······•••••••••••••••• hystr1x 

Endesmåbladet bredt ægformet til rundagtigt. Fablomstret . 
blomsterstand pseudodoftanensis 

13. Tornene med fladtrykt grund ••••• ••• •••••••••••••••••·•••••••• 14, 
" m.m. trinde 15. 

14. Kronbladene kraftigt lyserøde. Bladundersiden grå/hvid schleicheri 
" hvide . Bladundersiden grøn opiparus 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25 . 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34 . 

35. 

36 . 
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Endesmåbladet med afrundet grund ••••••••••••••••••• glandulosus 

m.m. hjærteformet grund 16 . 
Kirtler og børster gule eller farveløse •·••••••••••·····••·· 17. 

" " " rødlilla, mørklilla eller brune 19. 
Blomsterstandsgrenenes blade med hvid underside ••• niveoserpens 

" 11 " grøn eller grå underside 18. 
Bægeret tæt tornet ••••••••••••••••••••••••••••••••••· rivularis 

" med 0-få torne serpens 
Blomsterne røde eller lyserøde ••••••••••••••••••••••••• amoenus 

" hvide (sj. svagt blegrøde) . 20. 
Blomsterstandsaksens torne 3-4 x aksebredden ••••••••• roman1cus 

lidt længere end aksebredden hirtus 
Årsskuddet spinkelt; tornene ikke længere end stænge~bredden 22. 

11 kraftigere; " ofte " " 23. 
Tornene med fladtrykt grund •••··•··•·••••••••••••••··••·.scaber 

" m.m. trinde tereticaulis 
Årsskuddenes torne kun noget forskellige •·••••••••••·•······ 24 , 

11 tydeligt 35. 
Bladundersiden grøn ••••••• •••••••• ••••••••••••••••••••••• • • • 25, 
øvre blades undersider hvidfiltede 30. 
Årsskuddene kantede. Alle blade med 5 småblade ••••••••·•···· 26. 

butkantede til m.m. trinde . 3-5 småblade 29. 
Endesmåbladet aflangt ægformet til æg-lancetformet •••.• gremlii 

11 ægformet, bredt ægformet til rundagtigt . 27. 
Kronbladene hvide eller svagt lyserøde. Støvdragerne hvide .. 

colemannii 
Kronblade og støvdragere lyserøde 28. 
Blomsterstanden m.m. kirtlet •••••••••••••• ·••••·•• ·•·· muelleri 

ukirtlet laetecoloratus 
Blomsterstanden med korte stilkkirtler ·····•••·••••· hebecaulis 

11 ukirtlet chlorocladus 
Kronbladene rundagtige •••• •••• ••••••••••••• • ••••••••• • • • • • • • 31. 

" ægformede eller elliptiske , længere end brede . 32. 
Blomsterstanden kirtlet ··················••••••••••••• vestitus 

ukirtlet pilifer 
Årsskuddene glatte eller med knippestillede har ••• macrostachys 

m.m. tæthårede 33. 
Bægerbladene oprette eller opret-udstående under blomstringen •. 

Stænglerne tydeligt kantede •••···•:••••••••·•·· doftanensis 
Bægerbladene tilbagebøjede under blomstringen 34. 
Årsskuddene trinde. 3 småblade ··•·•·••••••••••••• tenuispinosus 

" kantede. 5 " adsci tus 
Blomsterstandsaksen kort eller ofte svagt håret til glat, 

dens kirtler længere end hårene •·••••••••••••••••••····· 36. 
Blomsterstandsaksen tydeligt uds t ående håret, kirtlerne 

tydeligt kortere end harene 41. 
Årsskuddene m.m. trinde. 3-5 småblade •··••••••••··•••······• 37. 

kantede eller svagt kantede, dog med flade sider 38. 
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37. Blomsterstilkene med få og ulige lange kirtler •••· vallisparsus 
persanimontis 

støvdragere 
rubristamineus 

" " korte, lige " 
38. Blomsterne i en åben klase. Lyserød krone og 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

Blomsterne i en top. Hvide blomster 3 9. 
Blomsterstandens kirtler lyserøde ·•······•·•·•••••··· fagetanus 

" " hvide 40. 
Bægerbladene udstående eller oprette under blomstringen 

Bægerbladene nedbøjede under blomstringen 
Øvre blade grå- eller hvidfiltede nedenunder 
Alle blade grønne nedenunder 

melanoxylon 
omalus 

• • • • • • • • • • • • • • • • 42. 
43. 

Blomsterstanden med fa torne. Støvdragerne ca.= griflerne 
apiculatus 

Blomsterstanden med mange torne. Støvdragerne længere end 
griflerne radula 

Bægerbladene udstående eller oprette under blomstringen 
thyrsiflorus 

Bægerbladene oftest nedbøjede under blomstringen fuscus 
Årsskuddene oprette og glatte. Blomsterne i klase eller top 45. 

i top 
Årsskuddenes 

buekrummede, ofte med rodslaende spids. Blomsterne 
49. 

nessensis 
46. 

torne l-3mm, kegle- eller sylformede 
" længere og kraftigere 

46. Nedre småbladspar næsten siddende. Støvdragerne kortere end 
griflerne • . . • • . • • • . . • . • • • . . • . . • . • • • • • • • . • • • • . • . • . • pli ca tus 

Nedre småbladspar tydeligt kortstilkede. Støvdragerne mest 
lig eller længere end griflerne 

47. Årsskuddene dybt furede. Blomsterstanden med 0-få torne 
47. 

sulcatus 
48. " ikke " • " mange torne 

48. 5-7 småblade. De øvre blade varigt dunede til næsten filtede 
på undersiden •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• affinis 

5 småblade, der ofte er glatte som modne divaricatus 
49. Bægerbladene med hvidfiltet yderside, tilbagebøjede i frugt 50. 

" " grafiltet " , oprette eller udstaen-
de i frugt 

50. Nedre småbladspar meget kortstilket eller næsten siddende 
" tydeligt stilket 

51. Årsskuddene tynde, furede i øvre halvdel, med knippestille

66. 
51. 
59. 

de hår. 3-5 småblade ·······••··•·••••••••••••• arduennensis 
Årsskuddene kraftige. Altid 5 småblade 52. 

52. Bladoversiden stjærnehåret ••••••••••••·••·••··••••••••• moestus 
" glat eller med ugrenede hår 53. 

53. Årsskuddene ret tæt hårede med alm. og knippestillede har 
subvillosus 

Årsskuddene glatte eller meget fåhårede 
54. Årsskuddene trinde eller meget butkantede, med flade kanter 

som oftest tydeligt furede 

54. 
55. 
56. 

55. Endesmabladet med en 2cm lang spids •··••·•••••••••· 
kort spids 

drautensis 
thyrsanthus 
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56. Bladundersiden grøn eller gragrøn •••••••••••••••••• constrictus 
" grå- eller hvidfiltet 57. 

57. Blomsterstanden med blade næsten til spidsen ••••• phyllostachys 
" uden " eller højst med 1-2 forneden 58. 

58. Endesmåbladet bredt ægformet-elliptisk eller rundagtigt 
thyrsanthus 

Endesmåbladet aflangt ægformet eller aflangt omvendt ægformet 
candicans 

59. Blomsterstandens torne udstående, rette eller noget krumme •• 60, 
" " seglkrummede 64. 

60. Bladtænderne ikke længere end brede ···•••••••••••••• margaritae 
" længere end brede 61. 

61. Årsskuddene glatte eller halvglatte •••·••••••••••••••••••••• 62. 
" fint dunede eller spredt ha.rede 63. 

62, Alle endesmåblade runde med hJærteformet grund ••••••• banaticus 
Blomstrende skuds blade med elliptisk eller elliptisk-ægfor-

met endesmåblad med tilsmalnet grund geniculatus 
63, Bladundersiden tiltrykt hvidfiltet, uden længere har ••• bifrons 

" hvidfiltet, desuden med længere hår cuspidifer 
64. Årsskuddene hårede og furede •••·••••••••···•·•••••• chloocladus 

glatte eller halvglatte 65. 
65. Årsskuddene kantede eller med lidt konkave sider •••••• discolor 

furede. Blomsterstanden med 0-fa torne vestii 
66. Små bladene fligede •••••••••••••••••••••••••••••••••• laciniatus 

" hele 67. 
67. Frugtbægeret opret eller udstående •·•··••·••••••••••••••·••• 68. 

" nedbøjet 72. 
68. Årsskuddene skarpkantede. 5 småblade. Bægerbladene uden ved-

hæng, Støvdragerne mest lidt længere end griflerne •••••• 69, 
Årsskuddene trinde/butkantede. 3-5 småblade. Bægerbladene med 

vedhæng. Støvdragerne lig eller kortere end griflerne 70. 
69. Blomsterstanden med stilkkirtler •••···•••••••··•·•·• bracteosus 

uden vulgaris 
70. 5(4) småblade. Årsskuddene kantede foroven •••••••••• loretianus 

3 " • trinde eller butkantede 71. 
71. Bladundersiden ensartet håret ·•··••·····••••••••••••••• myricae 

" halvglat moldavicus 
72. Årsskuddene trinde eller butkantede ···••••••·••••••• silvaticus 

" tydeligt kantede 73. 
73. Øvre blade m.m. tofarvede •••••••••••••••··•••••••••••••••••• 74. 

Bladene ensfarvede 75. 
74. øvre blade stærkt tofarvede ••••·•·····•••••·•••••• rhombifolius 

lidt subvillicaulis 
75. Bladundersiden halvglat. Kronbladene udrandede •••··•• questieri 

m.m. dunet til filtet. Kronbladene hele 
macrophyllus 

Rubus saxatilis L. Fruebær. VI-VII. Spredt. 

R. odoratus L. Rosenbrombær. -3m. Oprette, harede og kirtlede stæng
ler. Bladene indtil 25cm, 5-lappede, Blomsterne 3-5cm brede. Dyrket. 
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Rubus p~oenicolasius Maxim. Vinbrombær. 2-Jm. Mest med 3 bredt ægfor
mede smablade. En kort, endest~llet klase. Store, kirtelhårede bæger
blade. Indadbøjede kronblade. Dyrket og forvildet. 
R. idaeus L. Hindbær. V-VII. Alm. 

R. caesius L. Korbær. V-IX. Alm. 
Rosa. Rose. 

1, Griflerne sammenvoksede til en søjle •••••••••••••·•••••••••••• 2, 
" frie 3. 

2, Griffelsøjlen kortere end de indre støvdragere •••••••·•• stylosa 
" mindst lig " " " arvensis 

3, Bægerbladene m.m. helrandede •..••..••••• , • , •.•.••.•. ••, ••.•• ,. 4, 
De 3 ydre bægerblade tydeligt fligede eller lappede 8. 

4, Blomsterne gule • , •... , •......• , . , •.•.•...•... , ..•. , •••.• foetida 
" røde eller hvide 5. 

5. Bladundersiden dunet. Tykke, rynkede blade •···••••••••••• ru,gosa 
" glat 6. 

6, Småbladene dobbelt savtakkede ••••••••••••••••••••••••· pendulina 
" enkelt 7. 

7. Kronen hvid, Stænglen tæt finttornet ••••••··•••• pimpinellifolia 
" rød glauca 

8. Bladene stift læderagtige. Kronbladene 3-4,5cm •••••••••• gallica 
ikke stift læderagtige. Kronbladene l-2,5cm 9, 

9. Tornene rette eller svagt krummede ···•·····•••·••••••·••••••• 10, 
stærkt hagekrummede 11, 

10, Bladundersiden glat med enkelte kirtler ····•·••••••• jundzillii 
" filtet ros ae tomentosae 

11. Bladundersiden tætkirtlet og æbleduftende •••• rosae rubiginosae 
t1 højst kirtlet på ribberne rosae caninae 

Rosa arvensis Hudson Hvid slyngrose, 0,3-2m. Stænglen tynd, liggende 
eller klatrende, fåtornet. Hybenstilkene med stilkkirtler. Kronen 
hvid. Hybenet rødt, kugle- til ægformet, VI-VII. Alm. 

R. pimpinellifolia L, Klitrose. V-VI, Alm. 
R. foetida J,Herrmann Gul rose. l-4m. Tornene rette, Bladene mørke
grønne, dobbelt savtakkede. Bægerbladene kirtelbøretede. Hybenet kugle
formet, rødt, ca. 10mm, Dyrket og forvildet, 

R. glauca Pourret Kobberrose. l-3m, Kvistene purpurfarvede, ofte bla
duggede. Bladene blågrønne eller purpurfarvede. Hybenet kugleformet, 
brunligrødt. VI-VII, Sj. 

R, rugosa Thunb. Rynket rose. Dyrket og forvildet. 

R, pendulina L. Klipperose. 0,5-2m. 0-få rette torne. Kronen lysende 
rød. Hybenet hængende, æg- eller flaskeformet, mest med kirtelbørster, 
VI-VIII. Alm. 
R, gallica L. Sukkerrose, 30-BOcm. Stængler og kviste med uens torne 
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o~ kirtelbørster. Bladene mat blågrønne ovenpå, blegere, dunede og 
kirtlede nedenunder, Stærkt duftende blomster. VI. Alm. 

Rosa stylosa Desv, Griffelrose, 0,5-3m. Med kraftige, krumme torne. 
Ydre bægerblade med kirteltandede flige. Bladoversiden skinnende un-
dersiden grågrøn og tæt dunet. VI. Sj. ' 

R, jundzillii Besser Netåret rose , l-2m. Bladene svagt læderagtige, 
undersiden med fremtrædende ribbenet, glatte, med få kirtler på rib
berne . Hybenstilken med stilkkirtler, VI. Spredt, 

Rosae caninae. Hunderoser. 

1. Griffelåbningen bred, over 1mm •·•••••••••••·•···•··••·········· 2. 
" smal , under 1mm 5. 

2. Bladundersiden glat. Bladene ofte blågrønne ••••••••••••••• ,, ••• 3. 
" håret 4. 

3. Hybenbægeret opret. Hybenstilken 2-20mm •••••·•····••····• dumalis 
" udstående til nedbøjet, Hybenstilken 20-30rnm subcanina 

4, Hybenbægeret opret/udstående. Bl~det blågrønt ......... coriifolia 
" nedbøJ e t. Bladet mest græsgrønt subcollina 

5. Bladtlildersiden håret ...... , .•..•.............•..•••••. , .• , , , •. , 6. 
" glat ?, 

6. Bladundersiden med kirtler på ribberne ··••••··••••·•• obtusifolia 
ti uden " " " dumetorum 

7, Blomsterstilken med kirtelbørster ••·•··••••••••••••••••·····••• B. 
glat 9, 

8, Små bladene enkelt savtakkede, tænderne så brede som lange 
andegavensis 

Småbladene dobbelt savtakkede, tænderne længere end brede nitidula 
9. Bladundersiden uden kirtler •••··•··••••••• ••• •···· • ······• canina 

" med nogle kirtler på ribberne 10. 
10. Småbladenes tænder uden kirtler •••·•••••••••·••••••••· squarrosa 

Småbladene kirteltandede nitidula 

Rosa canina L. Glat hunderose, V-VI. Alm. 
R. squarrosa (Rau) Bor, Kirtelfliget hunderose, V-VI. Alm. 

R. andegavensis Bast, Korttandet hunderose. V-VI. Alm. 
R, nitidula Besser Kirteltandet hunderose, V-VI. Spredt, 

R. dumalis (Bechst.) Boulay (R. vosagiaca) Blågrøn rose. VI-VII, Spr, 
R. subcanina (Christ) DT & Sarnth. Langstilket blågrøn rose. VI-VII, 
R. coriifolia Fr. (R, caesia) Håret blågrøn rose. V-VI, Spredt, 

H. subcollina (Christ) DT & Sarnth. Tidlig hunderose, V-VI. 

R. obtusifolia Desv, Rubladet rose, V-VIII, Alm. 

R. dumetorum Thuill. (R, corymbifera) Håret hunderose, V-VI. Alm. 

Rosae tomentosae. Filtroser. 
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1. Tornene helt lige. Frugtbægeret opret. Småbladene 3-5cm •• villosa 

m.m. krummede 2. 
2. Hybenbægeret tilbagebøjet, tidligt affaldende •·•••••••· tomentosa 

opret og blivende. Småbladene svagt dun. scabriuscula 
Rosa tomentosa Sm. Langstilket filtrose. VII. Alm. 
H. scabriuscula Sm. Rubladet filtrose. VII. Spredt 
R. villosa L. Spansk hyben. VI. Dyrket og forvildet. Oprindelig? 
Rosae rubiginosae. Æbleroser. 

1. Griflerne m.m. glatte, Griffelåbningen under 1mm bred ·••••••••• 2. 
" tæthårede. " over 1mm " 4. 

2. Småbladene med ki l efonnet grund •·•••··•••••••••••••••••• agrestis 
" " afrundet grund 3. 

J. Stænglen med torne og mange børster og kirtelbørster ••••• turcica 
" kun med torne. Hybenstilken med stilkkirtler micrantha 

4. Blomsterstilk og hyben med stilkkirtler ·•··•·•··••·••·••••·•••• 5. 
" " " glatte 6. 

5. Hybenbægeret nedbøjet og snart affaldende •••••••••••••••• turcica 
" opret og blivende rubiginosa 

6. Hybenbægeret nedbøjet og snart affaldende ••••••••• caryophyllacea 
" opret og blivende elliptica 

Rosa rubiginosa L. Æblerose. VI-VII, Alm. 
R. elliptica Tausch Kilebladet rose. V-VIII. Sj. 
R. agrestis Savi Lugtløs æblerose. V-VII. Alm. 
R. micrantha Borrer Småblomstret rose. VI. Spredt. 
R. caryophyllacea Besser Nellikerose. V-VI. Spredt. 
R, turcica Rouy Lav æblerose. VI. Sj. 
Agrimonia. Agermåne, 
1, Kronbladene bl eggule. Indre bægerbørster sammenknebne pilosa 

" gyldengule. Bægerbørsterne ej 2. 
2. Blomsterstilkene 4-lOmm. Støttebladene ofte hele og ægform. repens 

l-4mm. Nedre støtteblade tre lappede 3. 
3, Modne blomsterbund mindst 3/4 furet •••••••••••••••••·•• eupatoria 

" 1/2 furet procera 
Afrimonia ~ilosa Ledeb. Bleg agermåne. 50-150cm. Modne frugt med bør
s er på 4- x3mm, furet i hele sin længde, m.m. glat bortset fra bør
sterne.VI-VIII. Spredt. 
A. eupatoria L, Alm. agermåne, Nederste bægerbøster vandret udstaende 
til opadrettede. VI-IX. Alm. 
A, procera Wallr. Vellugtende agermåne. Nederste bægerbørster m,m. 
nedadrettede, VI-VII. Spredt, 
A. repens L, Langstilket agermåne. 50-lOOcm. Bladene store og læderag-
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tige, mørkegrønne ovenpå, Blomsterbunden dybt 3/4 furet. Yderste børster 
nedbøjede. Forvildet. 
Aremonia a~rimonioides (1,) DC. Lav agermåne. 5-40cm. En mindre Agermå
ned med 2- blomster sammen i en løs kvast, Blomsterbunden uden børster, 
Småbladene aftager i størrelse mod bladgrunden, V-VI, Spredt, 
Sanguisorba officinalis L. Kvæsurt. IV-VII. Alm. 
S, minor Scop. Bibernelle. IV-VII. Alm. 2 underarter: 
ssa. minor: Blodstillende bibernelle, Underbægeret kantet, med netarede 
si er. 
ssp. muricata Briq.: Vingefrøet bibernelle. Underbægeret vinget med gru
bet-vortede sider. 
Dryas octotetala L. Rypelyng. 8-12cm. Lav, tæppedannende dværgbusk med 
aflangt æg ormede, rundtakkede blade med mørk, rynket overside og hvid
filtet underside. Oftest 8 hvide kronblade. Griflen fjerhåret og forlæn
get i frugt. VI-VII. Alm. 
Gewn. Nellikerod. 
1, Stænglerne enblomstrede. Blomsterne gule, 2,5-4cm brede •••••••• 2. 

" flerblomstrede 3. 
2, Uden udløbere. Endesmåbladet meget større end sidesmabl. montanwn 

Med " • " lidt " " reptans 
3. Blomsterne nikkende, Rødbrunt bæger, laksefarvet krone •••• rivale 

" oprette. Grønt bæger og gul. krone 4. 
4. Kronbladene 8-lOmrn. 200-250 frugter i hver blomst •••••• aleppicwn 

4-7mm, Ca, 70 frugter i blomsten urbanum 
Gewn re~tans L, Krybende nellikerod. 5-30cm. Småbladene dybt tandede. 
VI-IX. predt, 
G. montanum 1, Bjærgnellikerod, 5-30cm, Endesmåbladet noget trelappet 
eller uregelmæssigt tandet, V-IX. Alm. 
G. rivale 1, Engnellikerod, IV-VI, Alm. 
G. urbanum L. Febernellikerod. V-X. Alm. 
G. aleppicum Jacq. Russisk nellikerod, 80-120cm. Ligner den foregaende 
men blomsterne påfaldende større, Planten stift gulhåret, VI-VIII. Spr, 
Waldsteinia, Lospote. Lave rosetplanter med gule blomster, Bladene 3-
koblede eller nyreformet 5-lappede, indskarne som hos Engnellikerod. 
W. geoides Willd. Lappet lospote. 7-25cm. Kort krybende jordstængel, 
Bladene bredt hjærte-nyreformede med 5-7 groft savtakkede lapper. IV-V, 
Spredt. 
W, ternata (Stephan) Fritsch Trekoblet lospote. 10-15cm. Med overjor
diske udløbere. Bladene trekoblede med brede, uregelmæssigt lappet-tan
dede småblade, IV-V, Spredt, 
Potentilla, Potentil, 
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1. Kronen mørkt rødbrun ···•••••••••••••••·•·••••·•··•••••• palustris 
t1 gul eller hvid 2. 

2. Kronen hvid ••• , •••..•..•.........•••.••••.•..•••••• , • . • • . • . . . . • 3. 
" gul 6. 

3. Nedre blade finnede, øvre 3-koblede ••••·••••••···•••••• r-~pestris 
Alle blade 3-5-fingrede 4. 

4. Grundbladene )-koblede ••••••••••••••••••••••••••••••••• micrantha 
7-5-fingrede 5. 

5. Kronen kortere end bægeret ••••••••••••••••••••••••••• haynaldiana 
" længere t1 " alba 

6. Grundbladene finnede ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 7. 
fingrede 9. 

7. Flere blomster i kvast ••••••••••••••••••••••••••••••••••• bifurca 
Blomsterne enlige fra bladhjørnerne 8. 

8. Bladundersiden sølvhvid. Med udløbere ····••·····••·••··• anserina 
t1 grøn. Ingen udløbere supina 

9. Blomsterne 4-tallige •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 10. 
" 5-tallige 11. 

10. Alle blade siddende eller højst 1/2 cm stilkede •••••·•••• erecta 
Nedre stængelblade med en l-2cm lang stilk anglica 

11. Alle stængler krybende og rodslående ··•••••·•••••••••·•· reptans 
Stænglen opret eller udstrakt, sjældent rodslaende 12. 

12. Med 3 småblade (evt. fa 5-finnede blade foroven) •••··••••·••• 13. 
5-9-koblede smablade 14, 

13. Kronen højst lig bægeret. Endestillet blomsterstængel norvegica 
" længere end bægeret. Sidestillede blomsterstængler ternata 

14. Blomstrende stængler endestillede, 0-få sidestillede rosetter 15, 
" ti sidestillede fra grundrosetterne 25, 

15. Yderbægerbladene 1,5-2 x bægerbladene, altid mindst så brede 
som disse ved grunden. Kronbladene 12-15mm ••••••••••••••• 16, 

Yderbægerbladene lig ell er lidt længere end bægerbladene, 
smallere end disse 19. 

16. Yderbægerbladene halvbutte. Grundsmåbladene omv.ægf. astracanica 
" spidse. Grundsmåbladene af en anden form 17. 

17. Kvasten tæt og hovedformet. Bladundersiden filtet •• emilii-popii 
" åben. Bladundersiden ikke filtet 18. 

18. Nedre stængelsmå blade svagt tandede mod spidsen ••••••••• taurica 
" " savtakkede hele vejen bornmuelleri 

19. Stængelhårene tiltrykte. Bladundersiden filtet ....•........•. 20. 
11 udstående, 2-Smm. Bladundersiden ikke filtet 23. 

20. Griflen svagt fortykket mod spidsen •··•••••••••••••••••• collina 
" smallere mod spidsen 21. 

21 . Bladundersi den gråfi l tet. Bladrande n ikke omrul let •••• inclinata 
" hvidfiltet. t1 ofte 22, 

22. Grundsmåbl adene med 3-7 halvbutte tænder ••••····•·••••• argentea 
" 9-11 spidse tænder neglecta 

23. Småbladene dybt indskaret-tandede t il fjersnitdelte ••• laciniosa 
t1 svagt " " " takkede 2 4. 

24. Kronen 7-9mm, Spinkel, ofte med flere opstigende stængler pedata 
9-12mm. Kraftig, ofte med 1 opret stængel recta 
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25, Bladundersiden med krusede har, m.m. filtet •••••••••.•• collina 
" " rette hår 2 6 . 

26. Småbladene 3-6cm med 6-12 tandpar. Griflen tyk forneden ••••. 27. 
" l-2(3)cm med 2-6(8) par tænder. Griflen tyk foroven 28. 

27, Kronen 1,5-2 x bægeret, Mest 5 småblade •••••••·••••• chrysantha 
1-1 1 5 x " • 5-9 småblade thuringiaca 

28. Grundbladene med 7-9 småblade •••·••••·•··•••••·••····••••••· 29. 
overvejende med 5 småblade 30. 

29. Yderbægeret mege t smallere end bægerbladene ••••··••••••• patula 
11 kun lidt smallere end bægerbladene heptaphylla 

30. Stænglen forneden omskedet af blivende, æg-lancetformede 
fodflige af visne blade ................................ , 31. 

Grundbladenes fodflige linjeformede, visner sammen med grund-
bladene 32. 

31, Bladranden med udstående, ikke sølvglinsende hår •••••• crantzii 
tiltrykte, sølvglinsende hår aurea 

32. Bladundersiden uden grenede hår •······••••••••• tabernaemontani 
med t1 " 33, 

33. Bladene ( 3}5-fingrede, undersiden tæt stjærnehåret •••••• cinerea 
5-7-fingrede, 11 svagt pusilla 

Potentilla bifurca L. Gaffelpotentil. 20-40cm, 3-7 par småblade med 
karakteristisk 2-3-delt spids, ellers helrandede. Kronbladene 4-Bmm. 
VI-IX. Jud,Tulcea: Macin, Greci, Casimeca. 

P. palustris (L.) Scop. Kragefod, VI-VIII. Spredt, 

p, anserina L. Gåsepotentil, V-VIII. Alm. 

P, rupestris L, Klippepotentil, 20-60cm. Nedre blade med 5-7 smablade. 
stængelbladene Jordbæragtige, Stænglen rødbrun og tætdunet. V-VI. Sj. 

P. argentea L. Almindelig sølvpotentil, VI-VII. 

P. neglecta Baumg, Håret sølvpotentil , VI-VII. 

P. inclinata Vill. Skærmpotentil. 15-50cm. Stænglerne mest opstigende. 
Smabladene indskåret tandede til fligede, med 6-12 par tænder. Mellem
form mellem argentea og recta. V-VIII. Alm. 

P. collina Wibel Bakkepotentil. 10-30cm. Mellemform mellem argentea og 
tabernaemontani, pus illa og cinerea, IV-VII. Alm. 3 underarter: 
P. collina: Ingen golde rosetter under blomstringen. Stænglen kraftigt 
bueformet ops tigende. Bl adundersiden tæt hvidt til sølvgråt f i ltet. 
P. thyrsiflora Zimmeter: Med golde rosetter under blomstringen. Kron
bladene 2 x bægeret. Grundmidtersmåbladet med (3)4-7 par tænder. Sj. 
P. leuco~olitana P.J.Muller: Med eller uden golde rosetter. Stænglen 
med nedliggende grund, Bladundersiden gråt til grågrønt filtet. Grund
midtersmåbladet med 1-3(4) par tænder. Kronen lidt længere end bægeret. 

p, supina L, Sandpotentil. 10-40cm. Grundbladene med 2-5 par småblade, 
de øvre ofte 3-koblede. Kronen kortere end bægeret. 1-fåårig.VI-IX.Spr. 
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Potentilla norvegica L, Norsk potentil. l0-40cm. Mest enii.rig. Enkelte 
øvre blade kan være finnede med 4-5 småblade. Småbladene 2-7xl-4cm, 
med 8-12 par tænder. Stænglen rødlig, VI-IX, Sj. 

P. astracanica Jacq. 20-25mm, Grundsmåbladene svagt tandede.IV-VII. 

P. emilii-popii Nyarady 15-35cm. VI. Sj. Jud.Constan~a: Adamclisi, 
Hagieni, Coroana. 

P. taurica Willd. 20-50cm. Nedre stængelsmablade aflangt ægformede. 
Kronbladene svovlgule. V-VII. Spredt. 

P. borrunuelleri Borbas 5-40cm. Nedre stængelsmablade bredt ægformede. 
Kronbladene smørgule. IV-V. Sj. Dobr, 

P. recta L. Rank potentil. Bladene m.m. grønne på begge sider, svagt 
indskåret-tandede, V-VII. 
P. laciniosa Nestler Fliget potentil. 20-45cm. Bæger- og yderbægerbla
de tilspidsede. V-VII. 
P. pedata Nestler 20-40cm. Bladene savtakkede, spredt graharede pa 
begge sider. VI-VII. Spredt, 

P. chrysantha Trev. Kvastpotentil. 10-50cm. IV-VI. Spredt. 
P. thuringiaca Bernh. Tysk potentil. 15-30cm. Grundbladene mest 7-
fingrede.7<:ronen mørkegul. Stængelbladene mest 5-fingrede. IV-VI. Alm. 
P. crantzii (Cr.) Beck Guldpotentil. 2-10(20)cm, Stænglen med opret
udstående behåring. Kun hoved- og sideribber synlige på bladundersiden. 
Småbladets endetand ca, så stor som sidetænderne. V-VIII. Spredt. 

P. aurea L. Randhåret potentil, 5-20cm. Stænglen tiltrykt håret. Blad
undersiden tydeligt netåret, Småbladets endetand altid mindre end side
tænderne.VI-IX. Spredt. 
P. ternata C.Koch 
ende, men bladene 

P, heptaphllla L. 
blomsterstilkene. 

(P. aurea ssp. chrysocraspeda) 3-lOcm. Som foregå
med 3 småblade med butte tænder. VI-VIII. Alm. 
Mat potentil. 5-15cm. Planten kirtelhåret, især på 

Udstående stængelhår. III-V. Spredt. 
P. patula W.& K. Ungarsk potentil. 10-20cm. Helt uden kirte lhår. Stæn
glen med opret-udstående hår. IV-VI. Spredt. 
P. tabernaemontani Asch. Vårpotentil. 5-15cm. Bladoversiden glat eller 
fåharet, mørkegrøn og noget skinnende, Blomsterstilkene uden stjærne
hår, med korte opadrettede og lange udadrettede hår. III-V. Sj. 
p, pusilla Host Stjærnehåret vårpotentil, 5-15cm. Bladoversiden mat
grøn, ikke skinnende. Blomsterstilkene oftest med korte og lange kir
telhår samt længere buekrummede alm. hår. V-VIII. Sj. 
P. cinerea Chaix Grå potentil, 5-15cm. Bladoversiden grågrøn og tæt 
stjærneMret til grøn; undersiden grå. Blomsterstilkene tætstjærnehåre
de, med eller uden alm. og kirtelhår. III-VI. Alm. 
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Chamaecytisus lindemannii (Krecz.) Klaskova - 120cm. Grenene opstigen
de, med grønlige hår. Smabladene 25-35x4-6mm. Bælgen 30mm, tæt ladden
filtet. Jud.Teleorman: Brinceni. Jud.Tulcea: Babadag, 

C. ratisbonensis (Schaffer) Rothm, Udstrakt gedekløver, 30-45cm, Ud
strakt eller opstigende. Småbladene l0-15x4-6mrn. Ensidig blomsterstand 
med knipper på 1-2 blomster, Bælgen 20-30mm, tiltrykt dunet, IV-V. Spr. 
C. supinus (1,) Link Hovedgedekløver. 20-60cm. Kvistene udstående hå
rede. Smabladene 15-35x7-14mm. 2-8 blomster sammen. Fanen ofte brun
plettet. Bælgen 20-35mm, udstående håret. VI-VIII. Spredt, 
C. austriacus (1.) Link østrigsk gedekløver. 15-?0cm. Opret eller ud
strakt. Blomsterne mest 2-8 sammen. Kronen mørkegul. Bælgen 20-30mm, 
silkehåret, VII-VIII, Alm. 
C. heuffelii (Wierzb.) Rothm. Sølvfrugtet gedekløver. 20-50cm. Opret. 
Smabladene glatte eller svagt harede ovenpå. 2-5(8) blomster sammen. 
Bælgen tæt sølvhvidt silkehåret. VI-VIII. Spredt. 

C. jankae (Velen.) Rotbm. Lav gedekløver. Udstrakte stængler med op
rette grene på 8-lOcm. Småbladene tæt sølvhvidt silkehårede. Blomster
ne 2-4 sammen. Bæger og bælg silkehårede. Jud.Constanj;a: Mangalia, Ha
gieni. 
C, danubialis (Velen.) Rothm. 40-?0cm. Stærkt grenet, med sølv-silke
hårede kviste. Småbladene 20x2-3mm, sølvsilkehårede på begge sider, 
3-7 blomster sammen. Kronen bleggul. Bælgen 20x4mm, tæt uldhåret. 
C. albus (Hacq.) Rothm, Hvid gedekløver. 30-BOcm. Oprette eller opsti
gende grene med:_ både udstående og til trykte hår. Smabladene 20-30x7-12 
mm. 5-8 blomster sammen. VI-VIII. Alm. 
c. banaticus (Griseb,) Rothm, Bleg gedekløver, 30-80cm. Opret med til
trykte hår på kvistene. Småbladene til trykt hårede pa begge sider. 5-8 
blomster sammen, Alm, 

C, rochelii (Wierzb.) Rothm. Mangeblomstret gede~løver, 50-lOOcm, Gre
nene oprette med m.m. udstående hår. Småbladene 20-25x6-8mm. Kronen 
bleggul, Bælgen ca. 30mm, tiltrykt lådden. VI-VII, Sj. 

Genista. Visse. 
1. Blomsterne i endestillede hoveder, Modsatte grene ••••••• radiata 

i klaser eller akselstillede knipper 2. 
2. Bladene trekoblede. Småbladene 5-25xl-2mm ···•·••·•• sessilifolia 

1 småblad 3, 
3, Planten tornet ........................................ germanica 

11 ikke tornet 4, · 
4. Køl og fane glatte ................................... •. •, • • •,, • 5. 

'' '' '' hårede 6. 
5. Stænglen oftest trevinget. Bladet smalt hinoekantet ••• januensis 

" trind. Bladet ikke hindekantet tinctoria 
6, Blomsterne i knipper nær hovedgrenenes spidser ·•·•••••••• albida 

mest i lange klaser på opstigende grene pilosa 
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Genista tinctoria L. Farvevisse. VI-VII. Alm. J underarter: 
ssp. oligosperma (Andrae) Prod.: -20cm. Udstrakte stængler med opsti
gende blomsterskud med l-2cm lange klaser. Bladenes sideribber utydelige 
ssp. tinctoria: Større med tydelige sideribber. Bladene lancetformede 
og spidse. Stængler, bægre og bælge glatte eller tiltrykt hårede, 
ssp. ovata (w.& K.) Are.: Større med tydelige sideribber. Bladene ellip
tiske eller ægformede, butte, Stængler, bægre og bælg udstående hårede, 

G. januensis Viv. Trekantsvisse. 10-50cm. Glat. Golde skuds blade ind
til 30x5mm, blomstrende skuds 5-12x2-4mm, alle med klar og svagt fin t
tandet rand. V-VIII. Sj. 

G. albida Willd. 8-20cm. Bladene J-10xl,5-4mm, siddende, hårede på beg
ge sider, elliptiske til omvendt ægformede. Bægeret 5-7mm. VI.Jud.Tulcea 

G. pilosa L. Håret visse. 5-70cm. Bladene 5-12mm, mest omvendt lancet
formede, kortstilkede til halvsiddende, m,m. glatte ovenpå. Bægeret 4-5 
mm. V-VII. Spredt. 

G. germanica L. Tysk visse. 10-60cm. Bladene 4-5mm brede, enkle, un
dersiden langhåret. Fanen ægformet og spids. V-VI. Sj. 

G. radiata (L.) Scop. Strålevisse. 20-40( 100)cm. Stærktgrenet, gyvelag
tig busk med stive, 6-ribbede grene. Modsatte trekoblede blade. Småbla
dene 5-20x2-4mm. 4-12 blomster sammen. V-VI, Sj. 

G. sessilifolia DC. Fugleklovisse. -50cm, Opret busk. Smalle, ofte ind
rullede småblade. Blomsterne i lange, løse klaser. Bladagtige støttebla
de.V-VI. Jud.Constania: Hagieni, Independenta. 

Chamaespartium sagittale (L.) Gibbs Nedliggende vingevisse, l0-25cm. 
Krybende stængler med opstigende, leddelte, noget l æderagtige kviste. 
Tætte, endestillede, gule klaser. V-VII. Alm. 

Srartium junceum L. Spansk gyvel. 1-Jm. Grøn, risformet busk med enkle, 
a faldende blade. Blomsterne 2-2,5cm, i løse, mangeblomstrede klaser. 
VI-IX. Dyrket og forvildet. 

Lupinus. Lupin. Ingen oprindeli~ arter. Omtales derfor kun i nøglen. 

1. Fle rå.rig .....•.••.............•• , •. , , • , , •....•.•. , . . . . . . . . . . . . . 2 . 
Enårig J. 

2. 6-17 småblade på 7-15xl,5-3cm •····••••··•··•••••··••• polyphyllus 
7-11 " " 1,5-6 x ca.l cm perennis 

3. Kronen gul . , ..... , ....... , ....•.... , ... , .• , , , • , , •......... luteus 
" blå eller hvid 4. 

4. Bægerets overlæbe svagt 2-tandet. Kronen hvid •••••••••••••• albus 
" " tvekløvet. Kronen blå 5. 

5. Kronen 15-l?mm; fanen med en lys plet •·•·•••••••·••••••••· varius 
" 11-lJmm, ensfarvet angustifolius 

Robinia pseudacacia L. Uægte akacie, Bælgtorn. V-VI. Dyrket og forv. 

Galega officinalis L. Lægestregbælg. 40-150cm. Flerårig urt med talri
ge oprette, mest ugrenede stængler. Uligefinnede blade. Blomsterne hvide 
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til blegblå i langstilkede klaser fra bladhj ørnerne. Bæl gen 2-5cm, 
trind og indsnøret mellem frøene. VII-VIII. Alm. 

Colutea arborescens L. Blærebusk. 2-4m høj busk med uligefinnede bla
de og 3-8-blomstrede klaser. Let kendelig på den 5-7x3cm store, stærkt 
oppustede bælg. VI-VII. Sj, 

Caragana arborescens Lam. Sibirisk ærtetræ. 3-7m. 4-6 par småblade, 
Bladskaftet 3-7cm. Blomsterne mest 2-5 sammen. Kronen 15-22mm. Bælgen 
3-6cm lang. V-VI. Dyrket og forvi l det. 

C. frutex (L.) C.Koch Firkoblet ærtetræ. -lm. 2 par småblade. Blad
skaftet indtil 1,5cm. Blomsterne 1-3 sammen. Kronen 15-25mm. Bælgen 
2,5-4,5cm. V-VI. Sj. 

Astragalus. Astragel. 

1. De fleste hår udelte og grundfæstnede ••··•••••••••·••••·•••·•· 2, 
på stængel og blade midtfæstnede (den ene arm 

kan være meget kort) eller tvegrenede fra grunden 17. 
2. Klasen sidder midt i rosetten •········•··•·•·••···•·•·•••••·•· 3. 

Med bladet stængel 5. 
J. Planten mest med tiltrykte hår ••••·••····•··•••·•····• depressus 

" " " udstående hår 4, 
4. Fanen håret udvendigt •••••••••••••••••••••••••••••••• pubiflorus 

" glat exscapus 
5. Frugtbægeret opblæst. Kronen blivende •••.•••••••••••••• ponticus 

" ikke opblæst. Kronen affaldende 6. 
6. Kronen ensfarvet gul eller gullig ••••••••••••••••••••••••••••• 7. 

" i det mindste delvist lilla 14. 
7. Fanen mindst 17mm ••........•..••••.•••••••••••••••••.•••••...• 8. 

under 17mm ':,. 
8. Fanen håret udvendigt •·••••••••••••••••••·••••••·•··· dasyanthus 

glat haarbachii 
9. Bælgen æg-kugleformet. øvre fodflige f orbundne ••••••••••· cicer 

" anderledes. øvre fodflige frie 10. 
10. Enårig .•.•••••••••••••••••••••••••••••••••••• , contortuplicatus 

Flerårig 11. 
11. Bælgen 10-16mm •••••••••••••••••••••••• , ••••••••••• galegiformis 

" 20-40mm 12. 
12. Småbladene under 7mm brede. Bælgen l0-15mm bred •• penduliflorus 

" mindst 7mm brede. Bælgen 4-6mm 13. 
13. Bægertænderne bredt trekantede, ca. l/2mm ••••••••••••• frigidus 

" linj eformede, over 1mm glycyphyllos 
14. Fodfl igene mindsi 1/3 sammenvoksede ·•·•••·••·•• pseudopurpureus 

" i kke eller under 1/3 sammenvoksede 15. 
15. Den unge bælg glat • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • australis 

"" "håret 16, 
16. Stængelbladene kortere end fodfligene •·····•••••••••• depressus 

" længere " "· alpinus 
17. Enårig ..... , •••.••.•. , . , ...•......•........••.•. , , • . . . • hamosus 

Flerårig 18. 
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18, Bladenes hår bugtede og opret-udstående ••••••••• dolichophyllus 
" 

11 m.m. rette, til trykte 19. 
19, Blomsterne hængende under blomstringen ••••••••••••••·••••··· 20. 

" udst~ende eller oprette 21. 
20, 40-BOcm høj. 15-20 par småblade ·••·••····•·· ···· ···•·· falcatus 

Stængelløs. 6-14 par småblade depressus 
21. Klasen udgar midt fra rosetten ••••••••••••··••••·••········· 22. 

Med bladet stængel 23. 
22. (7)10-20 par smablade. Bælgen 25-45mm, lidt krum monspessulanus 

5-8(-12) 11 
" • " 12-20mm, krum spruneri 

2 3. Fodfligene mindst 1/2 forbundne •• , • , ••••••• , • , •••••• , , •• , • • • 2 4. 
" frie, undtagen maske de allernederste 27. 

24. Små bladene over 10mm brede •••••••••••••••••• , , •• , • , • , , • roerne ri 
0 under 10mm " 25. 

25. 2-7 par småblade. Kronen mest gullig •••••••••••··• subuliformis 
7-15 " 11 

• " " lilla 26, 
26. Klasen kugleformet. Fanen blalilla og udrandet pseudopurpureus 

" ægformet/aflang, Fanen næsten linjeformet onobrychis 
27. Bægeret 2-4mm. Fanen højst 12mm ............................. 28. 

" mindst 5mm. Jo'anen over 12mm 29, 
28. Bægertænderne trekantet-ægformede, indtil 1/4 x røret austriacus 

" linje-lancetformede, 1/2-3/4 x røret sul ca tus 
29. Stænglen helt urteagtig ••••••••••••••••••••••••••••••.•••••• 30. 

" forveddet ved grunden 31. 
30, Kronen hvidliglilla •••••••••.••••••••••••••••.••••••••• roemeri 

" gul asper 
31. Længere blades småblade 1/2-lmm brede og børsteformede •••••• 32. 

" " 
11 over 1mm " , ikke børsteformede 33. 

32. Klasen nærmest skærmagtig ·•••••••••••••••••••••••• corniculatus 
" aflang og løs subuliformis 

33. Selve bælgen ca.= bægeret, næsten udstående ha.ret •• vesicarius 
Bælgen rager ud af bægeret, med opstigende hår 34. 

34. Kronen lilla ....•........ , . , •.....•.•....•.•••...••.• , ...... 35. 
" gullig 36. 

35. Klasen 2-4cm, ægformet og tæt ••••••••••••••••••••••••• cornutus 
" 8-20cm, løs varius 

36. Kronen hvidlig. Klasen 2-5cm, tæt og ægformet •·•·····•• glaucus 
gullig, Klasen løs og indtil 15cm lang peterfii 

Astragalus contortuplicatus L. Ringastragel. 10-40cm. Klasestilken 
1/2 x bladene. Klasen tæt med 5-12 gule blomster. Fanen ca. 6mm. Bæl
gen hindeagtig, ringkrummet, ca, 7mm i tværmål. VI-VII, Sj. 
A, haarbachii Spruner 5-50cm. Mest enårig. 8-12 par srnåblade, udran
dede. Klasen med 7-18 blomster. Fanen 20-25mm, Bægertænderne 2/3 x rø
ret, Bælgen 25-30xl0-15rnrn, ret dybt furet nedenunder, V-VI, Sj. 

A. hamosus L. Krogastragel. 20-50cm. 9-11 par småblade, Klasestilken 
l/2 x bladene. Klasen med 5-14 gule blomster. Fanen 7-8mm. Bælgen 
20-50x2-3mm, halvkredsformet krummet. IV-VII, Sj, 

A. cicer L. Rundbælgsastragel. 20-60cm. 10-15 par srnablade. Klase-
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stilken 1/2-2/3 x bladene. Fanen 14-16mm. Bælgen 10-15rnm, opblæst, med 
korte, sorte og hvide hår, VI-VII, Alm. 

e Astra~alus pseudopurgureus Gusuleac Brodastragel, 10-40cm, 7-15 par 
udran ede srnablade. ægeret 8-lOmrn, Kronen ca. 18mm, blalilla. Bælgen 
l0-15mm, hvidlådden, V-VII, Jud,Bacau: Cheile Bicazului (Dl.Glodului, 
Dl.Panta). 
A, gale&iformis L, Stilkbælget astragel, 40-lOOcm, 11-16 par småblade. 
Klasestilken 1/2 x bladene, Klasen 10-20crn, Bælgen sidder pa en kort 
stilk. VI-VIII. ? 

A, fri~idus (L,) A,Gray Isastragel, 10-35cm, Opret, 3-8 par smablade. 
Klases ilken 1-1,5 x bladene. Klaserne 2-5cm, Kronen gullighvid, Bælgen 
20-30x6mm, først tæt sort- og hvidhåret. VII-VIII. Spredt. 
A. ~enduliflorus Lam. Blæreastragel. 30-50cm. Opret. Stænglen ihvert
fal håret forneden, 7-15 par friskgrønne smablade, Fodfligene 7-10x3 
mm. Bælgen stærkt opblæst, 20-30xl0-15mm, VII-VIII. Sj. 
A. alpinus L. Fjældastragel. 8-30cm. Liggende til opstigende. 7-12 
par smablade, Fanen lilla med blå årer; vingerne hvide; kølen hvid med 
blålilla spids. VII-VIII. Sj. 

A. depressus L. Lav astragel. 1-5(-lO)cm. 6-14 bladpar. Klasestilken 
i-6cm. Bægeret 4-6mm. Kronen 10-12mm, hvidlig eller blålilla. Fanen ud
randet. Bælgen 15-22x3-4rnm. VI-VII. Sj. 

A. australis (L,) Lam. Mørkspidset astragel, 10-30cm. Liggende til op
stigende. Kronen gullighvid (sj. hvid). Fanen undertiden mørkspidset. 
Kølen med mørklilla spids. Vingerne ofte 2-lappede. VI-VIII. Spredt. 
ssp, australis: Bægertænderne kortere end røret. 

e ssp. bucsecsii Jav.: Bægertænderne ca,= røret. M.Ceahlau, M.Bucegi , 

A. glycyphyllos L. Sød astragel, V-VI, Alm, 
A, dasyanthus Pallas Lådden astragel. 20-45crn, Opstigende til opret. 
11-20 par smablade. Klasestilken 10-20cm med 10-30 blomster. Bægeret 
12-15rnm. Kronen 17-2lrnrn, gul. V-VI, Spredt, 
A. pubiflorus DC, 5-lOcm, 8-14 par småblade, Klasestilken ca, lem, 
Klasen tæt med 4-10 gule blomster på 25-30mm, Bægeret 12-15mm, VI-VII, 

A, exsca1us L. Stængelløs astragel. 10-30cm. Mest stængelløs. 12-19 
par småb ade, 5-lOmm brede, tætharede pa begge sider. Bægeret 12-15rnm, 
Klasestilken meget kort, med 3-10 gule blomster pa 20-30mm. V-VI, Sj, 

• (Her som den endemiske ssp, transsilvanicus (Barth) Jav, ,med m.m. glat 
bæger). 
A, ponticus Pailas 50-lOOcm, Opret, Bladene l0-30cm med 15-25 par 
m.m. glatte småblade. Klasestilken indtil lem, Bægeret l0-15mrn, Kronen 
gul, 15-22mm. Klasen ægformet. V-VI. Spredt. 
A, falcatus Lam. Seglastragel, 40-80cm. Opret, Bladundersiden tætha
ret. Kronen gul, 9-12mm, Bælgen 15-25mm, aflang og lidt krum.? 
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Astragalus asper Jacq. Rank astragel. 20-?0cm. Opret. 8-15 par sm~bla
de pa 15-25xl-2mm. Klasestilkene 1-2 x bladene. Klasen lang og tæt. Bæ
geret 8-14llL~. Kronen 15-20mm. Bælgen 12-25x3mm. V-VI. Spredt. 

ie A. roemeri Simonkai Kalkastragel. 40-?0cm. Opret. Bladene 7-12cm med 
4-6 par småblade på 2,5-6cm. Klasestilken ca. 2 x bladet. Kronen 20-25 
mm, hvidliglilla. VI-VII. Jua.Alba: Po~aga pa M,Scari~oara-Belioara. 
Jud.Harghita: Tulghe~ la Pietrele Ro~ii, M.Ghilcoi, M.Suhardu. Jud.Ne
am~: Bicaz-Chei. 
A. austriacus Jacq. østrigsk astragel. 10-60cm. Opret eller opstigen
de. 5-10 par småblade på 5-l5x¾-2½mm, Klaserne lange og løse med 8-23 
lyseblå blomster med lilla kølspids på 5-8rnm. VI-VIII. Spredt, 

A. sulcatus L, Vikkeastragel. 25-80cm. Opret. Bladene 5-7cm med 6-11 
par smablade på 10-30xl/2-3mm. Klasestilken 1-1,5 x bladene, med 5-20 
bleglilla til lyseblå blomster på 7-8mm. V-VII. Sj. 

A. onobrychis L. Faneastragel. 10-60cm. Ofte stærkt rødlilla blomster 
på 15-30mm, hvor fanen er 6-8mm længere end vingerne. 8-15 par smabla
de, l-3mm brede. Udstrakt eller opstigende. VI-VII. Alm. 

A. dolicho~h~llus Pallas 5-15cm. Stænglen o-2cm. Klasestilken meget 
kort, med - 0 bleggule blomster på 20-30mm. Bægeret 10-13mm, laddent. 
Bladene tæthårede, VI-VII, Sj. Jud-Tulcea. 
A. mons1essulanus L. Fransk astragel. Bladene 7-20cm. Klasestilken 
l-2 x badene med 7-30 rødlige blomster på 20-)0mm. Bægeret 9-16mm. 
IV-VI, Spredt, 
A. spruneri Boiss. Nær foregaende, men bægeret 12-18mm og kronen hvid, 
bleg- eller lyslilla. V-VI. Jud,Constan~a: Mangalia, Hagieni. 
A. subuliformis DC. Sylbladet astragel. 2-lOcm. Bladene 2-6cm med 2-7 
par smablade pa 4-15x0,5-lmm. Klasestilken 1-1,5 x bladene. Klasen me
get løs med 3-10 mest gullige blomster på 17-23mm, VI-VII, Murfatlar. 

A. corniculatus Bieb. 2-lOcm. Nær foregående, men bladene tætharede på 
begge sider. Kronen blålilla. VI-VII. Sj. 
A. cornutus Pallas 20-40cm. Bladene 5-9cm med 4-9 par småblade, Fod
fligene 3-9mm. Klasestilken ca.= bladet, Kronen 18-20mm. Bægeret 7-12 
mm. Bælgen 10-18x3-4mm. VI-VII. SJ, østpå. 
A, varius Gmelin Langklaset astragel. 10-50cm. Opret. Bladene 4-8cm 
med 5-11 par småblade, Fodfligene 2-5mm, Bægeret 8-lOmm. Kronen 15-20 
mm. Bælgen 12-20x2-3mm. VI-VII. Sj, 
A. ~laucus Bieb. 5-lOcm. Bladene 3-6cm med 3-6 par smablade. Fodflige
ne -5mm. Bægeret 9-12mm, tænderne 3-4mm. Kronen 18-25mm. VI-VII. Sj. 
A. vesicarius L. Broget astragel. 10-30cm, Opret. Stængel og blade tæt 
sølvgråt hårede. 5-10 par smablade. Klasestilken 2-3 x bladene. Kronen 
17-23mm. V-VII, Spredt. 2 underarter: 
ssp, vesicarius: Fanen rødlilla eller lilla, vinger og køl blegere el~. 
ler hvidlige. 
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ssp. pseudoglaucus (Klokov): Blomsterne ensfarvet gule. 

8Astra~alus peterfii Jav. -20cm. Nær foregaende, men smabladene linje
til iinje-lancetformede. Bælgen 15-25mm, 1,5-2 x bægeret, med tætte op
stigende hår. V-VI . Jud,Cluj: Suatu. 
Oxytropis. Spidsbælg. 

1. Med stængelblade ..................................... , ......... 2. 
Klasen udgår fra rosettens midte 3, 

2. Blomsterne blålilla ··••······•••·•·••• Astragalus pseudopurpureus 
lysegule pilosa 

3, Kronen rent blå, Klasen næsten kugleformet ·•••••·•·•••• carpatica 
" højst blålilla 3. 

4, Blomsterne kortsti lkede , 10-12mm ··••••••••·······•·•··· pyrenaica 
" siddende, 15-20rnm. Fodfligene 2-3 x de nederste smabl. 4. 

5. Kronen kraftigt blå- til rødlilla. Planten tæt silkehåret halleri 
" mest gullig. Planten fåhåret til glat campestris 

Oxttro~is carpatica Uechtr. Karpatisk spidsbælg. Klasestilken kort 
ti try t haret. Mest over 12 par halvglatte smablade. Fodfligene frie. 
Fanen 10-16mm, Bælgen 20-25x8mm. VII-VIII, Spredt. 

O. p~renaica G.& Gr. Pyrenæisk spidsbælg. Klasestilken med lange, m.m . 
udst ende hår, Fodfligene ca.= de nedre smablade, indbyrdes frie. 
Bælgstilken ca, 1/2 x bægerrøre t . VII-VIII, Sj, 
o. campestris (L.) DC. Markspidsbælg. Klasestilken med 0,5-l,5mm lange 
har, Fodfligene indbyrdes sammenvoksede og 1/3-1/2 forbundne med blad
stilken, VII-VIII. Spredt, 
O, halleri Bunge Silkehåret spidsbælg, Klasestilken med l,5-3mm lange 
hår. Fodfligene m.m. frie indbyrdes, kort forbundne med bladstilken,Alm 

o. pilosa (L.) DC. Håret spidsbælg. 20-50cm. Stænglen kraftig, udsta
ende haret. 9-13 par tiltrykt hårede småblade. Flere klaser fra blad
hjørnerne. Kronen 12-14mm. VI-VIII, Spredt. 
Glycyrrhiza. Lakridsplante. Flerårige. Kronen bleglilla. 

G. glabra L. Lakridsplante. 50-lOOcm. Kronen 8-12mm. Klasen forlænget 
i frugt. Bælgen -3cm, glat eller kirtelbørstet. 9-17 smablade. Sj. 

G. echinata L, Pigget lakrids. 50-150cm. Kronen 4-6mm. Klasen hoved
formet i frugt. Bælgen 12-16mm, spidst ægformet, m.m. tæt kirtelbørstet . 
5-13 småblade, VI-VII. Spredt, 
Amorpha fruticosa L. Særkrone. l-3m. Busk. Bla eller lilla blomster 
uden vinger og køl på 6mm i noget ensidige , ende- og ofte knippestille
de klaser. 5-12 par kirtelprikkede småblade, V-VII. Dyrket og forvildet. 

Psoralea bituminosa L. Tjærekløver. 20-50cm. Opret flerårig med lang
stilkede, kirtelprikkede kløverblade. Blålilla blomster i langstilkede, 
ægformede hoveder. Bælgen ægformet med et seglformet næb. V-VI, Sj. 
Vicia. Vikke. 



116. 

l, Klasen kortstilket, stilken kortere end 1 blomsts længde ·••••• 2, 
" langstilket, længere " " " " 13, 

2 , Alle blade uden slyngtråd ••.••••••••••••• , • • • • . . • • • • • • • • • . • • • • 3. 
øvre " med " 4. 

3. l-3 par småblade, Hvid krone med sorte vinger •••••••••••••• faba 
7-13 par " • Bleggul krone med rødligt skær truncatula 

4. Fanen dunet .•............•. , .•...•..••.••.•.••.....•..•. , ..... 5, 
glat 6, 

5, Blomsterne (1)2-4 sammen. Bladene ofte siddende ••••••• pannonica 
" enlige. Bladstilken = et bladskaftsled hybi::ida 

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 skrat afskaret ••••.••••• 9. 
" ret ens, bægerrøret lige afskåret 11. 

9. Småbladene l-2mm brede, )-spidsede ···•••••·••••••••••• peregrina 
" 4-40mm " , ikke )-spidsede 10. 

10, Flerårig, 3-6 bladpar .•.... , .•...... , .•....•..•• , ..••••. sepium 
Enårig. 2-3 bladpar narbonensis 

11, Kronen 5-8mm. Frøene knudrede ••••••••••••·••••••••• lathyroides 
" 10-30mm. Frøene jævne 12. 

12, Underjordiske stængler med kronløse blomster og bælge amphicarpa 
Uden underjordiske blomster sativa 

13, Fodfligene uens, 1 linjeformet og 1 håndfliget articulata 
" ens 14. 

14, Bægertænderne ens, mindst af rørets længde •••····•••••·••••• 15, 
" uens, de øvre kortere end bægeret 16. 

15. Bladene uden slyngtråd •••·•··•··•••··••••••••••••••• • •• ervilia 
med " hirsuta 

16. Bladene uden slyngtråd. Kronen bleggul ··•··••••·•••••••••••• 17, 
De øvre blade med slyngtråd 18, 

17, Småbladene butte med brod. Klasen med 3-8 blomster •• truncatula 
" spidse. Klasen med 6-20 blomster sparsiflora 

18. Kronen 4-8mm, bleglilla. Klasen med 1-6 blomster •••••••••••• 19. 
" mindst 9mm 20. 

19. Klaserne med 2-5 blomster; stilken med en kort stak tenuissima 
" " 1-2 " • " uden stak tetrasperma 

20. Kronen lysegul. Småbladen~ l,5-4cm brede •••••••••••• pisiformis 
hvid, blå eller rødlilla 21. 

21. Kronen hvid med lilla årer ··••••·•••••••••••••••••••••••·••• 22. 
anderledes 23. 

22. Kronen lillaspidset. Planten 1-årig •••·•••••••••••••••• biennis 
ikke lillaspidset. Planten flerårig silvatica 

23. 3-5 par småblade, Fodfligene tandede ·•••••••••••••••• dumetorum 
6-20 " " , " ikke tandede 2 4. 

2 4. Fanens plade 1/2 x neglen .. .. • • . .. .. • • • • • • • • . .. • .. .. • .. villosa 
" " mindst af neglens længde 2 5, 

25. Småbladene 2-2,5 x så lange som brede. Sideribberne udgår 
med en vinkel på 45-60° .•••.••.••• • •••••••••••••• cassubica 
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Småbladene 3-5 x så lan6e som brede, Sideribberne udgår 
med en vinkel på 30 

Kronen 8-12mm, Fanens plade lig neglen •••••••••••••••·•• 26. 

27, 
" 12-18mm. " " længere end neglen 

Småbladene 2-6mm brede, Klasen med 15-30 blomster 
l-2mm 8-20 

cracca 
27. 

••• tenuifolia 
dalmatica 

Vicia sparsiflora Ten. Bleggul vikke. 30-lOOcm. Spredt dunet. 13-21 
lancetformede smablade, Klaserne kortere end bladene. Kronen 15-25mm, 
IV-VI, Jud.Mehedinii, Jud-Dolj. 

V. tisiformis L. Ærtevikke. l-2m, Glat. 3-5 par runde til ægformede 
små lade. Bægertænderne uens, kortere end bægerrøret. Klasen med 8-30 
blomster på 13-20mm. VI-VII. Spredt, 

V. cracca L. Musevikke. VI-VIII, Alm. 

V. tenuifolia Roth Langklaset vikke, VI-VIII, Alm. 

V. dalmatica A,Kerner Børstevikke, Som den foregående, men småblade
ne linje- til børsteformede. VI-VIII, Sj. 

V. cassubica L. Kassubisk vikke, VI-VII, Spredt, 

V. silvatica L, Skovvikke, VI-VII, Alm. 

V, dumetorum L, Kratvikke, VI-VII. Alm, 

V, villosa Roth Sandvikke, V-IX. Alm. 2 underarter: 
ssp, villosa: Stænglen lådden, Bægertænderne udstående randhårede. 
ssp. varia {Host) Corb.: Stænglen glat eller svagt dunet, Bægertænder
ne glatte eller tiltrykt dunede. 

V. biennis L, Tofarvet vikke, 30-150cm, Glat eller svagt dunet. 3-6 
par aflange småblade. Klasen med 5-20 blomster på 10-15mm, VI-IX. Sj. 

V. articulata Hornem. Enblomstret vikke. 20-70cm. Glat enårig. Bæger
tænderne lidt uens, længere end røret. Kronen 8-17mm, hvid eller bleg
blå, undertiden sortspidset. V-VI. Dyrket og forvildet. 

V. ervilia (L.) Willd. Linsevikke. 15-50cm. Glat eller dunet enårig. 
8-12 par små blade. Klaserne med 1-4 blegrøde blomster pa 6-9rnm, l!'orv. 

V. hirsuta (L,) S,F,Gray Tofrøet vikke, V-VIII, Alm. 

V. tenuissima (Bieb.) Sch.& Th. Spinkel vikke, 15-60cm, Enårig. Kro
nen 6-9mm, blegt rødlilla. Bælgen med 4-6 frø. V-VI. Spredt, 

V. tetrasperma (L.) Schreber Taddervikke. V-VII. Alm. 

V. truncatula Fischer 30-50cm. Svagt dunet flerårig, Klasen med 3-8 
blomster pa 17-20mm. VI-VII. Sj. 

v. sepium L. Gærdevikke, V-VI, Alm . 

V. grandiflora Scop. Storblomstret vikke. 30-60cm. Enårig. Blomster
ne ofte 2 sammen på 2-8mm lange stilke, bleggule med lillat eller 
grønligt anløben fane , 25-35mm. Bælgen dunet, V-VII, Alm. 
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Vicia pannonica er. Ungarsk vikke. 20-50cm. Dunet enårig. 2-4 blom
ster sammen. Kronen gullig til brunlilla, mest med en rødbrun midter
stribe på fanen, 14-22mm. 4-10 par småblade. V-VII. Alm. 2 underarter: 
ssp. pannonica: Kronen hvidlig til bleggul. 
ssp. striata (Bieb.) Nyman: Kronen brunlilla. 

V. sativa L. Fodervikke. VI-VII. Alm. 3 underarter: 
ssp. nigra (L.) Ehrh. (ssp. angustifolia): Smalbladet vikke. Kronen 
l5-16mm, fanen omtrent vinkelret opadbøjet. Bælgen 3-6mm bred, ikke 
indsnøret mellem frøene. 
ssp. sativa: Kronen 1B-30mm. Bælgen 6-llmm bred, indsnøret mellem frø
ene, brun eller gulbrun. 
ssk. cordata (Wulfen) A,& Gr,: Kronen 18-20mm. Bælgen 4,5-6mm bred, 
ik e indsnøret mellem frøene, mørkebrun eller næsten sort. 

V. amphicarpa Dorthes Knoldvikke, Som foregående. Kronen 20-25mm. Bæl
gen 4-6mm bred, ikke indsnøret mellem frøene, mørkebrun, oftest glat. 
V-VI, Sj. Jud.Constanta: Hagieni. 

V. lathyroides L, Varvikke. IV-VI, Alm. 

V. peregrina L. Markvikke. 20-40cm, Svagt dunet enårig, 3-7 bladpar. 
Blomsterne 1-2 sammen, rødlilla, 10-16mm. V-VII, Sj. 

V. lutea L. Gul vikke. 20-60cm. Enårig. Blomsterne 1-3 sammen,. ( 15) 
20-35mm. Småbladene l,5-3mm brede. Bælgen 8-14mm bred, håret.V-VI,Spr. 

V. hybrida L, Svovlvikke. 20-40cm. Halvglat til dunet enårig. Blom
sterne 1B-30mm, bleggule (sj, lilla). Bægertænderne uens, Bælgen 8-10 
mm bred, dunet.? 

V. narbonensis L. Fransk vikke. 20-60cm, Dunet, opret enårig. Småbla
dene 2-5xl-4cm, helrandede eller tandede, kort randhårede, grågrønne. 
Fodfligene ca. lem. Blomsterne 1-4 sammen, mørkt rødlilla. V-VI. Spr. 

V. faba L, Hestebønne, VI-VII. Dyrket , 

Lens culinaris Med, Almindelig linse. 10-40cm, Vikkelignende enårig 
med 3-8 par småblade. 1-3 blegblå eller rødlilla blomster sammen på 
4-7mm i en langstilket klase, V-VII, Dyrket og sj. forvildet, 

Lathyrus. Fladbælg. 

1. Ingen slyngtråd •••••••••••••••••• , •••••••••••••.•••••••• , , • • • 2 . 
Med slyngtråde 11, 

2. Bladet udelt og græsagtigt, Enårig, Karminrød blomst •• nissolia 
med småblade. Flerårige 3 . 

3 , Kronen gul, brungul, orangegul eller gullighvid •••••••••·•••• 4, 
rødlilla til blålilla 8 , 

4, Kronen bleggul, Småbladene ligestrengede •••••••••••••••••·••• 5, 
" ikke bleggul. Små bladene fjerstrengede 6. 

5, Bægere" glat eller randhåret ·••••······••••••••••••• pannonicus 
" dunet pallescens 

6. Kronen brun- eller orangegul, Kirtlet bladunderside aureus 
rengul. Bladundersiden uden kirtler 7. 

119. 
7. Nedre bægertænder ca. af rørets længde •••••••••• transsilvanicus 

" t1 under 1/3 af rørets længde laevigatus 
8. 1 par småblade. Fodfligene 8-15mm brede •••••••••••••. laxiflorus 

2-6 par småblade. Fodfligene l-8mm brede 9, 
9. Bladundersiden mat. 4-6 par småblade. Fodfligene 4-lOmm ••• niger 

" skinnende. 2-3 par småblade. Fodfligene 10-25mrn 10. 
10. 3-8 blomster på l,5-2cm. Bælgen uden kirtler •••••••••••• vernus 

6-12 " " 1-1, 5cm. " brunkir"let vene tus 
11. Kronen gul • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 12. 

" ikke gul 14. 
12. Ingen småblade, men 2 store, spydformede fodflige. Enårig aphaca 

1 par småblade. Flerårig 13. 
13. Småbladene lancetformede, 2-9rnm brede •••••••••••••••• pratensis 

" ægformede, 8-15mm brede hallersteinii 
14. 2-5 par småblade ••••.•••••••••..•••••••••••••••••••••• paluster 

1 " " 15. 
15. Flerårig ..... , ..•..•...................•...........•........ 16. 

Enårig 18. 
16. Stænglen uvinget. Klasen med 2-7 mørkrosa blomster ••• tuberosus 

" vinget 17 . 
17. Fodfligene mindst 1/2 x så brede som stænglen ••••·•• latifolius 

11 under " 11 
" " u " silvester 

18. Kronen teglstens- til orangerød ··••·•• • ••••••·••••••·•······ 19 . 
" med en anden farve 20. 

19. Blomsterstilken 5-20mm, med stak •••••• • ••••••••••••• sphaericus 
" 10-40mm, uden stak setifolius 

20. Kronen rød med blegblå vinger ••••••······•··•••••••••• hirsutus 
" ensfarvet 21. 

21. Blomsterstilken l-3cm. Bælgens rygside med 2 køle ••••••• cicera 
3-6cm. " " ti 2 vinger sativus 

Lathyrus vernus (L.) Bernh. Vårfladbælg. IV-V. Alm. 

L. venetus (Miller) Vlohlf. Firbladet fladbælg. 20-40cm. Som den fore
gående, men klasen nikkende foroven. Ofte flerstænglet. V-VI. Spredt. 

L. niger (L.) Bernh. Sort fladbælg. VII-VIII. Alm. 

L. laevigatus (w.& K.) Gren. Bjærgfladbælg. 20-60cm. Mest 4 par sma
blade på 3-7xl-3cm, Klasen med 3-12 blomster på 15-25mm. V-VI. Alm. 

L. transsilvanicus (Sprengel) Fritsch 20-50cm. 2-4 par småblade, 2-5 
cm brede. Kronen 20-25mm. V-VI. Spredt. 

L. aureus (Steven) Brandza Gylden fladbælg. 20-70cm. 3-6 par småblade 
2,5-5cm brede. Nedre bægertænder af rørets længde. Kronen 17-22mm. Un
ge bælg tæt kirtlet. V-VIII. Spredt. 

L. pannonicus (Jacq.) Garcke Hvid fladbælg. 20-50cm. 2-3(4) par små
blade på 2-7cm x 2-5mm. Fodfligene l-2cm. Klasen med 3-9 blomster på 
12-20mm. Kronen gullighvid med rødligt skær, V-VI. 2 underarter: 
ssp. ~annonicus: Klasen længere end støttebladet. Bægertænderne oftest 
randharede. Sj. 
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ssp. collinus (Ortmann) So6: Klasen kortere end støttebladet. Bægertæn
derne mest glatte. 

Lat1:);Yrus pallescens (Bieb.) C.Koch Bleg fladbælg. 20-40cm. Som den fo
regaende, men dunet. Fodfligene ofte halvt spydformede, V-VI, Spredt. 
L. pratensis L. Gul fladbælg. Fodfligene mindre end småbladene, l-3cm 
x 3-6mm. Klasen med 5-12 blomster på 10-16mm. VI-VII, Alm. 
L, hallersteinii Bawng. Spydfladbælg. 30-120cm. Fodfligene mindst lig 
småbladene, 20-40x6-12mm. Klaserne med 2-6 blomster på 14-20mm.V-VII.Alm 
L. paluster L. Kærfladbælg. VI-VIII. Spredt. 
L. laxiflorus (Desf.) Kuntze Fyrrefladbælg. 20-50cm, Småbladene spidse, 
bredt lancet- til afrundet rudeformede. Fodfligene tilsvarende. Klasen 
med 2-6 blålilla blomster på 15-20mm. V-VI. Sj. 
L. tuberosus L. Knoldfladbælg. VI-VIII. Alm. 
L. silvester L, Skovfladbælg. VII-VIII, Alm. 
L. latifolius L. Havefladbælg. 60-200cm. Bladstilken mindst sa bredt 
vinget som stænglen. Småbladene l/2-5cm brede, tydeligt netarede. Kla
serne stift oprette, længere end s"øttebladene. VII-VIII. Spredt. 
L. s~haericus Retz. Enblomstret fladbælg. 10-60cm. Kronen 10-lJmm. Bæl
gen -7cm x 4-7mm, tydeligt længdstribet. V-VI. Sj. 
L. setifolius L. Børstefladbælg. 10-60cm. Kronen 8-llmm. Bælgen 15-30 
x 7-llmm, uden længdestriber. IV-VI. Sj. 
L. cicera L. Purpurfladbælg. 10-60cm. Kronen 10-14mm, rødlilla. Plan
ten glat. Småbladene 2-5mm brede. Bælgen 20-40x5-10mm. V-VII. Spredt. 
L. sativus L. Sædfladbælg. 10-60cm. Kronen 12-18(24)mm, lysebla (sj. 
lyserød eller hvid). Bælgen 20-40xl0-15mm. V-VI. Dyrket og forvildet. 
L. hirsutus L. Håret fladbælg. 20-lOOcm. Klasen med 2-3 blomster på 
7-15mm. Bælgen 20-50x5-10mm, rustharet. VI-VII. Alm. 
L. nissolia L. Græsbladet fladbælg. l0-50cm. 1(2) langstilkede, karmin
røde blomster på 6-7mm. Den udfladede bladstilk 5-10xl/2cm. VI-VII. Alm. 
L. aphaca L. Bladløs fladbælg, 20-60cm. Selve bladet reduceret til en 
slyngtrad, men med 2 store, spydformede eller spadeformede akselblade. 
Blomsterne 6-18mm, langstilkede og mest enlige. VI-VII. Spredt. 
Piswn sativwn L. Ært. Klaserne højst lidt længere end bladene. Kronen 
hvid til rødlilla. V-VI. Dyrket. 2 underarter: 
ssp. sativum. Kronen hvid. Fodfligene uden plet. Smabladene hele. 
ssp. arvense (L.) Celak.: Markært. Kronen med mørklilla fane og rødlil
la vinger. Fodfligene med en plet forneden. Småbladene ofte tandede. 
P, elatius Bieb. Vildært. 50-160cm. Kronen med rødlilla fane og sort
lilla vinger. Klaserne længere end bladene. V-VI. Sj. 
Ononis pusilla L. Liden krageklo. 10-25cm. Kronen gyldengul, oftest 
kortere end bægeret. Blomsterne næsten siddende enkeltvis i bladhjør-
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nerne, 6-Smm lange. Småbladene 5-13mm. VI-VII. Sj, 
O. spinosa L. Strandkrageklo, Mest tornet, Blomsterne oftest enlige. 
ssp. sp1nosa: Med kraftige torne. Bælgen mindst lig bægeret. VI-VII.Spr 
ssp. austriaca (G.Beck) Gams: Uden eller mest med svage torne. Bælgen 
kortere end bægeret. Jud,Bihor.: Bai;a. 
O. arvensis L. Stinkende krageklo. Blomsterne mest parvise, i tætte 
klaser. VI-VII. 2 underarter: 
ssp. arvensis: Kronen l5-20mm. Blomsterstandsaksen mest langharet. 
Mest uden torne. Alm. 
ssp. spinosiformis (Simk.): Kronen 10-15mm. Blomsterstandsaksen mest 
korthåret eller også tosidigt håret. Mest med torne. Spredt. 
Melilotus. Stenkløver. 
1. Kronen hvid .................•...•.........•..........••....•...• 2. 

3. 
albus 

gul 
2. Klasen mangeblomstret. Kronen 4-5mm. Blomsterstilken l-l,5mm 

med indtil 10 blomster. Kronen 5-6mm. Blomsterstilken 
2-4mm. Klaserne 3-5 sammen arenarius 

3. Mellemste blades fodflige savtakkede, Kronen 3-3,5mm ••••• dentatus 
" " " m.m. helrandede 4. 

4, Kølen så lang som fane og vinger. Tværrynket bælg •••••• altissimus 
t1 kortere end ti " " • Netåret bælg officinalis 

Melilotus albus Med. VI-IX. Alm. 
M. arenarius Grec. Sandstenkløver. 100-150cm. Bælgen 6-7mm. Klitter. 
VI-VIII. Jud.Constan;a: Mellem Tuzla og Techirghiol. 
M. dentatus (w.& K.) Pers. Strandstenkløver. VI-IX. Spredt. 
M. officinalis (L.) Pallas Markstenkløver. VI-IX. Alm. 
M. altissimus Thuill. Høj stenkløver. VI-IX. Spredt. 
Trigonella. Bukkehorn. 
1. Klasen med en 2-5cm lang stilk. Blomsterne bla (sj. hvide) ••••• 2, 

m.m. siddende. Blomsterne gule ell er gullige 3. 
2. Klasen næppe forlænget i frugt. Næbbet brat afsat ••••••• caerulea 

Frugtklasen forlænget. Bælgen jævnt tilsmalnet i næbbet procwnbens 
3. Bægeret kl okkef ormet, 2,5-3mm. Kronen 3-4mm, gul ••••• monspeliaca 

" rørformet, 6-8mm. Kronen 8-18mm 4. 
4. Småbladene 2-5cm lange. Bælgen 6-llcm ·•••••••••••• foenum-graecum 

ti 5-12mm " 1, 5-4cm gladiata 
Trigonella monspeliaca L. Stjærnebukkehorn. 5-15cm. Stænglen tiltrykt 
dunet. Bælgene 7-17xl-l,5mm, hængende, skråårede, lidt krumme,IV-V.Spr. 
T. caerulea (L.) Ser. Mølurt. 20-60cm. Opret, Stænglen hul. Småbladene 
20-50x5-20mm. Klasen kugleformet. Bælgen rude-ægformet, 4-5mm, næbbet 
ca. 2mm. Kronen ca. 6mm. VI-VII. Dyrket og lidt forvildet. 
T. procumbens (Besser) Rchb. Lav mølurt. 30-40cm. Som foregående, men 
stænglen marvfyldt. Småbladene 12-28x3-8mm. VI-VII. Spredt. 
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Trigonella gladiata Steven Sværdbukkehorn. 5-25cm. Blomsterne mest en
lige, 8-lOmm, bleggule, undertiden lillaanløbne. Bælgens næb l-2cm. Sj. 

T. foenum-~raecum L, Bukkehorn, 10-50cm. 1-2 bleggule blomster med 
lilla grun på l2-18mm i bladhjørnerne. Næbbet 2-3cm. VI-VII.Dyrk.&forv 

Medicago, Sneglebælg, 

1. Bælgen nyreformet, højst 3mm lang ····••••••••• ••• ••••••• lupulina 
" forlænget, over 3mm, oftest skruesnoet 2 . 

2. Flerårig .•....•.....••• , ...••• , .•..•. , .. , . • • . . . . . . • . • . . . . • . . . . . 3. 
Enårig 6. 

3, Bælgen m.m. seglkrummet .................................. falcata 
" skrue snoet 4 . 

4. Kronen lilla , ... , .. , . , .........•••.. , .............•..•.. , . sa ti va 
u gul 5, 

5. Hvidfiltet strandplante ····•·····•··•·······•••••••••••••• marina 
Næsten glat indlandsplante prostrata 

6. Bælgen linseformet, 10-17mm bred, uden torne •··•••••• orbicularis 
" ikke linseformet, mest med torne 7. 

7. Fodfligene helrandede e ller med 1-2 svage tænder •••••••••• minima 
" tandede til fligede 8. 

8. Kølribben furet. Bladene næsten altid med en sort plet ••• arabica 
ikke furet, Bladene uden sort plet 9. 

9, Bælgen i en aben skrue, rager ud af bægeret, nar kronen falder af 
polymorpha 

Bælgen i en tæt skrue, indesluttet i bægeret, når kronen falder 
rigidula 

M, prostrata Jacq. Udstrakt sneglebælg. 15-25cm. Smabladene smalt ki
leformede, 9x2mm, Kronen 4-5mm, Bælgen 3-4mm bred, hængende, uden tor
ne, med 2-3 vindinger, uden midterhulrum. IV-VIII, Sj. 

M. orbicularis (L.) Bartal. Skivesneglebælg, 20-90cm. Fligede fodfli
ge. Kronen 2-5mm. Bælgen med 4-6 vindinger, glat eller lidt kirtlet.Spr 

M. marina L. Strandsneglebælg. 20-50cm. Liggende, forveddet forneden, 
Næsten hovedformede klaser med 5-12 blomster. Bælgen 5-7mm bred, kort
tornet.V-VI. Sj. langs kysten. 

M. rigidula (L.) All. Krogsneglebælg. Bælgen tæt kirteldunet, tværare
rne stærkt krummede. Småbladene 5-8mm. Tornene krumme. V-VI. Spredt . 

M. arabica (L.) Hudson Pletsneglebælg. Bælgen 5-6mm. Kanten med 3 fu
rer, Tornene dybt furede. IV-VI. Sj. 

M. pol~moraha L. (M. hispida) Foranderlig sneglebælg. Bælgen 4-8(10) 
mm, me ty elige randribber, så kanten bliver 3-kølet. Tværårerne frem
trædende og stærkt sammenløbende. V-VII. Sj. 

M. minima (L.) Bartal. Liden sneglebælg. Planten spredt håret. Bælgen 
ogsa håret og noget kirtlet. IV-VII. Alm. 

123. 

Medicago lupulina L, Humlesneglebælg. V-IX. Alm. 

M. sativa L. Lucerne. V-X. Alm. dyrket og forvildet. 

M. falcata L. Seglsneglebælg. V-X, Alm, 

Trifolium. Kløver. 

1, Kronen gul ......•. , . , .... , ..•...... , ...•..•.•. , . , ....• , .• , .... , 2 • 
" rød, hvid eller gullighvid 8. 

2. øverste blade næsten omdsatte. Visne kroner kastanjebrune 3. 
Alle blade spredte. Visne kroner lysere brune 4. 

3. Hovedet først æg-, senere valseformet. Stift opret ••••• spadiceum 
" " rundet, senere ægformet. Liggende/opstigende badium 

4. Blomsten over 4mm. Mest over 20 blomster i hovedet. 1''anen furet 5. 
" 2-3,5mm, Hovedet med 1-5(25) blomster. Fanen næppe furet 7. 

5. Midtersmåbladet meget længere stilket end sidesmåbladene campestre 
højst lidt længere stilket 6. 

6. Hovedstilkene tynde, buede, meget længere end bladene ••••• patens 
stift oprette, højst lidt længere end bladene aureum 

7. 1-6 blomster. Deres stilke længere end bægerrøret ••••• micranthum 
3-15 • " " kortere " 11 dubium 

8. Hovederne 2-5-blomstrede ....•.........•..••••••..•••..••....... 9. 
flerblomstrede 10. 

9. Planten glat ...•.••.••.••..••.••.•... , ..... , , .•. orni thopodioides 
11 håret subterraneum 

10. Bladene 5-8-fingrede. Ellers Rødkløveragtig •·•••••••• lupinaster 
3-koblede 11. 

11. Bægeret opblæst efter blomstringen ••••••••••••••••••••••••·•• 12. 
11 ikke opblæst i frugt 14, 

12. Flerårig. M.m. håret •.••.......•.....•••••••• , •. , •••• ,.fragiferu.m 
Enårig. Overvejende glat 13. 

13, Frugtbægeret glat. Fanen vender opad som normalt •••• vesiculosum 
11 dunet til filtet, Fanen vender nedad :r:esupinatum 

14. Planten og bægeret glat ······•···•···········••·••••••··••••• 15, 
Bægeret håret, oftest på tænderne 22, 

15. Hovederne siddende ········•···•·•·······•···••··••·•• suffocatum 
" stilkede 16. 

16, Flerarig •••••••••••.•.•••••••••.••••••••••••••••••••• , , • , ••• , 17, 
Enårig 19. 

17. Bægertænderne adskilte af butte bugter ·•·•••••••·•••••• hybridum 
11 " af smalle, spidse bugter 18. 

18. Stænglerne krybende og rodslaende ····•••••··••···•····••• repens 
11 ikke rodslående pallescens 

19, Småbladenes og fodfligenes ribber ender i kirteltænder strictum 
" " " " 

11 ikke i kirtler 20. 
20. Frugtstilkene kortere end bægeret. Kronen 4-5mm •·••·•·•• retusum 

11 længere 11 
" • " 6-llmm 21. 

21, Hovedet 20-25mm bredt. Kronen 8-llmm ••••••••••••·••• michelianum 
10-15mm 6-8mm angulatum 

22. 1"lerårig •••••••••.••••••.••.••••••••••.•••••••••••••••••••••• 23, 
Enårig 29, 
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23, Klasestilken mindst så lang som bladet, Kronen mest hvidlig 24, 

" kortere end det tilhørende blad eller mangler 26, 
24, Kronen 20-25mm , Nederste bægertand 2 x de andre ••·•• pannonicum 

7-15mm. Bægertænderne ret ens 25, 
25, Kronen l0-15mm . Stænglen svagt håret til halvglat ••••• ambiguum 

" 7-9mm, Stænglen m.m . uldhåret montanum 
26, Hovedet (2,5)3 x så langt som bredt ••••••••••••••••••••• rubens 

" højst 2 x s8. " 0 't 27. 
27. Bægerrøret glat ..• , .•.•...•• , ••••••.••••••••.•••••.•..•• medium 

" håret 28. 
28, Småbladene lancetformede, Bægeret 20-ribbet •··•••••··· alpestre 

Bægeret lo-ribbet 38, 
29, Hovederne siddende langs stænglen ••••·••·••••··•·••••••••••• 30, 

" stilkede 31. 
30 , Småbladenes sideribber rette, Kronen lyserød ••••••••• • striatum 

11 
" krumme. 11 oftest hvid scabrum 

31. Hovedet forlænget •.•••••••••••••••• , •••• , ••••••••••••••••••• 32. 
" m.m. rundt 35. 

32. Småbladene brede, omvendt æg-kileformede •••••••••••• incarnatum 
11 smalle, lancet- til linjeformede 33. 

33. Hovederne talrige, l-2cm ••••••••••••••••••••••••••••••• arvense 
" få, 2-llcm 34. 

34. Kronen 10-12mm, lyserød ···•·•·•·•••··•·••········ angustifolium 
" 16-25mm, rødlilla purpureurn 

35, Bægertænderne udstaende i frugt •••••••••••••••••••••••••••• • 36. 
" ej '' " '' 37, 

36. Bægertænderne højst )-ribbede ved grunden •••••••••••• echinatum 
" )-ribbede mindst til midten squamosum 

37. Kronen højst lidt længere end bægeret ••••••••••••••••• diffusurn 
11 2 x bægeret pallidum 

38, Mellemste fodflige brat tilsmalnede i en børsteformet spids, 
Kronen mest rød ••••••••• , •••••••• , •• •••••••••••••• pratense 

Mellemste fodflige jævnt tilsmalnede i en grøn spids, Kronen 
mest gullighvid ochroleucon 

Trifolium ornithopodioides L. Spædt bukkehorn. 5-lOcm, Liggende toa
rig med hvide eller lyserøde blomster, Bælgen længere end bægeret, 
med en lille spids, 6-8mm, V-VI. Spredt. 
T, lupinaster L. Lupinkløver. 15-50cm. Opret flerårig med lancetfor
mede småblade og rødkløveragtige hoveder. Mest 5 småblade. VI-VII. Sj, 
T. strictum L, Rank kløver . 3-15cm. Opret eller opstigende, Smablade
ne iinje-lancetformede, Hovederne 7-lOmm, Kronen 5-6mm, lyserød, lidt 
længere end bægeret, V-VI, Spredt, 

T, montanum L, Bjærgkløver. 15-60cm. Småbladene mest 2-4cm, lancet
formede, silkehårede nedenunder, med skarpt brodspidsede tænder. Kro
nen ofte svagt gullighvid, gulbrun efter blomstringen. V-VIII, Alm. 
T. ambiguum Bieb. 8-60cm. Udstrakt til opstigende . Smabladene l-5cm. 
Hovederne 2,5-4cm, på 5-lOcm lange stilke. Kronen hvid, senere rødlig. 
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VI-VIII, Sj. Jud.Buzau: Dl.Istri~a. Jud.Mure~: Faragau? 
Trifolium repens L. Hvidkløver, V-X, Alm. 4 underarter: 
ss1. ochranthum (Maly) Nyarady: Hovederne 25-30mm brede, Kronen lyse
el er grønl1ggul, Fanen 3-4 x bægeret. Alpin. Spredt. 
sst'. orbelicum (Vel,) PawJ: Bægeret med 6-8 ribber, hvoraf kun 6 er ty
de ige. ~av plante. Småbladene 6-8mm. Kronen flødefarvet. Alpin. 
ssp. alpinum (Schur) Rothm,: Lav plante. Bladstilken indtil 3cm, Smabla
dene 5-7(9)mrn. Hovedet fåblomstret, dets stilk l-4(6)cm. Alpin. Spredt. 
ssp. reåens: Bladstilken 2-20cm. Småbladene l -2,5(4)cm, Hovederne mest 
med 40- 0 blomster, dets stilk 5-30cm. Alm. 
T. aallescens Schreber Gruskløver. 8-15cm. Ligner Hvidkløver. Fanen 
bre t ægformet eller elliptisk (æg-lancetf . hos Hv.), Kronen smudsig
hvid, Visne kroner mørkebrune (lysebrune hos Hv.). VII-VIII, Spredt. 
T. hybridum L. Alsikekløver. VI-IX. Alm. 2 underarter: 
ssp. hybridum: Stænglen hul, lidet grenet. Hovederne 20-25mm brede, 
Kronen 7-Bmm. Tørre blade med ca. 20 par ribber. 
ssp, elegans (Savi) Asch,& Gr.: Smuk kløver. Stænglen fyldt, meget gre
net. Hovedet 16-19mm bredt. Kronen ca.5mm. Tørre blade med ca,40 ribbe
par. 
T. michelianum Savi Knudekløver, 20-65cm. Opret, Kronen 8-llrnm, lyse
rød, ca, 2 x bægeret. Bægertænderne 3-4 x røret, VI-VII, Sj. 
T. angulatum W.& K. Ærtekløver. 10-40cm. Opret. Bægeret 3-3,5mm; tæn
derne ca. 2 x røret , Kronen 6-Bmm, rødlig , V-VII, Spredt, 
T, retusum L. Svinekløver, 5-30cm. Liggende til opstigende, Hovederne 
8-llmm, Bægertænderne uens, de korte nedre til sidst udspærrede. Kronen 
4-5mm, hvid eller blegrød, kortere end bægeret. V-VIII, Spredt. 
T. suffocatum L. Sandkløver. l-3(5)cm. Tueformet enårig, Stængelledde
ne nar sjældent 5mm, Småbladene 3-8mm, stilkene 1-6cm. Hovederne 5-6mm, 
ofte sammenflydende. Kronen 3-4mm, hvid, ca.= bægeret. IV-VI, Sj. 
T. vesiculosum Savi Blærekløver. 15-50cm. Bladene næsten læderagtige, 
de øvre smallere. Hovederne 2-6x2-3,5cm, Bægeret med tværribber. Kro
nen 1,5-2 x bægeret, hvid, senere lyserød. VI-VII. Sj. 
T. fragiferum L. Jordbærkløver. VI-IX. Alm. 
T. resupinatum L, Omvendt kløver. l0-30cm. Liggende til opret. Blom
sten drejet 180°, så fanen vender nedad. Frugtbægeret pæreformet med 
2 vigende tænder. IV-VI. Spredt. 
T. badium Schreber Kastanjekløver. 10-2·5cm, Opstigende flerårig. Ho
vederne op til 25mm i frugt. Blomsterstilken af bægerrørets længde, 
Kronen 7-9mm, gyldengul. VII-VIII, Spredt, 
T, s~adiceum L, Brun kløver, 20-40cm. Opret 1-2-årig. Hovederne op 
tilcm 1 frugt, Stilkene meget kortere end bægerrøret, Kronen ca. 6mm 
og gyldengul. VI-VIII, Spredt. 
T. patens Schreber Guldkløver. 20-50cm, Enårig, Fodfligene ægformede, 
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, of test kortere end bladstilken. Kronen næsten orangegul. Blomsterne 
næsten siddende . Endesmåbladets stilk 0-2mm. VI-VIII. Spredt. 
Trifolium aureum Pollich Humlekløver. 15-30cm. Opret. øvre blades fod
flige uden udvidet grund. Midtersmå.bladet næsten siddende. Blomsterne 
næsten siddende, gyldengule, 6-7mm. VII-VIII. Alm. 
T. campestre Schreber Gul kl øver. V-X. Alm. 
T. dubium Sibth. Fin kløver. VI-VII. Alm. 
T. micranthum Viv. Spæd kløver. V-VII. Spredt. 
T . striatum L. Stribet kløver. V-VIII. Alm. 
T. arvense L. Harekløver, V-VII, 2 underarter: 
ssp. arvense: Planten tæt håret, Bægerrør og -tænder tæt harede, Alm. 
ssp. gracile (Thuill,) Rothm.: Planten halvglat. Bægerrøret svagt håret 
med randhårede tænder. Spredt. 
T, scabrum L. Ru kløver. 5-25cm. Minder om Stribet kløver, men bæger
tænderne stikkende og tilbagebøjede. Kronen oftest korte re end bægeret, 
T, incarnatum L, Blodkløver. V-VIII. 2 underarter: 
ssp. incarnatum: Kronen blodrød (sj. hvid), ca.= bægeret. Dyrket. 
ssp. mol i nerii (Balbis ) Syrne: Kronen gullighvid (sj. lyserød), tydeligt 
længere end bægeret. 
T. pratense L, Rødkløver. V-IX. Alm. 
T. ~allidum W.& K. Bleg kløver, 15-40cm. Ligner en enårig udgave af fo
regaende. Kronen 10-12mm, hvidlig eller blegrød. Fodfligene brat til
smalnede i en trådformet stak. Udstående håret. V-VII. Spredt. 
T. diffusum Ehrh, Fjerkløver. l0-30cm, Som foregående, men kronen rød, 
8-14mm, og med lidt smallere blade. VI-VIII. Spredt. 
T. medium L. Bugtet kløver. VI-VIII, 3 underarter: 
ssp, sariosiense (Hazsl ,) Sim.: Bægerrøret med 13-20 ribber. øvre 4 bæ
gertænder indtil 2 x bæ~errøret. 
ssp, banaticum (Heuffel) Hendrych: 10(14) bægerribber. øvre 4 bægertæn
der længere end røret, 
ssp, medium: Bægerrøret med 10 ribber. øvre 4 tænder ikke længere end 
bægerrøret. 
T, alpestre L. Skovkløver. VI-VIII. Alm. 
T. rubens L. Purpurkløver. 20-60cm. Opret og ofte glat. Bladene 4-6,5 
cm, aflangt lancetformede. Hovede t vals eformet, 3-7cm, rødkløveragtigt, 
Bægerrøret med 20 ribber, mest glat. VI-VIII. Alm. 
T. an~stifolium L. Smalbladet kløver. 8-20cm. Opret, tiltrykt dunet 
stænge • Smabladene smalt linjef ormede, 2-8cm x 2-4mm, Hovedet 2-8cm, 
æg- til kegle-valseformet. Bægertænderne med stikkende spids. Sj, 
T. purpureum Loisel. Hvidtoppet kløver. 10-30cm. Oftest opret, noget 
udstående håret. Småbladene lancetformede, 2-4cm. Kronen meget længere 
end bægeret. VI-VII. Sj. 

127. 
Trifolium ochroleucon Hudson Bleggul kløver. 20-50cm. Vækst som en 
Bugtet kløver, men med lidt bredere blade. Hovedet 2-4cm. Nedre bæger
tand 1,5-3 x de andre. Kronen 15-20mm. VI-VII. Alm. 
T. 1annonicum Jacq. Ungarsk kløver. 20-50cm. Opret. Hovederne op t i l 
5(8 cm. Smabladene lancetformede. Kronen gullighvid. VI-VIII. Alm. 
T. echinatum Bieb. Pindsvinekløver. 10-60cm. Hovederne 8-15mm. Neder
ste bægertand stiv og tornagtig. Kronen lyserød eller flødefarvet, 
mindst 2 x bægeret, 8-12mm, VI-VII. Spredt. 
T. s~uamosum L, (T, maritimum) Pigget kløver, 10-40cm. Bægertænderne 
udstaende og fortykkede i frugt, tornagtige. Kronen blegrød, 5-7mm, 
lidt længere end bægere t . Hovedet 10-20mm. Sj, 
T. subterraneum L. Ankerkløver. 3-15cm. Liggende enårig. 2-5 hvidlige 
blomster på 8-14mm, omgives senere af flere golde bægre. Modne hoveder 
tiltrykte jorden eller underjordiske. IV- VI, Sj. 
Dorycnium pentaphyllum Scop. Snerrehanefod. 20-65cm. De smalle og m.m. 
fingerstillede blade giver planten et snerrelignende præg. 5-25 sma, 
hvide blomster på 3-5mm med mørk køl i små, langstilkede hoveder. 2ssp: 
ss~. germanicum (Gremli) Garns: Hovederne med 5-15 blomster. Blomster
stilkene mest kortere end bægerrøret. VII-VIII, Sj, 
ssp. herbaceum(Vill.:) Rouy: Hovederne med 12-25 blomster. Blomsterstil 
kene mest af bægerets længde, VI-VIII. Alm. 
~. Kællingetand. 

1. Enårig. Bælgen l-l,5mm bred ······•···•··••·•••••••• angustissimus 
Flerårig. Bælgen oftest 2-3mm bred 2. 

2. Øvre småblade smalle, 4-8 x så lange som brede •••••••••••• tenuis 
" bredere, sj, over 3 x så lange som brede 3. 

J. Stænglen hul. Hovederne med 5-12 blomster. 30-80cm høj uliginosus 
" fyldt. Hovederne med 2-7 blomster. 10-30cm corniculatus 

Lotus corniculatus L. Alm. kællingetand. V-IX. Alm. 2 underarter: 
ssp. corniculatus: Småbladene kun harede langs randen og på undersi
dens ribbe. 
ssp. hirsutus (Koch) Rothm.: Småbladene kort harede på begge sider. 
L. tenuis W.& K. Smalbladet kællingetand. V-VIII, Alm. 
L. uliginosus Schkuhr Sumpkæll ingetand. VI-VIII, Sj. 
L. angustissimus L. Tveblomstret kællingetand. l0-50cm. Glat eller 
lådden. Blomsterne 2-3 sammen, 8-9mm. Småbladene 5-8x3-5mm. VI-VIII. 
Tetragonolobus maritimus (L.) Roth Kantbælg. V-VII. Spredt. 
Ant hyllis vulneraria L. Alm. rundbælg, V-IX. Alm. 3 underarter: 
ssp, alpestris Asch,& Gr.: Alle bl ade med 1-7 m.m. glatte småblade. 
ss!. polt!h~lla (DC.) Nyman: Bladene hårede, nedre med 3-7i øvre ~ed 
9- 5 sma ae. Bægeret samt stænglens nedre de l noget udstaende rul.rede. 
ssp. kerneri (Sag.) Dom.: Bladene som hos foregaende, men bægere t og 
stænglens nedre del tiltrykt hårede. 
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Ornithopus perpusillus L. Liden fugleklo. Kronen 3-5mm. Støttebladene 
længere end blomsterne. V-VII. Sj. 

o. sativus Brot. Serradel. Kronen 6-9mm. Støttebladene kortere end 
blomsterne, Dyrket og forvildet. 

Coronilla. Kronvikke. 

1. Enårig. Bladene enkle eller trekoblede ······•••••••·· scorpioides 
Flerårig eller busk. Bladene finnede 2. 

2. Kronen hvid eller lyserød •••••••••••••••••••••••.•••••••••••••• 3. 
" gul 4, 

3, 7-12 par småblade, der er 3-12mm brede ··········•••••·•·••• varia 
3-5(6) par småblade, der er l-2cm brede elegans 

4, Skærmene med 5-8 blomster på 15-20mm. Busk •••••••••••••••• emerus 
" 4-20 6-llmm. Urt eller dværghalvbusk 5, 

5. Liggende til opstigende. Skærmene med 4-8 blomster ••••• vaginalis 
Opret. Skærmene med 12-20 blomster coronata 

Coronilla emerus L. ssp. emeroides (Boiss.& Spr.) Hayek Perlebælg. 
l-2m. 2-4 par småblade pa l-2cm. Kronbladenes negl 2-3 x bægeret. Bæl
gene 5-llcm med 3-12 led på 8-lOmm. IV-VI, Sj. 

C. vaginalis Lam. Skedekronvikke, 5-20cm. Dværghalvbusk, Fodfligene 
sammenvoksede til en skede på størrelse med et småblad, med hindeagtig 
spids, 2-6 par småblade, (Ligner som ung Hippocrepis comosa, der har 
mindre og frie fodflige). V-VIII. Sj. 

C. coronata L. Bjærgkronvikke. 30-60cm. Urteagtig, ikke forveddet, op
ret. 3-6 par smablade på l,5-3cm. Fodfligene 3-5mm, hindeagtige og af
faldende. Bælgen l,5-3cm, but 4-kantet. VI. Sj: Timpa ved Brasov. 

C. varia L, Giftvikke. 20-120cm. 10-20 blomster på 10-15mm,VI-VIII.Alm 

C. elegans Pancic Bredbladet giftvikke. 20-150cm. Ligner foregående, 
men hovedet med 6-18 blomster pa 8-lOmm. Bladundersiden blådugget. Spr. 

C. scorpioides (L.) Koch Skorpionsvikke. 5-20cm. Bladene elliptiske, 
enten enkle eller med 2 små, runde sidesmåblade forneden. Bælgen skor
pionhaleagtig med m.m. rette enkeltled. IV-V. Sj. østlig. 

Hi~pocrepis comosa L. Almindelig hestesko. 5-30cm. Liggende til op
stigende, svagt forveddet, flerårig urt, der minder om Coronilla vagi
nalis i væksten. Skærmene 5-12-blomstrede. Ledbælgen scærkt bugtet, 
idet de enkelt led er hesteskoformede. IV-VI, Sj. 

Hedysarum. Hanekløver. Ledbælg med 2-5 skiveformede led. 

H. hedtsaroides (L.) Sch.& Th. Bjærghanekløver. 10-40cm. Med bladet 
stænge • 4-6 par småblade, Blomsterne røde, 13-25mm, VII-VIII, Spredt. 

H. grandiflorum Pallas Gul hanekløver. 20-40cm. Kun med rosetblade. 
2-5 par smablade. Blomsterne gule, 18-25mm, V-VII. Jud.Constan~a: Bal
tageiti på Dl.Alah-Bair, 

Onobrychis. Fruespejl. 
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l. Kronen 5-?mm. Fanen tydeligt længere end kølen •·•·•·•· gracilis 
" (8)10-14mm. Fanen ikke meget længere end kølen 2. 

2. Bælgens hår mindst 0,5mm. Kronen hvid, evt. med røde årer alba 
under 0,5mm. Kronen lyserød med mørkere årer 3. 

3. Fanen ca. 2mm kortere end kølen •·· •••·•••·••·•• •••••• ·· montana 
omtrent lig kølen 4. 

4, Bægeret låddent af o,6-0,9mm lange, m.m. udstående hår viciifolia 
" med 0,3-0,4mm lange randhår arenaria 

Onobrychis gracilis Besser Spinkelt fruespejl. 25-75cm. 3-8 par sma
blade. Bægeret glat med dunet rand. Bælgen 2,5-5mm, kort tiltrykt du
net, med tandede sider. V-VI . Sj . 
o. alba (W.& K.) Desv. Hvidt fruespeJl. 30-60cm. 6-10 par småblade. 
Bægeret halvglat til hviddunet. Bælgen 5-7mm, lådden, med tandede si
der; randen med 4-6 tænder. V-VI, Sj. 
O. montana DC. Bjærgfruespejl. 15-40cm. 5-8 par småblade. Bægeret 
svagt dunet. Bælgen 6-8mm, randtænderne 0,5-2mm. VII-VIII. Spredt. 

o. arenaria (Kit.) DC. Sandfruespejl. 15-60cm. Klasen slank og linje
formet, løs før blomstringen, l-l,5cm bred under blomstringen. Frugten 
4-6mm, randen med 4-6 tænder. VI-VII. Alm. 

o. viciifolia Scop. Esparsette. 30-60cm. Klasen tyk og tætblomstret 
før blomstringen, l,5-2,5cm bred under blosmtringen. Bælgen 5-8mm, of
test med 6-8 tænder på indtil 1mm. VI-VIII, Alm. 

OXALIDACEAE 

Oxalis. Surkløver. 

1. Kronbladene hvide ···•••••··• •• ·••••••••••••····· · ···· acetosella 
gule 2 . 

2 . Stænglerne liggende og rodslående. Fodfligene ørede . corniculata 
11 opstigende til oprette. . " uden øren . . 3. 

3, Frugtstilkene nedbøjede. Fodfligene aflange ··•••·•••••• dillenii 
" ikke ned bøj ede. Fodfligene mangler fontana 

Oxalis corniculata L. Nedliggende surkløver. 5-30cm. Alle blade 
spredte, ofte lilla. Kronbladene mest 4-?mm. VI-IX, Forvildet. 

O. dillenii Jacq. (0. stricta) Stiv surkløver, 10-30cm. Bladene mest 
modsatte eller i krans, grønne. Kronbladene l0-13mm. VI-IX. Sj. 

0. fontana Bunge Rank surkløver. 10-30cm. Som foregaende. VI-IX. Spr. 

O. acetosella L. Skovsyre. IV-VI. Alm. 

GERANIACEAE 
Geranium. Storkenæb. 

1. 1-2-årige 
Flerårige 

2. 
11. 
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2. Bægeret opret under blomstringen ••• , ••• , ••••••••••••• •••.,., •• 3. 

" m.m. udstående 5. 
3. Bladets omrids rundt. Planten skinnende og m.m. glat •••• lucidwn 

" femkantet 4, 
4. Støvknapperne rødbrune. Kronen længere end bægeret •• robertianwn 

" gule. Kronen ca. = bægeret purpurewn 
5. Bladene 95% delte med m.m. linjeformede afsnit •••·•·•••••••••• 6. 

" ca. 75% del te med brede afsnit 7. 
6. Blomsterstilken 5mm, i frugt 15mm. Bægerbladene 5-6rnrn dissectwn 

" 2-4cm. Bægerbladene 9-13mm columbinum 
7. Bladets omrids femkantet •••••••••••••••••••••••••••• , , •••••••. 8. 

rundt 9. 
8. Kronbladene lyserøde. Frugtstilkene nedbøjede ••••••• divaricatum 

blålilla. t1 rette bohemicum 
9. Kronbladene hele •••••••••••••••••••••••••••••••••• rotundifolium 

kløvede 10. 
10. Stængler og bladstilke ensartet kortharede •·•••••••••· pusillum 

t1 " " med korte og lange har 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 dybt udrandede. Blomsterne enlige ••••••• sanguineum 

hele eller svagt udrandede. Parvise blomster 14. 
14. Bægeret opret ...................................... macrorhizum 

" udstående 15. 
15. Kronbladene udstaende , ofte med bølget rand, tit brunlilla phaeum 

t1 skålformet opadbøjede, ikke brunlilla 16 . 
16. Blomsterstanden tættere, noget halvskærmformet , ofte over 10-

blomstret •··········••··•··•··•·•·•••·····•·•••••••··••• 17 . Blomsterstanden mere aben, ikke halvskærmformet, ofte under 
10-blomstret 19 . 

17. Bægeret ll-15mm. Modne blomsterstilke nedbøjede ••••••• pratense 
" 6-12mm. " " oprette 18. 

18. Bladafsnittene ikke meget delte. Kronen mes, rødlilla silvaticum 
stærkt delte. Kronen blalilla caeruleatum 

19. Kronbladene bleglilla og mørkårede •••·•••·••••••• asphodeloides 
11 uden mørkere årer 20. 

20. Bægerbladene tæt tiltrykt dunede pa hele fladen ••••.•• collinum 
" kun hårede på ribberne palustre 

Geranium macrorhizum L. Klippestorkenæb. 20-50cm. Bladene med mest 7 
fJerlappede, butte og brodspidsede afsnit. Bægeret rødligt. Kronblade
ne 15-17mm, blodrøde. V-VII. Spredt. 
G. sanguineum L. Blodrødt storkenæb. V-VIII. Spredt. 
G. pratense L. Engstorkenæb. VI-VII. Alm. 
G. silvaticum L. Skovstorkenæb. VI-VIII. Alm. 
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Geranium caeruleatum Schur Blåt skovstorkenæb . 10-30cm. Blomsterstilke
ne uden kirtelhår, kun med tiltrykte har. Kronbladene 13-18mm. VII-VIII. 
Spredt. M.Bucegi, M.Fagara~, M.Paring, M.Nemira, M.Penteleu. 
G. phaeum L. Bølgekronet storkenæb. V-VI. Alm. 
G. as~hodeloides Burm.f. Tenstorkenæb. 30-75cm. Med tenformet fortykke
de rø der. Bladene med 5-7 kileformede afsnit med trespidset forkant. 
Bægerbladenes brod 0,5-l,25mm. Dunet frugt. IV-V. Sj. østlig. 
G. palustre L. Kærstorkenæb. VI-IX. Alm. 
G. collinum Stephan Mosestorkenæb. 20-60cm. Som foregaende, men stæn
gel og bladstilke tiltrykt hårede; bladfligene ofte mere spidse. Kron
bladene lysere i det. VI-VII. Spredt. 
G. divaricatum Ehrh. Udspærret storkenæb. 30-60cm. Stænglerne langt 
stivhårede , desuden kort kirtelhårede. 3-5 rude-lancetformede, tandede 
bladafsnit. Kronen 5-7mm, ca.= bægeret. V-VII. Alm. 
G. bohemicum L. Klæbrigt storkenæb. 20-50cm. Stænglerne med udstaende 
uldhår og kortere, klæbrieg kirtelhar. Bægerbladene 9-12mm, indbefattet 
en 1mm lang stak. Kronbladene 8-9mm, mørkårede. V-VIII. Spredt. 
G. sibiricum L. Sibirisk storkenæb. 30-50cm. Bladene med ca . 5 smalt 
rudeformede afsnit med 3-5 par dybe tænder i forreste halvdel. Kronbla
dene blegrosa. Blomsterne hyppigst enlige. VII-VIII. Sj. 
G. pyrenaicum Burm.f. Pyrenæisk storkenæb. VII-VIII. Spredt. 
G. rotundifolium L. Rundbladet storkenæb. V-VI, Spredt. 

G. molle L. Blødt storkenæb. V-VIII. Spredt, 
G. pusillum L. Lidet storkenæb. V-X. Alm. 
G. columbinum L. Storbægret storkenæb. VI-VII. Alm. 
G. dissectum L. Kløftet storkenæb. V-X. Alm. 
G. lucidum L. Skinnende storkenæb. VI-VIII. Spredt. 
G. robertianum L. Stinkende storkenæb. Kronens plade 6-9mm. Støvkorne
ne orange. Frugten med 1-2 tværrynker foroven. V-IX. Alm. 
G. purpureum Vill. Purpurstorkenæb. 5-20cm. Kronens plade 3-5mm. Støv
kornene gule. Frugten med 4 tværrynker foroven. Spredt. 
Erodium hoefftianum C.A.Meyer Låddent hejrenæb. 20-40cm. Bladene op 
til 6cm, trekantet-ægformede og fjerf l igede, ofte med 1 par frie lapper 
ved grunden. Frugten tæthåret, næbbet 5-7,5cm. V-VI. Spredt. 
E. ciconium (L.) L'H~r. Mellembrudt hejrenæb . 10-?0cm. Bladet fjersnit
delt med smålapper mellem afsnittene. Bægeret 10-12mm, heraf en stak på 
4-6rnrn. Kronen blå eller lilla, 7-8rnrn. Frugtens næb 6-l0cm. V-VI. Spredt. 
E. cicutarium (L.) L'H~r. Almindeligt hejrenæb. V-XI. Alm. 

ZYG0PHYLLACEAE 
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Bladene med fodflige. Tvekønnede, regelmæssige 4-5-talsblomster med 
diskus. Støvdragerne mest 2 x kronbladene. ~•rugtknuden oversædig. 
1. Tornet busk med hele blade • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • Ni traria 

Bladene delte. Urter 2, 
2. Bladene spredte, uregelmæssigt fjersnitdelte ··•··•·••••• Peganum 

" modsatte og ligefinnede 3. 
3. Flerårig. 1 par småblade, Frugten en kapsel, utornet Zygophyllum 

Enårig. 5-8 " " " en tornet spaltefrugt Tribulus 
Peganum harmala L. Hermelrude, 30-60cm. Bladafsnittene linjeformede 
og lidt kødede. Enlige, endestillede blomster. Linjeformede bægerblade 
på 7-lOmm. Kronbladene hvidgrønne, 10mm. 15 støvdragere. VI-VII, Indsl. 

Zygoph~;1lum faba~o L. Dobbel'tblad, 60-lOOcm, Glat og opret. Smabladene 
runde 11 elliptiske, usymmetriske, ret kødede. Kronen hvid foroven, 
orange i nedre halvdel. Kapslen 20-35mm, mindst 3 x så lang som bred, 
VI-VII. Jud.Constania: Constania. Jud,Tulcea: casimcea, Istria, Mihail. 
Tribulus terrester L. Korstorn. 10-30cm. Liggende og dunet. Kronblade
ne 4-5mm, Frugten stærkt tornet, ligner et 5-talligt malteserkors, 
VI-IX. Alm. 
Nitraria schoberi L, Salpeterrod. 50-200cm. Stærktgrenet, glat busk. 
Bladene omvendt lancetformede, butte og kødede. Ca. 4mm brede blomster 
i kvaste. Kronen grønlighvid, hætteformet i spidsen. Kapslen kødet, 
10-12rnm, æg-kegleformet. VII-VIII. Sj. Saltholdig jord, Jud,Buzau: Po
liciori, Piclele Mari, Piclele Mici. 

LINACEAE 
Linum. Hør. 
1. Kronen gul .•.•...•....•....• , . • . • • • • • . . . . . • . • . • . . . . • • • . . • • • . • . • 2 • 

" blå, rød eller hvid 6. 
2 • Enårig • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • . • • tri gynum 

Flerårig 3, 
3. Bladene hårede • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • pallasianum 

" glatte 4. 
4. Kvasten med (20)25-40 blomster. Rodstokken svagt grenet ••• flavum 

11 mest med 10-20 " stærkt grenet 5. 
5. Golde skuds blade butte. Kronbladene 20-25mm •••••••••••• uninerve 

m.m. spidse. Kronbladene mest under 20mm tauricum 
6. Planten dunet •.•.••••••• , .•...•.•••••••••••••••••••••••• hirsutum 

glat 7. 
7. Alle blade modsatte. Kronbladene hvide, under 7mm •••• catharticum 

I det mindste de øvre blade spredte 8. 
8. Griflerne sammenvoksede næsten til spidsen •••••·••••·•• hologynum 

helt eller næsten frie 9. 
9. Kronen lyserød til hvidlig ••••••••••••••••••••••••••• tenuifolium 

" blå 10. 
10. Bladranden ru ..•..••••••....•.•.••••••• ., • , ••• , ••••••••• nervos'WTI 

n jævn 11. 
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11. Støvfangene linjeformede. Enårig ••••··•··•·•••••• usitatissimum 

" hovedformede. Flerårig 12. 
12. Blomsterstilkene oprette og m.m. lige ••·•••••·••••·••·• perenne 

nedadbøjede austriacum 
Linum flavum L. Gul hør. 20-60cm. 0-få golde rosetter. Bladene kirt
lede ved grunden. Bægeret 6-Bmm. Kronen ca. 20mm. VI-VII, Spredt. 
L. tauricum Willd. 15-40cm. Med mange golde rosetter. Ellers som fo
regående.V-VIII. Sj. Østlig. 

• L, uninerve (Rochel) Jav. Krybende hør. 20-40cm. il'led mange golde ro
setter. Med krybende jordstængler, De nedre blade ca. 10mm brede. 
IV-VII. Spredt: Jud.Harghita: Mere~ti. Jud.Cara~-Severin: M.Almajului, 
V.Dunarii, M.Domogled. Jud.Mehedinti: Virciorova, Gura Vaii, M.Piatra 
Clo~anilor. Jud.Gorj: V.Otteiului. Jud,Vilcea: M.CapaJinii (V,Chela), 

L. pallasianum Schultes l0-25cm. Stængelbladene linjeformede. Stænglen 
m.m. tæt grådunet. Blomsterstanden ofte med 2-4 blomster, Bægerranden 
fint kirteltandet, Kronen 15-20mm, bleggul. VI. Murfatlar. 

L. nervosum W.& K, Ribbet hør. 30-60cm. Bladene 3-6mm brede, med 3-5 
ribber. Bægerbladene 7-llmm, med børsteformet spids og hindekantet, 
randhåret rand. Kronen 2-2 ,5 x bægeret, VI-VII. Spredt. 
L. hologynum Rchb. Engriflet hør. 20-40cm. Bægeret 6-9mm, smalt hin
dekantet, med gullig midterribbe. Kronen 8-13rnm. Bladene l/2-l,5mm bre
de, linje-/trådformede. VIII-.· Sj. 
L, perenne L. Flerårigt hør. 10-60cm. Bladene l-3mm brede. Bægerblade
ne uens, de ydre smallere. Kronen 3-4 x bægeret. VI-VIII. 2 underarter: 
ssp. ~erenne: Øvre blade 1-ribbede, Indre bægerblade meget butte, under 
2 x s lange som brede, 1/2-lmm længere end de ydre. Alm. 
ssr, extraaxillare (Kit.) Nyman: øvre blade 3-ribbede. Indre bægerblade 
spidse, sa lange som de ydre og 2 x så lange som brede. Alm. 

L. austriacum L. østrigsk hør. VI-VII. Alm. 
L. usitatissimum L. Alm. hør. Dyrket og forvildet, 

L. hirsutum L. Håret hør. 20-50cm. Bladene 4-8mm brede, m.m. aflange. 
Mellemste blade mest 5-ribbede. Bægeret 8-12mm. Kronen bla, ca. 2,5 x 
bægeret. VI-VII. Spredt. 

L. trigynum 1, Fin hør, 10-30cm. Opret og grenet. Bladene l-2mm brede, 
Bægeret 3-4mm. Kronen 4-6mm. V-VI. Sj. Sydvestlig. 
L. tenuifoliurn L, Smalbladet hør. 20-40cm. Opstigende flerårig med 
forveddet grund. Bladene linjeformede, 1/2-lmm brede, tætsiddende pa 
de golde skud. VI-VII. Alm. 

L. catharticum L. Vild hør. VI-VII. Alm. 
Radiola linoides Roth Tusindfrø. VI-IX. Sj. 

EUPHORBIACEAE 
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Mercurialis annua L. Enårig bingelurt. 10-50cm. Glat eller svagt hå
ret, oftest opret og grenet enårig. Bladene bredt lancetformede, afrun
det savtakkede, modsatte, l,5-5cm. Mest tvebo. Oprette hanaks i de øv
re bladhjørner. Hunblomsterne i nøgler i bladhjørnerne. V-X, Spredt . 

M, perennis L, Skovbingelurt, Mørkegrøn flerårig. Bladene samlede f'or
oven, 2,2-4 x så lange som brede. IV-VI. Alm. 

M. ovata Sternb.& Hoppe Kratbingelurt. 20-40cm. Flerarig. Gulgrøn som 
tør. Bladene Jævnt fordelte langs stænglen, 1,3-2 ,2 x så lange som bre
de, med en stilk på l-2mm, IV-V. Spredt. 

Euphorbia. Vortemælk. 

1. Bladene modsatte ••.•••.•.......•.....•••.••••••.....•.......... 2. 
spredte 7. 

2, Opret. Bladene 4-radede, uden akselblade, 3-12cm •••••••• lathyris 
Liggende til opstigende. Bladene toradede, med fodflige. Enårige 3, 

3. Stænglen mest opstigende. Bladene 10-30mm ••••••••••••••.•• nutans 
" liggende. Bladene 3-llmm 4. 

4, Bladstilken 2-3mm. Kapslen 4-5mm •••••••••••••• , , •••••••••• peplis 
" 1/2-lmm. Kapslen l-2mm 5. 

5. Frøene jævne. Kapslen næsten glat ••··••••••••••···••••·• humifusa 
" rynkede eller med tværfurer. Kapslen haret 6. 

6. Kapslen 2x2mm. Frøene 1-1 ,Smm, uregelmæssigt rynkede .. chamae~yce 
" 1-1,3x1 ,2-1,Smm. Frøene 0,8mm, med 3-4 tværfurer maculata 

7. Kirtlerne m.m. afrundede, med udadbuet yderkant ••••••·••···•••• 8. 
" med indadbuet eller ret yderkant 18. 

8. Enårig • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . 9. 
Flerårig 11. 

9. Kapslen jævn •••••••••••••••••.•••••• , •••••••••••••••• helioscopia 
" vortet 10. 

10, Kapslen 2-2,5mm. Bladundersiden helt glat ••·•••••••··· serrulata 
3-3,5mm. " m.m. håret platyphyllos 

11. Kapslen jævn, med affaldende hår ••••••••••••··•••••···•· villosa 
vortet 12. 

12. Skærmen med over 5 stråler , , ••..... , , . , .•......••• , , .. palustris 
tt 3-5 13. 

13. Højbladene ægformet-trekantede med næsten afskåret grund ••••• 14, 
" ægformede til elliptiske med afrundet grund 15. 

14. Stæng
0
.,len stribet og kantet foroven ••·••·•··••·••··••••• angulata 

trind dulcis 
15. Kapslens vorter halvkugleformede ··•·••••·•••···•·•••• carniolica 

" " længere end tykke 16. 
16. Stænglen furet forneden • , ••• , ••••• , , ••••• , ••.••••••.•• carpatica 

" ikke furet forneden 17. 
17. Skærmstr~lerne meget længere end støttebladene •.•••••• lingulata 

" nogenlunde lig støttebladene epi thymoides 
18. Enårig •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••• 19 . 

Flerårig 23. 
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19. Bladene brede: bredt lancetformede til næsten runde ••••••·•• 20 . 
" smalt lancet- til linjeformede 21. 

20 . Kapslen med 2 vinger på hver klap ····•···•••••••········ peplus 
" uden vinger falcata. 

21, Støtte- og højblade linje- til lancetformede ••••••••••.. exigua 
Højbladene æg-rudeformede 22. 

22 , Højbladene spidse. Bladene 3,5-5mm brede •·••••··•·• taurinensis 
butte. " l-3mm brede segetalis 

23 . Højbladene indbyrdes sammenvoksede ved grunden •••• amygdaloides 
0 

" frie 24. 
24. Kapslen 4,5-7mm bred. Noget kødede planter •••••••••••·•••· • · 25. 

" 2-4., 5mm " 26. 
25 . Kirtlerne med udvidede horn. Bjærgplante •••••••••••• myrsinites 

Kirtlernes horn ikke udvidede. Strandplante paralias 
26. Bladene håndstrengede, læderagtige og blågrønne •••••••.••••• 27. 

fjerstrengede, oftest tynde, ikke blågrønne 28. 
27. Bladene oftest spidse og 10-35mm lange •.•.•••••.•••• seguierana 

butte, (10)40-75mm lange nicaeensis 
28. Bladene med bredt hjærteformet-øret, omfattende grund •• agraria 

Bladgrunden tilsmalnet eller halvt stængelomfattende 29, 
29. Planten håret •.•••.••...••••••••••••••.•••••••••••• salicifolia 

0 glat 30. 
30. Bladene bredest på eller over midten ·········••·•·•••••••••• 31, 

" " under midten 32. 
31. Mellemste stængelblade mest 10-30 x 1,5-3 mm ••••••• cyparissias 

" " 30-60 x 3-8 mm esula 
32. Mellemste stængelblade mest 6-10 x 1-2,5 cm ••• , ••••••••• lucida 

" " 4-6 cm x 4-8 mm virgata 
Eu~horbia nutans Lag. Nikkende vortemælk. 15-40cm. Stærkt gaffelgre
ne fra grunden. Stænglen dunet foroven som ung, ofte rødlig. Bladene 
6-8mm brede, finttandede, ofte med en rødlig plet. IV-IX. Sj. 

E. peplis L. Sandvortemælk. 5-20cm. Bladene lidt kødede , blågrønne, 
meget usymme triske . Kapslen næsten glat. Frøene jævne. V-X. Sj. 

E. humifusa Willd, Lav vortemælk. 5-15cm. M.m. blågrøn. Bladene tynde 
med en skæv grund, finttandede i spidsen. VI-VII, Sj. 

E, chamaesyce L. Skævbladet vortemælk. 5-30cm, Bladene usymmetriske, 
spidsen but eller udrandet. Frøene uregelmæssigt rynkede, l-l,5mm. 
ssp, chamaes~ce : Glat eller dunet. Bladene runde, ægformede, ofte hel
randede og u randede. IV-IX. Spredt. 
ssp . massiliensis (DC.) Thell.: Lådden. Bladene ægformet aflange, but
te, finttandede. 

E. maculata L. Pletvortemælk. 5-20cm. Stænglerne dunede. Bladene med 
skævt afskAret grund, finttandede nær spidsen, oftest med en lilla 
plet midtpå. Frøene 0,8mm, med 3-4 tværfurer på hver side. VI-IX, Spr, 

E. villosa W.& K, Håret vortemælk. 50-lOOcm. Bladene m.m. lancetfor
mede. Planten glat eller dunet, 5-flere skærmstråler, først 3- og så 
tvedelte. Højbladene gullige. V-VI, Alm. 
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Euåhorbia carnatica Wot. Karpatisk vortemælk. 30-120cm. Nær foregå
en e. Stænglen ca. 5mm tyk. Højbladene ægformede. VI-VII. Sj. Jud,Ma
remure~: Baia Mare på Dl. Rojali, Sapin~a, Runcu. 
E. palustris L. Kærvortemælk (Strandvortemælk). 50-150cm. Kraftig, 
glat og blågrøn. Bladene 2-6cm, m.m. lancetformede. Kapslen 5-6mm.V-VI 
E. epithymoides L, Flerfarvet vortemælk. 20-50cm. Ret tæt og blødt 
dunet. Bladene mest 30-50xll-26mm, 2-3 x så lange som brede, Kapslen 
med lange, slanke, of te rødspidsede vorter, V-VI, Alm. 

E, lingulata Heuffel 20-40cm. Som den foregående, men st~elbladene 
3-4 x så lange som brede. Kapslen ca. 6mm.(3-4mm hos epith.J V-VI. Sj. 
E. dulcis L. Knoldvortemælk. 20-50cm. Stænglen spredt håreo foroven. 
Nedre støtteblade ægformet-elliptiske. Højbladene finttandede. Kirt
lerne senere mørkt rødlilla, V-VI. Sj. 

E. angulata Jacq. Kantet vortemælk. 20-50cm. Som den foregående, men 
bladene mindre, 2-3cm x 6-12mm. Kirtlerne gulligrøde efter blomstrin
gen.V-VI, Spredt, 

E, carniolica Jacq. Stilkvortemælk, 30-50cm. Stængelgrunden skællet. 
Stænglerne i små grupper. Bladene 3-5cm, med kileformet grund, helran
dede, Blomsterkopperne på 5-lOmm lange stilke. IV-VI. Alm. 

E. platyphfllos L, Rottevortemælk. 15-?0cm. Lancetformede blade med 
let hjærte ormet grund og finttandet spids, Ofte noget lillaanløben. 
Mange ekstrastråler, VI-IX. Alm. 

E. serrulata Thuill. (E. stricta) Hyldevortemælk. 30-50cm, Blaugrun
den lidt mere hjærteformet end hos foregående. Med hyldeduft, Kapslens 
vorter længere end brede (halvkuglef, hos plat.). VI-VIII. Alm. 

E. helioscopia L. Skærmvortemælk. IV-XI. Alm. 
E. myrsinites L, Blågrøn vortemælk, 20-30cm. Liggende til opstigende, 
Bladene tykke og kødede. Svøbe t med oprette, trekantede lapper mellem 
kirtlerne. Kapslen trekantet, Kirtlerne med udvidede horn. VI-VII. SJ. 

E, lathyris L. Korsvortemælk. 20-lOOcm. Glat og blågrøn, opret toå: 
rig, Bladene lancetformede, de nedre smalt trekantede, 2-4 skærmstra
ler, Kirtlerne med kølleformede horn. V-VII. Dyrket og forvildet. 
E, exigua L. Liden vortemælk, V-XI, Alm. 

E. falcata L. Seglvortemælk. 8-30cm. Bladene bleggrønne, de nedre ki
leformede med afskåret spids, de øvre lancet- til omvendt ægformede. 
Frøene med 5-6 tværfurer. VI-X. Spredt. 

E. peplus L. Gaffelvortemælk, VI-IX. Alm. 
E. taurinensis All. Udrandet vortemælk. 10-30cm. Bladene ofte med ud
randet spids, Mest 4 skærmstråler, Kirtlerne gul e med lyserøde horn. 
Frøene gråhvide, ret dybt grubede. VI-VIII, Sj. 

E. se~etalis L, Markvortemælk. l0-35cm. øvre højblade t r ekantet rude
forme e til tværsoill et ægformede. Nedre stængelblade linjeformede, 

137. 
smallere end de øvre. VI-VII. Sj. indslæbt. 

Euphorbia nicaeensis All. Fransk vortemælk. 20-50cm. Glat. Bladene 3-
strengede, næsten helrandede. Mest 7-18 skærmstråler. Højbladene afrun
det trekantede. Kirtlerne cocktailpølseformede, V-VIII. Spredt. 2 ssp.: 
ssp, nicaeensis: (3-)9-18 skærmstråler. Kapslen 3,5-4,5mm. 
ssp. glareosa (Pallas) A,R.Sm.: (3-)7-8 skærmstråler. Kapslen 3mm. 
E. seguierana Necker Steppevortemælk. 20-50cm. Bladene lancetformede, 
brodspidsede, 6-15 skærmst råler; 0-få ekstrastråler, Kirtlerne cock
tailpølseformede. Alm. 

E. paralias L. Strandvortemælk. 30-60cm. Stængler og blade noget køde
de. Bladene 4-25mm, de øvre tæts tillede og noget taglagte. V-VII. S j . 
på sandstrand. 

E. agraria Bieb, Tungevortemælk, 30-90cm, Bladene 25-45x7-27mm. Høj
bladene trekante·~-nyreformede, 8-14 s kærmstråler, Kirtlerne udrandede 
eller med 2 korte horn. Kapslen dybt furet. VII-VIII. Alm. 
E. lucida w.& K. Skinnende vortemælk. 60-130cm. Bladoversiden mørke
grøn og noget skinnende. 7-11 skærmstråler, V-VII, Spredt. 

E. salicifolia Host Pilebladet vortemælk. 30-70cm. Bl adene bredest un
der midten, mest 5-7xl-2,5cm. Skærmen mest med 8-10 stråler. Planten 
m.m. kirteldunet. V-VI. Alm. 

E. esula L. Langbladet vortemælk. 30-120cm. 8-20 ekstraståler. Mest 
8-i? skærmstråler. Bladene butte til svagt udrandede. VI-VIII. Alm. 
ssp. esula: Bladene 5-lOmm brede, . 
ssp. pinifolia (Lam.) Asch.& Gr.: Bladene 3-4mm brede. SJ. 

E. vi rgat a w.& K. Risvortemælk. 30-80cm. Ofte 2-12 ekstrastråler, Mest 
5-9 skærmstråler, Bladene halvspidse til spidse. V-VII, Alm. 

E. cyparissias L. Cypresvortemælk. IV-VII. Alm. 

E. amy~daloides L, Skovvortemælk. 30-70cm. Opret og t æt dunet~ Bla~e
ne ste segrønne og læderagtige, 6-8cm, danner en slags roset midt pa 
stænglen, bredest i øvre halvdel. Kapslen 5mm, glat. IV-VI. Alm. 

RUTACEAE 
Ru ta graveol ens L, Ha~erude. 40-60cm, Gl~t, blågrøn flerårig~ Bladene 
2-3 x fjersnitde lte mea noget J ordrø~sagtige afsni t, kirtelprikkede. 
Løs halvskærm af gul e blomster med 4(5) hættespidsede, noget bølgede 
kronblade. 8 støvdragere, 1 griffel. VI-VIII. Dyrket og forvildet, 
Hatlophyllum. Skærmrude. Flerårige urter med spredte, lancetformede 
el er tredelte blade. Endestillede halvskærme af gule 5-talsblomster 
med diskus og femrummet kapsel. 

H. ciliatum Griseb. (H. suaveolens) Vellugtende skærmrude. 15-30cm. 
Bladene hele (sj, 3-delte), 7-30x2-llmm, bliver ikke mindre opad; _de ø
verste danner ofte et kransformet svøb. Kapslens klapper med et lill e 
vedhæng i spidsen. VI-VII. Spredt. 
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Haplophyllum patavinum (L,) G.Don f. Trefliget skærmrude. 10-30cm. Ned
re blade udelte, mellemste 3-delte til grunden, øvre linjeformede, hele 
eller delte. Kapselklapperne med et vedhæng lige under spidsen.VI-VII,Sj 
Dictamnus albus L. Moses brændende busk, 50-80cm, Flerarig med askeag
tige, fjersnitdelte blade. Endestillet, kort- og mørkkirtlet top med ret 
store, lyserøde, mørkårede 5-talsblomster. Kronbladene 2,5-4cm, spidse, 
10 let opadkrummede, lange støvdragere. V-VII, Spredt, 2 underarter: 
ssp, albue: Kronbladene 2,5-3cm, Griflen kirtlet. 
ssp, gymnostylis (Scev,): Kronbladene 3,5-4cm, Griflen glat. 

SIM.AROUBACEAE 
Ailanthus altissima (Miller) Swingle Skyrækker, Træ pa 5-15m, Bladene 
spredte, fjerfinnede, 45-60cm, m.m. glatte. 13-25 småblade på 7-12cm, 
lancet- til ægformede, tilspidsede, randhårede med 2-4 tænder nær grun
den med en stor kirtel under sig. V-VI, Hyppigt forvildet. 

POLYGALACEAE 
Polygala. Mælkurt, 

1. I det mindste med nogle sidestillede klaser •••••••••••••••••··•· 2. 
Alle klaser endestillede 3. 

2. Vingerne tydeligt usymmetriske og opadkrummede •.••••••••• sibirica 
" m,m. symmetriske supina 

3. Vingerne 9-13mm i blomst, kortere end kronrøret •••••••••••.• major 
" 3-9mm " " , mindst sa lange som kronrøret 4. 

4, Grundbladene rosetdannende ••••••••••••••• , ••••..•••••••••• , •• , •• 5. 
" ikke i roset 6. 

5. Vingerne 3-5xl-2mm, højst sa lange som frugten •.••••••••• amarella 
" 5-8, 5x2-5, 5mm, længere end frugten amara 

6, Støttebladene ca, 2 x blomsterstilken i blomst ••••••••·•··•····· 7. 
ca, lig eller kortere end blomsterstilken 8. 

7, Støttebladene rager næppe op over blomsterknopperne •••• nicaeensis 
op over blomsterknopperne comosa 

8. øvre blade tætstillede, større end de nedre ••••••••••••• alpestr~s 
" " ej " , ikke større end de andre vulgaris 

Polygala sibirica L. Krumvinget mælkurt. 10-20cm. Klaserne med 5-10 
olomster. Vingerne 6-7x2-3mm, grønlige og fint randhårede. Kronen af 
vingernes længde, lyslilla eller blå. V-VIII. Sj. 

P. supina Schreb. ssp. hospita (Heuffel) McNeill Stenmælkurt. 8-30cm. 
Mangestænglet, Klaserne med 1-3 blomster, øvre bægerblad opblæst og læn
gere end de 2 nedre, Blomsterne blå. IV-VI. Sj. 

P, maior Jacq, Stor mælkurt. 15-42cm, Bladene med krumme hår på rand 
og mi terribbe. Kronen 3-4mm længere end vingerne, med opadbøjet kron
rør. Kapselstilken 3-4mm i frugt. VII-VIII. Alm. 
P. nicaeensis Risso ssp, carniolica (Kerner) Graebner Opstigende mælk
urt. 10-30cm. Blomsterne mest bla. Vingerne 6-8x3,5-5mm, Ydre bægerbla
de 4-5mm, Øvre blade m.m. linjeformede. V-VI. Sj. 
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Polygala comosa Schkuhr Topmælkurt. 7-20(40)cm. Nedre blade bredere, 
ofte væk unQer blomstringen, øvre smallere. Klasen med 15-50, mest ly
serøde blomster. Vingerne 4-6 ( 8 )mm, V-VIII. Alm. 
P. vulgaris L. Almindelig mælkurt. V-VIII. Alm. 

P. alpestris Rchb. Bjærgmælkurt. 7-15cm. Fåstænglet. Klaserne med 5-20 
blå eller hvide blomster. Vingerne 4-6,5mm, kronen ca. lige så lang. Sj 
P. amara L. Bredbladet mælkurt, Blomsterne mest stærkt blå. Stængelbla
dene bredest på midten, m.m. spidse, 5-20cm. På kalk. V-VI. Alm. 2 ssp,: 
ssp. amara: Vingerne 6-8,5x3,5-5,5mm, bredt elliptiske. Kronen ca. af 
vingernes længde. 
ssp. brachyptera (Chodat) Hay.: Vingerne 4,8-6,5x2-4,5mm, Kronen korte
re end vingerne. 

P. amarella er. Bitter-mælkurt, 5-20cm. Blomsterne mest blegblå. Stæn
gelbladene bredest i forreste tredjedel, m.m. butte. IV-VI, Alm. 

ANACARDIACEAE 
Rhus typhina L, Hjortetakstræ. Dyrket og forvildet. VI-VII. 

Cotinus coggygria Scop. Parykbusk, l-5m, Glat busk med spredte, bredt 
elliptiske, 3-6cm lange, helrandede, lyskantede blade. Tætte endestil
lede, grønlighvide toppe, hvis grene bliver langhårede i frugt. Selve 
frugten 3-4mm, hjærteformet, V-VI, Spredt. 

Al'ERACEAE 
Acer, Løn, 
1. Bladene fjersnitdelte med 3-5(7) småblade ................ negundo 

" hele eller lappede 2, 
2, Bladene ulappede (sj. svagt 3-lappede) ••••.•••••••••••• tataricum 

3-7-lappede 3, 
3, Bladene læderagtige, med 3 helrandede lapper •••••• monspess~lanum 

tynde med tandede bladlapper 4. 
4, Bladene mest 4-?cm, randhårede ••.••.••••••••••••••••••• campestre 

l0-15cm, ikke randhårede . 5, 
5. Bladundersiden friskgrøn, Bladet tilspidset tandet ••• platanoides 

" blågrøn, Bladlapperne takkede pseudoplatanus 

Acer platanoides L, Spidsløn. IV-V. Alm. 
A. campestre L. Navr, V. 2 underarter: 
ssp. campestre: Bladene med 5 tandede lapper. Alm. 
ssp. marsicum (Guss,) Hay.: Bladene med 3 svagt tandede lapper. Spredt, 
A. tataricum L. Sortløn. 3-lOm, Bladene minder mest om Småbladet ælms 
eller Vortebirks, 6-9x2-4cm, glatte, randen uregelmæssigt indskåret -
dobbelt savtakket; sjældnere svagt 3-lappede. V-VI. Alm. 

A. pseudoplatanus L. li:r. IV-V. Alm. 
A, monspessulanum L. Trelappet løn. 1-lOm. Bladet 3-8cm, skinnende o
venpa, noget grågrønt nedenunder, langstilket. IV-V. Sj. Sydvestlig, 
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Acer negundo L. Askebladet løn. 3-20cm. Bladene fjersnitdelte med æg
formede, langt tilspidsede, groft og lavt tandede smablade. Unge kvi
ste noget blåduggede, grønne gennem flere år. IV-V. Dyrket og forvild. 

HIPPOCASTANACEAE 
Aesculus hippocastanum L. Hestekastanje. IV-V. Dyrket og forvildet. 

BALSAMINACEAE 
Impatiens noli-tangere L. Alm. springfrø. VII-VIII. Alm. 
I. parviflora DC. Småblomstret springfrø. Dyrket og forvildet. 
I. glandulifera Royle Kæmpespringfrø. Dyrket og forvildet. 

AQUIFOLIACEAE 
Ilex aguifolium L. Kristtorn. V-VI. Sj. Jud.Arad: Zimbru. 

CELASTRACEAE 
Euonymus. Benved. 
1. Grenene udstrakte/opstigende. Bladene m,m, linjeformede 

" oprette. Bladene ægformede til elliptiske 
2. Kvistene halvtrinde, ru af mørkebrune korkvorter 

" m.m. firkantede, uden korkvorter 
3. Bladene mest 3-8cm. Knopperne 2-4mm, ægformede, spidse 

" " 8-16cm. " 7-12mm, tenformede 
Euonymus europaeus L. Alm. benved. V. Alm. 

••• nanus 
2, 

verrucosus 
3. 

europaeus 
latifolius 

E. latifolius (1.) Miller Bredbladet benved. 2-4m, Kvistene mindre 
tydeligt 4-kantede end hos europaeus. 5-tallige blomster. Frøkappen rød, 
V-VI. Spredt. 
E. verrucosus Scop. Vortet benved. l-3m. Bladene mest 3-5cm. 4-talli
ge blomster. Brunlig krone. Sorte frø, delvist frie af frøkappen.V-VI. 
E. nanus Bieb. Dværgbenved. 20-200cm. Glat og m.m. stedsegrøn med 4-
kantede kviste. Bladene indtil 35x7mm. Kvastene 1-blomstrede. 4-talli
ge blomster. V-VII. Spredt. 

STAPHYLEACEAE 
Staphylea pinnata L. Blærenød. l-4m. Busk med hyldeagtige, fjersnit
delte blade med oftest 5 glatte, savtakkede og spidse småblade. Blade 
ne modsatte. Kendelig på de 2,5-4cm lange, hængende, tohornede, opblæ
ste, lysegrønne frugter. Klaser af 5-tallige blomster, V-VI. Spredt. 

BUXACEAE 
Buxus sempervirens L. Buksbom. IV-VI. Dyrket og lidt forvildet . 

RHAMNACEAE 
Paliurus s~ina-christi Miller Skjoldhat. l-4m, Busk med tornformede 
fodflige,vistene fintdunede, zigzagbøjede. Bladene 2-4cm, ægformede 
og toradede, Topformet frugt på 7-8mm med en bred, bølget vinge, så 
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den bliver 18-30mm bred. V-VIII. Sj. 
Ziziphus jujuba Miller Brystbær, l -8m. Zigzagformede, glatte kviste 
med tornede 1·odflige og spredte, aflange, fint kirtelsavtakkede blade på 
2-5,Scm. Frugten l,5-3cm, aflang, mørkt rødlig eller næsten sort. IV-V. 
Rhamnus catharticus 1, Korsved. V-VII. Alm. 
R, saxatilis Jacq, ssp. tinctorius (W.& K.) Nyman Klippevrietorn, -l,5m 
Mest opret. Unge kviste dunede. Bladene 2-5cm, tykke, spidse, 3-6 x 
stilken; denne ikke meget længere end fodfligene, IV-VI. Spredt. 
Frangula alnus Miller Tørst. V-VII. Alm. 

VITACEAE 
Vitis vinifera L. Vinranke, V-VI. 2 underarter; 
ssp, silvestris (Gmelin) Hegi: Tvebo, Druen ca, 6mm. Kærnerne m.m. run
de, Den vilde form. Spredt, 
ssp, vinifera: Blomsterne tvekønnede, Druen 6-22mm, Kærnerne pæreforme
de, Dyrket, 

Parthenocissus inserta (A.Kerner) Fritsch Alm. vildvin. 10-30m. Blade
ne 5-7-fingrede. Slyngtrådene med 3-5 grene, uden hæfteskiver, Bladun
dersiden skinnende. VI-VIII. Dyrket og forvildet. 

TILIACEAE 
Tilia, Lind. 
1. Bladundersiden hvidfiltet ••.••••••• , •••••• , , ••••• , • , ••• tomentosa 

ikke filtet 2. 
2. Bladtænderne brodspidsede ••••••••• , ••••.•••••• , •••••• , •• , •• ru bra 

" ikke brodspidse de 3. 
3, Årsskud og bladstilke harede ··••·•·•·•••••·•··•••••• platyphyllos 

" " " glat te 4 • 
4, Bladundersiden med hvidligtharede ribbevinkler •••••••••• vulgaris 

" " rusthårede ribbevinkler 5. 
5. Bladoversiden skinnende mørkegrøn ••.•••••••••.••••••.••• euchlora 

" mat og friskgrøn cordata 
Tilia tomentosa Moench Sølvlind. -30m. VI. Alm. 
T. platyphfllos Scop. Storbladet lind. VI-VII. Spredt. 3 underarter: 
ssp. cordi olia (Besser) Schneider: Bladene dunede på begge sider. Un
ge kviste dunede. 
ssp. platyphyllos: Bladoversiden glat. Undersiden med dunet midterrib
be, undertiden også på sideribberne, 
ss~. pseudorubra Schneider: Bladoversiden glat. Undersiden glat, højst 
mea ganske svagt dunet midterribbe. 
T. rubra DC. Skævbladet lind, Unge kviste dunede. Bladene svagt dune
de på undersidens ribber. Plantet. 
T. cordata Miller Smabladet lind. VI-VII. Alm. 



Tilia vulgaris Hayne 
T. euchlora c.Koch 
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Parklind. Spredt som vild, ellers plantet. 

Glansbladet lind. Plantet. 

MALVACEAE 

1. Intet yderbæger. Kronen gul •••••••••••••••••••••••••••• Abutilon 
Med yderbæger 2. 

2. Frugten en kapsel . Kronen gul , •••••• , ••••••••••••••••• , • , • • • • . 3. 
" " spaltefrugt. Kronen rød eller hvidlig 5, 

3, Yderbægerbladene bredt ægformede til trekantede ••••·•• Gossypium 
" linj ef ormede 4. 

4, Kapslen forlænget. Bægeret rørformet og affaldende •• Abel moschus 
" ikke forlænget. Bægeret ikke rørformet Hibiscus 

5. 2-3 yderbægerblade ••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 6. 
5-flere yderbægerblade 7, 

6. Yderbægerbladene sammenvoksede ved grunden ••••••••••••• Lavatera 
" indbyrdes frie Malva 

7, Støvdragerrøret trindt. Kronbladene l,5-3cm •••.• ••••• ••• Althaea 
" 5-kantet. Kronbladene 3-5cm Alcea 

Malva. Katost. 
1, Stængelbladene dybt fligede ........................ ••••• •••••• 2. 

11 lappede 3. 
2, Stænglen uden stjærnehår, Yderbægerbladene lancetformede moschata 

11 med 11 
• ægformede alcea 

3. Kronen 3-4 x så lang som bægeret, rød •·••··•·•·•••••• silvestris 
" 1-2 X tt '' ,, It 4. 

4, Blomsterstilkene meget korte, Stift opret stængel •• verticillata 
" længere. Stænglen udstrakt eller opstigende 5, 

5. Kronbladene 10mm, ca. 2 x bægeret, dybt udrandede neglecta 
4-5mm, ca. = " , svagt " pusilla 

Malva alcea L. Rosenkatost. V-IX, Dyrket og forvildet. 

M. moschata L. Moskuskatost. VI-IX. Dyrket og forvildet. 
M. silvestris 1, Alm. katost. V-X, Alm. 

M. pusilla Sm. Liden katost. VII-IX. Alm. 
M. neglecta Wallr. Rundbladet katost. VI-IX. Alm. 
M, verticillata L, Kranskatost. l-2m. Toårig. Frugtstilken under 10 
mm, høJSt 2 x bægeret. Frugtbægeret ofte stærkt fortykket. Frugtens 
yderflade svagt stribet. Kronen ca,= bægeret, VI-IX. Dyrket og forv. 

Lavatera thuringiaca L, Poppelrose, 50-lOOcm, Planten sojærneharsfil
tet opadtil, De nedre blade svagt 5-7-lappede, de øvre 3-lappede med 
forlænget midterlap. Kronbladene 3-4,5cm, lyserøde, VII-X. Alm. 
Althaea hirsuta L. Håret stokrose. 10-25cm. Opstigende eller liggen
de, haret og stjærnehåret enårig. Nedre blade runde , øvre smalt 3-5-
fligede. Kronen 15mm, lyserød, Bægeret 13mm, V-VII. Spredt. 
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Althaea cannabina L, Hampestokrose, 80-180cm, Stjærnedunet flerårig. 
Bladene meget dybt hånddelte, med 3-5 savtakkede, lancet- eller linje
formede flige, Kronbladene 15-JOmm, lyserøde. VII-IX, Alm. 
A, officinalis L, Lægestokrose, 50-200cm, Tæt gråt stjærnedunet fler
årig. Bladene trekantet-ægformede, m.m. lappede, 6-lOcm. Kronbladene 
15-20mm. Bægerbladene bøjede ind over frugten, VII-IX. Alm. 2 ssp.: 
ssp. officinalis: Bladene hele eller indtil 1/2 lappede. 
ssp. taurinensis (DC,) Hacker: Bladene dybt 5-delte. Spredt. 
Alcea rosea L, Havestokrose, l-2,5m, Stænglen svagt stivhåret eller 
glat som moden. Kronbladene mest bredere end lange. Yderbægeret l/2-2/3 
x bægerbladene. VI-X. Dyrket og forvildet. 

A, pallida (Willd.) W.& K. Bleg stokrose, 30-120cm. Stænglen vedvaren
de StJærnefiltet. Kronbladene længere end brede, lyserøde med gullig 
grund. Yderbægeret lig eller lidt kortere end bægeret. VII-IX. Alm. 

Abutilon theophrasti Med. Kinajute. 50-lOOcm, Opret enårig med hjærte
forme~e blade pa 8-15cm, Blomsterne i kvaste i bladhjørnerne. Delfrug
terne dunede, hver med to horn. Kronbladene 7-l3rnm, VI-IX. Spredt. 
Gossypium herbaceum L. l-l,5m. Kronen gul med lilla negl. Støvtrådene 
l-2mm, m.m. ens. Kapslen 2-3,5cm, kugleformet. VII-IX. Indisk bomuld. 
G. hirsutum L, Langhåret bomuld, 30-120cm, Kronen helt gul, Støvtrade
ne 4-6mm, uens. Kapslen 4-6cm, ægformet. VII-IX. Dyrket, 
Hibiscus trionum L. Timeviser. 20-40cm. Opsti6ende enårig, Stænglerne 
ru af grove knuder. Bladene dybt delte med 3(5) fjerlappede afsnit. 
Kronbladene 15-20mm, lysegule med sortlilla grund. VI-IX, Alm. 

Abelmoschus esculentus (L.) Moench Desmerkatost. 50-lOOcm. M.m. stiv
håret enårig. Bladene m.m. runde, med 5-7 tandede lapper. Kronbladene 
klart gule med mørklilla grund. Kapslen 6-25cm. VI-VII. Dyrket & forv. 

THYMELAEACEAE 
Spredte, helrandede blade. 4-tallige blomster med enkelt farvet blo
ster med rørformet underdel og 4 lapper foroven. 

Daphne. Kælderhals. Mindre buske, 
1. Løvfældende og tynde blade ..••.••..•••••••••••••••••••• 

Stedsegrønne og læderagtige blade 
2. Blomsterne på korte sideskud. Bladene mest 8-13cm 

endestillede, Bladene indtil 6cm lange 
3. Blomsterne flødefarvede, 10-15 sammen. Bladene 3-6cm 

lyserøde, 6-10(20) " • " l0-18mm 

Daphne mezereum L. Pebertræ. II-III. Alm. 

mezereum 
2. 

laureola 
3. 

blagayana 
cneorum 

D. laureola L. Skovlavrbær. 60-120cm. Bladene omvendt lancetformede, 
skinnende. Blomsterne gulgrønne og glatte. III-IV. Sj. 

D. blagayana Freyer Kongepebertræ. 15-35cm. Grenene mørkt rødlilla. 
Bladene omvendt ægformede, skinnende mørkegrønne. Blomsterne vellugten
de, røret 12-16mm, tænderne 4-6mm. IV-V. Sj. 
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Daphne cneorum L. Stenkælderhals. 10-30cm. Bladene 3-5mm brede. Bloste
ret mest håret. l0-16mm, IV-VIII. Spredt. 

Thyemlaea passerina (L.) Cosson & Germ, Enårig spurvetunge. 10-40cm. 
Opret enårig urt med få grene og linjeformede blade på 8-12xlmm, der er 
jævnt fordelte. Blomsterne 1-3 sammen i bladhjørnerne, 2-Jmm lange, du
nede og af form som Dværgløvefods. VI-VII. Alm. 

ELAEAGNAGEAE 

Hippophae rhamnoides L. Havtorn, IV-V. Spredt. 

Elaea~nus angustifolia L. Smalbladet sølvblad. 2-7m. Grenene dækkede af 
sølvs æl, ofte noget tornede. Bladene 4-8xl-2,5cm, med grøn over~ og 
sølvskællet underside. 1-3 gule , 8-lOmm lange blomster i bladhjørnerne. 
Frugten l -2cm, gul og sølvskællet. VI. Dyrket og forvildet. 

GUTTIFE!RAE 

Hypericum. Perikon. 

1. Planten dunet •• , , •• •••• • ••••••••••••• , •••••• , •••••• , ••• • , hirsu tum 
glat 2. 

2. Bægerbladenes rand uden sorte kirtler ···•·•·•··•·•·••••···•····· 3. 
" " med O 6. 

). 15-20 støvdragere, Planten liggende til opstigende ·••••· humifusum 
30-100 " " m.m. opret 4. 

4. Stænglen med 2 lister •···••·••••·••••·········•••··••·· perforatum 
" 4-kantet til 4-vinget 5. 

5. Bægerbladene butte. Stænglen ikke vinget •••••••••••••••• maculatum 
" spidse, " vinget tetrapterum 

6. Kronbladene 4-6mm, Planten liggende til opstigende humifusum 
" 10-l?rnm 7, 

7, Bægerbladenes kirtelfrynser ca. 1/2 x bægerbladenes bredde ••.•.. 8. 
meget kortere 10, 

8. Kronbladene uden sorte prikker eller striber ••••••••••·•· montanwn 
med " 11 

" 9. 
9, Kronbladene kun sortprikkede langs randen •••••••••••••••• rochelii 

sortprikkede overalt rumeliacum 
10, Med golde grene fra bladhjørnerne ·······••····••••••••••• elegans 

Uden grene fra bladhjørnerne 11. 
11. Bladoverfladen med mange sorte eller klare kirtelprikker umbellatum 

Bladene kun sortkirtlede langs randen richeri 

Hypericum hirsutum L. Lådden perikon. VI-VIII. Alm. 

H. montanum L. Bjærgperikon. VII-VIII . Spredt. 

H. umbellatum A.Kerner Skærmperikon, 25-65cm, Bladene 15-40mm, tydeligt 
netårede. Bæger og krone med sorte prikker og streger over det hele. 
Kapslen uden sorte blærer. VII. Jud.Alba: Vidra, Abrud på M,Vulcan. 

H, richeri Vill, Alpeperikon, 10-50cm. Bladene 10-55mm. Kapslen med 
mange sorte blærer. Ellers som foregående. VII-VIII. Alm. 2 underarter: 
ssp. grisebachii (Boiss.) Nyman: Kronbladene l,5-2,5cm, kort frynsede. 
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ssp. transsilvanicum (Cel.): Kronbladene ca. 1,5cm, helrandede. 

Hy~ericum rochelii Griseb. & Schenk r'rynseperikon. 15-35cm. Bladene 
2, -5cm, trekantet-lancetformede til linjeformede, Kapslen med mange o
range blærer. VII-VIII. Sj. 

H, rumeliacum Boiss. Kalkperikon. 5-40cm. Bladene 6-J5mm, siddende til 
kortstilkede, de øverste undertiden kirtelfrynsede, VI-VII. Jud,Dolj, 

H. humifusum L. Dværgperikon . VII-IX, Spredt. 

H. tetrapterum Fr. Vinget perikon. VII-VIII. Spredt, 

H. maculatum er. Kantet perikon, VII-IX. Alm. 

H, perforatwn L, Prikbladet perikon, VI-IX, Alm. 

H. elegans Stephan Lancetbladet perikon, 15-45cm. Bladene m,m, lancet
formede, med lidt omrullet rand og flere klare kirtelprikker. Kronen 
kun med randprikker, Stænglen med 2 lister foroven, VI-VII, Spredt, 

VIOLACEAE 

Viola. Viol. 

1. De to sidestillede kronblade opadrettede (Stedmoderblomster ) • •• 2. 
" nedadrettede 10, 

2. Alle blade nyreformede, bredere end lange. Kronen gul .••• biflora 
eller de øvre blade længere end brede 3 , 

3. Alle blade grundstillede •••••.••••••••••.•..••••••.••.•••• alpina 
Med bladet stængel 4, 

4, Kronen 4-15mm høj. 1-2-årig .................................... 5, 
15-35mm i højden. Mest flerårige 8, 

5 . Kronen af bægerets længde eller kortere ··•••·······•·••••·•···• 6. 
tydeligt længere end bægeret 7. 

6 , Kronen 10-15mm i højden •••••• , •••••••••••••••••••••••••• arvensis 
4-8mm i højden kitaibeliana 

7. Planten stivhåret • , •••• , ••••••••••••••••••• , •••••••••••• hymettia 
m.m. dunet tricolor 

8. !hvertfald de øvre blade linJe- eller linje-lancetformede declinata 
Bladene elliptiske, aflange, æg- eller lancetformede 9, 

9. Fodfligene f jerflig;ede .•••••••••••• , •••. , ••••••••••••••• tricolor 
" højst 1/2 delte dacica 

10. Med blad bærende stængler ..................................... 11. 
Uden " 20. 

11. Uden bladroset. Bladene ofte længere end brede ••••••••••••••• 12. 
Med sa lange som brede 16. 

12. Bladene m.m. ægformede med hjærteformet grund •·•·•··•·••·•••• 13. 
æg-lancetforrnede, oftest uden hjærteformet grund 14, 

13. Fodfligene mindst af bladstilkens længde •·•·····••••••• jordanii 
" oftest højst 1/2 x bladstilken canina 

14, Planten glat ............................................. pumila 
Bladene kort dunede 15, 

15. Fodfligt::1J..e mi1id.st &f blad.stilkens lær.1.gda •••••••• • ••••••• claticr 
" kortere end bladstilken persicifolia 
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16. Stængler og bladstilke med en hårstribe ••••••••••••••• mirabilis 

ti ti ti uden 17. 
17, Bægervedhængene højst 1mm •••••••••••••••••••• , .•••••• , ••••••• 18. 

ti 2-3mm 19. 
18. Fodfligene smalt lancetformede, langfrynsede •••• reichenbachiana 

" æg-lancetformede, helrandede eller tandede rupestris 
19, Blomsterne blegblå eller hvidlige •••••••••••••••••••••• sieheana 

blålilla med hvid eller lyslilla spore riviniana 
20. Fodfligene halvt sammenvoksede med bladstilken •••••••·····• jooi 

" frie 21. 
21. Bægerbladene spidse ••• , ••••• , •••••••••• , • , ••••• , •••••• mirabilis 

" butte 22. 
22. Støvfanget skævt skiveformet •···•••··•···••·••··••··•········ 23, 

t1 hageformet bøjet og spidst 24, 
23. Forbladene på blomsterstilkens øvre 1/3. 3-4 blade sammen epipsila 

midt på blomsterstilken. Bladene 2 sammen palustris 
24, Med udløbere ................................................. 25. 

Uden 27. 
25, Bladene rundagtige. Fodfligene bredt ægformede, kortfryns. odorata 

ti ægformede. Podfligene lancetformede og langfrynsede 26, 
26. Korte, tykke udløbere ••••.••••••••••••••••••••••••••••••• suavis 

Lange, tynde alba 
27, Kronen mørkviolet. Bladene med afstudset grund ·••••••••• ambigua 

violblå. Bladene med hjærteformet 28. 
28. Fodfligene kortfrynsede. Blomsterne lugtløse ····•••••••··· hirta 

" langfrynsede, vellugtende collina 

Viola odorata L. Martsviol . III-IV. Alm. 
V, suavis Bieb, Sød viol. 5-lOcm. Porbladene tydeligt under blomster
stilkens midte. Bladene overvintrer ikke. Udløberne underjordiske, 
højst ca.5cm. Kronens midte tydeligt hvid. III-IV, Alm. 
V. alba Besser Hvid viol. 5-lOcm. Forbladene pa eller over blomster
stilkens mi dte. Sommerbladenes stilk med udstående har på 0,5-l,2mm. 
ssp, dehnhardtii (Ten.) Becker: Bladene glatte til svagt hårede, med of
test konveks rand. Blomsterne blålilla. Kapslen m.m. glat. Sj. 
ssp. alba: Bladene mest hårede, med ret eller lidt indadbuet rand. Blom
sterne mest hvide. Kapslen håret. Blade og kapsel lysegrønne. Gulgrøn 
spore. III-IV. Alm. 
ssp. scotophylla (Jordan) Nyman: Som foregående, men blade og kapsel 
mørkegrønne, Lilla spore. Alm. 

V. hirta L, Håret viol. l!'orbladene under blomst erstilkens midte. Spo
ren lilla, III-V. Alm. 
V. collina Besser Bakkeviol. 5-15cm. Forbladene over blomsterstilkens 
midte. Sporen hvidlig, III-IV. Alm. 

V. ambigua W.& K, Steppeviol. 5-lOcm, Bladstilken vinget foroven. 
Blomsterne vellugtende. Kapslen håret, Bladene mest svagt hårede, sene
re glatte. Fodfligene mørkegrønne, kortfrynsede, III-IV. Alm. 

147, 
Viola mirabi l is 1, Forskelligblomstret viol, IV-V, Alm. 
V. rupestris F.W.Schmidt Sandviol. 3-8cm. Bladene helrandede eller 
svagt rundtakkede, butte, mest l-2cm. Blade og stængler mest dunhårede. 
Frugtknuden alt i d, frugten oftest håret, V-VI. Spredt. 
V. reichenbachiana Jordan Skovviol. IV-VI. Alm. 

V. riviniana Rchb. Kratviol. V-VI. Alm. 
V. sieheana W,Becker Bleg viol. 5-lOcm. Fodfligene ca. 4mm brede, lidt 
frynseae eller kun tandede, Sporen meget tyk , hvidlig. III-V. Sj. 

V. canina 1, Hundeviol. V-VI, Alm. 3 underarter: 
ssp, canina: Liggende/opstigende. Bladet 1,5-2 x sa langt som bredt, 
m.m. hjærteformet. Sporen gullig. 
ssp, montana (1,) Hartman: Bjærgviol. Opret, op til 40cm, Sporen hvid 
og ret. Bladet 2 x så langt som bredt. Alm. 
ssp. schultzii (Billot) Kirschl.: Opret, op til 20cm. Sporen hvid og 
krum. Bladet 2 x så langt som bredt. Spredt. 

V. persicifolia Schreber Rank viol. V-VI. Spredt. 
V. pumila Chaix Dværgviol. 5-15cm. Bladet lancetformet, 2-3xlcm, ofte 
længere end stilken. Øvre fodflige længere end bladstilken. Kronen bleg
blå. V-VI, Spredt, 
V. elatior Fr. Stor viol. 20-50cm. Opret, tætdunet foroven. Bladene 
lancetformede, 3-9xl-2cm, Fodfligene 2-5cm. Blomsterne blegblå, 2-2,5 
cm, Sporen 2-4mm, V-VI. Alm. 
V. 1ordanii Hanry Forskelligbladet viol. 20-40cm. Opret, Nedre blade 
så ange som brede, øvre trekantet-lancetformede, 2-3 x så lange som 
brede. Blomsterne blegblå eller hvide, III-V. Spredt, 

V. palustris L. Engviol. IV-V. Sj. 
V. epipsila Ledeb. Tørveviol. V-VI. Sj. 

• V. ~ooi Janka Purpurviol. l0-30cm. Bladene trekantet-ægformede med 
bre indskæring, glatte, 1/3-1/2 x stilken. Blomsterne l-2,5cm, vellug
~ende, m.m. rødlilla. Sporen 4-6mm. IV-V. Spredt. Kalkklipper. 
V. biflora L. Fjældviol. 8-20cm. Med roset- og stængelblade. l!'odflige
ne udelte. Blomsten 1,5cm, gul med brune striber, VI-VII, Alm. 

V. alpina Jacq. Østalpestedmoderblomst, 4-lOcm. Bladene l,5-3,5cm, 
runde til ægformede, rundtakkede og butte, glatte. Blomsterne 2-3cm, 
mørklilla. Sporen 3-4mm, VI-VIII. Spredt. 
V. dacica Barbas Sæterstedmoderblomst. 15-35cm. Bladene 2-4cm, ægfor
mede til elliptiske, rundtakkede. Fodfligene ca. 1/2 x bladene, skævt 
lancetformede, Blomsterne 2-3cm, mørklilla eller gullige. VII-VIII,Alm 

V. declinata w.& K. Smalfliget stedmoderblomst. 15-40cm. Glat. Blade
ne 2-3cm, de nedre m.m. runde, de øvre m,rn. lancetformede, kortstilke
de. Fodfligene med 3-4 og 2-3 sideflige. VII-VIII, Alm. 800-2000m, 
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Viola tricolor L. Alm. stedmoderblomst. V-VIII. Alm. 2 underarter: 
ss!. tr1color: Sporen 3-5mm, lidt længere end bægervedhængene. Kronen 
bi til lilla, sjældent helt gul. 
ssp. subalpina Gaudin: Sporen 5-6mm, ca. 2 x bægervedhængene. Kronen 
gul eller de øvre kronblade lilla. 

V. arvensis Murray Agers,edmoderblomst. IV-IX. Alm. 
V. kitaibeliana Schultes Dværgstedmoderblomst. 2-lOcm. De største bla
de med 1-2 par rundtakker. Fodfligene mest hånd formet fligede . Spredt. 

V. h~mettia Boiss.& Heldr. Stivhåret stedmoderblomst . 3-lOcm. Bladene 
l,5- cm, rundtakkede. Fodfligene fjerfligede næsten til grunden med 
bladlignende endeafsnit . Blomsterne l-l,5cm, gule/lilla. IV-V. Sj. SV. 

CISTACEAE 
Helianthemum. Soløje. Bladene modsatte. Alle støvdragere frugtbare. 
1. Enårig •.•..••••• • •••••.••••.•.•••.•.••••••••••••••••••••••. , •.• 2. 

Flerårig 3. 
2 . Blomsterstilkene udstående, længere end bægerbladene salicifolium 

" oprette, kortere end bægerbladene ledifolium 
3. Bladene med fodflige ••.•••• , • , • ••••••••••••••• , •••••• nilllllllularium 

" uden " 4, 
4, Bladundersiden grøn til filtet, men uden stjærnehår ••• oelandicum 

" hvidt stjærnefiltet canum 

Helianthemum nummularium (L.) Miller Alm. soløje. V-VII. Alm. 4ssp .: 
ssp. numrnularium: Bladundersiden grå/hvid-filtet. Bladene 2-5mm brede. 
Kronbladene 6-10(12)mm. 
ssp. tomentosum (Scop.) Sch.& Th.: Bladundersiden gra/hvid-filtet, Bla
dene 5-15mm brede . Kronbladene (8)10-15mm. 
ss1. obscurum (Celak.) Holub: Bladundersiden grøn, Bægerbladene dunede 
ti filtede mellem ribberne. Kronbladene 8-12mm. 
ssp. grandiflorum (Scop.) Sch.& Th,: Bladundersiden grøn. Bægerbladene 
glatte mellem ribberne. Kronbladene 10-18mm. 

H. lasiocartum Willk. (H, ledifolium p.p.) Laddenfrugtet soløje. 10-30 
cm. Ladden- iltet plante. Bladundersiden grålig. Ydre bægerblade 7-8mm, 
indre 8-12x5mm. Kapslen 8-lOmm, tæt dunet, IV-V. Sj. Sydøst. 

H, salicifolium (L.) Miller Enårigt soløJe, 5-25cm. Bladene omvendt 
lancetformede, svagt dunede. Blomsterstilkene opstigende , Kronbladene 
4-9mm, Ydre bægerblade 3-4x½-lmm , indre 6-8x3-4½mm. IV-V. Sj. Sydøst., 

H. oelandicum (L.) DC. Alpesoløje , 5-25cm. V-VII. Alm. 2 underarter: 
ssp. alpestre (Jacq.) Breistr.: Bladene m.m. aflange, butte, Kronblade
ne 7-iomm. 
ssp. rupifragum (Kerner) Breistr.: Bladene lancetformede, oftest spid
se. Kronbladene 5-9mm. 
H. canum (L.) Baumg. Gråfiltet soløje. 10-20cm. Kronbladene 5-6mm. 
v-vt. Spredt. 

Fumana procumbens (Dunal) Gr,& Go. Nedliggende hedesoløje. 5-30cm. 
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Bladene spredte, nåleformede med trekantet tværsnit, l0-18x0 ,5-2mm. 
Blomsterne enlige med krum stilk. Ydre støvdragere golde . V-VII. Sj. 

TAMARICACEAE 
Tarnarix ramosissima Ledeb. l-3rn, Mindre træ med slanke grene, dække
de af ganske små, skælformede blade på l,5-3,5mm. Hvide femtalsblomster 
i tætte, valseformede klaser på l,5-7cm x 3-4mm, Barken rødbrun, Kron
bladene l-l,75mm. VI-VIII. Spredt. 
Myricaria germanica (L.) Desv. Klåved. 60-200cm. Risformet busk. Bla
dene linje-lancetformede, 2-5mm, noget blågrønne, glatte, tætstillede 
på unge skud. Blomsterne i klaser på 4-12xlcm, 5-tallige med lyserøde 
kronblade på 5-6mm. Flodgrus. VI-VIII. Spredt. 

FRANKENIACEAE 
Frankenia. Nellikelyng. Liggende planter med hele, modsatte, oftest 
lyngagtige blade uden fodflige. Oftest lyserøde, noget nellikeagtige 
blomster med sambladet bæger. 

F. pulverulenta L. Enarig nellikelyng. 5-25cm. Enarig. Bladene flade 
og spatelformede. Blomsterne i tætte, ensidige, korte aks. VII-VIII.Sj. 
F. hirsuta L. Skærmnellikelyng, 10-30cm, Pudedannende flerårig. Blade
ne smalle med omrullet rand, Blomsterne i endestillede, halvskærmagti
ge knipper. VI-VII, Sj. På stranden. Jud.Constan~a. 

ELATINACEAE 
Elatine. Bækarve. 
1. Bladene i kranse på 3-flere blade •••••••••.•..••••••• alsinastrum 

" modsatte 2. 
2. Blomsterne 4-tallige . Frøene ofte U- eller J -formede ••••••••••• J. 

11 3- tallige . " rette eller lidt krumme 4. 
3, Bægerbladene ca. 3 x kronbladene under blomstringen •••• hungarica 

" lig eller kortere end kronbladene hydropiper 
4. Blomsterstilken 1-lOmm. 6 støvdragere ·········••·••·•••• hexandra 

11 under 1, 5mm, 3 støvdragere 4, 
5, Blomsterne stort set siddende. Bladene 6-12xl-2mm ••••••• triandra 

Blomsterstilken 0,5-l,5mm. Bladene 2,5-5xl-l,5mm ambigua 
Elatine alsinastrum L. Kransbækarve. 2-80cm. 1-flerårig. Bladene i 
krans, i vand med op til 18 linjeformede blade sammen, pa land med ned 
til 3 lancet-ægformede blade, Siddende 4-talsblomster i bladhjørnerne. 

E. hydropiper L. Vandpeberbækarve. Bladene 4-8xl-3mm, stilken ofte 
længere end pladen. VI-IX. Sj. 
E. hungarica Moesz Kortkronet bækarve. Blomsterne med en tydelig stilk 
på indtil 3mm, Kapslen nedtrykt firesidet. Sj.: Jud.Arad: Ineu pa V. 
Cri~ului Alb, Var~~nd. Jud.Timi~: Timi~oara la Rona~. 
E, triandra Schkuhr Trehannet bækarve. 2-15cm, VI-VII. Sj. 

E. ambigua Wight Kortstilket bækarve. 1-lOcm. VII-VIII. Sj. Jud,Covas
na: Raci la Mestecani~, Jud.Bihor: Oradea. 
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Elatine hexandra (Lapierre) DC. Sekshannet bækarve. Bladene 5-10x2-J,5 
mm. VI-VII. SJ. 

CUCUR BITACEAE 
1, Ingen slyngtråde ••••••••••••••••••••••••••••• , • • • • • • • • • E c bal li um 

Med 2. 
2. Slyngtrådene ugrenede ........•..•..•.•.•...........•........... 3. 

grenede 6. 
J. Bladene hele og finttandede, bredt ægformede ••••••••• Thladiantha 

" del te 4. 
4. Blomsterne hvidgrønne. Bærret 6-lOmm ··············••••·•• Bryonia 

" mørkegule. Frugten mindst 2cm 5. 
5. Bladene fligede ••••••••.••••••••••..••••••••••••••••.•• Ci trullus 

" J-5-lappede Cucumis 
6. Blomsternes lapper ca. 5mm. 5 støvdragere. Stivhåret frugt ••••• ?. 

Blomsterne store, 6-lOcm brede. J støvdragere. Frugten jævn 8. 
?. Kronen 6-t'liget, Hunblomsterne i langstilKede hovea.er Echinocystis 

5-fliget. " enlige (eller 2 sammen) Sicyos 
8. Kr onen hjulformet, hvid, delt til grunden •••••••••••••• Lagenaria 

" klokkeformet, mørkegul, ca. 1/2 delt Cucurbi ta 
Thladiantha dubia Bunge Burreagurk. l-4m. Bladene 5-16cm, med dybt ny
reformet grund, på undersiden med hagekrummede, burreagtigt ihængende 
hår. Tvebo. Blomsterne gule. VII-VIII. Dyrket og forvildet. 
Ecballium elaterium (1.) Rich Æselagurk. 20-50cm. Kraftigt stivhåret 
flerårig med trekantet hjærteformede blade. Gule agurkeblomster pa 18-
20mm. Grøn, elliptisk, stivharet frugt på 4-5cm. VII-VIII, Sj. 
Bryonia alba L. Enbo galdebær, Sorte frugter, VII-VIII. Alm. 
Citrullus lanatus (Thunb.) Mansf. Vandmelon. l-4m. Enårig, Bladene 8-20 
x 5-15cm. Krenfligene ca. 15mm. Frugten ca, 25cm, grøn. Dyrket, 
C. colocynthis (1.) Schrader Kolokvint. J0-50cm. Flerårig, Bladene 
5-l2xJ-8cm. Kron.fligene ca. 5mm. Frugten ca. 4cm, gul. Dyrket. 
Cuc11,~is sativus L. Agurk. Frugten valseformet. Dyrket. 
C. mele L, Melon. Frugten kugle- eller ægformet, Dyrket. 
Cucurbita ficifolia Bouch~ Anguriegræskar. flerårig. Frøene sorte. Bla
dene med 3-5 meget afrundede l apper. Dyrket, 
c. maxima Duchesne Markgræskar. l-4m, Enarig. Frugtstilken trind, ikke 
udvidet opad. Blomsterne svagt duftende. VII-IX. Dyrket. 
C. moschata Duchesne Moskuse;ræskar. 2-Sm. Ena.rig. Frugtstilken kantet. 
Planten ret blødhåret. Bladene svagt lappede. Dyrket. 
c. pepo L, Græskar, 2-lOm. Enarig. Frugtstilken kantet. Planten stiv
børstet. Bladene ofte dybt lappede. Dyrket. 
La~enaria siceraria (Melina) Standley Flaskegræskar. l-4m. Bladene du
ne e, m.m. æg-hjærteformede, utydeligt ]-lappede, Dyrket. 
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Echinocystis lobata (Michx) Torrey & A.Gray Pigagurk. 5-8m. Næsten 
glat, enbo, klatrende enårig med stjærneformede blade på 7-12cm. Frugten 
J-5, ægformet, med lange, bløde torne. VII-VIII. Dyrket og forvildet. 
Sicyos angulatus L. Håragurk. 2-5m. Flerarig med klæbrigt dunet stængel 
og stJærneformet handlappede blade. Frugten ægformet, 1,5cm, gullig, med 
lange, stive børster. VII-VIII, Dyrket og forvildet. 

LYTHRACEAE 
Lythrum, Kattehale 
1. Kronbladene 5-llmm. F'lerårige. Bladene mest modsatte ........... 2. 

0-Jmm. Enårige J. 
2. Stænglen helt glat. Bægertænderne af 2 længder •••••••··· virgatum 

" korthåret foroven, Bægertænderne ens salicaria 
J. Bladene modsatte. Underbægeret ca. 1,5mm. Kronen 0-l mm ••• portula 

" spredte 4. 
4. Bægertænderne m,m. ens ••••••••••••••••••••••••.•.•• tribracteatum 

skiftevis korte og lange 5. 
5, 6 støvdragere. Kronbladene 2-Jmm ··•••••••••••••••••• hyssopifolia 

Mest 2 støvdragere. Kronbladene l-2mm thymifolia 
Lyt hrum salicaria L. Alm. kattehale. VI-IX. Alm. 
L, virgatum 1. Riskattehale. 30-lOOcm. Som den foregående, men helt 
glat. Bladene med kil eformet grund, smalt lancetformede, Kronen 5-8mm, 
VI-IX. Spredt. 
L. hyssopifolia L. Isopbladet kattehale. 5-30cm. M.m. glat . Grenene op
rette eller opstigende. Mange blomster 1 bladhjørnerne. Kronen lyserød. 
Yderbægeret opret. VI-IX. Spredt. 
L. thymifolia L. Lav kattehale. 5-12cm. Opret til liggende, ofte noget 
ru. Bladene 5-9xl-2mm. Blomsterne oprette og tiltrykte, underbægeret 
J-4rnrn. Blomsterne mest 4-tallige. VI-IX. Sj. østlig. 
L. tribracteatum Salzm. Gaffelkattehale. 5-JOcm. Opret eller liggende. 
Stænglen med 4 lister. Yderbægeret indadbøjet i frugt. Kronen 2-Jmm, Sj. 
L. portula (L.) Webb (Peplis p,) Vandportulak. IV-VI. ~predt. 
Ammannia verticillata (Ard.) Lam. Dunbægret risurt, 5-20cm, Opret enå
rig med modsatte, siddende, omvendt lancetformede blade, Tætte nøgler i 
bladhjørnerne. 4-talsblomster med bredt underbæger og meget lille krone. 
VI-VIII. Sj. Jud.Cara~-Severin: Ostrovul Moldova Veche. 

TRAPACEAE 
Trapa natans L, Hornnød. Enårig vandplante med en flydebladsroset af 
1-4,Scm store, rudefcrmede, poppelbladsagtige, stilkede blade. Stilkene 
ofte tenformet opsvulmede. VI-VII. Alm. 

ONAGRACEAE 
Circaea lutetiana L. Dunet steffensurt. Matte blade, Dunede blomster
stilke.VI-VIII. Alm. 
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Circaea intermedia Ehrh. Spidsbladet steffensurt. Skinnende blade på 
4-Bcm. Knoppernes frugtknuder med hagebørster. Blomsterne i klase. 

C. alpina L. Liden steffensurt. Skinnende blade på l,5-5,5cm. Knopper
nes frugtknuder næsten glatte. Klasen halvskærmagtig under blomstringen 
Oenothera erythrosepala Barbas Kæmpenatlys. 

O. biennis L. Toårigt natlys. Kronen 13-30mm. Bladenes midterribbe næ
sten altid rød. Bægerbladsspidserne m.m. tiltrykte i knop. VI-IX. Alm. 

O. parviflora L. Småblomstret natlys. 100-150cm. Kronbladene 6-12mm. 
Bægerbladsspidserne i knop adskilte af U-formede bugter. VI-IX. Spredt. 

Ludwi~ia palustris (L.) Elliott Vandkryb. 3-50cm. r'lerårig, krybende 
og ro siaende sumpurt. Bladene modsatte, rudeformede, Parietaria-lig
nende, glatte. Blomsterne 4-tallige i bladhjørnerne, 4mm, bestående af 
underbæger og bæger, men uden krone . V-VIII. Spredt. 
Epilobium. Dueurt. 
1. Alle blade spredte • • • . . . . . . • • • • . • • . • • • . . • • • • • . . • • • • • • • • • • .. • • • • 2. 

I det mindste de nedre blade modsatte eller i kranse 3. 
2. Bladene lancetformede, 10-25mm brede •.••••••••••••• angustifolium 

linjeformede, højst 4mm " dodonaei 
3. Støvfanget tydeligt 4-lappet ••••••••••••••••••••••••••••••••• , , 4. 

" kølle- eller hovedformet, ikke lappet 8. 
4, Stænglerne udstående dunede ••••••• , ................ , • , ••• , ... , • 5. 

" til trykt eller glatte 6. 
5. Bladene halvt stængelomfaotende. Kronen l0-16mm •·•·••••• hirsutum 

ikke '' " 3-6mm parviflorum 
6. Bladene med kileformet grund. Kronen først hvid ••••.• lanceolatum 

" afrundet grund 7, 
7. Bladene 3,5-8xl-4cm, Knopperne spidse. Kronen 7-12mm montanum 

l-5x0,5-l,5cm, Knopperne butte, " 6-9mm collinum 
8, Bladene oftest kransstillede •• , , • , , ••• , •••••••••••••• , .• alpestre 

modsatte 9. 
9. Bladene helrandede ell er utydeligt og fjærnt tandede •••••••••• 10. 

tydeligt og tæt tandede 12. 
10. Bladene med omrullet rand. Udløberne bladløse •••••••••• palustre 

" flade. Udløberne med blade på 11. 
11. Frugt og frugtknude glat eller svagt kirtlet ••• anagallidifolium 

" " " tæt tiltrykt, ukirtlet håret nutans 
12. Blomsterstandsaksen m.m. kirtelhåret ······••····••••·•••••••• 13, 

ikke 14, 
13. Bladgrunden kileformet. Ofte med 3-10= lang stilk ••••••• roseum 

m.m. afrundet, Stilken 0,5-4mm adenocaulon 
14. l0-25cm høj bjærgplante. Klasen mest 2-5-blomstret alsinifolium 

25-lOOcm høj. Klasen meso med over 6 blomster 15. 
15. øvre stængelblade helt uden hår, ofte lysegrønne ••••• tetragonum 

" " med håret rand, mørke eller grågrønne 16. 
16. Bægeret m.m. jævnt håret. Ofte med udløbere •••••••••••• obscurum 

" tættere håret forneden. Altid uden udløbere lamyi 
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Epilobium angustifolium L. Gederams, VI-VIII. Alm. 

E. dodonaei Vill. Sandgederams. 50-lOOcm. Opret. Bladene 2-2,5cm x 
l-3,5mm, grønne på begge sider, tæt tiltrykt hårede. Knopperne let 
nikkende før blomstringen. VII-IX. Alm. 

E. hirsutum L. Lådden dueurt. VII-VIII. Alm. 
E. narviflorum Schreber Dunet dueurt. VI-IX. Alm. 
E. montanum L. Glat dueurt. Frugtens flader med udstaende kirtelhår. 

E. collinum Gmelin Bakkedueurt, 20-40cm. Frugtens flader tet tiltrykt 
hårede, men uden kirtelhår. VI-IX. Alm. 
E. lanceolatum Seb.& Mauri Lancetbladet dueurt. 20-50cm, Bladet 3-5cm 
x 8-15mm, stilken 3-l Omm. Frugtens flader med udstaende kirtelhår. 
Kronen først hvid, senere lyserød. V-IX. Spredt. 
E. alpestre (Jacq,) Krocker Kransdueurt. 30-80cm. I det mindste de 
nedre blade i kranse på 3(4), oversiden tydeligt skinnende. Stænglen 
med 2 lister. VII-IX. Spredo. 

E. tetragonum L. Kantet dueurt. VII-IX. 
E. lamyi F.W.Schultz Rank dueurt. VII-IX. 

E. obscurum Schreber Risdueurt. VI-IX. Spredt. 
E, roseum Schreber Rosendueurt. VII-IX. Alm. 
E. palustre L, Kærdueurt. VI-IX. Spredt. 

E. nutans F.W.Schmidt Nikkende dueurt. 10-20cm. Stænglerne mest enli
ge. Bladene m.m. siddende. Stænglen foroven med få kirtelhår og krumme
de hår. Bjærgvæld; kalksky. VII-IX, Spredt. 

E. anafallidifolium Lam. Dværgdueurt. 4-lOcm. Ofte flere stængler sam
men, Badene kortstilkede, l-2mm. Stænglen foroven højst med enkelte 
hår. VII-IX. Spredt. 
E. alsinifolium Vill. Kildedueurt. 10-25cm, Med underjordiske, 4-lOcm 
lange, hvide udløbere. Kronen 7-lOmm. Frugten svagt kirtelhåret eller 
næsten glat. VII-IX. Spredt. 
E. adenocaulon Hausskn. Kirteldueurt. VI-VIII. Spredt. 

HALORAGACEAE 
Myriophyllum verticillatum L. Kranstusindblad. Oftest 5 blade i kran
sene. Kamdelte støtteblade. VI-VIII. Alm. 

l\'I. spicatum L. Akstusindblad. 4 blade i krans. Hele støtteblade. Alm. 

HIPPURIDACEAE 
Hippuris vulgaris L. Hestehale. VI-VIII. Spredt. 

CORNACEAE 
Cornus sanguinea L. Rød kornel. V-VI. Alm. 
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Cornus mas L. Kirsebærkornel. 2-8m. Kvistene gulgrønne. Bladene 4-lOcm 
med 3-5 ribbepar, oversiden lidt skinnende, undersiden mørkegrøn. Side
stillede skærme med gule blomster og mørkerøde frugter. III. Alm. 

ARALIAGEAE 

Hedera helix L. Vedbend. IX-X. Alm. 

UMBELLI FERAJ:: 

1. Bladene helrandede og ligestrengede. Gule blomster ••••• Bupleurum 
rundtakkede, fligede eller snitdelte , . 2. 

2, Bladene tornede. Blomsterne i hoveder ···•·•••••••••··••• Eryngium 
ikke tornede 3, 

3. Blomsterne gule .•..••.•••.••••••••• 7 • •.:.,. •. • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4. 
" hvide, lyserøde eller gullighvide 20, 

4, Bladundersiden med stjærnehår, Frueten smalrandet ••••••· Opopanax 
11 uden " 5. 

5, Frugtens randribber tydeligt vingede eller fortykkede •.•••••••• 6. 
" anderledes 14 • 

6. Prugtens randribber fortykkede ••.••••••.••••••••••••••• Malabaila 
" vingede 7 • 

7, Småsvøbbladene delvist sammenvoksede •••••••••••••••••• Levisticum 
frie 8. 

8. Frugtens rygribber lige så bredt vingede som randribberne Cachrys 
" " u- eller smalvingede 9, 

9, Bladene 1 x delte med ægformede afsnit ·••·•••• ••••••• •• Pastinaca 
2-4 x delte 10. 

10. Mange storsvøbblade • , , •••••••••••••••••••••••••• , •••• • ••••••• 11. 
0~ " u. 

11 . Frugten 3-4, 5llllll •••••••••.•••••••••••••••••• Peucedanum alsa ticum 
6-lOmm Ferulago 

12 . Med flere, blivende småsvøbblade ••••••••••••••·•••••• Peucedanum 
Intet småsvøb (sj. 1-2 affaldende småsvøbblade) 13. 

13 . Flerårig ..•.•.•••.•..•.....•.••••.••.•.••.•.•..•..•.••.•. .Perula 
Enårig, Ane thum 

14 . Intet småsvøb .....•...........•.•• •• ••...•....•... ••• .•...... 15. 
Med småsvøb 16. 

15 . Bladene 3-4 x delte med trådformede afsnit ••••••••••• Foeniculum 
Nedre blade 1-2 x delte, øvre hele Smyrnium 

16 . Planten m.m. gråfiltet . Småsvøbbladene tornspidsede Echinophora 
stort set glat 17, 

17. Strandplante med kødede blade ······•··•••···•••···•···• Crithmum 
Bladene ikke kødede 18 . 

18. Bladfligene kileformet - omvendt-ægformede ••••••••• Petroselinum 
linjeformede 19, 

19. Frugten 7-2 5mm ••••• , •••••••....•• , •••••••••••••••••••••• Prangos 
" 3-5mm Seseli 

20 . Frugtens randribber tydeligt vingede eller fortykkede •••••••• 21. 
" anderledes 33, 

21. Frugtens rand fortykket 
" " vinget 

22, Frugtens rygribber også vingede 
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Tordylium 

22. 
.............................. 23, 

28, " " uvingede 
23. Både ryg- og randribber bredvingede ••••••••••••••••• Laserpitium 

Rygribberne smalvingede 24, 
24. Alle vingerne lige smalle •····•••··••••••••·••••••••••••••••• 25. 

Randvingerne bredere end rygvingerne 26, 
25. Bladene dunede på kanten og undersidens ribber •..• Pleurospermum 

t1 glatte Ligusticu.m 
26. Skærmstrålerne glatte ·····················•·••••••• Conioselinwn 

" dunede 27 • 
27. Bladfligene ca. 10mm lange •·••••••·••·••·•····••··•••••• Seli~um 

" mindst 3cm lange, ægformede Angelica 
28. Frugten ikke tydeligt sammentrykt ···•···········••••••••••••• 29. 

" stærkt sammentrykt 31. 
29. Enårig. Småsvøbet nedhængende ·········••·••••••••••••··• Aethusa 

2-flerå rig, Små svøbet ikke nedhængende . 30. 
30, Kronbladene med et gulligt skær •••••••••·•·•· · ••••••••••• SÅla~ 

hvide Seseli 
31. Frugten smalvinget med tydelig oljekanaler •••••••···•• Heracleum 

" bredvinget . 32. 
32. Bladene 2-3 x fjersnitdelte med savtakkede, ægformede afsnit . 

på 5-8x3-5cm. 0-3 storsvøbblade ••••••••·•·•·••••••• Angelica 
Anderledes Peucedanum 

33. Bladene hånddelte •..• , .......... , .. •• •. ••, •• • • ••• • •• • • • •• • • • • • 34, 
" ikke hånddel te 3 5 • 

34. Frugten uden børster. Svøbbladene iøjnefaldende/farvede Astrantia 
" med " • " små Sanicula 

35. Frugten mindst 3 x så lang som bred ·······••••••••·•••·••••·• 36. 
" under 3 x " 11 

" 
11 40 • 

36. Frugtens næb mindst så langt som den frøbærende del • •••• Scandix 
" " meget kortere end ti " • 37. 

37. Frugten uden ribber bortset fra på det tydelige næb •• Anthriscus 
11 m.m. ribbet, Næbbet meget kort eller manglende ~8. 

38. Bladranden bruskagtig, 4-15 storsvøbblade ••••••••••••·• Falcaria 
ti ikke bruskagtig. 0-5 storsvøbblade 39, 

39. 6-24 skærmstråler. Frugten glat •••••••••••·••••••• Chaerophyllum 
1-3 • dunet Myrrhoides 

40, Frugten tornet, stivhåret eller dunet ••••••••••••••••••······ 41. 
" glat 50, 

41. Storsvøbbladene fjersnitdelte •••••••••••••••·••·······•• • Daucus 
hele 42 . 

42. Frugten tornet; tornene med udvi det grund, fordelte pa ribberne 43. 
11 dunet til stivbørstet 46. 

43, 2-5 iøjnefaldende storsvøbblade ••••••·••·•·••······ · ··••••••• 44, 
O storsv0bblade (eller -3 små og uiøjnefaldende) 45, 

44. Storsvøbet mindst ¼2 x de glatte skærmstråler" ••••••••••• Orlara 
" under 1 4 af' de beb0rstede skærmstraler Turgenia 
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45. 8-20 skærmstråler •••••••••••••••••••••••·••••••·•·· Astrodaucus 

2-5 Caucalis 
46. Frugten med et tydeligt, glat næb ••••••••••••••••••· Anthriscus 

" uden et sådant næb 47. 
47. Frugten med tydelige ribber ••••••••••••••••••••••••••••••••• 48. 

" uden t1 " 49, 
48. Frugten med et kort næb. Bladfligene linjeformede Athamantha 

" uden næb Seseli 
49. Småsvøbet mangler (sj, 1-2 blade) •••••••••••••••••••• Pimpinella 

" ve,ludviklet Torilis 
50, Bladene 1-3 x trekoblede •••••••••••••••••••••••·•••••••••••• 51, 

fjersnitdelte 53. 
51 . Frugten bredest forneden. Smalle ydre afsnit •••••• Physospermum 

" midtpå. Brede , ydre afsnit 52 • 
52, Bladafsnittene savtakkede og spidse ••••••••••••••••• Aegopodium 

" rundtakkede, bredt afrundede fortil Laser 
53. Frugten næsten 2 x så bred som lang, som 2 kugler ••••••• Bifora 

" ikke meget bredere end lang 54. 
54 . Frugten med iøjnefaldende bægerspidser ••••••••••••••••··•··· 55. 

t1 uden eller med små " 57. 
55 , Frugten forlænget •··••••••••••••••••••·••••·•·•···•••· Oenanthe 

" m.m. kugleformet 56. 
56. Enårig. Bladfligene 1/2-lmm brede •••••••··•••••••••• Coriandrum 

Flerårig. Bladfligene 5-15mm brede Cicuta 
57 , Vand- eller sumpplanter. Bladene m.m. 1 x delte ••·••···••·•· 58. 

T0rbundsplanter 60. 
58. Ingen (sj. 1-2) storsvøbblade. 4-12 skærmstraler ••••••••• Apium 

Med storsvøbblade 59. 
59. Over 20 skærmstråler. Bladene enkelt savtakkede ••••••••••• Sium 

Under 20 t1 • " dobbelt Berula 
60. Frugtens ribber bølgede. Toårig med blådugget stængel ••• Conium 

" ti ikke bølgede 61. 
61 . Ihvertfald de nedre blade 1 x delte med m.m. ægformede afsnit 62. 

Bladene flere x del te med smalle afsnit 63. 
62. Mest med stor- og småsvøbblade. 3-6 skærmstråler ••••••••• Sisan 

M.m. uden svøbblade. 5-25 skærmstraler Pimpinella 
63. Tvebo plante. Stængelgrunden stærkt trawlet •••••••••••·• Trinia 

Med tvekønnede blomster 64. 
64. Stængelbladenes skeder med frynsede flige ved grunden •••• Carum 

t1 " uden flige ved grunden 65. 
65, Bladfligene 0,3-0,5mm tykke. 3-5 storsvøbblade ••·••••• Palimbia 

" mindst O, 5mm brede Seseli + Cnidium 
Sanicula europaea L. Sanikel. V-VII. Alm. 
Astrantia major L. Stor stjærneskærm. VI-VIII. Alm. 
Eryngium maritimum L. Strandmandstro. VI-IX. Sj, langs kysten. 
E, planum L. Havemandstro. 70-lOOcm. Bladene udelte, ægformet-aflan
ge, savtakkede, 5-10x3-6cm. Planten stålblå foroven. Svøbbladene lin
je-lancetformede med 1-4 par torne. VII-VIII, Alm, 
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Erin~ium campestre L. Bjærgmandstro, 20-60cm. Grundbladene bredt fjer
snit elte, Hovederne mest grågrønne, med ret lange, linjeformede svøb
blade med 1(2) par torne. VII-VIII. Alm. 
Echinophora tenuifolia L, ssp. sibthorpiana (Guss,) Tutin Gul pig
skærm. 20-50cm. Flerårig. Bladene 2-3 x delte, noget kødede. 2-5 skærm
stråler, 2-5 stor- og 5 småsvøbblade, VIII-IX. Sj, østlig. 
M{rrhoides nodosa (L.) Cannon Knudeskærm. 30-lOOcm. Enårig. Stænglen 
s ivhåret, ofte lillaanløben, m.m. opsvulmet under knæene, glat og m.m. 
blådugget foroven. Bladene tæt stivhårede, 2 x delte. V-VI . Sj . 
Chaerophyllum, Hulsvøb. 
1. Bladene 2-3 x trekoblede med ~formede afsnit ••••••••• aromaticum 

" 2-3 x fjersnitdelte med smalle afsnit 2. 
2. Kronen tydeligt randhåret. Griflerne næsten parallelle hirsutum 

" ikke randhåret. Griflerne vigende 3. 
3. Flerårig. Frugten 8-12mm. Griflen mindst 2 x griffelfoden aureum 

1-2-årig. " 4-7mm, " ca. lig griffelfoden 4. 
4. Stænglen håret foroven. Småsvøbet randhåret ••••••••••• temulentum 

t1 glat " " glat bul bo sum 
Chaerophyllum aromaticum L. Krydderhulsvøb. 60-150cm. Bladeneskval
derk~lsagtige. Stænglen forneden m.m. tæt hvidt børstehåret og ofte 
rødplettet. Frugten 8-15mm. VI-VIII. Alm. 
C. hirsutum L. Bjærghulsvøb, 50-120cm. Bladene kørvelagtige, med bredt 
trekantet omrids, ofte noget stivhårede og med noget skinnende undersi
de. Blomsterne hvide eller lyserøde. VI-VIII. Alm. 
C. bulbosum L. Knoldhulsvøb. 8o-180cm. Stænglen stivhåret og rødplet
tet forneden, glat og ofte blådugget foroven. Bladene smalfligede. Alm. 
C. aureum L. Lysfrugtet hulsvøb. 80-120cm. Stænglen kort dunet og of
te ogsa langt stivhåret og rødplettet. Bladene gulgrønne med langspid
sede endeafsnit, ellers kørvelagtige. VI-VIII. Spredt. 
C. temulentum L. Alm. hulsvøb. V-VIII, Alm. 
Anthriscus. Kørvel. 
1. Enårig. 1-3 småsvøbblade. Frugten med veludviklet næb •••••••••• 2. 

Flerårig. 5-8 småsvøbblade. Frugtens næb l-2mm 3. 
2. Frugten 4-5mm, tætbørstet, næbbet 2mm. Glatte skærmstråler caucalis 

11 7-lOmm, næbbet 3-4mm. Tæt dunede skærmstråler cerefolium 
3. Modne frugt grønlig til sortgrøn, oftest knudret ••••••• nemorosus 

" " sort eller mørkebrun, jævn 4. 
4. Nederste hovedafsnit ca. så store som resten af bladet ••• nitidus 

11 
" 1/2-2/3 x resten af bladet silvester 

Anthriscus silvester (L.) Hoffm. Vild kørvel. Frugten 7-lOmm. Alm. 
A. nitidus (Wahl.) Garcke Skinnende kørvel. 40-80cm. Frugten 5-7mm. 
Bladet skinnende, især på undersiden. Stænglen grøn forneden, meget 
korthåret til næsten glat. V-VII. Alm. 
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Anthriscus nemorosus (Bieb,) Sprengel Lundkørvel, 40-150cm, Bladet min
dre tilspidset end hos silvester. Frugtens knuder ender ofte i en krum 
børste. V-VII, Spredt, 
A. cerefolium (L.) Hoffm, Havek~rvel, IV-VI, 2 underarter: 
ssp. cerefolium: Frugten glat og skinnende. Dyrket og forvildet, 
ssp, trichosperma (Spreng,) Are,: Frugten kortbørstet, Spredt, 
A. caucalis Bieb, Gærdekørvel, V-VI, Spredt, 
Scandix, Jomfrukam, Enårige. 1-3 skærmstråler. Kronbladene ulige store, 
1. Småsvøbbladene tydeligt hindekantede. Kronbladene udrandede 

til butte. Midterfrugten m.m. siddende .......•.••.. australis 
Småsvøbet næppe hindekantet. Spidse kronblade 2, 

2. Griflen l-2,5mm, Næbbet 3-4 x selve frugten ••••••• pecten-veneris 
" 0,4-0,75mm. Næbbet 2-3 x selve frugten macrorhyncha 

Scandix australis L, Udspærret jomfrukam, 10-30cm. IV-VII. Sj. 
S. pecten-veneris L, Alm. jomfrukam. IV-VI, Spredt, 
S, macrorhyncha C,A,Meyer IV-VI, Sydøst, 
Coriandrum sativum L, Koriander, 15-50cm, Glat enarig med glinsende, 
smalfligede blade, Ydre kronblade forøgede. ?rugten 3-5mm, m.m. kugle
formet, spaltes ikke som moden, VI-VII, Dyrket og forvildet. 
Bifora radians Bieb. Strålehulfrø, 15-60cm, Glat enårig med : trådfor
mede bladflige. 3-8 skærmstråler, Forstørrede ydre kronblade, Frugten 
2,5-3,5x4,5-7mm, fint rynket. V-VII, Spredt, 
Smtrnium perfoliatum L. Lundgylden. 30-120cm, Nedre blade 1-2 x 
ko lede med ægformede afsnit; øvre æg-hjærteformede, rundtakkede 
get bredt stængelomfattende, Næsten glat toarig. IV-VI, Sj, 
Pimpinella, Pimpinelle. 

tre
og me-

1, Frugt og frugtknude glatte ..... _. ............................... 2. 
" " " dunede 3. 

2. Stænglen hul, oftest skarpkantet. Større bladafsnit 3-7cm •• major 
" oftest marvfyldt, mest trind. Afsnittene l-2½cm saxifraga 

3, Flerårig. Stængelgrunden med hvidlige, skællede bladrester tragium 
1-2-årig. Anderledes 4, 

4, Frugten udstående håret. Mest over 15 skærmstraler ••••• peregrina 
" tiltrykt " 7-15 skærmstråler anisum 

Pimpinella anisum L, Anis. l0-50cm. Enårig, Nederste blade nyreformede, 
de næste 1 x delte, de øvre 2-3 x fjersnitdelte med smalle flige, Dyrket 
P. peregrina L. Hårfrugtet pimpinelle. 50-lOOcm. Fintdunet toarig. Ne
derste blade hjærteformede og takkede, de næste l x delte, de øvre 2 x 
fligede. 8-50 skærmstråler, VI-VIII, Dobrogei? 
P. tragium Vill. ssp. lithophila (Schischkin) Tutin Skællet pimpinel-
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le. 10-50cm. Med tyk, skællet jordstængel. Bladene mest grundstillede, 
med 5-7 afsnit . 5-7 skærmstråler, VI-VIII, Sj. Øst lig. 
Pimpinella major (L.) Hudson Stor pimpinelle. VI-IX. Alm. 
P. saxifraga L. Alm. pimpinelle. VII-IX. 2 underarter: 
ssp. saxifraga: Nedre stængel- og bladstilkshår korte og rette, nedad
vendte eller manglende, Grundbladenes småblade tandede, rundagtige til 
kort aflange, Alm. 
ssp, alpestris {Sprengel) Vollm,: Planten næsten altid helt glat og skin
nende. Grundbladenes småblade indtil 1/2 delte, aflange til ægformede , 

Aegopodium podagrari a L, Skvalderkål, V-VII, Alm. 
Sium latifolium L. Bredbladet mærke, Stænglen stærkt furet, Bæge-rblade
ne tydelige. Frugten tykribbet. VI-VIII, Spredt. 
s. sisarum L. (S. sisaroideum) Sukkerrod. 30-lOOcm. Stænglen stribet. 
Bægerbladene meget små. Frugten tyndribbet, Ingen undervandsblade, Spr . 
Berula erecta (Hudson) Coville Sideskærm. VI-VIII, Alm. 
Seseli og Cnidium, Fællesnøgle. 
1. Kronen gul ................. . .....•.•..•.......••...•.•••••.. , • • 2. 

" hvid 3, 
2. 5-12 storsvøbblade •••••••••••••••••••••••••••••• S. peucedanoides 

0(-2) S, gracile 
3, 8-mange storsvøbblade. Frugten mest dunet ••••••••••• S, libanotis 

o ( -8) " 4. 
4. Skærmstrålerne glatte og jævne ••...•.••.•..•. , ••.••••••••..•.• , ~•5. 

" dunede eller ru 6. 
5, Grundbladsstilkene ikke furede. Frugttænderne 0,2-0,5mm S, elatum 

furede, Frugtens bægertænder ca.Omm S. pallasii 
6, Småsvøbbladene forbundne ved grunden ••••••••• • ••••·••· S, rigidum 

frie 7. 
7. Småsvøbbladene bredt hindekantede ••••••••••••••••••••••••·•···· 8. 

smalt 9, 
8. 4-11 skærmstråler ••••••••••••••••••••••••••••••••••• S. tortuosum 

15-30(12-40) skærmstråler S. annuum 
9. 7-15 skærmstråler •..•.••.....•••• , •• •• ••.........•.. s. campestre 

20-45 ° 10. 
10. Mellemste og øvre bladskeder tiltrykte, Frugten ca.2mm C. dubium 

t1 " " t1 udstående. Frugt 4mm C. silaifolium 
Seseli libanotis (L,) Koch Hjorterod. VII-IX. Spredt. 2 underarter: 
ss~. libanotis: Nedre blade 2-3 x delte med linje- til lancetform.ede 
flige, der er m.m. spidse og ofte krummede. 
ssp. intermedium (Rupr,) Ball: Nedre blade 1(2) x delte med ægformede 
afsnit, der kan være groft tandede til fjerfligede, 
S. peucedanoides (Bien.) Kos,-Pol, Gul hjorterod. 40-lOOcm. Glat. Bla
dene 2-3 x delte, fligene 3-lOx0.5-lmm, 10-20 skærmstråler. VI-VII.Spr. 
s. elatum L. ssp. osseum (Cr.) Ball Benhjorterod, 15-120cm, Glat, 8-15 
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skærmstråler. Kronbladene l/2mm lange. Bægeret sidder på toppen af frug
ten, denne glat eller svagt fintdunet. VII-IX. Spredt. 
Seseli annuum L. Steppehjorterod. 20-60cm. Toårig. Stænglen ofte lilla
anløben. Kronen hvid eller lyserød. Frugten l,5-3mm, glat. VII-IX. Alm. 

S. campestre Besser 50-lOOcm. Bladene 3-4 x delte; fligene 5-25x0,5-l,5 
mm. Kronbladene hvide eller gullighvide, fintdunede udvendigt, Frugten 
3-3,5mm, fintdunet, VII-VIII, Sj. 
s. tortuosum L. Vreden hjorterod. 10-75cm, Glat toårig. Bladene 3-4 x 
delte, Kronbladene gullighvide, fintdunede udvendigt. Frugten fintdunet, 
VII-VIII. Sj. 
S, pallasii Besser Broget hjorterod. 30-120cm. Glat 2-flerårig. Bladene 
2-4 x delte; fligene 5-25x0,5-lmm. 7-25 skærmstråler. Kronbladene hvide 
og glatte. Frugten 2,5-3,5mm, glat eller svagt finvortet. VII-VIII. Spr. 
S, ri!idum W.& K. Stiv hjorterod, 40-lOOcm, Fintdunet ihvertfald foro
ven.ladfligene langt tilspidsede og stive. Skærmstrålerne fintdunede 
hele vejen rundt, Frugten fintdunet eller filtet, VII-IX. Spredt. 2ssp.: 
ssp. rigidum: 10-30 skærmstråler op til 4,5cm, Frugten 4-5mm, 
ssp. peucedanifolium (Besser) Nyman:5-9 skærmstråler indtil 2,5cm. Frug
ten 2,5-3,5mm. Dobrogei. 
S. fracile W.& K. Børstehjorterod. 30-90cm, Bladene 3 x delte; fligene 
20- OOx0,5mm, børsteformede, 5-16 skærmstråler på indtil 7cm. Frugten 
2-3mm, glat. VII-IX. Spredt, 
Cnidium dubium (Schkuhr) Thell. Brændeskærm. 30-lOOcm. Næsten glat 2-
flerårig. Stænglen trind forneden, furet foroven. Bladene med aflangt 
omrids, smalfligede og med lidt nedbøjet rand. VI-VIII, Sj, 
C. silaifolium (Jac4.) Simonkai Klippebrændeskærm. 60-120cm. Stænglen 
stribet, Bladene med trekantet omrids, 2-4 x delte, med rukantede fli
ge. Skærmstrålerne rukantede, VI-VIII, Spredt, 2 underarter: 
ssp, silaifolium: Bladene ret bløde; fligene 3-5 x så lange som brede, 
spidse eller tilsmalnede i en brod, 
ssp. orientale (Boiss,) Tutin: Bladene ret stive; fligene 2 x så lange 
som brede, afrundede, brat brodspidsede. 
Oenanthe, Klaseskærm, 
l. Skærmene kortstilkede, sidder modsat stængelbladene 

" langstilkede og endestillede, Flerårige 
2, 2-4 skærmstråler. Frugterne siddende. Hul stængel 

4-16 " • Nogle frugter stilkede 
3, Skærmstråler og blomsterstilke fortykkede i frugt 

" " " tynde i frugt 

••••• aquatica 
2, 

•••••• fistulosa 
3. 

••••• silaifolia 
4, 

4. Øverste blades yderste flige indtil 1,5cm lange ••••••••• banatica 
" " " " 2, 5-5cm lange stenoloba 

Oenanthe fistulosa L, Vandklaseskærm, V-VIII, Spredt. 
0, silaifolia Bieb. Knoldklaseskærm. 30-BOcm, Bladene med smalle af
snit. 4-10 skærmstråler, Rodknoldene ægformede, smallest ind mod stæng-
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len. Griflerne næsten lig frugten, V-VII. Alm. 
Oenanthe stenoloba Schur (0, peucedanifolia p.p.) 50-90cm, Rodknoldene 
ægformede, bredest ind mod stænglen. Griflen sjældent over 1/2 x frug
ten, VI-VII. Spredt. 
0, banatica Heuffel Furet klaseskærm, 50-lOOcm. Rodknoldene valsefor
mede, 9-16 skærmstråler. Stænglen hul (marvfyldt hos de 2 foregående), 
dybt furet. Griflerne indtil 1/4 x frugten, V-VI, Alm. 
0, aquatica (L,) Poiret Billeboklaseskærm, VI-VIII, Alm. 
Aethusa cmapium L •. Hundepersille. VI-VIII. Spredt. 3 underarter: 
ssp, cynapioides (Bieb,) Nyman: Stænglen l-2m, trind, fint furet, blå
dugget. 
ss~. cynapium: Stænglen 30-80cm, grøn og furet, Småsvøbet længere end 
sm skærmene, ydre stråler ca, 2 x så lange som frugten, 
ss~, a~restis (Wallr,) Dostal: 5-20cm. Stænglen grøn og kantet, Småsvø
be høJst af småskærmens længde, Ydre stråler mest kortere end frugten, 
Athamantha hme1arica Barbas (A, turbith ssp. h,) 10-50cm. Grundbladene 
2-4 x delte me ca, 25x0,8mm store flige. 30-50 skærmstråler. 5-8 stor
svøbblade, Frugten 5-6mm, ægformet, tæt dunet, V-VII, Sj, 
Foeniculum vul~are Miller Fennikel. 40-150cm. Glat og blågrøn, mest 2-
årig. Bladene -4 x delte med trådformede flige, 15-25 skærmstråler. 
Oftest uden svøbblade. Frugten 4-10,5mm. VII-IX. Dyrket og forvildet. 
Anethum graveolens L. Dild. VII-VIII. Dyrket og hyppigt forvildet. 
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-IX. Sj. 
Physospermum cornubiense (L,) DC, Stjærnesvøb, 60-150cm, Næsten glat 
flerårig. Grundbladene 2 x trekoblede med lappet-fligede afsnit, Stæn
gelbladene små. Frugten omvendt hjærteformet, 3-4mm, V-VII. Sj. 
Conium maculatum L, Skarntyde, VI-VII, Alm. 
Pleurospermum austriacum (L,) Hoffm, Stråleskærm, 60-150cm, Stænglen 
l-I,5cm tyk, hul. Bladene skinnende, afsnittene med kileformet grund, 
En stor endeskærm og ofte adskillige sideskærme. VI-VII, Spredt, 
Cachrys alpina Bieb. 60-lOOcm. Nedre blade 40-50x50-60cm, 4-7 x delte 
med trådformede afsnit på 2,5-6cm. 10-20 skærmstråler. Svøbbladeneme
get korte. Frugten 12-15mm, VI-VII, Jud,Tulcea: Ml. Macin og Greci på 
M.Suluc. 

e pran§os carinata Griseb, (Cachrys ferulacea ?) 60-180cm. Bladene ind
til 0cm, 3-5 x delte med smalle flige på 1-4,5cm, 6-18 kraftige skærm
stråler, Frugten rundagtig med kraftige riller, V-VI. Jud,Mehedin~i: 
ml, Virciorova og Gura Vaii langs Donaus bred. 
Bupleurum. Hareøre. 
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1, Flerå rig 

Enårig 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2. 

5. 
2. Bl adene med fremtrædende midterribbe og mange sammenløbende 

sideribber ••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••• longifolium 
Bladene m.m. paral lels trengede; få og svage sideribber 3, 

3, Småsvøbbladene ægformede til rundagtige ·•••··•·•·•• r anunculoides 
" linj e- til lance t f ormede 4. 

4, Midterste og øvre blade med udvidet grund •••••••••• diversifolium 
" " " t1 " tilsmalnet grund falcatum 

5, Bladene gennemvoksede, Intet storsvøb ••• • ••• • •••••• rotundifolium 
0 ej " • Med u 6. 

6. Stor- og småsvøb æg-lancetformede, ofte overlappende, med brod 7. 
" " " smalle, under 1mm brede, ej overlappende 8, 

7, Storsvøbbladene over 1/2 x den længste skærmstra le ••• • •• baldense 
" under 1/2 x " " t1 a piculatum 

8 . De fleste skærme med 2-3 stråler ·••·•••••••••·•• • •••••••••••••• 9, 
mindst 4 stråler 11, 

9, Mell emste s t ængelblade med 3 ribber • •• ·••••••••••••• asperuloides 
" ti 5-9 ribber 10, 

10, Frugt en l,5-2 ,25mm, Nedre bladundersider ikke kølede tenui ssimum 
ti 4-6mm. Nedre bladundersider kølede praeal tum 

11, Mange korte, ofte tiltrykte grene ·••••··••• • •••·••••••••• affine 
Få , lange, sjældent tiltrykte grene commutatum 

Bupleurum rotundifolium L. Rundbladet hareøre, 10-50cm. Bl ågrøn og of
te lillaanløben, Småsvøbbladene store og ægformede, gulgrønne,V-VII,Al m 

B, lo~ifolium L. Langbladet hareøre. 30-lOOcm. Opret, gult eller lil
iaanløen. Stængelbladene afl ange t i l ægformede, stærkt stængelomfat
tende, 5-8 ægformede småsvøbblade med sammenvokset grund. VI-VIII, Spr. 
B. apiculatum Friv. 30-60cm. 6-8 skærmstråler. Storsvøbbladene smalt 
hindekantede, Småsvøbbladene helt hindeagtige og hvidlige. Frugten 
2,7-3mm med utydelige ribber. VI-VIII. Sj. 
B. baldense Turra sst. gussonei (Are.) Tutin Stakhareøre. 30-75cm. 
Fris kgrøn, ret stærk grenet. 5-8 skærmstråler, Storsvøbet gulligt. 
Småsvøbbladene grønne, smalt hindekantede. 
B. praealtu.m L. Sivhareøre. 50-150cm. Storsvøbet mest meget kor tere 
end strålerne. Frugten med fremstående ribber, Friskgrøn om sommeren, 
lilla om efteråret. Kronen guldgul. VII-IX. Spredt. 

B. c ommut a t um Boiss.& Bal. ss1. f l aucocarpum ( Barbas) Hayek Græshare
øre. 30-50cm, Nedre blade 9-l -s rengede ved grunden, de øvre med 3-5. 
4-5 skærmstråler. Planten blågrøn. VII-IX. Sj. 
B, affine Sadler Kvasthareøre, 30-85cm. Lidt blågrøn. Bladene med 3-8 
strenge, Storsvøbbladene med en ret bred grund , langt tilspidsede,Spr , 
B, asperuloides Heldr. Mysikehareøre. 30-80cm, Lidt blågrøn, stærkt
grene t, med kraftige, tiltrykte 2-ordens grene, Frugten 2,25mm, Sj. 
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Bupleurum tenuissimum L. Smalbladet hareøre, VIII-X. Spredt, 
B. ranunculoides L. Smørblomsthareøre. 20-60cm, Stængelgrunden med 
mørkebrune bladrester, 5-7(3-15) skærmstråler. 2-4 gullige storsvøb
blade af form som de øvre stængelblade. VII-VIII, Sj, 
B, diversifoliUlll Roch. (B. falcatum ssp. cernuum p.p.) 5-30cm. Spredt 
B. falcatum L. Seglhareøre. 20-50cm, Stængelgrunden uden bladrester. 
3-15 skærmstråler. 2-5 lancet- til sylformede storsvøbblade, 5 linje
lancetformede småsvøbblade, VII-X. Alm. 2 underarter: 
ssp. falcatum: Bladene elliptiske til aflange, tydeligt stilkede. 
Frugten ca. 3mm, ribberne mest uvingede. 
ssp. cernnum (Ten.) Are,: Bladene linjeformede og siddende, Frugten 
ca. 5mm, ribberne m.m. vingede. 
~- Trævlskærm. 

1. Med småsvøb af 1-6 korte blade ·······•·••••·•••••••••••••••••• 2. 
Uden 3, 

2. 3-6 småsvøbblade ••••••••••••••••••••••·••••••••••••• raJDosissima 
1-3 " glauca 

3, Bladfligene mest 2-7cm lange ••••••·••••••••••••···•· multicaulis 
" " under lem, nogle gange indtil 2cm glauca 

Trinia glauca (L.) Dumort Trævlskærm. 15-30cm, Glat og blågrøn flera
rig. Stænglen kantet, bugtet og hyppigt grenet_med talrige skærme, 
4-8 skærmstråler. Frugten 2-3mm. IV-VI. Spredt. 2 underarter: 
ssv, glauca: Ingen svøbblade. Bladfligene utydeligt ribbede. Blomster
stilken indtil 5 x den modne frugt. 
sså. carniolica (Kerner) Wolff: Mest med svøbblade. Bldfligene korte 
me tydelig midterribbe, Blomsterstilken ca,= den modne frugt, 
T, multicaulis (Poiret) Schischkin 15-40cm. Stænglen opret (knippe
formet) grenet, især i sin øvre del. Bladene 1-2 x delte. Frugten 3-4 
mm. Hanplanternes skærme kransstillede. V-VI. Sj. 
T, ramosissima (Fischer) Koch Ungarsk trævlskærm. 30-80cm, Stænglen 
rigt grenet i øvre halvdel, mest hos hunplanterne. Frugten 2-2,5mm. 
V-VI. Alm. 
ApiUlll fraveolens L. Vild selleri. Ingen svøbblade. Bladene 1-2 x del
te. VI -VIII, SJ. 
A. nodiflorum (L.) Lag. Kortstilket sumpskærm. 15-60cm. Stænglen kry
bende og rodslående forneden, 7-13 småblade, Skærmene kortstilkede til 
siddende modsat bladene. 5-7 småsvøbblade. VI-VII. Sydøst. 
Petroselinum crispum (Miller) Hill Havepersille. VI-VII. Dyrket. 
Sisan amomum L, Krydderskærm. 30-60cm. Toårig, Kvalmende duft ved 
knusning. Nedre blade 1-2 x delte med 5-9 æg-lancetformede, undertiden 
lappede småblade. De øvre smalfligede, 3-6 uens skærmscråler. 2-4 stor
og småsvøbblade. Talrige skærme, Frugten l,5-3mm, VII-VIII, Sj, 
Cicuta virosa L. Gifftyde. VII-IX. Spredt. 
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Falcaria vulgaris Bernh. Seglblad. VII-IX. Alm. 
earum carvi L. Kommen. V-VII. Alm. 
Selinum carvifolia (1.) L. Seline. VII-VIII. Spredt. 
Ligusticum mutellinoides (er.) Vill. Dværglostilk. 5-15cm. 5-10 bli
vende storsvøbblade. Stængelgrunden med brune bladrester. Stænglen mest 
bladløs med en enkelt skærm med 8-20 stråler. VII-VIII. Sj. 
L. mutellina (L,) er. Alpelostilk. 10-40cm. 0(-2) storsvøbblade, Stæn
gelgrunden tæt trævlet. Stænglen mest med 1-2 små blade og 2-3 oftest 
røde skærme med 7-10 stråler. VI-VIII. Alm. 
eonioselinum tataricum Hoffm. Skedekørvel. 50-150cm. Glat flerarig. øv
re bladskeder stærkt opblæste. Bladene kørvelagtige. 0-få stor- og mange 
sylformede småsvøbblade. Frugten 3,5-6mm, 8-kantet. VII-VIII. Sj. 

A~elica palustris (Besser) Hoffm. 
sarpkantet-furet med noget vingede 
met; undersidens ribber rubørstede, 

Sumpangelik. 50-125cm. Stænglen 
kanter. Bladgrunden ofte hjærtefor
VI-VIII. Sj, 

A, silvestris L, Angelik. Stænglen trind, Bladstilken furet. Alm.2ssp: 
ssp, silvestris: Frugten 4-5,5mm, Bladafsnittene lidet nedløbende. 
ssp. montana (Brot.) Are,: Frugten 6-8mm. Endestillede bladafsnit nedlø
bende, de sidestillede ofte sammensmeltede. 
A, archangelica L, Kvan. Stænglen trind i sin nedre del. Bladstilken 
trind. VII-VIII. Spredt. 
Levisticum officinale Koch Løvstikke. VI-VIII. Dyrket. 
Palimbia rediviva (L,) Hal. 40-90cm. Trævlet stængel-
grund. Grundbladene 3 x delte me~ linje-sylformede, stive flige, Stæn
gelbladene reducerede til skællignende bladskeder, Mange gullighvide 
skærme i en top. Frugten 5-6,5mm, VI-VII. Jud.Vaslui: Todireni på V. Sa
rata. 

Ferula sadlerana Ledeb. Rubladet ferle. 60-150cm. Fintdelte blade med 
stor, opblæst ske.de. Bladfligene indtil 30x3mm, Indtil 12 
skærmstråier, Frugten 7-l•mm, VI-VII, Sj, 
F. heuffelii Griseb, Kalkferle, 50-150cm, Bladfligene 2-7(9)xl-l,5mm, 
først lidt dunede, sener glatte. 4-7 skærmstråler. Frugten 8-12mm, V-VI 
Ferula~o silvatica (Besser) Rchb. Smalbladet birkerod. 50-125cm. Glat 
flerårig, Bladene indtil 50cm, med aflangt til næsten linjeformet om
rids, bredest omkring midten. Linjeformede flige. VI-VIII, Alm. 
F, campestris (Besser) Grec. Alm. birkerod. 40-200cm. Bladene med æg
formet-trekantet omrids, bredest nær grunden. Planten mørkegrøn med 
stærkt kantet og furet stængel, Frugten 10-12mm. VI-VIII, Spredt. 
Opopanax chironium (L,) Koch Stor gummirod. l-2,5m. Nedre blade 2 x 
delte med ægformede afsnit på 5-8x3-5cm, 5-10(25) skærmstråler. Frugten 
7-12mm, meget smalvinget. VI-VII, Sj. 2 underarter: 
ssp. chironium: Småbladene indbyrdes frie med skævt hjærteformet grund. 
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ssp, bulgaricum (Velen,): Småbladene ikke alle frie, med nedløbende 
grund og de yderste sammenflydende. Jud,eonstania: Eforie S, Mangalia. 
Peucedanum, Svovlrod. 

1, Nedre blade 2-6 x trekoblede og smalfligede, Gule blomster ••••• 2. 
" 1-4 x fjersnitdelte 6. 

2. Frugtstilken (2)3-4 x frugten ••••••••••••••••••••••••• officinale 
" ca. lig " 3. 

3. Bladfligene med 3 tydelige og 2 svagere ribber ••••••• rochelianum 
" uden de 2 svagere ribber 4. 

4. Bladfligene 0,5(-l)mm brede. Frugten 7-9mm •••••••••• longifolium 
" 1-3mm brede. Frugten 4-7, 5mm 5. 

5. Bladene 4-6 x delte, fligene l-4,5cm. Frugten 4-5(6)mm •• tauricum 
3 ( 4) x " , " 2-9cm. Frugten 6-7, 5mm ruthenicum 

6. Yderste bladafsnit store og ægformede ···•••••·••••··•••··•·••·• 7. 
" små og smalle 8. 

7. Bladene 2-3 x delte ········ •·••··••··•···· ·••····•••·••• cervaria 
" l x latifolium 

8. 0-2 storsvøbblade • , , .• , •• , .•..••.. •• .•..• •• •• •• ••...•...•.•.•.. 9, 
4-flere storsvøbblade 10. 

9, Skærmstrålerne ru og fintdunede på indersiden •••••·••• carvifolia 
" glatte på indersiden arenarium 

10, Storsvøbbladene udadrettede ••••••••••••••••••••••·•••• alsaticum 
nedadrettede 11. 

11. Bladskaftet med et nedadbøjet knæk for hvert småblad oreoselinum 
" uden nedadbøjede knæk 12. 

12. Stænglen marvfyldt . Modne frugts vinge l,5-2,5mm ••••• austriacum 
" hul. Modne frugts vinge O, 5-0, 75mm bred palustre 

Peucedanum officinale L. Lægesvovlrod. 60-200cm. Stænglen m.m. trind. 
Bladene kostformede, 2-6 x delte, fligene 4-lOcm x l-3mm. Skærmene nik
kende før blomstringen. 10-40 skærmstraler. VII-VIII. Spredt. 
P, lon~ifolium w.& K, Langbladet svovlrod, 60-200cm. Bladfligene køle
de. VI -VIII, Spredt. 
P, tauricum Bieb. 40-lOOcm. Bladene 5-6(4-7) x trekoblede, fligene 
1-4,5cm x l-2mm, 7-28 skærmstråler. Kronen bleggul. Sj. 
P, ruthenicum Bieb. Kronen bleggul, 
P, roehelianum Heuffel 40-lOOcm. Nedre blade (2)3 x trekoblede. Flige
ne 3-7cm x l,5-2,5mm, Kronen bleggul. VII-VIII. Sj. 
P. carvifolia Vill. Kommensvovlrod. 30-lOOcm, Stænglen med trævlet 
grund, furet, ihvertfald foroven. Bladene kommenagtige, skinnende på 
begge sider. 6-18 meget uens skærmstråler. Kronen bleggul.eller grøn
lighYid, VII-VIII, Alm. 

P. arenarium W.& K. Sandsvovlrod. 90-150cm. Bladene 3-4 x fligede, de 
øvre reducerede til en opblæst stilk, 2-14 ofte meget uens skærmstrå.ler , 
Kronen gullig. Frugten 6-9mm. VII-VIII. Sj. 
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Peucedanum latifolium (Bieb.) DC. Bredbladet svovlrod, 40-lOOcm. Næ
sten glat. Bladafsnittene 3-6cm, elliptiske til ægformede, Kronen hvid. 
4-6 storsvøbblade, 10-21 skærmstråler. Frugten 5-7mm. VII-VIII. Spredt. 
P. alsaticum L. Gærdesvovlrod. 50-lBOcm, Ofte lilla med alderen. Med 
mindst 5 ekstraskærme under endeskærmen. 6-25 skærmstråler. Kronen mat
gul. Frugten 3-4,5mm. VII-IX. Alm. 
P. austriacum (Jacq.) Koch østrigsk svovlrod. 30-120cm. Stænglen fu
ret. Stængelgrunden ikke trævlet, Nedre blade 20-40cm, 3-4 x delte, 
f l igene indtil 1,2mm brede. Tørbundsart, VII-VIII, Alm. 
P. oreoselinum (L,) Moench Bakkesvovlrod. 30-60cm. Nedre blade 2-3 x 
delte med vinkelret udstående sideafsnit, yderste flige trekantede med 
3-4 brodspidsede lapper. 15-30 skærmstråler, VII-VIII, Alm. 
P. palustre (L.) Moench Kærsvovlrod. VII-VIII. Spredt. 
P. cervaria (L.) Lapeyr. Hjortesvovlrod. 30-lOOcm, Bladene næsten læ
deragt1ge med lysegrøn overside og bleggrøn, netåret underside, med u
regelmæssige, brodspidsede tænder. VII-VIII. Alm. 
Pastinaca sativa L. Pastinak. VII-VIII. Alm. 3 underarter: 
ssp. sativa: Planten næsten glat. Dyrket og forvildet. 
ssp. silvestris (Miller) Rouy & Camus: Planten m,m. stærkt gråharet, 
Stænglen kantet, 
ssp, urens (Req,) Celak.: Planten m.m. stærkt gråhåret, Stænglen trind. 

Heracleum carkaticum Pore. Hjærtebladet bjørneklo, 20-30cm. Stænglen 
indtil 3mm ty • Bladene med rundagtigt omrids, udelte til dybt håndfor
met 5-7-lappede, Skærmen 5-7cm bred med 5-15 stråler. VII-VIII. Sj.: 
M.Maramure~, M.Rodnei, M.Bucegi, M.Ciucai? 
H, Ealmatum Baumg, Karpatisk bjørneklo (H. sphondylium ssp. transsil
vanicum), i-2,5m. Bladene store, indtil 50cm, ikke fjersnitdelte, med 
7-9 lapper, Stængelbladskederne tydeligt opblæste, uldhareæ især langs 
ribberne. VI-VII, Spredt. 
H. sphondylium L. Bladene fjersnitdelte. VI-IX, Alm. 3 underarter: 
ssp. sibiricum (L.) Simk.: Grønblomstret bjørneklo. Kronbladene grønli
ge eller gulli~e, nogenlunde lige store. 
ssp. montanum (Schleicher) Briq.: Bjærgbjørneklo. Kronbladene hvide/ly
serøde, uens. Større stængelblade trelappede. 
ssp. sphondylium: Alm. bjørneklo. Kronbladene hvide/lyserøde, uens. 
Større stængelblade med 5 afsnit. 
Malabaila graveolens (Sprengel) Hoffm. 40-lOOcm. Kortdunet toårig, 
Bladene 1 x delte, afsnittene ofte 5-7cm, tandede (lappede). 20-30 
skærmstråler, 0-få svøbblade, Frugten næsten kredsrund. VII-VIII, Sj. 
Tordylium maximum L, Stort skjoldfrø. 30-130cm. Stivhåret 1-2-arig. 
Stænglen med nedadrettede hår, Bladene oftest 1 x delte::-me.d tandede, 
m.m. lancetformede flige, Mange svøbblade. De ydre blomster med 2-3 
store kronblade. Frugten m.m. kredsrund, stivhåret. VI-VII, Alm. 
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Laser trilobum (L,) Borkh, Hestekørvel, 30-l20cm. Glat flerårig. Blad
afsnittene akelejeagtige, ca. 5cm. Bladene 2-3 x trekoblede. Skærmene 
indtil 25cm brede, 11-20 skærmstråler. Frugten 5-lOmm. V-VII, Spredt. 
Laserpitium, Foldfrø. 

1. 0-5 affaldende storsvøbblade •••••••••••••••••••·••••·•••· krapfii 
Med mange storsvøbblade 2, 

2. Storsvøbbladene randhårede ....•...•.•.•........ , .•. , • , , , , • . . • . • 3, 
ikke randhårede 4, 

3. Yderste bladafsnit 2-6xl-5cm •••••••••••••••••••••••• archangelica 
10-25x2-9mm prutenica 

4. Bladafsnittene med tilsmalnet grund, m.m. helrandede ••••••· siler 
hjærteformet grund, tandede latifolium 

Laserpitium siler L. Bjærgfoldfrø. 60-120cm. Stængelgrunden stærkt 
trævlet, Bladene 2-4 x delte, afsnittene lancetformede, l0-35x5-12mm, 
lidt blågrønne og læderagtige. 20-50 skærmstråler. VI-VIII. Sj. 
L. latifolium L, Bredbladet foldfrø. VI-VIII, Alm, 
L. krapfii Cr. Gult foldfrø. 60-120cm. Trævlet stængelgrund. Nedre bla
de 2-3 x delte, afsnittene 2-Bcm, ægformede og tandede. Kronbladene mest 
grønliggule med rød rand. 7-15(5-24) skærmstråler, VI-VII. Alm. 
L. archangelica Wulfen Kvanfoldfrø. 80-150cm. Stænglen kantet, ofte 
rødplettet, med tæthårede knæ, øvre bladskeder meget stærks opblæste. 
Bladafsnittene ægformede med afrundet grund , VII-IX. Sj, 
L, prutenicu.m L. Toårigt foldfrø. 30-lOOcm. Stænglen glat eller stivha
ret, Bladene m.m. stivhårede nedenunder, Kronen hvid eller gullig. Stæn
gelgrunden ikke trævlet. Stænglen kantet-furet. VII-VIII. Spredt. 
Torilis. Randfrø. 
1. Skærmstrålerne meget korte. Skærmene hovedformede ••••••••• nodosa 

Skærmene ikke hovedformede 2. 
2, 0-1 storsvøbblade ••••••••••••••••·•••••••••••••••••••••• arvensis 

4-12 3. 
3, Modne frugt 3-4mm, Ydre kronblade lidt større end de indre japonica 

" " 2-3mm, " " tydeligt større ucranica 
Torilis nodosa (L,) Gaertner Liggende randfrø, 20-50cm, Oftest liggende 
enårig. skærmene siddende eller kortstilkede modsat bladene, Intet stor
svøb, Delfrugterne uens: 1 med børster, 1 med vorter. IV-VI. Sj. 
T, arvensis (Hudson) Link Markrandfrø. 20-60cm, Opret, Frugten 3-6mm, 
ssp. arvensis: Ydre kronblade lidet forøgede. Griflerne 2-3 x griffelfo
den. 
ssp. neglecta (Schultes) Thell.: Ydre kronblade tydeligt forøgede. Grif
lerne 3-6 x griffelfoden, 
T, japonica (Houtt,) DC, Hvast randfrø. Griflerne 2-3 x griffelfoden, 
T. ucranica Sprengel Smalfliget randfrø, 30-120cm. Som den foregående, 
men bladfligene smallere og griflerne 5-6 x griffelfoden. VI-VII, Spr, 
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Astrodaucus littoralis (Bieb.) Drude 30-65cm. Opret enårig. Bladene 
4-5 x delte med bredt trekantet omrids. 8-20 skærmstraler, Frugten 6-7 
mm; tornene løber sammen forneden i vinger. VI-VII. Sj pa sandstrand, 
Jud-Constania: Constania, Eforie, Agigea, Techirghiol, la Portiia, 
Caucalis plat~carpos L. Fodangel. 5-30cm, Opret enårig, Bladene 2-3 x 
delte, fintfligede med trekantet omrids. Frugten 6-13mm med krogede tor
ne, V-VII. Alm. 2 underarter: 
ssp, platycarpos: Frugternes modhager ca,3mm, ca,= frugtens bredde, 
ssp, muricata (Bischoff) So6: Frugternes torne ca. 1mm, tydeligt korte
re end frugtens bredde. 
Tur~enia latifolia (1.) Hoffm, Burreskærm, 20-40(60)cm, Enarig. Blade
ne x fjersnitdelte med tandede eller fjerfligede afsnit, Langstilkede 
skærme med 2-5 stråler og bredt hvidkantede svøbblade, V-VIII, Spredt, 
Orlaya grandiflora (L.) Hoffm. Storblomstret bredfrø. 10-BOcm. Stivhå
ret enårig med 2-3 x delte blade. 5-12 skærmstraler, Ydre kronblade 8-12 
mm lange, indtil 8 x de andre, Frugten ca, 8mm, V-VII, Spredt, 
Daucus guttatus Sibth.& Sm. ssp. zahariadii Heywood Plettet gulerod, 
30-lOOcm. Enårig, Storsvøbet længere end de 8-25 skærmstraler. Midter
blomsten ofte sortlilla. Tornene 2 x frugtens bredde, V-VIII, Spredt, 
D. carota L, ssp. carota Vild gulerod, Storsvøbet så langt som skærm
stralerne eller kortere. Tornene højst af frugtens bredde. VI-IX, Alm. 

PYROLACEAE 
Pyrola. Vintergrøn. 

1. Griflen kortere end kronen og indesluttet i den ••··········• minor 
rager ud af kronen 2. 

2. Griflen ret ···············•····•··•••••••••••••••••••••••••• media 
3. 

chlorantha 
4, 

" bøjet 
3, Bægerfligene mindst så brede som lange, Gulliggrøn krone 

" længere end brede, Hvid krone 
4, Bladstilken længere end bladet, Griflen med en skive under 

støvfanget •••••·•••·•·····················•··•··• rotundifolia 
Bladstilken kortere end bladet. Griflen uden skive under 

støvfanget 
Pyrola minor L. Liden vintergrøn. VI-VIII. Spredt. 
P. media Sw. Klokkevintergrøn. VI-VIII. Sj. 
P, chlorantha Sw, Grønlig vintergrøn, VI-VII, Sj. 
P. rotundifolia L, Mosevintergrøn, VI-VII, Spredt. 

carpatica 

P, carpatica Holub & Krisa Karpatisk vintergrøn. 12-20cm, Stænglen 
svagt vinget foroven, Bladene 2-3xl,5-3cm, Blomsterne 10-15mm brede. Bæ
gerfligene butte. VI-VII, M,Rodnei, M,Bucegi, 
Orthilia secunda (L,) House Ensidig vintergrøn, VI-VII, Alm, 
Moneses uniflora (L,) A,Gray Enblomstret vintergrøn. V-VIII. Spredt, 
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Chimaphila umbellata (L,) Barton Skærmblomstret vintergrøn. VI-VIII, 
Monotropa hypopit~s (L,) Snylterod. VI-X. Spredt. 2 underarter: 
ssp, hypopitys: t'asen med 6-25(30) blomster. Kronen indvendigt samt 
s tøvdragere og griffel hårede. Kapsel og frugtknude længere end brede, 
ss1. h1pophegea (Wallr.) Holmboe: Klasen med 1-6(12) blomster. Planten 
he tg at. Kapsel og frugtknude m.m. kugleformede, 

ERICACEAE 

1. Frugtknuden undersædig · ··••·• •• ••••···•········•·•···•• Vaccinium 
" oversædig 2, 

2. Blomsterne 4-tallige, Kronen bliver på frugten ••·•••••••·•···•• 3, 
" 5-tallige. " affaldende 4, 

3, Bladene modsatte, skælformede, tæt taglagte, 2,5-3mm ••••• Calluna 
" i kranse på 4-5, nåleformede, 4-5mm lange Bruckenthalia 

4, Kronen kugle- til krukkeformet, m.m. hængende •••••••••••·•·•·•· 5, 
" tragt- til skålformet, ikke hængende 6, 

5, Bladene omvendt æg-lancetformede; undersiden grøn Arctostaphylos 
" linje-lancetformede; undersiden blålig-hvidlig Andromeda 

6, Kronen l 5-20nun bred, Bladene l-2cm •••••••••••••••••• Rhododendron 
" 4-5 mm " 4-6mm Loiseleuria 

Bruckenthalia s1iculifolia (Salisb ,) Rchb, Skær lyng, l0-15cm, Tætte, 
korte, ende.stil ede klaser med blegrøde blomster pa 3mm; lapperne lig 
røret. Støvknapperne indesluttede. VII-IX. Alm. Nedre alpine region. 
Calluna vulgaris (L,) Hull Hedelyng. VII-IX. Spredt, 
Rhododendron myrtifolium Schott & Kotschy (R. kotschyi) Lys alperose. 
10-50cm. Bladundersiden rustskællet eller grøn. Kronen klart lyserød . 
VI-VII, Alm, 
Loiseleuria procumbens (L,) Desv. Kryblyng, 2-4cm, Fladt tæppedannen
de, krybende og rodslående dværgbusk , Bladene læderagtige, 4-6xl-2mm. 
Kronen rosa, dybt delt. VI-VII, Spredt, 
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Sprengel Hedemelbærris, V-VI, Sj. 
Andromeda polifolia L. Rosmarinlyng. V-VI, Sj. 
Vaccinium. Bølle. 
1. Kronen delt næsten til grunden. Blomsterstilken trådformet, opret 2, 

krukkeformet. Blomsterstilken kort og kraftig, ikke opret 3, 
2, Blomsterstilken fintdunet. Større blade 3-6mm brede •••• oxycoccos 

glat, Større blade højst 2,5mm brede microcarpum 
3, Bladene savtakkede, Kvistene skarpt trekantede ••••••••• myrtillus 

helrandede, trinde 4, 
4. Bladene skinnende ovenpå, mørkprikkede nedenunder •••• vitis-idaea 

" matte og m.m. blågrønne, ikke mørkprikkede nedenunder 5. 
5 , Blomsterstilken = kronen, dennes flige tilbagebøjede •• uliginosum 

" l-3rnrn, kronfligene næppe " gaultherioides 
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Vaccinium oxycoccos L. Tranebær. V-VI. Spredt. 
V. microcarpum (Turcz.) Hooker Dværgtranebær. V-VI. 
V. vitis-idaea L. Tyttebær. V-VII. Alm. 
V. uli~inosum L. Mosebølle. 30-60cm. Mest m.m. opret. Største blade 
over 1 mm, ofte bredest midtpå. Klaserne med (1)2-3 blomster. Blom
sterstilken mest 3-lOmm. V-VI. Spredt. 
V. gaultherioides Bigelow (V. uliginosum ssp. microphyllum) Fjældbøl
le. 5-lScm. Liggende til opstigende. Bladene 6-15mm, oftest bredest o
ver midten. Klaserne med 1(2) blomst. VI-VII. Spredt. 
V. myrtillus 1. Blåbær. V-VI. Alm. 

EMPETRACEAE 

Em~etrum nigrum 1. Rævling. Tvebo. Ingen støvdragere om de lige ud
vi lede bær. Bladene l-l,5mm brede, de fleste parallelle midtpå. Unge 
kviste rødlige. V-VI. Spredt. 
E. hermaphroditum Hagerup. Fjældrævling. Blomsterne tvekønnede; oftest 
støvdragere om de lige udviklede bær. Bladene l,5-2mm brede, ikke par~ 
allelrandede. Unge kviste grønne. V-VI. Sj. M.Rodnei, M.Vrancei. 

PRIMULACEAE 

Primula. Kodriver 
1. Bl oms terne gule • . . . . • . . • . . . . • . • . • • • . • • • . . . . . • . • • • • • • . • • • . • . • . . 2 . 

" røde 5. 
2. Bladene jævne og kødede. Bægeret trindt ••·······••••••• auricula 

11 rynkede, ikke kødede. Bægeret kantet 3. 
3. Blomsterstilkene udgår lige fra rosetten ·•••••••••••••• vulgaris 

Blomsterne i en stilket skærm 4. 
4. Bægertænderne tilspidsede, 2-3 x så lange som brede ••••• elatior 

" spidse, ca. så lange som brede ve ris 
5. Bladun.dersiden melet .•••.••.•••.•.•..•.••• , • • • • . • • • • . . . . • • . . . . 6. 

11 ikke melet 7. 
6. Kranrøret så langt som bægeret ••••••••••••••••••••••••• farinosa 

" 2-3 x bægeret halleri 
7. Bladene kileformede, med afskåret, flertandet spids •••••• minima 

11 æg-spatelformede og helrandede wulfeniana 
Primula vulgaris Hudson (P. acaulis) Storblomstret kodriver. Spredt. 
P. elatior (L.) Hill Fladkravet kodriver. 3 underarter: 
sså. leucop,lla (Fax) H.-Harr.: Bladundersiden grafiltet, Bægeret 
6- (-ll)mm. -VI. Spredt, 
ssp, elatior: Bladene brat tilsmalnede i stilken, dunede nedenunder. 
Kapslen mest længere end bægeret, dette ca. 10mm. III-VI. Alm. 
ssa• intricata (G,& G.) Ludi: Bladene jævnt tilsmalnede i stilken, du
ne e nedenunder. Kapslen ca,= bægeret, dette l0-12mm. VI-VII, Sj. 
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Primula veris L. Hulkravet kodriver. IV-V, Alm. 3 underarter: 
ssp. veris: Kronen konkav. Bægeret 8-15mm, Bladundersiden svagt haret 
til halvglat; hårene 0,15-0,3mm og stive, Alm. 
ssa. canescens (Opiz) Hayek: Kronen lidt konkav. Bægeret 16-20mm. Blad
un ersiden grafiltet. Bladgrunden jævnt tilsmalnet i den vingede stilk. 
ssp, columnae (Ten,) Ludi: Kronen næsten flad, Bægeret l5-20mm, Bladun
dersiden tykt hvidhåret. Bladgrunden ofte hjærteformet. Uvinget stilk. 
P. farinosa L. Melet kodriver. V-VI, Sj, 
P. halleri Gmelin Langkronet kodriver, 12-lBcm, Bægeret 9-llmm. Kron
røret 20-25mm, Bægeret 2/5 delt. VI-VIII, Spredt. 
P, wulfeniana Schott (P. baumgarteniana) Stivbladet kodriver, 5-7cm, 
Bladene skinnende og læderagtige, tæt dækkede af højst 0,1mm store, 
blege kirtelhår, Mest 1-2-blomstret. V-VII. Sj. M,Birsei: Postavaru, 
Piatra Craiului ?, M,Fagara~. 
P, minima L. Liden kodriver, 2-5cm. Længste blade 5-30x3-10mm, siderne 
helrandede, fortil med 3-9 skarpe, bruskspidsede tænder. Skafterne 2-40 
mm med 1-2 blomster med V-formede kronflige. VI-VIII, Alm. 
P. auricula L, sat, serratifolia (Roch,) Jav. 5-25cm. Bladene 5-12cm, 
oftest omvendt æg ormede, smalt hindekantede, glatte og skinnende o
venpåt regelmæssigt tandede. IV-VI, Sj. 
Androsace. Fjældarve. 1-flerårige, små rosetplanter. Blomsterne i skær
me med svøbblade under, ofte hjulkronede, 
l. Enårig .•.• , , , , ... , . , .••. , •. , •.• , , • , . , • , •. , •............ , .•..•.. 2. 

Flerårig 4. 
2. Bægertænderne kortere end kronen •••••••••··••··•· septentrionalis 

tt længe re n ° 3 • 
3. Blomsterstilkene meget længere end svøbet ••••••·•······· elongata 

" højst lidt længere end svøbet maxima 
4. Bladene m.m. tæt hårede eller randhårede af lange alm. har ••••• 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 randhåre de chamaejasme 
6. Blomsterskaft, -stilke og bægre glatte ·········••••••••••• lactea 

" 
11 11 

" dunede obtusifolia 
Androsace maxima L, Storbægret fjældarve. 3-15cm, Stænglen med korte 
kirtelhår, ellers er planten glat eller spredt langhåret. Svøbbladene 
6-12mm. IV. Spredt, 
A. septentrionalis L. Fjældarve. 10-20cm. Noget dunet forneden med en
kle og grenede har. Svøbbladene 2-4mm. Blomsterstilkene mindst 3 x svø
bet, IV-VI. ? 

A. elongata L. Steppefjældarve. 2-lOcm. Bladene fint randhårede. Stæn
glerne tætdunede med grenhår, Svøbbladene 3-Bmm. Kronen hvid med gult 
svælg, IV-V, Spredt. 
A. lactea L, Storkronet fjældarve, 3-l5cm. Planten glat, kun med en
kelte randhår i bladspidserne, Blomsterstilkene (1)2-4cm. Kronen hvid 
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med gul midte, 10-12mm bred. Bladene 12-25x0,5-l,5mm. VI-VII. Spredt, 
Androsace obtusifolia All. Spatelfjældarve. 2-lOcm, Bladene 7-14x2-3 
mm, furede og randharede. Stængler og blomsterstilke med O,Ol-0,2mm 
lange, mest grenede, 1-8-strålede har. VI-VIII. Sj. 
A. chamaejasme Wulfen Dværgfjældarve. 3-7cm. Bladene 5-12x2-3mm; rand
hårene 0,5-lmm. Løsttuet med fladt udbredte rosetter. Kronen 7-9mm bred 
og hvid eller lyserød. VI-VII. Sj. 
A, villosa L. ssp. arachnoidea (Schott & al.) Nyman Haret fjældarve. 
2-3cm. Rosetbladene 4xlmm, lancetformede. Med udløbere. Skafterne 2-3cm 
med 1-5 hvide blomster med vinrød midte. VII-VIII. Spredt. 
Cortusa matthioli L. Klokkekodriver. 20-40cm. Flerårig, håret roset
plante. Bladene op til 12cm, runde, med 7-13 spidse lapper. 5-20 rødlil
la blomster på ca.lem, hængende, i skærm. Kronen 1/3 delt, V-VIII, Alm. 
Soldanella. Alpeklokke, Bjærgplanter med runde til nyreformede, tykke, 
glatte og stedsegrønne rosetblade, Hængende, frynsede, lilla kroner. 
S, pueilla Baumg. Liden alpeklokke. 3-8cm. Stænglen 1-blomstret. Kronen 
l/4-1/5 frynset. Bladene ca. 10mm brede. V-VIII. Alm. 
S. montana Willd. Åben alpeklokke, 5-25cm. Stænglen med 6(8) blomster. 
Kronen 3/5-3/4 frynset. Bladstilkene med stilkede kirtler på 0,4-0,8(1) 
mm; stilken 8-10 x længere end selve kirtlen. Bladene 2-6cm brede. V-VI. 
s. hungarica Simonkai Stor alpeklokke. Stænglen med (1)2-8 blomster. 
Kronen mindst 1/3 frynset. Bladstilkskirtlerne 0,2-0,4(0,5)mm; stilken 
2-5 x selve kirtlen. V-VII. Alm. 2 underarter: 
ssp. hun,arica: 3-lOcm høj. Mest med 2-4 blomster. Bladene l-2cm brede, 
Kronen 1 3-1/2 frynset, 
ss~. major (Neilr,) S.Pawt.: -20(25)cm høj, Med 2-8 blomster. Bladene 
3- cm brede. Kronen 1/2-3/5 frynset. 
Hottonia palustris L. Vandrøllike. V-VII. Spredt. 
C~clamen purpurascens Miller Ægte alpeviol, 5-15cm. Bladene afrundet 
hJærteformede, 2,5-8x2-6cm, m.m. helrandede, ofte med plettet overside. 
Blomsterne nikkende og rødlilla. VI-IX, Sj. Måske kun forvildet. 
Lysimachia nemorum L. Lundfredløs. V-VII. Sj. 
L. vulgaris 1, Almindelig fredløs. VI-VII. Alm. 
L. nummularia L. Pengebladet fredløs. V-VII. Alm. 
L. punctata L. Prikbladet fredløs. VI-VIII. Alm. 
L. thyrsiflora L. Duskfredløs. V-VII. Spredt. 
Trientalis europaea L, Skovstjærne. V-VII. Sj. 
Glaux maritima L. Sandkryb. V-VIII. Sj. 
Centunculus minimus L. Knudearve. V-IX. Spredt. 
Anagallis arvensis L, Rød arve. Blomsterstilkene 10-30mm. Kronbladene 

173. 
5-7mm, med mange randhår, røde eller blå, ikke eller lidet savtakkede 

. fortil. V-X. Alm. 

Anafallis foemina Miller Blå arve. Blomsterstilkene 8-12mm. Kronblade
ne -5mm, med 0-få randhår, altid blå, mest utydeligt, uregelmæssigt 
savtakkede fortil. VI-IX, Alm. 
Samolus valerandi L. Samel, VI-IX, Spredt, 

PLUMBAG INACEAE 
Plumb~o europaea L, Blyrod. 30-lOOcm. Flerårig urt. Nedre blade lang
stilkee og ægformede, øvre siddende, øret omfattende, med melet under
side. Bægeret 5-7mm, tæt stilkkirtlet på ribberne. Kronen blålilla med 
et rør på 1,5 x bægeret, VII-VIII. Jud,Constan;a: Mangalia, Hagieni. 
Armeria. Fåreleger. De 4 arter regnes alle ind under A. maritima i Flo
ra Europaea. 

1. Ydre blade l,5-3,5mm brede, indre 0,5-lmm brede •··•·••••• pocutica 
" og indre blade nogenlunde lige brede 2. 

2. Hovederne 2-2 15(3)cm brede. Alpin plante på 5-25cm ••••••••• alpina 
" 1-2 \2, 5) cm " , 15-60cm høj. Lavere forekomststeder 3. 

3. 15-25cm. Bladene 0,8-1,2mm brede, tæt randhårede ••••••••• maritima 
30-60cm. " 2-3(4Jmm " , glatrandede barcensis 

• Armeria pocutica B.Pawt. 30-60cm. Ydre blade med 3(5) ribber; siderib
berne dog kun synlige forneden. De indre svagt 3-ribbede. Alle blade 
kort randhårede. VI-VIII, Sj. Jud.Maramure~: Bor~a ved V.Cizla, Poleni
le de sub Munte la Luhi og Straturi. 
A. alpina (DC.) Willd. Alpefåreleger. Bladene 2-4(1,5-5)mm brede, mest 
glatte. VII-VIII. Spredt. 
A, maritima (Miller) Willd. Engelskgræs. Hovedet 17-25mm bredt. Bæge
ret 5-5,5mm, rødbrunt, VI-VII. Jud.Bostriia-Nasaud: Blajenii de Jos. 

e A, barcensis Simk. Hovedet 10-15mm bredt. Bægeret 6-7mm, grønt, hvid
ligt eller brungrønt. VI-VII. Jud.Brasov: Harman, Prejmer, JudvHarghita: 
Lazare~ti, Tu~nad, Borsec? Moseplante. 
Limonium. Hindebæger. Trådformet støvfang. 
1. Bladene 2-6x0,5-2cm, oftest visne eller væk i blomst bellidifolium 

" 15-60x5-15cm, til stede under blomstringen 2, 
2. Stængel og blade hårede • , • , •••••• , ••• , •• , , ••• , , •••••• , •. ,latifolium 

11 
" " glatte 3. 

3, 1-blomstrede småaks. Tætknudrede dækblade •••····•••••••·· gmelinii 
2-blomstrede • Dækbladene ikke knudrede serotinum 

Limonium latifolium (Sm.) Kuntze Sølvhindebæger. 50-SOcm. Bladene 
25-60x8-i5cm. Stænglens skæl 5-6mm. Ydre dækblad hindeagtigt, indre med 
en hindekant på 0,7-lmm. VII-IX, Sj. 

L. fmelinii (Willd.) Kuntze 20-60cm. Bladene 2-llx2-3cm. Aksene 6-lOmm 
ogætte. Indre dækblad udrandet, ydre hindeagtigt undtagen ribben. 
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Stænglens skæl indtil 25mm, VII-IX, Spredt, 
Limoniwn serotinum (Rchb.) Pign. (L. vulgare ssp, s,) 30-50cm, Aksene 
l-2cm lange, Ydre dækblad urteagtigt, Stænglens skæl 6-18mm, VII-VIII, 
L, bellidifoliurn (Gouan) Dumort Gaffelhindebæger, 10-40cm. Toppens gre
ne knudrede. Talrige golde topgrene. Ydre dækblad hindeagtigt med urte
agtig ribbe, VII-VIII, Sj, 
Goniolimon, Ligner Limonium, men har kantet stængel, Indre dækblad tre
kløvet. Hovedformet støvfang. 

1, Aksene løse med 4-5 småaks pr. cm •••••••••••••••••••••• besseranum 
t1 tætte med ca. 8 småaks pr. cm 2, 

2 , Bægeret håret • , • , • , • , , ••• , ••• , •• , • , , • , , , •• , •.. , . • . . . . . . . ta tari cum 
t1 glat collinum 

Goniolimon tataricum (1,) Boiss. Hvidprikket hindebæger, 20-30cm, Bla
dene 2,5-l5x0,5-3,5cm, tæt hvidprikkede ovenpå, Aksene l0-13mm, Dækbla
dene fintdunede, Indre dækblad 5,5mm, VI-VIII, Spredt, 
G. collinum (Griseb.) Boiss. Randhåret hindebæger, 10-20cm, Bladene 
3-l2cm x 3-8mm, randhårede, Toppen svikkelagtigt halvskærmformet, Akse
ne lem, kugleformede. Indre dækblad 3,5-4mm, VI-VII. Sj. Østlig, 
G, besseranum (Schultes) Kusn. 10-20cm, Bladene 3-8cm x 3-15mm, ikke 
randhårede, spredt hvidprikkede, Toppen pyramideformet, Aksene 1-2cm, 
Indre dækblad 3-4mm. VI-VIII. Spredt, 

OLEACEAE 
Jasminum fruticans L, Buskjasmin, 1/2-3m, Busk med spredte, trekoblede 
m.m. stedsegrønne blade med omvendt lancetformede småblade pa l-2cm, 4-
kantede grene. Gule, lugtløse blomster på l-2cm, 1-5 sammen, med smalt 
rør og skålformet, 12-l5mm bred krave, V-VI, Sj. Jud,Constan~a. 
Fraxinus. Ask, 
1. Småbladene kortstilkede, Frugten med blivende bæger. 5~9 småblade 2, 

ti m.m. siddende, Frugten uden bæger 3. 
2, Toppene ofte endestillede. Bladstilken mest m.m. glat •••••• ornus 

" kun akselstillede, " tæt dunet pennsylvanica 
3. Knopperne sorte, Småbladene med flere takker end ribber ·•·•·••• 4, 

" brune. " så mange takker som ribber 5, 
4, Kviste og bladstilke tæt dunede •••··•••·····•···••• coriariifolia 

" " glatte excelsior 
5, Kviste og bladstilke glatte •·•••••••••·•······•··••• angustifolia 

" " tæt dunede pallisiae 
Fraxinus ornus L, Bjærgask. 1-lOm. Småbladene 2-3 x så lange som bre
de. Knopperne grålige eller brunlige, m.m. blåduggede, Kronblade fore
findes, 5-6mm lange, linjeformede, hvide. Oprette klaser. IV-V. Spredt, 
F. pennsylvanica Marshall Rødask, -20m. Barken brunligrød og lidt fu
ret, Knopperne brune. Småbladene 8-15x2,5-5cm, svagt tandede til hel
randede, m.m. dunede nedenunder. V-VI, Dyrket. 
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Fraxinus excelsior L, Ask, V, Alm. 
F, coriariifolia Scheele -20m. V, Sj. 
F. anrastifolia Vahl ss1. oxycarpa (Bieb,) Franca Smalbladet ask, -40m 
5-13 ancetforrnede småb ade pa 3-9xl-2,5cm, V, Alm. 
F, pallisiae Wilmott Dunask. -25m. V. Spredt, 
Syringa vulgaris L, Syren, IV-V, Spredt, 
S. josikaea Jacq, Ungarsk syren, l-4m, Bladene 6-12cm, m,m, elliptiske 
med spids eller bredt kileformet grund, Toppene l0-16cm, endestillede, 
mest enlige, med grundblade , Kronen mere rødlig i det, V-VI, Sj. Især 
M,Bihor og M,Gilau, 
Ligustrum vulgare L. Almindelig liguster, VI-VII, Alm. 

GENTIANACEAE 
1, Blomsterne 6-8-tallige og gule, Blågrønne enårige •••• Blackstonia 

ti 4-5-tallige 2. 
2, Kronen hjulformet med et meget kort kronrør ••••••••••••••• ••••• 3, 

ti med veludviklet kronrør, kraven kan godt være hjulformet 4, 
3. Enårig og grenet fra grunden ••••••••••••••••••••·••• Lomatogoniu.m 

Flerårig, " foroven Swertia 
4 , Enårige med lyserøde blomster ••••••••••• •••••••••••••• Centaurium 

Blomsterne ikke lyserøde 5, 
5, Kronen ikke frynset, men med vedhæng mellem kronfligene Gentiana 

" frynset, men uden vedhæng mellem kronfligene Gentianella 
Blackstonia perfoliata (L.) Hudson Spydbitterling. 15-40cm. Vedludvik
iet bladroset. øvre stængelblade sammenvoksede i hele deres bredde, Bæ
gertænderne smalt linjeformede. VI-VIII. Stranden ved Constania. 
B. serotina (Koch) Vollm. (B. acuminata ) Høstbitterling, . 10-30cm. Blad
rosetten mangler eller dårligt udviklet, øvre blade ikke helt sammenvok
sede og derfor indsnørede midtpå, Bægertænderne lancetformede, østlig, 
Centaurium. Tusindgylden. 

1. Blomsterne i en aksformet kvast •••••••••••••••••••••••••· spicatum 
" ti " halvskærmformet kvast 2, 

2. 1-årede stængelblade, Grundbladene 1-3-årede, 3-5mm brede littorale 
3-årede " , 3-7-årede, mest over 5mm brede 3, 

3. Toårig, Bladrosetten veludviklet under blomstringen ••••• erythraea 
Enårig. ti væk under blomstringen pulchellum 

Centaurium erythraea Rafn Marktusindgylden. 2 underarter: 
ssp. erythraea: Stængel og bladrand jævne, Alm. 
ssp, turcicum (Vel.) Melderis: Stængel og bladrand ru, Sj. 
c. littorale (Turner) Gilmour ssp, uliginosum (W.& K,) Melderis, 
Strandtusindgylden. V-VIII, Sj. 
C. pulchellum (Sw,) Druce Liden tusindgylden, VI-IX. Spredt. 
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Centaurium s1icatum (L,) Fritsch Akstusindgylden, 10-55cm. Oftest med 
bladroset, B omsterne 12-14rnm, V-X, Sj, 
Gentiana. Ensian. 

1, Med blomster i et endestillet hovede ••••••••••••••••••••••••••• 2, 
Blomsterne aldrig i endestillede hoveder 5, 

2, Kronen gul eller gullig, 5-8-tallig •••••••••••••••••••••••••••• 3, 
" blå og 4-tallig 4, 

3, Kronen rent gul, fliget til grunden ••••••••••••••••••••••·• lutea 
" smudsiggul, ofte mørkprikket, korttandet puncta ta 

4, Bægertænderne bredt trekantede, mest meget under røret , . cruciata 
" m.m. linjeforme de, ca. = røret phlogifolia 

5. Enårig uden golde skud •••••••.•. , ••••••.•••.••• , •••••• , • , • . • • • . 6 , 
Flerårig med golde skud 7, 

6, Bægeret med 2-Jmm brede vinger, Kronen 12-20mm bred ••• utriculosa 
" kantet, Kronen 8-12mm bred nivalis 

7, Krenrøret valseformet, l,5-2(3)cm langt ·•·•••••••••••••••·••••· 8, 
" tragtformet, 2,5-4cm langt 9, 

8, Bægerrøret med l-2mm brede vinger, Grundbladene mest 10-)0mm verna 
" højst l/2mm bredt vinget. 11 4-lOmm orbicularis 

9 , 20-80cm høj. Ingen grundbladsroset. Stængelbladene 3-8cm •••••• 10, 
5-12cm " , Med en " , " l-2cm 11, 

10. Bladene 2-4cm brede, med 3-5 ribber. Ensidige blomster asclepiadea 
" 4-6mm " , " 1 ribbe, Alsidige blomster pneumonanthe 

11, Kronen gullighvid med blå striber ····•••••••••••••••··•• frigida 
" blå 12, 

12, Tvært afskårne indskæringer mellem bægertænderne •••••••• acaulis 
Spidse indskæringer mellem bægertænderne clusii 

Gentiana lutea L, Gul ensian, 50-120cm, Bladene mest ægformede til el
liptiske, op til 25cm, buestrengede med 5-7 årer. Blomsterne i kranse, 
2-3cm, VII-VIII, Spredt, 
G, tunctata L, Prikket ensian, 20-60cm, Kronen 25-35mm med korte, op
ret e kranflige. Oprette bægertænder. VII-VIII, Spredt, 
G, ascle1iadea L, Svalerodsensian. 15-60cm. Oftest flerstænglet, Bla
dene æg- ancetformede og langt tilspidsede, tydeligt netårede. Blom
sterne 3,5-5cm, 1-3 sammen i de øvre bladhjørner, VII-IX, Alm. 
G, pneumonanthe L, Klokkeensian, VII-X, Spredt, 
G, frigida Haenke Hvid ensian. 5-lOcm. Kronen 2-3,5cm, med blå stri
ber og pletter (i svælget), Butte bægertænder. VII-IX, Sj, . 
G, cruciata L, Korsensian, 15-40cm. Oftest flerstænglet med grundroset 
Bladene 3-årede og omskedende, Kronen 2-2,5cm, blålig til grønlig ud
vendigt og rent blå indvendigt, Kronen ca. 3 x bægeret. VII-X. Spredt. 
C, phlogifolia Schott & Kotschy 10-20cm, Som foregående, men kronen 
ca. 2 x bægeret, VII-IX. Sj. M,Rodnei, M,Giurgeu, Ceahlau, M,Ciuca~, 
M,Birsei, 1\1,Bucegi, M,Leaota, M,Fagara~. 
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Gentiana clusii Perr,& Song, Storblomstret ensian, 5-lOcm, Bægerflige
ne bredest ved grunden, Kronrøret uden grønne prikker indvendigt, Sj, 
G. acaulis L, Tragtensian. 8-15cm. Bægertænderne oftest lidt indsnøre
de forneden, Krenrøret med olivengrønne prikker indvendigt, VI-VII,Alm. 
G, verna L, Vårensian, 3-12cm, Grundbladene lancetformede og spidse, 
Et lille tolappet vedhæng mellem kranfligene, IV-VII, Alm. 2 ssp.: 
ssh, verna: Bægeret ca, 6mm bredt, vingerne ca. 1mm brede, lige brede 
i ele længden, 
ssp, alata (Griseb,) Lemke: Bægeret 7-lOmm bredt, vingerne indtil 2mm 
brede, tydeligt bredere midtpå eller i nedre halvdel. 
G. orbicularis Schur (G, favratii) Rundbladet ensian. 3-6cm. Tæppedan
nende med mange golde skud. Nedre blade 6-8x5-7mm. Blomsten sidder 
højst 2mm over det øverste bladpar, VII-IX, Sj. 
G. nivalis L. Sneensian. 3-12cm. Spinkel, ofte grenet fra grunden og 
med mange blomster, Bægerrøret 6-7x2-4mm, Kronrøret l0-18mm. Alm. 
G, utriculosa L. Opblæst ensian, 8-15(25)cm. Ofte grenet og flerblom
stret, Kronrøret l5-20mm, Kronfligene 5-8mm, stærkt blå. V-VIII. Spredt 
Gentianella, Ensian, 

1. Kronfligene med delvist frynset rand ••••••••••••••••••••• ciliata 
ti uden frynset rand 2. 

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

3, Kronen 15-30mm. 2 meget brede+ 2 smalle bægertænder ••••• baltica 
" indtil 12mm. Bægertænderne ens tenella 

4. Bægerrøret meget kortere end tænderne, Kronen 12-20mm •• bulgarica 
ti mindst 1/2 x tænderne 5, 

5, Kronen 16-18mm. Kapsel og frugtknude m,m, siddende •••••• amarella 
18-45mm, ti " " stilkede 6. 

6, Kronen 24-45mm, Bægeret 3/5 delt ••·••••·••·••·····••••· austriaca 
18-25mrn, " højst 1/2 delt lutescens 

Gentianella tenella (Rottb,) Borner Spæd ensian. 2-lOcm. Bladene 3-6 
x sa lange som brede, de nedre l0-12mm, Kronen mest himmelblå, røret 
2-4 x så langt som bredt. Blomsterne langstilkede, VII-IX, Sj. 
G. ciliata (L,) Borkh, Frynset ensian. 6-25cm, Toårig, Kronen 35-50mm 
og firtallig, blå, med udstående flige, der er frynsede i den indre 
halvdel .. langs randen, VIII-IX. Spredt, 
G. baltica Murb, Baltisk ensian. VII-IX. 1 fund fra Cluj-Napoca, 
G. amarella (L.) Borner Smalbægret ensian. ? 

G. bul!arica (Velen.) Holub Bulgarsk ensian. 4-lOcm. Grenet fra grun
den, B omsterstilken længere end bægerrøret. Bægertænderne 2-3 x røret, 
Kronen 12-20rrun, hvidlig eller bleglilla, VIII-IX. M.Girbova (Cumpatu, 
Gagu), M,Bucegi (alm.), M,Birsei (Piatra Mare, Piatra Craiului), 
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Gentianella austriaca (Kerner) Holub østrigsk ensian. 5-25cm. Ofte gre
net fra grunden. Blomsterstanden noget halvskærmformet. Kronen ofte no
get rødligt lilla. VI-IX. Sj. 
G. lutescens (Velen.) Holub (G. praecox) Gullig ensian. 5-30cm. Ugrenet 
eller grenet for oven. Blomsterstanden mest lidt kegleformet. Kronen 
mest rødligt lilla, ellers gullig. VI-IX. Alm. 

Lomato~onium carinthiacum (Wulfen) Rchb. Lav furekapsel. 5-9cm. Stæng
lerne irkantede. Bladene æg- til lancetformede, 7-18x4-7mm. Kronen 
12-18mm bred, blegblå til hvid. Langstilkede blomster, VI-IX. M.Bucegi 
Swertia perennis L. Stjærneensian. 15-60cm. Nedre blade i en slags ro
set, 4-lOxl-2cm. Blomsterne i en åben kvast. Kronen spidsfliget, mørkt 
skidenlilla; fligene l0-16mm, ca . 2 x bægeret. VII-IX. Spredt. 
s. 1unctata Baumg. 10-35cm, Som foregaende, men kronen grønliggul med 
lil a prikker, ikke meget længere end bægeret. VI-VII, Sj. 

MENY ANTHACEAE 
Menyanthes trifoliata L, Bukkeblad. V-VI. Spredt. 
Nymphoides peltata (Gmelin) Kuntze Søblad. VII-IX. Spredt , 

APOCYNACEAE 
Vinca minor L. Liden singrøn . Stængelgrunden forveddet, Bladenes side
ribber udgar under en vinkel på 30-50°. III-VI. Alm. 
v. herbacea W,& K, Smalbladet singrøn, 30-60cm, Stænglerne urteagtige, 
visner om vinteren ligesom bladene. Disse smallere end hos minor. Side
ribberne næppe synlige eller udgår under en vinkel pa 10-30°. V-VI, Alm. 

ASCLEPIADACEAE 
1, Forve dde de slyngplan ter • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 • 

Urter 3. 
2. Bladgrunden dybt hjærteformet ····••·••••••••••••·•••••• Cynanchum 

" afrundet til kileformet Periploca 
3. Kronen grumsetrosa . , •••..•.•• , ••..•••...... , •..••••• , •• Ascle:pias 

" ikke rød Vincetoxicum 
Periploca graeca L. Træranke. 2-lOm. Bladene bredt elliptiske, 4-12 x 
2-?cm, hindeagtige, stilkede. Mangeblomstrede, akselstillede kvaste. 
Blomsterne ca. 2cm brede, mørkt brunlilla med grønlig yderside.IV-VI.Sj 
Ascle!ias syriaca L. Kæmpesilkeplante. l-l,5m. Adskillige oprette 
stæng er med 15-23cm lange, modsatte, omvendt lancetformede blade. Man
geblomstrede 6-12cm store, kugleformede . skærme fra de øvre bladhjørner. 
VI-VIII. Indslæbt. 
Cynanchum acutum L. Spids svalerod. l-3m. Bladene spidst ægformede. 
Tætte skærme i bladhJørnerne pa l -6cm lange stilke. Kronen hvid eller 
blegrød, 8-12mm bred, VI-VII. Spredt. 
Vincetoxicum. Svalerod. 

1. Kronen mørk 
" hvid 

2. Kronfl i gene 

3. Kronfligene 
" 
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 • 

eller hvidgul 
hårede indvendigt 
glatte 
dunede indvendigt 
glatte 

3, 
• . . . • • . • . • . . . . . • . . . . • . • . • • • scandens 

fuscatum 
••••• , • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • rehmannii 

hirundinaria 
Vincetoxicum scandens Somm.& Lev. Slyngende svalerod. 80-150(200)cm. 
Stænglen slyngende og fintdunet. Bladene 9-13X4-8cm, Kvaststilkene 1-5 
cm. Kronen mørklilla, 8mm bred. V-VIII. Letea i Donau-deltaet. 
V. fuscatum (Hornem.) Rchb.f, (V. minus) Brun svalerod. 20-40cm. Op
ret. Bladene 3-6,5xl,5-4cm. Kvaststilkene indtil 5mm. Kronen brun, 8-10 
mm bred. V-VII. Jud.Constanta: Murfatlar. Jud.Tulcea: Magurele, 
V. rehmannii (Boiss.) 80-150cm. V-VIII, Jud.Tulcea: Babadag. - Maske 
en farvevariant af V. scandens. 
V. hirundinaria Med. Svalerod. V-VIII. Alm. 

POLEMONIACEAE 
Polemonium coeruleum L, Jakobsstige. 30-90cm. Flerårig urt med ulige
finnede blade med oftest 10-12 lancetformede bladpar. Lyseblå, 8-15mm 
brede, nærmest hjulformede blomster i svikler i en endestillet top. 
VI-VII. Spredt. 

CONVOLVULACEAE 
Cuscuta. Silke. 

1. 1 griffel. Blomsterne i akslignende stande ••••••·•••••••••••·•• 2, 
2 grifler. mest i hoveder 3, 

2. Griflen i frugt 2-3 x støvfanget •··•••••·••••••••••• lupuliformis 
n ° " ca. = 0 monogyna 

3 • Støvfangene hovedforme de • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • 4 • 
" forlængede 8. 

4. Blomsterne i løse nøgler. Kronfligene oprette ••••••••• suaveolens 
" i tætte 5. 

5. Kronfligene trekantede og spidse •••••••••••••••••••••••••·•···· 6. 
" ægformede og butte 7. 

6. Kronfligene længere end kronrøret •·•••••••••••••••••• bassarabica 
" højst lig kronrøret campestris 

?. Blomsterne 5-tallige ··········••••••••••••••••••••••••• cesatiana 
" 4-tallige tinei 

8. Bægerrøret gyldent, skinnende og netaret som tørt •••• approximata 
" anderledes 9. 

9. Griflerne kortere end frugtknuden. Hovederne 10-15llllll brede •••• 10, 
" mindst lig " • " 5-lOmm 11, 

10. Stænglen næsten ugrenet. På Alm. hør •••••••••••··•••••• epilinum 
" stærkt grenet. Mest på Nælde eller Humle europaea 

11. Blomsterne 4-5mm. Kronrøret l,6-2,7mm ••••••·•···••••••• trifolii 
" l,5-3mm. Kronrøret indtil 1,5mm 12. 

12. Bægertænderne aflange, længere end røret ••••••••••••• planiflora 
trekantet-ægformede, spidse, ca.= røret epithymum 
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Cuscuta tinei Insenga (C. australis ssp. t.) Firtallig pileurtssilke. 
Bægeret ca.= kronrøret. Kronskællene ofte meget små. VI-IX. Spredt. 
C. cesatiana Bertel. (C. australis ssp. c,) Femtallig pileurtssilke. 
Bægeret ca.= kranrøret. Kronskællene når næsten støvdragerne . VI-IX, 
C, camkestris Yuncker Svinesilke, Bægeret ca. = kranrøret, Kronfligene 
ca.= ronrøret, Kronskællene lange og tætfrynsede, V-XI , 2 underarter: 
ssp. campestris: Blomsterne 2-4=, ofte 10-25 i hovederne. 
ssp, pentagona (Engelm,): Blomsterne indtil 2(2,5)mm, mest 3-10 sammen. 
C. bassarabica Buia V-X, Sj. 
C. suaveolens Ser. Vellugtende silke. Hovederne 8-12mm brede, Bægeret 
1/3-1/2 x kronrøret, Kranfligene 1/2 x kranrøre t . Kronskællene nar støv
dragernes grund. Kapslen 3-4mm. Mest på dyrkede Kløver og Lucerne. Sj. 
c. europaea L, Nældesilke. Y-X. Alm. 
C. epilinum Weihe Hørsilke. Gulgrøn. Bægeret= kronrøret. Kranfl igene 
kortere end kronrøret, mest oprette. Kronskællene kortere end kronrøret. 
På Hør og Camelina sativa. VI-IX. Alm. 
C. trifolii Bab, Kløversilke. VI-IX. Mest på Ærteblomster. Alm. 2ssp: 
ssp. tr1folii: Bægeret kortere end kronen. Nøglerne 8-l0mm brede. 
ssp. prodani1 (Buia ) : Bægeret ca.= kronen. Nøglerne 10-15mm brede. 
C. epithymum (L.) L, Lyngsilke, Kronrøret lidt længere end bægeret. 
Kronen mest lyserød. Stænglerne ofte rødlige eller rødlilla. Griflerne 
2 x frugtknuden. V-X, Alm. 
C, klaniflora Ten. Hvidblomstret silke. Bægeret lig kranrøret, med for
tyk ede og halvt cylindriske tænder. Kronen hvid, dens flige= kranrøret . 
C, approximata Bab. Fluevingesilke, Bægeret gulligt og fluevingeagtigt 
1 tør tilstand, tænderne ender i en kort knude. Nøglerne 7-12mm brede. 
C. lupuliformis Krocker Pilesilke . Stænglen ofte rødlig. Bægeret 1/3-
1/2 x kronrøret. På Pil og andre træer. VI-IX. Alm. 
C. monogyna Vahl Engriflet silke. Bægeret 2/3-1 x kranrøret. Mest pa 
buske og træer. VI-IX. Spredt. 
Calystegia seå_ium (L,) R.Br. Gærdesnerle. J<'orbladene dækker ikke bæge
ret helt, fla e, 15-18xl0-13mm, V-IX. Alm. 
c. silvatica (W.& K,) Griseb. Skovsnerle. Ligner den foregående, men 
forbladene dækker bægeret helt, opbl æste, 20-35xl4-30mm. Kronen mest 
5-9cm. VI-VII. Spredt. 
Convolvulus, Snerle. 

1, Stænglen m.m. slyngende , Bladgrunden hjærte- til pilformet •·•••• 2. 
" ikke " • " afrundet til til smalnet 3. 

2, Bladene dybt fligede, Kronen katostrød ••••••••••••• elegantissimus 
" m.m. helrandede. Kronen hvid til blegrød arvensis 

3. Bladgrunden afrundet til bredt kileformet, Strandplante persicus 
" j ævnt tilsmalnet i s tilken 4. 
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4. Stænglen i det mindste forneden mest udstående behåret cantabrica 

lineatus " tiltrykt silkehåret 
Convolvulus tersicus L. Sandsnerle. 20-40cm. Krybende, forveddet stæn
gel med opre te grene, Bladene faste, elliptisk~aflange, afrundede f or
til, Kronen 3-4,5cm, hvid. VI-VII, Sj. Jud-Constanja: Constanja la Ma
maia, Agigea, Eforie, Jud-Tulcea: Sf.Gheorghe, Cardon, Sfi~tofca. 
C. l ineatus L. Smalbl adet snerle. 10-20cm, Flerårig. Bladene linjefor
mede til ellipt iske, de nedre med udvide t , hindeagtig grund. Kvaststil 
kene meget kortere end støt tebladene. Blegrød krone. VI-VII. Sj. 
C. cantabrica L. Rank snerle. 15-40cm. Nedre bl ade ude.n hindeagtig 
grund; ellers linje- til omvendt lancetformede. Nedre kvaststilke læn
gere end støttebladene. Lyserød krone. V-VII. Spredt. 
c. arvensis L. Agersnerle, V-IX. Alm. 
c. elegantissimus Miller Syvfliget snerle. 30-l00cm. Bladene næsten 
helt delte 1? smalle, helrandede flige. Kronen 2-3cm bred. V-VI. Sj. 
Ipomoea turpurea (1,) Roth Rød tragtsnerle. l-4m. Mes t enårig. Kronen 
4-6cm, b a, l i lla eller lyserød. Bla dene hjærteformede, 5-15cm. Støv
fanget med hovedformede lapper (trådformede hos Convolvulus ) . Forvild, 

B0RAGINACEAE 

1. Kronen hjulformet med ganske kort rør •••••••••••••••••••••••• • • 2. 
med veludviklet rør 3 , 

2. Kronen med spidslappede flige ••••••••••••••··•••·••·•··•·· Borago 
11 butlappede flige Omphalodes 

3. Blomsterne uden støtteblade ·····•·······•··•··•••••·••••••••··• 4. 
=d II ll. 

4. Kronen uden kranskæl, hvid ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 5. 
med " ikke hvid 6. 

5. Kronen tragtformet, 8mm bred. Nødderne kødede •••••••••••• Argusia 
skålformet, Nødderne tørre Heliotropium 

" 

6 . Kronen valse- til kegleformet ................................. , 7, 
" tragt- el ler hjulformet 8. 

7. Kronen 1/3 lappet, gul. Nødderne skiveformede, 14mm brede Rindera 
" ganske kortlappet. Nødderne indtil 6mm, ægformede Symphytum 

8. Nødderne åbentsiddende og piggede ·······••·••·••••··• cynoglossum 
" uden pigge, højst med tornet rand 9 . 

9 . Nødden navl eformet udhulet. Kranrøret kort •••••·••••·· 0mphalodes 
" ikke udhulet. Kronrøret tydeligt 10. 

10. 2-8cm høj flerårig. Bladhårene= bladbredden •••••••• Eritrichium 
Bladhårene kortere end bladbredden Myos otis 

11. Kronen valseform.et, hængende, m.m. gule •••••••••••••••••••••• 12. 
" tragtformet eller med udbredt krave 13. 

12, Planten glat, men ofte hvidknudret ·•••·······•····••••• Cerinthe 
" stivbørstet Onosma 

13, Frugtbægeret forstørret, fladtrykt og tandet ··•••• • •••• Asperugo 
" ikke fladtrykt eller tandet 14, 
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14. Nødderne piggede og m,m. fritsiddende •·•••••••••••••••••••••• 15. 
ti ikke piggede 16. 

15. 2 nødder, Kronen 2-4mm, blå •••••••••••••••••••••••••••• Hochelia 
4 ti Lappula 

16. Kronen med veludviklede svælgskæl ••·•··••·•••••···••••·•·•••· 17. 
11 uden svælgskæl eller blot med udbugtninger 18, 

17. Svælgskællene glatte. Kronen lyseblå ••••••••••••••••••• Myosotis 
" hårede eller kirteltandede Anchusa 

18, Krenrøret krumt, Kronen lidt uregelmæssig •••••• • ••••• • ••• Echium 
" ret, Kronen regelmæssig 19, 

19, Bægeret delt næsten til grunden ••••••••·•·•••••••··•••••••••• 20. 
t1 højst 2/3 delt 21, 

20. Nødden med stilket grund Kronen mørkeblå hele tiden ••••• Alkanna 
11 stilkløs. Kronen hvidlig eller først rødlilla Lithospermum 

21. Bægeret trindt, oppustet som modent ·····••·······•·•·••··• Nonea 
" 5-kantet Pulmonaria 

Argusia sibirica (L,) Dandy 10-40cm. Krybende jordstængel, Opret. Bla
dene l-4cm. Korte, fåblomstrede svikler. Kronrøret 6-7mm, ca. 2 x bæge
ret. Kronen håret udvendigt, Frugten 6-lOmm. V-VIII, Sj. på sandstrand, 
Heliotropium. Skorpionsurt. 

1, Flerårig. Bladene m.m. aflange, indtil 4xlcm •••••••• curassavicum 
Enårig, Bladene m.m. ægformede.Bispestavsformedesvikler 2. 

2. Bægeret under 1/4 delt, bliver pæreformet og tykt i frugt supinum 
11 delt næsten til grunden 3, 

3, Kronen 4-6,5mm lang og 4 15-8mm bred •••••••••••••••·••• suaveolens 
ti 2-5mm lang og 2-4\ 5)mm bred 4. 

4, Støvfanget kegleformet, mest finvortet eller håret •·••••• dolosum 
11 linje-sylformet, oftest glat europaeum 

Heliotropium euro~aeum L. Alm. skorpionsurt. 5-40cm. Oftest opret. 
Gragrøn og tiltry t dunet. Bladene mest 2-3xl-2cm, stilken l-l,5cm, Bæ
gerbladene 0,4-0,8mm brede. V-VII. Spredt. 
H. dolosum De Not. Kystskorpionsurt, 5-40cm. Bægerbladene o,8-1,lmm 
brede, ellers som foregående, V-VII, Sj. Jud.Tulcea 
H, suaveolens Bieb. Vellugtende skoprionsurt. 5-40cm. Blomsterne vel
lugtende. Bægeret 4-6,5mm. Frugten mest håret. V-VIII. Sj. 
H, curassavicum L, 20-50cm, Liggende, glat, ret blågrøn og kødet, 
Svikierne ikke bispestavsformede, 2-6cm. Kronen l-2,5mm, VI-X. Forvild, 
H. supinum L, Lav skorpionsurt. 10-30cm, Ligner europaea, men hvidfil
tet, med opret midtergren og udstrakte sidegrene. VI-VIII. Sj. 
Lithospermum. Stenfrø. 
1. Blomsterne mørkeblå. Flerårig ••••••••••• • ••••••. purpurocaeruleum 

" hvidlige 
2, Planten stærkt kirtlet, Enårig •••••••••••••••••••·••• 

ikke eller ganske svagt kirtlet 

2. 
glandulosum 

3. 
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3. Bladene med tydelige sideribber. Flerårig ••••••••••••• officinale 

ti uden " t1 , Enårig arvense 
Lithospermum officinale L, Lægestenfrø. V-VI, Alm. 
L. purpurocaerulewn L. Blåt stenfrø. 15-60cm. M.m. oprette stængler i 
større bevoksninger. Bladene lancetformede, spidse, 3,5-8cm, Blomsterne 
først rødlilla, siden mørkeblå, 14-19mm, ca. lem brede. V-VI, Alm. 
L. arvense L. Agerstenfrø. V-VII. Alm. 
L. glandulosum Velen, Kirtelstenfrø. 10-30cm, Nær foregående, med man
ge, oprette stængler. V-VII. Spredt. 
Onosma. Æselurt. Lysegule, kortlappede , hængende blomster. 

1. Bladundersidens børster enkle ••••••···•·•••••••••••••••••••••••• 2. 
t1 

11 med stjærneformet grund 3, 
2. Kronens yderside stort set glat •••··••••••••·•••·•••·••••• lypskyi 

" " kort udstående håret macrochaetum 
3, Begge bladsiders børster med stjærneformet grund. Kronen 20-24mm 4. 

Oversidens børster med enkel grund. Kronen 13-16mm 5, 
4. Nedre støtteblade mindst= bægeret. Glat krone ••••••·•••• tauricum 

ti ti kortere end bægeret, Dunet krone heterophyllum 
5. Børsternes grund med 8-10 stråler , Korte hår mellem børsterne 

arenarium 
Børsternes grund med 4-5 stråler. Ingen hår mellem børsterne 

pseudoarenarium 

Onosma lypskyi Klokov 30-60cm. Støvknapperne frie, kun sammenvoksede 
ved grunden, med et 1mm langt endevedhæng. Støvtrådenes frie del 2,5-3 
mm, Planten grenet fra omkring midten. V-VII. Jud . Tulcea: Caugagia, Vi
sterna, Babadag, 
O. macrochaetum Klokov &: Dobrocz. (0, visianii p.p.) 30-60cm, Støvknap
perne rørformet sammenvoksede og udragende, vedhænget ca,2mm, Støvtråde
nes frie del 5,5-6mm. Planten grenet fra grunden. V-VII. Spredt. 
o. tauricum Pallas 10-40cm, Bægeret mest med enkle børster. Kronen 2-3 
x bægeret, V-VI, Sj, Jud.Constan~a. 
o. heterop}'llum Griseb. 15-40cm. Bægeret med enkle samt nogle stjærne
børster me korte stråler. Kronen ca. 2 x bægeret, tilsmalnet fra spid
sen mod grunden, VI-VII, Spredt. 2 underarter: 
ssp. heterophyllum: Kronen 20-24mm, 6-7mm bred foroven. Grenet foroven. 
ssp, banaticum (Sandor): Kronen 25-30mm, 5-6mm bred foroven. Stænglen 
grenet fra midten. 
O. arenarium w.&: K, Sandæselurt. 30-60cm, Mangegrenet. Nedre blade 
4,5-i8cm x 4-13mm. VI-VII. Spredt. 
O. pseudoarenarium Schur Stenæselurt. 30-80cm. Som den foregående . V-V1 
Spredt, 

Cerinthe minor L. Fligkronet voksurt, 15-45cm. Blågrøn 1-2-årig. Øvre 
blade ægformede med omfattende grund. Kronen 10-12mm, 1/2 delt, med op-
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rette, spidse flige, gul. VI-VII. Alm. 
Cerinthe auriculata Ten, Purpurvoksurt. 20-40cm. Flerarig. Som foregå
ende, men kronen lilla omkring midten og ofte også på tænderne. VI-VII. 
Sj, Jud.Ilfov: Comana, Jud-Tulcea: Babadag. 
C. glabra Miller Alpevoksurt. 20-40cm, Flerårig, Som de foregående, 
men kronen 8-13mm, med små, udadbøjede, lapper foroven; gul, ofte med 5 
mørkerøde pletter i svælget, V-VII, Spredt. 
Alkanna tinctoria (L.) Tausch Farvestilkfrø. 15-)0cm. Tæt stivharet 
flerårig. Forneden med rester af visne blade. Nedre blade smalt spatel
formede, øvre linjeformede, Kronen mørkeblå med tragtformet krave og 
et kronrør på 6-7mm. V-VII, Sj. 
Echium vulgare L. Alm. slangehoved, VI-IX. Alm. 
E. italicum L. Blegt slangehoved. 40-lOOcm. Opret toårig med en enkelt 
kraftig stængel og en m.m. stærktgrenet, stor, ret smal stand. Kronen 
10-12mm, blegt gråbrun, meget smalt tragtformet. VI-VIII. Spredt. 
E. russicum Gmelin Rødt slangehoved. 30-lOOcm. Kronen blodrød, m,m. 
tragtformet, 9-12mm, 4-6 x bægeret. VI-VII. Alm. 
Pulmonaria. Lungeurt. 

1. Kronen rød hele tiden •••••••••••••••••••••···•••••···•••••••••·• 2. 
højst rød i begyndelsen, ellers blå eller lilla ). 

2, Bladet jævnt tilsmalnet i stilken, blødt håret ••••••• filarszkyana 
" brat 11 

" " , ruhåret rubra 
3, Grundbladene med hjærteformet eller afskåret grund •••••• • ••••••• 4. 

11 
" tilsmalnet grund 5, 

4. Grundbladene hvidplettede, pladen længere end stilken officinalis 
11 uplettede, pladen kortere end stilken obscura 

5. Stænglen foroven samt sviklerne tæt børsteharede og med kortere 
kirtelhår. Støvknapperne mest sortlilla ··•··•••··•••••• mollis 

Stænglen foroven samt sviklerne tæt kirtelhårede og med få bør-
ster. Støvknapperne gule mollissima 

Pulmonaria obscura Dum. Almindelig lungeurt. III-V. 
P. officinalis L. Hvidplettet lungeurt. III-V, 
P. rubra Schott Rød lungeurt. 15-)0cm. Stængelbladene indtil 5mm nedlø
bende, de nederste tydeligt mindre end grundbladene. V-VII. Alm. 
P. filarszkyana Jav. 15-)0cm. Stængelbladene l-2cm nedløbende, de ne
derste ikke meget mindre end grundbladene. V-VII, M.Maramure~, M,Rodeni, 
Obcinele Bucovinei. 
P. mollis Wulfen Blød lungeurt. 15-35cm. Grundbladene uplettede med 
blødhåret overside. Stænglens øvre del samt blomsterstanden med kirtel
hår. III-V. 
P. mollissima A.Kerner Nær foregående. 
Nonea atra Griseb. Sortrød kosakurt. 10-45cm. Planten uden kirtelhår. 
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Stængler og bladstilke tæt dunede med hår på 1,5-)lillll med knudeformet 
grund. Kronen sortrød, 10-14mm. V-VI. Spredt. 
Nonea pulla (L.) DC. Brun kosakurt. 20-50cm. Planten tæt og kort kir
teldunet samt børstehåret. Bladene tæt tiltrykt blødharede. Kronen 10-
14mm, brunlilla. V-VII. Alm. 
N. pallens Petrovic Bleg kosakurt. 15-35cm, Planten kirteldunet og 
spredt børstehåret. Kronen ca. 8mm, bleggul eller hvid. Bægeret 5-8 i 
blomst, 10-15 i frugt, 3/5 delt. V-VI. Jud.Mehedin;i. 
Symphytum. Kulsukker. 
1. Støvtråden ca. sa bred som støvknappen. Kronen tit lilla officinale 

" smallere end støvknappen. Kronen bleggul eller hvid 2. 
2. Kronskællene udragende. Kronen 5-7mm ••••••••••••••••••• ottomanum 

" indesluttede, Kronen 10-20mm 3. 
3. Nedre blade tilsmalnede i bladstilken ••••••••••••••·••• tuberosum 

med afrundet, afskåret eller hjærteformet grund 4. 
4. Stænglen ugrenet. Grundbladene indtil 25cm x l0-17cm •••• cordatum 

grenet. Nedre blade 6-7x3-4cm, kortstilkede tauricum 
Symphytum officinale L. Lægekulsukker. V-VIII. Alm. 2 underarter: 
ssp, officinaie: Stænglen tydeligt vinget. Bladene børsteharede. 
ssp, uliginosum (Kerner) Nyman: Stænglen næppe vinget. Bladene med 
spredte, meget korte børster, 
s. tuberosum L, ssp. nodosum (Schur) So6 Knoldkulsukker. 12-50cm. 
Med rodknolde. Stænglen kantet, delvist vi_nget. De større blade 7-9x3-4 
cm. Kronen 13-19, bleggul. IV-V. Alm. 
s. cordatum W,& K. Hjærtebladet kulsukker. 15-35cm. 2-4 stængelblade, 
de nedre store og langstilkede, med hjærteformet grund. Kronen 13-18mm 
og bleggul. V-VI. Alm. 
S. tauricum Willd. Orientalsk kulsukker. 20-60cm. Bladene med svagt 
hJærteformet til afrundet grund, Kronen 9-12mm, bleggul. IV-V. Sj. 
Jud.Tulcea, Jud.Vaslui. 
S. ottomanum Friv. Smablomstret kulsukker. 40-60cm. Bladene m,m. æg
formede med afrundet-kileformet grund, de øvre siddende og lidt nedlø
bende.IV-VII. Sj. 
Anchusa. Oksetunge. 
1. Kronrøret krumt. Kronen lidt uregelmæssig, lyseblå • • • • • • • • • • • • 2 • 

ret. Kronen regelmæssig 
2, Kranrøret krummet omtrent midtpå 

under midten 
3. Kronen bleggul 

" ikke gul 

3. 
........ , . . . . . . . . . . . . . . arvensis 

orientalis 
ochroleuca 

4. 
4. Kronrøret meget kortere end kraven ••••••••·•••••••••• barrelieri 

" mindst lig kraven 
5. Griflen 2-3 x frugtbægeret 

" kortere i frugt 

5, 
.........••........•.......... stylosa 

6. 
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6. Bægertænderne butte ....••••.•••••.. , , ..•.••....•..•......•.••.. 7. 

" spidse 9. 
7, Planten halvglat eller med børsterne under 1mm •••••••••• gmelinii 

" med børster på over 1mm 8. 
8. Planten m.m. grå. Kronen 6-Bmm, rødlilla, senere blå leptophylla 

grøn. Kronen bredere, blegblå eller rødlilla velenovskyi 
9, Kronen bleglilla til hvidlig, kraven 5-7mm bred ••••••••• thessala 

11 mørklilla til mørkeblå, 11 7-15mm " 10. 
10. Nødderne 7-10x2-3mm. Kronen mørkeblå ······•··••••••••··•• azurea 

" ca. 2x4mm. 11 mest mørklilla 11. 
11. Støttebladene bredt og skævt trekantede ···••·••••••·•••• procera 

" lancetforme de officinalis 
Anchusa leptophylla R.& Sch. Gråhåret oksetunge. 40-70cm. (2-)flerå
rig. Med tætte, korte, bløde hår uden knudret grund. Bladene 5-lOcm. 
Ofte flere, korte, tætstillede svikler, V-VII, Spredt. 
A. gmelinii Ledeb, Ru oksetunge. 30-80cm. Opret flerarig. Bladene 5-15 
cm x 3-Bmm. Sviklerne korte, få eller enlige. Bægeret højst 1/2 delt. 
Kronen lilla eller blegblå, 7-lOmm bred , VI-VII, Jud-Galaii, 
A. ochroleuca Bieb. Gul oksetunge. 30-80cm. Hårene tætte, korte, blø
de, tiltrykte, mest uden knudret grund , Flere, korte, tætstillede svik
ler. Bægeret højst 1/2 delt, V-VII. Spredt. 
A. officinalis L. Lægeoksetunge. Frugtbægeret ca. 10mm, Griflen rager 
ud af bægeret. Nøddernes knuder m.m. adskilte. V-IX. Alm. 
A, procera Besser 60-170cm. Nær foregående, Frugtbægeret 7-8mm, Grif
len ikke udragende. Nøddernes knuder rører hinanden. VI-VII. Spredt. 
A. velenovsk~i (Gusuleac) Stoj. Nær de 2 foregående, men bægeret 3-5 
mm. Kystomra erne. 
A. azurea Miller (A. italica) Blå oksetunge. 60-130cm. 2-flerårig. 
Kronen ganske stor, 10-15mm bred, med hvide, hårede svælgskæl , Bægeret 
dybt delt. Blomsterne l-2cm adskilte i frugt. V-VII. Spredt. 
A. thessala Boiss.& Spr. Bleg oksetunge. 10-40cm. Enårig. Børsterne 
med stærkt knudret grund. Sviklerne parvise og korte. Støttebladene ca. 
= kronen, Bægeret delt næsten til grunden. V-VI, Sydøst. 
A. stilosa Bieb. Langgriflet oksetunge. 15-40cm. Enårig med spredte, 
kraftige hår med knudret grund. Bladene ofte finttandede. Sviklerne 
korte og parvise. Kronen blålilla, 7-lOmm bred. V-VI. Spredt. 
A. barrelieri (All.) Vitman Topoksetunge. 50-lOOcm, Mange kvaste i en 
topformet stand. Bægeret 2-3mm, op til 6mm i frugt, tænderne meget but
te, Kronrøret l-l,5mm. Kronen 7-lOmm bred, blå til blålilla. V-VI, Alm. 
A. arvensis (L.) Bieb. Krumhals. Bladene lancetformede, randen ofte 
bølget. Børsterne kraftige og stive. Svikkelaksens børster ca. 2mm, 
vandret udstående, Sviklen ret tæt. V-IX. 
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Anchusa orientalis (L.) Rchb.f. Bladene bredt lancetformede, næppe 
bølgede i randen, deres børster tynde og dunagtige. Svikkelaksens bør
ster ca, 1mm, oprette til til trykte. Frugtsviklen meget åben, 
Borago officinalis L. Hjulkrone.20-60cm. Stivhåret, opret enårig med 
2-3mm lange børster. Kronen med et ganske kort hvidligt rør og vandret 
udstående kronflige på op til 15mm, Støvdragerne rørformet fremadrett •. 
Asperugo procumbens L. River IV-V, Spredt. 
Rochelia disperma (L,f.) C.Koch Ringbæger. 5-20cm, Kronen 2-4mm, bla, 
med valseformet rør og lille, tragtformet krave. Bægeret helt delt, til 
sidst ringformet indadbøjet over frugterne, IV-V. Sj. 
Myosotis. Forglemmigej. 
1. Bægeret med 1 slags hår, alle tiltrykte og rette; højst 1/2 delt 2 , 

" 
11 kroghår eller med udstående samt til trykte har 4, 

2, Bægertænderne længere end brede •••·••••••••••••••••••·••·••• laxa 
" så lange som 11 3, 

3, Nedre bladundersider med tilbagerettede hår på 0,6-lmm •• nemorosa 
" 

11 
" fremadrettede hår på 0,3mm scorpioides 

4. Flerårig •••.•.........••.•..•....•••••.•••• , ••. .••.••.•••• , ••.• 5 , 
Enårig 8. 

5. Rosetbladene tydeligt stilkede, Nødden but •• •••••••·· ·••••····· 6 . 
" jævnt tilsmalnede. 11 spids 7. 

6. Stængelbladene spidse . Bægerhårene m.m. tiltrykte •••• stenophylla 
" ej " • 11 m.m. udstående alpestris 

7, Kronrøret højst så langt som bægeret ••••••··••••••••••• silvatica 
" længere end bægeret decumbens 

8. Frugtstilkene 1 ,5-2 x bægeret ••••••·••••••••••••••••••••••••••• 9, 
" lig eller kortere end bægeret 10. 

9. Nedre blomster med støtteblade •••••••·•······•··•·••• sparsiflora 
" 

11 uden " arvensis 
10. Frugtstilkene ca.= bægeret. Kronen indtil 3mm bred ramosissima 

kortere end bægeret. Kronen indtil 1,3mm bred 11. 
11. Blomsterne først lysegule. Bladundersiden uden kroghår discolor 

lyseblå hele tiden. Bladundersiden med kroghar stricta 

Myosotis arvensis (L,) Hill Markforglemmigej, V-VII, Alm. 
M. ramosissima Rochel Bakkeforglemmigej, IV-VI, Alm. 
M. discolor Pers. Forskelligfarvet forglemmigej, V-VI. Sj. 
M, stricta Link Rank forglemmigej. IV-VI. Alm. 
M. silvatica Hoffm. Skovforglemmigej. Bægergrunden afrundet. Bægeret 
m.m. spredt håret. Frugtstilken mindst 5mm. Bægerets længste kroghår 
højst 0,2mm, Frugterne ca. l,6-l,7mm. IV-VIII, Alm. 
M. decumbens Host ssp. variabilis (Angelis) Grau Fjældforglemmigej. 
15-30cm. Bægergrunden afrundet. Bægeret m.m. tæt haret. Frugtstilken ca . 
3mm. Bægerets længste kroghår 0,3-0,4mm. Frugterne ca. 2mm. VI-VIII, Sj. 
M. alpestris F.W.Schmidt Alpeforglemmigej, 5-35cm. Bægergrunden til-
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smalnet. Bægeret med eller uden kroghår. Stængelbladene æg- til lan
cetformede, Blomsterstanden tæt. VI-VII. Alm. 
Myosotis stenophylla Knaf Smalbladet forglemmigej. 5-35cm. Bægergrun
den tilsmalnet. Bægerhårene m.m. til trykte, 0-fa kroghår. Grundbladene 
ca. 5mm brede. Stængelbladene lancet- til linjeformede . VI-VII, 
M, laxa Lehm, ssp. caespitosa (Schulz) Hyl. Sumpforglemmigej. Spredt, 
M, scorpioides L. Engforglemmigej. V-VII, Alm. 
M. nemerosa Besser Lundforglemmigej. 10-40cm. Som den foregaende, men 
mest toarig. Stænglen mest skarpkantet og skinnende. V-VII. 
M, sparsiflora Mikan Fjærnblomstret forglemmigej. 20-30cm, Blomsterne 
langstilkede, de nedre med store støtteblade. Bægeret noget tragtformet 
indtil 1/2 delt. Frugtstilkene lidt nedbøjede. V-VI, Alm. 
Eritrichium nanum (L.) Schrader Dværgforglemmigej. l-8cm. Bladene 4-10 
x l,5-4,5mm, lådne af hvide hår. Stænglerne med 3-7(10) blomster, Bæge
ret helt delt. Kronen 7-9mm bred. Nødderne med tandet rand. VII-VIII. 
ssp. nanum: Stænglen l-3cm. Bladene l,5-3mm brede. Planten silkehåret. 
ssp, iankae (Sim.) Jav.: Stænglen 4-8cm. Bladene 3-4,5mm brede. Planten 
hvidl dden. M.Giurgeu: Haghimasu Mare og Mie, Piatra Singuratica. M.Bi
striiei: Ceahlau. M.Ciucas: Zaganu. M.Bucegi: Lespezi. 
Lappula, Pigfrø. Mest 1-2-årige. 
1. Frugtstilkene nedbøjede .•••..••..••••••••.•.•..•.... , .... deflexa 

" oprette eller opret-udstående 2, 
2, Nødderne med 1 række krogbørster ••••••••••••••••••••••• marginata 

2-3 rækker krogbørster 3, 
3, Planten grå, tæt tiltrykt håret. Kronen 6-8mm bred ••••••• barbata 

" mest grøn, også med udstående hår. Kronen 3-4mm bred 4. 
4. Nøddernes krogbørster l-l,5mrn, alle ca. lige lange ••••• squarrosa 

De ydre krogbørster meget korte, de indre 2-3mm lange heteracantha 
Lappula deflexa (Wahlenb.) Garcke Fjældpigfrø. 20-90cm. Nødderne med 
1 række krogbøster. VII-VIII, Spredt. 
L, marginata (Bieb.) Gurke Storhaget pigfrø, 10-20cm, Kronen med 
tragtformet krave. Nøddernes krogbørster med udvidet grund, forbundne 
forneden. IV-VI. Sj. 
L. squarrosa (Retz.) Dum. Småhaget pigfrø, 15-30cm. De indre pigbør
ster ikke forbundne ved grunden. Bladene ru på begge sider. VI-VII.Alm 
L. heteracantha (Ledeb.) Gurke (L. semicincta) 15-30cm. De indre pig
børster forbundne ved grunden, Bladundersiden graladden. V-VI, Sj, 
Omphalodes scorpioides (Haenke) Schrank Spinkel kærminde. 10-30cm. 1-
arig, forglemmigeJlignende plante, der kendes på sine store frugtbægre 
på op til 5mm i frugt, med fritsiddende nødder, Kranrøret meget kort. 
IV-VI. Sj. 
o. verna Moench Vårkærminde. 5-20cm. Flerårig med ret store, ægforme
de grundblade på 5-20cm. Kronen 8-12mm bred, mørkt himmelblå med gule 
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svælgskæl. Krybende og bestanddannende plante, IV-V, Sj. Vild? 
Cynoglossum. Hundetunge. 

1, Kronen blegblå med mørkere årer •••••··••••••····••••••••• creticum 
" ikke blå 2. 

2. Bladoversiden m.m. glat og skinnende, undersiden ha.ret germanicum 
Bladene hårede på begge sider 3. 

3. Nødderne med tydelig rand. Kronen brunrød ••·····••••••• officinale 
" uden " " " ma trød hungari euro 

Cynoglossum officinale L. Almindelig hundetunge. V-VII. Alm. 
C. germanicum Jacq. Grøn hundetunge. 30-BOcm, Bladundersidens hår med 
knudret grund. Kronen mat rødlilla. Nødderne uden tydelig rand. V-VI. 
c. creticum Miller Året hundetunge, 20-50cm. Grågrøn toårig. Frugtstil
kene ofte nedbøjede, Bægertænderne 6-8mm. V-VI, Sj. 
C. hungaricum Simonkai Rød hundetunge. 30-60cm. V-VII, Spredt, 
Rindera umbellata (W,& K,) Bunge Skærmskivefrø, 30-50cm, Rosetblade 
12-25x0,7-2cm. Blomsterstanden halvskærmformet. Bægeret ll-15mm. Kronen 
ll-15mm, lapperne gule (røret lillat?). V-VI. Sj. 

VERBENACEAE 
Verbena officinalis L. Jærnurt. 30-60cm. Lyslilla læbeblomster i lange 
smalle aks med, spredtsiddende blomster. Opret flerarig med modsatte, 
rude-spatelformede, lappede til fligede blade. VI-IX, Alm. 
V. supina L. Lav jærnurt. 10-40cm. Ofte liggende enarig. Tæthåreo og 
med kortere aks op til 8cm. 1-2 x fjerfligede blade. VI-IX. Sj, 

OALLITRICHACEAE 
Callitriche. Vandstjærne. 
1. Bladene bredest ved grunden og tilsmalnede udad •• hermaphroditica 

" '·' midtpå eller i spidsen 
2, Frugten tydeligt længere end bred, smalvinget foroven 

" ikke længere end bred 

2, 
•• palustris 

3. 
3. Frugten tydeligt vinget (0,05mm bredt) 

" uvinget 
•••••••••••••••• platycarpa 

4. 
4. Støvfangene tiltrykte frugten • • • • • . • . . • • • • • • • • . . . . . . • • • • hamula ta. 

" delvist oprette 
Callitriche hermaphroditica L. Høstvandstjærne. 
c . cophocarpa Sendtner Rosetvandstjærne, V-IX, Alm. 
c. platycarpa Kutz. Fladfrugtet vandstjærne, ? 
C. palustris L. 
C. hamulata Kutz 

Vårvandstjærne. Alm. 
Smalbladet vandstjærne. 

LABIATAE 

cophocarpa 
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1. Overlæben mangler eller meget kort •••••••••••••••••••·••·••·••· 2. 
" veludviklet 3. 

2. Underlæben 3-delt •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Ajuga 
5-delt Teucrium 

3. Griffel og støvdragere indesluttede i kronrøret •·•••••••••••••• 4. 
" " " udragende af kronrøret 5. 

4. Flerårig. Bægeret regelmæssigt. Kronen hvid •••••••••••• Marrubium 
Enårig, Bægeret tolæbet. Kronen gul Sideritis 

5. 2 støvdragere ••• , •• , ........................................... 6. 
4 " 8. 

6, Kronens overlæbe hvælvet ··•·••••·••••·•••••·••••••·••••••• Salvia 
flad 9, 

7. Enårig. Bladene helrandede. Kronen lyserød ••••••••••••• Ziziphora 
Flerårig. Bladene tandede til fligede. Kronen hvid Lycopus 

8. 4 næsten ens kronflige • , •••••••••••••••••••••••••••••••• , • • • • • • 9. 
Kronen m.m. tolæbet 10. 

9. Flerårig. Blomsterstanden alsidig •••• • •••••••••••••••••••• Mentha 
Enårig. Blomsterstanden ensidig Elsholtzia 

10. Støvdragerne udspærrede, m.m. udragende af kronen •••••••••••• 11. 
" rager ikke ud af kronen 13. 

11. Kransenes blomster samlede i stilkede smaaks •·••••••••• Origanum 
ikke samlede i små.aks 12. 

12, Bægeret m.m. regelmæssigt •••••••••••••••••••••••••••••• Satureja 
m.m. tolæbet Thymus 

13, Bægeret m.m. regelmæssigt •••••••••••••••••••••••••••••·••••·• 14. 
" m.m. tolæbet 25. 

14. Underlæbens sideflige væk eller reducerede til 2 små tænder Lamium 
" " tydelige 15. 

15. Underlæben med 2 hule tænder ved grunden •••••••••••••• Galeopsis 
" uden sådanne tænder 16. 

16. Kronen kraftigt gul. Overlæben 10-12mm. Med udløbere Lamiastrum 
" højst lysegul, Overlæben højst 8mm 17. 

17. Planten krybende og rodslående med blå blomster •••••••• Glechoma 
" ikke krybende 18. 

18. Griflens 2 grene tydeligt uens. Kronen 15-20mm, lyserød Phlomis 
" n II m.m. ens 19. 

19, Støvtrådene udspærrede forneden, tilnærmede foroven •••••••·•• 20, 
" parallelle 21. 

20, Bladene ægformede, svagt tandede ••••••••••••••••••••· Micromeria 
" helrandede, linje- til lancetforme de Satureja 

21, 15 bægerribber. Kronen med flad, udrande t overlæbe, ' !Underlæ-
ben med bugtet midterlap. Indre støvdragere længst ••• Nepeta 

5-10 bægerribber 22. 
22, Bladene håndformet 3-7-lappede •·•••·····•·•••• Leonurus cardiaca 

hele eller smalfligede 23. 
23. Kronen 5-7mm. Bladgrunden kileformet ••••• Leonurus marrubiastrun1 

Anderledes 24, 
24, Bægeret udvidet i øvre 1/4 ••••••••••·••••••••••••••••••· Ballota 

ikke udvidet i øvre 1/4 Stachys 
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25, Bægeret med helrandede læber og en pukkel pa ryggen Scutellaria 
" uden pukkel på ryggen 26. 

26. De 2 griffelgrene tydeligt uens ••••••••••••••••••••••••••••·• 27. 
" " " m.m. ens ?9. 

27, Bægeret med buget grund og indsnævret fortil •••·••••••••• Acinos 
" ikke buget eller indsnævret fortil 28, 

28. Mange blomster i tætte kranse ••••••••••••••••••••••• Clinopodium 
Stilkede blomster i kvaste Calamintha 

29, Kronens overlæbe tydeligt hvælvet •••••••·•••••••••••••••••••• 30, 
" " flad eller indadbuet 31. 

30. Støttebladene helt ulig bladene •••••••••••••••••••••••• Prunella 
" lig bladene Dracocephalum 

31. Kronen 25-40mm, hvid, lyserød eller rødlilla ••••••••••• Melittis 
" 8-15mm, bleggul til hvid Melissa 

Ajuga, Læbeløs, 

1. Kronen gul eller flødefarvet ................•......••• , ..•••.•• 2. 
" blå 5, 

2. Bladene 3-fligede med linjeformede flige ·••••••·•••••••••••••·· 3 , 
" helrandede til groft takkede 4. 

3, Kronen 7-12(5-15}mm, Underlæbens midterflig 4-6mm bred chamaepitys 
" (15}20-2lmm. " " 8-9mm " pseudochia 

4. Stængelbladene siddende og halvt stængelomfattende ••••• laxmannii 
" meget kortstilkede, ikke omfattende salicifolia 

5, Med udløbere, Stænglen g l at eller tveskægget •••••••••·••• reptans 
Uden • " mest jævnt håret 6. 

6. Støttebladene mest 3-lappede, højst lidt længere end blomsterne 
genevensis 

Støttebladene mest helrandede, mest mindst 2 x blomsterne 
pyramidalis 

A,juga ~enevensis L. Bakkelæbeløs. 10-40cm. S t øttebladene ofte blå el
ler li laanløbne. Kronen klart blå, 12-20mm, Grundbladene ofte væk un
der blomstringen. V-VII. Alm. 

A. pyramidalis L. Pyramidelæbeløs. 5-30cm. Planten lidt gulgrøn. Bla
dene jævnt mindre opad, Grundbladene blivende. VI-VII, Sj. 

A. reptans L. Krybende læbeløs. IV-VI. Alm. 

A. salicifolia (L.} Schreber ss~. bassarabica (Savul.) Ball Pilebladet 
læbeløs. 20-30cm, Kronen 18-25( 8)mm, røret lidt længere end bægeret, 
Overlæben med 2 korte lapper. Bægeret 6-lOmm. V-VI. Sj. 

A. laxmannii (L.} Bentham Brunåret læbeløs. 20-50cm. Kronen (20)25-35 
mm, gul eller flødefarvet med brunlilla årer; røret kortere end bæge
ret ; overlæben helrandet. Bægeret 9-15mm, V-VI. Spredt. 

A. chamaepitys (L.) Schreber Gul læbeløs. l0-30cm. Enarig. V-VIII.Spr. 

A, pseudochia Schost, 8-30cm. Flerårig. V-IX, Sj, 

Teucrium. Kortlæbe. 
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1. Enårig. Bladene 1-2 x fjersnitdelte •••••••••••••••••••••• botrys 
Flerårig, Bladene udelte til lappede 2. 

2. Blomsterstanden hovedformet, oftest bredere end lang •··•·•··•• 3, 
" længere end bred, ikke hovedformet 4, 

J. Bladene helrandede. Blomsterne bleggule, 12-14mm ••••·•• montanum 
" med 2-5 par rundtakker. Blomsterne 5mm, mest hvide polium 

4. Stænglen forveddet forneden. Kronen 9-16mm ••··••••••• chamaedrys 
" urteagtig. Kronen 7-lOmm scordium 

Teucrium scordium L. Løgurt. VII-VIII. Spredt, 2 underarter: 
ssp. scordium: Bladene med tilsmalnet grund, sidegrenenes kun tandede 
foroven. Udløberne mest med almindelige blade, 
ssp. scordioides (Schreber) Maire & Pet.: Bladene med hjærteformet til 
afrundet grund, sidegrenenes tandede hele vejen. Udl. med skælblade. 
T. botrys L. Druekortlæbe, 10-30cm, Ladden enarig. Blomsterne fordel
te over en stor del af de grenede stængler, rødlilla til lyserøde, låd
ne, 15-20mm. Bladene ca. 2xl,5cm. VII-IX. Sj. 
T. chamaedrys L, Ædelkortlæbe, 10-JOcm. Bladene indtil 2xlcm, groft 
til indskarent tandede, med 5-8 par tænder. Kronen 12-15mm, oftest rød
lilla. VI-IX. Alm. 
T, montanum L. Bjærgkortlæbe. l0-25cm. Halvbusk med liggende eller op
stigende, hvidfiltede grene. Bladene læderagtige, linjeformede med om
rullet rand. VI-VIII. Spredt. 
T. ~olium L. ssp. capitatum (L.) Are. Hovedkortlæbe. 10-25cm. Dværg
bus med gråfiltet til hvidulden stængel og ret smalle, knippestillede 
blade på lOxlmm. VII-VIII. Spredt, 
Scutellaria. Skjolddrager, 
1. Støttebladene bladagtige ................ ., ..................... 2. 

" m.m. ulig bladene J. 
2, Bladgrunden ikke spydformet, bladene jævnt tandede •• galericulata 

" spydformet, bladene mest helrandede hastifolia 
3, Blomsterne i korte, tætte, hovedformede, m.m. firkantede klaser 4. 

" i løse, ofte bladede klaser 6. 
4, Bladundersiden grafiltet. Bladene ofte dybt delte orientalis 

11 grøn. Bladene takkede 5. 
5. Kronen rødligt lilla ••••••••••••••••••••·••••••••••••••••• alpina 

pl s~is 
6. Kronen bleggul til hvid ....••••••.•. , ••....•.•.••••••• , .• , , . . . • 7. 

blå til rødlilla 8. 
7, Støttebladene 15-20mm. Stænglen med korte og lange hår velenovskyi 

11 10-l2mm. Stænglen med korte, tiltrykte hår albida 
8. Kronen 20-22(18-28)mm, rødligt lilla •••••••••••••••••••• columnae 

" 12-16(18)mm, blå altissima 
Scutellaria orientalis L. ssp. pinstifida Edm. (S. sosnovskyi) Gul 
skJolddrager. 4-20cm. Bladene trekantet ægformede og dybt fligede, mør
kegrønne. Kronen 15-30mm, gul (sj. lyserød). Sj. 
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Scutellaria alpina L. Alpeskjolddrager. 15-45cm, Opstigende, Stænglen 
m.m. dunet. Bladene l,5-3cm, mest ægformede, nedre stilkede, øvre m.m. 
siddende. Kronen 20-25mm. Blade og støtteblade m.m. dunede. VI-VIII. Sj. 
s. supina L. Steppeskjolddrager. 10-45cm. Som alpina, men blade og 
støtteblade m.m. glatte. VI-VIII. Sj. 
S. columnae All. Ensidig skjolddrager. 40-85cm. Opret. Bladene ægforme
de, 4-8x2-5cm, med hjærteformet grund. Støttebladene 5-16mm. Kronen 
stærkt krummet. VI-VII. Sj.: Jud.Cara~-Severin: Donaudalen. 
s. altissima L. Høj skjolddrager, 30-lOOcm. Bladene ægformede og sav
takkede, 5-l5x2-5cm. Støttebladene 6-lOmm. V-VII. Alm. 
s. albida L. Hvid skjolddrager, 15-30cm. Bladene 2-3cm, rundtakkede, 
m.m. trekantede og butte. Kronen 12-16mm, hvid,? 
s. velenovsk~i Rech.f. (S, pichleri) Bleggul skjolddrager. 20-40cm. Nær 
foregående. tænglen udstående håret. Bladene 4-6(8)cm, ægformet-trekan
tede, VI-VIII. Sj. 
S. galericulata L. Alm. skjolddrager. VI-IX. Alm. 
S. hastifolia L. Spydbladet skjolddrager. VI-VIII. Alm. 
Marrubium peregrinum L. Smalbladet kransburre. 30-60cm. Bægeret 5-tan
det, røret 3-5mm. Stænglen med skrat udstående grene fra de fleste blad
hjørner. Bladene smalt rudeformede, m.m. hvidfiltede. VI-VIII. Spredt. 
M. vulgare L. Alm. kransburre . 20-45cm. 10 krogformede bægertænder. 
Bægeret laddent-dunet. Grå- til hvidfiltet. Bladene m.m. rundagtige, u
regelmæssigt rundtakkede. Kronen 6-?mm. VI-IX. Alm. 
M. pestalozzae Boiss. Rettandet kransburre, 30-60cm. Som vulgare, men 
med 8-10 rette, lidt uens bægertænder. Bægeret stjærnefiltet. Bladene 
aflangt-ægformede. VI-VIII, Spredt, 

Sideritis montana L. Kortkrone, 5-25cm. Bladene tandede, elliptiske 
til lancetformede, 1/2-Jcm. Bægeret med 3 opa(}-og 2 nedadrettede tænder 
med stakke. Kronen m.m. sort som tør. V-VII, Alm. 2 underarter: 
ssp. montana: Støttebladene lancetformede, ikke meget længere end blom
sterne. 
ssp. comosa (Roch,) So6: Støttebladene bredt ægformet-elliptiske, meget 
længere end blomsterne. 
Melittis melissophyllum L, ssp. carpatica (Klokov) Ball Vild hJærtens
fryd. 20-60cm. Ægiormede blade pa 7-l5cm med 20-32 par tænder. Kransene 
m.m. ensidige, med 2-4 blomster i de øvre bladhjørner. V-VII. Spredt. 
Phlomis tuberosa L. Knoldløvehale. 50-150cm. Med rodknolde. Bladene 
mest trekantet-hjærteformede, Kronens overlæbe randhåret med 1mm lange 
hår, Underlæbens sidelapper lidt mindre end midterlappen. VI-VII. Spr, 

P, herba-venti L. Vindløvehale, 30-60cm, Uden rodknolde. Bladene mest 
m.m. lancetformede. Kronens overlæbe ikke randhåret, Underlæbens side-
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lapper meget mindre end midterlappen. VI-VII. Spredt. 2 underarter: 
ssp, pungens (Willd,) Maire: Bladundersiden dunet til filtet. Kronen du
net, 
ssp. moldavica (Ravarut): Bladene glatte, Kronen m.m. glat. Jud,Gala}i. 
Galeapsis, Hanekro. 
1. Stænglen udstående stivbaret og m.m. fortykket ved bladfæsterne 2, 

" ikke stivhåret eller fortykket ved bladfæsterne ."5, 
2. Kronen gul, 25-35rnm, ofte med stor lilla plet ••••••••••• speciosa 

" lyserød eller hvid, 10-25mm 3, 
3, Stænglen også m.m. tiltrykt dunet på alle sider •••••••• pubescens 

" kun med børste hår 4. 
4, Bægeret mørkkirtlet. Underlæben ikke udrandet ••••••••••• tetrahit 

lyskirtlet. Underlæbens midterlap udrandet bifida 
5, Bæg~ret grønt med udstående klare hår •......•••.•..•..•.. ladanum 

hvidt med tiltrykte, matte hår angustifolia 

Galeopsis ladanum L. Sandhanekro. VI-VIII. 
G. angustifolia Ehrh. Smalbladet hanekro. VI-VIII. 
G. speciosa Miller Hamphanekro. VII-IX. Alm. 
G. ~ubescens Besser Dunet hanekro. 20-50cm. Bladfæsterne kun lidt for
tyk ede. Kronen 2-3 x bægeret, mest lillarød med gult svælg. Alm. 
G. tetrahit L. Alm. hanekro. VII-VLII. 
G. bifida Boenn. Skovhanekro. VII-VIII. 
Lamium. Tvetand. 
1. Enårig 

Flerårie 
2. Kronens overlæbe kløvet • Bægertænderne kortere 

" 
11 hel 

3, Støttebladene m.m. siddende. Frugtbægertænderne 

end røret 

2. 
5, 

bifidum 
3, 

sammenstødende 
amplexicaule 

Støttebladene m.m. stilkede. Frugtbægerots tænder udstående 4, 
4, Bladene rundtakkede. Kranrøret forneden opadkrummet •••• purpureum 

" uregelmæssigt indskåret-tandede, Kronrøret ret hybridum 
5, Kronrøret ret. Kronen 25-40rnm, lyserød •••••••••••••••• garganicum 

" krumt ,.6 • 
6. Kronens sidelapper 1-tandede. Kronen mest rød ··•••••••• maculat um 

" 
11 2-3-tandede. Kronen hvid album 

Lamium garganicum L. sså. laevigatum Are. (L. bithynicum) Stribet tve
tand, 20-40cm. Bægertæn erne mest kortere end røret, Kronens underlæbe 
ofte rødstribet. VI-VIII, Sj. 
L. maculatum L, Plettet tvetand. 20-50cm. Bladene ofte blegplettede. 
Kronen 20-30mm, med hvidligt rør og rød, ofte plettet underlæbe. IV-VI. 
L. album L. Døvnælde. IV-VI, Alm. 
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Lamium bifidum Cyr. ssp. balcanicum Velen. Kløvet tvetand. 20-25cm. 
Bladene uregelmæssigt indskarne. Kronen 20-25mm. V-VI. Sj. 
L. purpureum L, Rød tvetand. III-IX. Alm. 
L. hybridum Vill, Fliget tvetand. 
L, amplexicaule L, Liden tvetand, III-V. Alm. 
Lamiastrum galeobdolan (L.) Ehrend. & Pol. Guldnælde. Alm. 2 ssp.: 
ss~. galeobdolon: Kransene med indtil 8 blomster. Øverste støtteblade 
1- x så lange som brede, rund- til buttakkede. 
ssp. montanum (Pers.) Ehr.& Pol.: Kransene med 9-15 blomster. øverste 
støtteblade 1,5-3,5 x så lange som brede, med spidse/halvspidse tænder, 
Leonurus cardiaca L, Alm. hjærtespand. VI-VII. Alm. 2 underarter: 
ssp, cardiaca: Stænglens flader m.m. glatte, kanterne kortdunede. Bæge
ret glat, 
ssp. villosus (Desf.) Prod,: Stænglen og bægeret udstaende harede af 2 
mm lange har. 

L. marrubiastrum L, Stortandet hjærtespand. 50-120cm. Gradunet toårie. 
Nedre blade 2-6cm, ægformede og groft takkede, Kransene fjærne og næ
sten kugleformede. Kronen ca.= bægeret, 5-7mm, blegrød. VI-VII. Alm. 
Ballota nigra L. Tandbæger, VI-VIII. Alm. 2 underarter: 
ssp. nigra: Bægertænderne (3)4-6,5mm, med en stak pa l,5-3mm. 
ssp. foetida Hayek: Bægertænderne 2,5(1,5-3,5)mm, med en brod pa 0,2-
0,5mm, 
Stachys, Galtetand. 

1. Enårig. Kronen bleggul eller hvid, 10-16mm ••····••·•••····· annua 
Flerårig 2. 

2, Kronen bleggul ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3. 
" rød 7. 

3. Kransene 2-blomstrede •••••··•·••••••••••••••·••·•••• angustifolia 
" 4-10-blomstrede 4. 

4, Forbladene mindst 3/4 x bægeret •••••·••••••••····•••••••• obliqua 
" meget mindre end bægeret 5, 

5, Stængel og blade tæt gråfiltede •••••••••••••••·••·•·•··· maritima 
11 

" " glatte til hårede 6. 
6. Bægertænderne under 1mm brede, ca.= røret ••••••••••• atherocalyx 

" over 1mm brede forneden, kortere end røret recta 
7, Bladene mest i roset, 1-3 par stængelblade ••·••••••·• officinalis 

" ikke mest i roset; flere par stængelblade 8. 
8. Bladundersiden grå- yil hvidfiltet ••••••••••••••••·••·····•···· 9, 

" dunet til håret 10. 
9. Fleste blade med hjærteformet grund •••••••·•••••••·•·•• germanica 

" " " kileformet grund byzantina 
10. Kransene med 12-20(40) blomster •••·•••••••••••••••••••••• alpina 

6-10 blomster 11. 
11. Bladene æg-hjærteformede, alle stilkede ·•••••••••••••• silvatica 

" aflange, de øvre siddende palustris 
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Stachys officinalis (L.) Trevisan Betonie. VI-VIII. Alm. 
S. alpina L. Alpegaltetand. 40-lOOcm. Bladene 5-å8cm, aflangt ægforme
de med hjærteformet grund, grønne eller grågrønne, tandede. Blomsterne 
rødbrune. VI-VIII. Spredt, 

s. ge~manica L. Filtet galtetand. 30-60~m. B~adene 3-12xl-5cm, aflange 
til aflangt-ægformede, m.m. grønne ovenpa, grafiltede nedenunder. Stæn
glen gråfiltet, VI-VIII, Alm. 
S, byzantina Koch Lammeøre, 20-BOcm. Hele planten hvidfiltet. Bladene 
3-10xl,5-4cm, de nedre aflangt-spatelformede, VI-IX, Dyrket og forvild. 
S. obliqua W.& K, 30-70cm. M.m. uldhåret. Bladene aflangt-lancetforme
de, Kronen ca. 15mm, tæthåret. Bægertænderne kortere end røret. Sj. 
S. silvatica 1, Skovgaltetand. VI-VIII. Alm. 
S. palustris L. Kærgaltetand. VI-IX. Alm. 
S. recta L. Bleggul galtetand. 20-40cm. Bladene 3-5cm, aflange til 
linJeformede. Kransene med 6-16 blomster og mindre, ægformede støtte
blade på llx5mm, Kronen 15-20mm. 3 underarter: 
ssp. hirta (Ten.) Briq.: Stænglen uldhåret-lådden hele vejen, Elli• nitens (Janka): Mellemste og øvre blade l-4mm brede. Stænglen mest 

håret forneden, ellers glat og skinnende, 
ss!. recta: Mellemste og øvre blade 5-20mm brede. Stænglen m.m. håret 
ti halvglat. 
S. atherocalyx C.Koch Nær foregående, men bladene 5-6cm x 7-lOmm. Bæ
geret l0-l3mm, tænderne mindst af rørets længde, med en stak på 2-3mm. 
V-VIII. Spredt. 
S. angustifolia Bieb. 40-60cm. Glat og opret med forveddet grund. øvre 
blade udelte og linjeformede, resten fjerfligede. Kronen l2-16mm, gul 
med lyserødt skær. VI-VII. Sj. Jud-Tulcea. Smalfliget galtetand. 
S. maritima Gouan Strandgaltetand. 15-30cm. Bladene aflange til bredt 
ægformede, 2,5-4cm, de nedre i en blivende roset. Kransene 4-6-blomst
rede, Kronen filtet, 12-14mm, Sand og klitter. VI-VII. Sj. Sydøstlig. 
s. annua (L.) L, Enårig galtetand. l0-30cm. Bladene lancetformede og 
spidse, m.m. rundtakkede. Bægeret 5-8mm, håret til spidsen. Kronen un
dertiden rødprikket, V-VIII. Alm. 

Nepeta. Katteurt. 
1. Kronen lig eller kortere end bægeret ••••••••••••••·•••••••••••• 2. 

ti længere end bægeret 3. 
2. Bægeret 6-7,5mm. Bladundersiderne uldhårede ••••••••••• parviflora 

ti 9-12mm. glatte til korthårede ucranica 
J. Kronen hvid med små, røde prikker ••••••••••••••••••••·••• cataria 

" lyslilla nuda 
Nepeta cataria L. Katteurt. 50-lOOcm. Stænglen tæt kortharet og gra
grøn. Bladene æg-hjærteformede, 2-6xl,5-3cm, gradunede nedenunder; 
stilkene l-3(4)cm. V-VII . Alm. 
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Nepeta nuda L. (N. pannonica) Glat katteurt. 50-lOOcm. Stænglen og 
bladene næsten glatte . Bladene siddende, kun de nedre med l-5mm lange 
stilke. VI-VII. Alm. 
N. ucranica,L. Sylbægret katteurt. 15-50cm. Stænglen m.m. glat. Bæge
ret ofte blaligt, tænderne l ængere end røret. Kronen 7-8mm blålilla 
V-VI. Sj. • • 

N. parviflora Bieb. Småblomstret katteurt. 20-70cm. Stænglen filtet 
til uldharet, ihvertfald forneden . Kronen 5-6mm, bla . V-VII. Sj. 
Glechoma hederacea L. Alm. korsknap. Bægertænderne trekantede under 
2mm, mest lidt uens. Blomsterstilkene ca. ll!lill. Kronen l-2cm. IV-VI.Alm 
G. hirsuta W.& K. Håret korsknap. Bægertænderne sylformede ovre 2mm 
mest lige l ange. Blomsterstilkene 2-4mm. Kronen 2-3cm. IV-Vi. Alm. • 
Dracocephalum, Dragehovede. 
1. Bladene fjerfligede. Kronen 3,5-5cm, blalilla ••••••••• austriacum 

hele 2, 
2. Bladene helrandede, m.m. linjeformede. Kronen 20-28mm ruyschianum 

tandede ) . 
3 . Kronen 7-9mm, blegblå •••••••••••••••••••••••••••••••• thymiflorum 

" 2-2, 5cm, hvid eller lilla moldavicum 
Dracocephalum thymiflorum L. Småbægret dragehovede. 10-)0cm. Svagt du
~et enårig. Nedre blade ægformede, glatte, savtakkede, l-3,5cm. V-VII. 
SJ. Jud.Suceava: Pojorita (indslæbt?). 
D. ruyschianum 1, Smalbladet dragehovede. 10-30cm. Flerårig. Bladene 
glatte med indrullet rand, 2-7cm. Kransene danner et endestillet hovede. 
Kronen blålilla, VI-VII. Sj. 
D. austriacum L. Storblomstret dragehovede. 20-40cm. Flerarig. Bl a dene 
3-5(7)-fligede med smalle flige på 2-)cm x l-2,5mm. 2- 4-blomst rede 
kranse i et m.m. tæt hovede. VI-VII. Sj. Jud.Cluj: Cheile Turzii, M. 
Trascau. Jud.Brasov: Brasov ved Dl.Stejari~ului. 
D. moldavicum L. Vellugtende dragehovede. 20-60cm. Enari~. Bladene af
lange til lancetformede, m.m. gl atte, 1,5-?cm, Kransene 6(-10)-blom
strede, spredte f orneden, tætte foroven. VII-VIII. Dyrket og forvildet. 
Prunella laciniata (L.) L. Hvid brunell e. 15-25cm. Tætdunet flerarig. 
I de t mindste de øvre blade fjerfligede til -lappede, 4-7cm. Kronen 
gullighvid, 15-17mm. VII-VIII. Alm. 
P. vulgaris L. Alm. brunelle. VI-VIII. Alm. 
P. ~randiflora (1.) Scholler Storblomstret brunelle. 10-20cm. Blomster
ne 4-26(18-30}mm. Akset uden blade under sig. Støttebladene 15-20x 
15-20mm, VI-VIII. Alm. 
Melissa officinalis L. Hjærtensfryd. 30-80cm. Med cisronduft. Bladene 
4-5x3-4cm, ægformede. Kransene 2-blomstrede. Bægeret 7-9mm, ovrelæben 
korttandet. Kronen me s t bleggul, med krumt rør. VI-VII. Spredt. 
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Ziziphora ca!itata L. Hovedflaskebæger. 5-20cm. Enårig med m.m. lan
cetformede bade på 5-30mm. Halvskærmformede, endestillede hoveder med 
svagt tolæbede, lyserød blomster på 10-15mm. Bægeret 6-llrnm, krumt og 
lidt buget, tolæbet. V-VIII. Sj. 
Satureja kitaibelii Wiezb, Tveskægget bønneurt. 30-?0cm. Stænglen tve
skægget dunet eller glat. Bladene 15-30x4-7mm. Kransene mest adskilte, 
med ofte 2-5 blomster. Kronen 10-12mm, hvid eller lyserød. VII-IX. Sj. 
s. coerulea Janka Blå bønneurt. 10-20cm. Stænglen kortdunet til halv
glat. Bladene 8-20xl,5-2mm. Kransene m.m. adskilte, med 2-4 blalilla 
blomster på 6-lOmm. VII-IX. Sj. Østlig. 
Acinos. Voldtimian. 

1. Flerårig med forveddet grund ·····•••···••·••·•••···•••••••••••• 2. 
Enårig J. 

2. Bladene 1,2-1,5 x så lange som brede •••••••••··•••••••••• alpinus 
mest 2-3 x 11 

" " " suaveolens 
J. Bladene ca. 2 x så lange som brede ·····•••••·••••••••••• arvensis 

1,1-1, 5 x så lange som brede rotundifolius 
Acinos alpinus (L.) Moench Alpevoldtimian. 5-30cm. Ingen citronduft. 
Bladene 6-20mm, med afrundet til bredt kileformet grund. VI-VIII. 2ssp: 
ssp. alpinus: Bladundersiden uden fremtrædende ribber nær randen. Alm. 
ssp. majoranifolius (Miller) Ball: Bladundersiden med fremtrædende rib
ber, især langs randen. Spredt. 
A. suaveolens (Sm.) Loudon Citronvoldtimian. 10-30cm. Citronduftende. 
Bladene 10-20mm, med smalt kileformet grund. 
A, arvensis (Lam.) Dandy Voldtimian. V-VIII. Alm. 
A, rotundifolius Pers, (A. exiguus) Hundbladet voldtimian. 10-20cm. 
Bladene 7-lOmm, rundagtige. Kronen 7-10(12)mm. V-VII. Sj. 
Calamintha grandiflora (L,) Moench Bøgemynte. 20-50cm. Stænglen lig
gende med oprette blomstrende grene. Bladene ægformede, 3-5x2-4cm. 
Kransene 1-5-blomstrede, m.m. ensidige. Kronen 25-35mm, lyserød, 
c. silvatica Bromf, Alm. bjærgmynte. 30-80cm. Stænglerne opstigende. 
Bladene bredt ægformede t il runde, takkede. Kvastene 3-9-blomstrede 
på en stilk op til 15mm. Bægeret 6-lOmm, dets nedre tænder 2-4mm. 
ssp. silvatica: Større blade 5-6x3-4cm. Kvaststilkene op til 1 5mm, 
Kronen l5-22mm, VI-IX. Spredt. 
ss). ascendens (Jordan) Ball: Større blade l,5-3xl-2cm. Kvaststilkene 
1- (-io)mm. Kronen 10-16mm. 
C. neheta (L.) Savi Grå bjærgmynte. 20-40cm. Som foregående, men bla
dene elrandede til svagt tandede. Bægeret 3-7mm, med de nedre tænder 
l-2mm, VII-IX. Spredt. 2 underarter: 
ssp. nepeta: Bladene ægformede, 1,3-1,5 x Så lange som brede, op til 
35mm, Kvastene 10-20-blomstrede og længere end støttebladene. 
ssp. glandulosa (Heq,) Ball: Bladene æg-rudeformede, ca. så lange som 
brede, op til 22mm. Kvastene 5-11(-15)-blomstrede, sj, længere end 
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støttebladene. 
Clinopodium vulgare L. Kransbørste, VI-X. Alm. 

• Micromeria pule~ium (Rochel) Bentham Storbladet murtrad. 30-90cm, Op
ret flerarig. Badene l-3x0,5-2cm, tæt kirtelprikkede nedenunder, Kran
sene løse, med 10-70 hvide eller lyslilla blomster pa 7-9mm. VI-VIII. 
Sj. Jud.Hunedoara: Petro~eni i Cheile Taia. Jud.Cara~-Severin: Mehadia 
på M.Arjana, Baile Herculane la Prolaz, V,Cernei, Jud.Mehedin;i: M.Me
hedin;i (V,Te~nei), Clo~ani på V,Motru Sec. Jud.Gorj: Tismana, Lainici, 
Runcu la Clean;ul Cucului, Jud.Arge~: Mrea Cozia. 
Origanum vulgare L. Almindelig merian. VII-VIII. Alm. 2 underarter: 
ssp. vulgare: Støttebladene glatte. Bægeret g l at e l ler håret, m.m. kirt
let. 
ssp. barcense (Simk.) Prod,; Støttebladene m.m. tæt dunede. Bægeret tæt 
håret og kirtlet. 
Thymus. Timian. 
1. Bladene med tyk randribbe hele vejen rundt ••••••••·•·····••••• 2. 

Randribbe mangler eller kun oppe ved bladspidsen 5. 
2. Blomstrende skud trinde/butkantede, m.m. trindt hårede ••••·•••• 3. 

" " tydeligt 4-kantede, kanthåreæ eller tvesidet 
hårede 4, 

3. Med lange, krybende skud, der ender i et bladknippe ••••••• jankae 
Stænglerne ender alle i blomsterstande comosus 

4. Med lange, krybende skud, der ender i et bladknippe pulcherrimus 
Stænglerne ender alle i blomsterstande bihoriensis 

5. Blomstrende skud trinde/butkantede, trindt harede foroven •••••• 6, 
11 11 4-kantede, kanthårede eller tvesidet hårede 17, 

6. Bladene m.m. linjeformede, l-2mm brede ···•·•••••••••••••·••··•• 7. 
" lancet- til ægformede, 2-8mm brede, de bredest mindst 3mm 

11. 
7. Med lange, krybende skud, der ender i et bladknippe ·······••••• 8. 

Stænglerne ender alle i blomsterstande 10. 
8. Blomstrende skud med ofte udstaende hår, ca. sa lange som 

skuddets bredde •••••••••••••••••••••••••••••••••••·· callieri 
Blomstrende skud kortdunede, hårene ofte nedadrettede 9, 

9. Bladene kødede, med utydelige sideribber •••••••····•••• zygioides 
" stive, ikke kødede, med tydelige sideribber serpyllum 

10. Golde skud korte. Bladene blågrønne, bredest midtpå •••·• comptus 
" 

11 lange. " grønne, bredest i øvre 1/2 callieri 
11. Bladribberne tykke, når randen og løber tæt på den ••·•••· jankae 

" forsvinder mod randen 12. 
12. Med lange, krybende skud, der ender i et bladknippe ••• serpyllum 

Skuddene opstigende eller kort krybende, ender i blomsterstande 13. 
13, Blomstrende skuds blade omtrent lige store oppe og nede •••••· 14. 

" " mindre nedad 16. 
14, Begge bladsider tæt hårede ·········•···•···••·••• kosteleckyanus 

Bladsiderne glatte til svagt hårede 15, 
15, Bladene tykke, læderagtige, med fremtrædende ribber ·•·•• tosevii 

tynde, ribberne ikke fremtrædende pannonicus 
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16. Bladene tæt hårede på begge sider •·•·•····•··•·••••• austriacus 
" glatte, kun randhårede forneden glabrescens 

17. Bladribberne tykke, når randen og løber tæt på den •••• balcanus 
" forsvinder mod randen 18. 

18. Med lange, krybende skud, der ender i et bladknippe ••• alpester 
Skuddene ender i blomsterstande, opstigende eller kort kryben. 19, 

19, Blomstrende skud kanthårede. Bladene 4-lOmm brede •• pulegioides 
" " tvesidet hårede. Bladene mest l-3mm brede 20. 

20. Bladene tæt hårede på begge sider •·••··•···•••••••••• illyricus 
glatte, kun randhårede forneden 21. 

21, Bladene 10-15mm .•. , •••••••..•.••..•••••..••.•••.•••.••. dacicus 
5-8mm pinifolius 

e Thymus comosus Heuff. Hjærtetimian. Bladene indtil 17x9mm, bredt æg
formede til rundagtige. Kronen 8-9mm. VI-VIII. Alm. vest og midt. 
T. pulcherrimus Schur 

G T. bihoriensis Jalas 
T. zygioides Griseb. 

Stilktimian, VI-IX, Alm. 
Randtimian. V-IX. Spredt i Nord og Midtrumænien. 
V-VII. Sj.: Jud.Constania + Tulcea + Galaii. 

T. comatus Friv. Blågrøn timian. Bladene ofte randhårede til over mid
ten me ca. 2mm lange hår. V-IX. Sj. Jud.Prahova + Tulcea + Constania. 
T. callieri Borbas (T. glabrescens ssp. urumovii p.p.) V-VI. Sj. 
T. jankae Cel. (T. praecox ssp. skorpilii) VI-VIII. Spredt. 
T. serpyllum L. Smalbladet timian. V-IX. Sj. 
T. kosteleckyanus Opiz (T. pannonicus p,p,) 10-25cm. V-VIII. Alm. 
T. tosevii Vel. (T, sibthorpii p.p.) V-VII. Jud,Constania. 
T. pannonicus All. Steppetimian. 10-30cm. V-VII. Alm. 
T. glabrescens Willd. V-VII. Alm. 2 underarter: 
ssp. glabrescens: Bladene 2-6mm brede. Alm. 
ssp. brachyphyllus (Opiz) Machule: Bladene 6-9mm brede. Sj. 
T. austriacus Bernh. (T. glabrescens p.p.) V-VII. Spredt. 
T. balcanus Borbas (T. praecox ssp. polytrichus) VI-VIII. Alm. 
T. alpester Tausch . Alpetimian. VI-IX, Sj. 
T. pulegioides L. Bredbladet timian. V-VII. Alm. 3 underarter: 
ssp. pulegioides: Bladene mest tynde, 10-15mm, med svage ribber. 
ssp. montanus (W.& K.) Ronn,: Bladene tykkere, 12-18mm, med fremtræden
de ribber, Blomstrende skud indtil 30cm. 
ssp. parviflorus (Opiz) Machule: Bladene tykkere, 6-lOmm, med fremtræ
dende ribber, Blomstrende skud indtil 10cm. 
T. illyricus Ronn. V-VI. Jud.Cluj: Cheia Turzii. (En krydsning?) 
T. dacicus Borbas (T. pannonicus x pulegioides) V-VII. Spredt. 
T. pinifolius (Heuffel) (T. longicaulis) Langstænglet timian.V-VII,Sj, 
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Lycopus europaeus L. Sværtevæld. VI-VIII, Alm. 
L. exaltatus L,f. Høj sværtevæld. 90-160cm. Som europaeus, men kraf
tigere. Bladene fjerfli~ede bortset fra de nederste. Støttebladene 6-9 
mm (3-5mm hos europaeus), VII-VIII. Spredt. 
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 me-

get små kranse i toppen ••••••••••••••••••••• , • • • • • • • • • • • • • • 3. 
Støttebladene mest små og ulig bladene. Blomsterne i endestil-

lede aks og hoveder 6. 
3. Bægeret bredt klokkefonnet, tænderne bredt trekantede arvensis 

" smalt klokke- eller rørformet, tænderne smallere 4, 
4. Bægeret 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, 
?. Stængelbladene kun lidt længere end brede ••••••••••••• suaveolens 

" 2 x så lange som brede 8. 
8. Stænglen og bladene m.m. glatte •·•••••••••••••••••••••••• spicata 

" " bladundersiden harede longifolia 
9, Bladene og bægerrøret hårede ····•·••·•··•••••·•••••••••• aquatica 

" " " m.m. glatte piperi ta 
Mentha pule~ium L, Polejmynte. 10-30cm. Krybende til opstigende. Støt
tebladene lig løvbladene. Mange kranse i bladhjørnerne. Bladene oftest 
smalt elliptiske med 0-6 par tænder. Kronen 4,5-6mm. VII-IX. Alm. 
M, arvensis L. Agermynte. VII-X. Alm. 4 underarter: 
ssl. arvensis: Bladgrunden afrundet til afskåret. Bladene brede, m.m. 
tæ harede på begge sider. 
ssp. palustris (Moench) Neumann: Som foregående, men bladene m.m.glatte 
ss~. austriaca (Jacq,) Briq,: Bladgrunden kileformet. Støttebladenes 
stilk højst lig blomsterkransen. Planten m.m. kraftigt håret. 
ssp. parietariifolia (Becker) Briq,: Bladgrunden kileformet, Støttebla
dets stilk længere end blomsterne. Planten svagt håret. 
M. verticillata L. Kransmynte. VII-X. Alm. 
M. gentilis L. Engmynte. 
M. smithiana Graham Rød mynte. 50-150cm. M.m. glat. Bladene ægformede 
3-7x2-4cm, Støttebladene mindre opad, oftest længere end blomsterne. 

M. aquatica L. Vandmynte. VI-IX, Alm. 2 underarter: 
ssp. aquatica: Bladene ægformede til ægformet-aflange med afrundet el
ler svagt hjærteformet grund. 
ss1. ortmanniana {Opiz) Lemke: Bladene elliptiske eller aflange, med 
k1 eformet grund. 
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Mentha piperita L, Pebermynte, 30-90cm. Bladene 4-8xl,5-4cm, oftest 
savtakkede, Blomsterne mest 1 et aflangt, forneden mellembrudt aks, 

M, suaveolens Ehrh, Rundbladet mynte, 40-lOOcm, Bladene 3-4,5x2-4cm, 
butte, bredest nær grunden, stærkt rynkede, oftest savtakkede, m.m. gra
hviduldne nedenunder. Kransene ofte sammentrængte til aks, VII-IX. Spr, 

M. lon~ifolia (L,) Hudson Grå mynte, 50-lOOcm, Bladene 5-9x2-4cm, gra
til hvidfiltede nedenunder, oftestudstående tandede, jævne til svagt 
rynkede ved grunden, bredest omkring midten, VI-X, Alm. 4 underarter: 
ssk, mollissima (Borkh.) Dom.: Hele planten sølvhvid. Mellemste blade 
ty ke, tæt hvidfiltede og rynkede nedenunder, 
ssp, ~risella Briq.: Planten gra. Bladene tynde, Mellemste blade gra 
ovenpa, gra eller hvidlige nedenunder. 
ssp. longifolia: Planten grøn, kort tiltrykt haret. Mellemste blade 
grønne ovenpå, m.m. ~rå eller hvidlige nedenunder, 
ssp. villosa (Hudson): Afviger fra de foregående ved også at have gren
har. Bladundersiden grå- eller hvidfiltet. 
Disse underarter er meget foranderlige med mange overgangsformer, 

M, spicata L, Grøn mynte. VII-IX, Dyrket og forvildet. 
Salvia. Salvie. 

1. Kronen 7-9mm, Kronrøret ca, lig bægeret, Enårig •••·····•·· reflexa 
11 10-45rrun, tydeligt længere end bægeret 2, 

2, Kransene med 15-30 blomster •••••••••••••••••••••••••• verticillata 
4-10(2-12) blomster 3, 

3, Bladene fjersnitdelte med 2-3(4) par små småblade ••••••••• ringens 
" højst med 1 par småblade 4, 

4, Bladgrunden spydformet. Kronen lysegul •••••••••••••••••• glutinosa 
" ikke spydformet 5, 

5, Stænglen forveddet forneden •···············••··••••••• officinalis 
" helt urteagtig 6, 

6. Bægeret 10-13mm, overlæben tretandet med stakke pa tænderne ••••• 7, 
" 4-lOrrun, " hel eller kort tretandet 8. 

7, Støttebladene grønne, kortere end bægeret •··•··•··•••••• aethiopis 
" farvede, mindst af bægerets længde sclarea 

8, Kronen hvidgul med mørkerøde kirtelhår ···••··••••••••••• austriaca 
" blå eller lilla 9, 

9, Klasen nikkende i knop. 0-2 par meget sma stæne;elbladpar ••• nutans 
opret i knop 10. 

10, Bladene siddende, næsten stængelomfattende ••••••••• amplexicaulis 
" tydeligt stilkede 11. 

11. Støttebladene lig eller længere end bægeret, tit farvede nemorosa 
" meget kortere end bægeret, mest grønne 12. 

12, Bægeret med l-l,5mm lange, hvide hår ••••••••••••••••••• verbenaca 
" kortharet og m.m. kirtlet 13, 

13, Bladranden regelmæssigt rundtakket ······•····••••• transsylvanica 
uregelmæssigt dobbelt rundtakket eller lidt lappet 14, 

14, Tvekønnede blomster 20-30mm, Bladene ægformet-aflange pratensis 
" 10-20mm, 11 aflange dumetorum 
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Salvia reflexa Hornem. 30-60cm. Ofte stærkt grenet. Bladene m,m. lan
cetformede, bredest i nedre halvdel, svagt takkede. Kronen bla.; underlæ
ben 2 x overlæben, VI-VIII, SJ, indslæbt i Jud,Tulcea og Jud,Vaslui, 
s. officinalis L, Lægesalvie, Bladene ca. 6cm, rynkede, lancetformede 
og butte, med hvidfiltet underside. Kransene 5-10-blomstrede, m.m. ensi
dige. Bægeret rustfarvet, Kronen 17-25mm, VI-VII, Dyrket og forvildet. 
S, ringens Sm, 25-90cm, Stængelgrunden forveddet, Bladene rynkede med 
stort ægformet til elliptisk endeafsnit. Kransene med 2-4 blomster på 
indtil 40mm, Bægeret l0-17mm, tæt kirteldunet, V-VII, Hagieni, 
S, sclarea L. Harpikssalvie, 50-llOcm, Mest toårig, Bladene dunede, 
bredt ægformede med hjærteformet grund, Støttebladene hindeagtige, rød
lilla eller hvidlige, Blomsterne 2-3cm, lyslilla eller lyserøde, VI-VII. 

S, aethiopis L, Filtet salvie. 30-lOOcm, Stængel og unge blade hviduld
ne, Bladene m.m. ægformede, 9-16x3-8cm, uregelmæssigt og groft tandede, 
Kronen 10-15mm, hvid, VI-VIII. Spredt. 
S. glutinosa L, Klæbrig salvie. 50-lOOcm. Bladene l0-13x6-8cm, trekan
tet-spydformede, Kransene mest 2-blomstrede, Kronen 3-4cm, lysegul med 
rødbrune tegninger. VI-VIII. Alm. 
S. pratensis L. Engsalvie, 30-50cm, Bladene aflangt ægformede med hjær
teformet grund, oversiden rynket, undersiden dunet, Kransene med 4-6 
blomster. Kronen 15-30mm. Støttebladene under 1/2 x bægeret. V-VII, Alm. 
S. dumetorum Andrz. Steppesalvie. Som foregaende, men bladene smallere. 

• s. transsylvanica (Schur) Schur Hvidhåret salvie. 30-?0cm, Stænglen 
kirteldunet foroven, Bladene ægformede eller aflangt-lancetformede, med 
hjærteformet grund, Kronen l6-2lmm, VI-IX. Nord- og Midtrumænien. 

S, nemorosa L. Småblomstret salvie, 30-60cm, Bladene lancetformede, 4-5 
x i-1,5cm, spidse, Støttebladene ofte lilla, V-IX, Alm. 2 underarter: 
ssp, nemorosa: Bægeret meget fint tiltrykt håret. Kronen 8-12mm, 
ssp, tesquicola (Klokov & Pobed,) So6: Bægeret langt, udstaende håret, 
Kronen indtil 14mm, 

S, am~lexicaulis Lam, Låddenstænglet salvie, 60-120cm. Stænglen tæt ud
ståen e lådden. Bladene som hos foregående. Kransene med 6-8 lilla blom
ster på 8,5-12mm, VII-VIII. Sj. 
s. verbenaca L, Jærnurtssalvie, 20-50cm. Nedre blade elliptiske, 6-10 
x 3-4cm med 3-4 par m.m. dybe lapper, m.m. kirtlede ovenpå. Kransene med 
6-10 blomster. Støttebladene lidt kortere end bægeret, V-VI, Sj. 

S, nutans L, Nikkende salvie, 20-l20cm. Stænglen bladløs foroven. Bæ
geret kort låddent og kirtelprikket, 5-8mm, Kronen 12-16mm, V-VII. Spr. 
s. austriaca Jacq, østrigsk salvie, 60-80cm. Bladrosetterne tæt til
trykte Jorden, Bladene uregelmæssigt tandede, 0-få siddende stængelbla
de, Kronen 12-17mm, Støvdragerne langt udragende, IV-VI, Alm. 

s. verticillata L. Kranssalvie. VI-VIII. Alm. 2 underarter: 
ssp, verticillata: Bladene korthårede med bred indskæring forneden. Bæ-
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geret spredt kirtlet. 
ssp. mollis (J.Donn) Penzer: Bladene tæt og fint filtede, med smal ind
skæring forneden. Bægeret tæt kirtlet. 

Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyl. Kryddermynte. 30-70cm. Bladene ellip
tisk-rudeformede, let takkede. Kransene 2-blomstrede, ensidige. Støtte
bladene bredt ægformet-runde, spidse, overlappende. Kronen 3-4mm, lyse
rød.VI-VIII. Spredt. Indslæbt. 

SOLANACEAE 
1~ Kronen hjulformet, røret kortere end fligene ••••••••••••••••••• 2. 

Kronrøret længere end kranfligene 4, 
2. Støvknapperne ikke sammenstødende. Frugtbægeret opblæst Physalis 

" sammenstødende 3, 
3, Bladene mellembrudt fjersnitdelte. Gul krone •••••••• Lycopersicum 

" hele til fligede Solanum 
4, Busk med torne . Kronen med kronrør og hjulformet krave •·•• Lycium 

Urter. Højst forveddede forneden 5. 
5. Blomsterne i toppe eller klaser •••••••• •••· •••••••••••••• ·••·•• 6 . 

" enlige, parvise eller i små nøgler 7. 
6. Bladene helrandede, Blomsterne grønlige ·••••·••·•·••••• Nicotiana 

" lappede. Blomsterne ikke grønlige Hyoscyamus 
7. Kronen 5-lOcm, tragtformet ••••••·•••·•·•••·••••••••••••••· Datura 

mindre 8. 
8. Kronen blå til lilla. Bægeret delt næsten til grunden Nicandra 

af en anden farve. Bægeret mindre delt 9. 
9. Blomsterne nikkende. Kronfligene højst l-2mm. Med kapsel Scopolia 

Kranfligene mest 4-7mm. ?rugten et sort bær Atropa 
Nicandra physalodes (1.) Gaertner Kantbæger. VII-IX. Dyrket og forv. 
Lycium barbarum L. Bukketorn. VI-IX. Dyrket og forvildet. 
Atropa belladonna L. Galnebær. VI-VIII. Alm. 
Scopolia carniolica Jacq. Galningeurt. 20-40cm. Nedre blade skælagtige 
, de øvre 10-15x5-6cm. Blomsterne enlige i bladhjørnerne. Bægerrøret 
7-9mm, tænderne 4- 5mm, Kronen tragtformet, 20-25mm lang. IV-VI. Spredt. 
Hyoscyamus ni~er L. Bulmeurt. 30-80cm. Stængelbladene siddende, Kronen 
hvidgul med lilla årer. VI-VIII. Alm. 
H. albus L. Hvid bulmeurt . 30-50cm. Stængelbladene stilkede. Kronen 
hvidgul uden lilla årer, med med grønligt eller lillat svælg. Sj. 
Physalis alkekengi L. Jødekirsebær. VI-VIII. Alm. 
Solanu.m. Natskygge. 
1. Flerårig, Stænglen forveddet forneden. Kronen lilla 

Urteagtige enårige 
2. Bladene dybt smalfligede 

" hele til lappede 
3 . Bægeret 4-5mm. Kronen lidt længere end bægeret ••••·•• 

l-2,5mm. Kronen (1,5)2-5 x bægeret 

dulcamara 
2. 

triflorum 
3. 

retroflexum 
4. 
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4. Kvasten med 5-10 blomster, dens stilk mest 14-30mm 

" 3-5 7-13mm 
Solanum nigrum L. Sort natskygge. VI-X. Alm. 

nigrum 
luteum 

s. luteum Miller Håret natskygge. 10-70cm. Som nigrum, men bærret 
gult eller rødt, ofte længere end bredt. VII-X . Spredt. 2 underarter: 
ssa, luteum: Stænglen butkantet. Planten lådden med udstaende og kirt
le e har. Bærret rødt til gult. 
ssp. alatum (Moench) Dostal: Højrød natskygge. Stænglen skarpkantet. 
Planten glat til til trykt dunet, uden kirtelhår. Bærret rødt. 
s. trifloru.m Nutt. Egebladet natskygge. 15-lOOcm. Stinkende. Bladene 
2-3cm, nedløbende på stilken. Kvastene med 2-3-blomstrede. Hvid krone. 
Bærret 10mm, hvidt og grønt broget. VII-VIII. Indslæbt i Jud.Gala•i• 
s. retrot'lexum Dun. 25-60cm. Kvastene med 2-3 blomster. Bærret grønt, 
undertiden hvidbroget. VII-VIII. Indslæbt i Jud.Galaii: Bujoru. 
S, dulcamara L. Bittersød natskygge. VI-VII. Alm. 
Lycopersicon esculentu.m Miller Tomat. VII-VIII. Dyrket. 
Datura stramonium L. Pigæble. VI-IX. Alm. 
Nicotiana rustica L. Bondetobak. 60-120cm. Klæbrig enårig. Blomsterne 
i top, l2-17mm, rør-tragtformede, Bladene 10-15cm, stilken uvinget. 
VI-IX. Dyrket. 
N. tabacum L. Virginsk tobak. 70-300cm. Klæbrig enårig. Blomsterne i 
top, 35-55mm, tragtformede, Bladene indtil 50cm eller mere, nedløbende 
siddende eller med en kort, vinget stilk. VI-IX. Dyrket. 
N. alata Link & Otto Vingetobak. 80-150cm. Klæbrig fåårig. Blomsterne 
i klase, 5-lOcm. Nedre blade 20-25cm, siddende eller med en kort, vin
get stilk. VII-X. Dyrket og forvildet. 

SCHROPHULARIACEAE 
1. 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 Verbascum 
3. Kronrøret med en spore eller pukkel ved grunden ••••••••••••••• 4. 

" uden tt o " " " ,, 9 • 
4. Kranrøret ikke lukket af en pukkel ••••••••••••••••• Chaenorhinu.m 

" lukket af en pukkel 5 , 
5. Kronen med en but pukkel ved grunden ·····•·•••········ ••· ••·•• 6. 

11 
" 

11 spids spore " 11 7. 
6. Enårig. Bægerfligene længere end kronrøret •••••••••••• Misopates 

Flerårig. Bægerfligene kortere end kronrøret Antirrhinum 
7. Bladene smalle og m.m. siddende •·········•······•••••••• Linaria 

" brede og stilkede 8. 
8. Bladene lappede, stilken længere end pladen ···•••••·• Cymbalaria 

" ej " " kortere " Kickxia 
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9. Bægeret med 4 tydelige og m.m. ens tænder •••••••••·•••••·•••• 10. 
" 5-tandet eller tolæbet 17. 

10. Lyserød snylteplante uden bladgrønt ••••••••••••••••••• Lathraea 
Planten med grønne blade 11. 

11, Kronen blå, ret regelmæssigt firdelt. 2 støvdragere Veronica 
11 tolæbet, ikke blå 12. 

12, Bægerrøret sammentrykt, skiveformet opblæst. Enarige Rhinanthus 
" ikke ski ve formet opblæst 13. 

13. Blomsterne i ensidige aks, røde eller gule •·•·•••••·• Odontites 
ikke i ensidige aks 14. 

14. Flerårig. Kronen gul med flad overlæbe •••••••••••••••••• Tozzia 
Enårig 15, 

15. Nedre blade helrandede ·••···•••·········•··········· Melampyrum 
Bladene tandede 16. 

16. Kronens overlæbe med 2 skråt oprette tænder •••••••••• Euphrasia 
hel eller udrandet. Sortlilla krone Bartsia 

17. Kronrøret kort og m.m. kugleformet •···••••····•••· Scrophularia 
" rør- til tragtformet 18. 

18. Bladene fjersnitdel t e •••••••••···•••··•••··••••··•• Pedicularis 
" hele 19, 

19, Alle blade grundstillede. Kronen 3mm, regelmæssig Limosella 
Med stængelblade 20. 

20. Stængelbladene spredte ••·•••••··••·•·••••·••••••••••• Digitalis 
" modsatte 21. 

21. Kronen gul • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 22. 
" hvidlig til blegrød 23. 

22. Bægeret l,5-3mm ......................................... Tozzia 
" 8-20mm Mimulus 

23. Flerårig. Kronen 10-16mm ··••···••·•··••••·•·••••·••··· Gratiola 
Enårig. Kronen 3-6mm Lindernia 

Gratiola officinalis L. Nådesurt. 15-30cm. Glat, opret flerårig. Bla
dene lancetformede, spidse, 2-5cm, m.m. savtakkede, kirtelprikkede. 
Kronen rørformet med en noget tolæbet krave. VI-IX. Spredt. 

Lindernia procumbens (Krocker} Philcox (L. pyxidaria} Slamurt. 5-15cm 
Glat, liggende til opstigende. Helrandede, elliptiske, 3-årede blade 
på 7-25x3-12mm. Blomsterne ofte parvise i bladhjørnerne på 5-15(20)mm 
lange stilke. V-VIII. Spredt. 

Limosella aquatica L. Dyndurt. VI-IX. Spredt. 

Mimulus moschatus Douglas Klæbrig abeblomst. 5-35cm. Hele planten 
klæbrig-dunet. Bægertænderne m.m. ens. Kronen 2cm. VI-VII. Forvildet. 

M. guttatus DC. Gul abeblomst. 20-50cm. Glat med kirteldunet blomster
stand. Bægertænderne uens. Kronen 4cm. VII-VIII. Dyrket og forvildet. 

Verbascum. Kongelys. 

1. Hvert støtteblad med 1 blomst .................................. 2. 
" 2-7 blomster 5. 

20? . 

2. Støvtrådene kun med gule eller hvide har ··••······•·••·•••····· 3. 
" med rødlilla hår (evt. også med nogle hvide har} 4. 

3. Blomsterne med l-3mm lange stilke. Klasen kirtlet •••••• purpureum 
11 siddende. Klasen uden kirtler ovalifolium 

4. Bladene glatte på begge sider. Kronen gul ••••••···•••·• blattaria 
Bladundersiden dunet. Kronen mest rødlilla (sj. gul) phoeniceum 

5, Støvtrådene med rødlilla hår ••••••••••••••••••• , ••••• , , ••• , , • , • 6. 
" 

11 hvide eller gule hår 9, 
6, Bægeret grå t eller hvidt stjærnefiltet ••••••••••••••••••••••••• 7. 

" glat eller med ugrenede hår 8. 
7. Grundbladene med hjærteformet grund ••••••••••••••••••••••• nigrum 

" uden II chaixii 
8, Klasen ugrenet. Bægeret 4-9nmi .•.•..•.••••••••••...•.••••. lanatum 

11 grenet. Bægeret 2-3, 5mm glabratum 
9. Nedre støvknapper nedløbende eller skævt pasatte ·••••••••••••· 10. 

" " nyreforme de 13. 
10. Øvre stængelblade ikke nedløbende ••··•···•••·•·•••••· phlomoides 

nedløbende 11. 
11. Støvfanget hovedformet. Nedre s t øvtråde 3-4 x knapperne thapsus 

" spatelformet, " " 2-3 x støvknapperne 12. 
12. Støttebladene glatte og hindeagtige i frugt •••••••• •• •• vandasii 

" vedvarende filtede densiflorum 
13. Grundbladene med kort kileformet grund •••••••••••••••• banaticum 

11 
" jævnt tilsmalnende grund 14. 

14. Ældre blade vedvarende grågult filtede på begge sider speciosum 
11 

" med m.m. erøn overside 15. 
15. Blomsterstilkene 2-5mm. Bladoversiden gradunet •••• pulverulentum 

" 6-llmm. " næsten glat lychni tis 

Verbascum ovalifolium Dann Lindebladet kongelys. 30-lOOcm, Blomsterne 
siddende, 2-4cm brede, både med et støtteblad samt 2 forblade. Kronen 
med gennemskinnelige kirtler. VI-VII. Spredt. 

V. åurpureum (Janka} Huber-Morath (V. glandu.ligerum) 40-lOOcm. Grund
bla ene 10-25x2-7cm, indskåret-tandede til snitdelte. Klasen grenet og 
åben. Med støt teblade samt forblade. VII-VIII. Jud-Constania: Mangalia. 

V. blattaria L. Klasekongelys. 30-120cm. Kirtlet foroven. Grundbladene 
bugtede til fligede, Bægeret 5-Bmm. De 3 øvre støvtråde med hvide og 
rødlilla hår. V-VII. Alm. 

V, phoeniceum L. Purpurkongelys. 30-lOOcm. Oftest flerarig. Stænglen 
krusharet forneden, kirteldunet foroven. Fa og sma stængelblade. Blom
sterstilkene l-2,5cm. Kronen 2-3cm bred. V-VII, Alm. 

V. !hlomoides L. Hjærtebladet kongelys. 30-120cm. Grå-, hvid- eller 
gul iltet toarig. Bægeret 5-12mm. Kronen 2-5,5cm bred. Nedre støvtrade 
glatte. Støttebladene æg-lancetformede, 9-15mm. VI-VIII. Alm. 

V. densiflorum Bertel, Uldbladet kongelys, VII-VIII. Spredt, 

V. vandasii (Rohlena} Rchlena Øret kongelys. 60-200cm. Tæt grahvidt 
filtet. Grundbladene 15-30x5-llcm, svagt rundtakkede, rynkede nedenun
der.VI-VIII. Sj. Sydvestlig. 
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Verbascum thapsus L, Filtet kongelys. VI-VIII. Alm. 2 underarter: 
ssp. thapsus: Nedre støvtråde glaste eller svagt harede. 
ssp. crassifolium (Lam.) Murb,: Bjærgkongelys, Nedre støvtrade tæt lad-
ne. 
V. speciosum Schrader Kandelaberkongelys, l-2,5m. øverste stængelblade 
runde, ørede og stængelomfattende. Bladene helrandede. Klasen grenet. 
VI-VIII, Spredt, 

V. pulverulentum Vill. Hvidtottet kongelys. 50-120cm. Stænglen rund 
foroven. Bladundersidens filt afkradseligt. Bladene rundtakkede til næ
sten helrandede. Stængelbladene mest ikke nedløbende. VI-VII. Sj. 
V. banaticum Schrader Butfliget kongelys. 50-lOOcm. Svagt filtet. 
Grundbladene dybt og uregelmæssigt rundtakkede, mest lappede mod grun
den, 4-lOcm stilkede. Øvre blade med hj ærteformet grund. VI-VII. Spredt 
V. ltchnitis L. Blegt kongelys. 50-150cm. Grundbladene grønne ovenpå, 
hvid iltede nedenunder, groft rundtakkede til næsten helrandede, Klasen 
oftest grenet. Kronen 12-20mm bred. VII-VIII. Alm. 2 underarter: 
ssp. lychnitis: Bladundersiden hvidfilte t , 
ssp. kanitzianum_(Simk.& Walz) So6: Bladene m.m. glatte. 
V. chaixii Vill. Savbladet kongelys. 50-120cm. Flerårig. Grundbladene 
12-25x6-9cm, m.m. glatte og mørkegrønne ovenpa; stilkene 5-12cm. Klasen 
oftest grenet. Støttebladene 2-5mm, linjeformede. VII-IX. Alm. }ssp.: 
ssp. orientale Hayek: Nedre støvtråde hårede hele vejen. 
sså. chaixii: Nedre støvtrade glatte foroven. Grundbladene grafiltede 
ne enunder, ofte lidt lappede mod grunden. 
ssp. austriacum (Schott) Hayek: Nedre støvtrade glatte foroven. Grund
bladene grønne nedenunder, ikke lappede, 
V, nigrum L, Mørkt kongelys, VI-VII. Alm. 2 underarter: 
ss1. nigrum: Grundbladene 15-30x5-15cm; stilken 5-15cm. Klasen ugrenet 
el er med få oprette grene. 
ssp, abietinum (Barbas) Ferguson: Grundbladene 20-40xl0-25cm; stilken 
I0-30cm, Klasen grenet med halvt oprette eller opstigende grene, 
V. lanatum Schrader Uldkongelys, 40-120cm. Stænglen tæt uldharet forne
den, Grundbladene groft dobbelt eller enkelte tandede, svagt hårede o
venpå, Støttebladene 6-15mm, glatte, linjeformede, V-VII. Alm. 
V, ~labratum Friv. 40-120cm, Grundbladene 17-25x7-12cm, grof" dobbelt 
tan ede, indskaret-tandede mod grunden, svagt hårede ovenpa, m.m. tæt 
hvidfiltede nedenunder, Kronen 16-22mm bred. VI-VII. Alm. 2 ssp,: 
ssp. ~labratum: Blomsterne 2-7 sammen; hovedblomstens stilk 6-7mm. 
ssp.randzae (Franchet) Murb,: Blomsterne (1)2-3 sammen; hovedblomster
nes stilke 8-18mm. Jud.Vilcea. 
Scrophularia. Brunrod. 
1. Kronen lysegul og regelmæssig 

11 ikke gul, m,m, tolæbet 
2, Bladene indskåret-lappede til 

rund- til savtakkede 

, •••.•••••••••••••••••••••• vernalis 
2. 

fligede •••••••••••• , , •• , , laciniata 
3. 
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3, Bladene i det mindste dunede på undersiden ••••••••••••• scopolii 

11 glatte 
4. Stænglen med 4 brede (1/2-lmm) vingekanter ·••••·•··•••·• 

11 ikke eller svagt vinget 
Scrophularia vernalis L, Varbrunrod. VI-VII , (Sic!), Sj, 
s. scopolii Hoppe Alpebrunrod. 40-70cm, Stænglen kantet, men 
get. Stænglen m.m. dunet. Bægerlapperne med mindst l/2mm bred 
kant. Staminodiet m.m. nyreformet, V-VIII, Alm. 
S. nodosa L. Knoldet brunrod. VI-VIII. Alm. 
S. umbrosa Dum, Vandbrunrod, VII-IX. Alm. 

4. 
umbrosa 

nodosa 

ikke vin
hinde-

S, laciniata w.& K. 30-60cm, Glat ell er kirtlet, ofte blågrøn. Kvast
ene med 1-3(7) blomster forneden, 1 blomst foroven. Kronen 5-9mm, røret 
gulligt, øvre lapper brunlilla. V-VI. Spredt, 
Antirrhinum ma.ius L, Haveløvemund. VI-IX. Dyrket og forvildet. 
Misopates orontium (L.) Rafin. Agerløvemund, VII-IX. Spredt, 
Chaenorhinum minus (L.) Lange Liden torskemund. VII-IX. Spredt 2 ssp: 
ssp. minus: Frugtstilkene 8-20mm, Kapslen aflangt-ægformet,= bægeret. 
ssp. litorale (Willd.) Hayek: Frugtstilkene 3-9mm. Kapslen nærmest 
kugleformet, ofte kortere end bægeret. Jud-Mehedin~i: Donaudalen. 
Linaria. Torskemund. 
1, Kronen 4-7mm, bleglilla. Sporen l,5-3mm, stærkt krummet arvensis 

li 13-50mm 2. 
2. Kronen lilla, ofte med orange svælgpukkel ••••••••••••••••• alpina 

gul 3, 
3. Bladene stive, ofte bredest i nedre halvdel, Frøene l-l,2mm •••• 4, 

11 ikke stive, ofte bredest nær spidsen. 11 2-)mm 5, 
4, Kronen 15-20mm. Bladene 4-12 x så lange som brede genistifolia 

27-37mm, 2-4 x 11 11 11 11 dalmatica 
5, Kronen 15-20mm. Sporen længere end underlæben •·••••• angustissima 

2 5-33mm, 11 kortere " 11 vulgaris 
Linaria genistifolia (L.) Miller Stivbladet torskemund. 30-lOOcm. Bla
dene lancetformede med omfattende grund, 3(5)-årede og blågrønne, Alm. 
L. dalmatica (L,) Miller Musetornstorskemund, 30-lOOcm. Bladene ind
til 30-35xl5-20mm, tilspidset ægformede, VII-VIII, 
L. vulgaris Miller Alm. torskemund, Klasen glat eller kirtelharet, 
Sporen l0-13mm, Bægertænderne æg- til omvendt lancetformede, halvspid
se. VI-IX. Alm. 
L. angustissima (Loisel.) Barbas Akstorskemund. 30-70cm, Nær foregåen
de, men altid glat. Sporen 7-lOmm. Bægertænderne linje-la.ncetformede 
og tilspidsede, VI-VIII. Spredt, 
L. alpina (L,) Miller Alpetorskemund. 2-8cm. Liggende til opstigende, 
glat og blågrå flerårig. Bladene mest i krans. Klasen kort og tæt, 
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Kronen 15-20mm. Sporen 8-lOmm, VII-VIII, Sj. M,Birsei, M,Bucegi, 

Linaria arvensis (L.) Desf, Agertorskemund, l0-40cm. Opret og blagrøn. 
Bladene l krans forneden, spredte foroven. Klasen kirteldunet. V-VII,Sj 

Cymbalaria muralis Gaertner & al. Vedbendtorskemund, V-IX. Spredt. 

Kickxia elatine (L.) Dum. Spydbladet torskemund. 10-30cm, Ltggende, 
kirteldunet til -håret enårig. Bladene mest trekantet-spydformede, Kro
nen 7-lOmm. Sporen ret. VII-IX. Spredt, 

K. spuria (1.) Dum. Rundbladet torskemund, 20-40cm. Som den foregaende, 
men bladene ægformede med afrundet eller hjærteformet grund, Kronen 
10-15mm. Sporen krum, VII-IX, Spredt. 

Di~italis grandiflora Miller Storblomstret fingerbøl. 60-lOOcm. Kr?nen 
4- cm, gul. Planten fintdunet. Nedre blade 15-25x4-5cm, spidse og fint
tandede, Kronens midterflig ikke særligt forlænget. VI-VIII. Alm. 

D. ferruginea L, Rustfingerbøl. 30-120cm. Kronen l,5-3,5cm, gul- til 
rødbrun med mørkere årer og forlænget midterflig. Stænglen glat. Bladene 
m.m. lancetformede, glatte eller svagt dunede nedenunder, VII-VIII. Spr. 

D. lanata Ehrh, Tungefingerbøl. 30-lOOcm. Kronen 2-3cm, hvid eller gul
hvid med brune eller lilla årer og med forlænget midterflig. Stænglen 
ofte rødlilla. Klasens akse kirtellådden. VI-VIII, Alm, 

Veronica. Ærenpris. 

1. Blomsterne spredte i bladhjørnerne, Liggende planter ••••••••••• 2. 
i klaser 8. 

2, Bladene 3-7-lappede • , , , , •• , , •••••••••••••••• ••••••• , ••••••••••• 3. 
sav- til rundtakkede 4, 

3. Kronen blegblå, Frugtstilken 9-15(7-20)mm •••••••••••• hederifolia 
" blå, Frugtstilken 2-7 ( 9 )mm triloba 

4, Flerårig, Blomsterstilken 4-6 x bægeret. Griflen 3-4mm filiformis 
Enårig, Blomsterstilken højst 3,5 x bægeret, Griflen højst 3mm . 5. 

5. Frugtbægertænderne æg-hjærteformede med overlappende grund polita 
" æg-lancetformede, uden overlappende grund . 6, 

6, Kapseludrandingen stumpvinklet. Kronen 8-12mm bred ••••••• pers ica 
" spidsvinklet. " 4-8rnm 7, 

7, Kronen blå. Kapslen med korte krushår og lange kirtelhar ••• opaca 
" bleg. " kun med lange kirtelhar agrestis 

8. Blomsterne i sidestillede klaser •·•···•·•·•••••••••••••••••···• 9. 
" endestillede 27. 

9. Planten m.m. glat. På frugtig bund ••••··········•········•·•·• 10. 
håret. På tørrere bund 16. 

10. Alle blade stilkede, Blomstrende skud krybende forneden 11. 
øvre siddende. m.m. oprette 12. 

11. Bladene tykke. Kronen blå ••••••••••••••••••·••••••••• beccabunga 
tynde. " bleglilla til næsten hvici scardica 

12, Enårig med elliptisk kapsel ·•·•••••••••·•·••••••••• anagalloides 
Flerårig. Kapslen ægformet til rund 13. 

13, øvre blade æg-rudeformede, ofte kortstilkede ••••••••••• scardica 
æg-lancet- til linjeforme de, siddende 14. 
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14. Klaserne ofte spredte. Bladene m.m. linjeformede .•••• scutellata 
" modsatte, Bladene m,m, lancetformede 15, 

15. Alle blade siddende. Kronen 3-5mm bred, mest lyserød ••• catenata 
Nedre eller de golde skuds blade stilkede anagallis-aquatica 

16. Klaserne med 2-7(-9) blomster ................................ 17, 
" " over 9 19, 

17. Bladene glatte . , •••• , • , •••••.• , , , ••• , ••• , , •• , ••••• , baumgartenii 
" hårede 1B. 

18. Korte skud med bladene samlede i en slags roset ••••••••• aphylla 
Lange " " jævnt fordelte blade montana 

19. Stænglerne liggende med opstigende blomsterskud •·•··••••••··· 20. 
" oprette eller hurtigt opstigende 21, 

20. Bladene m.m. siddende. Klasen uden kirtelhår ....•....• prostrata 
tydeligt stilkede. Klasen med kirtelhår officinalis 

21. Frugtstilken mindst 2 x støttebladet , • , , ••• , , ••••••• urticifolia 
" højst 2 X " 22. 

22, Planten udstående håret. Stænglen tveskægget ••••••••••••••••• 23, 
m,m. tiltrykt håret. Stænglen ikke tveskægget 24, 

23, Bægeret tætharet. Bladene mest gulgrønne og langtandede 
vindobonensis 

Bægeret spredt håret. Bladene mest mørkegrønne, korttandede 
charnaedrys 

24, Bladene fjerfligede, i det mindste de midterste ••••••• jacquinii 
savtakkede 25. 

25, Kronen 9-12mm bred. De øvre blade mest linjeformede og hel-
randede ••.•••••••••••••••••••••••••••••• , •.•• , •• , • austriaca 

Kronen 12-lBmm bred. De øvre blade aflangt ægformede og tandede 
teucrium 

26, Enårige 
Flerårige 

•••••••••••••••••••••••••••• , • • .. • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • 27. 
33. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 28. 27, Øvre stængelblade hånd- eller fjerfligede 
ti ti takkede 30, 

28, øvre stængelblade håndfligede. Frugtstilken ofte længere end 
støttebladet , •••• , •••• , , , • , •••• , •• , •••• , • , , •••••• triphyllos 

øvre stængelblade fjerfligede, Frugtstilken kortere end støt-
tebladet 29. 

29. Griflen ca, 0,5mm, så lang som kapselindbugtningen ••••.•••. verna 
" " 1, 5mm, længere end " . . dillenii 

30, Planten m.m. glat. Bladene aflange. Blomsterne hvldlige peregrina 
" håret. Bladene ægformede. Blomsterne bla 31. 

31. Frugtstilken højst 1/2 x bægeret ·····•·····••······•·•• arvens~s 
" mindst af bægerets længde 32 , 

32, Kanslen bredere end lang. Frugtstilken 2-3 x bægeret acinifolia 
- ca. så bred som lang. Frugtstilken ca.= bægeret praecox 

33, Kronrøret længere end bredt .................................. 34. 
" meget bredere end langt 38. 

34, Blomsterstilken længere end støttebladet •••••••·••••· paniculata 
kortere 11 11 35. 

35, Bladene rundtakkede, rund-savtakkede eller næsten helrandede 36. 

" dobbelt savtakkede 37, 
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36, De 3 nedre kronflige linjeformede og snoede •••••••••··• orchidea 

" " " æg-lancetformede og flade spicata 
37, Bladene trekantet-ægformede med m.m. hjærtef, grund •• bachofenii 

" lancetformede med kileformet til afskaret grund longifolia 
38. Stænglerne noget liggende og rodslående, M.m. glatte blade 

Stænglerne m,m. oprette 
serpyllifolia 

39, 
39, 

40. 

41. 

De nedre blade i roset, større end de eventuelle øvre • • • • • • • • 40. 
" " " ikke i roset, mindre end de øvre 
Med ofte 2 par øvre stængelblade og 5-10 blomster 
Ingen blade over rosetten. 2-5 blomster 
Stænglen helt urteagtig. Bladene tydeligt hårede 

" forveddet forneden, Bladene halvglatte 

41. 
bellidioides 

aphylla 
·•••••••· alpina 

fruticans 
Veronica bellidioides L, Rosetærenpris. 10-20cm, Grundbladene 2-Jcm, 
omvendt ægformede, tæt og mest kirtlet hårede. Blomsterstilkene meget 
kortere end støttebladene. VII-VIII. Alm. 
V. serpyllifolia L. Glat ærenpris, V-VIII, Alm. 2 underarter: 
ssp. serpfllifolia: Klasen med 25-40(15-60) hvide til blegblå blomster. 
ss1. humi usa (Dickson) Syrne: Klasen med 5-15(-25) lyseblå til klart 
li lablå blomster. Alpin, 
V. alpina L. Fjældærenpris, 5-15cm. Bladene spredt harede til næsten 
glatte, uden kirtler, Kronen mørkeblå, 4-7mm bred. Kapslen elliptisk, 
5-7mm lang, som ung ofte med turkisfarvet anstrøg, VI-VIII, Alm. 
V, fruticans Jacq, Klippeærenpris, 5-l5cm, Blomstrende skud med 3-6 
par blade fra samme år, mest kortere til kun lidt længere end stængel
leddene, Kronen mørkeblå med rødlig midte, VI-VIII, Spredt, 
V, urticifolia Jacq, Nældeærenpris. 30-60cm, Opret.Bladene trekantet
ægformede, skarpt savtakkede, 4-8x2-4cm, Blomsterne lyseblå eller lyse
røde, ca. 7mm brede. Kapslen 2 x bægeret. Griflen ca,5mm, VI-VIII, Alm. 
V. teucrium L. Bredbladet ærenpris. 15-?0cm. Ofte med 5 bægerblade. 
Bladgrunden afskåret til svagt hjærteformet. Bladene flade, V-VII, Alm. 
ssp, teucrium: Bægertænderne bredere nedad, 0,5-lmm brede. Stænglen 
mest spredt krusdunet. Alm. 
ssp, crinita (Kit,) Velen.: Bægertænderne parallelrandede, højst 0,5mm 
brede. Stænglen m.m. filtet. Spredt. 
V, austriaca L, Savtakket ærenpris. 15-40cm. Ofte med 5 bægerblade. De 
øvre blade med tydeligt indrullet rand, (V. a. ssp. dentata). 
V, jac9uinii Baum~. (V. austriaca ssp. aus,) Fjerærenpris, 25-50cm, 
ssp, bihariensis (Kerner): Bladene dybt indskaret-tandede, lappede el
ler uregelmæssigt kløvede, med korte flige. 
ssp, ,iacguinii: Bladene oftest 1-2 x f jersni tdel te, Kapslen mindst sa 
lang som bred. 
sså, multifida (1,): Bladene mest 2 x delte, ca. lem, Kapslen bredere 
en lang. Klaserne højst 5cm i frugt. Jud.Constan~a. 
V. prostrata L, Stenærenpris. 10-40cm, Oftest 5 bægertænder. Blomster-
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stilkene l-3mm. Kronen 6-9mm bred, mest lyse- til himmelblå. IV-VI.Alm 
Veronica aphtlla L. Sneærenpris. 3-8cm. Klaserne med 2-5 blalilla, 
6-8mm bredelomster. Stilkene længere end støttebladene, Bladene du
nede, ofte bredt ægformede. VI-VIII. Spredt, 
V. baumgartenii R.& Sch. Spidsbladet ærenpris, 4-12cm, Opstigende. 
l-4 modsatte, korte, halvskærmformede klaser, Blomsterstilkene indtil 
15mm, Kronen ca. 9mm bred, blå, VII-VIII, Spredt. Alpin, 
V, officinalis L, Lægeærenpris, VI-VIII. Alm. 
V, chamaedrys L, Tveskægget ærenpris, V-VIII, Alm. 
V. vindobonensis (FÅscher) 15-25cm, Stænglen altid helt glat uden for 
harstriberne, Kronen lysebla, ofte med hvidlig rand. 
V, montana L. Bjærgærenpris, V-VI. Spredt, 
V, scutellata L. Smalbladet ærenpris. VI-IX. Alm. 
V. beccabunga L. Tykbladet ærenpris. V-VII. Alm. 
V. scardica Griseb. Rudeærenpris, 5-20cm. Bladene mest 12-20xl0-16mm, 
tilsmalnende mod stilken, lysegrønne eller lillaanløbne, ikke skinnen
de. Blomsterstilken 3-5 x støttebladet, V-VI. Sj, 
V. anagalloides Guss. Dyndærenpris. 10-40cm. Ligner anag.-aqu. , men 
stænglerne svampede (hule hos a.q,), ofte rødligt anløbne, Bladene 
smalt lancetformede. Blomsterstilken ca,= støttebladet, V-VI, Spredt, 
V. anagallis-aquatica L, Lancetbladet ærenpris. V-VIII. Alm. 2 ssp.: 
ssp, anagallis-aquatica: Klasen glat, Frugtstilken skråt opret. 
ssp, anagallidiformis (Bor,) So6: Klasen m.m. kirtlet. Frugtstilken no
gle gange vandret udstående, 
V. catenata Pennell Vandærenpris. VI-IX, Spredt. 
V. acinifolia L, Stilkærenpris, 3-lOcm. Bladene ægformede, ikke eller 
svagt tandede, Planten m.m. kirteldunet overalt. Kronen bla, 2-3mm 
bred. IV-V. Spredt. 
V. praecox All. Tidlig ærenpris, 5-20cm. Kirteldunet, Frugtstilkene 
2,5-Smm, bueformet opstigende. Kapslen bredt elliptisk, Griflen længere 
end indbugtningen, III-V. Spredt, 
V. triphyllos L. Tre:t"liget ærenpris. III-V. Spredt. 

V. arvensis L. Markærenpris, IV-VI. Alm. 
V. verna L, Vårærenpris, III-V, Spredt. 
V. dillenii Cr. Hedeærenpris, 5-30cm, Som verna, men kraftigere. Kro
nen 4-5mm bred og mørkeblå. IV-V. Spredt. 
v. pere~rina L. Vandreærenpris. 5-20cm. Opret. Bladene 3-5 x så lange 
som bre e, helrandede til svagt tandede . IV-VI, Sj. 
V. agrestis L. Flerfarvet ærenpris. III-X. Spredt. 
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Veronica polita Fr. Blank ærenpris. III-X. Alm. 
V. opaca Fr. Mat ærenpris. III-X. Alm. 

V. persica Poiret Storkronet ærenpris. III-VI, Alm. 
V. filiformis Sm. Trådærenpris. IV-V, Sj. 

V. hederifolia L. Vedbendærenpris, III-VI, Alm. 
V. triloba (Opiz) Wiesbaur Trelappet ærenpris. 5-20cm. Bladene kødede, 
trelappede, mørkegrønne. Bægerbladene dunede udvendigt, omslutter kap
slen i frugt. 

V. lon~ifolia L. Langbladet ærenpris. 60-120cm. Stænglen foroven med 
0,2-0, mm lange hår. 0-3 korte re sidestillede klaser. Fr ugtstilken uden 
kirtler, VI-VIII, Alm. 

V. paniculata L. Topærenpris. 60-120cm. Stænglens øvre hår O,l-0,2mm. 
Med 5-10 sidestillede, ofte lige lange og ofte kransstillede ekstrakla
ser. Frugtstilken med kirtler. VI-VIII. Spredt. 2 underarter: 
ssp. paniculata: Bladene smalt lancetformede, de midterste 5-6 x så lan
ge som brede. 
ssp. foliosa (W.& K.) Skalicky: Bladene æg-lancetformede, 3 x sa lange 
som brede, 

V. bachofenii Heuffel Saværenpris. 20-30cm. Bladene ikke i krans, de 
nedre i-2cm langt stilkede. VI-VIII. Spredt, 

v. spicata L, Aksærenpris. V-IX. Alm. 3 underarter: 
ssp. incana (1.) Walters: Sølværenpris. Planten tæt grå-hvid-filtet,Sj. 
ssp. crassifolia (Nyman) Hayek: Bladene glatte eller spredt randhårede 
nær grunden, ae nedre l-2cm stilkede. Sj. 
ssp. spicata: Bladene m.m. hårede, de nedre højst lem stilkede. 

V, orchidea Cr. Skrueærenpris. 30-50cm. Som spicata, men stænglen for
oven med korte, opadkrummede hår. Blomsterne lugter af brændte hår. Kro
nens overlæbe sammenfoldet om støvdragere og griffel. De 3 nedre f l ige 
skruesnoede og parallelt nedadrettede, VII-X, Alm. 

Melampyrum. Kohvede, 

1. Klasen alsidig, Blomsterne vendte i 4 retninger •••·•••••••·••••• 2. 
" ensidig. " " i 1-2 retninger 4. 

2. Støttebladene hjærteformede og foldede langs midten ••••• cristatum 
" ikke hjærteformede, m.m. flade 3. 

3. øvre støtteblade rødlilla. Kronen rødlilla og lysegul ••••• arvense 
bleggule. " ensfarvet lysegul barbatum 

4. Støttebladene lilla, i det mindste de øvre •••••••••••••••••••••• 5. 
" grønne 6. 

5, Bægeret tæt og ensartet langhåret •••••••••·•••••··•••••• nemorosum 
kun langhåret på ribber og rand bihariense 

6. Kronens svælg m.m. lukket ............................ , , •• pratense 
" åbent 7. 

7, Støvknapperne l,5-2,2mm. Kronen oftest gyldengul ••••••• silvaticum 
" 2,5-4,4mm. bleggul eller hvid 8, 
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8. Støttebladene højst 25x4mm. Kronen bleggul •••••••••••• herbichii 

" indtil 40x7mm, Kronen hvid saxosum 
Melampyrum cristatum 1, Kantet kohvede, V-VIII. Alm. 

M, arvense 1, Agerkohvede. VI-VIII. Alm. 
M, barbatum W.& K. Skjallerkohvede. 15-35cm. Skjalleragtig plante. 
Støttebladene dybt kamformet tandede med næsten børsteformede tænder. 
Bægeret tæt laddent. Kronen 2-3cm med åbent svælg. VI-VIII, Spredt. 
M, nemorosum 1, Blåtoppet kohvede. Bægertænderne trekantet-lancetforme
de, m.m. udstående, 4-5mm lange. VI-IX. Spredt. 
M. bihariense A,Kerner Rumænsk kohvede. 20-50cm. Bægertænderne sylfor
mede, fremadrettede, 8-lOmm lange. VI-IX. Alm. 
M. silvaticum L. Skovkohvede. VI-IX. Alm. 
M, herbichii Woj. 12-30cm. 

M, saxosum Baumg. Klippekohvede. 10-40cm. 
M. pratense L. Almindelig kohvede, VI-IX. Spredt. 
Tozzia alpina 1, s sp. carpatica (Woj.) Dostal Guldsvælg. 20-40cm. 
Stænglerne firkantede og ofte kanthårede. Bladene ægformede, siddende, 
lidt kødede, ofte takkede. Kronen 4-?mm, bleggul, rødprikket indvendi gt 
og tragtformet. Bjærgenge, Grønællekrat. VII-VIII. Spredt. 

Euphrasia. Øjentrøst, 

1. Bladtænderne med et stykke lige rand imellem sig ••••••••••••••• 2. 
" rører hinanden 3. 

2, Støttebladstænderne l-2,5mm, Kapslen lig eller længere end 
det 4-6,5mm lange bæger ····••·••·••••••••·•••• salisburgensis 

Støttebladstænderne 2-4,5mm. Kapslen lig eller kort ere end 
det 6-8mm lange bæger illyrica 

3. Med lange kirtelhår: stilken 10-12 x kirtlen ••••••••• rostkoviana 
Uden eller med korte kirtelhar: stilken højst 6 x kirtlen 4. 

4. Griflen udragende under blomstringen. Kronen vokser under blom
stringen og er til sidst op til 10mm ·•·•·•••·•·••··•••• picta 

Griflen ikke udragende. Kronen vokser ikke under blomstringen 5. 
5. Kronen mest længere end 7mm målt langs ryggen •••••••••••••••••• 6. 

" " kortere " 11 
" " " 8. 

6. Nedre støtteblades nederste tandpar udstående •••••••••••• arctica 
" " " " fremadrettet 7. 

7, Kapslen mest 4-5,5mm, Ofte 2-6(13) grenpar. Planten ofte lilla 
stricta 

Kapslen mest 5-?mm. 0-3(6) grenpar. Planten ikke lilla pectinata 
8. Støttebladenes spids spidsvinklet, under 90° ·•·•·•••••••••••••• 9, 

" " stumpvinklet, over 90° 10, 
9, Nedre støtteblades nederste tandpar fremadrettet ....... liburnica 

" udadre-i;tet micrantha 
10. øvre stængelblade elliptisk-ægformede til smalt omvendt æg-

formede .•..... , ......••.•... , ...••••. , , •. , .•••••••• coerulea 
øvre stængelblade halvrunde til bredt ægformede minima 
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Euphrasia rostkoviana Hayne Kalkøjentrøst. 5-30cm. Kronen vokser under 
blomstringen til 8-12mm, VI-IX. Alm. 2 underarter: 
ssp. rostkoviana: Nederste blomst ved 6-10. bladfæste. Stængelleddene 
mest under 3 x bladenes længde. 
ssp, montana (Jordan) Wettst.: Bjærgøjentrøst. Nederste blomst ved 2-6, 
bladfæste. Stængelleddene 2-6 x så lange som bladene. 
E. picta Wimmer ssp. kerneri (Wettst.) Yeo Storblomstret øjentrøst. 8-
40cm. Bladene glatte til korthårede. 7-12 par opstigende graBe. Neder
ste blomst ved 8-12. bladfæste. VII-IX. Sj. 
E. arctica Lange ssp. slovaca Yeo (E. vernalis) 5-25cm. 0-3 par oftest 
oprette grene. Nederste blomst ved 4-9, bladfæste, Leddene 1,5-5 x bla
dene, disse oftest med kirtelhår, Kronen 6,5-8,5mm. Med kirtelhar på 
0,2-0,5mm. VI-IX. Sj. 
E. coerulea Hoppe & Purnrohr Blå øjentrøst. 5-20cm. 0-1(3) par korte 
grene. Bladene under 8mm, højst med 4 tandpar; støttebladene med indtil 
5. Kronen mest lilla. V-VI. Sj. M.Maramure~, M.Rodnei, M.Bihor, 
E. stricta D.Wolff Spids øjentrøst, VI-VIII. Alm. 2 underarter. 
E. pectinata Ten. (E. tatarica) Kamøjentrøst. -35cm. 0-3 par grene. 
Nederste blomst ved 5-8. bladfæste. Kronen 6,5-9mm, oftest hvid, ellers 
lilla. VI-VIII. 
E. liburnica Wettst. Lundøjentrøst. 5-15cm. Planten sjældent grenet. 
Blade og støtteblade meget ens, med 3-5 par spidse takker. 
E. minima Jacq. Liden øjentrøst. 2-25cm. Nederste blomst ved 2-6, blad
fæste. 0-3 par lange, oprette grene, Kronen 4-6=, underlæben gul, hvid 
eller lilla, overlæben oftest lilla. VII-IX. Alm. 2 underarter: 
ssp. minima: Højst 12cm. Nederste blomst ved 2-5. led, Stængelbladenes 
øverste tand indadbøjet, Kapslen ca. 2 x så lang som bred. 
ssp. tatrae (Wettst.) Hayek: Op til 25cm. Nederste blomst ofte ved 6, 
bladfæste. Stængelbladenes øverste tand sjældent indadbøjet. Kapslen 
op til 3 x så lang som bred. 
E, micrantha Rchb. Lyngøjentrøst. 
E. salisburgensis Funck Brun øjentrøst. 5-20cm. Stængelleddene indtil 
3 x bladene, disse ofte stærkt lillaanløbne. Kronen hvid, underlæben tit 
ret lille. Nederste blomst ved 2-13, bladfæste. VI-IX. Alm. 
E. illyrica Wettst, Krumtandet øjentrøst. 5-15cm. Nederste blomst ved 
9-15. stængelled. Kronen lilla. SJ. M,Paring: V.Jie~ului. M.Vilcan: Pia
tra Boro~tenilor. 
Odontites lutea (L.) Cl airv. Dunet guldtop. 15-40cm. Enårig med ensi
dige akslignende klaser. Blomsterne æggegule med udragende støvdragere, 
5-8mm. Bladene linjeformede, næsten helrandede. VII-VIII. Alm. 
0, verna (Bell,) Dum. Rødtop. VI-IX. 2 underarter: 
ssp. verna: Støttebladene længere end blomsterne. Tidlig rødtop. 
ssp. serotina (Dum.) Corb.: Høstrødtop. Støttebladene ikke længere end 
blomsterne, 
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Bartsia alpina L. Sorttop. 8-30cm. Noget skjalleragtig plante med 
sortlilla blomster og mørke- til sortgrønne blade. Planten kirtelharet. 
Bladene ægformede. Kronen 15-20mm. VII-VIII. Alm. 
Pedicularis. Troldurt. 
l. Kronen rød .•.•.••••••••••••••••••••••••••••••••••• , • • • • . . • . • • • • • 2. 

gul 4. 
2. Bladene i krans ••••••••••••.•••••••••••••••.•••••• , •• verticillata 

modsatte 3. 
3. Bægeret tolæbet. Kronens overlæbe med 2 takker fortil ••• palustris 

" regelmæssigt. Kronens overlæbe uden takker limnogena 
4. Kronens overlæbe løber ud i et langt næb ·•·•••••••••• baumgartenii 

" uden noget langt næb 5. 
5. Overlæben ender i et kort og bredt, tospidset næb •••••••••• comusa 

" but, uden næb eller tai<ker 6. 
6. Underlæben rødrandet og tiltrykt overlæben sceptrum-carolinum 

" ikke rødrandet og ikke til trykt overlæben 7. 
7. Overlæben rød spidset ••.••. , ••.•..••••.•••••••...•..•. , . • • • • oede ri 

Kronen helt gul 8. 
8. Bægeret dunet til låddent ••••.•••.•••••••••••••••••••.•• hacquetii 

" glat til næsten glat exaltata 
Pedicularis sceptrum-carolinum L. Kongescepter. 15-80cm. Stænglen ofte 
rødlig, Med grundbladsroset. Kronen 28-35mm, svælget næsten lukket. Sj. 
P. hacquetii Graf Kørveltroldurt. 30-90cm. Bladene 2-3 x delte, glatte 
ovenpå, hårede nedenunder, støttebladene ligeså. Bægeret læderagtigt, 
halvt kløvet på undersiden. Kronen indtil 25mm. VII-VIII. Spredt. 
P. exaltata Besser Høj troldurt. 100-150(200)cm. Som hacq~etii, men 
støttebladene glatte. Bægertænderne meget korte. VI-VIII. Spredt. 
P. limnogena A,Kerner Kildetroldurt. 8-15cm, Stort set glat. Klasen 
mangeblomstret. Blomsterstilkene 2-4mm, fortykkede opad. Kronen 12-15mm 
med but overlæbe. VI-VII. Sj. 
P. oederi Vahl Gylden troldurt, 4-15cm. Bladene 2-6xl/2-lcm, 1 x delte 
med tandede flige. Støttebladene kortere end blomsterne, disse ofte 
blodrøde indvendigt. VI-VIII. Spredt. 
P. verticillata L. Kranstroldurt. 5-20cm. Bladene 3-4 sammen, 1 x del
te med ægformede, tandede afsnit. Støttebladene ofte lilla. Bægeret med 
korte, helrandede tænder. Kronen rødlilla, uden næb. VI-VIII. Alm. 

P. palustris L. Engtroldurt. V-VII. Spredt. 
P. comosa L. Dusktroldurt. 20-85cm. Bladene lancetformede, 2 x delte, 
dunede. Citrongule eller hvidlige blomster i et tæt aks. Bægeret hinde
agtigt og mørkåret.- VI-VIII. Spredt. 2 underarter: 
ssp. comosa: Stænglen indtil 50cm, kruset-dunet. Bægeret dunet på kan
terne. Kronen med randhåret underlæbe. 
ssp. campestris (Griseb.) So6: Stænglen indtil 85cm. Bægeret og kronens 
underlæbe glatte. 
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ePedicularis bawngartenii Sim. Stentroldurt . 10-25cm. Bladene m.m. 
glatte , 1 x delte med tandede flige . Bægere t låddent med helrandede , 
trekantede tænder . VI-VII . Sj . M. CeahlaLt , M. Birsei , M.Fagara, ,M.Retezat 

Rhinanthus . Skjaller . 

1 . Bæger et kirtelhåret , i det mindste langs kanten · • · • ·•• ••• • • ••· 2 , 
" uden eller stort set uden kirtelhår 3. 

2. Stængel og øvre støtteblade kirteldunede ·· • • · ••••••• · • rwnelicus 
" m.m. glatte wagneri 

3 . Bægeret låddent langhåret • • • •• • •• • •••• • •• • • • • •• •• alectorolophus 
" glat eller dunet 4. 

4 , Overlæbens tænder højst 0,7mm, bredere end lange • • •• • · · · · · minor 
" " 0,8-2 , 5mm, tydeligt længere end brede 5. 

5 . Kronen med åbent svælg og stærkt krummet kronrør •• •• • ••· alpinus 
0 

" lukket 11 11 svagt " " 6 . 
6 . Bladene med spidse, udstående tænder •· ··••···• • ·•••• • •• borbasii 

" til trykte tænder angustifolius 

Rhinanthus minor L. Liden skjaller. V-VIII. Alm. 

R. alpinus Baumg. Alpeskjaller . 15-50cm. Støttebladene bleggrønne, 
glatte, af' bægerets længde . Bægeret glat. Kronrøret brat og stærkt 
krummet . VI-IX. Alm. (R. 'racilis Schur er en overgangsform til angu
stifolius med mindre aben svælg og mindre brat krummet kronrør . ) 

n. rume licus Velen. Kirtlet skjaller. 15- 60cm. Kronen op til 20mm med 
svagt krummet kronrør. Støttebladstænderne næppe kortere end spidsen. 

R. wagneri Degen Bægeret m.m. glat bortset fra den kirtelharede rand . 
Støttebladene som hos rumelicus . V- IX. 

R . borbasii ( D·orfler) So6 Krumtandet skjaller. 20- 60cm. Støtte bladene 
meget længere end bægeret, glatte , tænderne aftager jævnt mod spidsen. 

R . angustifolius Gmelin Stor skjaller . V-IX. Alm. 

R . alectorolophus (Scop.) Pollich Håret skjaller . 20-50cm . Støttebla
dene med lige store tænder Ltden stak. Stænglen håret, uden sorte stre
ger. V-VI. Sj. 

Lathraea sguamaria L. Skælrod. IV-V. Alm . 

GLOBULARIACEAE 

Globularia punctata Lapeyr. Almindelig kugleblomst . 5-25cm. 1''lerårig 
rosetplante med bladet stængel. Små , lyseblå blomster i 1,5cm brede ho
veder med svøbblade under. Grundbladene spatelformede, ofte udrandede. 
VI-VII. Spredt. 

ACANTHACEAE 

Acanthus balcanicus Heyw .& Rich. 30-60cm , Staude med fjerfligede bla
de, der mest er grundstillede. 4-5cm store, hvide, rødårede maskeblom
ster uden overlæbe i et tæt aks på 30x3cm med ægformede, 4cm store 
støtteblade. V-VII. Sj. J~d.Alba + Cara,-Severin + Mehedinli + Dolj. 
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OROBANCHACEAE 

Or obanche. Gyvelkvæler. 

1 . Hver blomst med 1 s t øtteblade, 2 forblade og 2 bægerflige. Kro-
nen blå til lil la ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2 . 

Hver blomst med 1 støtteblad og 2 bægerflige 7 . 
2 . Støvknapperne hårede ........•.• •• ••••••••••••. • .•••••••••.•.•.. • 3. 

" g latte eller svagt hårede forneden 4. 
3. Of test grenet. St øttebladet k or tere end bægere t •••••••• aeeyptiaca 

" ugrene t. " minds t lig " arenaria 
4. Kronen l 0-13 (17 )mm. Stænglen ofte gre net • • ••••••••••••••••• r amosa 

" 18-25 ( 30 )mm 5. 
5 , Bægertænderne og ofte stængl ens ove r del hviduldne •••••••••• caesia 

Plan ten ikke hvidulden nogetsteds 6. 
6 . Oftest grenet. S tænglen 2-3mm t yk f orneden ••••••••••·••••• mutelii 

Ugrenet, Stænglen 4-7mm tyk forneden purpurea 
7. Kronen blålilla, indsnævret midtpå •••·•••••••••• •• ••·•·······•·• 8. 

" ikke rent blå.lilla, ikke indsnævret på midten 9. 
8 . Støtteblade, bæger og krone s p inde lvævsharede •••••••• coerulesce ns 

" " " " kirteldune de cernua 
9. Kr onens r yglinje brat bø j et ove r ove rlæben eller nær grunden 10. 

" " jævnt krumme t 17. 
10. Kronens overlæbe med mørke kirtelhår •••••••••••••••••••••••••• 11. 

l yse 12. 
11. Underlæben ikke kirtelrandharet ••••••••••••••••••••••• reticul ata 

" kirtelrandhåret a lba 
12 . Kronen med hvid eller gullig grundfarve, l0-22mm •••••••••••••• 1 3 . 

" brun " brunlilla g rundfarve, me s t 20-35mm 15. 
13 . Overlæbens flige lige fremadrettede. Kronen me s t l0-15mm ••• minor 

" m.m. opadbøjede 14. 
1 4. Bægerbladene n æst e n helt del t e •••••••••••••• • ••••••••••• loricata 

" ku n halvt del te picr i dis 
15. S t øvfanget gult e l ler hvidligt . På Ærteblomstrede ·••••••••• lutea 

" rødlillat. Ikke på Ært eblomstrede 16 . 
16. Kronen ikke hvi dlig ved grunden. På Snerre •••••••• caryophyllacea 

hvidlig ved grunden. På Kortlæbe teucrii 
17. Kronen skinnende mørkerød indvendigt •••••••••••••••••••• gracilis 

" ikke s å dan 18. 
18 . Støvfanget mest lillat. Kronen 10-15 (18)mm ··•·•••·•··•·•••• minor 

" gult 19. 
19. Underlæben kirtelrandhåret ··•····•••·••·•••••••••••••••· · ·•··· 20. 

i kke kir te l randharet 21. 
20 . Aks e t løstblomst re t , ihvert fald forneden •• • •• • •••••···••· lucorum 

" tætblomstre t a l sat ica 
21. Akset løstblomstret, ihvertfald forneden •••••••••••·•••••·· f l ava 

" tætblomstre t elatior 

Orobanche ramosa L. Grenet gyvelkvæl er. 15-25cm. Mange blomster. Bæger
tænderne mest kor t e r e end røret. VI-X. Alm. 

O. mu te l i i Schultz 7 -20cm. Mange b l omster. Kronen 1 8- 22mm. Bægertænder-
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ne ca. lig røret. 
Orobanche aegyptiaca Pers. Bomuldsgyvelkvæler. 15-50cm. Kronen bleg
blå, 25-37mm, Nedre blomsterstilke ofte l-2cm, Kronen ret eller lidt 
krummet, På Bomuld, Natskygge m.m. IV-IX, Jud Mehedin~i + Constan~a. 
0, caesia Rchb. Uldhåret gyvelkvæler. 10-30cm, Kronen 20-25mm, lyst 
blalilla, kirteldunet, Støvfanget hvidt. Støvdragerne m.m. glatte, udg
år 6-8mm fra grunden, På Bynke. V-VIII. Spredt. 
O. arenaria Borkh. Sandgyvelkvæler. 30-50cm. Kronen 20-35mm, blålilla, 
kirteldunet. Støvfanget hvidt. Støvtrådene m.m. glatte, udgår 6-7mm fra 
grunden, På Bynke, V-VII. Spredt. 
O. purpurea Jacq. Røllikegyvelkvælet. 15-60cm. Kronen 20-30mm, blalil
la. kirteldunet, Ellers som foregående. På Røllike og andre Kurvbloms
ter.VI-VII, Alm. 
O. coerulescens Stephan Blålig gyvelkvæler, 10-40cm, Stænglen gullig, 
Kronen 14-23mm, blegt blålilla. Støvfanget bleggult. Underlæben ikke 
randhåret, På Bynke, V-VII, Spredt. 
O. cernua Loefl, Krum gyvelkvæler. 20-40cm. Kronen 12-20mm, ofte meget 
krum, hvidligt hindeagtig forneden, blålilla. V-X. Spredt, (0. cumana). 
o. alba Stephan Timiangyvelkvæler. 20-25cm, Kronen 15-25mm, hvidlig, 
lillaaret, rødlig mod spidsen. Støvtrådene udgår l-3mm fra grunden, 
tæthårede forneden, Griflen stærkt mørkkirtlet. På Læbeblomster. Alm. 
O, reticulata Wallr, Tidselgyvelkvæler, 30-80cm, Ligner alba, men 
støvtrådene m.m. glatte forneden, VII-VIII, Alm. 2 underarter: 
ssp, reticulata: Kronen kun gul ved grunden, ellers lillaåret, Overlæ
ben tæt kirtelhåret. På Tidsler og Dipsacaceae. 
ssa. pallidiflora (Wimm.& Grab.) Hay.: Kronen hvidliggul, svagt lilla 
mo spidsen, Pa Tidsler. 
O. loricata Rchb. 15-50cm. Længere bægertænder næsten af kronenslæng
de, Støttebladet ca, så langt som underlæben, Griflen tæt kirteldunet. 
Mest på Bynke. IV-VII, Sj, 
o. ~icridis F.W.Schultz Bittermælksgyvelkvæler. l0-50cm, Længere bæger
tæn er tydeligt kortere end kronen, Støttebladet kortere end underlæben. 
Griflen svagt kirteldunet, Især på Bittermælk og Høgeskæg, V-VIII. Spr. 
0, minor Sm, Kløvergyvelkvæler, 10-50cm, Kronen gullighvid med rødlige 
eller lilla årer eller anstrøg. Støvdragerne udgår 2-3mm fra grunden, 
hårede forneden, glatte foroven, V-VIII, Spredt. 
0, caryop~llacea Sm. Snerregyvelkvæler. 20-50cm, Kronen 20-32mm, mest 
gulbrun ti .rødbrun, med nellikeduft. Støvdragerne udgår l-3mm fra grun
den, kirtelhårede foroven. På Snerre og Mysike, V-VIII, Alm. 
0, teucrii Holandre Kortlæbegyvelkvæler, 15-40cm. Kronen brunliglilla, 
20-30mm, med m.m. lige ryg, dog krummet fortil. Støvtrådene hårede, ud
går 3-5mm fra grunden. V-VII. Spredt. 
O, lutea Baumg. Gulbrun gyvelkvæler, 30-50cm. Kronen gullig eller 
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blegt rødbrun, ofte lillaanløben, med liljekonvalduft, Støvtrådene ud
går 3-6mm fra grunden, hårede, V-VI. Alm. Mest på Medicago og Trifolium 
Orobanche elatior Sutton Stor gyvelkvæler. 30-60cm, Kronen 18-25mm, 
først rosenrød, senere rødliggul; gul ved støvdragernes grund, der sid
der 3-6mm fra kronens grund, På Knopurter m,m, VI-VIII, Alm. 
o. alsatica Kirschleger Svovlrodsgyvelkvæler, 30-70cm, Kronen 12-22mm, 
gullig, brunlil la mod spidsen og pa årerne. Støvtrådene udgår 3-5mm 
fra grunden, hårede, På Skærmplanter, V-VII, Spredt, 
o. flava Mart, Hestehovsgyvelkvæler, 15-50cm, Kronen 15-22mm, gul el
ler blegt rødbrun, kirteldunet, Støvtrådene hårede, udgar 5-6mm fra 
grunden, Griflen ofte udragende. På Hestehov m.m. VI-VIII, Spredt. 
0, lucorum A,Braun Berberisgyvelkvæler, l5-50cm. Kronen 15-20mm, gul 
og kirteldunet, Støvtrådene udgår 2-3mm over grunden, Griflen ikke ud
ragende. På Berberis. VI~VII. Sj. 
O. ~racilis Sm. Blodrød gyvelkvæler, 20-50cm. Kronen 15-25mm, med 
kry dernellikeagtig lugt, Støvfanget gult med rødlilla rand. Støvtra
dene udgår 0-2mm fra grunden, hårede forneden. På Ærteblomster, Alm. 

LENTIBULARIACEAE 
PinUicula alpina L. Fjældvibefedt. Kronen hvid med gulplettet svælg, 
10- mm lang, med en kort, kegleformet spore, V-VII. Spredt. 
P, vulgaris L, Alm. vibefedt, V-VII, Alm. 
Utricularia. Blærerod, 
1. Bladfligene uden børster. Sporen ca, så lang som bred ••••·•••·· 2, 

" med " • " længere end bred 3. 
2, Underlæben med nedbøjede sider, 6mm bred ••••••••••••••••·•· minor 

" flad, 8-lOmm bred bremii 
3, Underlæben med stærkt nedadrettet rand. Sporen kirtlet fortil 

vulgaris 
Underlæben næsten flad. Sporen kirtlet fortil og bagtil australis 

Utricularia minor L. Liden blærerod. Klasen 2-6-blomstret. VI-VIII,Spr 
U. bremii Heer Klasen med 2-14 blomster. VII-VIII, Spredt, 
U, vulgaris L. Almindelig blærerod, VI-VIII. Alm. 
U, australis R,Br, Slank blærerod. VII-VIII . Spredt. 

RUBIACEAE 
1. Blomsterne i tætte aks med taglagte støtteblade •••••• crucianella 

ikke i aks 
2, Blomsterne i hoveder med m,m, sammenvoksede svøbblade 

2. 
•• Sherardia 

" ikke i hoveder med 
3, Kronen 5-tallig, bleggul, Frugten 

(3)4-tallig. Frugten tør 

3, 
en sort stenfrugt ··•••••• Rubia 

4 , 
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4, Kronrøret ca. lig eller længere end kronfligene ••••••••• 
" meget kort 

5. Gule blomster i korte kvaste over de 4 blade ······•·•·•· 
Anderledes 

Sherardia arvensis L, Blåstjærne, V-IX, Spredt, 

Asperula 
5, 

Cruciata 
Galium 

Crucianella angustifolia L, Smalbladet korsaks. 6-30cm. Ena.rig. Blade
ne 6-8 sammen, 1/2-lmm brede. Akset 2-Bcm x 4-6rnm, firkantet, De taglag
te støtteblade 3-6xlmm. Små, bleggule, langrørede blomster, der rager ud 
mellem støttebladene, 3-5mm. VI-IX. Sj. 

Asperula. Mysike. 

1. Bladene m.m. lancet- eller ægformede. Blomsterne hvide ·••••••·•· 2, 
Midterste og øvre blade linje- eller linje-lancetformede 4, 

2. Kronen ll-15mm, Blomsterne i tætte hoveder •••••••••••••·•• taurina 
" l-7mm. Blomsterne ikke i hoveder 3. 

3, Stænglen ru af små torne, Frugten kornet ·•••·••·•••· Galium rivale 
11 ikke ru, Frugten kroghåret Galiu.m odoratu.m 

4. Enårig, Bladene butte. Bla blomster •••••••••••••••••••••••••·••• 5, 
Flerårig. Bladene spidse, brodspidsede eller med stak 6, 

5. Svøbbladene længere end kranrøret •••••••••••••·••••••·••• arvensis 
kortere II orientalis 

6. Blomsterne lysegule. Stænglerne liggende •..•••••• Galium humifusum 
mest hvide eller rød lige. Stænglerne oprette/opstig. 7. 

7, Blomsterne i 1-5 stilkede hoveder. Bladene ofte 6 sammen capitata 
i løse stande 8, 

8, Bladene i kranse på 6-10. Kronen l,5-3,5mm ••.••••• Galium punkt 31. 
I det mindste de øvre blade 2-4 sammen 9, 

9, Støttebladene ægformede eller rundagtige. Kronen ofte 3-tallig 
tinctoria 

Støttebladene lancet- eller m.m. linjeformede. Kronen 4-tallig 10, 
10. Kronrøret 2-3 x så langt som kronfligene •·•••••••••··•········ 11. 

•t 1-2 X tt t, tt u 12 • 
11. Kranfligene butte. Stængelgrunden forveddet •••••••••••••• tenella 

" spidse. t1 urteagtig aristata 
12. Frugten (2,5)3-4mm, tæt dækket af skælformede knuder ••.• setulosa 

11 l,5-2mm, finvortet 13. 
13. Løst tueformet, med golde skud. Kronen mest 2,5-3,5mm cynanchica 

Ikke , uden " 11 11 
" 2-2, 5mm rumelica 

Asperula aristata L.f, ssp. scabra (Presl) Nyman (A, longiflora) Brod
mysike. l0-60cm. M.m. opret og grøn. Delblomsterstandene m.m. aksforme
de. Kronen 5,5-Bmm, grønliglilla, lyslilla eller gullig, VI-VIII, Sj, 

A, tenella Heuffel Nålemysike, J5-45cm. M.m. opret, Mellemste stængel
led mest 2-3 x bladene, disse 1/2-lmm brede. Delblomsterstandene halv
skærmformede, Kronen 4-6mm, rødlig, VI-VII. Sj. 

A. cynanchica L, Bakkemysike. 10-50cm. Liggende til opstigende, grøn 
(sj. blådugget). Bladene 0,8-l,5mm brede. Kronen bredt tragtformet, oi·
te m.m. ru udvendigt, bleglilla til hvidlig. VI-VII. Alm. 
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Asåerula rumelica Boiss, 10-90cm, M.m. grågrøn, Bladene 0,5-lmm brede, 
me omrullet rand. Blomsterstilkene indtil 2mm. Kronen smalt tragtfor
met, tæt korthåret udvendigt. 

A. setulosa Boiss. 26-65cm. Liggende til opstigende, Stængelleddene 
ca, 3 x bladene, disse 0,7mm brede, stive. Kronen 3,5-5rnm ofte kort 
stivhåret; røret ca.= fligene. VI-VII. Sj. 

A. capitata Kit. Hovedmysike. 10-20cm. Løst tueformet. Bladene 1-1,5 
mm brede, med omrullet rand. Hovederne med et svøb af s t øtteblade. Kro
nen m.m. tragtformet, rødlig, VI-VII. Spredt. 

A. taurina L. sst, leucanthera (G.Beck) Hayek Treribbet mysike. 20-40 
cm. Stængler oglade m.m. udstaende harede. Kronen hvid til bleggul, 
Blomsterne omgivne af støtteblade, Bladene 3-ribbede. V-VI, Spredt. 

A. tinctoria L. Farvemysike, 30-60cm. Nedre kranse med 6 øvre med 4 
blade, disse m.m. treribbede, 25-40xl,2-7mm, Kronen hvid, 3-4mm, V-VII. 
ssp, tinctoria: Støttebladene butte, mest glatte. Bladene l-3mm brede, 
ssp. banatica (Holub): Støttebladene spidse eller tilspidsede, kort 
randharede. Bladene l-7mm brede, randhårede. Sydvest, 

A, arvensis L. Blåmærke. 5-JOcm. Minder noget om en Blåstjærne, men 
blomsterne mørkere blå, i hoveder omgivne af 10-20 langt randhårede 
svøbblade. Kronen 4-6mm. Frugten 2-2,5mm, knudret. V-VI, Spredt. 

A. orientalis Boiss.& Hohen Prydmysike. 10-30cm. Nær foregående, men 
kronen 7-12mm og frugten l-l,5mm, ikke knudret. V-VI. Dyrket & forvild. 

A. purpurea (L,) Ehrend. Purpurmysike, 20-50cm. Stænglen firkantet. 
Bladene 7-10(6-11) sammen, 10-20x0,5-lmm, med omrullet rand. Planten 
snerre agtig med talrige, grunlilla, l-l,5mm brede blomster, V-VII.Spr. 

Galium. Snerre. 

1. Enårig. Stænglerne m.m. ru ........ ,.,., ........................ 2, 
Flerårig 8. 

2. Bladranden med bagudrettede torne •••••••••••••••••·••••····•··· 3. 
fremadrettede 5, 

3, Frugtstilkene nedbøjede. Frugten vortet ··••·••·•••••• tricornutum 
" ej " • ti med krogbørster eller glat 4. 

4, Kronen hvid, Frugten 3-5mm •••••••••••••••••••••••••••·••· aparine 
" grønliggul. Frugten 2-3mm spurium 

5, Kvastene kortere end de tilhørende blade ••••••••••• verticillatum 
længere 6, 

6. Blomsterstilkene trådformede, mange gange blomsten ••• tenuissimum 
under 3 x blomsten og frugten 7, 

7. Kvaststilkene 1-3 x blomsterstilkene ·••••••••••••••••• parisiense 
3-5 x " divaricatum 

8, Mellemste blade med 3 ribber, i kranse pa 4 •·••••·••••••••••••• 9. 
Bladene 1-ribbede, Kransene med 4-12 blade 12, 

9, Mellemste blade bredt ægformede, 14-18x6-l0mm •••.•. rotundifolium 
" 

11 lancetformede, 15-BOmm 10. 
10. Yderste blomsterstandsgrene svikkelagtige •·••··•••·•·· baillonii 

" kvastagtige 11. 
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11, Bladene mest 40-80x9-20mm, med netåret underside •••• ,. rubioides 

15-40x2-8mm, næppe netårede boreale 
12. Delfrugterne kugleformede, Bladene butte. Stænglen ofte ru •• , 13, 

" ægformede. Bladene spidse 15. 
13, Frugtstilkene ikke udspærrede, Bladene m,m. linjeformede debile 

" udspærrede. Bladene omvendt lancetforme de 14. 
14, Kronen 4-4,5mm bred. Stænglen tydeligt hvidkantet elongatum 

" 2-3,5mm " " ikke hvidkantet palustre 
15. Stænglen finttornet ru ...................••••.••..•.•.•...... 16. 

" ikke finttornet 17. 
16. Kronen hjulformet •••••••• , • , , • , , ••• , , , , , • , ••• , ••• , •• , uliginosum 

" tragtformet rivale 
17. Blomsterne brunlilla •••••••••••••••••••••••••• Asperula purpurea 

hvide eller gule 18. 
18. Stænglerne med trådformet grund, her næppe over 1mm brede; op 

til 30cm høje ............................................ 19. 
Stænglerne uden trådformet grund, her over 1mm brede 21, 

19. Blomsterstanden lang, mest over 2 x sa lang som bred •••• pumilum 
kort, 11 under 2 x 11 

" " " • 20. 
20. Stængelgrunden rød •••••• , •••••••••• , •• , ••••••••••••• , austriacum 

ikke rød anisophyllon 
21. Frugtknude og frugt med kroghår . Langt kronrør .......•. odoratum 

" 
11 11 uden " 2 2. 

22. Bladundersiden klart mere håret end oversiden. M.m. gul krone 23. 
" i kke meget mere håret end oversiden 24. 

23, Stænglen m.m. firkantet forneden. Kronen hvidgul •••• pomeranicum 
" " trind forneden. Kronen gul verum 

24, Bladundersiden blegere end oversiden, ofte blågrøn ••••••••••• 25, 
" af samme farve som oversiden 30, 

25, Kronen tragtformet, Bladene 10-22mrn, skinnende ovenpa humifusum 
" hjul- til skålformet. Bladene (20)25-70mm 26. 

26. Stænglen m.m. trind forneden •••••••••••••••••• • •••••••••••• • • 27, 
" firkantet forneden 28, 

27. Stænglen trind hele vejen, Kronfligene spidse •••••••• silvaticum 
" firkantet foroven, ti brodspidsede schul tesii 

28. Stænglerne rodslående forneden, med udløbere .•••••.•.• abaujense 
ikke rodslil.ende, uden udløbere 29, 

29. Kronen m.m. skålformet, fligene spidse ••••••••••• pseudaristatum 
" hjulformet, " med kort brod ki taibelianum 

30, Kronen tragt- eller kopformet ••.•••••••••••••••••••••••.••••• 31, 
m.m. hjulformet 34, 

31, Enkeltkvastene pyramideformede, Med udløbere ·•••••••••••••••• 32. 
halvskærmformede 33. 

32. Stænglen håret ved grunden, halvglat foroven ••••••••• volhynicum 
" glat t1 , dunet foroven moldavicum 

33. Kronen 4-6mrn bred. Bladranden med 1-2 rækker torne ·••••• glaucum 
2-3mm " • mange rækker torne octonarium 

34. Kronen svagt skålformet med indadbøjede spidser •••••• flavescens 
hjulformet med udstaende spidser 35. 

35. Bladene l-2mm brede, noget omrullede, skinnende ••••••••• lucidum 
2-8mrn " , lidet 36. 

225. 
36. Kronen 2-3mrn bred, de længste stilke længere end kranbredden 

mollugo 
Kronen 3-5mm bred, de længste stilke kortere end kronbredden 37. 

37. Kronen gullig . Blomsterstanden aflang og smal •••••••••• prusense 
" hvid, Blomsterstanden ofte bredt ægformet 38. 

38. Bladene jævnt tilspidsede. Planten mest glat, mere spinkel album 
ret brat tilspidsede. Planten mest håret, kraftig 

pycnotrichum 
Galium rotundfolium L. Rundbladet snerre. 5-15crn. Blomsterne i fablom
strede, åbne halvskærme. Kronen 3-3,5mm bred, hvid. VII-VIII. Spredt. 

• G. baillonii Brandza (G. valantoides) Svikkelsnerre. 15-30cm. Bladene 
rude-lancetformede, l5-40x5-16mrn. Kronen 2-3mm bred. V-VII. Sj. Især i 
Jud.Vilcea - f.eks. V.Bistriiei, M.Capaiinii, 0lane~ti, M.Lotrului. 
G. boreale L. Trenervet snerre. VII-VIII. Spredt. 2 underarter: 
ssp, boreale: Bladene l-5mm brede. 
ssv. pseudorubioides (Schur) Jav. Bladene 5-15rnm brede. Frugten børst
eharet. (Mellemform mellem boreale og rubioides). 
G. rubioides L. Krapsnerre. 30-70cm. Stænglen svagt kantet forneden, 
tydeligt foroven. Frugten næsten altid glat. Kronen ca. 4,5(3,5-6)mm 
bred. V-VI. Alm. 2 underarter: 
ssp, rubioides: Stænglen glat eller ru. Frugten (2)3mrn bred. 
ssp. das~podum (Klokov): Stænglen korthåret forne den. :B'rugten 1, 5-2mm 
bred. Ne re blades undersider kort hårede. Sj. Jud,Tulcea: Babadag. 
G. odoratum (L.) Scop. Skovmærke. IV-VI. Alm. 
G. rivale (S.& S.) Griseb. Flodsnerre. Bladene 3-4cm x 4-8mm, brat 
tilsmalnede mod den brodspidsede spids. Kronen 2-3mrn. VI-VII. Spredt, 
G. uliginosum L. Sumpsnerre, V-VII. Spredt. 
G. debile Desv. Spinkel snerre. 20-60cm. Bladene 4-6 sammen, uden 
klar spids, 15-25x0,8-2rnm, ofte omrullede. Frugten tydeligt knudret. 
G. palustre L. Kærsnerre, V-VI. Alm. 
G. elongatum Presl Vandsnerre. 
G. humifusum Bieb. Liggende snerre. 40-l00cm. Liggende eller opstigen
de. Bladene l,5-4mm brede, 6-7 sammen. Kvastene med blade til spidsen. 
Kronen l,5-2mm. VI-VIII. Spredt. 
G. verum L. Gul snerre. V-IX. Alm. 2 underarter: 
ssp, verum: Kronen mørkegul. Bladene 15-30(35)xl/2-1(2)mm, omrullede 
indtil midterribben. Kvastene længere end stængelleddene, 
ss~. wirtgenii (F.W.Schultz) 0borny: Kronen citrongul. Bladene 25-40x 
i- mm, kun lidt omrullede. Kvastene mest kortere end stængelleddene. 

G. pomeranicum Retz G. verum x album. Kronens farve gar fra klart gul 
til hvidlig. 
G. mollugo L. Smalbladet snerre. V-IX. Alm. 
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Galium album Miller Hvid snerre, 

G. pycnotrichum H,Braun Op til 150cm. Bladene 10-40x2-7mm. 
G. prusense C.Koch Op til 80cm, Bladene 10-25x2-5mm, jævnt tilsmalne
de mod spidsen, ofte læderagtige, 
G, lucidum All. Sylsnerre. 30-70cm. Bladene 10-30xl-2mm, med klar 
brodspids. Randen ru. Blomsterstanden tæt, aflang eller ægformet. Kro
nen 3-5mm bred, mest hvid. 
G. flavescens Borbas Gullig snerre (G. flavicans) 40-lOOcm. Stærkt 
grenet fra grunden. Bladene 25-40xlmm, randen stærkt omrullet, skarpt 
ru, Blomsterstanden bredt ægformet med mange, oprette grene.VI-VII.Spr 
G, octonarium (Klokov) Pobed. 25-90cm, Stænglen m.m. firkantet hele 
vejen. Bladene 20-45x0,5-lmm, mest 7-8 sammen. Kronen tragoformet, rø
ret ofte længere end fligene . V-VI. 
G. ~laucum L, Blågrøn snerre. 40-80cm, Stænglen mest trind, med 4 
rib er. Bladene 20-40x0,5-2mm, mest 8-10 sammen. Kronen bredt skalfor
met, røret oftest meget kortere end fligene. V-VII. Alm. 
G, vol~nicum Pobed, (Asperula tyraica) 40-80cm. Bladene 20-40x0,5-
l,5mm, -8 sammen; randen ru med 1-2(3) tandrækker, Kronen 3-4mm bred, 
skålformet med m.m. indadbøjede spidser. VI-VII. Spredt. 
G, moldavicum (Dobr,) Franco Tyndbladet snerre. 20-?0cm. Nær foregå
ende, Bladene 20-30x0,4-0,5mm, 6-10 sammen; randen ru med 3(44 tand
rækker. Kronen ca. 2mm bred, VI-VIII, Sj. Jud,Vaslui: Negre~ti. Jud. 
Ia~i: Valea lui David, 
G. kitaibelianum Sch.& Sch,f, Strålesnerre, 50-lOOcm. Bladene 25-70 x 
0,5-3mm, lidt krummede, bredest midtpa, meget jævnt tilsmalnede, frisk 
grønne, med tydelige årer. VI-VII. Sj., med ret udbredt i SV og Midten 
G, kseudaristatum Schur Egesnerre. 70-lOOcm. Bladene 30-50x2-4mm, 
te rwnmede, ofte bredest midtpå, jævnt tilsmalnede, friskgrønne. 
Blomsterne samlede mod grenspidserne. VI-VIII. Spredt. 
G. abaujense Barbas -90cm. Udløberne stundom meget korte, Bladene 
30-50x2-9rnm, ofte brat tilsmalnede fortil, friskgrønne. Kronen mest 
3-4mm og hjulformet, blomsterstilkene lige sa lange, 

of-

G. schultesii Vest Lundsnerre. 30-120cm. Med udløbere (bestanddannen
de). Bladene 25-60x4-8mm, blågrønne, især nedenunder. Kronen 4-5mm 
bred, hjulformet, VII-IX. Alm, 
G. silvaticum L. Skovsnerre. 80-lOOcm. Ingen udløbere. Bladene 20-40 
x 3-lOmm, blågrønne, især nedenunder, Kronen 2-3mm bred, skålformet. 
VII-VIII. ? 

G. pwnilum Murray Parksnerre, 15-30cm. Stængelgrunden ikke rød. Mel
lemste stængelled 2-4 x bladlængden, Bladene l,2-l,6mm brede. VI-VIII 

227, 
Galium austriacum Jacq, Fyrresnerre, 12-20cm. Mellemste stængelled 
3-4cm, 1,5-2,5 x bladene, disse mest 0,5-l,2mm brede,? 
G. anisopJRllon Vill. Alpesnerre. 7-15cm, Tæt tueformet med mange gol
de skud, adene 7-16xl-2mm, bredest 1/3-1/5 fra spidsen og her brat 
tilsmalnede, Stænglerne mest med 1-3 kvaste, VII-IX, Alm. 
G, sturium L, Hørsnerre, 30-lOOcm. Kvastene med 1-7 blomster, længere 
endladene, stilkene rette, men ofte skarpt bøjede lige ved frugten; 
denne glat eller med krogbørster. V-VII. Spredt. 2 underarter: 
ssp. s~rium: Frugten glat. 
ssp, i-estum (W.& K,) Janch.: Frugten med krogbørster, 
G, aparine L. Burresnerre. V-X. Alm. 
G. tricornutum Dandy Vortesnerre, 15-40cm. Kvastene kortere end blade
ne. Frugten 3-5mm, fint spidsvortet. VII-IX, Spredt, 
G. ~arisiense L, Marksnerre. 10-20cm. Toppen kegleformet til aflang. 
vin len mellem frugtstilkene 45-90 , disse mest 0,1-0,2mm tykke. VI-VII. 
Sj. 2 underarter: 
ssp, parisiense: Frugten korthåret. 
ssp. anglicum (Huds,) Are.: Frugten glat. 
G. divaricatum Pourret Udspærret snerre, 5-30cm. Toppen bredt omvendt 
ægformet til kugleformet. Vinklen mellem frugtstilkene 20-45°, disse 
mest 0,05-0,075mrn tykke. VII-VIII. Spredt. 
G, tenuissimum Beib. Trådsnerre. 10-45cm. Bladene 10-15x0,8-2mm, 8-10 
sammen. Kvaststilkene 5-15rnm, blomsterstilkene 3-15mm, alle tradfine, 
Kronen l-l,7mm bred, grønliggul. VI-IX. Sj. 
G. verticillatum Danth. Kranssnerre. 5-20cm. Opret, ikke særligt hår
et. Bladene 4-8xl-2mm. Blomsterne m.m. siddende, Kronen l -l,5mm bred, 
gullig, grønlig eller med lillat skær. 
Cruciata laevipes Opiz Alm. korsblad. 15-50cm. Flerarig. Stænglen med 
mange, 0,7-l,5mm lange, udstående hår. Blomsterstilkene mest harede. 
Kvastene med to forblade. Bladene 3-ribbede . IV-V. Alm. 
C. glabra (L.) Ehrend. Glat korsblad, 10-30cm. Flerårig. Stænglen 
glat eller med 0,2-0,5mm lange hår, Blomsterstilkene glatte. Kvastene 
uden forblade. Bladene 3-ribbede. V-VI. Alm. 2 underarter: 
ssp. glabra: Mellemste blade højst så lange som stængelleddene. 
ssp , alpina (Schur): Mellemste blade længere end stængelleddene. 
c. pedemontana (All.) Ehrend. Enårigt korsblad. 10-35cm. Enårig. Bla
dene i-ribbede, 4-lOmm lange, Stænglen ru. Kvastene uden forblade. Kro
nen 0,5-lmm bred, V-VI, Spredt, 
Rubia tinctorum L, Farvekrap. 30-lOOcm. En grov flerårig snerre, no
get klatrende med modhager på blade og stængler, Bladene 2-lOx0,5-2,5 
cm. Kronen 5-6mm bred. VI-VII. Spredt. Levn fra tidligere dyrkning. 

PLANTAGINACEAE 
Plantago. Vejbred. 
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1. Bladede stængler med modsatte, linjeformede blade ••••••• arenaria 

Alle blade i roset 2, 
2 . Bladene f jersnitdelte eller tandede · ··• •• •• ••••••••·••• coronopus 

helrandede eller svagt tandede 3, 
3, Bladene ægformede til elliptiske .............. ••• ..... ••• ...... 4, 

" lancet- til linjeformede 8. 
4. Støvdragerne rager B-13mm ud ................................... 5, 

" " 2-5mm ud 6 , 
5, Bladstilken længere end bladpladen ······•·•· ·•·••·••••·•·• maxima 

" kortere " " media 
6. Akset mellembrudt forneden. Støttebladene under½ x bægeret cornuti 

" ikke mellembrudt. Støttebladene over 1/2 x bægeret 7. 
7. Bladene 2-6(10)xl-3,5cm. Gullige støvknapper; hvidlige støv-

tråde .......•.••....••..•... , .. , .•.•••••........ gentianoides 
Bladene gennemgående større major 

8. Bladene linjeformede ........................................... g. 
" lancetformede 1;;. 

9. Enårig . . . . . . . . . . . . • • . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . tenuif lora 
Flerårig 10. 

10. Bladene stive og kølede, l-l,5mm brede •••••••••••••••• holosteum 
" ikke kølede, ofte bredere 11. 

11. Støttebladene meget kort randhå rede, Bladene kødede • • •• maritima 
tydeligt randhårede. Bladene næppe kødede serpentina 

12. Støvdragerne rager 8-13mm ud. Hvide/lyslilla støvknapper •• media 
" " indtil 5mm ud 13, 

13 . Bladene m.m. tæt tiltrykt sølvharede ••••••••••••••••••• argentea 
glatte eller svagt dunede 14, 

14. Skaftet trindt eller svagt furet foroven ••••••••••••••••••••• 15, 
med 5-12 skarpe furer 16. 

15, Bladene med en stilk på 2/3-1 x bladet • •••·•• • schwarzenbergiana 
uden stilk atrata 

16. Skaftet mest 5-furet. Bladene hårede under blomstringen lanceolata 
" 6-8-furet. Bladene glatte under blomstr. altissima 

Plantage major L. Glat vejbred. VII-X. Alm. 2 underarter: 
ssp. ma~or: Kasplen med 6-10 frø. Bladgrunden m.m. hjærteformet. 
ssp. 1n ermedia (DC.) Are.: Kapslen med 14-34 frø. Tilsmalnet bladgr. 
P. tenuiflora W.& K. Dværgvejbred. 5-lOcm. Bladene l/2-2mm brede, med 
1-3 utydelige ribber. Skaftet ofte kortere end bladene. Akset tyndt, 
valseformet, af skaftets længde. V-VI. Spredt. 
P. cornuti Gouan Vortet vejbred. 30-50cm. Bladene ll- 15x5-8cm, med ki
leformet grund og en stilk på 12-20cm. Bladene oprette. VI-X. Spredt. 
P. coronopus L. Fliget vejbred. VI-IX. Sj. 
P. maritima L. Strandvejbred. VII-X. 
P, ser~entina ·All . Slangevejbred, 8-35cm. Ligner foregående meget. 
Tørre Jærgenge og vejkanter . 
P. schwarzenbergiana Schur Tungevejbred. 6-25cm, Bladene opretstående, 
)-ribbede. Skafterne længere end bladene, svagt furede foroven. Akset 
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ofte 1/3 x skaftet, slankt, V-VI. Spredt. 
Plantago media L. Dunet vejbred. V-IX, Alm. 2 underarter: 
ssp. media: Bladene højst 2,5 x s å lange som brede, Modne aks 2-6(8)cm, 
sst. stepposa (Kupr,) So6: Bladene 2,5-5 x så lange som brede, med 5-7 
ri ber, Det modne aks 8-12(6-20)cm, 
P. holosteum Scop, Kølet vejbred, 10-)0cm. Roden forveddet, ofte med 
flere rosetter, Nedre blade korte og nedbøjede, øvre m.m. oprette. Ak
set 3-Bcm x 3-4mm, V-VII, Sj. 
P, maxima Juss, Stor vejbred. Bladene 25-50x5-15cm med 9-11 ribber, 
svagt hårede. Skafterne noget længere end bladene, furede. Aksene 5-20 
cm , ca, lem tykt, VI-VII. Sj. Jud.Sibiu: Turni~or, ~ura Mica, Oona Si
biului. Jud.Dolj: Cotofenii din Fata. 
P. atrata Hoppe Bjærgvejbred. 5-15cm. Bladene smalt lancetformede med 
3-5 ribber, glatte eller svagt dunede, Skaftet mindst så langt som bla
dene, svagt håret, Akset aflangt ægformet, l,5-3cm. V-VII. Alm. 
P. gentianoides S.& S, Kærvejbred, 5-20cm, Bladene med 3-5 ribber, gl
atte eller spredt (sj. tæt) hårede; stilken ca. 1/2 x pladen. Akset tæt 
l-3,5cm. Bægerbladene ofte brunlilla, VII-VIII, Sj. Alpin. 
P. lanceolata L. Lancetvejbred, Støttebladene 4-5mm, V-IX, Alm. 2ssp.: 
ssp. lanceoiata: Støttebladene m.m. glatte. Akset mest valseformet. 
ssp. sphaerostach{a (Wimm.& Grab.) Hay.: Støttebladene lådne, bladene 
ligesa, Akset kor: kugle- eller ægformet. 
P. altissima L. Høj vejbred. 40-lOOcm. Ligner den foregaende, men jord
stænglen lang og vandret, Bladene 12-20x2-3,5cm. Støttebladene 6-7 mm. 
Bladene ofte udtrukne i en 2-3mm lang spids. VI-VIII. Spredt. 
P. argentea Chaix Sølvvejbred. 10-40cm. Bladene 10-30x0,5-l,5cm. Akset 
ægformet , l-l,5x0,5cm. Hvide støvknapper. Lancetformede støtteblade.Spr, 
P. arenaria W.& K. (P. indica) Grenet vejbred, VI-IX. Spredt. 
Littorella uniflora (L,) Asch. Strandbo. V-VI, Sj, 

CAPRIFOLIACEAE 
Sambucus ebulus L, Sommerhyld , En staude på 80-150cm. Fodflige til ste
de, Mørklilla støvknapper. VII-VIII. Alm. 
S. nigra L, Almindelig hyld. VI-VII, Alm. 
s. racemosa L, Druehyld, IV-V, Alm. 
Viburnum opulus L. Kvalkved. V-VI. Alm. 
v. lantana L. Pibekvalkved, l-3m. Kviste og blade stjærnedunede af 
brunlige hår. Bladene m.m. ægformede, 4-14x3,5-9cm, spidse og med let 
hjærteformet grund, savtakkede, med rynket overside. Halvskærmen uden 
forstørrede blomster, V-VI, Alm. 
Linnaea borealis L. Mosklokke. V-VI. Sj.: M,Caliman: Piatra Cu~mei, 
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Lonicera. Gedeblad . 
1 . Slyngplante • , , , , •• , , , , , , , • , , , •••••• , ••• , •• , , •• , •••••• caprifolium 

~sb 2. 
2. Bladene blødhårede på begge sider ••····•·•••······•••·• xylosteum 

Bladoversiden glat 3. 
3, Blomsterparrenes frugtknuder og bær hel t sammenvoksede •• coerulea 

11 11 11 frie nigra 
Lonicera coerulea L. Blåt gedeblad, l/2-l,5m. Bladene mest 3-5xl,5-2cm 
blagrønne ovenpa, lysere nedenunder. Blomsterstilken kortere end blom
sterne. Kronen gullighvid. Bærret blåsort. V-VI. Sj. 
L. nigra L. Sort gedeblad. 0,5-l,5m, Bladene 4-7xl,5-3cm. Blomsterstil
ken 2-3(4) x blomsterne, Kronen hvid med blegrødt skær, Bærret sort .Spr. 

L, xylosteum L. Dunet gedeblad. V-VI. Alm. 
L. caprifolium L. Havevedvindel, 2-4m. Bladene mørkegrønne ovenpa, bla
grønne nedenunder, de øverste par sammenvoksede. V-VI, Dyrket og farv . 

ADOXACEAE 
Adoxa moschatellina L. Desmerurt. IV-V. Alm. 

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 randharede 4. 
2. Bægeret meget bredere end frugten og af dennes længde •••• coronata 

" ikke " kortere end den 3. 
3, Frugten noget halvkugleformet, but 3-kantet i tværsnit ••••• pumila 

" ikke 11 
, 

11 4-kantet " 11 lasiocarpa 
4, Frugten med en tydelig tand. Blomsterne hvide til lyserøde •••••. 5. 

" uden , blegblå 6. 
5. Blomsterne lyserøde. Frugten vindruekærneformet ••••••••••• dentata 

" hvide. Frugten æg-kugleformet rimosa 
6. Frugten med en tydelig længdefure ·••·••·······•··••·•••••··•···• 7, 

" uden nogen længdefure 8. 
7, Frugten med et rundt omrids ···············••·•···••••••••• turgida 

" aflangt omrids carinata 
8 . Frugten jævn eller tværrynket ·····••········•·••·•·•··••·• locusta 

" med klare småvorter costata 
Valerianella coronata (L.) DC. Kronvårsalat. 10-30cm. l!'rugtbægeret 
halvt delt, med 6 krogformede tænder. Blomsterne lyst rødlilla. Frugten 
stivhåret med netåret bæger. V-VI. Sj. 
V. lasiocarpa (Steven) Betcke 10-25cm. Frugtens bæger reduceret til 
en uregelmæssig, 3-5-tandet rand eller også med 6 sylformede tænder, 
IV-VI. Sj. 
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Valerianella pumila (L.) DC, Furet varsalao. 10-40cm, Kronen lyserød. 
V-VI. Sj. 2 underarter: 
ssp. pumila: Bægeret uregelmæssigt but trelappet, meget kort og tydeligt 
smallere end frugten, 
ssp. brachystethana (Ten.) Dihoru: Bægeret klokkeformet, af frugtens 
bredde, med 5- sylformede lapper. Jud.Constan~a: Eforie N. 
V. locusta (L,) Laterrade Tandfri vårsalat. IV-VI. Alm. 
V. carinata Loisel, Kølet vårsalat. III-VI, Alm. 
V, turgida (Steven) Betcke Bredfrugtet vårsalat. 10-30cm, Frugten ca. 
3mm, 3-furet, med lidt trekantet tværsni t. IV-VI. Sj . 
v. costata (Steven) Betcke Ribbet varsalat . 10-20cm, V-VII. Sj, 
V, dentata (1.) Pollich Tandet varsalat. 10-30cm. Bægeret kort og 
skævt afskåret med uens tænder. VI-VI II. Alm. 
V. rimosa Bast Opblæst varsalat. 10-40cm, Frugten 2 , 5mm, med en kort, 
ganske svagt tandet spids. IV-V. Spredt. 
Valeriana. Baldrian. 
1. Alle blade fjersnitdelte •.••••••••••••••••••••••••••• officinalis 

Nedre eller alle blade hele 2. 
2. Stængelbladene mest 3-delte. Grundbladene groft takkede tripteris 

hele . Alle blade helrandede eller svagt takkede 3. 
3, Med bladede udløbere, Moseplante ·•••••·•·•• •••••· ·· simplicifolia 

Uden udløbere, Bjærgplante montana 

Valeriana officinalis L. Lægebaldrian. 3 underarter: 
ssa. sambuc1.fol1.a (!ihkan f.) Cel.: Mellemste blade med 3-4 par smablade. 
Me bade over- og underjordiske udløbere, VI-VIII, Alm. 
ssp. officinalis: Mellemste blade langstilkede, med 6-9 par smablade. 
Ingen udløbere. Stæn~len glat. 
ssp. collina (Wallr.) Nyman: Mellemste blade kortstilkede, med B-12(14) 
par smablade, Uden ell er med underjordiske udløbere. Stænglen tæt haret 
forneden. 
V. simplicifolia (Rchb.) Kabath Rundbladet baldrian. 10-45cm. Stænglen 
4-kantet og glat. Bladene ægformede. V-VI, Spredt. 
V, tripteris L. Tre~ladet baldrian, 30-60cm, Grundbladene med hjærte
formet grund, øvre stængelblade 3-delte, sjældent 5-delte eller udelte. 
IV-VII, Alm. 
V. montana L. Bjærgbaldrian. 20-60cm, Stænglen ofte haret ved leddene . 
Grundbladene med tilsmalnet grund; alle blade spidse. V-VII. Spredt. 

DIPSACACEAE 
1. Stænglen tornet ...............•••.•.•..........•...•.•• , 

uden torne 
2. Kronen 5-de 1 t .••••....•...•.•••.........•..•....•.••..• , 

4-delt 
3. 8-16 bægerbørster. Blomstrende kurve svagt hvælvede 

4-8 " m.m. kugleformede 

Dipsacus 
2. 

Scabiosa 
3, 

Knautia 
4. 
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4. Over 3 rækker svøbblade .•••.•••••••.••••••••••••••••• 

1-3 rækker kurvsvøbblade 
Cephalaria 

5. 
5. 4-5 bægerbørster. Yderbægeret 

Ingen 11 
4-kantet •••.•••••••••••••• Succisa 
næsten trindt Succisella 

Cephalaria. Skælhovede. 

1. Frugtens yderbæger utandet eller finttandet •••••••·•·•·••·••·• 2. 
11 

" med 4 eller 8 kraftige børster 3. 
2. Stængel og blade glatte ••••••••••••••••••••••••••••••· laevigata 

ti " " dunede radiata 
3, Enårig. Svøbbladene lancetformede, spidse •••••••• transsilvanica 

Flerårig. Svøbbladene ægformede, butte uralensis 

Cephalaria radiata Griseb.& Schenk Dunet skælhovede. 60-120cm. Blade
ne 12-40x4-l0cm, m.m. lyreformede, med tandede afsnit. Svøbbladene æg
formede og butte. Kronen gul. VII-IX. Spredt, 

C. laevigata (W.& K.) Schrader Glat skælhovede. 60-90cm. Eneste glat
te art, Bladfligene m.m. linjeformede, helrandede, Ellers som foregaen
de. VII-IX. Sj. 
C. uralensis (Murray) R.& Sch. Odskælhovede. 30-60cm. Nedre blade med 
2-4 par aflange, helrandede eller meget svagt lappede afsnit. Kronen 
gul. Yderbægeret med 4 store og 4 meget små tænder. VII-IX. Spredt, 
ssp. uralensis: Nedre blades afsnit aflange og helrandede . 
ssp. multifida (Roman) Roman & Beldie: Nedre blades afsnit m.m. linje
formede, oftest med 5-6 lapper. Jud,Mehendinti, 

C, transsilvanica (1,) R.& Sch, Tungeskælhovede, 30-lOOcm. Bladene 
5-12xl-5cm, Kronen blå eller gul. Kurvbundens avner med en brod og en 
lilla åre i spidsen, 8 ens yderbægerbørster, VII-VIII. Spredt. 

Dipsacus. Kartebolle, 

1. Stængelbladene kortstilkede. Hovederne kugleformede •··•··••·••• 2, 
siddende 3, 

2. Hovederne l,5-2cm. Svøbblade og avner tæt ha.rede ••••••••• pilosus 
2, 5-4cm. " svagt harede stri~osus 

3, øvre stængelblade frie ved grunden •••••••••••••••••••••· gme11nii 
ti " parvist sammenvoksede 4. 

4, Stængelbladene tandede til helrandede •••••••••••••••••·• fullonum 
" fligede laciniatus 

Dipsacus gmelinii Bieb. 50-150cm. Grundbladene langstilkede, tandede; 
stængelbladene fligede. Svøbbladene med opadkrummet endetorn. Hovederne 
næsten kugleformede. VI-VIII. Sj. Jud.Tulcea: Jijila, Donaudeltaet. 

D. fullonum L. Gærdekartebolle . VII-VIII. Alm. 
D. laciniatus L. Fliget kartebolle. 50-120cm. Som den foregaende, men 
stænglens torne spinklere . Bladene randhårede , VI-VIII. Alm. 

D. pilosus L. Håret kartebolle, VII-VIII. Spredt. 

D. strigosus Willd. Pindsvinekartebolle. VII-VIII. Indslæbt? 
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Succisa pratensis Moench Djævelsbid, VII-IX. Spredt. 
Succisella inflexa (Kluk) G.Beck Glat flaskefrø. 30-80cm. M.m. glat. 
Nedre blade omvendt ægformede, stængelbladene lancetformede, alle hel
randede. Blomsterne blegblå, Frugten flaskeformet. VI-IX. Sj. 

Knautia, Blåhat. 
1. Alle stængelblade hele, ofte bredest på eller under midten ••••• 2. 

Øvre stængelblade m.m. delte, eller hvis udelte, sa bredest pa 
eller over midten 

2 , Nedre stængelblade 6-8 x så lange som brede, helrandede 
ti ti bredere, ofte noget tandede 

4, 
longifolia 

3, 
3. Flere sidestillede blomstrende stængler fra bladrosetten. 

Stængelbladene bredest i nedre 1/3 ••••••••••••••••••• drymeia 
1 endestillet blomstrende stængel fra bladrosetten. Stængel-

bladene bredest omkring midten dipsacifolia 
4, Blomsterne hvidgule •••••••••••••·•••• ·••· •••··••••··• • kitaibelii 

ikke hvidgule 5, 
5. Blomsterne mest mørkerøde. Stængelbladene jævnt fordelte macedonica 

t1 ikke 6. 
6. Randkronerne ikke meget forøgede. Lyst rødlilla blomster ••• rosea 

forøgede. Blomsterne ikke rødlige arvensis 

Knautia drymeia Heuffel ssp, dr~eia Egeblåhat. Grundbladene elliptisk 
lancetformede, spidse, tandede. tængelbladene siddende. Randkronerne 
lidet forøgede, V-IX. Sj, Sydvest, 
K. dipsacifolia Kreutzer (K, silvatica) Skovblahat. 30-lOOcm. Bladene 
matte, de nedre lancetformede til ægformet-elliptiske; de øvre 3-5(8) 
x så lange som brede, med omfattende grund, VII-VIII. Alm. 2 ssp.: 
ssp. dipsacifolia: Blomsterne blålilla. Kurvstilkene ofte kirtlede. 
ssp. lancifolia (Heuffel) Ehrend,: Blomsterne rødligt lilla. Kurvstil
kene glatte. Mellemste stængelled oftest glatte. 
K. longifolia (W.& K.) Koch Langbladet blåhat, 30-?0cm. Kurvstilkene 
tæt korthårede, med få kirtelhar. Nedre blade 6-20xl-Jcm, m.m. skinnen
de ovenpå, Kurvene lyst rødlilla, VII-VIII, Alm. 

K. arvensis (L.) Coulter Almindelig blåhat. V-X. Alm. 2 underarter: 
ssp. budensis (Simk.) Jav,: Planten grå- eller hvidfiltet. Kurvene ca. 
2cm brede, 
ssp. arvensis: Planten mest ruhåret . Kurvene 2-4cm brede. 

K. rosea Baumg, Bladene mest udelte og grønlige, 
K. kitaibelii (Schultes) Barbas Hvidgul blahat. 20-50cm. Bladene ofte 
hele. Sj. 
K. macedonica Griseb. 40-60cm, Grundbladene ofte visne under blomstrin
gen, udelte. VI-VIII. Spredt. 

Scabiosa. Skabiose . 
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1. Frugten med 8 gruber foroven ·•••••••••••••••••••••••••••••••••• 2. 
tf længdefuret, uden gruber 3. 

2, Flerårig. Blomsterne mest gullige, de ydre forøgede ••••• argentea 
Enårig. Blomsterne rødlige, de ydre kun lidt større micrantha 

3. Kronen bleggul . . . . . . . . • . . . . . . • • . • • . . . . . . . • . • . . . . • • • . . . ochroleuca 
tf blålilla 4. 

4. Bladene m.m. glatte, noget skinnende, Bægerbørsterne 4-6mm lucida 
tf tydeligt hårede, matte. Bægerbørsterne 2, 5-4mm 5, 

5, Midterste stængelblades endeafsnit meget bredere end sideaf-
snittene ....••...... , •. , ••. , •.....•..........•...• , • banatica 

Midterste stængelblades endeafsnit lige så brede som sideaf-
snittene columbaria 

Scabiosa argentea L, (S. ucrainica) Hvid skabiose. 30-?0cm, 
Med korte krumme hår srunt lange børster. Nedre og mellemste blade 

1-~ x delte me d smalle, m.m. helra.ndede afsnit. VI-VIII. Spredt. 

S. micrantha Desf, 20-60cm. Korthåret med enkelte lange, oprette hår. 
Nedre blade hele, øvre lyreformet fjersnitdelte, VI-VIII. Hagieni. 

S. lucida Vill. Skinnende skabiose. 10-25cm. Mest ugrenet. Kronen rød
ligtlilla. Sorte bægerbørster. VII-IX. Alm. som ssu. barbata Nyar, 

S. columbaria L. Dueskabiose. VI-VIII. Spredt. 2 underarter: 
ssp, columbaria: Svøbbladene kortere end blomsterne, korthårede, 
ssp. pseudobanatica (Schur) Jav.: Svøbbladene mindst så lange som blom
sterne, langharede. 

S. banatica W.& K, 40-lOOcm. Stænglen flere gange grenet. Grundbladene 
oftest tæt korthårede. Blomsterne rødlige. VII-IX. Spredt. 

s. ochroleuca L. Gul skabiose. 20-80cm. Bægerbørsterne 2-3 x kraven. 
Nedre blade hele eller lyreformede, øvre l x delte. VI-VIII. Alm. 

CAMPANULACEAE 

1. Kronen delt næsten til grunden ·•··••••••··••••··············•··· 2. 
højst 3/4 delt 4, 

2. Blomsterne i aks eller klaser ············••···••••••••••• Asyneuma 
i hoveder 3, 

3. Blomsterne siddende. Kranrøret mest krumt. 2-3 støvfang Phyteuma 
kortstilkede. Kronrøret ret. 1 støvfang Jasione 

4. Frugtknude og kapsel smal og prismatisk •••••••••••••••••• Legousia 
" tf " kugle-, æg- eller bredt kegleformet 5, 

5. Støvknapperne rørformet sammenvoksede under blomstringen Symphyandra 
" frie under blomstringen 6. 

6. Griflen langt udragende af blomsten ••••••••••••••·••·•· Adenophora 
højst lidt udragende Campanula + Edraianthus 

Campanula. Klokkeblomst. 

1. Blomsterne siddende 
stilkede 

2. Bægeret med vedhæng 
uden 

i hoveder eller aks •••••••••• , , •••• , •••••••• 2. 

mellem tænderne 
" 

7. 
lingu.lata 

3. 

23 5. 

J. Blomsterne 3-5 sammen, i mellembrudte aks •••···••·•• macrostachya 
" i et endestillet hovede og evt. nogle nøgler 4. 

4. Nedre blade med hjærteformet til brat tilsmalnet grund glomerata 
" tf " j ævnt tilsmalnet grund 5. 

5. Flerstænglet. 4-20cm høj ·•••••·•••·•••• Edraianthus graminifolius 
Enstænglet. 15-lOOcm " 6. 

6, Planten stivhåret. Stænglen furet •••••••••••.•••.••••• cervicaria 
dunet. Stænglen m.m. trind transsilvanica 

?. Bægeret med tilbagebøjede vedhæng mellem tænderne •.•••••••••••• 8. 
" uden vedhæng mellem tænderne 10, 

8. Bægervedhængene meget små, 0,5-lmm ·······•······•·••·•·•·• alpina 
" tydelige, l,5-3mm 9. 

9. Nedre blade med hjærteformet grund og langstilkede ••••• grossekii 
" " tilsmalnede i en noget vinget stilk sibirica 

10. Nedre stængelblade med hjærteformet til brat indsnævret grund 11. 
" " " jævnt tilsmalnet grund 15. 

11. 1-fåblomstret. Kronen ofte bredere end lang ••••••••••• carpatica 
Mangeblomstret. " længere end bred 12. 

12, Stænglen trind, i det mindste i nedre halvdel •·•·•·•••·••••·· 13. 
" tydeligt kantet 14, 

13. Kronen l-2cm •••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••• bononiensis 
4-5cm latifolia 

14, Bægertænderne tilbagebøjede. Blomsterne ensidige •• rapunculoides 
" oprette. Blomsterne alsidige trachelium 

15. Enårig. Smalt tragtformet krone, Bægertænderne -½mm brede sparsa 
2-flerårig 16. 

16. Kronen mindst 1/3 delt, tragtformet ••••••••••••••••••••••·••• 17. 
mindre delt, m.m. klokkeformet 18. 

17. Blomsterstilkene med 2 forblade ved grunden •·•····••• rapunculus 
" 11 " 11 over midten patula 

18. Bægertænderne mindst 1/2 x kronen, næsten retvinklet udsta-
ende eller tilbagebøjede ••·•·••••·••···••···•••·•• kladniana 

Bægertænderne højst 1/2 x kronen, m.m. oprette 19. 
19. Blomsterknopperne nikkende ••••••.•••••••••••••••••••••••••••• 20. 

" oprette 21. 
20. Med grundblade under blomstringen. Tueformet •••• cochleariifolia 

Uden tf " " serrata 
21. Kronen 3-5cm. Stænglen rank, mest ugrenet •••••••••· persicifolia 

11 mest under 3cm 22. 
22. Jordstænglen l-4cm tyk. Stænglerne hængende ••••••••••• crassipes 

" tyndere. Stænglerne ikke hængende 23. 
23. Stænglen tætbladet forneden, bladløs foroven ••••••••••• moravica 

anderledes bebladet 24 . 
24. Kronen 20-30mm. Grundbladene blivende •••·••••••··•••· polymorpha 

8-20mm 25. 
25. Kronen 8-lOmm . Kapslen forveddet •••••·•••·•••·········· roma.nica 

12-20mm 26. 
26. Mellemste og øvre blade helrandede. Kronen nikkende rotundifolia 

Alle stængelblade tandede, Kronen opret velebit i ca 

Campanula carpatica Jacq. 15-50cm. Opret. Stængel og blade glatte. 
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Mellemste stængelblade ægformede, spidse, med hjærteformet grund, Kro
nen ca. 3cm, bredt tragt-hjulformet, blegblå. VI-IX. Alm. 
Cam8anula sparsa Friv. ssp. sphacrothrix (Gris,) Hayek Børsteklokke. 
40- 0cm. Bladene aflangt-lancetformede, siddende, de øvre tilspidsede, 
Børsteformede bægertænder, Kronen 12-16mm. V-VII, Spredt, 
C, patula 1. Engklokke. Bægertænderne ofte lidt tandede, 2 underarter: 
ssp, patula: Toårig uden udløbere. Stænglen m.m. dunet. V-VII. Alm. 
ssp. abietina (Janka) Hayek: Flerårig med udløbere, Glat stængel. Alm. 
C, rapunculus L, Rapunselklokke, V-VII, Alm. 
C, persicifolia L, Smalbladet klokke, VI-VIII, Alm. 
C. alpina Jacq. Uldhåret klokke. 10-20cm. Bladene lancetformede, m.m. 
uldhårede, Blomsterstanden begynder ofte lige over jorden. Kronen mest 
lyseblå, 15-20mm. VII-VIII. Alm. Alpin, 
C. lingulata W,& K, Tungeklokke, 20-30cm, 1-flere udelte stængler, 
Stivhåret toårig, Grundbladene aflangt spatelformede, Blomsterne 20-25 
mm, 1/5 delte, spidstandede. V-VI. Sj. 
C. sibirica L. Steppeklokke. 15-60cm. Haret toarig. Alsidig, flerblom
stret top. Blomsterne først oprette, siden nikkende, mest lyslilla.V-VII 
ssp, sibirica: Kronen 17-25mm, Vedhængene kortere end frugtknuden. 
ssp, divergentiformis (Jav.) Domin: Kronen 30-40mm. Vedhængene mindst 
lig frugtknuden, Ca. 60cm høj. Stænglen 3-5mm tyk. 
C. grossekii Heuffel 60-lOOcm. Stænglen kantet, stivhåret. Grundblade
ne trekantede, groft dobbel, savtakkede. Blomsterne i en top. Kronen 
2,3cm, lilla, VI-VIII. Spredt. 
c. transsilvanica Schur 15-30cm. Uldhåret toårig. Stænglen med 1 ende
stillet hovede. Kronen lilla, 15-25mm, øvre blade med hjærteformet 
grund. VII-VIII. Spredt. Alpin. 
C. glomerata L. Nøgleklokke, V-VIII, Alm. 3 underarter: 
ssp. ~lomerata: Med endestillet hovede samt mange ekstra nøgler. Alm. 
ss~.arinosa (Rachel) Kirschl.: Blomsterne mest endestillede. Bladene 
grafiltede nedenunder. Stænglen tæt håret foroven. 
ssp. elliptica (Kit.) O.Schwarz: Blomsterne mest endestillede. Bladene 
harede til glatte; stænglen dunet til glat, Alm. 
C. cervicaria L. Hvas klokke. 30-?0cm, Grundbladene stivharede, aflan
ge. Kronen iJ-16mm, lyseblå. Bægertænderne ægformede og butte. Alm. 
c. macrostachya W,& K, 40-70cm. Stivhåret toarig. Grundbladene visne i 
blomst. øverste blade æg-lancetformede med hjærteformet grund. Blomster
standen grenet, øverste blomster enlige, 15-20mm. VI-VII. Alm. 
C. latifolia L. Bredbladet klokke. VII-VIII. Spredt. 
C, trachelium L. Nældeklokke. VII-IX, Alm. 
C. rapunculoides L, Ensidig klokke. VI-IX. Alm. 
C. bononiensis L, Langklaset klokke. 40-lOOcm, Stænglen ru og dunet. 
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Bladene ægformede, grågrønt filtede nedenunder, Blomsterstilkene 2-5 
mm, de nedre 2-3 sammen. Blomsterne alsidige. VII-IX. Alm. 

Camåanula kladniana (Schur) Witasek 20-35cm. Nedre stængelblade m.m. 
bre t rudeformede, groft og spidst afbidt tandede. Knopperne bøjede til 
nikkende. Frugtknuden finvortet, Kronen 22-26mm. Spredt. 
C. crassipes Heuffel 30-50cm. Mange glatte stængler. Nedre blade nyre
hjærteformede, groft og skarpt tandede. Mangeblomstrede blomsterstande. 
Kronen 12-16(10-20)mm. VII-IX. Sj. Kalkklipper. Jud.Cara~-Severin: Pes
cari, Baile Herculane ved V.Cernei. Jud.Mehedinii: Donaudalen - la Ca
zane, Plavi~evila-Ogradena, M.Mehedinli i V.Te~nei. 

.C. romanica Savul. 18-30cm. Jordstænglen kraftig, forveddet. Stæpglen 
dunet forneden. Toppen med 2-15 blomster. Frugtknuden finvortet. Kronen 
smalt klokkeformet. Jud.Tulcea, Jud.Constanla (Dobrogea). 
C. moravica (Spitzner) Kovanda 25-45cm. Kraftig, forveddet jordstæn
gel. Stængelbladene linje-lancetformede til børsteformede, helrandede. 
Kronen 16-22(14-25)mm. Finvortet frugtknude, Kapslen nikkende. VI-IX. 
C, velebitica Borbas 15-25cm. Stænglerne hårede, med 1-5 blomster på 
ca. 15mm på lange og tynde stilke. Finvortet frugtknude. Kapslen nik
kende, forveddet. Jud,Tulcea: Babadag, Macin. 
C. serrata (Kit.) Hendrych Roeklokke. 20-40cm. Roden roeformeo, Stæn
glen glat eller kanthåret, tæt bladet. Bladene fra æg- til smalt lan
cetformede, glatte med randhåret grund. Kronen 15-22mm. VII-IX, Alm. 
C. cochleariifolia Lam, Lav klokke. 5-lOcm, Grundbladene hjærte-rude
formede, let tandede, Få blomster. Kronen 13-16mm. VII-IX. Alm. 
C. rotundifolia L. Blåklokke, V-IX, Alm. 

C. polymorpha Witasek 1-5 blomster. 
. -Symåhyandra wanneri (Rachel) Heuffel Smalbladet søjleklokke, 10-40cm. 
Bla ene 2-iicm, smalle og savtakkede. Blomsterne 20-35mm, lilla, i en 
grenet, ensidig stand. VI-VII. Spredt. 
Adeno!hora liliifolia (L.) Ledeb. Bægerklokke. 30-lOOcm. Glat, flera
rig kokkeblomst med bredt til smalt lancetformede, savtakkede blade. 
Lyseblå, hængende blomster i top. Bægertænderne takkede. VII-VIII. Spr. 
Le&ousia speculum-veneris (1,) Chaix Spejlblomst, 10-30cm. M.m. dunet 
enarig med næppe bølgede blade. Åben, bladet top. Blalilla blomster. 
Kronen mindst så lang som bægertænderne, disse ca.= frugtknuden. Spr. 
L. hybrida (1,) Delarbre Liden spejlblomst, 10-35cm. Kort stivharet 
med tydeligt bølgede blade. Kronen ca. 1/2 x bægertænderne, disse ca. 
1/2 x frugtknuden. V-VI. Spredt. 
Asyneuma, Stråleklokke. Bladene m.m. lancetformede, ofte bølgede. Kro
nerne med udspærrede, linjeformede flige, bla; giver ofte planten et 
liljeblomstret udseende, 
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Asynewna anthericoides (Janka) Bornm . 25-40cm. Stænglen glat, med fa 
og små blade forneden. Rosetbladene 4-6cm. Blomsterstilkene l-4mm. Kron
fligene 10-12mm. VII-VIII. østlig. 

A, canescens (W.& K.) Griseb.& Schenk Græsstraleklokke. 40-?0cm. Stæn
glen kortdunet foroven , med mange og jævnt fordelte blade. Bloms,erstil
kene 0(-l)mm. Kranfligene 7-9mm, VII-IX. Spredt. 2 underarter: 
ssp, canescens: Nedre og mellemst e blade ægformede, elliptiske eller af
lange. 
ssp. salicifoliwn (Janka) Borrun.: Nedre blade smalt lancetformede, mel
lemste og øvre linje-lancetformede eller linjeformede. 

Phyteuma. Rapunsel. 

1. Blomsterne 4-tallige ................................... tetramerum 
" 5-tallige 2. 

2. Kronen hvidlig til blegt gulgrøn. Akset efterhanden valsef. spicatum 
" blA til sortlilla 3, 

3. Grundbladene trekantet-hjærteformede. Kronen sortlilla •••• vagneri 
" af en anden form. Kronen blå til mørkt blålilla 4, 

4 . Grundbladene bredest i nedre 1/2.Hovedet 15-30-blomstret orbiculare 
" " mod spidsen. " 5-10(15)-blomstret confuswn 

Phyteuma spicatum L. Aksrapunsel. VI-VII. Sj. 

P. vafneri A.Kerner Æggerapunsel, 10-50cm. Akset kort ægformet til næ
stenugleformet. Nedre blade trekantet-hjærteformede og langstilkede. 
VI-VII. Spredt.i Sydkarpaterne . 

P. tetramerum Schur Firtalsrapunsel. 40-B0cm. Grundbladene æg-hjærte
formede , langstilkede. Akset æg-valseformet. Kronen blå . VI-VII. Spredt 

P. orbiculare L. Kuglerapunsel. 10- 50cm. Grundbladene tydeligt stilke
de, fra æg- til lancetformede, Svøbbladene æg-lancetformede. Hovedet 
kugleformet. Blomsterne blå til blålilla. V-VII. Alm. 

P. confusum A,Kerner (P. nanum) Tungerapunsel . 1-l0cm. Grundbladene 
smalt kileformede, uden tydelig stilk. Svøbbladene rundagtige til bredt 
ægformede. Hovedet kugleformet. Blomsterne mørkt blalilla. Spredt. 

Edraianthus framinifolius (L.) A,DC. 5-10(20)cm. Grundbladene 2-l0cm x 
l-2mm, m.m.rusharede. Endestillede hoveder af oftest 3-6 blåliglilla 
blomster på 12-20mm med ægformede svøbblade under sig. VI- VII. Spredt. 

Jasione montana L. Almindelig blåmunke. Ydre svøbblade ægformede til 
trekantede. Planten toårig uden golde skud. VII-VIII. Sj. 

J. laevis Lam. ssp. orbiculata (Griseb.) Tutin Flerarig blarnunke. 5-10 
cm, Ydre svøbblade ægformede til trekantede. I<'lerarig med golde roset
ter. Blomsterstilke l-2mm. VII-VIII. M.Retezat. 

J. heldreichii Boiss.& 0rph. Brodtandet blåmunke. Mest 20-50cm . Ydre 
svøbblade lancetformede til linje-lancetformede. Toårig uden golde ro
setter. Blomsterstilkene 2-4mm. VI-VII. Sj . Sydvest. (J. dentata). 
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C0MP0SITAE 

1. Skivekronerne rørformede •• , • , , • , ••• , •••.•• ••••••• ••••••• ••• , ••• 2. 
Alle kroner tungeformede 75, 

2. Hunblomsterne i 1-2-blomstrede kurve i hladhjørnerne ••••••··•·• 3. 
Ingen sådanne kurve for hunbl omster 4. 

3. Hankurvene nikkende. Frugten uden torne ··••••••••••••··• Ambrosia 
" oprette. Frugten stor, med 2 spidser fortil Xanthium 

4. Bladene tornede eller småternet tandede ••··•••••••••·••·••·•••• 5, 
" ikke tornede 11. 

5. 1-blomstrede kurve samlede i et stort, kugleformet hovede Echinops 
Flerblomstrede kurve 6. 

6. Indre svøbblade skinnende og randkroneagtige, ydre tornfligede 
Carlina 

Svøbbladene anderledes ?. 
? ,:::Fnokken hårformet .•••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••• , ••• 8. 

" · fjerformet 9, 
8 . Kurvbunden uden børster •••••••••••••••••••••• ••• ••••••• 0nopordum 

med Carduus 
9, Bladranden ikke finttornet mellem de store torne ·•••• Ptilostemon 

finttornet mellem de store torne 10. 
10. Svøbbladene med et krummet, fjerfliget vedhæng ·••·••••• Picnomon 

11 uden " " " ° Cirsium 
11, Bladene overvejende modsatte ....... .... ...................... 12. 

spredte 18. 
12. Fnokken hårforrnet • , , , , , , ..••• , ....... .. . , ..••...•.••...•..... 13, 

anderledes eller mangler 14, 
13. Blomsterne lyserøde. Ingen tungeformede randkroner ••• Eupatorium 

" gule, de ydre tungeformede Arni ca 
14, Fnokken dannet af 2-4 børster med modhager ••••••••••••••• Bidens 

" anderledes 15, 
15. Flerårig , •.•• , ••••.• , , ••••••.••••••••••••••• , •• , •• , •• Helianthus 

Ena.rig 16. 
16. Med hvide randkroner ••••••• , •••• , •••••••••••••• , •••••• Galinsoga 

Uden eller med gule randkroner 17, 
17. Kurvsvøbbladene kirtelhårede, de ydre meget lange ••• Sigesbeckia 

" ikke kirtelhåre de, lige lange Iva 
18. Med tydeligt synlige, tungeformede randkroner ••••••••••····•· 19. 

Tungekroner mangler eller af skivekronernes længde 42. 
19. Kurvbunden med avner ..••••• , . , . , •.•••••••..• , •.•...••• , •.•... 20. 

uden avner 26. 
20. Randkronerne hvide ( eller rødlige) •••••••••••• , , ••••••••••••• 21. 

" gule 22. 
21. Frugterne sammentrykte ·•••••···••••••••••••••••••••••·• Achillea 

" ikke eller kun lidt sammentrykte Anthemis 
22. Bladene eller nogle af dem delte ............................. 23. 

" hele 25, 
23, Randkronerne 3-6cm. Kurve med randkroner 7-12cm brede Hudbeckia 

" højst 15mm 24. 
24. 4-5 randkroner. Små kurve i tæt halvskærm ······•••••••· Achillea 

Flere randkroner Anthemis 
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25. Enårig. Kurvbunden m.m. flad •.•••••••.•••••••• Helianthus annuus 
Flerårig. Kurvbunden hvælvet Telekia 

26. Frugterne med hårformet fnok ••••••••••••••••••••••••••••••••• 27. 
" uden " " 35. 

27. 1 række egentlige svøbblade, ofte med små ekstrasvøbblade •••• 28. 
2-flere rækker svøbblade 30. 

28. Blomsterstænglerne enblomstrede, kun med skælblade Tussilago 
ti ihvertfald bladede ved grunden 29. 

29. Nedre stængelblade med omskedende stilk ••••••••••••••• Ligularia 
Bladene uden omskedende stilk Senecio 

30. Randkronerne ikke gule .••••••••••••••••••••• • ••••••••• • •••••• 31. 
gule 32. 

31. Randkronerne under 1mm brede, i flere rækker ••••••••••• Erigeron 
over ti ti , i 1 række Aster 

32. 6-12 randkroner ••••••••.•••••.••••••••••••••••••••••••• Solidago 
Mange 33. 

33. 2-3 rækker svøbblade. Kurvbunden hvælvet •.•••••••••••• Doronicum 
Flere rækker taglagte svøbblade. Kurvbunden højsu lidt hvælvet 34. 

34. 1 række fnokhar samt en række små, ydre skæl •••••••••• Pulicaria 
1 I~~ 

35. Bladene med tr8.dformede flige •.•••.•.. , •. , •.•.••••••• , • , .•... 36, 
Bladfligene flade 37. 

36. Kurvbunden kegleformet og hul ••••·•••••••••···••••••· Chamomilla 
" halvkugleformet og fyldt Matricaria 

37. Rosetplante med spatelformede, svagttandede blade •••••••• Bellis 
Anderledes 38. 

38 . De ydre frugter store og krumme. Gule randkroner ·••••• Calendula 
Frugterne korte, rette eller lidt krumme 39. 

39. Få og små stængelblade. Grundbladene 1 x delte •• Leucanthemopsis 
Mange veludviklede stængelblade 40. 

40. Bladene 1-2 x fjersnitdelte med takkede afsnit •••••••• Tanacetwn 
t1 højst lappede 41. 

41. Med udløbere. Bestanddannende ...............••••• Leucanthemella 
Uden " . Enlige planter Leucanthemum 

42. 1 række egentlige svøbblade, ofte med sma ekstrasvøbblade 43. 
2-flere rækker svøbblade 47. 

43. Bladene omtrent så brede som lange, med indbugtet grund •••••• 44. 
" længere end brede 46, 

44. Stænglen 1-blomstret •••••••••••••••••••••••••••• , •• , • , • Homogyne 
" flerblomstret 45. 

45. Stænglen kun med skælblade ·•••••··•••••·•·····••• • ••·· Petasites 
" med løvblade Adenostyles 

46. Bladene lancetformede og skarpt savtakkede ·•••••••••• Erechtites 
" anderledes Senecio 

47, Blomsterne rødlilla, lyserøde eller blå •••••••••••••••••••••• 48. 
" gule, brune eller hvidlige (sj. orangerøde) 57. 

48, Svøbbladene med en lang, hagekrummet spids •••··••••••••• Arctiwn 
uden en sådan spids 49. 

49, Svøbbladene helt hindeagtige ··· • ···••·•••·•••••••••• Xeranthemum 
eller delvist urteagtige eller læderagtige 50, 
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50. Hvidfiltede, helrandede blade, Sma kurve i tæt halvskærm 
Antennaria 

Anderledes 51. 
51. Nogle kurvsvøbblade med et vedhæng ••····•••······•••••••••••• 52, 

Kurvsvøbbladene uden vedhæng 54. 
52. øvre blade går jævnt over i kurvsvøbbladene Serratula bulgarica 

Anderledes 53. 
53. Kurvsvøbet kugleformet, Fnokken 2-3 x frugten ···•··•···•• Leuzea 

Anderledes Centaurea 
54. Fnokken først gyldenbrun, senere sortagtig. Enårig ••·••• Crupina 

" hvidlig 55. 
55, 1-2 rækker fnokhår, den indre fjerformet ······•••••·•· Saussurea 

Flere rækker almindelige fnokhar 56. 
56. Bladundersiden hvidt spindelvævsharet ••••••••••·•••·••·· Jurinea 

11 glat til ruhåret Serratula 
57. Kronens tænder flere x længere end brede. Kranrøret brat ellip

soidisk udvidet et stykke under fligene (Tidselgruppen) ., 58. 
Kronens tænder kortere og kronrøret mere jævnt udvidet 60. 

58. Ydre kurvsvøbblade bladagtige og tornede. Enårig ·••••• Carthamus 
11 

" ikke bladagtige 59. 
59. Kronerne 4-tallige, Bladene hele •·•·•••··•··•···•••• Chartolepis 

11 5-tallige Centaurea 
60, Bladene delte •··•••····•··•·····•·····•••·•···•••••••·••••••• 61. 

hele 63. 
61. Mange kraftigt gule kurve i en tæt halvskærm •.••••••• , 'l'anace tum 

Kurvene ikke i en tæt halvskærm 62. 
62, Kortstilkede og små , ofte talrige kurve ·•••••••••••••• Artemisia 

Få, mellemstore, langstilkede kurve Anthemis 
63. Planten filtet, i det mindste pa bladundersiderne •••••••••••• 64. 

11 ikke filtet 70. 
64. Kurvene omgivne af hvide, stjærneformet udbredte højblade 

Leontopodium 
Ingen hvidfiltede, stjærneformede højblade 65. 

65. Svøbbladene overvejende filtede ............................ , • 66. 
" hindeagtige 68, 

66. Flerårig ..•.•.•........•..•................••....•.•...... Aster 
Enårig 67, 

67. Svøbbladene helt skjulte af deres u l dhar ••••••••••••••• Micropus 
Svøbbladenes spidser skelnelige Filago 

68. Svøbbladene helt hindeagtige og gule •••••••••••••••• Helichrysum 
11 noget urteagtige, ikke rengule 69. 

69. Kurvene 7-lOmm, næsten i en endestillet skærm ··•••••• Antennaria 
11 i nøgler eller klase Gnaphalium 

70. Ingen fnok ••••••••••••••.•••••• , • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 71. 
Med harformet fnok 72, 

71, Kurvsvøbbladene ikke bladagtige ••••.•••••• Artemisia dracunculus 
De ydre kurvsvøbblade " Carpesium 

72, Blomsterne hvidgule ·············••••····••••••••••••••••• Conyza 
11 gule 73. 
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73. Tungeformede randkroner mangler helt ··•··••···•·•·•••·•··• Aster 
Med tungeformede randkroner af rørkronernes længde 74. 

74. 1 række fnokhår + en ydre række små skæl pa frugten ••• Pulicaria 
Frugten kun med 1 række fnokhar Inula 

75. Stængler og blade kraftigt tidselagtigt tornede •••••••• Scolymus 
Højst med blødtornede blade 76. 

76, Frugterne helt uden fnok •·•·••··•••••··•··•··•····•·•········ 77, 
" med fjer-, hår- børste- eller skælformet fnok 78. 

77. Uden stængelblade •••••••••••••••••••••••••••••• , •••• , •• Aposer1.s 
Med " Lapsana 

78. Frugterne med fjerformet fnok •..••••.•••••••••••••••••••••••• 79. 
" " hår-, børste- eller skælformet fnok 84. 

79. Kurvbunden med avner ••••••••••••••••••••••••••••••••. Hypochoeris 
" uden " 80. 

80. 1 række kurvsvøbblade •••••••••••••••••••••••••••••••• Tragopogon 
Flere rækker kurvsvøbblade 81. 

81. Bladene helrandede og ligestrengede •··•••••·····•·•·• Scorzonera 
fjerstrengede 82. 

82. Alle blade i roset , ..•..•....•..••.. , .• , •••..•• , ..... , Leontodon 
Med stængelblade 83, 

83, Frugterne længdestribede. Planten blødharet ·••··••••• Scorzonera 
" tværrynke de. Planten stivhåret Picris 

84. Frugten stærkt sammentrykt ••..••.••.•••••••••.••••.•.•••• , • , . 85, 
" ikke " 89, 

8 5, Frugt en med næb • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 86 • 
11 uden næb 87 • 

86. Kurvene mest 5-blomstrede. 2 rækker svøbblade ••••••••••• Mycelis 
flerblomstrede. Flere 11 11 Lactuca 

87. Blomsterne gule ••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••• Sonchus 
11 rødlilla eller bla 88, 

88. Kurvene med ca. 5 rødlilla blomster, 3-5mm brede ••••• Prenanthes 
11 11 

" 10 bla blomster, 7-12mm brede Cicerbita 
8 9. Bl oms terne blå • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Ci chori um 

gule eller røde 90. 
90. Stænglerne ugrenede og helt bladløse. Frugterne langnæbbede 

91. 

92. 

93. 

94. 

Anderledes 
Frugten med en krone foroven omkring 

" uden nogen krone foroven 

Taraxacum 
91. 

næbbet •••••••••• Chondrilla 
92. 

Frugterne afskårne foroven, uden næb •••••••••••••••••••••• ••• 93, 
" tilsmalnede foroven 94. 

Kurvbunden med hår mindst af frugtens længde, Kurvsvøbet tæt 
stjærnefiltet og almindeligt haret ••••••••••••••••• Andryala 

Kurvbunden uden lange h~r Hieracium 
Flere rækker kurvsvøbblade ••.••••••••••••••••••• Cephalorhynchus 
2 rækker kurvsvøbblade Crepis 

Eupatorium cannabi~ L. Hjortetrøst. VII-IX. Alm. 

Solidago. Gyldenris. 
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1. Bladene linje-lancetformede, helrandede, kirtelprikkede graminifolia 
mest lancetformede, tandede, ikke " 2. 

2. Kurvene a l sidige på skrat oprette grene; svøbet 4l5- 8mm virgaurea 
ensidige på udstaende grene; svøbet 2-4(5 mm 3, 

3. Stænglen tæt dunet, ihvertfald i øvre 1/3. Svøbet 2-2,Bmm canadensis 
glat. Kurvsvøbet 3,2-5mm gigantea 

Solida~o virgaurea L. Alm. gyldenris. VII-IX. Alm. 2 underarter: 
ssp. v1.rgaurea: 30-BOcm. Mange kurve. 11-15 skivekroner, . 
ssp. alpestr1.s (W.& K.) Rchb.: 5-20cm. Mest 3-10 kurve, 16-28 skivekro
ner. Alpin, 

S. canadensis 1, Kanadisk gyldenris. VIII-XI. Alm. 

S. gigantea Aiton Sildigt gyldenris. VII-X. Spredt. 

S. graminifolia (1.) Salisb. Græsbladet gyldenris. 30-150cm. KurYstan
den halvskærmformet. Sj. 

Bellis perennis L. Tusindfryd. III-X. Alm. 

Aster. Asters. 

1. Ingen ran.dkrone r ....................................•.•••• • • . • . • 2. 
Med randkroner 4. 

2. Bladene tæt gråfil tede ••••••••••••••••••••••••••••••••• oleifolius 
glatte til ru 3, 

3. Indre kurvsvøbblade halvspidse til afrundede ••••••••••• sedifolius 
tilspidsede linosyris 

4. Bladene kødede og glatte ................................ tripolium 
" tynde, oftest m.m. dunede . 5 • 

5. Mest med 1 kurv. 2 rækker næsten ens svøbblade •••·••••···· alp1.nus 
Flerkurvet . 3-5 rækker ofte meget uens svøbblade 6. 

6. Randkronerne uden griffel. Bladene kirtelprikkede (under harene) 
sedifolius 

Randkronerne med griffel 7. 
7. 2-6 kurve. Svøbbladene m.m. butte og m.m. udstaende ••••.•• amellus 

Flere kurve. Svøhbladene spidse . 8. 
8, Toppen kirtlet ••••••••••••.•••••••••••••••••••• , •••• novae-angl1.ae 

" uden kirtler 9, 
9. Bladgrunden ikke omfattende. Svøbbladene 4-?,5mm •••••• lanceolatus 

" stængelomf.attende. De større svøbblade 5-12mm 10. 
10. Bladoversiden blågrøn ...•.................•..•.....•...... laevis 

11 ikke blågrøn 11. 
11. Mellemste stængelblade 2,5-5 x så lange som brede •••· versicolor 

" " mest 4-10 x så lange som brede 12 . 
12 , Ydre svøbblade først tilsmalnede foroven •··•••·•·•••• novi-belgii 

langt tilsmalnede salignus 

Aster novae-angliae L. Stivhåret asters. 60-120cm. Stænglen stivharet, 
k1.rtiet foroven. Blomsterne rødlilla, lyserøde eller blålilla. Forvild, 

A, laevis L, Glat asters. 60-120cm, Helt glat og blagrøn. Svøbbladene 
bruskagt1.ge og hvide med grøn spids, Svøbet derfor broget. Forvildet. 
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Aster novi-bel~ii L. Høstasters. 60-150cm. Stænglen ofte med 4 hårstri
--ber foroven, ronerne mest lyslilla. Forvildet. 

A, salignus Willd. Pilebladet asters. 50-120cm. Svøbbladene næsten lige 
lange. Kronerne mest hvide, senere bleglilla , Porvildet. 
A, versicolor Willd. Broget asters. 60-12Qcm, J:Hadundersiden noget blå
grøn. Topgrenene ofte med en lang række lige store blade. Blålilla kro
ner. Forvildet. 
A. lanceolatus Willd. Lancetbladet asters. 60-120cm. Randkronerne mest 
hvide, ca. 1mm brede. Stænglen altid med hårstriber foroven, Forvildet, 

A. amellus L. Bjærgasters. 20-60cm. Bladene helrandede, mest randhåre
de, Kurvene i halvskærm, Ydre svøbblade ofte med udbredt spids. Kroner
ne blålilla. VII-X. Alm. 
A. alpinus L. Alpeasters. 5-25cm. Bladene helrandede, blødhårede, de 
nedre spatelformede. Randkronerne blålilla, VI-VIII. Alm. 

A, tripolium L. Strandasters. VI-IX. Spredt. 2 underarter: 
ssp. tr1pol1um: Stængelbladene lancet- eller elliptisk-lancetformede, 
ssp. pannonica (Jacq.) So6: Stængelbladene linje- eller smalt linje-lan
cetformede. 
A. sedifolius L. (A, punctatus) Rustænglet asters. 20- 50cm. Bladene 
linJe-lancetformede med ru rand og ofte ogsa overflade . Svøbet ofte med 
klæbrig glans. VII-IX. Spredt. 3 underarter: 
ssp. sedifolius: Bladene ru. Kurvene mest med 15-30 blomster, 5-10 rand
kroner. 
ssp, dracunculoides (Lam.) Merxm.: Bladene med eller uden kirtelprikker, 
glatte eller ru. Kurvene mest med 6-15 blomster, 0-6 randkroner, 
ssp. canus (W.& K,) Merxm.: Grå asters. Bladene spindelvævsharede. Kur
vene mest med 15-30 blomster og 5-10 randkroner. 
A. linos~ris (L.) Bernh. Guldasters. 10-?0cm. Stænglerne tæt bladede. 
Kurvene 1 tætte halvskærme . Svøbbladene lange og smalle, udstaende. Alm. 

A. oleifolius (Lam.) Wagenitz Olivenbladet asters. 15-35cm. Stænglen 
hurtigt glat og bladløs forneden, med omvendt lancetformede, grahvidt 
filtede blade foroven. Kurvene i tætte halvskærme. VII-IX. Spredt. 

Erigeron. Bakkestjærne. 

1. Randkronerne kun lidt længere end skivekronerne ·••••••••••••• acer 
11 tydeligt 11 2. 

2 . Stænglerne tydeligt kirtelhårede foroven ····•••••••••••••• atticus 
11 ikke kirtelharede 3, 

3. 1-2-årig. Mest over 40cm. Mange kurve . Ofte hvide randkroner annuus 
Flerårig. 11 under " • Få kurve 4, 

4. Grundbladene kort og tæt krusharede. 1-3 kurve ·••·•••·•••• alpinus 
" glatte, som ældre randhåre de. 1 kurv 5. 

5, Svøbbladene bredest omkring midten, m.m. parallelsidede uniflorus 
" " forneden, gradvist tilsmalnede nanus 

Erigeron annuus (L.) Pers . Smalstrale. VII-VIII. Alm. Forvildet. 2 ssp: 
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ssp. annuus: øvre blade stærkt tandede. Stænglen udstående haret. 
ssa • strigosus (Muhl.) Wagen,: øvre blade helrandede eller svagt tan
de e. Stænglen kort tiltrykt håret. 

Erigeron acer L, Bitter bakkestjærne, V-IX, Alm. 3 underarter: 
ssp. podolicus (Bess.) Schmalh.: Randkronerne tydeligt længere end 
skivekronerne. Bladene glatte eller svagt hårede på rand og ribber, 
ssp. acer: Randkronerne korte . Bladene tæthårede, m.m. aflange. 
ssp. angulosus (Gaudin) Vacc .: Randkronerne korte. Bladene glatte el
ler randhårede, linje-lancetformede. 

E. atticus Vill. Kirtelbakkestjærne. 20-60cm. Stænglen kraftig, kan
tet, tæt bladet. 3-10 kurve i halvskærm, l,75-3cm brede . Randkronerne 
stærkt rødlilla. VII-IX. Sj. 
E . alpinus L. Alpebakkestjærne. 5-20cm. Grundbladene noget spids. Med 
tradformede rørkroner lige inden for randkronerne. Svøbbladene bredest 
i nedre 1/3, ofte lillaspidsede, VII-VIII. Spredt. 
E. nanus Schur Liden bakkestjærne. (E . neglectus}. 2-15cm . Grundbla
dene butte. Med trådformede rørkroner lige inden for randkronerne.Spr. 

E. uniflorus L, Snebakkestjærne. 2-lOcm. Ingen tradformede rørkroner, 
Randkronerne hvide eller bleglilla. VII-IX. Spredt. 
Conyza canadensis (L.) cronq. Kanadisk bakkestjærne. VI-IX. Alm. 
Filago, Museurt, 

1. Kurvsvøbbladene med en stak •••••• , • , , ••• , ••••••• , ••••••••.•••• 2. 
butte, uden stak 3. 

2 . Bladene bredest i nedre halvdel. Stakken gul ••••••••••• vulgaris 
" øvre " " rødlig i knop lutescens 

3. Stænglen klaseagtigt grenet •••••••••••••••••••••••••••• arvensis 
" gaffelgrenet minima 

Filago vulgaris Lam. (F. germanica) Kuglemuseurt. VII-IX. Alm. 
F. lutescens Jordan Gulgra museurt. (J<'. germanica ssp . apiculata). 
F. arvensis L, Agermuseurt. VII-VIII. Alm. 

J<'. minima (Sm.) Pers. Liden museurt, VII-VIII. Spredt. 
Micropus erectus L. Fureblomst. 5-lOcm. Rigt grenet, tæt uldhåret 
filtet, noget museurteagtig enårig, Kurvene omgivne af højblade, frem
træder som rene uldkugler, V-IX. Sj. 

Gnaphalium. Evighedsblomst, 

1. Enårig . Kurvene i endestillede nøgler ••••••••••••·•••······•·· 2. 
Flerårig 3, 

2 . Kurvene omgivne af højblade. Svøbbladene brunlige •••• uliginosum 
" uden høj blade. Svøbbladene stragule luteoalbum 

3 . Under 10cm, med 1-6 kurve •• , •••••••••••••••••••••••••• , , supinum 
Over 10cm, med over 12 kurve 4, 

4, Stængelbladene 1-strengede •··••••••••••••··••········ silvaticum 
3- strengede norvegicum 
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Gnaphalium silvatieum L. Rank evighedsblomst. VII-IX. Alm. 

G. norvegicum Gunn. Sæterevighedsblomst. 10-30em. Blomsterstandens 
støtteblade så lange som eller længere end blomsterstanden. Nøglerne 
mere sammentrængte mod spidsen. VII-IX. Spredt. 
G. supinum L, Dværgevighedsblomst. 2-8cm. Svøbbladene lysebrune, i 
frugt stJærneformet udstaende. Bladene l-2mrn brede, VI-IX. Alm. 
G. l uteoalbum L, Gulhvid evighedsblomst. 10-30cm. Stængelbladene 5-8 
mm brede, tyndt, tiltrykt hvidgrat filtede. Blomsterne gullige, rødli
ge foroven. VI-IX. Spredt. 
G. uliginosum L. Sumpevighedsblomst. VI-X. Alm. 

Helichrysum arenarium (L.) Moeneh Gul evighedsblomst. VII-X. Spredt. 
Antennaria dioica (1,) Gaertner Alm. kattefod. Svøbbladenes vedhæng 
hvidt eller lyserødt, Planten med udløbere. V-VIII. Alm. 

LRontopodium alpinum Cass. Edelvejs. 5-20cm. Hele planten tæt hvidfil
tet , 5-6 endestillede kurve, orngivne af 5-13 3-kantet-laneetformede 
højblade , VII-VIII, Spredt. 
Inula . Alant, 

1 . Randkr~nerne højst lidt længere end skivekronerne ····•·••••••• 2, 
tydeligt længere end skivekronerne 4, 

2. Stængelbladene nedløbende •••• •••• •••••••••••••.••••••••• bifrons 
" ikke nedløbende 3. 

3. Mellemste og øvre blade med stængelomfattende grund ••• germaniea 
" " " " " kileformet grund conyza 

4. Stængelbladene æg-hjærteformede. Kurvene 8-lOcm brede •• helenium 
" smallere . Kurvene op til 5cm brede 5 . 

5, Bladene med 3-7 parallelle strenge ···•·•·••·••• ••·•· ·· ensifolia 
" fjerstrengede eller med utydelige ribber 6. 

6. Bladoversiden tydeligt netåret •·•••••·····••···••··•••••••···· 7. 
" ikke tydeligt netåret 8. 

7. Bladoverside og kurvsvøb m,m. tæthårede ••••••••••••••••••· hirta 
" " " glat eller svagt hårede salicina 

8. Bladoversiden tæt silke- til uldhåret ••••· •••••·· oeulus-ehristi 
svagt dunet britanniea 

Inula helenium 1. 1ægealant. VI-IX. Spredt. 
I. gerrnanica L. Duskalant. 30-60em. Randkronerne 1-3mm længere end 
kurvsvøbet. Kurvene lem brede, i en tæt halvskærm. Bladundersiden lang
håret og kirtlet. VII-VIII. Alm. 
I. salieina 1. Pilealant. VI-IX. Alm. 

I. hirta L. Hvas alant , l5-45em. Stænglen stivhåret og bladene stærkt 
ruhårede. Kurvsvøbet stivhåret. Kurvene mest enlige, svøbet tiltrykt. 

I. ensifolia 1. Sværdalant . 10-40cm. Bladene randhårede og glatte, de 
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midterste under lem brede, 4-8em lange og mørkegrønne. 1(-3) endestil
let kurv. Svøbbladene med udstående spids . VII-VIII. Alm. 
Inula britanniea L, Soløjealant. VII-IX. Alm. 
I. oeulus-ehristi L. Kristøjealant. 20-50cm. Stænglen løst hvidfiltet. 
Svøbbladene tæt og langt silkehårede. Randkronerne gyldent o~angegule. 
I. conyza DC. Trekløftalant. 50-120em. Kurvene i en top, lem brede, 
valseformede, med taglagt og ofte rødspidset svøb. VII-IX. Alm . 

I. bifrons L. Vinget alant. 30-80em. Nær foregaende, men klæbrigt 
kirtlet. Stængelbladene halvt omfattende og kort nedløbende . Spredt. 
Pulicaria d

1
ysenterica (L.) Bernh. Strandloppeurt. Med randkroner. Alm. 

P. vulgaris Gaertner Alm. loppeurt. Randkronerne= kurvsvøbet. Alm. 

Carpesium eernuum L. Kraveblomst. 20-80cm. 1-2-arig. Bladene smalt ru
deformede, Kurvene endestillede, omgivne af flere store højblade. Blom
sterne blegt gulgrønne. VI-VIII. Spredt. 

Telekia speciosa (Schreber) Baurng. Tusindstråle. VII-IX. Alm. 
Bidens . Brøndsel. 

1. Bladene hele. Kurvene nikkende ·•••••••······••············ cernua 
" del te. Kurvene ikke nikkende 2 . 

2. Småbladene ikke stilkede •••••••••••••••••••••••·····•• tripartita 
kortstilkede 3, 

3. 3(5) småblade . Kurven 8-12mm bred; 5-8 ydre svøbblade frondosa 
(3)5 " 13-25mrn " ; 10-16 ydre svøbblade vulgata 

Bidens tripartita L. Fliget brøndsel. VII-IX. Alm. 
B. cernua L. Nikkende brøndsel. VII-IX. Alm. 

B. frondosa L. Sortfrugtet brøndsel. 30-120em. Bladene ofte lillaan
løbne; endesmåbladet lang-, sidesmåbladene kortstilkede. Frugterne 
sortagtige og kileformede, rynkede. VII-IX. Sj. Jud .Tuleea. Indslæbt. 

B. vulgata Greene 50-lOOcm. Nær foregående. IX-X. Sj. Indslæbt. 
Sigesbeckia orientalis L. 30-120cm. Klisterkurv. Opret, stivhåret, 
grenet. Bladene æg- til lancetformede, grofttandede, siddende, Kurvene 
3 sammen i grenenderne. Ydre svøbblade bladagtige, klæbrige, de indre 
kølede. VII-IX. Spredt. Indslæbt. 
Rudbeckia laciniata L. Fliget solhat . 50-250cm. Planten glat. Bladene 
dybt indskårne, de øvre med 3-5 lancetformede flige. Kurvbunden kegle
formet.VII-IX. Spredt. 

Helianthus annuus L. Solsikke. Enarig med brune skivekroner. VII-IX. 
H. tuberosus L. Jordskok. l-2m. Flerårig med gule skivekroner. øvre 
blade spredte, nedre modsatte. Bladene 8-15x5-8cm. DyrJcet og i"orvildet 

Iva xanthifolia Nutt. 80-150crn. Opret enårig. Bladene bredt æg- til 
rudeformede, sj. 3-5-lappede, groft takkede. Mange 4-5mrn store, hvid-
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grønne kurve med 5 svøbblade i ende- og akselstillede aks og toppe.Spr, 
Ambrosia artemisiifolia L. Bynkeambrosie. VIII-IX. Sj. 
Xanthium. Brodfrø. 

1. Stænglen med gule, tredelte torne ved hladgrunden ••••••• spinosu.m 
" uden torne 2. 

2, Frugten 10-16mm i alt; med glatte torne ·••••·••••••••· strumarium 
" 16-30mm " " • Tornene børstehårede mod grunden 3, 

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 brodsfrø. 20-80cm. Liggende til opstigende 
og ofte dunet, Bladene 3-5-kløvede, hen ad Hjærtespands. VII-X. Alm. 
X, strumarium L. Skræppebrodfrø, 20-120cm, Bladene bredt trekantede 
og håndstrengede, grågrønne, 8-12x7-12cm, Frugtens 2 endetorne ofte 
rette. VII-IX, Alm, 

X, orientale L, 30-lOOcm. Nær den følgende, men frugten længere i det, 
indtil 30mm. VII-IX. Sj. 
X, italicum Moretti (X. riparium) Plettet brodfrø. 30-120cm. Stængler 
og blade ru, Stænglen ofte med mørke streger eller pletter, Frugten 
ca. 22xl3mm med tornene, VII-IX. Spredt. 

Galinsoga parviflora Cav. Håret kortstråle, V-X. Alm. 
G, ciliata (Rafin.) Blake (G. quadriradiata) Kirtelkortstrale, Spredt, 

Anthemis, Gåseurt. 
1. 1-2-årig ••••• , •••••••••••••••••••••.••••••• , ••••••• , •••••••••• , 2, 

Flerårig 5, 
2. Kurvbunden let hvælvet. Bladene kamtandede •••.••••••••• austriaca 

kegleformet. noget uregelmæssigt tandede 3, 
3, Avnerne linje-børsteformede. Planten stinkende ••.••••••••• cotula 

" lancetformede. Planten ikke 4. 
4. Kurvsvøbet noget frynset. Planten mest tiltrykt uldhåret ruthenica 

" helrandet. Planten glat eller svagt håret arvensis 
5. Frugterne med trindt eller kvadratisk tværsnit, Avnerne ofte 

tandede ••••••••••••••••••••.•••••••.•••••••••••••• , , ••••••• 6. 
Frugterne l idt sammentrykte, med rudeforme t tværsnit. Avnerne 

ikke tandede 7, 
6. Kurvsvøbbladenes rand stråfarvet til lysebrun •••••••••··· cretica 

" " mørke- til sortbrun carpatica 
7, Randkronerne gule eller væk ··••···•·····•••••••••••••·· tinctoria 

" hvide 8. 
8. Kurvsvøbbladene med sortbrun rand ·····••···•••••••••••• macrantha 

lys rand triumfetti 

Anthemis car~atica Willd. Karpatisk gåseurt. 2-30cm. Stænglerne mest 
med i kurv. ladene lysegrønne, m.m. tiltrykt hårede, kirtelprikkede. 
Kurvene 3-4,5cm brede; svøbet spredt håret, VI-VIII. Spredt. Alpin. 
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ssp, carpatica: 10-30cm høj. Grundbladene 4-lOcm, mest 2 x delte, med 
smalle, ikke kileformede afsnit, tit spredt barede. 

•ss~. pyrethriformis (Schur) Beldie: 2-lOcm høj. Grundbladene 2-4cm, 1 
xeite med kileformede, ofte tandede afsnit, tit tæt silkehårede. Alm. 
på M.Bucegi. Andetsteds? 

Anthemis cretica L. (A. montana) Bjærggåseurt. 12-30cm. Som carpatica, 
men kurvene 2-J(4)cm brede; svøbet ret tæt langhåret, Avnerne ikke med 
brun spids (ofte med brun spids hos carp.). VI-VIII, Sj. 

A, arvensis L, Agergåseurt. VI-IX, Alm. 
A, ruthenica Bieb, Russisk gåseurt. 25-50cm. Med stærk, aromatisk 
lugt. Avnerne kileformede, bredest under spidsen, ofte lidt tandede ø
verst, Randfrugterne skævt afsk8rne foroven, VI-IX, Alm. 

A, cotula L, Stinkende gåseurt, VII-IX. Alm. 

A, tinctoria L, Farvegåseurt. VII-IX, Alm. 3 underarter: 
ssp. fussii (Griseb,) Beldie: Svøbbladene med mørkebrun eller sortagtig 
rand, Randkroerne højst= kuvrnes bredde. 
ssp. tinctoria: Svøbbladene med lys rand. Bladundersiden grøn, oftest 
svagt uldhåret; tænderne tit flade, 
sst. subtinctoria (Dobr.) So6: Svøbbladene lysrandede, Bladundersiden 
tæ grå- eller hvidulden, med krumrandede tænder. 
A. triumfetti (L,) DC. Kamgåseurt. 30-80cm. Frugterne med en krave på 
1/3-1/2 x frugten. Svøbbladene dunede eller lådne, med rustfarvet, 
randhåret spids, VII-VIII. Sj. 

A. macrantha Heuffel Storblomstret gåseurt. 50-105cm. Bladene tynde og 
grønne, de nedre indtil l5xlOcm, Kurvene 5-6,5cm brede, Randkronerne 
2-3cm. Kurven indtil 2cm bred. VII-VIII, Spredt. 
A, austriaca Jacq, østrigsk gåseurt, l0-60cm, Bladene 2 x delte med 
regelmæssigt kamformet ordnede afsnit. Frueten tydeligt sammentrykt med 
rudeformet tværsnit, VI-VII. Spredt. 
Achillea. Røllike, 

1. Bladene hele •••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••...•...• 2. 
" delte 4. 

2. Bladene spatelformede. Stænglen tæt brundunet foroven ••• lingulata 
lancetforme de. " ikke " 3. 

3, Bladene tæt kirtelprikkede. 7-8 randkroner ••••••••••• cartilaginea 
ikke " • 8-13 ptarmica 

4. Bladene kamformet delte med helrandede afsnit •••••••••••••••.••. 5, 
stærkere fligede 6. 

5, Golde skuds blade helrandede i nedre halvdel ·••••••·•·· ochroleuca 
ikke eller lidet helrandede depressa 

6. Randkronerne tydeligt gule •••••• , ••••••• • , •••••••••• , , , ••••••••• 7. 
" hvide, lyserøde eller bleggule 9. 

7, Halvskærmen med 3-15 kurve •••••·•••·•········•······•· leptophylla 
" 15-mange kurve 8. 
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8. Bladene 1 x delte. Svøbbladene med glat spids ·••••·•·· clypeolata 
2-3 x delte. Svøbbladene helt lådne coarctata 

9. Halvskærmen med 1-10 kurve ••.•••••••• , •• , ••• , • , •• , • , • • • . • • • • • • 10, 
" mest over 2 5 kurve 11. 

10, Stænglen med 1(-3) kurve. Randkronerne 6-lOmm, ægformede oxyloba 
" " (l-}3-10 kurve. H.andkronerne ca. 4mm imnatiens 

11, Svøbbladene glatte og skinnende •••••••••••••••••••• crithmifolia 
" m.m. hårede og matte 12. 

12, Bladene oftest flade, med under 10 par afsnit ••••••••••• nobilis 
" med over 10 par afsnit 13, 

13, Stængel, blade og kurvsvøb mest tæt langhårede ••••••••••••••• 14, 
" .. •• u ikke 16 • 

14. Grundbladenes flige under 0,3mm brede, 3-dimensionelle •• setacea 
" " over O, 3mm 11 

, plant stillede 15, 
15. Hovedskærmen 4-Bcm bred • , , • , , ••• , . , , • , . , , . , , .. , , ••.• , , pannonica 

" 2-3cm " collina 
16. Stængelbladene ca. 3 x så lange som brede. Stænglen grov 17. 

" ca,10 x " 11 
" tynd 20. 

17. Grundbladene lancetformede, bredest på midten •••••••••••••••• 18. 
11 bredest over midten 19. 

18. Bladskaftet smalt vinget, højst l-2mrn bredt •·••·••·•••·• stricta 
" tydeligt vinget, mest 2-Jmm bredt distans 

19, Hovedskærmen l-3cm bred, Planten vokser i grupper ••••• pratensis 
4-lOcm " 11 mest enlig millefolium 

20, Hovedskærmen l-3cm bred .................................. , ... 21, 
4-lOcm bred 22. 

21, Nedre stængelblade mest tydeligt stilkede ••••••••• aspleniifolia 
" " næsten siddende collina 

22, Bladskaftet ikke tandet ............................. millefolium 
tandet stricta 

Achillea ox;loba (DC.) Sch,Bip, ssp, schurii (Sch,Bip.) Heimerl Kam
røllike. 5- 5cm, Bladene mest pa stænglen, 2 x delte med lancetformede 
afsnit. Kurven 15-25mm bred. VII-VIII. Alm. 

A. lingulata W.& K. Tungerøllike, 15-50cm. Bladene 2-5cm, kirtelprikke
de, afrundede fortil. Kurvsvøbet 5-8mm bredt. VI-VIII, Spredt. 

A. ptarmica L. Nyserøllike, VII-VIII, Spredt, 

A. cartilaginea Ledeb. Pilebladet røllike, 40-120cm, Bladene l0-15mm 
brede, tiltrykt hårede, matgrønne, dobbelt savsakkede, VII-VIII. Sj. 

A, impatiens L, Bregnerøllike. 40-lOOcm, 6-15 randkroner på 4-5mm. 
Kurvsvøbet ca. 4mm. Bladenes hovedflige ofte med en enkelt fremadrettet 
tand nær grunden, VI-VII. Sj. Jud.Cluj: Cluj-Napoca i V.Moril. Ju .Har
ghita: Joseni. 

A. distans w.& K. Tandrøllike. Bladskaftet tydeligt tandet, oftest med 
indskudte småflige. VI-VIII, 

A. stricta (Koch) Schleicher Rejnfansrøllike, 3ladskaftet tydeligt tan
det, l-2mm bredt, VI-VIII. 
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Achillea millefolium L. Alm. røllike . VI-VIII, 2 underarter: 
ssp. millefolium: Svøbbladenes rand mest brun. Kurven 3-4x2-3mm, Rand
kronerne oftest hvide, Alm. 
ssp. sudetica (Opiz) Weiss: Svøbbladenes rand mørkebrun. Kurven 5x3mm, 
Randkronerne oftest lyserøde, Spredt. 

A. pannonica Scheele Stenrøllike. VI-VIII. Alm. 

A, setacea W,& K. Finbladet røllike, VI-VIII, Alm. 

A. aspleniifolia Vent, Radeløvsrøllike, Bladene kirtelprikkede. Spr, 

A, collina J,Becker Bakkerøllike. VI-VIII, Alm. 

A, pratensis Saukel & Langer Engrøllike, Udpræget gruppevoksende art 
med 10-50 lige høje planter, Stænglen l-2mm tyk, 

A, crithmifolia W,& K. Kratrøllike, 20-60cm. Bladene flade, m.m. du
nede, med utandet skaft, Golde skuds blade stærkt findelte. H.andkroner
ne hvide til bleggule. VI-VII. Spredt. (A, getica Grec. har 6-12 par 
1-ordens afsnit med smalle 2-ordens flige, Randkronerne 1/3-1/4 x kurv
svøbet . V-VI. Sj. Bukarest,}. 

A, nobilis L, ssp, neilreichii (Kerner) Velen. Ædelrøllike, 15-60cm. 
Bladene med ægformet omrids, 3-5xl,5-3cm, med tandet skaft og dunede. 
Randkronerne l-l,5mm, bleggule. VII-VIII, Alm. 

A. leptobhylla Bieb. 10-25cm. Kurvstilkene 2-lOmm. Kurvene 4-5mm bre
de. Svøb ladene ca. 2,5mm, blegt hindekantede . VI-VII, Sj. 

A. ochroleuca Ehrh. Bleggul røllike. 20-40cm. H.andkrone rne gule eller 
hvidlige, l-l,5mm. Kurvene ca. 2mm brede. Svøbbladene ca. 1,5mm, Sj. 

A, de1ressa Janka 3-25cm. Randkronerne gullige. Kurvene 2-Jmm brede. 
Svøbbadene ca. 2mm, VI-VII. Sj, Østlig. 

A. clypeolata Sm, 10-45cm, Kort filtet. Bladene svagt kirtelprikkede, 
de nedre indtil 15cm, Kurvene ca, 3mm brede, VI-VIII, Sj. 

A. coarctata Poiret Brunfiltet røllike . 20-90cm. Bladene kirtelprikke
de, de nedre indtil 25xl,5cm. Kurvsvøbet 3-4mm bredt . VI-VII, Spredt, 
ssp. coarctasa: Planten uldhåret-filtet, Nedre b l ades 2-ordens flige 
tæt stillede. 
ssp, millefoliata (Grec.}: Planten mindre håret, grågrøn. Nedre blades 
2.ordens flige adskilte. 

Matricaria trichobhylla (Boiss.) Boiss. (Tripleurospermum tenuifolium) 
Harkamille. 50-lO cm. Frugten afrundet foroven, uden nogen krone, ryg
siden glat eller med en fin længderibbe. Stængel og blade ofte med 
talrige, hovedformede kirtler, VI-VII. Sj. 

M. inodora L, Lugtløs kamille. Frugten foroven med en skarp og lidt 
bægerformet rand. VI-X. Alm. 

Chamomilla recutita (L,) Rauschert Vellugtende kamille. V-VI. Alm. 

C. suaveolens (Pursh) Rydb. Skivekamille, V-IX. Alm. 



252. 
Tanacetum. Okseøje. 
1. Uden randkroner 

Med 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • vulgare 

2. 
2. Randkronerne gule •.•............•...•....•.•.......•. millefolium 

" hvide 
3. Talrige 6-8mm brede kurve i en tæt halvskærm 

3-20 l,5-4cm " " i halvskærm 

3, 
•••••••• macrophyllum 

4. 
4. Stængelbladene siddende med 7-12 par småblade ••·••·••• corymbosum 

" stilkede " 2-6 " " parthenium 
Tanacetum vulgare L. Rejnfan. VII-IX. Alm. 
T. millefolium (L.) Tzvelev 20-50cm. Bladene 2 x delte og stilkede. 
2-10 1-iomm brede kurve i en åben halvskærm. Randkronerne l,8-3mm. Spr. 
T. corymbosum (L.) Sch.Bip. Lundokseøje. 40-80cm. Bladene nærmest 
rejnfansagtige, med aflange, takkede til snitdelte flige. Mest 3-10 
kurve. VI-VIII. Alm. 2 underarter: 
ssp. corymbosum: Bladoversiden mat. Svøbbladenes rand lysebrun. 
ssp. ciusii (Fischer) Heywood: Bladoversiden skinnende. Svøbbladenes 
rand sortebrun. Randkronerne 15-20mm (10-15mm hos cor.). 
T. parthenium (L.) Sch.Bip. Matrem. VI-VIII. Dyrket og forvildet. 
T. macrophyllum (W,& K,) Sch, Bip. Storbladet okseøje. 40-lOOcm. Blade
ne glatte ovenpå, tæthårede nedenunder, med 3-5 par lancetformede, ind
skåret takkede flige. 5-6 randkroner på 2-4mm. VI-VIII. Spredt. 
Leucanthemella serotina (L.) Tzvelev Sumpokseøje, 30-150cm. Bladene 
talrige, siddende, rude-lancetformede, skarpt og regelmæssigt savtak-
kede. Randkronerne 10-25mm, Flodbredder. VIII-X. Spredt. 
Leucanthemopsis alpina (L.) Heyw. Alpeokseøje. 5-15cm. Stænglen kun 
med fa, helrandede smablade. Nedre blade 1 x delte. Kurvene enlige, 2-4 
cm brede med sortbruntrandede svøbblade. VII-VIII . Spredt, 
Leucanthemum vulgare Lam. Hvidt okseøje, V-X. Alm. 
L. waldsteinii (Sch.Bip.) Pouzar (L. rotundifolium) Rundbladet okseø
je. 30-BOcm. Nedre blade runde til bredt ægformede. Stængelbladene of
te rudeformede, regelmæssigt finttandede, VII-IX. Alm. 
Artemisia. Bynke. 

1. 5-20cm høje planter. Kurvene i en (mest ugrenet) klase •••••••·• 2. 
Mindst 20cm høje planter. Kurvene mest i top 

2. Bladfligene ca. l/2mm brede. Grundbladene kortstilkede 
" l-2mm brede. Grundbladene langstilkede 

3. Stængelblade helrandede og glatte •••••••••••••••••••• 
" delte 

3. 
pedemontana 

eriantha 
dracunculus 

4. 
4. Bladene mørkegrønne ovenpå, gråfiltede nedenunder ••••••• vulgaris 

" af samme farve på begge sider 
5, Bladstilkene uden øret grund ••••••••• • •••••••••••·•••••••·•••·· 

5. 
6. 
7. med " 
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6. Bladoversiden tæt silkehåret; fligene 3-4mm brede •••• absinthium 

" glat; fligene 0,4mm brede abrotanum 
7, 1-2-årige med glatte eller svagt hårede blade ••••••••••••••••• 8. 

Flerårige med i det mindste som unge filtede blade 9. 
8. Blomsterne rødlige. Bladfligene 5-15mm lange ••••••••••• scoparia 

" hvidlige. " l-5mm " annua 
9. Indre svøbblade glatte, ydre glatte eller svagt dunede ••••••• 10. 

Alle svøbblade m.m. lådne 12. 
10.Kurvsvøbet svagt hindekantet. Bladene noget kødede tscherneviana 

Indre svøbblade bredt hindekantede. Bladene ikke kødede 11 . 
11. Nedre stængelblade friske under blomstringen ........ campestris 

" " visne " u santonicum 
12. Stængelbladene visner under blomstringen ••••••••••••• lerchiana 

" " ikke under blomstringen 13. 
13. Kurvene kugleformede. Smal, kortgrenet top ............•.••.• 14. 

" ægformede . Skråt udstående, ofte lange topgrene 15. 
14. Bladene dunede. Kurvsvøbet dunet. Nedre blade stilkede . .•. alba 

silkehårede. Nedre blade siddende. Filtet svøb pontica 
15. Kurvene m.m. nikkende. Korte bladflige (5-12mm) austriaca 

m.m. oprette . Længere " , ofte over 1cm campestris 

A. alba Turra Kamfermalurt. 30-80cm. Glat til hvidfiltet, men ikke 
sølvskinnende. Bladene 2-3 x delte, fligene knap 1mm brede. Ydre svøb
blade med smal, indre med bred hindekant. VIII-IX. Sj. (A. lobelii). 
A. lerchiana Weber 30-60cm, Bladene efterhånden m.m. glatte, de nedre 
3-4 x delte, med ofte store, fligede øren ved grunden. Bladfligene 
0,2-0,4mm brede. Sj. Jud.Tulcea: Jurilovca la Capul Dolojman, Baia. 
A. santonicum L. Saltmalurt, 20-60cm, Ligner Markbynke, men randblom
sterne tvekønnede (hunlige hos M.). Stængelgrunden forveddet. Alm. 
ssp. santonicum (A. monogyna): Stænglen dunet under blomstringen for
oven. Kurvene med 3-6 blomster. Nedre blade 2-3,5xl,5-2cm. 
ssp. latens (Neilr.) Persson (A. salina): Stænglen m.m. glat under 
bloms ringen. Kurvene med 2-4 blomster, Nedre blade l-2cm x 7-15mm. 
A, abrotanum L. Ambra. 60-lOOcm. Med citronlignende lugt. Bladundersi
den graharet. øvre blade 3-kløvede eller hele. Stænglerne glatte, meget 
grenede. VIII-IX. Dyrket og forvildet, 
A. pontica L. Romersk bynke. 40-80cm. Bladene uden glans, fligene mest 
under 5mm, op til l/2mm brede, Kurvene i ensidige klaser i en ret smal 
top. Bladene 1-2 x delte, tæt dunede på begge sider. VII-IX. Alm. 
A. austriaca Jacq. Risbynke. 20-60cm. Bladene 2 x delte, silkehårede 
og skinnende på begge sider, fligene 5-12mm lange. Blomsterne rødliggu
le. VII-IX. Alm. 
A. eriantha Ten. (A. petrosa) Hvidfingret bynke. Hvidfiltet med bitter 
lugt, Nedre blade 2 x tredelte med vifteformede flige; stilken meget 
længere end pladen. VII-VIII. Alm. Alpin. 
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Artemisia pedemontana Balbis (A. caucasica) Uldbynke. Hvidulden. Gol
de skud ofte rodslående. Nedre blade 2 x 3-delte til fjerfligede; 
stilken højst lig bladpladen. VII-VIII. Sj. Jud.Tulcea. 
A. annua L. Enårig bynke. 50-150cm. Bladafsnittene 0,5-lmm brede. 
Planten altid helt glat, stærkt aromatisk. Kurvene l,5-2mm brede. 
Svøbbladene bredt hindekantede. VII-IX. Alm. 
A. dracunculus L. Esdragon. 50-120cm. Stærktgrenet, glat flerarig. 
Grundbladene med 3-kløvet spids, resten helrandede. VIII-IX. Dyrket. 
A. tschernieviana Besser (A. arenaria) Sandbynke. 60-100cm. Halvbusk. 
Bladene 1-2 x delte, langfligcde; de nedre visner efterhånden. Kronen 
rødlilla eller gullig. Klitter. VIII-IX. Constanta m.m. 
A. campestris L. Markbynke. VII-X. Alm. 2 underarter: 
ssp. campestris: Stængel og blade efterhånden glatte. 
ssp. lednicensis (Roch.) Lemke & Rothm.: Planten vedvarende sølvsilke
haret. kurvsvøbbladene ofte filtede. 
A. scoparia w.& K. Kostbynke. 30-60cm. Minder om den foregående. Stæn
gel og blade med spredte, udstående hår eller glatte. Kurvene 1-2mm. 
Stænglen rød. VIII-IX. Alm. 
A. vulgaris L. Grå bynke. VII-IX. Alm. 
A. absinthium L, Havemalurt. VII-IX. Alm. 

Tussilago farfara L. Følfod. III-V. Alm. 
Petasites. Hestehov. 
1. Modne blades undersider grønne, glatte til svagt filtede ·••••·• 2. 

3 • 
•••••• kablikianus 

" t1 " grå- eller hvidfil tede 
2. Bladundersiden næsten glat bortset fra ribberne 

ti svagt filtet 
3. Bladene trekantet-spydformede ··•······••••••••••••••••••• 

t1 hjærte-nyreformede 
Petasites albus (L.) Gaertner Hvid hestehov. III-IV. Alm. 
P. hybridus (L.) Gaertner & al. Tordenskræppe. III-IV. Alm. 

hybridus 
spurius 

albus 

P. kablikianus Tausch Glat hestehov. Bladene runde til trekantet-hjær
teformede med tænderne 2-6(10)mm fra hinanden. Blomsterne hvide eller 
bleggule. III-IV. Spredt. 
P. spurius (Retz.) Rchb. Filtet hestehov. III-IV. Sj. 
Homo~yne alpina (L.) Cass. Alm. alpesalat. 10-30cm. Bladene mest grund
stil ede, 2-4cm, kredsformede med hjærteformet grund, let bugtet-tande
de, med mørkegrøn over- og ofte lillaanløben underside. Stænglen med 
skælblade. Kurven 8-lOmm, mat rødlilla. V-VII. Alm. 
Adenostyles alliariae (Gouan) Kerner Øret hovblad. 50-lOOcm~ Nedre 
blade 20-50cm brede, trekantet-hjærteformede, øvre med tydeligt øret 
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grund. Kurvene lyslilla, i halvskærm, med 3-4(6) blomster; svøbet 4-6 
mm. Bladundersiden spindelvævsfiltet til halvglat. VII-VIII. Alm. 
Adenostyles orientalis Boiss . Trekantet hovblad. 50-lOOcm. Som alliari
ae, men kurvene med 12-15(10-18) blomster; svøbet 7-lOmm. Bladundersiden 
halvglat. VII-VIII. Alm. 
Arnica montana L. Guldblomme. VI-VIII. Spredt. 
Doronicum.- Gemserod. 
1. Grundbladene væk under blomstringen. 5-12 kurve ••••••·· austriacum 

Med grundblade under blomstringen. Stænglen med 1(-3) kurv 2. 
2. Grundbladene med tilsmalnet grund •·••••••••••••••••••••••····••• 3, 

t1 t1 hjærteformet grund 4. 
3. Bladene tæt hårede med tandet til bugtet rand •••••••••••••• clusii 

" glatte til spredt hårede, helrandede hungaricum 
4. Jordstænglen tyk med spredte hårduske. Stænglen med 1-2 blade 

under midten. Lavlandsplante ••••••••••••••••••••·••• orientale 
Jordstænglen tynd uden hårduske. Stænglen ofte bladet til over 

midten. Bjærgplanter 5. 
5. Randblomsternes frugter uden fnok •••••••••••••••••••••••• columnae 

" med carpaticum 
Doronicum austriacum Jacq. Høj gemserod. 30-150cm. Stænglen kantet, 
glat forneden. Nedre blade m.m. violinformede på grund af den bredvinge
de stilk. VII-VIII. Alm. 
D. columnae Ten. Tuegemserod. 20-60cm. Grundbladene 3-8cm lange og bre
de med 19-25 spidse tænder. 3-4 lancetformede stængelblade med halvt om
fattende grund. VI-VIII. Alm. 
D. carpaticum (Gris.& Schenk) Nyman 10-50cm. VII-VIII. Alm. 
D, orientale Hoffm. Rundtakket gemserod. 20-50cm. Grund- og stængelbla
de hjærteformede, helrandede eller uregelmæssigt rundtakkede. IV-V. Sj. 

D. hun,aricum Rchb.f. Kirtlet ~emserod. 25-85cm. M.m. kirteldunet. 
Grundbadene 2-3,5(6)x0,5-l,5(2)cm, tilsmalnede til en ofte utydeligt 
stilk. Randkronerne uden fnok. IV-VI. Spredt. 
D. clusii (All.) Tausch Filtet gemserod. 10-30cm. Grundbladene 3-5x2-3 
cm, med en stilk på 2-5cm. Randkronerne med fnok. VII-VIII. Spredt. 
Erechtites hieraciifolia (L.) Rafin. Mileurt. 50-120cm. Opret enarig. 
Bladene ca. lOcm, friskgrønne, uregelmæssigt spidstakkede. 12-20mm lange 
valseformede kurve i endestillet klase. 1 række svøbblade med få korte 
ekstrasvøbblade. VII-IX. Spredt. 
Senecio. Brandbæger. 

1. Bladene udelte; helrandede eller tandede ·····••·••••••••·••••••• 2. 
I det mindste de midterste stængelblade delte 15. 

2. Kurvene med 1 række svøbblade, men uden ekstrasvøbblade ••••••••• 3. 
små ekstrasvøbblade 7. 

3. Nedre blade med hjærteformet grund ···••••••••••••••••••• rivularis 
tilsmalnet grund 4. 
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4. Grundbladene ikke tiltrykte jorden, jævnt tilsmalnede ••• papposus 

tiltrykte jorden, brat tilsmalnede i den korte stilk 5. 
5. Randkronerne gule. Kurvsvøbet grønt •••••••••••••••• integrifolius 

" mest orange, røde eller væk. Kurvsvøbet mest lillat 6. 
6. Stænglen tæt uld- eller filthåret •••••••••••••••••••••• capitatus 

11 glat eller noget uldharet aurantiacus 
7. I det mindste de nedre blade med hjærteformet grund ••• subalpinus 

Bladene ikke med hjærteformet grund 8. 
8. 0(-3) randkroner. Gullighvide rørkroner •••••••••••••• cacaliaster 

5-20 " 9. 
9 • 5-8 rand kroner • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 • 

10-20 randkroner 14. 
10. Stængelbladene jævnt mindre opad •••••••·••·•••·••••••••••• doria 

Nedre og øvre stængelblade lige store 11. 
11. Ydre svøbblade oftest under 1/2 x svøbet ••••••••••••.fluvia.tilis 

" " m.m. af svøbets længde 12. 
12. Kurvstilke og svøbblade kirteldunede ••••••••·•••••••• hercynicus 

" " " uden kirtelhår 13. 
13. 7 kurvsvøbblade. Stænglen mest brunlilla og glat ••••••••• ovatus 

10-12 kurvsvøbblade. Stænglen mest grøn, ofte haret germanicus 
14. Stænglen 10-50cm høj med 1 4-6(8)cm bred kurv ••••••••• doronicum 

" 50-120(200)cm høj med mange 2-4cm brede kurve paludosus 
15. Ingen tungekroner ••••••••••••••••••••••••••••••••••••·· vulgaris 

Med " 16. 
16. Stængler og bladundersider hvidfiltede •••••••••••••••••• incanus 

" " højst hvidfiltede som unge 17. 
17, Tungekronerne tilbagerullede •••••••••••••••••••••••••••····•• 18. 

11 udstående 19. 
18. Ydre svøbblade 1/10-1/4 x de indre ••••·•••••••••••••• silvaticus 

11 11 1/2 x de indre viscosus 
19, Bladene 2-3 x fligede .••.•••••••••••• , •.••••.•.•. , •.••....... 20. 

1 x delte 21. 
20. 15-30cm høj med 1 kurv ••••••••••••••••••••••••••• abrotanifolius 

50-80cm " " mange kurve borysthenicus 
21. 6-14 ydre småsvøbblade. Bladskaftet tandet ••••••••••••••••••• 22. 

1-6 " " m.m. helrandet 23. 
22. Unge skud oftest spindelvævsfiltede •··•···••••••••••••• vernalis 

" " glatte til noget uldhårede rupester 
23. 4-6 ydre svøbblade på 1/2 x kurvsvøbet ••••·•··••·•·• erucifolius 

1-2 meget kortere ydersvøbblade 24. 
24. Bladafsnittene nogenlunde lige store, mest 5-7 par ••••• jacobaea 

Bladene· lyreformet delte med 1-4 par flige aquaticus 
Senecio herctnicus Herborg. (S. nemorensis p.p.) Lundbrandbæger. 50-
l50cm. øvre lade grund mest lidt udvidet og øret. Stænglen mest grøn 
og håret. 10-12 indre svøbblade med brunsort spids. VI-VIII. 
s. ovatus (Gaertner & al . ) Willd. (S. fuchsii) Pilebladet brandbæger. 
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60-150cm. Bladene ca. 5 x så lange som brede, glatte, lidet randharede, 
de øvre mest kortstilkede. VI-VIII. 
Senecio germanicus Wallr. (S. nemorensis p.p.) Randhåret brandbæger. 
50-120cm. Bladene ca. 3 x så lange som brede, randhårede, krusharede ne
denunder, de øvre mest kortstilkede. Med sødlig-aromatisk lugt. VI-VIII. 
S. cacaliaster Lam. Kvastbrandbæger. 60-150cm. Bladene ca. 3 x så lange 
som brede, skarpt savtakkede. Kurvstilke og også ofte svøbet tæt kirtel
hårede. VII-VIII. Jud.Cara~-Severin: Donaudalen: la Cazane, Pestera Pun. 
s. doria L. Tykbladet brandbæger. Bladene mørkt blagrønne, kalagtige. 
Mange l,5-2cm brede kurve i en åben, sammensat halvskærm. VII-IX. Spredt 
ssp. umbrosus (W.& K.) So6: Mest 8 randkroner. Stænglen spindelvævsharet 
ssp, doria: Mest 5 randkroner. Stængel og blade glatte. 40-80cm høj. 
Bladene 2-5cm brede. ? 
ssa. schvetzovii (Korsh.): Mest 5 randkroner. Stængel og blade glatte. 
In til 150cm høj. Bladene 6-12cm brede, de øvre ofte med m.m. hjærtefor
met grund. Alm. 
S. taludosus L. Kærbrandbæger. l/2-2m. Bladene smalt lancetformede, 
sav akkede med fremadbøjede tænder. Kurvene 3cm brede. Lysegule randkro
ner. Hul stængel. VII-VIII. Spredt. 
s. doronicum (L.) L. Storblomstret brandbæger. 10-40cm. Bladene lang
stilkede, spidstakkede med udstående tænder. Stænglen kraftig. Blomster
ne mørke- eller orangegule. VII-VIII. Spredt. (Planterne her er m.m. 
glatte og kaldes ogsa s. glaberrimus (Rachel) Simonkai). 
S. integrifolius (L.) Clairv. Bakkefnokurt. 15-60cm. Bladene spatelfor
mede, spindelvævshårede, pladen lidt længere end stilken. V-VI. Spredt. 
S. capitatus (Wahlenb.) Steudel Rød fnokurt. 15-30cm. Ligner den fore
gående, men randkronerne orange til ildrøde, sjældent gule, kan dog 
mangle. VII-VIII. 
s. aurantiacus (Willd.) Leas. Pomeransfnokurt. 20-50cm. Som de 2 fore
gående, men randkronerne orange eller brunrøde, sjældent manglende. 2-6 
kurve, VII-VIII. 
s. rivularis (W.& K,) DC. Bækfnokurt. 30-lOOcm. Nedre blade hjærte- til 
æg-hJærieformede med bredt vingede stilke. Bladranden mest krushåret, 
savtakket. Kurvene gule til orangerøde. V-VIII. Sj. 
S. pa!1osus (Rchb.) Leas. Spatelfnokurt. 20-70cm. Grundbladene m.m. 
spate ormede, svagt bugtet-tandede, stilken oftest længere end pladen. 
5-15 kurve. Planten m.m. spindelvævsfiltet. VII-VIII. Alm. 
s. subalpinus Koch ørebrandbæger. 30-70cm. øvre bladstilke vingede, of
te med 1-fa par små lapper, ved grunden med m.m. tandede øren, glatte 
eller svagt hårede, med groft tandet rand. VII-IX. Spredt. 
S. jacobaea L, Engbrandbæger. VII-VIII. Alm. 
s. borysthenicus (DC.) Stankov 50-80cm. Nær foregående, men bladene 
2-3 x smalfligede, fligene 1(2)mm brede. VI-VIII. Sj. Jud.Tulcea. 
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Senecio aguaticus Hill Vandbrandbæger. VII-VIII. Spredt. 2 underarter: 
ssp. aquaticus: øvre stængelbladsflige fremadrettede. Få, 2,5-3cm brede 
kurve. SJ, 
ssp,barbareaefolius (Wimm.& Grab.) Walters: øvre stængelblades flige 
retvinklet udstående. Mange, 12-20mm brede kurve. 
S, erucifolius L, Smalfliget brandbæger, 40-120cm, Bladenes midterbæl
te 2-3mm bredt; 5-7 par ofte kun 2mm brede og ensidigt tandede afsnit, 
Alle frugter korthårede, VII-IX. Alm. 
(S. irandidentatus Ledeb. er tæt gråfiltet og har mindre dybt delte bla
de, ed lange udløbere. VII-VIII. Sj, Østlig,), 
S. rupester W,& K. (S. squalidus) Stenbrandbæger, 20-60cm, 1-flerårig. 
Bladene med 3-4 par korte flige, hen ad Vårbrandbægers, Fnokken affal
dende, Ydersvøbbladene hyppigt med penselhårede spidser. VI-VIII, Alm. 
S. abrotanifolius L. ssp. carraticus (Herb.) Nyman Finbladet brandbæ
ger. 5-15cm, Stænglen næstenorveddet forneden, opstigende, Bladene 
glatte og skinnende, 1-få iøjnefaldende kurve i halvskærm. VII-VIII,Spr, 
S. vernalis W.& K. Vårbrandbæger, V-VIII. Alm. 
s. silvaticus L, Skovbrandbæger, VI-IX. Alm. 
s. viscosus L, Klæbrigt brandbæger, VI-IX. Spredt, 
S, vu.lgaris L, Almindeligt brandbæger, III-XI, Alm. 
s. incanus L, ssp, carniolicus (Willd,) Br,Bl. Grafiltet brandbæger. 
5-15cm. Grundbladene 3-lOcm, kile-spatelformede og lappede. Flere ægge
gule kurve i en tæt halvskærm, med 3-6 randkroner, VII-VIII, Sj. 
s. fluviatilis Wallr, Kilebladet brandbæger, 60-200cm, Bladene lancet
formede, 10-20x2-4cm, med fremadkrummede tænder med konveks yderside, 
Bestanddannende, Kurvsvøbet svagt flitet. VII-VIII, Spredt, 
Ligularia sibirica (L,) Cass. Grøn nøkketunge. 50-150cm, Grøn, underti
den lillaanløben flerårig med nærmest følfodsagtige blade på 10-25x7-20 
cm. Foroven med brunrøde skælblade, Brandbægeragtige kurve på l,5-2cm i 
et smalt aks. VII-VIII, Spredt. 
L. glauca {L.) Hoffm, Blågrøn nøkketunge. 50-150cm, Planten glat og 
blågrøn. Nedre blade 5-25x3-15cm, aflan~t ægformede, tilsmalnede i stil
ken. Kurvene i et tæt aks, VI-VII, Sj. (L, carpatica (Schott & al,) Poj, 
har svagttandede blade og 6-10-årede randkroner, hvor glauca har helran
dede blade og 4-6-årede randkroner - den almindeligste af de 2 former,) 
Calendula arvensis L, Agermorgenfrue. 10-20cm, Stærkt grenet enårig, 
Bladene aflange, helrandede eller svagt tandede, Kurvene l-2cm brede, 
gule eller orange med 1 række svøbblade. Randfrugterne 13-20mm, rynkede 
og stærkt krumme, v~IX. Spredt, 
Carlina vul~aris L, Alm. bakketidsel. VII-IX, 3 underarter: 
ssp. vulgaris: Bladene aftager hurtigt i størrelse opad. Alm. 
ssp, intermedia (Schur) Hayek: Bladene aftager langsomt i størrelse op
ad. Ydre svøbblade 14-18mm. Oftest flere kurve, Spredt. 
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ssp, longifolia Nyman: Bladene aftager langsomt i størrelse opad, Ydre 
svøbblade l~-30mm, Oftest kun 1 kurv. 
Carlina acaulis L, Sølvbakketidsel, 5-40cm, Kurvene 4-5cm brede. De in
dre svøbblade sølvhvide, 3-6cm lange, Dybt fligede blade, VII-IX, Alm. 
ssl, acaulis: Stænglen l-15cm høj, Bladafsnittenes grund bred, Bladskaf
te bredt vin~et, 
ssp, simplex {W.& K.) Nyman: Stænglen 20-40cm. Bladafsnittenes grund 
smal, Bladskaftet næppe vinget, 
C, acanthifolia All. (C . utzka) Gråfiltet bakketidsel, Stængelløs, Bla
dene ihvertfald filtede nedenunder. Kurven 3-7cm bred; indre svøbblade 
3,5-5,5cm, gullige, Blomsterne bleglilla. VII-IX. Sj, 
Xeranthemum, Papirsblomst. Enårige med helrandede blade. Inderste svøb
blade farvede, kronbladslignende, 
X, annuum L, Stor papirsblomst. 15-50cm, Kurvene 3-5cm brede som åbne , 
indre svøbblade lyserøde, ydre spidse og glatte. VI-VII. Alm. 
X. cylindraceum S.& s. But papirsblomst. 15-60cm. Kurvene 8-15mm brede. 
Indre svøbblade lyserøde, de ydre butte og med en hvidlig plet af til
trykte hår, VI-VIII. Spredt. 
Echinops, Tidselkugle. 

1, Kurvstanden 18-20(25)mm bred, blå ••••••••••••···••• microcephalus 
" 3-?cm bred 2, 

2, Kurvstanden blå, De enkelte kurve 12-17mm ··•·•••··••··•·•••·•· • 3, 
hvidgrå, De enkelte kurve 18-30llllll 4, 

3, Større blades midterdel 3-8mm bred •···········••·•••·•••••• ri tro 
" l-3cm II banaticus 

4, Stænglen foroven tæt, kort kirtelhåret ••••••••••• sphaerocephalus 
11 uden kirtelhår exal ta tus 

Echinols sphaerocelhalus L. Kirtlet tidselkugle, 50-160cm, Bladoversi
den tæ kirteldune , Ydre svøbblade grå, kirtelhårede forneden, Bladun
dersiden gråfiltet. Kronen blålighvid, VII-VIII. Alm. 
E, exaltatus Schrader Høj tidselkugle, 40-150cm, Bladoversiden spar
somt stivhåret. Kronen hvidgrå. VII-VIII, Spredt. (E, commutatus), 
E. banaticus Rochel Blå tidselkugle. 50-120cm, Bladoversiden blødt 
kirtelhåret og svagt spindelvævsfiltet; undersiden hvidfiltet. Sj. 
E, ritro L. ssp. ruthenicus (Bieb,) Nyman Glatbladet tidselkugle. 
30-60cm, Bladene 2 x fligede; fligene ikke over 2mm brede. Spredt. 
E, microcephalus S.& S , Småhovedet tidselkugle. 40-60cm. Bladene glat
te ovenpå, hvidfiltede nedenunder. Kurvene forneden med 1-8 børster på 
l-2mm (mindst 5mm hos de andre arter), VII-VIII, Sj. Jud,Constanja. 
Arctium, Burre, 

1. Kurvstandens hovedgrene halvskærmagtige ••••••••••••••••••••·••• 2, 
" klaseagtige 3. 

2, Kurvsvøbet tæt spindelvævshåret, Indre svøbblade~ krog tomentosum 
helt eller næsten glat , Indre svøbblade med krog lappa 
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3. 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 

" grønt eller med lillat skær, Kurvstilke 0-lcm nemorosum 
Arctium lappa L. Glat burre. VII-VIII. Alm. 
A. nemorosum Lej, Skovburre. VIII-IX. Spredt, 
A. pubens Bab. Melet burre. 
A. tomentosum Miller Filtet burre. VII-IX. Alm, 
Saussurea 1orcei Degen. Vinget fjældskær. 30-80cm. Stænglen bredt vin
get af ned øbende blade, Nedre blade linje-lancetformede, kortstilkede, 
Valseformede kurve i tæt halvskærm. VII-VIII, M,Rodnei: Corongi~. 
S. discolor (Willd,) DC. Tvefarvet fjældskær. 5-35cm. Stænglen uvin
get. Bladstilken uvinget, Nedre blade trekantet-lancetformede med af
skåret til hjærteformet grund, tæt hvidfiltet underside. VII-IX. Sj. 
S. alpina L. Almindelig fjældskær. 5-40cm. Stænglen uvinget. Bladstil
ken smalvinget. Nedre blade æg- til bredt lancetformede, glatte ovenpå, 
gråligt spindelvævsfiltede nedenunder. VII-IX. Spredt. 2 underarter: 
ss~. alpina: Nedre blade med kileformet grund og jævnt tilsmalnede i 
stilken. 
ssp. macrophylla (Sauter) Nyman: Nedre blade med afrundet eller utyde
ligt hJærteformet grund og brat tilsmalnede i stilken. 
Jurinea, Bisamtidsel. 
1, Stænglen med flere kurve, bladet hele vejen, Omv.keglef, kurve 2, 

" " 1 kurv, bladet i nedre 1/2. (Halv)kuglef. kurve 3. 
2, Kurvene 20-22x5-8mm. Svøbbladene tæt filtede ••••• stoechadifolia 

" 10-14xca.4mm. halvglatte linearifolia 
3, Svøbbladene ikke tilbagebøjede eller udstående ••••• consanguinea 

" tilbagebøjede eller udstående 4, 
4 . Stængelbladene langt nedløbende •·····••··•••••••••••• ledebourii 

" ikke " 5. 
5, Kurven 4-6(7)cm bred. Ydre svøbblade 2,5-4,5mm brede forneden. 

Frugterne knudrede ·•·•·••••••••••••••••••••••••· glycacantha 
Kurven 2-4(4,5)cm bred, Ydre svøbblade l,5-2,5(3)mm brede for-

neden. Frugterne længderibbede og glatte mollis 
Jurinea linearifolia DC. 10-40cm, Grundbladene 3-8cm x 2-6mm, ofte 
med omrullet rand, spindelvævsfiltede. VI-VII. Sj. Jud.Constan~a: Ni
store~ti. 
J, stoechadifolia (Bieb,) DC, 10-50cm. Grundbladene 5-6cm x 2-3mm, 
med omrullet rand, børstehårede og knudrede ovenpå, spindelvævsharede 
nedenunder. VII-IX. Sj. Jud.Tulcea: Caugagia, 
J, mollis (L.) Rchb, Blød bisamtidsel. 30-70cm. Grundbladene fligede, 
V-VII. Spredt. 2 underarter: 
ssp. mollis: Kurvene tæt spindelvævsfiltede. 
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•ss1. transsilvanica (Sprengel) Hayek: Kurvsvøbet m.m. glat, højst lidt 
fi tet til at begynde med. 

Jurinea ledebourii Bunge 15-BOcm. Bladene fligede, ofte med bølget el
ler omrullet rand, 1-3 kugleformede kurve på 2-3,5cm. Svøbbladene med 
krum spids. Nødderne knudrede. 
J. cons~inea DC, ssp, arachnoidea (Bunge) Kozuh. 30-?0cm. Bladene 
svagt f1gede med lancetformede afsnit, langstilkede, Kurvene 2-4cm bre
de. Frugterne kirtelharede og spidsvortede. V-VI. Spredt. 
J. glycacantha (S.& s.) DC. Storhovedet bisamtidsel, 30-60cm. Grundbla
dene svagt fligede, fligene med bølget rand, spindelvævsfiltede ovenpa. 
Ydre svøbblade stærkt tilbagekrummede, lidt krogspidsede. V-VII. 
Carduus. Tidsel. 
1 . Mellemste svøbblade m.m. indsnørede noget over grunden ••·••••••• 2. 

" " ikke 3. 
2. Svøbbladene l,5-2, 5mm brede, svagt indsnørede •••••••••••••• nutans 

" 4-Bmm brede, stærkt indsnørede thoermeri 
3, Indre eller ydre svøbblade krogformet krummede ••·•••••••··••·•·· 4. 

Svøbbladene rette eller S-formet krummede 5. 
4, Stænglen svagt spindelvævsfiltet •••••••••••••••••••••••• hamulosus 

" hvidfiltet uncinatus 
5. Bladundersiden hvidfiltet ••••••••••••••••••••••••••••••• candicans 

" højst spindelvævshåret 6, 
6. Stænglen med torne op til kurvene ••••••••••••••••••••••••••••••• 7. 

" uden torne et stykke fra kurven 9. 
?. Bladundersiden næsten glat. Tornene kraftige ·••·····•• acanthoides 

11 spindelvævsfiltet, Tornene ret bløde 8. 
8, øvre blade næsten udelte, med afrundet grund •••••••••••• personata 

Også de øvre blade delte, med tilsmalnet grund crispus 
9, Alle blade helrandede, ikke stikkende, svagttornede ••••••• glaucus 

Bladene m.m. delte 10. 
10. Nedre blade indtil 1/3 lappede ••••••••••••••·•••••••••••• viridis 

11 
" dybt del te 11. 

11. Stænglen spindelvævshåret ·•••••·•••••••·•••••••·•·•••••• collinus 
" m.m. glat 12. 

12. Ydre svøbblade S-formet krummede ••••••••••••••••••••••· carduelis 
" ikke S-formet krummede kerneri 

Carduus nutans L. Nikkende tidsel. Kurvene 4-5cm brede. VI-VIII. Alm. 
C. thoermeri Weinm. Bredskællet tidsel, -150cm. Kurvene 6-8cm brede. 
Kurvene enlige på tornløse stilke, Bladundersiden glat til svagt haret. 

C. acanthoides L. Tornet tidsel, VI-IX, Alm. 
C. personata (L.) Jacq, Burretidsel, 50-160cm. Kurvene flere sammen. 
Svøbbladene smalle og lidt S-formet udstående. Stænglen smalvinget. 
VI-VIII. Alm. Bjærgenge, langs bjærgbække. Som ssp. albidus (Adam,)Kazmi 
C. crispus L, Kruset tidsel. VI-VII. Alm. 
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Carduus hamulosus Ehrh. Krogtidsel. 30-?0cm. Kurvene 2,5-4cm brede, 
enlige. Kurvsvøbbladene mest S-formet krummede, de indre med nedbøjet 
spids og lilla. VI-VII. Spredt. 
C, uncinatus Bieb. Klotidsel, 25-lOOcm, Bladene tæthårede ovenpa, grå
filtede nedenunder. Kurvene 3-4cm brede, enlige; ydre og mellemste 
svøbblade m,m, krummede i spidsen. V-VI, Spredt, 
C. glaucus Baumg. Blågrøn tidsel. 30-50cm, Kurvene enlige på lange, 
tornløse stængler. Bladundersiden helt glat, blågrøn; randen med 25-50 
par op til 2mm lange hovedtorne. VI-IX. Spredt. 
C. viridis A,Kerner 15-60cm. (C. glaucus x carduelis ?)Nær glaucus, 
men bladene med spredte hår. Ydre og mellemste svøbblade sylformede og 
tydeligt smallere end de indre. VII-VIII. Sj. 2 underarter: 
ssp. viridis: Bladene 2-3cm brede. 

• ssp. lobulatiformis (CsiirOs & Nyar,): Mellemste blade 4,5-6,5cm brede. 
M. Godeanu. (Regnes under C, kerneri i Flora Europaea). 
C. candicans W.& K. Rødspidset tidsel, 40-80cm. Kurvene 2-3xl,5-2cm; 
stilkene indtil 15cm. Kurvsvøbet m.m. spindelvævsharet. VI-VII. Spr. 
ss~. candicans: Indre svøbblade ender i en stiv, hindeagtig spids pa 
4- oxo,2-o,3mm, 
ssp. cylindricus (Barbas) Hayek: Indre svøbblade ender i en blød, hin
deagtig spids på 2-4x0,5-lmm. 
C, collinus W,& K. ss~. glabrescens (Sagorski) Kazmi Skrænttidsel. 
50-90cm. Nedre blade indtil 30x9cm; stilken indtil 1/3 x pladen. Stæn
gelbladene med 2-5 par ægformede lapper, tornene indtil 2mm, 
C. carduelis (L.) Gren. Lappetidsel. 30-80cm, Stænglen m.m. glat. Bla
dene næsten uden torne, med 4-7 par ofte ret smalle flige med ru over
flade.VII-VIII, Sj. M.Fagara~. 
C. kerneri Simk. Rølliketidsel. 30-?0cm. Kurvene 20-25x20-4011Ull med 
tæt taglagte svøbblade, disse næsten glatte, Nedre blade indtil 14x3cm 
med ca. 14 par halvt spydformede lapper. VII-VIII, Alm. 
Cirsium. Tidsel. 
1. Bladoversiden ru af små torne • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2. 

jævn 11. 
2 • Stænglen vinget ........................•.••..•...••.• , • . . vulgare 

" uvinget 3, 
3, Kurvsvøbbladenes smalle del med en m.m. Jævn rand •••••••••··•·· 4. 

" 0,5-3mm lange randtorne 5. 
4. Mellemste svøbblade smalle over midten, j ævnt udvidede mod spid-

sen •••••• , •••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ligulare 
Mellemste svøbblade ikke eller brat udvidede yderst eriophorum 

5. Svøbbladene jævnt tilspidsede udad •••••••••••••••••••••• , , • , , • , 6, 
" med en bred inderdel og en smal og lang yderdel 7. 

6 . Svøbbladenes ydre randbørster mindst= svøbbladsbredden ukranicum 
" kortere end svøbbladsbredden 

serrulatum 
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7. Mellemste svøbblade med en over 1,5mm bred spids ••••••••••••• , 8, 

u o tu1de r " " n 9 • 
8, Svøbbladsspidsen l,5-3',5mm bred, brun til sortlilla ... grecescui 

l-2mm bred, rødlillR dP-r.ussatum 
9. Svøbbladenes indre overflade uden børster, randtornene 0,5-l,7mm 

decussatum 
Svøbbladenes indre overflade med børster, randtornene 0,5-3mm 10. 

10. Svøbbladenes randtorne 1-2 x svøbbladsbredden ····•••• boujartii 
" 3-5 x furiens 

11, Stænglen uden blade foroven ••••••••••••••••••••••••••••••••• 12. 
" med blade til spidsen 17. 

12. De nedre blade m.m. nedløbende ·•··•········••·•······•··••·· 13. 
Bladene ikke nedløbende 14. 

13. Indre svøbblade med påsat, ægformet spids ••••••••·••··••• canum 
" " jævnt tilspidsede pannonicum 

14. Bladundersiden snehvidt filtet ·•···•···••••··•••·•• helenioides 
" glat til uldhåret 15. 

15. Kronerne gule ...................................... erisithales 
" røde 16. 

16. Bladene tandede eller lappede, over 10cm brede waldsteinii 
11 fjerfligede rivulare 

17. Stænglen 0-lOcm høj ••••••••••••••••••••••••··••••·•·•·•• acaule 
" veludviklet, mindst 10cm høj 18, 

18. Alle eller de nedre stængelblade nedløbende ••••••••••••··•·· 19. 
Bladene ikke eller næppe nedløbende 23, 

19. Bladundersiden håret •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 20. 
" glat 21. 

20. Bladenes torne 2-6mm. Svøbbladene med en længdevulst •• palustre 
" " 5-15mm, " uden II creticum 

21. Bladtornene 2-4mm. Kurvene 7-10x6-10mm •••••••••• brachycephalum 
" 4-9mm. " 12-l 7x9-13mm alatum 

22. Kronen gullig eller hvid ·•••••••·••••••••••••••••••••••••••• 23. 
" rød eller lilla 24. 

23, Bladene blødtornede ••·••·•••••·••···••··•··••··•••••• oleraceum 
Bladtornene kraftige, 10-15mm candelabrum 

24. Svøbbladene med udstående spids. Rødlilla blomster waldsteinii 
" m.m. til trykte. Bleglilla blomster arvense 

Cirsium eriophorum (L.) Scop. Uldtidsel. 60-150cm. Kurven kugleformet 
4-7cm bred, stærkt indhyllet i spindelvævshar. Bladene som Horsetid
sels. VII-IX. 
C. li~lare Boiss. (C. sintenisii) 20-70cm, Mellemste svøbblade med 
et 1, -5,5mm bredt ske- eller hjælmformet, m.m. frynset eller laset 
vedhæng i spidsen. VII-VIII, Sj, 
C, grecescui Rouy (C. albidum) Bræmmetidsel. 50-lOOcm, Kurven kraf
tigt uldhåret. VII-VIII, Spredt, 
c. decussatum Janka Nedløbende tidsel. 60-l50cm. Svøbbladene med ret 
fjærntsiddende randtorne. Kurven 4-6cm bred, med 5-16 blade under sig. 
VII-IX. 
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Cirsium boujartii (Piller & al.) Sch,Bip. Frynsetidsel, 80-l20cm. 
VII-VIII. Spredt. 
C. furiens Griseb,& Schenk Rumænsk tidsel, 80-l50cm. Kurvene 2,5-3,5 
cm brede, i en ret tæt halvskærm. Svøbbladenes randtorne l,5-3mm, de 
indre børster indtil 1,8mm. VII-VIII, Spredt. 
c. ukranicum Besser 40-50cm. VII-VIII, Sj. 
C. serru.latum (Bieb.) Fischer 60-l20cm. Kurvene 2-3,5cm brede, i 
nøgler pa korte grene, i halvskærm, Svøbbladenes randtorne 0,2-0,8mm, 
bløde. VII-VIII. Sj. Jud,Vaslui: Balteni, Fere~ti. Jud,Ia~i: Ia~i. 
C, vulgare (Savi) Ten. Horsetidsel, VII-IX. Alm. 2 underarter: 
ssp. vulgare: Bladundersiden grøn, Kurvsvøbet ægformet. 
ssp. silvaticum (Tausch) Dostal: Bladundersiden gra- til hvidfiltet. 
Kurvsvøbet m.m. kugleformet. 
C. rivulare (Jacq.) All. Engtidsel. 30-120cm. Kurvene mest 2-4 sammen, 
Stænglen uldhåret eller hvidfiltet foroven, Bladene smalfligede med 
stængelomfattende øren. Kurvene 15-20xl5-20mm. V-VII. Alm. 
C. erisithales (Jacq,) Scop. Gul tidsel, 50-150cm. Kurvene 1-3(5) sam
men, Stænglen bladløs i øvre 1/3, Bladene blødtornede, dybt og ret 
smalt fligede. Stænglen foroven samt kurvsvøbet klæbrige. VI-VII, Alm. 
C, waldsteinii Rouy Bredbladet tidsel, 50-150cm, Stænglen oftest bla
det hele veJen, Bladene urteagtige, blødtornede, bredt ægformede, lap
pede eller dobbelt tandede, Kurvene 3-8 sammen, m.m. nikkende. Alm. 
C, oleraceum (L,) Scop, Kåltidsel. VII-IX. Alm, 
C. candelabrum Griseb, Juletræstidsel, l,5-2m. Glat, stærktgrenet to
årig. Bladene bølgede og læderagtige. Kurvene nikkende, 4-12 sammen, 
hvide eller hvidgule, 14-19mm, VII-VIII, Spredt, 
C. acaule Scop, Lav tidsel, VII-IX. Sj. 
C, helenioides (L.) Hill Forskelligbladet tidsel. VII-IX. Spredt . 
C. !annonicum (L.f,) Link Lancettidsel, 50-80cm. Stænglen forneden 
sma tog helrandet vinget. Bladene lancetformede, næsten helrandede. 
Kurvene l-2cm brede, enlige og langstilkede. VI-VIII. Alm. 
C. canum (L.) All. Grå tidsel. 30-70cm. Bladene lancetformede, udelte 
eller fJerlappede, Kurvene 3-5cm brede, enlige og langstilkede. Indre 
fnokhår med fortykket spids, VII-IX, Alm. 
C. alatum (Gmelin) Bobrov 30-lOOcm. Bladene læderagtige, groft tande
de til fligede. Stænglen med kraftige torne til spidsen. 1-5 kurve, 
der er kortstilkede eller m.m. siddende. VII-VIII. Sj. Jud,~Tulcea. 
C. brachyceahalum Juratzka Korthovedtidsel, 50-lOOcm. Bladene smalt 
lancetforme e, udelte til lappede, Ofte mange sammenklumpede kurve, 
Svøbbladene med en 2-3mm lang, strågul tornspids. VI-VIII, Sj. 
C, palustre (L,) Scop, Kærtidsel, VII-IX. Alm. 
C. creticum (Lam.) D'Urv. Damtidsel. 50-lOOcm. Bladene stærkt bølgede 
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med indrullet rand og kraftige torne. Svøbbladene ægformede med lang 
spids. VI-VII. Sj. 
Cirsium arvense (L.) Scop. Agertidsel, VI-VIII. Alm. 
Picnomon acarna (L,) Cass. Tornsvøb. 20-?0cm. Enårig med tornet-vin
get stængel. kurvene 1-flere sammen, valseformede, 2-3cm, overrages af 
de øvre højblade som en slags svøb. VII-VIII. Sj. Jud,Cara~-Severin. 
Ptilostemon afer (Jacq.) Greuter Skelettidsel. 50-lOOcm. Stænglen u
vinget, ofte hvidfiltet. Bladene fligede, hvidribbede, kraftigt torne
de. Kurven 3,5-4,5cm bred. Svøbbladene udstående, kraftigt tornspidse
de, de ydre med 0-2 par 3-6mm lange torne forneden, VII-VIII, Sj. 
Ono\ordum acanthium L, Æselfoder. Planten hvidfiltet overalt, uden 
kir ler, VII-VIII, Alm. 
o. tauricum Willd, Klæbrig æselfoder. 50-200cm. Planten m.m. klæbrig, 
ikke filtet. Stænglen gulligbrun, Bladene mørkegrønne, Kurvene 5,5-7cm 
brede, Svøbbladene 4-?mm brede forneden, VI-VII. Sj. 
Serratula. Skær, 
1. Ydre svøbblade med et tydeligt, hindeagtigt vedhæng ••• bulgarica 

Svøbbladene uden noget tydeligt vedhæng 2. 
2. Stænglen med 5-mange kurve •••• , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3. 

" " 1(-4) kurve 4. 
3, Kurvene 25-30mm. Svøbbladene fløjlshårede •••••••••••••·• wolffii 

" 15-20mm, " med dunet rand tinctoria 
4, Grundbladene dybt kamfligede ••••••••••••••••••••••••••·• radiata 

" groft savtakkede lycopifolia 
Serratula tinctoria L, Engskær, VII-VIII, Alm. 
s. wolffii Andrae Stor engskær, 80-150cm. Kurvene klokkeformede. Bla
dene glatte, dog kort stivhårede på rand og ribber. VIII-IX. Sj. 
S. lycopifolia (Vill,) A,Kerner Ethovedet engskær. 25-lOOcm, Grundbla
dene bredt lancetformede, undertiden med nogle fa nedre flige. Stængel
bladene dybt og smalt kamfligede. V-VI, Sj. 
s. bulgarica Acht.& Stoj. 40-lOOcm, Bladene tandede, de nedre lancet
ægformede; de øverste går over i de tandede svøbblade. Ydre svøbblades 
vedhæng kølet, bredere end selve svøbbladet. VI. Sj. 
S, radiata (W.& K.) Bieb, Kambladet engskær. 40-90cm, 1-4 kurve sammen 
på 25-JOxl0-20mm. Indre svøbblade med en noget knæbøjet tornspids. 
VII-VIII, Spredt, 

Leuzea altaica (Fischer) Link (L. salina) Saltknopurt, 60-75cm, 
Grundbladene 30x15cm, hele eller med 1(-3) par flige ved grunden. Stæn
gelbladene hele. Mellemste svøbblade med et brunt, svagt laset vedhæng 
med krum spids; indre med et smalt, spidst vedhæng. Rødlilla blomster, 
V-VI, Sj. 
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Centaurea. Knopurt. 

1. Mellemste svøbblade uden vedhæng. Kronen gul ••••••••••• ruthenica 
med et vedhæng 2. 

2. Svøbbladsvedhænget helrandet, finttandet eller laset ••••••••••• 3. 
11 tydeligt frynset eller med 1-flere torne 7. 

3. Nedre og mellemste blade 1-2 x delte ••••••••••••••••••••••••••• 4. 
" " " " hele 5. 

4. Svøbbladsvedhænget helt klart ·····••···•······•·••••••••·• jankae 
" med sort midte alba 

5, Vedhænget kort brodspidset. Blomsterne med orange skær rocheliana 
" uden brod. Blomsterne uden orange skær 6. 

6. Stænglen kortgrenet. Stængelbladene lancetformede •••·••···· jacea 
" langgrenet. linje-lancetformede pannonica 

?. Svøbbladsvedhænget med flere torne ••••••••••·•••••••••••••••••• 8. 
" højst med l torn 11. 

8. Blomsterne gule ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• solstitialis 
11 røde 9, 

9, Kurvene langstilkede. Vedhængets ydre torne indtil 15mm •• pontica 
11 m.m. siddende, " " " højst 5mm 10, 

10. Unge blade grønne og ru, Kurvsvøbet 8-14mm bredt •••••••• iberica 
" " uldhårede. 11 6-8mm II calci trapa 

11. Vedhænget ikke nedløbende ad svøbbladet •••••••••••••••••••••• 12. 
" nedløbende 26. 

12. Blomsterne gule. Vedhænget med en affaldende torn på 2-5mm 
thracica 

Blomsterne røde 13. 
13. Bladene linje-lancetformede og helrandede ·•••••••••••• trinervia 

Nedre blade lancetformede eller bredere, ofte delte 14. 
14. Hele planten grå- eller hvidfiltet ···••••••••••••••••• degeniana 

Bladoversiderne ikke filtede 15. 
15. Bladundersiden hvidfiltet. Grundbladene 1 x delte marschalliana 

11 ej " 16. 
16. Vedhænget m.m. trekantet og kortfrynset. M,m. uden fnok •••••• 17. 

11 udtrukket i en lang spids, langfrynset. Mest med fnok 18. 
17. Vedhænget højst 2mm, med 6-8 par frynser •••••••••·••• nigrescens 

over 2mm, med 10-15 par " subjacea 
18. De 3 inderste rækker svøbblade med et helrandet, hindeagtigt 

vedhæng ••.••••••••• , ••••••••••• , ••••• , , ••••••••.•.•••...• 19. 
Kun 1 række indre svøbblade med et sådant vedhæng 20. 

19. Svøbbladenes grønne del helt dækket af vedhængene melanocalathia 
11 11 11 ikke helt dækket af vedhængene phrygia 

20, Stænglen med 1-3 kurve •••••••.•......•.•••••••.•••••••••••••• 21. 
11 oftest med mindst 4 kurve 22. 

21. 10-25(40)cm høj. Øvre blade med øret grund. Mest l kurv nervosa 
(40)60-120cm" • Alle " " tilsmalnet grund rarauensis 

22. Vedhænget l-l,5mm bredt forneden, jævnt tilsmalnet pugioniformis 
højst 1mm bredt forneden 23. 

23. Mellemste svøbblades vedhæng 4-7(9)mm lange •••••••••••• indurata 
11 

" 10-30rnm " 24. 

26?. 

24, Nedre blade smalt aflange. Vedhænget mest gult •••••• simonkaiana 
" 

11 ægformede til elliptiske. Vedhænget mest mørkt 25. 
25. Vedhænget med 8-12 par frynser, tilbagebøJet ••·•••••· stenolepis 

" 
11 12-25 " 11 

, m.m. opret pseudophrygia 
26. Svøbbladene med en frynset, mørkebrun eller sortagtig rand 

næsten ned til grunden ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 27. 
Svøbbladene uden en så langt nedløbende rand 33. 

27, Svøbbladenes frynser kortere end kantens bredde ••·•··••••••·• 28. 
11 11 1-3 x kantens bredde 2 9. 

28. Bladet brat tilspidset, undersiden næsten glat •• maramarosiensis 
" jævnt tilspidset, undersiden grafiltet mollis 

29. Svøbbladenes frynser af kantens bredde •••••••••••••••········ 30. 
11 11 2-3 x kantens bredde 31. 

30. Kurven 12-15mm bred. Nedre blade lance~formede •••••• pinnatifida 
30-35mm II æg- til aflangt-spatelf. sooana 

31. Enårig • . • . • . . • • . . . . . . . . . • . • . • . • • . . • . • • • . . • . . . • . • . . • . • . . . . cyanus 
Flerårig 32. 

32. Rødderne fortykkede. Ydre kroner røde eller hvide •••• napulifera 
ikke fortykkede. Ydre kroner blå triumfetti 

33. Mest fågrenede, storkurvede og flerarige. Svøbbladene mest 
ikke eller utydeligt ribbede •··•••••••••••••••••••••••••• 34, 

1-flerårige. Ofte mangegrenede og srnåkurvede. Svøbbladene 
ofte med tydelige ribber 43. 

34. Vedhængene dækker stort set svøbbladene •·•••••••••••••••··••• 35, 
ikke svøbbladene 38. 

35. Vedhængene ægformede til rundagtige. Kronerne hvide til gule 36, 
" m.m. trekantede. Kronerne mest mørkt rødlilla 37, 

36. Grundbladene udelte. Kronerne flødefarvede ••••••••••• orientalis 
11 fligede, " gule neiceffii 

37. Vedhængets frynser jævnt afsatte, Grundbladene udelte kotschyana 
" " brat " • " delte atropurpurea 

38. Vedhænget tydeligt og ofte bredt nedløbende. Mest røde kroner 39. 
utydeligt og smalt nedløbende. Gule blomster 42. 

39. Indre svøbbladsvedhæng store, hvidlige, med sort midte sadlerana 
11 

" brune eller gule, uden sort midte 40, 
40. Kurven 7-lOmm bred. Vedhængene 2-4mm ••••••••······· stereophylla 

11 15-25mm bred, " 0,5-2mm 41. 
41. Vedhængene bredt nedløbende, uden brod eller torn scabiosa 

" smalt " , med " " " apicul~ta 
42. Nedre blade udelte. Blomsterne bleggule ·····•·••••••••• rumelica 

11 11 1-2 x fligede. Blomsterne rengule saloni tana 
43. Vedhænget med en torn på 2-5mm ••·•··········••••••••••••••••• 44, 

O-l,5mm 51. 
44. Vedhængets nedre frynser sammensmeltede til et øre ••••••···•· 45, 

" " frie, danner ikke noget øre 47. 
45, Bladfligene ca. 0,5mm brede •••••••••••••••••••••••••• gracilenta 

ca. 1mm brede 46, 
46, Kurvsvøbet 10-12x5-7mm. Vedhængets øren meget store codruensis 

7-8x3-4mm tenuiflora 



268. 
47. Nedre blade 1 x delte. Vedhænget lysebrunt ••••••••••.•• pallida 

11 2 X t1 48. 
48. Kurvene 8-lOmm brede. Blomsterne lyserødt gule ••••• triniifolia 

t1 4-7mm " " ikke gullige 49. 
49. Kurvene 2-3 sammen ···•••••·•••••···•··•••••••·•··•••· varnensis 

t1 enlige 50. 
50. Bladene hvidfiltede ·•·•••••••••••••••·••··•••••••· jurineifolia 

" grønne diffusa 
51. Vedhængets nedre frynser sammensmeltede til et øre •••••••••• 52. 

" " frie, danner ikke noget øre 53. 
52. Stængel og blade uldhårede. Vedhænget med brun midte .. arenaria 

t1 t1 " svagt dunede. Vedhænget ensfarvet brunt ovina 
53. Bladene hvidfiltede, de nedre 2 x delte ·••••••••·• ju~ineifolia 

" højst grågrønt filtede 54. 
54. Fnokken ca. så lang som frugten •·••·•···· · ·•• · •····••••••••• 55, 

" kortere end frugten eller mangler 56. 
55. Nedre blade 2 x delte, Blomsterne lyserødt gule •••• triniifolia 

" " 1 x " • " ikke gullige affinis 
56. Fnokken 0-lmm, Nedre blade 1 x delte •••••••••••••••••••••••• 57. 

l-3mm. " " mest 2 x del te 58. 
57. Nedre blade spindelvævshårede med aflangt-lancetformede flige 

Kurvene enlige ····••••••••·•••••······••••••· reichenbachii 
Nedre blade glatte eller svagt filtede, med 1mm brede flige 

Kurvene 2-3 sammen calvescens 
58. Vedhænget med en brod på 0,3-0,5mm. Kurven ca. 13mm •••• rhenana 

" " t1 " " o, 5-lmm. Kurven 11mm bie berste inii 
Centaurea ruthenica Lam. Kambladet knopurt. 100-150cm. Bladene 20-25 
x 10-lJcm, mørkegrønne, glatte, smalfligede. Kurven l-2cm bred. Svøb
bladene l/2mm bredt hindekantede nær spidsen. Lysegule blomster. VI
VII. Sj. Jud .Cluj: Boju - Iuriu de Cimpie. Jud ,Brasov: Barcu"j;. 

ec. iankae Brandza 30-lOOcm. Bladene 1 x delte, Kurvene 20-25x20mm. 
Svø bladsvedhænget består af en bred hindekant, der er helrandet eller 
laset. Rødlilla blomster. Fnokken 2 x frugten. VI-VII. Sj. Jua.Constan
ia: Palazu Mic.Tariverde - Mihai Viteazu. Jud.Tulcea: Jurilovca la Ca
pul Dolojman, Babadag - Caugagia. 
c. salonitana Vis. Svovlknopurt, 20-lOOcm. Nedre blade 1-2 x delte me~ 
m.m. lancetformede flige. Kurven 15-20mm bred, Vedhænget med en torn pa 
indtil 3mm, frynserne ca. 1mm. Fnokken 7-9mm, rødlig, VI-X, Sj, 
C, rumelica Boiss. 30-50cm. Øvre blade lyreformede. Kurven 17-20mm 
bred. Vedhængene langt tilspidsede. Frugten 3 x fnokken. 
C, orientalis L. Brodknopurt. 80-150cm. Bladene halvglatte, ru; nedre 
stængelblade fjersnitdelte. Vedhængene lysebrune med brun midte; fryn
serne l-3mm. VI-IX. Alm. 
c. neiceffii Degen & Wagner -100cm. Bladene halvglatte ru; stængelbla
dene fjersnitdelte med langt endeafsnit. Kurven 10-15(20)mm bred. Ved
hænget mørkebrunt. Frynserne ca. 4mm. 

269. 
Centaurea atropur~urea W.& K. Purpurknopurt. 80-200cm. Bladene 1(2) x 
delte, fligene 2- (20)mm brede. Kurven 20-JOmm bred. Vedhænget mørke
brunt med hvidlige frynser. Kronen sj. gul. VI-VII. Spredt. 
C, kotsc~ana Heuffel Pelsknopurt. 25-80cm. Stænglen mest ugrenet. 
Stængelbadene lyreformede. Kurven 2-Jcm bred. Vedhænget mørkebrunt el
ler sort med hvidspidsede frynser på 3-5mm. VIII-IX. Alm. 
c. scabiosa L, Stor knopurt. VI-X. Alm. 
C. sadlerana Janka Hvidkantet knopurt. 60-80cm. Kurven 16-18mm bred. 
Mellemste svøbbladsvedhæng brune med hvide frynser. VI-VIII. Sj. 
C. apiculata Ledeb. Sylknopurt. 50-150cm. 2 underarter: 
ssp. spinulosa (Rochel) Dostal: -150cm. Vedhænget med en torn på 3-5mm 
samt 8-12 par l-2mm lange frynser. Rødlilla kroner, de ydre større. 
ssp, adpressa (Ledeb,) Dostal: 50-80cm. Vedhænget med en torn pa 0-2mm, 
frynserne 0-0,5mm. Lyserøde, ret ens kroner, 
c. stereophylla Besser 50-lOOcm. Risformet grenet foroven. Vedhængene 
trekantet-lancetformede, brune, kort og smalt nedløbende, kort kamfryn
sede, mest med en torn indtil 2mm. Blomsterne mest blegrøde. VI-VIII. 
c. thracica (Janka) Hayek 50-lOOcm. Bladene læderagtige, nedløbende, 
de nedre høvlfliget lyreformede. Ku....-Yen ca. 2cm bred. Mellemste svøbbla
des vedhæng kort og lancetformet. VI-VIII, Sj. Østlig. 
c. pallida Friv. 30-lOOcm. Bladene ru, tiltrykt hvidfiltede, underti
den senere glatte; nedre lyreformede. Kurvsvøbet 10-12x6-7mm, Vedhænget 
med 5-8 par frynser og en torn på ca. 2,5mm. VII-IX. Sj. 

c. ~urineifolia Boiss. 30-80cm. Kurvene 12-13x6-7mm. Vedhængene ret· 
mør ebrun_e, små og trekantede med 3-6 par frynser. Fnokken meget kort 
eller manglende. VI-IX. Spredt. 
C. varnensis Velen. 35-80cm. Bladene hvidt spindelvævsfiltede. Kurvene 
8-iOx4-5mm. Svøbbladene med fremtrædende ribber. Vedhænget med 4-7 par 
frynser. Lyserøde blomster. VII-IX. Jud.Tulcea: Nicolae Balcescu. 
C. affinis Friv. Spættet knopurt. 20-80cm, Bladene grågrønne; stængel
bladene lyreformede. Kurvene 12-15x8-12mm. Vedhænget sort, 2-3mm bredt 
og med 6-8 par frynser. Lyserøde blomster. VII-VIII, Sj. 
C. arenaria Bieb. ssp. borysthenica (Gruner) Dostal Sandknopurt. 50-80 
cm. Bladene ru og uldharede. Kurven 9-12x5-6mm. Vedhænget gult eller 
lysebrunt med brunlig midte. Lyslilla blomster. VII-X. Spredt. 
C, ovina Pallas asp. besserana (DC.) Dostal Fåreknopurt. 25-50cm. ·Kur
vene 10-12x5-6mm. Svøbbladene med 3 ribber. østlig. 
c. tenuiflora DC. 30-50cm. Bladene grønne, tiltrykt spindelvævsfiltede, 
de nedre 2 x delte med 1mm brede flige. Kurvene flere sammen, Vedhænget 
mørkebrunt med hvide frynser. Lyserøde blomster, VI-VIII. 
c. codruensis Prodan 30-50cm. VI-VIII. Jud.Gala"j;i: Meria langs Prutu
lui. 
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Centaurea gracilenta Velen, (C, kanitziana) 15-50cm, Stænglen med man
ge lange grene , Bladene ru, grågrønne, Kurvene 9-llx4-6mm, Vedhænget 
brunt med 4-6 par frynser og en torn pa ca, 2mm, VI-VIII, Spredt, 
C, rhenana Bor Mangegrenet knopurt. 40-lOOcm, Kurvene i halvskærm, ca. 
l3x8(-10)mm. Vedhænget med sort midte og en brod på ca. 0,5mm samt 6-8 
par frynser, Fnokken ca, 1/2 x frugten, VI-IX, Alm. 
C, triniifolia Heuffel Gulrød knopurt. 80-120cm. Stænglen stærktgrenet 
fra midten, Nedre blade 2 x delte, fligene ca, 1mm brede, Kurvene ca, 
14x8-10mm, Vedhænget sort med 6-8 par frynser, VI-VII, Sj, 
C, reichenbachii DC, (C. reichenbachioides) Rumænsk knopurt, )0-50cm. 
Kurvene ca. l3xlOmm, Vedhænget s ort med 4-6 par f r ynser på l-2mm og en 
tornet spids på 0,5mm, VI-VII. Sj. Fnokken mangler, 
C. calvescens Pancic Riddersporeknopurt, 60-150cm. Stærktgrenet. Kur
vene 10-l)x6-8mm, Vedhænget brunt med en torn pa 1 1 5mm, Blegrøde blom
ster , Fnokken 0-lmm, VI-VIII, Sj, 
C, biebersteinii DC, (C, micranthos) Småhovedet knopurt. 40-70cm, Kur
ven 5-7mm bred, Vedhænget med 4-6 par brune eller hvidlige frynser. 
Fnokken ca, 1/3 x frugten, VI-IX. Alm, 
C, diffusa Lam, Udspærret knopurt, )0-60cm, Stærkt udspærret grenet. 
Kurvene 7-10x4-5mm, VI-VIII, Spredt, 
C. iberica Trev, Grøn stjærnetidsel, 40-80cm, Toårig, Nedre blade 
høvlfligede ti l lyreformede, Vedhænget hindeagtigt med en endetorn pa 
15-)0mm, Blomsterne mørkt rødlilla, Fnokken 2-2,5mm, VII-IX, Spredt, 
C. calcitrapa L, St j ærnetidsel. )0-80cm. Nær foregående, Vedhængets 
endetorn 1o-1emm, Blomsterne blegt rødlilla, Ingen fnok, VI-IX. Spredt. 

• C, pontica Prodan & Nyar, Stilket stjærnetidsel, Nær foregående, Kur
vene i6-i8xl0-12mm, Vedhængets endetorn indtil 30mm. Ingen fnok. Sand
strand. Jud-Tulcea: Sulina, 
C, solstitialis L. Tornet knopurt. 30-lOOcm, Oftest grafiltet toårig, 
De nedre blade oftest lyreformede, de øvre smalle og nedløbende. Kurve
ne 7-12mm brede med 10-15mm lange endetorne, VI-X, Alm. 
C, alba L, ssp , caliacrae (Prodan) Dostal (C. euxina) Hasl eknopurt, 
30-40cm, Stænglerne udstrakte, Kurvene 6-7mm brede, Vedhænget rundag
tigt og hindeagtigt og med en brod, VI, Jud,Constan~a: Mangalia. 
c. rocheliana (Heuffel) Dostal Sortåret knopurt, 60-lOOcm, Ligner ja
cea, men stængelbladene bredt lancetformede. Kurvene mere kugleformede. 
Vedhængene 5-6mm brede, dækker de tydeligt ribbede svøbblade, Alm. 
C. pannonica (Heuffel) Simonkai Smalbladet knopurt, Alm, 
C, jacea L, Almindelig knopurt, VI-XI, Alm. 
C, subjacea (G,Beck) Hayek Alm. 
C. nigrescens Willd, Sortspættet knopurt, 40-lOOcm, Kurvene 12-14 x 
10-llmm. Vedhænget l-l,5mm, trekantet, sortbrunt med lysebrune frynser. 
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Centaurea ~hrygia L, Engknopurt, 40-lOOcm, Kurvene 15-18xl4-16mm. Ved
hænget mør ebrunt til sortagtigt, ægformet og jævnt tilsmalnet i trad
spidsen. Blomsterne rødlilla. VII-X, Alm. 
C, melanocalathia Barbas 60-120cm, Nær foregaende, men vedhænget helt 
sort. Blomsterne mørklilla, VII-IX, Spredt, 

C, pseudoahrtgia C,A,Meyer Fjerknopurt, 25-BOcm, VII-X, 2 underarter: 
ss!. pseu ol rygia: Kurvene 12-15mm brede, Vedhænget lysebrunt, lidt 
ti bagebøJe • Fnokken ca. 1mm, Alm. 

• ssp, retezatensis (Frod,) Dostal: Kurvene 10mm brede. Vedhænget mørke
brunt og opret, Fnokken ca. 2mm, M,Retezat, 

• c. rarauensis Prodan (C, carpatica) 60-120cm, !'lled 1-3 kurve, Bladene 
bredt ægformede til elliptiske, spindelvævsfiltede, Vedhænget mørke
brunt, m.m. opret, VI-VIII. Spredt, M,Maramure~, M,Rodnei, M,Rarau, M, 
Calimani, M,Bistriiei, M,Giurgeu, M,Bodoc, 
C, stenolehis A,Kerner Smalskællet knopurt, 30-lOOcm, Kurvene 12-14= 
brede, Ved ænget blegt gult eller gulbrunt, kortfrynset, VII-IX, 2ssp: 
ssp, s tenolepis: M,m, grøn eller svagt spindelvævsharet. Bladene æg
lancetformede el ler elliptiske, Kurvene ægformede,? 
ssa• bansagensis Wagn,: Tydeligt spindelvævsfiltet, Bladene lancetfor
me e eller elliptiske. Kurvene æg-valseformede. Alm. 
C. indurata Janka Ugleknopurt, 50-lOOcm. Bladene grat spindelvævshare
de, Kurven 15x8-10mm. Vedhængene dækker ikke kurven helt, mørkebrune 
med sort grund og 8-12 par frynser,med nedbøjet spids. VII-VIII, Spredt 
C. nervosa Willd, Frynseknopurt, l0-25cm, Bladene tandede eller bug
tet-tandede, Kurven 18-20mm bred, Vedhængene sortebrune med tilbagebø-
jet spids og 20-30 par frynser, Fnokken 0,5-lmm, VIII-IX, Alm. Al pin. 

e c. simonkaiana Hayek 50-?0cm. Øvre blade lancet- eller æg-lancetforme
de, helrandede, nedre bugtet-tandede eller lappede, l-2cm brede, Kurve
ne 10-12mm brede, Fnokken ca, 0,5mm, VII-VIII, Sj, Jud,Arad,: Cova~ini, 
Pauli~, Mini~, M,Zarandului (V,Cladovci, Dl,Highi~), Gurahont,Chi~india 
C. pugioniformis Nyar, 40-60cm. Bladene grønne, glatte eller rut dune
de, højst svagt spindelvævshårede, VII-VIII, Alm, 
C, de~eniana H,Wagner 50-70cm, Bladene aflange til elliptiske. Kurven 
15mm red, Vedhængene smalt trekantede, brune, l-l,5mm brede ved grun
den, med mange frynser. VII-X, Sj. 
C. marschalliana Sprengel 20-)0cm. Stænglerne udstrakte, Kurvene 10-15 
mm brede. Vedhænget aflangt, brunt, med 3-4 par frynser. Nedre og øvre 
stængelblade udelte, de midterste lyreformede. V, Sj, 
C. trinervia Stephan Treåret knopurt. 30-50cm. Stænglerne bladløse 
foroven. Bladene tydeligt )-strengede, helrandede og spidse, Kurvene 
6-10xl2-15mm, Vedhænget uregelmæssigt kamformet-frynset, VI-VII, Spr, 
C, mollis W,& K, Blød knopurt, 40-80cm, Bestanddannende, Bladene lidt 
stive . Kurven 12-18mm bred, ægformet, Fnokken l-l,5mm, hvid. VI-VIII, 
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Centaurea maramarosiensis (Jav.) Czerep. Som den foregående, men blade
ne tynde og bløde. Kurven 10-14mm bred, lidt valseformet, Fnokken 1,5-2 
mm, rødlig. 

• C, ~innatifida Schur Lav knopurt. 10-20cm. Med krybende jordstængel. 
Bla ene udstående, gråfiltede ovenpå, de nedre langt tilspidsede. Fnok
ken l,5-2mm, Alm. 

e c. sooana (Borhidi) So6 Nær foregående! M.Ceahlau. 
C. triumfetti All. Fløjlsknopurt. 5-40cm. Bladene gråfiltede, ihvert
fald pa undersiden. 4 underarter. VI-VIII. Alm. 
ssp. aligera (Gugler) Dostal: Nedre blade aflange til bredt lancetforme
de, bugtede eller lyreformede . Kurven 15-20mm bred. Vedhængets rand 2mm 
bred. Frynserne mørkebrune med hvid spids, 
sså. stricta (W.& K.) Dostal: Bladene smalt lancetformede, mest helran
de e. Kurven 18-25mm bred. Vedhængets rand 0,7mm. Frynserne som hos alig. 
ss!. angelescui (G.Grin~ . ) Dostal: Nedre blade aflangt-lancetformede, 
he randede eller fjærnt bugtet-tandede. Kurven 10-12mm bred. Vedhængets 
rand l-2mm bred. Frynserne lyst gulbrune. Stænglen med 2-3 lange grene. 
ssp. adscendens (Bartl.) Dostal: Bladene smalt lancetformede og helrande
de. Kurven 10-12mm bred. Vedhængets rand 0,3mm bred. Frynserne lysebrune. 
Stænglen ugrenet. 
C. natulifera Rachel Knoldknopurt. 1-lOcm. Kurven 8-14mm bred. Vedhæn
gets rynser sølvspidsede. IV-V. Sj. østlig. 2 underarter: 
ss~. napulifera: Bladene spindelvævshårede og kirtlede. Vedhængets rand 
O, mm bred . Ydre blomster rødlilla eller lyserøde. 
ssp, thirkei: Bladene gråfiltede, Vedhængets rand l-2mm bred. Ydre blom
ster hvidlige, sjældent rødlilla. 
C. cyanus L, Kornblomst, VII-IX. Alm. 
Crupina vulgaris cass. Alm. krybefrø. 20-50cm. Slank enarig. Bladene 1 
x delte smalfligede og fint skarpttandede. Tenformede kurve med 3-5 rød
lilla blomster i en åben og langstilket stand. VI-VIII. Spredt. 
Chartolepis glastifolia (L.) cass. Vajdknopurt, 50-150cm. Flerarig med 
bredvinget stængel. Bladene indtil 30cm, aflangt-elliptiske, spindelvævs
uldne med siddende, gule kirtler. Svøbbladene med et rundt, laset, klart 
vedhæng med brun grundplet. Gule blomster. VI-VIII. Jud.Buzau: Buzau -
Pogoanele, Tinteiti, Pad,Frasinu, Gomoeiti, Lipia, Pietrosu, Stilpu. 
Carthamus lanatus L. Gul svøbtidsel. 30-60cm. M.m. ulden-lådden enarig. 
Bladene tidseiagtige, fjerfligede. Kurvene enlige med gule kroner og tor
net fligede højblade omkring sig. VII-VIII. Spredt. 
Scolymus hiskanicus L. Almindelig gyldenrod . 20-80cm, 2-flerarig. Plan
ten med stær ttornede stængler og blade ligesom en tidsel, men med gule, 
cikorielignende blomster. VI-IX. Sj. 
Cichorium intybus L, Cikorie. VII-IX. Alm. 
Aposeris foetida (L.) Less, Skovstinksalat. 5-25cm, Rosetplante med 
stinkende mælkesaft. Bladene fjersnitdelte med næsten rudeformede afsnit. 

273. 
Kurvstilkene 1-blomstrede. 1 række svøbblade, 
Hypochoeris. Kongepen. 
1. Stænglen glat (evt. stivhåret forneden). 2 rækker fnokhar 

11 stivhåret. 1 række fnokhår 
2. Randkronerne længere end svøbet. Randfrugterne med næb 

" sa lange som " • " uden 11 

3. Stænglen ikke særligt (under 5mm) fortykket under kurven 
" stærkt (8-15mm} fortykket under kurven 

Hypochoeris maculata L. Plettet kongepen. VI-VIII. Alm. 

• • • • • • 2. 
3, 

radicata 
glabra 

maculata 
uniflora 

H. uniflora Vill. Enblomstret kongepen, 15-50cm. Stænglen 1-blomstret 
og tæt gråfiltet. Ydre og mellemste svøbblade sortuldne, med laset
frynset rand. Kurven stor, op til 6cm bred. VII-VIII. Spredt. 
H. glabra L. Glat kongepen. VI-IX. Sj. 
H, radicata L, Alm. kongepen. V-VII. Alm. 
Leontodon. Borst. 
1. Kurvsvøbbladene sortrandede, Ydre frugter med en fnok af sma 

skæl •••• , , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • taraxacoide s 
Svøbbladene ikke sortrandede. Alle frugter med fjerformet fnok 2. 

2. Griflen grønlig. Stænglerne grenede. l række ·fnokhar •• autumnalis 
11 gul. Stænglerne mest ugrenede. 2 rækker fnokhar 3. 

3, Svøbbladene med lange sorte hår samt korte hvide ••••••••••••••• 4. 
" uden 11 

" " 5, 
4, Ihvertfald de indre blade høvlfligede til lappede pseudotaraxaci 

Bladene helrandede eller finttandede croceus 
5. Bladene kun med alm. hår, Ydre kroner med sortspidsede tænder 

repens 
Bladene med grenhår eller glatte. Kronerne uden sortspids. tænd. 6. 

6. Roden skæv og afskåret, Randkronernes yderside mest rødlig hispidus 
Lodret pælerod. Randkronernes yderside gul crispus 

Leontodon croceus Haenke Orangegul borst. 5-25cm. Stænglen med 2-4 
skæl. Kronerne orangegule og ensfarvede. VII-VIII. Spredt. 2 ssp.: 
ssa• croceus: Bladene 2 ,5-17cm x 5-20mm, finttandede, med spredtharet 
un erside. 
ssp. rilaensis (Hayek) Finch & Sell : Bladene 2,5-7cm x 3-8mm, helrande
de og glatte. M.Birsei, M.Bucegi, M.Iezer, M.Fagara~, M.Capa~inii. 
L. pseudotaraxaci Schur Karpatisk borst, 5-20cm. Med gullig fnok. Spr. 
L. autumnalis L. Høstborst. VII-IX. Alm. 
L. re!ens Schur 25-45cm. Bladene 9-23cm, mørkegrønne, næsten helrande
de ti bugtet-finttandede, næsten glatte ovenpa. Randkronerne med brun
lig yderside, 

L. hispidus L, Stivhåret borst. VI-X. Alm. 
L. crispus Vill. (L. asper) Kruset borst. 20-40cm. Bladene med talrige 
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langstilkede 2-6-grenede hår. Svøbet med stive alm. har eller lange 
tvekløvede hår. V-VII. Spredt. 
Leontodon taraxacoides (Vill.) Merat Hundesalat. VI-VII. Sj. 
Picris echioides L. Vingekurv. 40-60cm. Stærkt stivhåret enarig, 2 ræk
ker svøbblade: de 5 ydre store og ægformede og dækker næsten de 8 indre, 
Børsterne ofte med hvidknudret grund. VII-IX, Sj. 
P, hieracioides L. Ru bittermælk. VII-IX, Alm, 4 underarter: 
ssp. grandiflora (Ten.) Are.: Kurvsvøbet tæt sortharet (eneste ssp.)Alm. 
sså, spinulosa (Bertol,) Are.: Kurvene meget kort stilkede, de sidestil
le e m.m. siddende (eneste ssp.), Spredt. 
ssp. hieracioides: Stængl~n børstehåret hele vejen. , Alm. . 
ssp. crepoides (Sauter) Simk,: Stænglen kun børstehåret forneuen, ellers 
glat, Bladoversiden også glat, Bladene ofte helrandede. Alm. 
Scorzonera, Svinerod. 

l. Bladene fligede .....•.••.•........••.. ••. •••••••. •• •• .• ••· ....... 2. 
" he lrande de 3 • 

2. Flerårig med golde skud. Stænglen furet foroven ••••••••••••••• cana 
1-2-årig uden " " • " ikke furet laciniata 

3. Blomsterne l yslilla •···••••·•··••••••·•••••••••••••·••••••···••·· 4. 
" gu.le 5. 

4. Bladene 3-7mm brede, flade, næppe kølede •·•••·••·••••••••···• rosea 
" l-3mm " , furede og kølede purpurea 

5, Stængelgrunden trævlet • , • , ••••••••••••• , •• , ••••••••• , , ••• austriaca 
" ikke trævlet 6. 

6, Pl anten m.m. håret over det hele ••••••••••••••••···•••·······•··· 7, 
overvejende glat .a. 

7, Kurvsvøbet 18-27mm i blomst, Fnokken smudsighvid •••••······· mollis 
10-15mm " " " blegt rødbrun lanata 

8. Kurvene højst 2cm brede. Randkronerne af svøbets længde parviflora 
" 3-4cm brede. Randkronerne 2 x svøbets længde 9, 

9, Stænglen mangebladet med f l ere kurve ·••··•••••••••••••••• hispanica 
" med 0-3 blade og 1(-3) kurv humilis 

Scorzonera cana (Meyer) Hoffm. Flerårigt fodfrø. 10-40cm, Planten halv
glat til løst filtet. Bladfligene linjeformede. Frugten med en bleg, 
rørformet grund på 1/3 af frugten. Kronerne 1,5-2 x svøbet. V-IX. Alm. 
S. laciniata L. Enårigt fodfrø. l0-50cm. Som foregående, men kronerne 
lig kurvsvøbet. V-VII. Spredt. 
S. purpurea L. Purpursvinerod, 20-30cm, Stængelgrunden tæt trævlet. 
Kurvsvøbet 15-25mm med 10-16 svøbblade. Kronerne bleglilla. Frugterne 
l0-12mrn, jævne, V-VI. Spredt, 
s. rosea w.& K, Rosensvinerod, 25-40cm. Stængelgrunden tæt trævlet. 
15-20 kurvsvøbblade. Kronerne lyst rødlilla. Frugterne l0-15mrn, ru mod 
spidsen. VII-VIII. Alm. 
s. mollis Bieb, Blød skorsoner, 5-30cm. Med rodknold, Bladene 4-20cm 
x 2-8mm, græslignende, undertiden bølgede. Kurvsvøbet 18-30mm. Frugten 
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13-20mm, med en bleg, rørformet grund, VI-VII. Sj. 
Scorzonera austriaca Willd. Trævlet svinerod. 10-35cm, Bladene blå
liggrønne, ofte med bølget rand, glatte til uldharede. Kurvsvøbet til 
sidst kantet; ydre svøbblade butte, hvidkantede hele vejen, V-VI. Spr. 
S. humilis L. Lav svinerod, 10-40cm. Svøbbladene røde mod spidsen, de 
ydre som hos austriaca. Frugten 7-llmm, med jævne ribber. V-VII. Sj. 
S, parviflora Jacq. Smablomstret svinerod. 20-40cm, Bladene linje
lancetformede, 5-l5mm brede. Stængel og kurvsvøb glatte, Kronerne 
voksgule. Fugtige, salte enge, V-VII. Spredt. 
S. hispanica L. Sortrod. 40-lOOcm. Nedre blade stilkede, mellemste 
og øvre omskedende, Frugten l0-15mm, de ydre med ru, de indre mest med 
jævne ribber. VII-VIII. Alm. 
S. lanata (L,) Hoffm. Uldhåret svinerod. 3-22cm, Med rodknold. Blade
ne 3-lOcm x l-5mm. Kurvsvøbet 10-15mm, Randkronerne 1-1¾ x svøbet, 
rødlige udvendigt. Planten m.m. silke-uldhåret. V-VI. Jærnporten. 
Tragopogon. Gedeskæg. 
1. Kronerne lill a •. •., ••.••........... e •••••• , •••••• , •• , •• , ••• ,., 2, 

" gule . 4. 
2, Kurvstilken ikke oblæst foroven, 4-5 kurvsvøbblade ••• balcanicus 

opblæst foroven. Mest 8 " 3. 
3, Kronerne ca. 1/2 x kurvsvøbet •••••••••••••••••••••••••• s~nua~us 

ca. lig kurvsvøbet porrifolius 
4, Stænglen fortykket under kurvsvøbet •••••••••••••••••••••• dubius 

ikke fortykket foroven 5, 
5, Frugtens næb 0-3mm •••••••••••••••••••••••••••••••••• , • , , •• , , • • 6. 

" " højst lidt kortere end frugten 7. 
6, Bladranden bølget. Kronen bleggul ••••••••••••••••••••• floccosus 

mest flad, Kronen gul brevirostris 
7. Frugtens næb ca. 1 x frugten ···•••·•••••·•••••··•••••• pratensis 

" " 1,5-3 x " hayekii 
Tra~olo~on porrifolius L. Havrerod. 30-125cm, Glat. Kronerne lilla. 
Næb e rat udvidet i selve frugten . VI-VII, Dyrket og forvildet. 
T. sinuatus Ave-Lall. (T. porrifolius ssp. australis) Kortkronet hav
rerod, Z0-50cm. Ofte fintdunet. Kronerne mørklilla. Næbbet gradvist 
udvidet i frugten. VI-VII. Sj. 
T. balcanicus Velen, 15-60cm, Kronerne ca.= svøbet, Næbbet tydeligt 
kølleformet, ca,~ frugten, Fnokken ca.= frugten. VII-VIII, Sydvest. 
T, dubius Scop. Storfrugtet gedeskæg, 25-50cm. øvre stængelblade med 
opblæst grund. Kronerne meget kortere end de 8-12(5-18) svøbblade. 
Næbbet ca.= frugten, denne 25-35mm -med næb, V-VII, Alm. 
T. pratensis L. 
ssp. pratensis: 
ss!, orientaiis 
v-7c. Alm. 

Enggedeskæg, 2 underarter: 
Kronerne bleggule, Kurven ca. 3cm bred. VI-VIII, Spr. 
(L,) Celak,: Kronerne gyldengule. Kurven 4-6cm bred. 
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Tragopogon hayekii (So6) Richardson Stænglen grenet. Kronerne gylden
gule, længere end svøbbladene. 
T. brevirostris DC, Sandgedeskæg. -60cm. Toårig. Ofte grenet forneden. 
5-8(10) svøbblade, Frugten uden næb. 
T. floccosus W.& K. Filtet gedeskæg. 20-50cm, Stænglerne grenede, m.m. 
uldharede. 8 svøbblade af kronernes længde. Frugten 23-35cm, næbbet 1-3 
mm. Fnokken l-l,5cm. Flodsand. VI-VII. Sj. 

Sonchus asper (L.) Hill Ru svinemælk. VII-IX. Alm. 
s. oleraceus L. Alm. svinemælk. VI-VIII. Alm. 
S. paluster L. Kærsvinemælk. VII-IX. Spredt. 
S. arvensis L. Agersvinemælk. VI-IX. VII-IX. Alm. 2 underarter: 
ssp. arvensis: Kurvstilke og -svøb med store kirtelbørster. 
ssp. uiiginosus (Bieb.) Nyman: Kurvstilke og -svøb glatte. 
Cephalorhynchus tuberosus (Steven) Schchian Knoldsalat . 30-50cm. Stæn
glen kirtelhåret. Bladene fligede med tandede lapper. Kurvsvøbet 10-13 
mm, valseformet, glat eller med få kirtelhår. Frugterne sortbrune, 6-8 
mm, Med rodknolde. VI-VII. Sj. Jud.Mehedin~i. (Lactuca glandulosaJ. 
Lactuca. Salat. 
1. Kronerne blå ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2. 

gule 3. 
2. Bladafsnittene trekantede. Frugten grønligbrun •••••••••• tatarica 

" smalle. Frugten sort perennis 
3. Stænglen kirtelhåret forneden •·•••••••·•••••••••••••••••••• aurea 

" glat eller med børster forneden 4, 
4. Stænglen grøn eller rødligt anløben ···•·•••••••••••••••• ~uercina 

" benhvid 5. 
5. Kurvene mest 5-blomstrede ••··•••••••••••••••••••••••••••• viminea 

ti med 10-16 blomster 6. 
6, Bladgrunden hjærteformet omfattende ··•·••••••••••••••••••• sativa 

" pilformet omfattende 7. 
7, Stængelbladene linjeformede og helrandede ··•••••••••·••·· saligna 

" aflange til omvendt ægformede 8. 
8. Frugten sort. Bladene vandret stillede ······••·•••·······• virosa 

t1 brunliggrøn. Bladene ofte lodret stillede serriola 
Lactuca viminea (L.) J.& C.Presl Rissalat . 30-60cm. Nedre blade dybt 
og smalt fjersnitdelte; alle med 2 linjeformede, l-2cm lange, nedløben
de øren. Kurvstanden ofte stærktgrenet, VII-VIII, Spredt. 
L. tatarica (L.) C.A.Meyer Strandsalat. VI-IX. Sj. 
L. guercina L, Lundsalat. 60-120cm. Planten minder om Skovsalat, men 
kan kendes på de mindst 8-blomstrede kurve. Kurvsvøbet lillaprikket. 
ssp. quercina: Stængelbladene fligede med finttandede flige. VI-VIII. 
ssp. chaixii (Vill.) Celak.: Stængelbladene hele og spidstandede. 
L. aurea (Sch,Bip.) Stebbins (L. sonchifolia) 40-80cm. Kirtelsalat. 
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Halvglat eller m.m. tæt og langt kirtelhåret. Nedre blade indtil 30xl5 
cm med stort, trekantet endeafsnit og oftest 2 par sideflige. Kurvene 
12-15mm. VI-VII. Sj. Jud,Cara~-Severin: Baile Herculane, 
Lactuca serriola L. Tornet salat, VII-VIII. Alm. 
L. sativa L. Havesalat. 30-lOOcm. Bladene bløde, Stængelbladene udelte. 
VII-VIII. Dyrket og sj. forvildet. 
L. sali~na L. Pilsalat. 30-60cm. Kun de nederste 
flige. urvene i en smal klase. VII-VIII. Alm. 
L. virosa L. Giftsalat. 50-150cm. Bladene omvendt 
ge, mest udelte, sjældnere lappede, med finttandet 
lang, pyramideformet top. VII-IX, Sj. 

blade med smalle side-

ægformede til aflan
rand. Kurvene i en 

L. perennis L. Blå salat. 30-60cm. Glat med smalfligede, blågrønne bla
de. Kurvene 3-4cm brede, Frugten 3 x så lang som bred. V-VI. Spredt. 
Cicerbita alpina (L.) Wallr. Fjældsalat. 60-140cm, Planten stærkt kirt
let foroven med rødlige kirtelhår. Blomsterne blålilla. Bladene næsten 
glatte, de nedre med 2 par sidelapper. VII-IX. Spredt. 
Prenanthes purpurea L. Rød nikkesalat. 50-150cm. Bladene glatte med bla
grøn underside, elliptiske, fjærnt tandede, stængelomfattende. Mange fa
blomstrede, m.m. nikkende kurve i en stor top. VII-IX. Spredt, 
Mycelis muralis (L.) Dum. Skovsalat. VI-VIII, Alm. 
Taraxacum. Mælkebøtte. 
1. Fnokken grumsethvid. Kurvsvøbet tit brunt til rødligt .......... 2. 

t1 renhvid 3. 
2. Kurvene 15-20mm brede, Linje-lancetformede blade bessarabicum 

" 30-40mm ti • Omvendt æg-lancetformede blade serotinum 
3. Ydre svøbblade med meget bred hindekant. Smalbladet •••••• palustre 

" svøbblades hindekant højst 1/4 af svøbbladets bredde 4. 
4. Frugterne rødlige ......•.• , . • . • . • . . . • . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 5. 

" uden rødligt anstrøg 6. 
5. Ydre svøbblade med skarpt afsat hindekant •••••••••• erythrospermum 

ti uden ti hoppeanum 
6 . Kronerne mørke- til orangegule. Subalpine og alpine planter ••••• 7. 

ti gule 8. 
?. Kurvsvøbet mørkt, ofte lillat og blådugget •••••••••••••· nigricans 

" grønt fontanum 
8. Ydre svøbblade udstående til hængende ···••••••••••·•••• officinale 

" " til trykte. Alpin plante apenninum 
Taraxacum bessarabicum (Hornem.) Hand.-Mazz. Saltmælkebøtte. Bladene 
noget kødede, gra- eller rødliggrønne, glatte, lancetformede, groft tan
dede. Ydre svøbblade ofte med rødligt skær. VII-VIII. Spredt. 
T. serotinum (W.& K.) Poiret Høstmælkebøtte. 5-20cm. Bladene læderagti
ge, brunligt grågrønne, først med gråfiltet underside. Kronerne guloran
ge.VII-X. Spredt. 
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Taraxacu.m palustre Smalbladet mælkebøtte. IV-VI. Spredt. 
T. apenninum (T. alpinu.m) Alpemælkebøtte. Frugtens næb ca. 1-1,25 x 
frugten, 4-5mm langt. VII-IX. Alm. 
T. nigricans Rank mælkebøtte. Ydre svøbblade sma, m.m. trekantede. 
Bladene oprette. Frugterne strafarvede (lysegrå til blegorange). Alm. 
T. fontanu.m Kildemælkebøtte. Bladene mest udelte og tungeformede, stil
ken bredvinget. Ydre svøbblade tydeligt hindekantede. VII-IX. Spredt. 
T. erythrospermum (T. laevigatwn) Rødfrugtet mælkebøtte. IV-VI. Spredt 
T. hoppeanurn 5-15cm. Bladene tiltrykte jorden, bleggrønne, dybt ind
skarne eller savtakkede, med trekantede lapper. Ydre svøbblade med ty
delige fortykkelser og tynd, hvid rand. IV-VI. Spredt. 
T. officinale Fandens mælkebøtte. IV-VI. Alm. 
Chondrilla juncea 1. Riskurv. 50-l00cm. Grågrøn 2-flerårig, stærkt 
r1sagt1gt grenet plante med oprette grene, stivharet forneden. øvre bla
de lange og linjeformede. Talrige, smalt cylindriske kurve, 1-4 sammen, 
9-12x2,5-5mm. VII-IX. Alm. 
1apsana communis 1. Haremad. VI-VIII. 2 underarter: 
ssp. communis: Randkronerne højst 1,5 x svøbet. Alm. 
ssa. 1ntermedia (Bieb.) Hayek: Randkronerne ca. 2 x svøbet. Bladenes 
si elapper ofte næsten sa brede som endeafsnittet. Spredt. 
Crepis. Høgeskæg. 
1. I det mindste de indre frugter med et tydeligt, langt næb •••••• 2. 

Frugterne uden eller med et utydeligt, kort næb 4. 
2. Ydre svøbblade bredt hindekantede. Ydre frugter med 2 vinger sancta 

Frugterne uvingede. Ydre svøbblade ikke hindekantede 3. 
3. Kurvene nikkende i knop. Griflen gul ·••••••·•••···••····· foetida 

11 oprette 11 " • 11 grønlig setosa 
4. Planten med kirtelhår på blade, stængel og kurvsvøb •••• viscidula 

11 mindre kirtle t 5. 
5. Fnokken smudsighvid til gullig • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 6. 

renhvid 8. 
6. 12-20cm høj bjærgplante med smalfligede stængelblade ••• jacquinii 

30-150cm høje. Stængelbladene ikke fligede ?. 
7. Stænglen stivhåret ................•..••••......•••.••••• sibirica 

" glat paludosa 
8, Stænglen bladløs ..••.•••..•............•..••• , ••.•.•••. praemorsa 

" bladet 9. 
9. Plan ten flerårig • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10. 

11 1-2-årig 11. 
10. Griflen sortgrøn. Bladgrunden afrundet •••••••·••·•••·••·• mollis 

11 gul. Bladgrunden pilformet conyzaefolia 
11. Stænglen klæbrigt-kirtlet forneden. Kurvsvøbet helt glat pulchra 

" ikke kirtlet forneden. Kurvsvøbet ikke glat 12. 
12. Griflen brunliggrøn til sortgrøn ••••••••••••••••••••••••••••• 13. 

gul 14. 
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13. Stængelbladenes rand indrullet, fåtandet •••••••••••••••• tectorum 

" " flad, flertandet nicaeensis 
14. Ydre svøbblade udstående ••••••••••••••••••••••••••••••••• biennis 

til trykte 15. 
15. Bladene stive. Kurvsvøbet 10-15mm langt •··••··•••·••••• pannonica 

ikke stive. Kurvsvøbet ca.5mm langt capillaris 
Crepis sibirica L. Sibirisk høgeskæg. 50-120cm. Stængelbladene store, 
ægformede til aflange, bugtet-tandede, de øvre omfattende. 1-6 kurve. 
Svøbbladene med sorthåret ribbe. VII-VIII. Sj. 
c. viscidula Froelich Klæbrigt høgeskæg. 30-B0cm. Nedre blade mest hele 
og tandede, indtil 17x5cm. 1-5 kurve i halvskærm. Svøbbladene med lange, 
mørke hår, ll-13mm. VII-IX. Spredt. Subalpin og alpin. ll00-2300m. 
C. paludosa (L.) Moench Kærhøgeskæg. VI-VIII. Alm. 
c. jacquinii Tausch Klippehøgeskæg. Nedre blade mest fjærnt tandede, 
resten smalfligede. Kurvsvøbet 9-llmm, mest m.m. stjærnehåret. Sj. 
C. mollis (Jacq,) Asch. ssp. succisaefolia (All.) Jav. Blødharet høge
skæg. 30-B0cm. Stængelbladene lancet- til linjelancetformede, helrandede 
eller svagt tandede •. -.VII-VIII. Sj. M.Bucegi: V .Malae1jiti 1600-1650m. 
c. conyzaefolia (Gouan) A.Kerner Tykgrenet høgeskæg. 20-60cm. Bladene 
dunede, undertiden kirtlede, finttandede til lappede. Kurvene 16-20mm 
lange, kirtlede. VII-IX. Spredt. 
C. biennis L. Toårigt høgeskæg, VI-VIII. Alm. 
C. pannonica (Jacq.) C.K0ch Kamtandet høgeskæg. 25-l00cm. Nedre blade 
15-30x4-6cm, bugtet-smal tandede, ret tykke, Kurvsvøbet kantet og grafil
tet, l0-15x6-12mm. VII-VIII. Sj. 
C. praemorsa (1.) Tausch Afbidt høgeskæg. V-VI. Spredt. 
c. tectorum L. Taghøgeskæg. V-IX. Alm. 
C. pulchra 1. Glinsende høgeskæg. 30-B0cm. Bladene klæbrigt-kirtlede 
eller dunede, aflange, helrandede til svagt tandede. Kurvstilke og -svøb 
glatte. Kurvsvøbet B-llllllll. V-VII. Spredt. 
C. foetida L. Stinkende høgeskæg. 15-40cm. Bladene m.m. stivhårede. 
Stængelbladene kraftigt fligede. Mælkesaften gullig, stærkt lugtende. 
Kronerne gule med rødlilla yderside. VI-VIII. 2 underarter: 
ssp. foetida: Ydre svøbblade indtil 0,75mm brede, ca. 1/2 x de indre, 
mest overvejende kirtelhårede. Spredt. 
sså. rhoeadifolia (Bieb.) Celak.: Ydre svøbblade l-l,5mm brede, ca. 2/3 
x e indre, helt eller overvejende med ukirtlede hår. Alm. 
C. sancta (L.) Babc. (1agoseris s.) Lysrandet høgeskæg. 5-20cm. Enårig 
rosetplante med få og små stængelblade. Grundbladene tandede til lyre
formede, kort lyshårede. Kurvbunden stivhåret mellem blomsterne.IV-VI.Sj 
c. nicaeensis Balbis Fransk høgeskæg. 25-l00cm. Meget lig følgende, men 

frugterne 2,5-3,Bmm (1,4-2,Smm hos capill.). Planten mere stivh~ret i sin 
nedr e del. Kurvbunden grubet og randhåret. V-VIII. Spredt 
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Crepis capillaris (L.) Wallr. Grønt høgeskæg. VI-VII. Spredt. 

C. setosa Haller f. Børstehøgeskæg. 15-50cm, Stænglen blødbørstet. Kurv
svøb og stilke- rigeligt gulbørstede. Bladene lyshårede. Ydre svøbblade 
udstående. Griflen sortgrøn. Næbbet 1/2-1 x frugten. VI-VII. Alm. 

•Andryala levitomentosa (Nyar.) Sell (Hieracium 1,) Klippefiltkurv. 
l5-20cm. Ret tæt stJærnefiltet flerårig. Stængelgrunden med blivende 
bladrester. Grundbladene rundagtige til bredt elliptiske, med 0-4 sma 
tænder. Stængelen med 1(2) kurv og 1-4 linjeformede, småblade, VII-VIII. 
M.Bistri"j;~i: Pietrosu Bro~tenilor. 1600-1700m. 

Hieracium. Høgeurt. 

Pilosella-grutpen: 1 række fnokhår. Ofte med udløbere. Frugten med en 
knudret ring oroven. Arterne nævnes kun i nøglen. 

1. Stænglerne bladløse, med 1 kurv •.••.•. , • , .• , ••••••• , . , . , .....•... 2. 
" med flere kurve, ofte bladede 5. 

2. Udløberne korte og tykke. Svøbbladene m.m. butte •••••••••··••·••• 3, 
lange og tynde . spidse 4. 

J. Kurvsvøbbladene 2-4mrn brede, sortagtige ···•·•••····•••·• · hoppeanum 
" l,5-2mm brede, lysegrønne eller lysrandede macranthum 

4. Svøbbladene m.m. skjulte af filt. Ingen kir~elhar pseudopilosella 
" ikke helt skjulte af harene. Kurvstilkene kirtelharede 

pilosella 
5, Kurvene orangerøde eller rødbrune ··••••••··•·••••••·••• aurant iacum 

" gule 6 . 
6. Stænglen mest under 20cm, med 0-1(2) blade og 1-5(7) kurve ••••••• 7. 

" " 20-lOOcm, med 1-flere blade og mange kurve 8. 
7. Grundbladene med kirtelhåret rand. Kurvsvøbet tæt uldharet alpicola 

" uden " " m.m. håret lactucella 
8. Med over- eller underjordiske udløbere ••••••••••••·•••••••·••••·· 9. 

Uden udløbere 11. 
9. Grundbladene aflangt spatelformede til lancetformede, bløde, lyse-

grønne eller gulgrønne, ofte jævnt ha.rede caespi tosum 
Grundbladene lancet- til linjeformede, blå- eller grågrønne, sti-

vere, ofte m.m. glatte ovenpå 10. 
10. Kurvstilkene tæt stjærnefiltede ··••·•••• •••••···••••••• ·· bauhinii 

" svagt eller ikke stjærnefiltede magyaricum 
11. Bladene lyse- til gulgrønne, ret bløde ••••••••••••••••••••••••• 12. 

" blågrønne , sti ve re 13 • 
12. Kurvsvøb og -stilke tæt hårede, svagt kirtlede ·••••••••••• cymosum 

" " " " kirtlede, uden alm. hår vaillantii 
13, Øvre blade med udvidet eller halvt omfattende grund, Alle blade 

spredt og langt (-lem) børsteharede. Kurvsvøbet 4-5mm pavichii 
øvre blade med tilsmalnet eller meget lidt udvidet grund. Alle 

blade mere tæt hårede. Kurvsvøbet 5-9mm 
14, 5-20 stængelblade, Grundbladene visne i blomst 

1-4 " 

14. 
•••••••••• echioides 

15. Kurvstilkene med 0-få stjærnehar •••••••••••••••••••• 
15. 

piloselloides 
gråt stjærnehårsfiltede 16. 
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16. Kurvstilkene uden kirtelhår. Kurvene m,m, i skærm ••• subcymigerum 
m.m. tæt kirtelhårede. Kurvene i top 2. 

17, Kurvsvøbbladene sorte med meget smal lys rand •••••·•·••• obscurum 
" med bred lys rand praeal tum 

Euhieracium-gruppen: 2 rækker fnokhår. Ingen udløbere, Frugten med en 
jævn ring foroven. 
Jeg gengiver 2 nøgler her: den første Flora Europaeas og den anden fra 
Flora Romaniei. I tilknytning til den sidste har jeg medtaget lidt ud
bredelsesangivelser, men ellers er arterne kun nævnt i nøglerne. 

Euhieracium i følge Flora Europaea: 

1. Bladranden med kirtelhår , ...• , .. , •. , .......•...•..•. , • • . . . . . . . . . 2. 
uden " 16, 

2. Grundbladene væk eller visne under blomstringen ••••••••••••••••• 3. 
11 til stede under blomstringen 6. 

3, Kronerne glatte i spidsen ·••·••·•••·•··•••·•····•••·•·••• insuetum 
" korthårede i spidsen 4, 

4, Svøbet med få stjærnehår •·••••·••••••••••••••••••••••••• audeticum 
" " mange stjærnehår 5, 

5, Svøbet 7-12mm ••. •.••••••••••••••••••••• •••••••••••• chlorocephalum 
12-16mm nigritum 

6. Kronerne glatte i spidsen •.••.•••••••••••••••••••••••••••• , •••.• 7. 
" horthårede i spidsen 9. 

7, Kurvsvøbet uden stjærnehår ••••••••••••••••••••••••••••• silesiacum 
med mange stjærnehår 8. 

B, Kurvsvøbet sortagtigt med mørke eller mørkgrundede hår pietroszense 
" grønligt med lyse alm. hår schmidtii 

9, øvre blade med stængelomfattende grund •••··•·••···· chlorocephalum 
Bladene uden " 10, 

10, Kurvsvøbet med O-f8.. stjærnehar ..•..••••••• , , •....•. •• •.•••••.. 11. 
" 

0 mange " 14. 
11. Bladstilkene 5-12cm , .......... , ... , .• , •• , •.....••• , ••• , • krasanii 

under 5cm 12. 
12. Mest 2-10 kurve, Stængelbladene lig grundbladene •••••••·· atratum 

1-2 kurve. Stængelbladene m.m. reducerede 13. 
13. Bladene 5-15 mm brede. Oftest 1 kurv ····•······•·•·•••·•· alpinum 

" 10-40mm • " 2 kurve nigrescens 
14. Kurvsvøbet med 0-få kirtelhår ·······••·••••••••••••••• rohacsense 

" mange 11 15. 
15, 3-5 stængelblade. Kurvstilken med få kirtelhår ··•···••••• fritzei 

1-3 " 11 mange kirtelhar arolae 
16. Kurven med få, højst 10 blomster, nikkende i knop ···••••• sparsum 

" " flere blomster, opret i knop 17. 
17. Grundbladene visne eller væk under blomstringen. Bladene kan 

dog danne en falsk roset lidt over grunden •••••••••••••••• 1B. 
Grundbladene til stede under blomstringen 34, 

18. Bladranden med hår, hvis tænder er længere end hårtykkelsen. 
Kurvsvøbet med spredte stjærnehar og 0-få alm. hår 

Bladrandens hår med kortere tænder 
jankae 

19, 
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19. Bladene ikke stængelomfattende •••••••••··••••·•·•••·••••••••· 20. 
I det mindste de øvre blade med m.m. omfattende grund 23. 

20. Svøbet med mange stjærnehar ••••••••••••••••••••••••••••• ramosum 
0-få 21. 

21. Bladranden omrullet •••••••••·•••••••••••••••·•••••••• umbellatum 
ikke omrullet 22. 

22. Bladene gr~nne • . • . • • • . . • . . . . . . . . . . • • . . . . • • • . . . . . . . . . • laeviga tum 
" blagrønne. De ydre svøbblade m.m. udstaende virgicaule 

23. 2-6 stængelblade ...................................... epimedium 
Over 6 stængelblade 24. 

24. Kronerne korthårede i spidsen •••••·••••••••••••·••••••••·•••• 25. 
" glatte 27. 

25. Stængel og blade tæt blødhårede ··••••···••••·•••••·••• pocuticum 
" " " med få alm. hår 26. 

26. 10-30 blade. Svøbet 8-12mm ••·••·•••••·•••••••••·•• prenanthoides 
5-15 t1 7-8,5mm juranum 

27. Svøbbladene spidse , .....••••••.••••.••••••••••.• , , • valdepilosum 
t1 butte 28. 

28. Bladene tydeligt netårede •••••••••••••••••••••••••••••••····• 29, 
" utydeligt 32. 

29. Kurvsvøbet med mange kirtelhår •••••••••••••••••••••••• inuloides 
0-få 30. 

JO. Kurvsvøbet med mange stjærnehår ··•·••·••····•··•··••••• robustum 
0-få " 31. 

31. Kurvsvøbe t 8, 5-lOmm • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • virosum 
10-13mm latifolium 

32, Kurvstilken helt uden kirtelhår ·•·•••·•····•··••·•••••· sabaudum 
med få til mange, evt. små kirtelhår 33. 

33. Frugterne blege ....................................... racemosum 
" mørke insue tum 

34, I det mindste de øvre blade m.m. stængelomfattende •••··••·••• 35. 
Bladene ikke stængelomfattende 40. 

35. Ydre svøbblade udspærrede •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 36, 
" " til trykte 37. 

36, Kurvsvøbet 14-17(23)mm ••••••••••••••••••••••••••·•••••· villosum 
" 9-12 ( 8-14 )mm sile siacum 

37. Hele planten med lange alm. hår •••••••••••••·•••••••••·•••••• 38. 
De alm. hår ikke specielt lange 39. 

38. 7-13(20) stængelblade •••••••••••••••••••••••••••••• valdepilosum 
(2)3-6 stængelblade pilosum 

39. Svø~et m~d man~e alm. hår •••••••.••••••••••••••••••••• epimedium 
0-fa umbra sum 

40. 0-1 stængel blade • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 41. 
Mindst 2 store stængelblade 50. 

41. Svøbet med 0-fa alm. hår ..................................... 42. 
mange " 43, 

42. Bladoversiden med mange stjærnehår •••••••••••••••••• stelligerum 
" uden stjærnehår murorum 

43. Svøbet med 0-få kirtelhår .................................... 44. 
mange " 45. 
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44, Svøbbladene butte ... , ••..••• , ......•••.•••••• ••. •• ••••.•. caesium 
spidse piliferum 

45. Svøbet med 0-få stjærnehår •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 46. 
" " mange O 47. 

46. Bladene ikke plettede. Griflen mørk •••••••••••••••••••••• atratum 
11 plettede. Griflen gul glaucinum 

47. Griflerne ikke gule ........................................... 48. 
" gule 49. 

48. Kronerne korthårede i spidsen •••••••••••••••·••••••••• rohacsense 
" glatte bifidum 

49. Bladene uden pletter ···•···•••···••······••··••·•••••·• schmidtii 
" med " hypochoeroides 

50. Ydre svøbblade udspærrede. Svøbet uden stjærnehår ••·••·••••••• 36. 
" " til trykte ;r. 

51. Kurvstilkene med mange kirtelhår •••••••••••••·••••••••··•·•··· 52. 
0-få " 56. 

52. Svøbet med mange alm. hår ••••••·•··•·•·••••••••••••••••••••••• 53. 
11 

" 0-få " 54, 
53. Bladstilkene 5-12cm ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• krasanii 

" under (5)3cm atratum 
54. Svøbet med mange stjærnehår •••••••••••••••••••••••••• argillaceum 

0-få 11 55. 
55. Kurvsvøbet 7-Bmm .•••••••••••••..•••.•••••••••••••••••• rotundatum 

9-llmm diaphanum 
56. Hele planten med lange alm. hår ••••••••••••••••••••••••••••••• 57. 

De alm. hår ikke specielt lange 59. 
57. Svøbet med mange stjærnehår ····••····•··••·••··• scorzonerifolium 

11 uden stjærnehår 58. 
58. Nogle blade stærkt tandede •••••••••••••••••••••••••••••• dentatum 

Bladene helrandede eller fåtandede pilosum 
59. Svøbet med få til mange kirtelhar ······•···••••••••••••••••••• 60. 

11 11 0-få kirtelhår 61. 
60. Bladene plettede ••••·••••••••••·••••••••••••••••••••••• maculatum 

" uplettede vulgatum 
61. Svøbet med 0-få stjærnehår, hvidlåddent ····••·•••·••·•• glabratum 

11 
" få-mange stjærnehar 62. 

62. 2-4 stængel blade •••••••••••••• , ••••••• , •••••••• , • • • • • • • • • cae si um 
4-15 11 ramosum 

Euhieracium i følge Flora Romaniei: 

1. Med grundstillet bladroset ...................................... 2. 
Grundbladene væk under blomstringen. Der kan dog sidde en falsk 

roset lidt over stængelgrunden 18. 
2. Planten helt glat. Kurvsvøbet 5-6mm. 5-10 stængelbl. praebiharicum 

Blade eller kurvsvøb m.m. hårede; i modsat fald kurvene mindst 9mm 3, 
J. Knopperne næsten kugle- eller ægformede; hvis de er m.m. valsefor

mede (H, transsilvanicum), så med 0-2 tæt silkelådne stængelbl.4. 
Knopperne m.m. valseformede eller forlænget ellipsoidisk-valsefor-

mede. Svøbbladene m.m. i 2 rækker, Bladene bla/gragrønne 26. 
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4, Bladene med meget korte kirtelhår, især langs· randen, Stænglen 

med l kurv. Svøbet tæt langhåret, Grundbladene mest under 
lem brede, m.m. helrandede, 10-20(5-25)cm høj •·•••••••••••• 5. 

Bladene uden kirtelhår; i modsat fald (H. pallidum) med 2-12 
kurve og grundbladene tydeligt tandede eller kurvsvøbet 
svagt håret 6, 

5, øvre blade stjærnehårede på hele undersiden •••••••• pseudofritzei 
" " kun stjærnehårede på rand og undersidens ribbe alpinum 

6. Svøbbladene m.m. regelmæssigt taglagte ••••••••••••••••••••••••• 7, 
Ydre svøbblade meget kortere end de indre 9, 

7. Ydre svøbblade tiltrykte de indre, m,m. linjeformede •• morisianum 
" " m.m. udstående, lancetformede til elliptiske 8. 

8. Stængel og blade m.m. tæt lådne •••••••••••••••••••••••·· villosum 
Stænglens nedre del samt de nedre blade glatte glabratum 

9, Kronernes tænder kort randhårede. Bladene blågrønne, m.m. sti-
ve og m.m. stift børstehårede eller med småkirtlet rand 

pallidum 
Kronernes tænder glatte, Bladranden ikke kirtelhåret •••••••••• 10. 

10. Kurvstanden m.m. skærmformet. Kurvsvøbet 7-8mm. Bladene 
fløjlshårede, rusthårede på stilk og ribbe transsilvanicum 

Kurvstanden m.m. topformet. Svøbet 9-12mm. Bladene ikke tæt 
silkehåre de 

11. Stænglen med 3-18 blade. Grundbladene jævnt tilsmalnede nedad 
" " 0-2 (3) blade. Grundbladene mest med brat tilsmal-
net grund 

12. Nedre stængelblade af samme form og størrelse som grundbladene 
Stængelbladene meget mindre end grundbladene 

11. 
12. 

18. 
13. 
15. 

13. Stænglen mangebladet ••••••••.•••••••••••••••••••••••• acwninatum 
" med 2-8 blade 14, 

14. Bladene mest tydeligt tandede, langhårede nedenunder og pa 
stilken •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• lachenalii 

Bladene svagt tandede til helrandede, mindre harede irriguum 
15. Kurvsvøbet sortagtigt, tæt kirtelhåret ••···•••··•···•··• murorum 

" ikke overvejende kirtelhåret 16. 
16. Grundbladenes overside m.m. kort hvidharet •••••••••• psammogenes 

m,m, glatte 17. 
17. Kurvsvøbet med 0-få kirtler, med mest lyse alm. hår ••••• bifidum 

" m.m. tæt kirtlet, de alm. hår med sort grund subcaesium 
18. Kurvsvøb og -stilke tydeligt kirtelhårede ••••••••••·••••••••• 19, 

Kurvsvøbet højst med spredte kirtelhår 21. 
19. Stængelbladene med tilsmalnet grund •·····•••••••·•••••••····· 13, 

" " m,m. hjærteformet og øret grund W. 
20, Kurvsvøbet tæt kirtlet •••••••••••••••••••·•••••••• prenanthoides 

ret svagt kirtlet lanceolatum 
21. Kurvstilkene uden stjærnehar. Bladgrunden bredt omfattende virosum 

" stjærnefiltede 22, 
22. Ydre svøbblade med udbøjet spids ••••••••••••••••••••• umbellatum 

" " til trykte 23. 
23. Kurvbundens gruber langt randhårede. Stængelbladene m.m. 

jævnt fordelte og jævnt aftagende opad ••••••••••••···•••· 24, 
Kurvbundens gruber med korttandet rand 25, 

24. 

2 5. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 
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Kurvsvøbet glat eller kun med korte kirtler •••••••••••• boreale 

" kirtelhåret sabaudwn 
30-80(20-lOO)cm, Bladene svagt tandede, m.m. jævnt fordelte 

og jævnt mindre opad eller undertiden tætte~ midtpa el-
ler i stænglens nedre 1/3 •••.•••••••••••••••••••• racemosum 

10-35(50)cm. Nedre blade talrige, store, tydeligt tandede, 
rosetdannende nær grunden; de andre brat mindre pojoritense 

Bladene tydeligt brunplettede, helt glatte ••·••••••• telekianum 
" uplettede 27. 

Kurvsvøb og -stilke glatte eller sj. med få stjærnehår •••••• 28. 
Kurvsvøbet med alm. og/eller kirtelhar 29, 
Kurven med højst 10 blomster. 1-5 stængelblade ••••••••• sparsum 

" " flere blomster. 6-30 stængelblade magocsyanum 
4-10 m.m. jævnt fordelte og jævnt aftagende stængelblade •••• 30. 
(0)1-4 ret brat mindre stængelblade, mindre end grundbladene 31. 
Kurvsvøbet 10-13mm, Ofte 7-30 kurve. 5-10 stængelbl. kotschyanum 

" 8,5-lOmm. Mest 2-7 " • 4-7 " fogaraschense 
Kurvstilkene hårede, Grundbladene elliptiske til lancetformede 

Kurvstilkene glatte eller sj. med få, spredte hår 
32, Stænglen tynd, 10-25cm høj, med 1-3(4) kurve ••••• 

" kraftigere, (25)30-60cm, med 7-50 kurve 

borbasii 
32. 

porphyriticum 
lubricicaule 

e Hieracium praebiharicum Boros VI-VII. Jud.Alba: Po~aga de Sus. 500m. 
H. pseudofritzei Benz & Zahn (H. alpinwn p.p.) VII-VIII. M,Retezat. 
H. morisianum Rchb.f. (H. pilosum), VII-VIII. Sj. 
H. pallidum Biv, (H. schmidtii p.p.) V-VII. Sj. 
H. transsilvanicum Heuffel (H. rotundatum). VI-VIII. Alm. 
H. lachenalii Gmelin (H, vulgatum m.m.) VI-VIII. Alm. 
H. pojoritense Woj. (H. sabaudum/sparsum), Sj. 

•H. telekianum Boros & Lengyel VII-VIII. Jud.Harghita: Tu~nad pe Piat
ra $oimului, Vf.Bicleu, VF.Ceta~ii, Bicsad (?). 
H. sparsum Friv. Toradet høgeurt, VII-VIII. Jud.Mehedin~i: Svinta på 
M,Trescovat. 

t H. magocsyanum Jav. (H, silesiacum p.p.). M.Retezat, M,Godeanu. 
ØH, kotschyanum Heuffel (H. silesiacum p.p.). VII-VIII. Spredt. 
• H. fogaraschense Nyar.& z. (H, silesiacum p.p.). M.Fagara~: V.Bilea • 
• H. borbasii Uechtr. (H, silesiacum p.p.). VII-VIII. Spredt. 

8 H. por1h~riticum A.Kerner 
re. VI - III. 

(H. silesiacun1 p.p.). M.Bihor, M.Muntele Ma-

• H. lubricicaule (Nyar.) Nyar. 
anu. VII-VIII, 

(H. silesiacum p.p.). M,Retezat, M.Gode-
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ALISMATACEAE 
Sagittaria sagittifolia L. Pilblad, Støvknapperne mest rødlilla. Kron
bladene ofte med mørk plet ved grunden. Frugten med kort , endestillet 
næb. Enbo. VI-VIII. Alm. 
S. latifolia Willd. Bredbladet pilblad. 20-lOOcm. Bladene bredt til 
smalt pJ.lformede. Støvknapperne gule. Kronbladene ensfarvet hvide. Frug
ten med m.m. forlænget, bugstillet næb. VIII-IX. Forv. i Jud.Ilfov. 
Alisma plantago-aquatica L. Vejbredskeblad. VI-VIII. Alm. 
A. lanceolatum With Lancetskeblad. 20-40cm. Bladene lancetformede, ind
tJ.l 1,5cm brede, med kileformet grund, Griflen m.m. ret, VI-X. Spredt. 
A. gramineum Lej. Kortskaftet skeblad. 10-40cm. Griflen spiraLformet 
J.ndruiiet. Bladene båndformede eller med bladplade mod spidsen. Spredt. 
Caldesia 1arnassifolia (L.) Parl. Hjærteblad. 20-60cm. Blomsterstand 
som hos A J.sma. Men hJærteformede blade op til 6x4cm. 5-10 nødder. 
VII-IX. Sj, Bl.a. i Donaudeltaet. 

BUTOMACEAE 
Butomus umbellatus L. Brudelys. VI-VIII. Alm. 

HYDROCHARITACEAE 
Hydrocharis morsus-ranae L. Frøbid. VI-IX. Alm. 
Stratiotes aloides L. Krebseklo. VI-VIII, Alm. 
Elodea canadensis Michx Vandpest. VI-IX. Spredt. 
Vallisneria spiralis L. Vandskrue. Ålegræslignende ferskvandsplante 
med 8-i2mm brede blade. Hunblomsterne på lange, skruesnoede stilke. Spr, 

SCHEUCHZERIACEAE 
Scheuchzeria palustris L. Blomstersiv. V-VII. Sj. 

JUNCAG INACEAE 
Triglochin maritimum L. Strandtrehage. 6 tenformede frugter, Spredt. 
T. palustre L, Kærtrehage. 3 ægformede frugter. VI-VII. Alm. 

POTAMOGETONACEAE 
Potamogeton. Vandaks. 
1. Alle eller nogle blade elliptiske, lancet- eller ægformede •••••• 2. 

" blade bånd-, linje- eller trådforme de 9, 
2. Undervandsbladene uden bladplade ••·•·••••·••······••••••••• natans 

med " 3. 
3. Undervandsbladene kort- eller langstilkede •••·•·••·••••··••••••• 4, 

helt siddende 6. 
4. Undervandsbladene kortstilkede. Ingen flydeblade •·••••••••• lucens 

langstilkede. Ofte med flydeblade 5. 
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5. Flydebladene gennemskinnelige •••••••••••••••••••••••••• coloratus 

" uigennemskinnelige nodosus 
6. Stænglen fladtrykt. Bladranden savtakket, ofte kruset 

" trJ.nd. Bladene helrandede 
7. Undervandsbladene med hjærteformet grund.~ flydeblade 

" kileformet grund 

•••• crispus 
1. 

perfoliatus 
8. 

8. Undervan~sbladene spidse, oftest 5-6cm, finttandede 
butte, over 10cm, mest helrandede 

•••• gramineus 

9, Bladene børsteformede, uden skede, med skedehinde ••••• 
" græsagtigt flade, med både skede og skedehinde 

alpinus 
pectinatus 

10. 
10, Bladene mangestrengede med 3 stærkere strenge. Stænglen 

stærkt sammentrykt •••••••••••••••••••••••••••••••••••• , • • 11. 
Bladene 1-5-strengede. Stænglen trind eller noget sammentrykt 12. 

11. Bladene langt tilspidsede, 2-3mm brede, lysegrønne •• acutifolius 
butte, med brod, 3-4mm brede, mørkegrønne compressus 

12. Stænglen tydeligt samroentrykt, mindst dobbelt så bred som tyk 
obtusifolius 

Stænglen trind eller svagt sammentrykt, med rundt eller ovalt 
tværsnit 13 • 

13. Bladene jævnt afsmalnende udad ··········•••••••··•••• trichoides 
" lige brede i hele deres længde 14. 

14. Bladene slappe, 3-5cm x l-l,5mm, Skedehinden åben berchtoldii 
stive, 3-4cm x 0,5-lmm. " lukket pusillus 

Potamogeton natans L. Svømmende vandaks. VI-VIII. Alm. 
P. coloratus Vahl Vejbredvandaks, VI-IX. SJ. 
P. nodosus Poiret Knudevandaks, Flydebladene store, elliptiske eller 
lancetformede, 9-14x3-6cm, Undervandsbladene lancetformede, op til 20x4 
cm. Aksstilkene fortykkede foroven. Stængelleddene kortere forneden, 
hvor stænglen derfor bliver knudret, VII-VIII, Spredt, 
P, l ucens L. Glinsende vandaks. VI-VIII. Alm. 
P. gramineus L. Græsbladet vandaks. VII-VIII. Alm. 
P. alpinus Balbis Rustvandaks. VII-VIII. Sj. 
P. perfoliatus L. Hjærtebladet vandaks. VI-VIII. Alm. 
P. pusillus L. Spinkelt vandaks. VI-IX. Alm. 
P. obtusifolius Mert.& Koch Butbladet vandaks. VI-VIII. Spredt. 
P. berchtoldii Fieber Lidet vandaks. 
P. trichoides Cham,& Schl. Hårfint vandaks. VI-VIII. Sj. 
P. compressus L. (P. zosterifolius) Bændelvandaks. VII-VIII. Sj. 
P. acutifolius Link Spidsbladet vandaks. VI-VIII. Sj. 
P. crispus L, Kruset vandaks. V-IX. Alm. 
P, pectinatus L. Børstebladet vandaks, VII-VIII. Spredt. 
Groenlandia densa (L,) Fourr, Tæt vandaks. VII-VIII. Sj. 
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HUPPIACEAE 

Ruppia maritima L. Almindeligt havgræs. VIII-IX. Sj. 

ZOSTERACEAE 

Zostera marina L. Ålegræs. Bladene 3-lOmm breæmed 5-9 strenge.VI-IX. 

z. noltii Hornem. (Z. nana) Dværgbændeltang. Bladene 5-20cm x 1mm, 1-
strengede. VI-VIII. Sj. 

ZANNICHELLIACEAE 

Zannichellia palustris L. Vandkrans. Vandplante med tradformede blade, 
ofte 3 i krans. Grupper pa 2-6 frugter i bladhjørnerne. VI-IX. Spredt. 
ssp. palustris: Frugterne siddende ofte 2-4. 
ssp. pedicellata (Wahlenb. & Rosenl Hegi: Frugterne mindst lllllll stilkede. 

NAJADACEAE 

~•Najade.Enårige, gaffelgrenede vandplanter. Bladene 2-5 sammen, 
~igt takkede. 

1. Bladene uden tænder l-2mm brede. Tænderne m.m. tornagtige •. marina 
" med tænder højst 1mm brede 2. 

2. Eladskederne forlængede i 2 spidse flige pa indtil 2mm 
afrundede til afskårne fortil 

graminea 
minor 

Najas marina L. Stor najade. 10-?0cm. Bladskederne ikke eller meget 
svagt ørede. Bladtænderne store og grove. VI-IX. Alm. 

N. minor All. Skør najade. 5-25cm. Bladene op til 3cm lange, med 5-17 
par tydelige og skarpe tænder. VI-IX. Alm. 

N. graminea Delile Græsnajade. 10-40cm. Bladene indtil 4cm, med 30 el
ler flere par meget små tænder. VI-IX. Jud.Ilfov: Chirnogi i rismarker. 

LILIACEAE 

1. Blomsterne udgår næsten lige fra løget; stænglen meget kort ••••• 2. 
" sidder på en tydelig stængel 4. 

2. 1 griffel, der er ]-delt nær spidsen •••••••••·····•·•• Bulbocodium 
J grifler 3. 

J. Blosterbladene sammenvoksede forneden i et langt rør •••• Colchicum 
" frie til grunden Merendera 

4. Blomsterne i bladhjørnerne •••••••...•...•. , ..........•• , ••••• , , . 5. 
11 i en endestillet blomsterstand 8. 

5. Bladene nåle forme de • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Asparagus 
ikke nå leformede 6. 

6. Bladene sti ve og stedsegrønne ........•.••••...•.•.••.••..•. Ruscus 
11 bløde og løvfældende 7. 

?. Bladgrunden stærkt stængelomfattende ••••••••••••••••··• Streptopus 
" ikke " Polygonatum 

8. Blomsterne i en skærm, omgivne af svøbblade i knop ··•••·•••··••• 9. 
" sjældent i skærm, i så fald uden svøb 10. 

9. Blosterbladene sammenvoksede ved grunden ··••••••••• Nectaroscordum 
indbyrdes frie Allium 
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1 0. Blosterbladene mindst 1 / 5 sammenvoksede . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . • 11. 
" under 1 / 5 " 1 5. 

11. Blo~sten 8-10cm, gul eller orangefarvet ......... •...• Hemerocallis 
mindre , af anden farve 12. 

12. Oftest 2 bredt lancetformede blade •...•.............•. Convallaria 
Bladene m.m. l i n jeformede 13. 

13. Blosterrøret m.m. indsnævret ved mundingen . .........•..... Muscari 
" ikke " fortil 14. 

14. Kapslen trekantet. Blosteret 7-9mm, skidenlillat .•. • ... Bellevalia 
" kugleformet. Blosteret 4- 5mm, lyseblåt Hyacinthella 

15. 3-4 helt frie grifler .. ...•..... • •.......... ...•••... .......... 16. 
1 ( 0) griffel, undertiden med 3-del t spids 18. 

1 6. 4 blade i krans . . . . . . . . . . . . • . . • . . . • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paris 
Bladene spredte eller grundstillede 17. 

17, Bladene bredt ægformede til elliptiske ..•................ Veratrum 
" sværd formede Tofieldia 

18. Bladene grundstillede (1-2 kan dog omskede stænglen lidt) ..•... 19. 
Med stængelblade eller bladagtige støtteblade 21. 

19. Blomsterne blå t il lyslilla ........... •. .........•..•..• •. • Scilla 
hvide 20. 

20. Blosterbladene med 3 ribber. Støvknapperne endefæstnede Anthericum 
" " 1 grøn ribbe. Støvknapperne rygfæstnede 

Ornithogalum 
21. 2 hjærteformede blade. Blomsten firtallig •..........•. Maianthemum 

Bladene ikke hjærteformede. Blomsten 6-tallig 22. 
22. Støvknapperne rygfæstnede og m.m. vippelige ..•..•.•....•......• 23. 

" endefæstnede 24. 
23. Bladene med en bred, hindeagtig, omskedende grund ..... Asphodeline 

ikke omskedende Lilium 
24. Støvfanget siddende .. . •.•.....•.•....•...•.....•........... Tulipa 

" stilket, sidder på en griffel 25. 
25. Blomsterne nikkende . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 26. 

" ikke nikkende 27. 
26. 2 modsatte, spættede , bredt elliptiske stængelblade ... Erythronium 

Flere, smallere , ikke spættede stængelblade Fritillaria 
27. Blom~terne hvide ..•.•••••••.............•...........•..... Lloydia 

gule Gagea 

Tofieldia calyculata (L. ) Wahlenb. Mosebjørnebrod. 15-30cm. Bladene o
vervejende grundstil l ede, 1,5-15cm. Blomsterne mest i en klase på 2- 6cm, 
gullige . Blosterbladene 2-3,5mm. VI-VIII. Jud.Cluj, M.Fagara~ . 

Veratrum niqrum L. Sort foldblad. 50-100cm. De nedre blade 10-25x4-10cm, 
m.m. foldede langs ribberne . Blomsterne rødbrune til sortlilla, 9-15mm 
brede, i en ofte stor top. VI-VIII. Spredt. 

V. album L. Hvidt foldblad. 50-175cm. Som den foregående, men blomsterne 
hvidgrønne eller gullige. VI- VIII. Alm. 2 underarter: 
ssp. album: Blosterbladene hvide ovenpå, grønne nedenunder . 
ssp. l obelianum (Bernh.) Are.: Blosterbladene gulgrønne og grønstribede 
ovenpå med en grøn, V-formet plet . 
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Asphodeline lutea (L,) Rchb, Kejserlys. 40-80cm, Blomsterne gule, 20-
25mm lange. Stænglen bladet op til klasen. De nedre blade indtil 35cm 
x l,5-3mm, seglkrummede, Klasen 10-20cm. IV-V. østlig, 
Anthericum ramosum L, Grenet edderkopurt, Blosterbladene 8-13mm. Blom
sterstilken leddet nær grunden.VI-VII, Alm. 
A, lilia~o L. Ugrenet edderkopurt, Blosterbladene 15-22mm, Blomster
stilken eddet lidt under midten, V-VI. Sj, 
Hemerocallis lilioasphodelus L, Gul daglilje. 50-lOOcm. Bladene 12-18 
mm brede, Blomsterne klart gule, lugtende, med flad rand, VI-VII, Forv. 

H. fulva (L,) L, Rødgul daglilje, 50-lOOcm, Bladene 2-3cm brede. Blom
sterne mat orange, ikke lugtende, Indre blosterblade med bølget rand, 
VI-VII, Dyrket og forvildet. 
Colchicum, Tidløs, 

1, Med blade under blomstringen ······•·····•••••••·•·•••• triphyllum 
Uden " " 0 2. 

2, Støvfangene l,5-4mm nedløbende ••••••••••••••••••••••••• autumnale 
" prikformede eller højst 0,5mm nedløbende 3. 

3, Støvfanget kort nedløbende. Støvknapperne 2-3mm •·•••••••• fominii 
" prikformet. Støvknapperne 4-6mm arenarium 

Colchicum triphyllum G.Kunze (C, biebersteinii) Trebladet tidløs. 3(4) 
blade på 3-4cm under blomstringen, 1-3 blomster. Blosterbladene 15-}0x 
6-12mm. Støvknapperne sortlilla til grønlilla. IV-V. Sj. østlig. 
C. arenarium W,& K, Sandtidløs, Løghinden kastanjebrun. Blosterbladene 
25-40x3-lOmm. Støvtrådene 4-10(16)mm, Griflerne rette, Gule støvknapper 
IX-X, Sj, Jud,Dolj, Jud,Cara~-Severin: Ostrovui Moldova Veche. 
C, fominii Bordzil. Løghinden brunsort, IX-X. Sj. østlig. Nær foreg. 
C. autumnale L, Høsttidløs, Løghinden mørkebrun, Blosterbladene mest 
40-60xl0-l5mm, Støvknapperne gule, Griflerne krumme i spidsen,IX-X,Alm, 
Bulbocodium versicolor (Ker-Gawler) Sprengel Liden lysblomst, Lille 
lyslilla, krokusagtig ~lante. Med 3-4 blade, 5-8mm brede, til stede un
der blomstringen. 1(-3) blomster pa 2,5-3cm. II-III, Jud,Cluj + Vaslui, 
Merendera sobolifera C,A,Meyer Krybende tidløs, Med underjordiske ud
løbere. Bladene kommer frem sammen med blomsterne, furede. 1-2 blomster 
Blosterbladene 20-40x2,5-5mm, lyst rødlilla, Støvknapperne lilla, IV, 
Sj. Jud,Constanta: Lacul Sinoe, Vadu, Istria, Navodari, Mamaia. 
Lloyzdia serotina (L,) Rchb. Stribelilje. 5-15cm, Mest 2 tradformede, 
7-20cm lange grundblade; 2-4 stængelblade. Blomsten 9-15mm, hvid med 
rødlilla midterribbe. VI-VIII. Spredt. Alpin. 
Gagea. Guldstjærne, 
1, Blomsterstilkene glatte 

dunede 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 • 
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2, Stængelbladene lidt adskilte til spredte ··•········•••••····••• 3, 
modsatte 5. 

3, Planten med 4-7 spredte, trådformede blade ••••••••••••• bulbifera 
Med 1-2 lancetformede stængelblade 4, 

4. 1 grundblad, Blosterbladene tilspidsede ···•••·•·••····•··• minima 
2 grundblade, " med indbøjet spids spathacea 

5, Grundbladet 7-lOmm bredt, med hætteformet spids •·••••••·••• lutea 
l-6mm " , uden 11 11 6. 

6, Grundbladet l-3mm bredt, mest m.m. rendeformet ••••••••••• pusilla 
3-6mm " , " fladt pratensis 

7. De 2 stængelblade modsatte eller næsten modsatte ····•••·•••·••• 8. 
Stængelbladene spredte 10, 

8. Grundbladene hule og trinde, 3-5mm brede som pressede •• fistulosa 
ikke hule 9. 

9. Ydre blosterblade tæt hviddunede udvendigt ••••••••••• granatellii 
" 11 glatte eller svagt dunede arvensis 

10. Stængelbladene linje-tradformede ·······•••••••••••••••••••••• 11, 
" lancetformede til smalt lancetformede 12, 

11. Planten ofte i klynger. Løget med en krave på l-3cm •• reticulata 
enlig. Løget uden krave taurica 

12. Stænglen ca. 2cm. Blosteret 13-l?mm ••·•··•••·····•••••• bohemica 
" 3-lOcm. " ca, 12mm szovi tzii 

Ga~ea 1ratensis (Pers.) Dum, Engguldstjærne. 8-20cm. Bladgrunden ofte 
rø 111 a. Bladene ellers lidt blågrønne. III-IV. Alm. 
G. pusilla (F.W,Schm.) Schultes Dværgguldstjærne. 3-lOcm. Grundbladet 
ofte meget længere end stænglen, l løg, Blosterbladene 8-13mm, halvbut
te. III-IV. Spredt. 
G. lutea (L.) K-G. Alm. guldstjærne, III-IV. Alm. 
G. minima (L,) K-G. Liden guldstjærne. III-IV, Alm. 
G, reticulata (Pallas) Schultes Skedeguldstjærne, 10-15cm, Løget under
tiden dækket af opadbøjede, trævlede rødder, Stænglen og grundbladet 
fintdunede, 1(-6) blomst på 14-20mm. Blosteret langt tilspidset. 
G. taurica Steven Sylguldstjærne, 3-6(10)cm, Løget mest.som hos forega
ende. Blosteret 12-14mm, langt tilspidset. III-IV. Sj. 
G. bulbifera (Pallas) Schultes Vorteguldstjærne. 3-20cm. 1-3 blomster. 
De indre blosterblade med bølget rand, 7-12mm. III-IV, Sj. østlig. 
G. spathacea (Hayne) Salisb. Hylsterguldstjærne. III-IV, Sj. 

G, fistulosa K-G. Alpeguldstjærne. 5-12cm. Mest 2 grundblade. Bloster
bladene 11-18mm, butte til halvspidse. 3- 5 blomster. IV. Sj. 
G. arvensis (Pers.) Dum. (G, villosa) Agerguldstjærne, 8-20cm . Stængel
bladene dunede. Blosteret ofte med udadbøjet spids, Blosterbladene 
4,8-6 x så lange som brede, III-IV, Alm, 
G, granatellii (Parl,) Parl, Dunet guldstjærne, 5-15cm, Stængelbladene 
dunede, Blosterets spids ikke udadbøjet, Blosterbladene 3-3,5(4) x sa 
lange som brede. III-IV, Sj. Jud,Constanta. 
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Gagea bohemica (Zauschner) Schultes Åben guldstjærne. 2 tr8dformede, 
mørkegrønne grundblade. Blosterbladene butte og hårede. Stængelbladene 
lancetformede. III-IV. Jud.Mehedin'j;i: Schela Cladovei. 
G. szovitzii (A,F,Lang) Besser Stængelbladene smalt lancetformede. Sj. 
Erythronium dens-canis L, Hundetandslilje, l0-20cm, Bladene 5-9xl,5-4 
cm, rød- eller blegspættede, Den enlige blomst nikkende, lyserød med til
bagebøjede, 18-30mm lange blosterflige og fremadrettede støvdragere og 
griffel. III-IV. Alm. 
Tulipa. Tulipan. Alle arter gulblomsorede, 
1. Støvtrådene glatte, Støvfanget bredere end frugtknuden •• hungarica 

11 med håret grund, Støvfanget smallere 2. 
2. Ydre blosterblade 20-35mm, med rødligt skær ••••••••••••• australis 

" 36-63mm, evt. med grønligt skær silvestris 
Tuli a silvestris L. Vild tulipan. 20-40cm. Stænglen mindst 2,5mm tyk 

over det øverste blad). Nederste blad mindst 12mm bredt. Støvtråde 9-14 
mm. Støvknapper 4-9mm. V-VI. Sjældent indslæbt. 
T. australis Link (T. biebersteiniana) Sydlig tulipan. 15-30cm. Stæng
len højst 2mm tyk. Nederste blade under 12mm bredt. Støvtradene 5-8mm, 
Støvknapperne 2,5-4mm. IV-V. Sj. 
T. hungarica Barbas Ungarsk tulipan. 40-50cm. Nedre blade indtil 37x8 
cm. Blosterbladene 5-10,5cm. Støvfangets lapper lidt nedbøjede, Støv
knapperne 10-16mm. IV-V. Sj. Donaudalen over Jærnporten. 
Fritillaria meleagris L. Vibeæg. 12-30cm. Blosteret mest grumset brun
lillat og spættet. Bladene spredte. IV-V. Spredt. 
F. montana Hoppe (F. tenella, F. orientalis) Krogvibeæg. 16-40cm. Blo
steret grønligt, spættet, Nederste blade 2-3 sammen, mellemste spredte, 
øverste tit 3 i krans, ofte med krog eller krummede, IV-V. Spredt. 
Liliwn martagon L. KranslilJe. 60-80cm. Bladene i kranse pa 4-8, lan
cetformede. Blomsterne hængende, op til 3,5cm, vinrøde og ofte plettede, 
med tilbagekrummede blosterblade. V-VI. Alm. 
L. bulbiferum L. Brandlilje. 60-80cm. Bladene spredte. De 1-3 blomster 
oprette, 5,5-8,5cm, udbredt tragtformede, rødgule til orangerøde. øvre 
bladhjørner med yngleknopper. VI-VII. Sj. 
L. jankae A.Kerner (L. carniolicum p.p.) 30-90cm. Bladene spredte, u
den yngleknopper. Blomsterne svovlgule, 3-6,5cm, med stærkt tilbagebøje
de blosterblade, hængende. VI-VII. Sj. Brasov (?), 1'11.Cozia, M.Capa'j;inii, 
M.Retezat, M.Tarcu, M.Trascau, M.Bihor. 
Ornithogalum. Fuglemælk. 
1. Blomsterstilken ca. 1/2 x støttebladet, nikkende i frugt •••••••• 2. 

11 højst lidt kortere end støttebladet 
2. Frugtknuden ca. sa lang som griflen ••••··•• •••• •••··•·• 

11 noget kortere end griflen 

3. 
boucheanum 

nutans 
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3, Klasen forlænget, med 20-80 blomster ••••••••••••••••••••••••••• 4, 

" kort, m.m. halvskærmformet, med 2-15 blomster 6, 
4, Blosteret mælkehvidt med grøn midterribbe ••••••••••••• pyramidale 

" klart eller grønlighvidt 5. 
5. Blomsterne klare eller blegt grønlighvide •••••••••• sphaerocarpum 

" gullige til grønlige pyrenaicwn 
6. Bladene ikke hvidstribede •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 7. 

i det mindste med hvidstribet underside 10. 
7 . Bladene randhårede eller med dunet underside ••••••••••••••••••• 8. 

glatte 9 . 
8, Bladene kun randhårede, med glatte flader •••••••••••••••• comoswn 

med dunet underside fimbriatum 
9. Bladene blågrønne, mest 4-8mm brede ···········••·••·•••• oreoides 

" højst lidt blågrønne, mest 8-20mm brede montanum 
10 . Frugtknuden smalt valseformet. Unge kapsel med 3 butte kanter 

amphibolum 
Frugtknuden forlænget valseformet til omvendt kegleformet. 

Unge kapsel med 6 kanter 11. 
11. Frugtstilken nedbøjet ........................................ 12. 

" højst lidt nedadrettet 13. 
12. Stænglens overjordiske del 0-2cm. Blågrønne blade •••• sibthorpii 

" " 
11 mindst 5cm refractum 

13. Løget omgivet af mange småløg ·••••••• · ···•··••••••••••••••••• 14. 
" med 0-få småløg omkring sig 15. 

· 14. Småløgene inden for løghinden. Frugtstilkene udstaende umbellatum 
" uden " 11 

" lidt nedadrettede 

15. Frugtknude og kapsel med 6 parvist stillede ribber 
11 

11 
" but 6-kantede 

divergens 
••••••• kochii 

psammophilum 

Ornithogalum ~yrenaicum L. Pyrenæisk fuglemælk. 30-60cm. Bladene ofte 
visne under b omstringen. Blosteret grønligt udvendigt, gulligt indven
digt, efterhånden med indrullede kanter. Frugtknuden afskåreo foroven. 

O. sthaerocarpum Kerner Rundfrugtet fuglemælk. 30-60cm. Som foregående, 
men rugtknuden rundagtig til ægformet. VI-VII. Sj. 
o. pyramidale L. Pyramidefuglemælk. 30-lOOcm. Bladene grønne under 
blomstringen. Blosterbladene ll-15mm, lukker sig om frugtknuden efter 
blomstringen. Frugtknuden skinnende gul under blomstringen. VI-VII. Spr. 
o. montanum Cyr. Udspærret fuglemælk. 9-20cm. 5-30 blomster, Frugtstil
kene udstående til opstigende. Kapslen med 6 butte, jævnt fordelte rib
ber. Blosteret 12-20mm. V. Sj. Jud.Cara~-Severin: Re~i'j;a, Bozovici. 
o. oreoides Zahar. 15-25cm. Stærkt blågrønne blade, vredne som unge. 
Blomsterstilkene 2-5,5cm. Blosterbladene 14-20mm. V. Sj. 
O. fimbriatum Willd. Håret fuglemælk. l0-20cm. Klasen hviler på jorden. 
Frugtstilkene nedbøjede. Kapslen med 6 smalvingede kanter. IV. Sj. 
0, amphibolum Zahar. 15-20cm. Klasen noget forlænget, Griflen 4-6mm, 
ca.~ frugtknuden. v. Sj. 
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Ornithogalum sibthorpii W.Greuter (0. nanum) 5-15cm. Bladene længere 
end halvskærmen.Blomsterstilkenlige efter blomstringen slap og furet i 
spidsen. Frugtknuden ægformet. III-VI. Sj. østlig. 
O. comosum L. Duskfuglemælk. 15-30cm. Bladene fladt rendeformede, grå
grønne, ofte visne under blomstringen. 8-30 blomster. Kapslen med 6 but
te, jævnt fordelte kanter. V. Sj. 
o. umbellatum L. Kostfuglemælk. Kapslens kanter jævnt fordelte, butte 
og fortykkede. IV-V. Alm. 
o. psammophilum Zahar. 10-25cm. Bladene furede, længere end halvskærmen 
Støttebladene mest kortere end de opstigende blomsterstilke. IV-V. Sj. 
JUd.Ialomiia: Saveni, Platone~ti. Endemisk? 
O. kochii Parl. Smalbladet fuglemælk. 5-20cm, Frugtknuden gulliggrøn 
foroven. Kapslen stærkt fordybet i spidsen. Frugtstilkene opret-udstaen
de. IV-V. Alm. 
o. refractum Kit. Lav fuglemælk. 5-8cm. Løget omgivet af talrige sma
løg, der er bladløse i mindst 1 år. Stænglen 1/2-lcm. Kapslen omvendt 
ægformet med parvist stillede, butte ribber. III-IV. Spredt, 
o. divergens Boreau Stribet fuglemæl k. 10-30cm. Kapsl ens ribber spidse, 
m.m. Jævnt f'ordel te. 
O. nutans L. Nikkende fuglemælk. 20-60cm. Støvtrådene indvendigt med en 
tandløs liste, Bladene friske under blomstringen. Dyrket og forvildet, 
o. boucheanum (Kunth) Asch. Havefuglemælk. 20-60cm. Støvtradene med en 
tand tæt under støvknappen på indersidens længdeliste. Bladene visnende 
under blomstringen. Blosteret ofte med bølget rand, IV-V. ·spredt. 
~. Vårstjærne. 

1. Høstblomstrende. Bladene l-2mm brede •··••••··••·•·•···· autumnalis 
Vårblomstrende. 3-20mm 2. 

2. Blosterbladene 12-15mm. Blomsterne nikkende •••••••••••••• siberica 
" 5-12mm, m,m. oprette 3. 

3. Bladene knap så lange som klasen under blomstringen ••••·•• bifolia 
" længere end klasen under blomstringen amoena 

Scilla bifolia L. Tvebladet vårstjærne. 5-20cm. Glat og skinnende. Of
test 2 ca. lem brede blade med tit noget hætteformet spids, Klasen lidt 
ensidig. Blosteret 5-lOmm. 1-5 blomster. III-IV. Alm. 
S. siberica Haw. Koboltblå vårstjær ne. 10-20cm. 2-4 1-2cm brede blade. 
Klasen med 1-2 dybblå blomster. Dyrket og forvildet. 
S. amoena L, Himmelblå vår stjærne. 10-15cm, 4-7 l-l,5cm brede blade. 
Klasen med mest 3-6 klart blå blomster på 9-12mm. Dyrket og forvildet. 
S. autumnalis L. Høstvårstjærne. 5-20cm. Bladene væk eller korte under 
blomstringen. 6-20 blomster i en forlænget klase. Blosteret 3-5mm, lilla
agtigt med brungrøn midterribbe. VIII-X. Sj. 
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Bellevalia sarmatica (Pallas) Woronow Mangeblomstret rørhyacint. 3-7 
blade. Klasen med 40-80 blomster. Nedre blomsterstilke 3-8cm, opret-ud
stående. Blosteret 7-9mm, først skidenlillat, siden gråligbrunt. IV-V.Sj 
Hlacinthella leucophaea (C.Koch) Schur Ribbet dværghyacint. 7-25cm. 
2 3) oprette blade. Klasen med 10-20(30) blomster pa opret-udstående 
stilke. Blosteret 4-5mm, blegblåt, sjældent hvidt. III-IV. Sj. 
Muscari. Perlehyacint. 
1. Klasen løs, 10-25cm lang. Øvre blomster lyslilla og golde ••••••• 2. 

" tæt, 2-6cm lang. Alle blomster blå med hvid rand 3. 
2. Nedre frugtbare blomsters tænder sorte •••••••••••••·•• tenuiflorum 

" 0 ,, grønne c omo sum 
3. Frugtbare blomsters rør sortblåt • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • negle ctum 

" " 
11 blåt 

Muscari comoswn (L.) Miller Duskhyacint. 30-?0cm. 
stilk 3-6 x blomsterne, oprette. De golde blomster 
bare. VI-VII, Spredt. 

botryoides 
De golde topblomsters 
kortere end de frugt-

M. tenuiflorum Tausch Smal duskhyacint. 25-50cm. De golde topblomster 
omtrent så lange som de frugtbare, deres stilke 1 (2) x blomsterne, mest 
udstående til nikkende. VI-VII. 
M. botryoides (1.) Miller Perlehyacint. 10-20cm. 2-3 5-12mm brede, 
stift oprette blade omtrent af blomsterskuddets længde. Frugtbare blom
ster 2,5-4mm, IV-V. Alm. 
M. neglectwn Guss, (M. racemosum) Druehyacint. 15-30cm. 3-6 1,5-Bmm 
brede, slappe blade, der er længere end blomsterskuddet. Frugtbare blom
ster 3,5-7,5mm, duf'tende, III-IV. Spredt. 
Allium. Løg. 

1. Bladene stilkede, lancetformede ••••••••••••·••••••············· 2. 
" ikke stilkede, parallelsidede 3. 

2. Bladene omskeder 1/3-1/2 af stænglen. Stil kene l-2cm victorialis 
" " ca. 1/5 " " • 10-20cm ursinwn 

3. Blomsterstanden kun med yngleknopper •••·•••··••••·••••······•·· 4. 
" med blomster 6. 

4. Svøbet mindst 3cm langt, længe blivende •••••••••••••••• oleraceum 
" affaldende, ofte kortere 5, 

5. Bladene 5-20mm brede og flade •••••••••••••••••••••• scorodoprasum 
" 0,2-4mm " og hule vineale 

6. De 3 indre støvdragere tydeligt 3-spidsede ••••••••••••••••••••• 7. 
" " " " højst svagt 3-tandede 12. 

7, Støvdragerne helt indesluttede i blosteret ••••••••• scorodoprasum 
" m.m. fremragende 8. 

8. Svøbet blivende, oftest 2-delt ••••••••••••••••·•• sphaerocephalon 
" affaldende, enke 1 t 9. 

9. Bladene flade, 4-40mm brede •••••••·•••••••••••••••••••••······ 10. 
" hule til trådf ormede, 1, 5-4mm brede 11. 

10. Løghinden nettrævlet. Blomsterne mest mørklilla atroviolaceum 
hi ndeagtig. lysere ampeloprasum 
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ll. Bladene hule. Skærmen med yngleknopper •••••••••••••••·• vineale 

trådforme de. Ingen " guttatum 
l2. Bladene hule, ikke furede ······•····•···•·••••••· schoenoprasum 

flade eller " 11,. 
l3. Svøbet kortere end skærmen .................................. 14. 

længere 20. 
14. Støvdragerne kortere end blosteret ······•··••••••••••••···•· 15, 

" udragende 16. 
15, Blosterbladene mørkt rødlilla, til sidst hængende atropurpureum 

" lyse, oprette efter blomstringen moschatum 
l6, Bladene omskeder den halve stængel, 5-20mm brede •••••• obliquum 

" " højst 1/3 af stænglen, 0,3-6mm brede l7. 
17. Blosteret hvidt eller gulligt • , • , ....... , •• , ........... , • , , , l8, 

" rødt l9, 
18, Blomsterstilkene svagt ru. Løghinden trævlet •·••••••••• albidum 

" jævne. Løghinden hindeagtig ericetorum 
19, Støvdragerne kun lidt udragende. Bladundersiden kølet angulosum 

" tydeligt " " hvælvet senescens 
20. Støvdragerne tydeligt udragende ··••••••••••••••••••••••••··· 21. 

t1 højst lidt udragende 23, 
21. Skærmen tæt. Blomsterstilkene højst 15mm, næsten ens ,, saxatile 

åben, " indtil 30mm, uens 22, 
22, Blomsterne lysende rødlilla ····•••••••·••···•·····•• pulchellum 

m.m. gule flavum 
2J. Skærmen med yngleknopper, fåblomstret ········•••••••• oleraceum 

uden t1 , mangeblomstret . 24. 
24, Bladene 0,5-lmm brede, ikke furede ••••••••••··••••••• podolicum 

2mm brede, furede paniculatum 
Allium an~ulosum L. Engløg, 20-50cm, Bladene l,5-6mm brede, skarpt 
kølede i risk tilstand, Svøbet indtil lem, 2-5-lappet. Blomsterne 
lyst rødlilla. Støvknapperne først gule, senere mørkt rødlilla. Spr. 
A, senescens L, (A, montanum) Kantet løg. 10-40cm. Stænglen kantet, 
2-sidet foroven, Bladene næsten flade, svagt hvælvede nedenunder, Svø
bet 5-8mm, 2-3-lappet. Blomsterne rødlilla. VII-VIII, Alm, 
A. saxatile Bieb. Klippeløg. 10-70cm. Stænglen trind, Bladene l-l,5mm 
brede, trådformede, furede. Det ene svøbblad indtil 3cm langt. Blom
sterne lyserøde (sj. hvide), Griflen 4-6mm. VI-IX, Sj. Østlig, 
A, albidum Fischer (A. flavescens) Hvidligt løg. 10-JOcm, Stænglen 
lidt ribbet. Bladene trådformede. Skærmen l,5-2,5cm bred. Blosteret 
3~4mm, gullighvidt. VI-VIII. Spredt. 2 underarter: 
ssp. flavescens:'. (Besser): Bladene 1-2 ( 2, 5 )mm brede, med furet oversi
de. Frugtknuden 1,5mm bred, dybt indbugtet i toppen. 
ssp, ammolhilum (Heuffel): Bladene 2,5-4mm brede, med flad overside i 
det minds e i øvre 1/2, Frugtknuden 2-2,5mm bred, svagt indbugtet. 
A. ericetorum Thore (A, ochroleucum) Hedeløg. l0-40cm. Stænglen trind, 
Bladene l,5-6mm brede, Støvknapperne brwilige, VII-IX. 2 underarter: 
ssp. ericetorum: Bladene l,5-3mm brede, omskeder stænglen på 2-4(6)cm. 
Ydre blosterblade smalt trekantede, Alm. 

2 97. 
ssp, !seudosuaveolens (Zahar.): 50-70cm. Bladene 3-6mm brede, omskeder 
stæng en på 6-25cm. Ydre blosterblade bredt elliptiske eller ægformede, 
Jud.Harghita: Mellem Vlahi}a og Pasul Vlahiia. Endemisk? 
Allium obliquum L, Bladløg. 60-lOOcm. 6-10 blade pa indtil 35x2cm. 
Skærmen J,5-4cm bred. Blosteret 4-5mm, blegt gulliggrønt. V-VI. Sj. 
Jud.Cluj: Cheile Turzii. 
A. schoenoprasum L. Purløg. VI-VIII. 2 underarter: 
ssp. schoenoprasum: Blomsterne 8-lOmm. Dyrket og forvildet. 
ssp. s1biricum (L.) Hartm.: Blomsterne 10-12mm. Spredt. Alpin og subal. 
A. victorialis L. Allemandsharnisk. J0-60cm. Bladpladerne 12-18x2-8cm. 
Skærmen tæt, 3-5cm bred. Blomsterne 4-5mm, hvide eller gullighvide. 
Løghinden brun og nettrævlet, VII-VIII. Spredt. 
A, ursinum L, Ramsløg, V-VI. 2 underarter: 
ssp. ursinum: Blomsterstilkene ru af fine vorter. M.sj. 
ssp, ucrainicum Kleopow &: Oxner: Blomsterstilkene jævne, Alm. 
A. moschatum L. Moskusløg. 10-30cm. 3-6 l/2mm brede blade. Skærmen med 
3-12 blomster på 6-7mm, der er lyserøde med mørkere ribbe eller hvide 
med brun ribbe, VIII-IX, Sj. 
A, paniculatum L. Topløg, 50-BOcm. Bladene karakteristisk indrullede 
som tørre. Skærmen halvcylindrisk, 3-4cm bred, VII-VIII, Alm, 2 ssp.: 
ssp. taniculatum: Blosteret lyserødt til hvidt, 4,5-7mm, 
ssp,uscum (W.&: K,) Are.: Brunt løg. Blosteret grønligbrunt eller ski
denhvidt, 5-6mm. 
A. podolicum Blocki Fladstilket løg. 15-50cm. Begge svøbblade meget 
længere end skærmen, op til 20cm. Blomsterstilkene meget uens, let af
fladede eller vingede, de ydre nedbøjede, Klart lyserøde blomster, 

A. oleraceum L. Vildt løg. VII-VIII. Alm. 
A. flavum L. Gult løg, 8-50cm. 2-3 faste, blågrønne, -2mm brede bla
de. Længste svøbblade indtil 11cm, Blomsterstilkene næsten tradformede, 
3-4 x blomsterne, de ydre ofte nedbøjede i blomst. VII-VIII. Spredt, 
ssp, flavum: Blomsten citrongul. Støvtrådene gule, 
ssp, tauricum (Besser) Stearn: Blomsten gullig eller næsten hvid, med 
grønt, lyserødt eller brunt skær. Støvtradene ofte rødlilla foroven. 
A. pulchellum G.Don Smukt løg. 20--50cm, Bladene l-2,5mm brede, forne
den med 3-5 fremtrædende ribber; omskeder 1/2-3/5 af stænglen. Stilkene 
2-4 x blomsten, Rødlilla støvknapper, VII-VIII. Sj. (A. cirrhosum). 
A. am1eloprasum L. Porreløg, 40-lOOcm. Kan have yngleknopper, Bladene 
(l/2) -4cm brede, rurandede. Skærmen 5-9cm bred, kugleformet, mest tæt 
med 30-500 hvide til mørkerøde blomster. VI-VIII. Dyrket oe forvildet. 
A. atroviolaceum Boiss, Mørkt løg. 50-lOOcm. Bladene 4-12mm brede, med 
finttandet rand, omskeder 1/3-1/2 af stænglen. Skærmen 3-6cm bred, kug
leformet. Ydre svøbblade spidse, indre butte. VI-VII. Sj. 
A, scorodoprasum L. Skovløg. V-VII. 3 underarter: 
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ssp. scorodoprasum: Med rødlilla yngleknopper og 0-12 blomster. Alm. 
ssp. rotundum (L.) Stearn: Kugleløg. Ingen yngleknopper, Ydre bloster
blade mørkt rødlilla, indre lysere med bred, hvidlig rand. Spredt. 
ssp. waldsteinii (G.Don) Stearn: Ingen yngleknopper. Ydre og indre blo
sterblade ensaret mørkt rødlilla. 
Allium s1haerocephalon L. Hovedløg. 60-lOOcm. Mest uden yngleknopper. 
Bladene -4mm brede, hule, halvtrinde og furede . Skærmen l-3(-6)cm bred 
me.d uens stilke. Blomsterne mørkt rødlilla eller hvide. VI-VII. Spredt. 
A. vineale L. Sandløg. VI-VII. Spredt, 
A. guttatum Steven Dråbepletsløg. 20-80cm. Skærmen l,5-5cm bred. Indre 
blomsterstilke oprette, ydre nedbøjede, Blosteret 2,5-4,5mm, hvidt el
ler blegrødt med en rund, ofte rødlilla plet. VII-VIII. Sj . Østlig. 
A. atropurpureum w.& K. Purpurløg. 50-80cm. Bladene grundstillede, 1-4 
cm brede. Skærmen 3-?cm bred, knippeformet. Blosteret 7-9mm, stjærne
formet udstående i blomst. V-VI . Spredt. 
Nectaroscordum siculum (Ucria) Lindley ssp. bulgaricum (Janka) Stearn 
Klokkeløg, 70-IOOcm. Bladene l-3cm brede, kølede. Skærmen mangeblom
stret. Stilkene hængende i blomst, oprette i frugt. Blosteret bredt 
klokkeformet, 14-16mm, mat grønlighvidt. V. Sj. 
Convallaria majalis L, Liljekonval. V-VI. Alm. 
Maianthemum bifolium (1.) F.W.Schmidt Majblomst. V-VI. Alm. 
Streptopus amplexifolius (L .) DC. Snoaks. 30-80cm. Minder om følgende 
slægt, men bladene mere tilspidsede og stænglen tydeligt zigzagbøj:et. 
Blomsterne enlige på en knækket stilk, der er bøjet op under bladet. 
VII-VIII. Spredt. 
Polygonatum. Konval. 
1. Bladene smalt lancetformede, i kranse pa 3-4(-8) ••• verticillatum 

bredt elliptiske, spredte 2. 
2. Stænglen trind. Blomsterne 2-4mm brede, smalle midtpå multiflorum 

" kantet, " 4-9mm " , ikke indsnævrede midtpå 3. 
3. Bladundersiden dunet. Bladene grønne. Lugtløse blomster latifolium 

" glat, Bladene blågrønne. Duftende blomster odoratum 
Polygonatum odoratum (Miller) Druce Kantet konval. V-VI. Alm. 
P. latifolium (Jacq.) Desf. Bredbladet konval. 30-lOOcm. Bladene skin
nende pa begge sider. Blomsterne 1-5 sammen. Stænglen svagt dunet foro
ven, V-VI. Alm. 
P. multiflorum (L.) All. Storkonval. V-VI. Alm. 
P. verticillatum (L.) All. Kranskonval. V-VI, Alm. 

Paris quadrifolia L. Firblad . V-VI. Alm. 
Asparagus. Asparges, 

1. Kladodierne 

2. Stængler og 
It n 

3. Kladodierne 

4, Kladodierne 
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stærkt trekantede i tværsnit, skinnende verticillatus 
ikke " " " , mest matte 2 . 

grene finvortet-stri bede ••••••••••••••••••••••••••• 3. 
" jævne 4. 

i knipper pa 3-5(-10), krummede •••••••• brachyphyllus 
" " 10-20 pseudoscaber 
3-8(-5) sammen, over 0,2mm brede ·•··••••• officinalis 
10-30 sammen , O,l-0,2mm brede tenuifolius 

Asparagus verticillatus L. Trekantsasparges. 75-200m. Grenene stærkt 
furede, Kladod1.erne i knipper pa 10-20, 2-5cm x 0,5-l,2mm, med 3 skarpe 
ribber. 2-10 blomster på 2-4mm mellem kladodierne. V-VI. Spredt. 
A. brachyphyllus Turcz. (A. pallasii) Seglasparges. 25-50cm. Kladodi
erne 4,5-lOmm. Blomsterne 2 sammen, ikke sammen med kladodierne, 4-6mm 
med stilke pa 5-lOmm. Rødt bær. VI. Jud.constania. 
A. officinalis L. Alm. asparges. V-VII. Alm. 
A. pseudoscaber Grec. Flodasparges. -2m. Opret, Kladodierne 5-15 x 
0,2-0,5rnm. Blomsterstilkene l0-26rnm. 1-2 blomster sammen mellem klado
dierne, 4-6mm, Bærret 7-llmm, rødt. Spredt. 
A. tenuifolius Lam. Stenasparges. 30-lOOcm. Opret. Kladodierne 1-2,5 
cm. 1-2 blomster sammen mellem kladodierne på 6-Bmm; stilkene 10-25mm. 
Bærret l0-16mm, rødt. V-VI. Alm. 
Ruscus aculeatus L. Musetorn. 20-60cm. Halvbusk med mørkegrønne, stri
bede grene og mørkegrønne, æg-lancetformede, tornspidsede og stikkende 
kladodier på 20-30x8-14mm med blomster og frugter udgående fra midten 
af kladodiets overside. Blomsterne grønlige , 4mm. Rødt bær. II-V. Spr. 
R, hypoglossum L. Tungeblad. 20-40cm. Som den foregående, men oftest 
ugrenet. Bladene 5-lOcm, ikke stikkende. IV-V, Sj. 

AMARYLLIDACEAE 
Sternbergia colchiciflora W,& K. Stængelløs tordenurt. Ligner en gul , 
høstblomstrende krokus, dog med 6 støvdragere, Bladene dannes om forå
ret, 4-lOcm x 2-5mm, væk under blomstringen. Stænglen mest underjor
disk. Blosteret 3-4cm x 2-5mm. IX-X. Sj. 
Leucojum. Hvidblomme. Nikkende blomster med 6 ens, hvide blosterblade 
med en grøn plet lige under den fortykkede spids, 
L. vernum L. Vårhvidblomme. Dorothealilje. l2-35cm. Stænglen ofte læn
gere end bladene. Blomsten mest enlig, 15-22mm. III-IV. Spredt. 
L. aestivum L. Sommerhvidblomme. 35-60cm. Stænglen ofte kortere end 
bladene. En skærm på 2-5(1-7) blomster på 13-22mm. V-VI. Spredt, 
Galanthus nivalis L. Vintergæk, Bladene flade. Indre blosterblade kun 
med grøn spids. II-III. Alm. 
G. plicatus Bieb. Indrullet vintergæk. Bladene med noget omrullet rand 
1. knop og selv som modne, med en svag, bleg stribe pa oversiden. Indre 
blosterblades grønne spids undertiden ret stor. II-III. Jud.Tulcea. 



300. 
Galanthus elwesii Hooker f. (G. graecus) 8-27cm, Bladene med hættefor
met spids, indrullede i knop, Indre blosterblade med grøn plet både i 
spidsen og ved grunden. II-III, Sj. 
Narcissus poeticus L, Pinselilje, Blosterbladene overlapper hinanden, 
20-25mm, omvendt-ægformede til rundagtige, Bladene 6-lOmm brede, Forv, 
N. radiiflorus Salisb, (N, stellaris) Smalbladet pinselilje, 20-)0cm, 
Blosterbladene næppe overlappende, 22-)0mm, lancetformede. Bladene bla
grønne, 5-8mm brede, V-VI. Spredt, 

DIOSCOREACEAE 
Tamus communis L, Fedtblad. l-4m. Slyngplante med spredte, ret store 
(5-10x3-8cm), hjærteformede, fedtglinsende blade med 3-9 buekrwnmede og 
grenede årer, Små, 6-fligede, grønne blomster i klaser fra bladhjørner
ne.V-VI. Spredt. 

IHIDACEAE 
Sisyrinchium montanum Greene (S, angustifolium) Blaøje. 10-30cm, Blade
ne græsagtige, 2-3mm brede. Stænglen sammentrykt og vinget, 2-4 bla 
blomster sammen, Blosterbladene 10-18mm, med brodspids i et hak, V-VI. 
Sj. forvildet. 

~. Sværdlilje. 

1, Ydre blosterblade med en stribe gule har ·····••••••••••·•····•·• 2. 
uden hårstribe 11. 

2. Blosterrøret (2)2,5-5 x frugtknuden, Lave planter ·•··••••••••••• 3. 
11 højst2x 11 4, 

3, Blomsterne gyldengule. Begge hylsterblade spidskølede •• suaveolens 
11 ikke gyldengule. Hylsterbladene næppe kølede pumila 

4, Stænglen lav, indtil 30cm, ugrenet, med 1-2 blomster af bleggul 
grundfarve. Bladene 1-lOmm brede •••••••••••••••••••··•··•··· 5. 

!hvertfald de sene blade over 10mm brede 6. 
5. Bladene l-5(7)mm brede. Blomsterne m.m. lillabrogede •••••• humilis 

5-lOmm brede. Blomsterne bleggule reichenbachii 
6. Stænglen grenet fra grunden eller midten. Bladene ofte mindst lig 

stænglen .•..............•...........••. , • • . • . . . • . . . • . . . . . . . . 7. 
Stænglen kun grenet i øvre 1/2, Bladene ofte kortere end stænglen 8. 

7, Stænglen 10-30 ( 5-45) cm. Indre hylsterblad. 40-50xl0-22mm hungarica 
" 40-60 ( 30-75 )cm. " 11 5-6x3-4cm dacica 

8. Indre blos terblade gule eller gulbrune, jævnt smallere nedadtil 
variegata 

Indre blosterblade lilla eller hvide, brat smallere nedadtil 9, 
9, Hylsterbladene helt urteagtige ···•••·•····••···•···••···••• lepida 

" " eller delvist hindea&tige 10, 
10. Hylsterbladene hindeagtige i øvre 1/3-1/2 ······•••••••• germanica 

11 helt hindeagtige pallida 
11. Blomsterne gule eller hvidgule ••••••••••••••••••••••••·••·••·· 12. 

11 blå eller lilla 13. 
12. Ydre blosterblade ca. 4cm brede. Bladene 15-20mm brede pseudacorus 

11 13-lBmm 11 7-12mm halophila 
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13. Stænglen stærkt sammentrykt, 2-vinget ••····•••·•·•··•·· graminea 
" højst lidt sammentrykt, ikke vinget 14, 

14. Frugtknuden med et smalt næb på 12-40mm ········•••·•••••••••• 15, 
" uden næb 17. 

15. Stænglen 40-80cm. Grundbladene 8-12mm brede ••••••••••···· spuria 
11 højst 30cm. Grundbladene l,5-5mm brede 16. 

16. Hylsterbladene urteagtige. Ydre blosterblade 35-45mm sintenisii 
" hindeagtige. 11 

" 45-55mm pontica 
17. Stænglen 3-10(20)cm. Hylsterbladene bleggrønne •••••••• ruthenica 

11 50-l20cm, hul. Hylsterbladene brune, hindeagtige sibirica 

Iris sibirica L. Sibirisk sværdlilJe. Stænglen lidt sammentrykt, ofte 
med 3 sma blade. Grundbladene 4-lOmm brede. 1-3 blå blomster med op til 
10cm lange stilke og et 4-?mm langt blosterrør. V-VI. Spredt. 
I. ruthenica K-G, Engsværdlilje. Stænglen med ofte 2 sma blade. Blom
sterne enlige, de ydre blosterblade hvide med lilla årer. Hylsterbladet 
hindeagtigt med lyserød rand. V-VII. Alm. 
I. pseudacorus L. Gul sværdlilje. V-VII. Alm. 

I, spuria L. Blå sværdlilje. 40-BOcm. Ydre blosterblade blalilla med 
lilla arer og gul midterstribe. V-VI. Spredt. 
I. halo!hila Pallas 40-90cm. Ydre blosterblade bleggule med mørkere å
rer. Hy sterbladene med hindeagtige kanter og spids. V-VI. Sj. 

I. graminea L. Blommesværdlilje. 20-40cm. Bladene 5-15mm brede, Hyl
sterbladet helt grønt. 1-2 blomster med stærk frugtlugt. Ydre bloster
blade noget tungeformede. V-VI. Alm. 2 underarter: 
ssp graminea: Bladene kun tilsmalnede ved spidsen. Lilla blomster. 
ssp. pseudocy1erus (Schur) S06: Bladene tilsmalnede fra midten. Blom
sterne med gu lilla grundfarve. Spredt. 
I. sintenisii Janka Næbsværdlil j e. 15-30cm. Hylsterbladene kølede. Blå
lilla blomster, Ydre blosterblade 8-12mm brede. Frugtknudens næb 12-22mm 
Planten ofte 2(3)-blomstret, V, 2 underarter: 
ssp. sintenisii: Bladene 3-5(6)mm brede med 6-10 tydelige årer. Hylster
bladet ikke opblæst, utydeligt året. Sj. Jud.Tulcea. 
ss~. brandzae (Prodan) Webb & Chater: Bladene l,5-3,5mm brede, med 2-5 
ty elige årer. Hylsterbladet ofte stærkt opblæst, tydeligt året. Spredt 
I. pontica Zapai. (I. humilis Bieb.) Lav sværdlilje. Stænglen l-4cm 
med 2-3 lange blade. Blomsten enlig, rødlilla, broget med hvidt, gult 
eller brunt. Ydre blosterblades negl så bred som pladen. V. Sj. 

I. humilis Georgi (I. arenaria) Sandsværdlilje. Stænglen 5-12cm. Jord
stænglen 2-5mm tyk. Ydre blosterblade gullighvide med lilla arer, indre 
rødlilla med mørkere årer. De ydre rundagtige. V-VI. Sj. 
I. pumila L. Dværgsværdlilje. Stænglen højst lem. Bladene 4-17mm breT 
de. Blomsterne enlige, gule, blå eller lilla. Hylsterbladene 5-lOcm, 
hindeagtige foroven. Blosterrøret 4-9cm. IV-V. Alm. 
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Iris reichenbachii Heu:ffel Kølet sværdlilje. Stænglen 4-30cm. Bladene 
5-lOmm brede. 1-2 lilla til brunlilla eller grønliggule blomster, un
dertiden med lilla årer. Blosterrøret 15-25mm. V. Sj. 
I. su.aveolens Boiss.& Reuter Vellugtende sværdlilje. Stænglen 1-6(17) 
cm. Blosterrøret 35-50mm, ca.= blosteret. III-IV. Jud.Constan~a. 

I, hungarica W.& K. (I.aphylla p.p.) l0-30cm. 3-5 lilla til rødlilla 
blomster. Hylsterbladet urteagtigt, ofte lillaspidset, V-VI. Spredt, 
I, dacica Beldie (I, aphylla p,p,) Nær foregående, VI-VII, Sj. 

I, variegata L, Broget sværdlilje. Stænglen 15-40cm. Bladene mørke
grønne, ofte krummede, Ydre blosterblade gullighvide med mørklilla til 
rødbrune årer, Hylsterbladet opblæst og urteagtigt, V-VI, Alm. 
I, lepida Heuffel (I, variegata p.p.) 30-60cm, VI. Jud,Timi~: Liebling 

I, germanica L. Havesværdlilje, 40-90cm, Bladene 2-4cm brede, Blomst
erne blåhiia, de ydre olosterolade med gullig grund, V-VI, Dyrk,& Forv 
I, pallida Lam. Bleg sværdlilje. 15-l20cm. Bladene l-4cm brede, "blå
grønne. 3-6 lilla blomster. Hylsterbladene 2-3,5cm, sølvhvide. V-VI, 
Jud,Mehedin~i: Virciorova ved Jærnporten. 
Crocus. Krokus. 

1. Blomsterne gule , , , , •• , , , .. , ...... , , •• , ...... , .................. 2. 
hvide eller lilla 3, 

2, Støvfanget så langt som støvknapperne eller lidt længere 
chrysanthus 

Støvfanget kortere end støvknapperne flavus 
3. Vårblomstrende: II-V. . .......................................... 4. 

Høstblomstrende: VII-X 5, 
4, Bladene ca, l,2mm brede, Løghinden groft nettrævlet •• reticulatus 

4-8mm brede·, Løghinden ikke " " vernus 
5, Bladene 7-lOmm brede. Løghinden kun nettrævlet øverst •• banaticus 

" l-3mm " helt t1 pallasii 
Crocus vernus (L.) Hill (C, heuffelianus) Varkrokus, Løghinden med 
fine parallelle trævler eller svagt neotrævlet. Blosteret mest lillat. 
Griflen kort 3-grenet med udvidede og frynsede spidser. III-V. Alm. 
c, reticulatus Steven Netkrokus, Ydre blosterblade med 3 mørklilla 
striber, spidse, Griflen dybt 3-grenet, II-III. Spredt. 

c. flavus Weston Løghinden paralleltrævlet, ikke ringformet opsplittet 
forneden, Bladene 2,5-4mm brede, Griflen svagt delt i 3 korte grene. 
III-IV, Alm. (C, moesiacus). 
C, chrysanthus (Herbert) herbert Guldkrokus, Løghinden jævn, papirs
eller iæderagtig, ringformet opsplittende forneden. Bladene 0,5-2,5mm 
brede, Griflen 3-grenet, III-IV, Sj, 
C. pallasii Goldb, Malurtskrokus, Bladene mangler ofte under blomst
ringen, Griflen rød eller mørkorange, dybt 3-grenet. IX-X, Jud,Const. 
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Crocus banaticus Gay Spidsblomstret krokus . Løghinden paralleltrævlet 
forneden, nettrævlet øverst, Bladene mangler under blomstringen. Grif
l en lyslilla, mangegrenet. VII-IX. Alm. 
Gladiolus. Jomfrufinger. Bladene sværdformede. Røde blomster med krum
met ryg på 2,5-5cm med lidt uens blosterblade. Akset tit ensidigt, 

1, Støvknapperne længere end støvtrådene ••••••·•·•••••••••• italicus 
" lig eller kortere end støvtradene 2. 

2. Støvfangene ægformede med brat tilsmalnet grund ·••••••· illyricus 
" spatelformede med jævnt tilsmalnet grund 3, 

3. Løghinden paralleltrævlet. Kapslen så lang som bred imbricatus 
" nettrævlet. Kapslen 14-16x8-10mm paluster 

Gladiolus italicus Miller Markjomfrufinger. 40-70cm, Nedre skeder ofte 
røde, tit lysplettede. Akset ofte svagt toradet, øverste blosterblade 
længere end de 2 ved siden af. 
G. ill~ricus Koch Illyrisk jomfrufinger. 30-60cm. Blosteret 3cm, røret 
lidet rumt. Kapslen ca, så lang som bred, Løghinden parallelorævlet, 
dog smalt nettrævlet øverst, 3-10 blomster, V-VI, Jud,Mehedin~i. 
G. imbricatus L, Kratjomfrufinger. 30-60cm. 4-12 blomster, Blosterbla
dene ret ens. Blosterrøret tydeligt krummet. V-VII, Alm. 

G, paluster Gaudin Kærjomfrufinger, 30-50cm. Akset med 2-5 blomster, 
Eilers som foregående, Vekselvåde enge. V-VI, Sj. Jud.Bihor, Jud,Arad. 
~• Siv, JUNCACEAE 

1. Alle blade grundstillede, trinde og stængelagtige ••••••••••••·• 2, 
Bladene forskellige fra stænglerne 7, 

2. Blomsterstanden længere end eller lig sit støtteblad ·•··••••••• 3. 
" trængt til side af det lange, stængellignende 

støtteblad 4, 
3, Blosteret gulliggrønt, mindst af kapslens længde ••••·•• maritimus 

t1 brunt, kortere end kapslen littoralis 
4. Med krybende jordstængel • , , •••• , •••• , •••••• , ••••• , ••• , filiformis 

Tueformet 5, 
5, Nedre bladskeder sortbrune og skinnende ·•••••••••••••••• inflexus 

" " gulbrune og matte 6, 
6, Nøglet kugleformet sammentrængt, Stænglen rillet ••• conglomeratus 

Blomsternøglet oftest åbent, Stænglen jævn effusus 
7, Hver enkelt blomst med 2 forblade ved grunden •••••••••••••••••• 8. 

Den enkelte " uden " " " 13, 
8. Enårig ••....••..•••••••..•. . •.••...................•.......•... 9. 

Flerårig 10. 
9, Kapslen 2-3mm, Støvknappen 1/4-1/3 x støvtraden ••·•••·• minutulus 

" 3-5mm, " ca. 1/2 x bufonius 
10. Bladskederne med lange, dybtfligede øren ••••••••••••••• trifidus 

uden dybtfligede øren 11. 
11, Stænglen uden midterstillede blade ••••••••••••••••••••••· tenuis 

" med 1-2 midterstillede blade 12, 
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12, Blosteret 1/2-2/3 x den gule til kastanjebrune kapsel compressus 

11 ca, lig den rød- til sortbrune kapsel gerardii 
13. Blomsterstanden med 1-3 nøgler ••••••••••••••• •••••• ••••·••··• 14. 

11 
" mange nøgler eller enkeltblomster 15. 

14, Nederste støtteblade bladagtigt, Oftest 2 nøgler ••••·· castaneus 
l nøgle uden bladagtige støtteblade triglumis 

15, Alle blosterblade butte og blege •·•••••••·•··••·•·· subnodulosus 
Ydre blosterblade spidse, alle mørkebrune 16. 

16, Bladene 5-11-kantede som friske •••••• , ••••••••••••••••••••••• 17. 
ikke kantede 18. 

17. Kapslen længere end blosteret, langnæbbet ••••• •• •••••••• atratus 
" ca. lig blosteret, med en kort brod thomasii 

18. Indre blosterblade tydeligt længere end de ydre acutiflorus 
Blosterbladene lige lange 19, 

19, Indre blosterblade noget butte, Bladets tværsnit rundt •• alpinus 
Alle spidse, Bladets tværsnit elliptisk articulatus 

Juncus maritimus Lam. Strandsiv. VI-VII. Sj. østlig, 
J, littoralis C,A.Meyer Hindeblomstret siv. 50-lOOcm, Stænglerne noget 
stikkende. Blosterbladene 2,5-3mm, bredt hindekantede, de ydre butte, 
de indre ofte længere . Kapslen 2,5-4mm, butspidset , VI-VII. Sj. Østlig, 
J, filiformis L, Trådsiv, VI-VIII. Alm. 
J. inflexus L, Blågråt siv. VI-VIII. Alm. 
J. effusus L. Lysesiv. VI-VIII. Alm. 
J. conglomeratus L, V-VI, Alm. 
J, trifidus L, Trekløftsiv. 5-40cm. Krybende jordstængel med meget 
tætstillede stængler. 1-4 blomster sammen. Stænglen mest med 3 blade, 
der rager langt op over blomsterne. VII-VIII. Alm. Alpin. 2 underarter: 
ssp. trifidus: 5-25cm. Stængelbladene som støtteblade for blomsternøg
lerne, disse mest med 2-3 blomster. 
ssp. monanthos (Jacq.) Asch.& Gr.: Enblomstret siv. 20-40cm. Kun det ø
verste stængelblad som støtteblad for den oftest enlige blomst. 
J. compressus Jacq, Fladstrået siv, VI-VIII, Alm. 
J, gerardii Loisel. Harril, VI-VIII. Alm. 
J, tenuis Willd, Tuesiv, VI-IX, Alm. 
J. bufonius L. Tudsesiv, V-IX. Alm. 
J. minutulus Albert & Jah . Spædt siv . 
J, subnodulosus Schrank Butblomstret siv. VI-VII. Spredt. 
J. atratus Krocker Sort siv, 30-lOOcm. Grågrøn plante. De friske blade 
med længderiller. Blosterbladene skinnende sorte. Kapslen trekantet-æg
formet, næbbet ofte noget skævt. VII-VIII. Alm. 
J . thomasii Ten. Kantet siv. 25-60cm. Bladene med kantet tværsnit og 
fladere rygside. 5-30 hoveder med 10-20 sortbrune blomster, Blosteret 
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tilspidset til brodspidset. Kapslen but med kort brod, VI-VII. Alm. 
Juncus acutiflorus Ehrh, Spidsblomstret siv. VI-VII. Spredt. 
J. altinus Vill. Sodsiv. VI-VIII, Alm. 3 underarter: 
ssp.uscoater (Schreber) Lindb.f.: 30-60cm. Mange nøgler med ofte 3-10 
mørkt rødbrune eller sortagtige blomster. 
asp. alpinus: 10-25cm. Ofte få nøgler med 2-3 kastanjebrune blomster. 
Kapslen mest sort, læn~ere end blosteret. M.Hodnei ?. M.Tarcu. 
ssp. carpaticus (Simk.) Borza : Som foregående, men kapslen kastanjebrun 
og af blosterets længde. Alm. 
J. articulatus L. Glanskapslet siv, VII-VIII, Alm. 
J. triglumis L. Trillingsiv, 6-15cm. Oftest tueformet. Endestillede, 
3-5-blomstrede nøgler med oftest bleggule blosterblade, der er kortere 
end kapslen, VII-VIII. Spredt. 
J. castaneus Sm. Kastanjesiv. Krybende med oftest enlige skud. 1-3 nøg
ler på 3-10 blomster med sortbrune blosterblade og pafaldende store 
frugter på 7-8mm. VII-VIII. M.Rodnei, 
Luzula. Frytle, 
1. Blomsterne enlige • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2. 

11 i fler- til mangeblomstrede nøgler 4. 
2. Bladene 5-lOmm brede, uden nogen kort brodspids ••••••••••• pilosa 

l,5-3mm , 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 aben top •••••··••·•••• 5. 

" i mangeblomstrede hoveder i skærm eller aks 7. 
5, Bladene glatte ••••••··•·····•••••••••••••·•·••••··•• alpinopilosa 

randhårede 6. 
6, Blosteret hvidligt eller rødligt anløbent ••••••••••••• luzuloides 

" brunt silvatica 
7. Blomsterstanden aksformet og nikkende ••·•••••••••••••··•• spicata 

" skærm- eller hovedformet 8. 
8. Ydre blosterblade tydeligt (l/2mm) længere end de indre ••·•··•· 9. 

Alle " m.m. lige lange 10. 
9 . Blosteret sortbrunt ..................................... sudetica 

gulliggrønt til lysebrunt pallescens 
10. Støvknappen 3-6 x støvtråden. Griflen l-2,5mm •·•••·•• campestris 

11 højst 2 x støvtraden. Griflen 0 ,3-0 , 7mm multiflora 

Luzula campestris (L.) DC. Markfrytle. III-V. Alm. 
L. multiflora (Retz.) Lej. Mangeblomstret frytle. V-VI. Alm. 
L. pallescens Sw. Lysblomstret frytle, 10-30cm. Planten lyst gulgrøn, 
tættuet, uden udløbere. 5-20 hoveder med 5-20 blomster; det midterste 
hovede m.m. siddende, resten stilkede. VI-VII, Spredt, 
L, sudetica (Willd,} DC. Sort frytle, 15-30cm. Planten græsgrøn, løst
tuet, med underjordiske udløbere. Bladene tæt savtandede, de nedre 2-4 
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mm brede. 3-6 hoveder med 5-10 blomster, alle stilkede. VI-VIII.Spr. 

Luzula s~icata (L.) DC. sst. mutabilis Chrtek & Krisa Aksfrytle. Mest 
7-l5cm, ladene mest rende ormede. Akset ægformet, dets støtteblade 
langt randhårede. Blosterbladene med brodspids. VI-VIII. Spredt. 

L. silvatica (Hudson) Gaudin Stor frytle. VI-VII. Alm. 

L. luzuloides (Lam.) Dandy & Wilmott (L. albida) Bleg frytle. VI-VII. 
Alm. 2 unuerarter: 
ssp. luzuloides: Toppen åben. Blosteret hvidligt, 
ssp. cuprina (Rachel) Chrtek & Krisa: Toppen m,m, sammentrængt, Blo
steret rødligt anløbent, 

L, albinopilosa (Chaix) Breistr, ssp. obscura Frohner Fingrenet fryt
le, 1 -30cm, Bladene 3-6mm brede. Blosteret mørkebrunt, Kapslen tre
kantet-ægformet, VII-VIII, Spredt. 

L. pilosa (L,) Willd. Håret frytle, IV-V. Spredt. 

L. forsteri (Sm.} DC. Smalbladet frytle, 15-30cm, Uden udløbere, Ned
re bladskeder rødlilla til lilla. V-VI, Sj. 

L. luzulina (Vill.) DT & Sarnth. Gullig frytle. 10-25cm, Med 3-lOcm 
lange, tynde, underjordiske udløbere. Nedre bladskeder gullige til 
brune. VI-VII. Sj. 

GRAMINEAE 

Aksgræsser: Småaksstanden bestar af et enkelt eller flere aks, hvor de 
enkelte småaks sidder m.m. lige på aksets akse, eller hvor hvert andet 
kan være kortstilket. 

Duskgræsser: Småaksstanden danner en sammentrængt top, hvor man ved 
ombøJning Kan erkende, at småaksene sidder på korte, grenede stilke og 
derfor ikke lige på aksen. 

Topgræsser: Småaksstanden en top (eller klase} med for det meste syn
lige stilke, 

Aksgræsser 

1, Strået med flere aks •·•• •• •••••••••••••••••••••••••••••••••••· 2. 
1 aks 8. 

2. Aksene m.m. tydeligt fingerstillede ................ ••., • ., .... 3. 
" klasestillede 5. 

3. Småaksene med en 8-16mm lang, knæbøjet stak ••••••••• Dichanthium 
" uden stak 4, 

4, Skedehinden hårformet. Flerårig ····••···•······•·••••·•· Gynodon 
hindeagtig. Enårig Digitaria 

5. Skedehinden hårformet ••••.......•..•.••••.•••••••..•• , •...• , •. 6. 
hindeagtig 7. 

6. Småaksstanden tæt og duskformet •·•••··•••··••••··•••·· Aeluropus 
" åben og topformet Cleistogenes 

7, Yderavnerne uens, Med eller uden s,ak ••••••••••••••• Echinochloa 
ens, Ingen stak Beckmannia 
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8. 2-6 småaks ved hvert led ....................................... 9. 
1 " 12. 

9 . Småaksene med 4-6 blomster ••••.•••••••••••••••••• , •••••••• Leymus 
1(2) 10. 

10. 2 småaks ved hvert led ·····••••••••••••··•·•·•••••• Taeniatherum 
3 " 11. 

11. Alle småaks stilkede • , .•• , , ••• , , •••••••••••••• , • , • , , • Hordelymus 
Midtersmåakset siddende iiordeum 

12. Småaksene 1-blomstrede ••••.••••••.••••••••••••••••••••..•.•.. 13. 
flerblomstrede 14. 

13. Akset ensidigt ••••.•••.••..•• , ..•••••••••••••••••••.••••• Nardus 
" toradet Psilurus 

14. 1 yderavne. Småakset vender kanten mod aksen ............. Lolium 
2 yderavner 15. 

15. Yderavnerne længere end det 2-blomstrede småaks ......• Pholiurus 
" kortere " småakset 1 6. 

16. Yderavnerne sylformede, med 1 ribbe. 2-blomstrede ~smaaks Secale 
" ikke sylformede, med (1-)3-flere ribber 17, 

17. Flerårig ... , .......•. , •........• , .••.•........•.............. 18. 
Enårig 21. 

18, Akset 5-15mm, ægformet. Småaksene 3-7mm, uden stak •••• Oreochloa 
" længere og forlænget 19. 

19, Småaksene sidder på en kort (ca. 2mm lang) stilk ,,. Brachypodium 
" siddende 20. 

20, De enkelteaksled højst 1mm, Småaksene skrat udstaende Agropyron 
" " " minds't 2mm. " til trykte Elymus 

21. Yderavnerne med 2 børstehårede køle •••••···••••••••••• Dasypyrum 
" anderledes 22. 

22. Inderavnernes ribber løber sammen mod spidsen •••••••• Eremopyrum 
" " " ikke sammen mod spidsen 23, 

23, Yderavnerne hvælvede, med 2-4 tænder eller stakke Aegilops 
" kølede, med 1-2 tænder Tri ticum 

Duskgræsser 

1. Med kraftige børster mellem smaaksene •••••••••••••••••••• Setaria 
Uden " " 11 2. 

2. Dusken lådden af lange stakke ••••••••••••••••••••••••·· Polypogon 
" ikke lådden af stakke 3, 

3, To slags helt forskellige småaks: golde og frugtbare Cynosurus 
Småaksene ens 4, 

4. Yderavnen med 1/2-lmm lange krogbørste r ••••••••••••••····· Tragus 
" uden krogbørster 5. 

5, Småakset med 1 frugtbar blomst ................................. 6. 
" " 2-flere frugtbare blomster 13. 

6. Yderavnerne med en knudeformet fortykkelse ved grunden Gastridium 
" uden knude ved grunden 7, 

7. Inderavnen med stak , • , ••••••••• , •••••••••••••• , • , • , •• , , , • , • , ••• 8, 
uden stak 9. 

8. Yderavnerne lige lange , , ••• , • , , , •••••••••• , • , ••• , • • • • • Alope curus 
uens Anthoxanthum 
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9. Skedehinden hårformet. Enårig •••••••••••.•••••••••••••••• Crypsis 
" hindeagtig 10. 

10. Småakset ll-13mm. Dusken 10-25cm .•••••.••.•••••••••••• Ammophila 
mindre 11. 

11, Yderavnen med en vinget køl •···•···•···•·•··••·•····••• Phalaris 
" uden en ° •• 12 . 

12. Inderavnen langhåret ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Me lica 
" glat eller korthåret Phlewn 

13. Dusken naget ensidig • • • • • . • • • .. • • .. .. .. .. .. .. • • .. .. .. .. • • • • • • 14. 
" alsidig eller toradet 15. 

14. Enårig. Hindeagtig skedehinde ••••••••••••••••••••••• Sclerochloa 
Flerårig. Hårformet II Aeluropus 

15. Inderavnen med 2-5 brodspidsede tænder ••••.•••••••••••• Sesleria 
" but eller spids 16. 

16. Dusken forlænget, 2-15cm lang, alsidig •••.••••••••••••• Koeleria 
ægformet, 5-15mm, toradet Oreochloa 

Topg.cæsser 

1. To slags småaks, frugtbare og golde, ganske forskellige Cynosurus 
Småaksene ens eller ret ens 2. 

2. Småakset med 1 frugtbar blomst •••••••••••••••••••••••••······•• 3. 
11 

" 2-flere frugtbare blomster 22. 
3. Småaksene i grupper på 1 siddende og 1-2 stilkede •····•·•·••·•• 4. 

" stilkede 5. 
4. Bladene 3mm brede. l siddende+ 2 stilkede smaaks •••• Chrysopogon 

l-7cm brede. 1 siddende+ l stilket Sorghwn 
5. Yderavnerne mangler eller meget sma ............................ 6. 

" mindst af inderavnens længde 7, 
6. Opstigende flerårig ...............•.. , .•.•..•.....•..• , .. Leersia 

Opret enårig Oryza 
7. Toppen l0-80cm, dækket af lange, hvide hår ····••·•••••• Erianthus 

" ikke n " " " u 8 • 
8. Småakset med l frugtbar og 1-2 golde blomster ••••••.••••••••••• 9. 

11 uden golde blomster 13. 
9. Med hårformet skedehinde ••••••.•••••••••••••••••••••••••• Panicum 

" hindeagtig 11 10. 
10. En lang, knæbøjet stak på 10-20mm •••••••···••••·•· Arrhenatherum 

Højst med en 5mm lang stak 11. 
11. Småaksene ikke brune ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Holcus 

brune 12. 
12. Skeden ender i en spids modsat bladpladen ••••••• Melica uniflora 

" uden en sådan spids Hierochloe 
13. Modne inderavne tykkere end yderavnerne og skinnende ·•··••••· 14. 

11 " ej n u 18. 
14. Inderavnen uden stak •• , •• , •••••• , •••••••••••••••••••••••••••• 15. 

med 16. 
15. Inderavnen korthåret på ryggen. Em;rig •••• , ••••••••• , •• Zingeria 

glat Milium 
16 • Inde ravnen glat ..... , ............. , . , ••••..•. , , . , . . • Fi pta the rum 

håret 17, 
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17. Stakken højst lem. Inderavnen jævnt langhåret (3-6mm) Achnatherum 

Stakken minds t 1,5cm Stipa 
18. Med en stak på 3-5 x inderavnen. Enårig ••••••••••••••••••• Apera 

Stakken højst 2 x inderavnen 19, 
19. Blomsten med hår ved inderavnens grund •••••••••••• Calamagrostis 

0 uden " 20, 
20. Inderavnen 1-ribbet. Skedehinden hårformet ••••••••••• Sporobolus 

3-5-ribbet. Skedehinden hindeagtig 21. 
21. Bladene 8-16mm brede ••••••···••••••••••·••• Phalaris arundinacea 

" l-3(-6)mm brede Agrostis 
22. Inderavnerne omgivne af m.m. lange, hvide hår. Over lm Phragmites 

" ej 11 11 lange hvide hår 23. 
23. Skedehinden hårformet ........................................ 24. 

" hindeagtig 27. 
24. Enårig. Aflange småaks med små, taglagte avner ••.•••• Eragrostis 

Flerårig 2 5. 
25. Inderavnen med 3 tænder eller spidser fortil •••••••••• Danthonia 

t1 " en enkelt spids 26. 
26. Stænglen med 1 knæ, Yderavnerne ret ens •••••••••••••••·• Molinia 

11 flere knæ. Yderavnerne uens Cleistogenes 
27. Inderavnen med en ryg- eller grundstillet, oftest knæbøjet 

stak, der kan være skjult bag yderavnerne ••·••••••··•···· 28. 
Inderavnen uden eller med en endestillet stak 35. 

2 8. Enårige • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 9. 
Flerårige 31. 

29. Småaksene l,5-3,5mm ··•····•·•••••••••·••••••••••••••••••••• Aira 
10-30mm 30. 

30. Småaksene m.m. oprette •••·•···•••·•••••••••••••••••••• Ventenata 
hængende Avena 

31. Småaksene 3-9mm. Stakkene 2-8mm ....... , ...................... 32. 
10-25mm. Stakkene 10-25mm 34, 

32. Stakken kølleformet fortykket. Stærkt blagrøn •••••• Corynephorus 
ikke køllefonnet fortykket 33. 

33. Stakken udgår fra inderavnens underste ½3• 2 blomster Deschampsia 
ti 

11 
" øverste l 2. 2-4 11 Trisetum 

34. Nye skuds blade med indrullet, U-formet tværsnit Helictotrichon 
t1 t1 t1 " fladt eller V-formet t1 Avenula 

35. Den ene yderavne af små.aksets længde ..................... Melica 
Begge yderavner kortere end småakset 36. 

36. Småakset med 2 frugtbare blomster •••·••••·••••••·•···· Catabrosa 
ti " flere frugtbare blomster 37. 

37. Inderavnen med hjærteformet grund. Hængende små.aks •••••••• Briza 
" uden 38. 

38. Inderavnen kløvet, oftest med en stak fra kløftens grund Bromus 
t1 ikke kløvet 39. 

39. Enårig 
Flerårig 

• , ....•....•....•......•......•...•..•...••..•.••• , • , . . 40. 

40. Inderavnen langstakket 
uden stak 

41. 
Vulpia 

Poa 
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41. Inderavnerne hvælvede •.•.. , . , ..•..•. , ..•..•........•••• , .•.. 42. 
kølede 44. 

42. Inderavnerne med en stak e l ler skarp spids fortil •••••• Festuca 
butte eller afskårne fortil 43, 

43, Øvre yderavne 3-ribbet. Inderavnen utydeligt 5-ribbet Puccinellia 
" " 1-ribbet. " 7-11-ribbet Glyceria 

44, Småaksene duskformet samlede i grenenderne, Nedre topgrene 
enlige ...............•....•...•.•..•........... . .. Dactylis 

Småaksene ikke duskformet samlede, Topgrenene SJ, enlige 45, 
45, Inderavnen svagt kølet, spids eller med kort stak Bellardiochloa 

" tydeligt kølet, uden stak Poa 

Festuca. Svingel. Den nøj agtige bestemmelse af de smalbladede arter 
kræver et mikroskopisk bladtværsnit, og nøgle og beskrivelser bør deF
for kun ses som vejledende, 

1, Stængelgrunden med et 8-lOcm langt og l-2cm tykt hylster af 
bladskeder ••••••••••••.•••••• , ••••.• , ••••••••••••• uaniculata 

Intet sådant hylster af bladskeder - 2. 
2. Bredere blade mindst 5mm breæ, flade eller furede ••••·••••••••• 3. 

Alle blade under 5mm brede, ofte foldede 7, 
3. Skedehinden tydelig, l-3mm lang •••••••••••••••••••••••••••••••• 4, 

" uskelnelig eller yderst kort 5, 
4. Ingen udløbere. Bladskederne glatte ·•·••••••·•••••••••• alti ssima 

Med udløbere. Bladskederne randhårede drymeja 
5. Inderavnen med en 10-15mm lang, snoet stak ••·••••••••••• gigantea 

" uden stak eller denne højst 2, 5mm og ret 6. 
6. De nederst e 2 topgrene med 1-3 og 4-6 småaks ••·••·••••· pratensis 

" " " " hver med 5-15 småaks arundinacea 
7. Grundbladene gennemgående flade som friske ••••••••••·•••••·••·• 8. 

" børsteformede 9, 
8, Uden stak ....•... , . , . , .. , . , .•..•.. , , .••. , .••••......•.. carpatica 

Med diffusa 
9, Skedehinden l/2-7mm lang, tydeligt synlig •••••••••••••••••••·· 10. 

" under l/2mm 14. 
10. Bladene meget stive og stikkende, blågrønne •••··•·•••···•· eskia 

" ikke stikkende 11. 
11, Skedehinden spids og lang, 3-7mm ••••·••• Bellardiochloa violacea 

" højst 2-3mm 12, 
12. Bl adene ru mod spids en. Toppen 2-4cm, opret ••·•••••• quadriflora 

" jævne. Toppen 3-lOcm, lidt nikll:ende 13, 
13, Småaksene med 3-4 blomster, med gulgrøn grundfarve •••·· xant hina 

" " 4-9 " versicolor 
14, Visne blads keder optrævlede ••••••••••··••••••···••·····••••·· 15, 

" " ikke optrævlede 21. 
15, Bladene friskgrønne og ski nnende, Småaksene skinnende ··•••••• 16. 

grågrønne og matte. Småaksene matte 17, 
16. Inderavnen kun med enkelte randhår i spidsen ·•·•••••••··• nitida 

randhåret hele vejen picta 
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17. Inderavnens stak højst 1mm ····•••••••·••••••••••••• trichophylla 
" " over 1mm 18. 

18. Toppen l-2,5cm. Stænglen 6-12(20)cm ••••••••••••••••• bucegiensis 
" 4-15cm 19. 

19. Tæt tueformet, udløbere højst 2-5mm ·•··••·····••••·•· nigrescens 
Løst tæppedannende med udløbere 20. 

20. Toppen 9-15cm, aben. Småakset mindst 8-blomstret •••••••• diffusa 
" 6,5-14cm. Småakset med 6(-8) blomster rubra 

21. Stængelbladene flade ••••••• , ••••••• , •••••• , •••••••• • •• •• •••••• 38. 
" smalle ~-

22. Stakken gennemgående over 1/2 x inderavnen ••••••••••••·•••••• 23, 
" " under 1/2 x " 25, 

23. Småakset med 3 blomster •••••••••••••••••••••••••••••• panciciana 
4-6 blomster 24, 

24. Toppen 5-12cm. øvre yderavne 4,6-4,9mm •••••••••••••••• dalmatica 
" 3-5,5cm. " " 4-4,5mm callieri 

25, Bladene jævne, højst svagt ru mod spidsen ••••·••••••••··••··· 26, 
ru, i det mindste mod spidsen 29, 

26. Stakken højst 1mm •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 27. 
over 1mm 28. 

27. Løvskuddenes bladskeder helt åbne •••••••••••••••••••••• vaginata 
" 

11 1/2 ( -4/5) lukkede arne thystina 
28. Småaksene blågrønne med lillat anstrøg ••••••••••••·• pachyphylla 

" " og stærkt blåduggede pallens 
29. Bladene tydeligt langharede pa begge sider •••••••••••••• wagneri 

højst filtede nær grunden 30. 
30. Bladene mest under O, 5mm tykke . ............................. , 31. 

" over 0,5mm " 34. 
31, Stakken 0-0, 4mm •••..•..•••.••••••••.••••••••.• , • , •.. , tenuifolia 

1/4-1/2 x inderavnen 32. 
32. Stakken 1/3-1/2 x inderavnen. Topgrenene svagt ru ••·•· vale siaca 

1/4-1/3 x • " ru 33. 
33, Strået mest rut foroven, Inderavnen 3,5-4,5mm ••••••••••••• ovina 

næsten helt jævnt. 2,6-3,4mm pseudovina 
34. Småaksene bleggrønne. Strandplante •••••••••••··••••··· arenicola 

" grønne, blågrønne eller lilla 35, 
35. Toppen tæt, Småaksene ofte lilla ............................. 36. 

11 m.m. åben. Småaksene ikke lilla 37. 
36, Løvskudsbladskederne 1/4-1/3 lukkede. Alpin plante ••••• airoides 

" kun lukkede ved grunden stricta 
37. Toppen (6)8-15cm, Inderavnen langt tilspidset pseudodalmatica 

" 4, 5-8 ( 9, 5) cm. Inderavnen ikke sådan rupi cola 
38. Inderavnen med en stak på 2-3,5(-6)mm ···••·•·•·•••• heterophylla 

" uden stak porcii 

Festuca altissima All. Skovsvingel. VI-VII. Alm. 

F, dr!meja Mert.& Koch Bjærgsvingel. 70-llOcm. De golde skud med 2-3 
plade øse bladskeder, der hurtigt bliver trævlede og forsvinder. Toppen 
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10-30cm, åben og nikkende. Småaksene 7-8mm. VI-VII. Alm. 
Festuca gigantea (1.) Vill. Kæmpesvingel. VII-VIII. Alm. 
F. pratensis Hudson Engsvingel. V-VII. Alm. 2 underarter: 
ssp, pratensis: Ingen stak. Bladene 3-5mm brede og grønne. 
ssp, aåennina (De Not,) Hegi: En stak på 1/2 x inderavnen, Bladene 5-8 
mm bre e, lidt blågrønne på oversiden. Spredt. 
F, arundinacea Schreber Strandsvingel. 3 underarter: 
ssp. arund1nacea: Inderavnen m.m. uden stak (under 1mm). Alm. 
ssp. orientaiis (Hackel) Tzvelev: Inderavnen med en stak pa ca2rnm. Bla
dene ret stive. Toppen kun nikkende foroven. Inderavnen ca. 6mm. Alm . 
ssp. subalpina (Hackel): Inderavnen med en stak på 2-3rnm, Bladene blø
de. Hele toppen nikkende. Inderavnen 8-9rnm. Spredt, 
F. carpatica F.G.Dietr. 40-70cm. Tæt tueformet med udløbere, Bladene 
blagrønne. Ydre skeder på de kraftige løvskud er uden plade og skællig
nende. Toppen nikkende. Småaksene blegt gragule. VII-VIII. Spredt. 
F. eskia Hamond Stikkende svingel. 30-35cm. Bladene 0,7-l,6mm tykke, 
ofte lidt krumme, jævne . Toppen 5-9 , 5cm, nikkende. Smaaksene m.m. bro
gede. Stakken O-l,5mm.? (Pyrenæisk artJ, 
F, guadriflora Honckeny (F. pumila) Lav svingel. 10-20cm. Bladene hår
de, men ikke stikkende, ru i øvre halvdel; de goldeskudslem lange, de 
øvre 4-6cm. Småaksene rødt, brunt og gult brogede. Stakken 0,2-lmm. Sj. 
F, versicolor Tausch Forskelligfarvet svingel, 15-50cm. Bladene 0,4-
l,2mm tykke, de nedre 1/5-1/2 x de øvre. Løvskuddenes skeder 1/2 lukke
de, Yderavnerne bredt hindekantede. Toppen nikkende, VII-VIII, Alm.2ssp 
asp. versicolor: Toppen 3-6cm med jævne grene. Smaaksene med 4-6 blom
ster. 

•ssp. dominii Krajina: Toppen 6-Bcm med ru grene. Smaaksene med 6-9 
blomster. M,Rodnei. 
F. xanthina R.& Sch. 25-58cm. Bladene 0,3-0,7mm brede, bløde, halvbut
te, Skederne ofte nedadvendt ru, Toppen 4-9,5cm, lidt nikkende, grenene 
m.m. tæt korthårede, Inderavnen bredt hindekantet, 
F. ~aniculata (1.) Sch.& Th. Guldsvingel. 50-90cm. Bladene 2,2-4mm 
½re e , ofte foldede, blågrønne ovenpå, Toppen aben, Småaksene 9-llmm, 
gyldentgule, uden stak, 

F. porcii Hackel Syvribbet svingel. -90cm. Bladene 7-l,2mm brede, Ske
derne 2/3 lukkede . Toppen 13-18cm, åben , grenene ret langbørstede. In
deravnen ca. 6,2mm. Alpin. 
F. amethystina L. ssp. orientalis Krajina Ametystsvingel. 30-60cm. 
Bladene 0,3-0,75mm tykke, ikke stive, Toppen 4- 15cm, ret åben, Bladske
derne ofte lilla. VI-VII. Spredt. 
F. heterophylla Lam. Forskelligbladet svingel. 60-120cm. Stængelblade
ne flade og l,5-2mm brede, Grundbladene 0,4-0,6mm tykke, med påfaldende 
rudeformet tværsnit. Grønne småaks. VI-IX, Alm. 
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Festuca nitida Kit. ssp. flaccida (Schur) MD, Skinnende svinegl . 20-40 
em, Bladene 0,3-0,6mm tykke, Straet tæt uldharet foroven, Smaaksene 
gulliggrønne. Stakken indtil 1/2 x inderavnen. VII-VIII. Alm. 
F. picta Kit. Broget svingel. 25-40cm, Strået korcfiltet foroven, Bla
dene 0,4-0,6mm tykke, lidt stive. Småaksene grønne og lillabrogede. 
Stakken l,2-2mm, VIII-IX. Spredt. 
F. nigrescens Lam. (F. commutata) Vejsvingel, Bladene 0,4-0,7mm tykke, 
mørkegrønne; skederne fløjlshårede. Toppen smal, ofte ensidig, Alm. 
F, rubra L. Rød svingel. VI-IX. Alm. 
F, trichophylla (Ducros) Richter Grågrøn svingel. 30-60cm. Bladene 
0,3-0,5mm tykke, stift oprette, ofte noget blågrønne, Toppen 6-lOcm, 
smal, med påfaldende tynde grene. 
F. diffusa Dum. Åben svingel, 50-lOOcm. Bladene ofte kun svagt folde
de, Alm. 

• F. buce~iensis MD. 6-12cm. Bladene 0,3-0,65 mm tykke. Bladskederne rød
brune, måaksene bleglilla med 3 blomster. Stakken 1,6-2,lmm. VI-VII. 
Spredt. 2100-2500m. M.Bucegi, M,Fagara~, M,Paring. 
F. tenuifolia Sibth, Finbladet svingel. 20-30cm. Stråene ofte stærkt 
ru foroven. Toppen 2-4cm. VI-VII. Spredt, 
F. ovina L, Fåresvingel, V-VII. Alm. 
F. airoides Lam. (F. sudetica) Violet fåresvingel, 10-30cm, Planten 
mørkegrøn, bladene stive, ofte længere end straene, Toppen 2-5,Scm, tæt 
og kortgrenet, med stærkt ru topgrene. Alm. VI-VII, 
F. vaginata W,& K. Violetskedet svingel. 25-60cm. Bladene o,6-l,2mm 
tykke, Bladskederne stærkt blåduggede, med lillat skær, ofte tæt håre
de. Toppen 9-15cm, med m.m. glatte grene, stærkt bladugget. VI-VII. Sj. 
F. arenicola (Prodan) So6 21-36cm. Bladene 0,4-0,7mm tykke, affalden
de, blagrønne, m.m. stikkende og blåduggede. Toppen 3-12cm, smal med 
oprette grene. Småaksene med 3-4(6) blomster. V-VII. Jud.Constania: 
Constania, Jud.Tulcea: Letea, Cardon, Jud,Galali: Hanu Conachi. 
F, pallens Host Stivbladet svingel. 30-40cm, Bladene 0,6-lmm brede, 
stive og blågrønne, stærkt blåduggede. Alm. 
F, panciciana (Hackel) K.Richter øret svingel, 15-35cm. Bladene 0,3-
o,6mm brede, ru eller jævne. Toppen 3-6cm, tæt, Småaksene blågrønne 
eller grumsetlilla. Inderavnen 5,2-6,2mm, V-VI, Sj, 

6 F. aachyph~lla Degen 27-53cm, Stænglen jævn eller lidt ru foroven, 
Bla ene o, -lmm brede, blågrønne, stærkt kølede, Toppen 5,5-8cm og 
tæt, Småaksene med 4-5 blomster. 1400-2000m, Spredt. 
F, pseudovina Hackel Tyndbladet svingel. 20-30cm. Planten ikke bla
dugget, Småaksene blågrønne med svagt lillat skær. V-VIII, Alm. 
F. wagneri (Degen & al,) Krajina 30-42cm, Strået dunet. Bladene 0,4-
o,6mm brede, blågrønne og ru . Toppen 4-7,5cm, blågrøn. Sj, Jud.Timi~: 
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Timi~oara. Jud.Mehedinti: Hinova pe Dl. Stirmina. 
Festuca valesiaca Schleicher Furet svingel. 20-30cm. Planten stærkt 
bladugget. Stænglen svagt ru foroven. Bladskederne glatte. Toppen smal, 
3-?cm. Stakken l,5-2,5cm. V-VII. Alm. 
F. rupicola Heuffel Kantsvingel. Bladene sjældent blåduggede. Smaakse
ne grønne, med 3-5 blomster. 2 underarter: 
ssp. rupicola: 23-52cm. Strået rut foroven. Bladene ru hele vejen. In
deravnen 4,2-4,8mm. 
ssp. saxatilis (Schur) Rauschert: 38-75cm. Strået jævnt. Bladene j æv
ne, men oftest med ru spids. Inderavnen 6mm. 
F. dalmatica (Hackel) K.Richter 30-58cm. Bladene meget ru, 0,5-0,8mm 
brede, ofte blåduggede. Toppen 5-12cm, ret tæt. Smaaksene bladuggede, 
med 4-6 blomster. Stakken 3-4,5mm. 
F. pseudodalmatica Krajina 30-50cm. Bladene lange, ofte slapt over
hængende. Skederne ofte med lillat skær, glatte. Bladene 0,4-0,7mm bre
de. Ofte kun lidt blomstrende. V-VI. 
F. callieri (Hackel) Markg. 12-35cm. Strået rut foroven. Bladene 0,4-
0,6mm tykke, stive, stærkt ru, blåduggede, korthårede ved grunden. 
Toppen ret tæt. Småaksene blågrønne og blåduggede. V-VI. Sj. østlig. 
F. stricta Host Stivtoppet svingel. 25-40cm. Bladene 0,5-1,0mm tykke, 
stive og blågrønne, stærkt ru ihvertfald foroven. Toppen 4,5-6cm, tæt 
sammentrængt og kortgrenet. V-VI. Sj. 
Lolium. Rajgræs. 

1. Yderavnen 1/3-3/4 x småakset. Med golde skud •••·•·•••••·••••··• 2. 
" over 3/ 4 x " • Ingen golde skud 3 • 

2. Inderavnen mest med stak. Yderavnen højst½ x smaakset multiflorum 
" uden stak. Yderavnen 3/4 x småakset perenne 

3. Småakset 7-llmm. Yderavnen 7-lOmm med 5 ribber ••••••••••· remotum 
15-25mm. 15-30mm med 7-9 ribber temulentum 

Lolium perenne L. Almindeligt rajgræs. V-IX. Alm. 
L. multiflorum Lam. Italiensk rajgræs. VI-VII. Spredt, 
L. temulentum L. Giftigt rajgræs. 30-80cm. Enårig. Yderavnen mest 1-1½ 
x småakset. Inderavnen mest med en stak på 5-7mm. VI-VIII. Spredt. 
L. remotum Schrank Hørrajgræs. 30-80cm. Enårig. Yderavnen mest lidt 
kortere end småakset. Inderavnen mes t uden stak. VI-VII. I hørmarker. 
Vulpia. Væselhale. 
1. Inderavnen langt randharet •...... , •.• , , •• , , .••. , , .•.• , •.. ciliata 

" glat 2. 
2. Toppen l0-20cm, ofte buet, omsluttet af den øvre bladskede myuros 

" 2-8cm, ret, fri af den øverste bladskede bromoides 

Vulpia ciliata Dum. Randhåret væselhale. 20-40cm. Straet ofte med bla
de til toppen, denne 5-15cm. Nedre yderavne 0,1-1 • øvre l,5-4mm. Sj . 
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Vulpia myuros (L.) Gmelin Stor væselhale. 10-50cm. Nedre yderavne 0,4-
2,5mm, øvre 2,5-6,5mm, Stakkene 1-2 x inderavnen. V-VII. Alm. 
V. bromoides (L.) S.F.Gray Langstakket væselhale. 10-50cm. Nedre yder
avne 2,5-5mm, øvre 4,5-9mm. Stakkene ca.~ inderavnen. V-VII. Sj, 
Poa. Rapgræs. 

1. Bladene 6-12mm brede. Bladskederne sammentrykte •··•············ 2. 
11 l-5rnm 4. 

2. øvre bladskeder Jævne. Bladet jævnt tilsmalnet i en flad spids 
hybrida 

Øvre bladskeder ru. Bladene brat tilsmalnede i en hætteformet 
spids 3, 

3. øvre skedehinder 2,5-4mm og glatte. Planten gulgrøn ••••••• remota 
" 

11 O, 5-1, 5mm, randharede. Planten blagrøn chaixii 
4. Golde skuds blade toradede og udstående •••·••·•·•••······ cenisia 

ikke toradede 5, 
5. Nedre topgrene 1-2 sammen ••••••.••••..••••••••••••••••.• , ••••.• 6. 

" mest 3-10 sammen 15. 
6. Nedre yderavne med 1, øvre med 3 ribber. Lave planter med mest 

liggende stængelgrund ...•• , .•. , . , ....• , .• , .••..•.......... , 7. 
Begge yderavner med 3 ribber 8. 

7. Støvknapperne 0,5-lmm. Skedehinden l-3mm. Enarig. I-XII •••• ann~a 
" 1,5-2,5mm. Skedehinden l/2mm, Flerarig. V-VI supina 

8. Stængelgrunden løgagtigt fortykket. Mest topspirende ••••• bulbosa 
" ikke løgagtigt fortykket 9, 

9. Stængelgrunden omgivet af fortykkede bladskeder ••••••••••••••• 10. 
" ikke omgivet af fortykkede bladskeder 14. 

10. Bladene 2-5rnm brede .......................................... 11. 
l/2-2mm brede 12. 

11. Bladene grønne til lidt grågrønne, med næppe synlig bruskrand 
alpina 

Bladene stærkt blågrønne, med bred , lys bruskrand badensis 
12. Bladene med smal, lys bruskrand. Inderavnen håret mellem rib-

berne molinerii 
Bladene uden bruskrand. Inderavnen glat mellem ribberne 13, 

13. Grundbladenes skedehinde afrundet. Straet 20-30(15-40)cm •• media 
" " afskåret. 6-15 (30) cm pumila 

14. Øverste knæ dækket af en bladskede. 2-3-blomstrede smaaks •• laxa 
11 

" frit. 4-6-blomstrede små.aks minor 
15. Stænglen sammentrykt ...•.• , •• , .•.....•••• , ••••••••.•.•••.•••• 16. 

" trind 17. 
16. Bladene 4-5mm brede og rurandede ·········••••••••••••• rehmannii 

" 2-4mm " , med jævn rand compressa 
17, Med underjordiske udløbere ····••••••••••··••••••·•••••••••••• 18, 

Uden " " 21. 
18, Stænglen bladet ca. halvt op. Skedehinden 2-5mm ••••••• granitica 

" " 3/4 op eller mere. Skedehinden O-l(-2)mm 19. 
19. Bladene indrullede, 0,2-0,3mm brede, tradformede •••··•· stiriaca 

flade eller foldede, over l/2mm brede 20. 
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20, Bladene 0,75-l,5mm brede, de nedre stærkt foldede ••• angustifolia 

2-3mm brede, flade eller furede pratensis 
21. øverste skedehinde 3-lOmm og spids • , •••• , ••••• , . , ••••••••••••• 22. 

" 0-3mm 24, 
22, Grundbladene indrullet-børsteformede ••••· Bellardiochloa violacea 

11 flade 23, 
23, Nedre topgrene 4-8 sammen. Udløberne tynde og trinde ••• trivialis 

" 
11 3-4 • kødede og knudrede silvicola 

2 4. Skedehinden O-l/2mm •• , , • , , , •••••• , •••••••••••••••••• , , , , • , • • • • 2 5. 
• 

11 mindst 1mm 26. 
25, Strabladskederne sammentrykte og kølede •••••••••••••••• rehmannii 

" trinde, uden køl nemoralis 
26, Strå og blade jævne, Løsttuet. Toppen 12-20(8-30)cm palustris 

" " " ru. Tæt tuet 27. 
27, Øvers\e knæ dækket af skeden. Toppen 6-17cm ••••••••••• versicolor 

" " frit. Toppen 3-6(10)cm pannonica 
Poa annua 1, Enårigt rapgræs, Alm. 

P. supina Schrader Lavt rapgræs. Alpin. 

P. trivialis L, Almindeligt rapgræs. V-VI. Alm. 
P, silvicola Guss, Knuderapgræs. 30-60cm, Som foregående, men med kor
te, overjordiske, perlesnorsformede, 2-3mm tykke udløbere. Skedehinden 
5-lOmm, V-VII, Spredt, 

P. pratensis L, Engrapgræs. V-VI. Alm. 
P. angustifolia L. Smalbladet rapgræs. V-VI. 
P. granitica Er.Bl. ssp, disparilis (Nyar,) Nyar. Båndet rapgræs, 30-
50cm. Bladene 2-3mm brede, friskgrønne, Toppen 5-7(9)cm, mest med gyl
denbrunt eller bronzefarvet skær, VI-VII. Spredt. Alpin. 

P. cenisia All. ss~, contracta (Nyar,) Nyar. (P. psychrophila) Toradet 
rapgræs, 25-45cm, rybende Jordstængel med over 10cm lange udløbere. 
Toppen 4-7cm, smal. øverste skedehinde 2-3mm og afrundet. VII-VIII, Sj. 

P. chaixii Vill. Sudetisk rapgræs, VI-VII, Alm. 
P, hybrida Gaudin Bjærgrapgræs, 50-150cm. Bladene 6-8mm brede, Skede
hinden afrundet og glat, 3-5mm, Inderavnens grund spredt uldhåret, Top
pen 15-20cm, VII-VIII, Spredt, 

P, remota Forselles Kæmperapgræs, VI-VII. Sj. 
P. stiriaca Fritsch & Hayek Tyndbladet rapgræs, 50-80cm, Planten svagt 
blalig. Skedehinden l-2mm, afrundet, Topgrenene oprette, meget ru, Top
pen 7-11(4-18)cm. V-VI. Sj. 
P. laxa Haenke Slapt rapgræs, 10-20cm. Planten søgrøn. Smaaksene æg
formede, 2-3-blomstrede, Topgrenene 0,2-0,3mm tykke, kantede og tyde
ligt længdefurede. VI-VIII. Spredt, Alpin. 

P. minor Gaudin Lidet rapgræs, 5-30cm, Planten græsgrøn . Smaaksene af
langt-ægformede, Topgrenene 0,1mm tykke, trinde, ikke furede, VII-VIII. 
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Poa compressa L. Fladstrået rapgræs, VI-VII , Alm, 
P. palustris L. Stortoppet rapgræs, IV-VII, Alm. 

P. nemoralis L. Lundrapgræs, V-VII, Alm. 
P. rehmannii (Asch,& Gr.) Woj, 30-40cm, Bladene 4-5mm brede, skederne 
ikke tiltrykte strået og dækker knæet ovenover, Toppen 10-12cm ofte 
med nikkende spids, V-VII, Fra M,Maramure~ til M.Namira. ' 

P. pannonica A,Kerner Rut rapgræs. 25-45cm. Bladene let foldede eller 
furede. Øvre blad sidder 7,5-13(17)cm fra toppen, Topgrenene stive og 
meget ru, Øvre yderavne 3,5-3,7mm. VI-VII. Sj. 2 underarter?: 
ssp, pannonica: 35-45cm, Toppen ret bred, m,m, pyramideformet med lidt 
udstående, forlængede grene.? 
ssl. scabra (Asch.& Gr.) So6: 25-30(35)cm. Toppen smal, aks- til ægfor
me , med korte, m.m. oprette grene. 
P. versicolor Besser Broget rapgræs. 25-40cm. Bladene l-2mm brede, øv
re blad sidder 2-6cm fra toppen, denne med lillat og gyldent skær, Øvre 
yderavne 4,5-5mrn. IV-VII. Sj. 
P. bulbosa L. Løgrodet rapgræs. V-VIII. Alm. 
P. media Schur Tæt rapgræs. 20-40cm, Bladene l-l,5mm brede, flade el
ler foldede, Skedehinden l,5-2mrn, Toppen tæt, 3-5cm, lillaanløben. Ned
re grene mest enlige. Smaaksene 4-7mm, 3-5-blomstrede. VI-VII. Spredt. 

P . pumila Host 6-18cm, Bladene 2-5cm x 0,5-l,5mm, foldede eller flade. 
Planten grøn, Toppen 2,5-5cm, ægformet, grønlig til lillaanløben, Sj. 
P. molinerii Balbis Furet rapgræs. 10-35cm. Planten blagrøn. Bladene 
ofte furede til stærkt foldede. Nedre skedehinder 0,5-2mrn, ofte lasede, 
øvre l-3,5mm, spidse. Smaaksene ofte med l illat skær. VI-VII. Alm,2ssp: 
ss!. molinerii: Strået 7-35cm, Toppen løs og blød, l - 5cm. Smaaksene med 
3- 0 blomster. 

• ssp. glacialis Beldie: Strået 3-12cm, Toppen tæt, o,8-2cm, med meget 
korte, stive grene, Smaaksene ofte 2-3-blomstrede, M.Bucegi. 
P. badensis Haenke Sandrapgræs. 15-40cm. Bladene flade til svagt fol
dede, Nedre skedehinder l-2mm, øvre 3-6mm, Smaaksene mest grønlige, of
te med lillat skær, Toppen 4-7cm, tæt og ægformet, V-VI. Sj. 

P. alpina L, Fjældrapgræs, 5-30cm. Bladene mest 4-lOcm, flade; knækker 
i selve pladen, nar man hiver i dem . øvre skedehinder 3-5mrn, nedre 1-2 
mm. Småaksene lillaanløbne, tætstillede i grenenderne. VII-VIII. Alm. 
Bellardiochloa violacea (Bell.) Chiov. Violet rapgræs. 20-50cm. Svin
gelagt1gt udseende, Bladene blågrønne, børsteformede, indtil 0,8mm tyk
ke. Toppen sammentrængt, 6-12cm, grøn/lillabroget. VII-VIII. Alm. 

Puccinellia. Annelgræs , 

1, Yderavnerne m.m. spidse, den øvre l,5-2,5mm 
" butte, den øvre 2,8-3,5mm 

• • • e •• • • • • I e e • e • e t e e 2 e 

3. 
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2. Bladene mest flade. Småaksene med 3-6 blomster ••••••••••• distans 

foldede. Småaksene med 4-8 blomster limosa 
3, Strået næsten løgagtigt fortykket forneden. Ensidig top convoluta 

" uden fortykket grund. Alsidig top transsilvanica 
Puccinellia distans (L.) Parl. Udspærret annelgræs, V-VII. Alm. 
P. limosa (Schur) Holmberg Sumpannelgræs, l0-40cm. Toppen tæt. Planten 
blågrøn. Småaksene ofte mørklillat anløbne. VII-VIII. Spredt. 
P. convoluta (Hornem.) Hayek 20-70cm, Bladene blagrønne, børsteformet 
sammenfoldede. Toppen lang og smal med stive, oprette grene eller uds
pærret under blomstringen. VI-VII. Spredt. 
P. transsilvanica (Schur) Jav. 30-60cm. Bladene grønne, foldede eller 
næsten flade. Toppen under blomstringen pyramideformet, åben, med tynde 
vandrette eller nedbøjede grene. VII-VIII. Spredt. 
Sclerochloa dura (L.) Beauv, Stivaks. 5-15cm. Grågrøn enarig med køle
de bladskeder. Aksene lidt ensidige. Yderavnerne bredt hvidt hindekan
tede. Inderavnerne kølede, senere hårde. V-VII, Alm. 
Dactylis glomerata L, Almindeligt hundegræs, Blå- eller grågrøn. Begge 
yderavner stift randhårede pa kølen. VI-VII. Alm. 
D. bolygama Horvat. Skovhundegræs. Lyse- til gulgrøn, Yderavnernes kø
le lot ru. VI-VII. Spredt, 
Beckmannia eruciformis (L.) Host Radegræs, 30-150cm. Opret flerarig. 
Bladene 4-lOmm brede, flade og ru. Skedehinden 5-Smm. Aksstanden 18-25 
cm med l-3cm lange, siddende aks. Småaksene 2,5-Jcm, bugede. VI-VIII. 
Cynosurus cristatus L, Almindeligt kamgræs. VI-VII. Alm. 
C. echinatus L. Pindsvinekamgræs. 20-60cm. Enårig. Dusken ægformet, 
1-4cm. Inderavnerne med 6-15mm lange stakke, Bladene 3-9mm brede, V-VII, 
Catabrosa aguatica (L.) Beauv. Tæppegræs. VI-VIII. Spredt, 
Apera spica-venti (L.) Beauv. Vindaks. VI-VII. Alm. 
A. interrupta (L.) Beauv. Børstevindaks. 20-50cm. Toppen mest under 10 
cm lange, smal, med oprette grene, uregelmæssigt mellembrudt forneden. 
Stakkene 4-lOmm. Småaksene 2-2,5mm. VI-VII.? 
Psilurus incurvus (Gouan) Sch,& Th. (P. aristatus) Slangehalegræs. 
l0-30cm. Stængler, blade og aks trådformede, Akset meget skørt og til 
sidst m.m. indrullet, Yderavnen et skæl pa højst 1mm. IV-V. Sj. 
Briza media L. Hjærtegræs. V-VIII. Alm. 
Sesleria. Hovedgræs. 
1. Inderavnen mest glat mellem ribberne; mellemste stak højst 1mm 2. 

" håret mellem ribberne; mellemste stak (l-)2-4mm 3, 
2, Dusken 15-20mm, grålig eller hvidlig, Øverste blad ½-1(2)cm rigida 

t1 10-14mm, blålig, øverste blad l-2cm caerulea 

319. 
3, Bladene ru ovenpå og langs randen, især mod spidsen heuffleriana 

" jævne 4, 
4, Bladskederne tæt lådne ....•.•... , • , , , , •.•.... , • • • . • . • • • coerulans 

glatte bielzii 
Sesleria heuffleriana Schur Hviddugget hovedaks, 25-80cm. Bladene 
stærkt blåduggede ovenpå som unge, Yderavnen 3,5-4,5mm, dens stak 0,5-
2,5mm, IV-VI. Spredt, 2 underarter: 
ssp. heuffleriana: Inderavnens mellemste stak l,5-2mm, Spredt, 
ssp, transsiivanica (Schur) Jav.: Inderavnens mellemste stak længere, 
ca,~ inderavnen; de sidestillede tilsvarende længere. Jud,Cluj+Brasov. 
S, bielzii Schur Trestakket hovedgræs, l5-40cm, Dusken 16(11-30)mm; 
støttebladene ved grunden æg- til lancetformede, Yderavnerne 4-lOmm, 
deres stak indtil 4mm, Inderavnens mellemstak 2-3nun, VII-VIII. Alm. 
s. coerulans Friv, 15-25cm. Dusken l5-20mm; støttebladene ved grunden 
store og afrundede, Yderavnerne 4-7mm, stakken 2(1-3)mm. Inderavnens 
mellemstaK 3-4mm, VII-VIII, Alpin, 
S, caerulea (L,) Ard. (S, uliginosa) Sumpblåaks. 10-50cm, Bladene blå
duggede ovenpå. Yderavnerne randhårede. IV-VI. Sj. Moseplante. 
S. rigida Heuffel (S. filifolia, s. haynaldiana) Smalbladet hovedaks. 
10-50cm. Bladene bladuggede ovenpå, Tørbundsplante. IV-VII, Alm. 
Oreochloa disticha (Wulfen) Link Radeaks. l0-15cm. Straene med gralige 
skeder forneden. Planten tueformet, Bladene 0,6mm brede, foldede, stive 
og med 7 ribber, Akset 9-14x7-9mm, ægformet. VII-IX. Spredt, Alpin. 

~- Flitteraks. 

1. Inderavnen langhåret, Småaksene i en dusk •••••·•··•············ 2. 
glat 3, 

2, Nedre skeder glatte, Dusken m,m, åben og ensidig ••••••••• ciliata 
" langhårede. Dusken tæt, ikke ensidig transsilvanica 

3. Småaksene i en valseformet dusk. Bladet 5-15mm bredt ••• altissima 
i en åben klase eller top. Bladet l-6mm bredt 4, 

4. Småaksene oprette, med l frugtbar blomst •••••••••••••••• uniflora 
" ofte nikkende, med 2 frugtbare blomster 5. 

5, Skedehinden højst l/2mm. Løsttuet og græegrøn ····••••••••• nutans 
t1 1-2, 5mm, Tæt tuet og grågrøn pi eta 

Melica nutans L, Nikkende flitteraks. V-VI. Alm. 
M. picta C.Koch Broget flitteraks, 30-60cm. Som den foregående, menu
den udløbere, Inderavnerne grønne, hvidt hindeagtige og rødplettede i 
spidsen. Varme egeskove, kalksky. V-VI, Alm. 
M, uniflora Retz, Enblomstret flitteraks, V-VI, Alm. 
M. altissima L, Højt flitteraks. 60-150cm. Dusken l0-20cm, med korte, 
oprette grene, ofte mellembrudt forneden, med over 20 smaaks, Småaksene 
7-lOmm, til sidst nikkende, V-VI, Spredt, 
M. ciliata L. Skægflitteraks, 20-70cm. Planten grågrøn, Småaksene ble-
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ge. Nedre yderavne 3/4-l x så lang som den øvre. V-VI. Alm. 
Melica transsilvanica Schur Duskflitteraks. 30-l20cm. Planten grøn. 
Aksen dækket af de ofte brunligt anløbne småaks. Nedre yderavne 1/3-
2/J x den øvre. V-VI. 
Glyceria. Sødgræs. 

1. Stråene rette. Småaksene 4-lOmm ••••••••••••••••••••••••.•.•••• 2. 
knæbøjede. Småaksene 8-JOmm 3. 

2. Yderavnerne 2-3 og 3-4mm. Topgrenene skrat oprette ••••••• maxima 
" 1-1, 5mm og 1, 5-2, 5mm. Topgrenene udstaende til 

hængende arundinacea 
3. Inderavnen med mørke ribbespidser og tydelige tænder declinata 

11 uden " " 4. 
4. Inderavnen 5,5-7,5mm, spids. Toppen m.m. ensidig ••••••• fluitans 

" 3-4, 5mm, but. Toppen ikke ensidig 5. 
5. Planten mørke- til blåliggrøn, Småaksene 10-20mm •••.•••. plicata 

" bleggrøn. Småakse.ne 8-14mm nemoralis 
Glyceria maxirna (Hartm.) Holmb. Højt sødgræs. VI-VIII. Alm. 
G. arundinacea Kunth Slapt sødgræs. 80-140cm. Bladene 5-lOmm brede, 
ru ovenpa, graliggrønne, glatte nedenunder, med to brunlilla pletter 
nederst pa undersiden. Toppen 15-30cm, meget aben. 
G. nemoralis (Uechtr.) Uechtr. Lundsødgræs. 40-lOOcm. Inderavnen med 
3 kraftige og 4 svagere og kortere ribber, bredt afrundet. Småaksene 
mest 7-blomstrede. Øvre skedehinder med frynset rand. VI-VII. Spredt. 
G. declinata Breb. Tandet sødgræs. 
G. fluitans (L.) R.Br. Mannasødgræs. V-VIII. Alm. 
G. plicata (Fr.) Fr. Butblomstret sødgræs . VI-VII. Alm. 

~• Hejre. 
1. Nedre yderavne med 1 ribbe, den øvre med J •••••••••••••••····• 2. 

3-7 ribber, den øvre med 5-9. Enårige 10. 
2 • Enårig •••......••••...••••.•.••....•....•••••••.•••••• , . • . . . . . 3 . 

Flerårig 5. 
3. Toppen tæt, stift opret. Stakken 3-5cm •••••••••••••••••• rigidus 

" åben og udbredt. Stakken l-3cm 4. 
4. Toppen noget ensidig med dunhårede grene ·····•••••••·•· tectorum 

" alsidig med ru grene sterilis 
5. Inderavnen uden eller med en højst 1,5mm lang stak •••••• inermis 

" med en over 3mm lang stak 6. 
6. Topgrenene m.m. oprette •·•••••••···••••••••···•••·•··········· 7. 

" udstående eller hængende 9 . 
7. Stængelgrunden omgiven af trævlede bladskeder •••••••••• riparius 

" ikke trævlet 8. 
8. Med udløbere 

Tueformet 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • pannoni cus 

9. Alle bladskeder 
øvre 

erectus 
stift langhårede . Nedre topgrene 2 sammen ramosus 
tæt korthårede. 3-5 nedre topgrene benekenii 
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10 . Stakken trind, udgår højst 1,5mm fra inderavnens spids ••••••• 11. 

" flad forneden, ml.går over 1,5mm fra spidsen 14. 
11. Nedre bladskeder helt eller næsten helt glatte •••••••• secalinus 

" " hårede 12. 
12. Småaksene mest rødlillat spraglede. Støvknapperne J,5-5mrn 

lange før støvafgivningen •••·•·•·••••••••••••••••·• arvensis 
Småaksene grønne. Støvknapperne højst Jmrn lange 13, 

13. Topgrenene mest kortere end småaksene. Inderavnens forhjørne 
afrtu1de t ............. , ...... , ............. .• .. , . . hordeaceus 

Topgrenene mest længere end småaksene. Inderavnens forhjørne 
stumpkantet commutatus 

14. Toppen tæt, stilkene meget kortere end småaksene •••••• scoparius 
" åben, nogle stilke lig eller l ængere end smaaksene 15. 

15. Toppen mest ensidig, med få, lidt sammentrykte småaks squarrosus 
" alsidig, med mange, trinde smaaks japonicus 

Bromus riiidus Roth Stivtoppet hejre. 20-40cm. Bladene 4-6mm brede, 
tæt korth rede. Toppen 15-20cm, grenene kortere end småaksene; disse 
2,5-3,5cm. Inderavnen 22-25mm.? 
B. sterilis L. Gold hejre . V-VI. Alm. 
B. tectorum L. Taghejre. V-VII. Alm. 
B. inermis Leyssner Stakløs hejre. VI-VII. Alm. 
B. ramosus Hudson Sildig skovhejre. VI-VII. 
B. benekenii (Lange) Trimen Tidlig skovhejre. VI-VII. 
B. erectus Hudson Opret hejre. V-VII. Alm. 2 underarter: 
ssp. erectus: 40-90cm. Yderavnerne næsten ens. Toppen tæt. Alm. 
ssp. transsilvanicus (Steudel) Asch.& Gr.: 30-40cm. Yderavnerne tydeligt 
uens. Toppen åben, grenene ofte med kun 1 småaks. Spredt. 
B. pannonicus Kummer & Sendtner Ungarsk heJre. J0-70cm. Nær foregaen
de. Blade og skeder med talrige, lange, grålige hår. Toppen 8-12cm. Y
deravner 6-7mm. Stakken 7-Bmm. V-VII. Spredt. 
P. riEarius Rehmann Trævlhejre, J0-90cm. Tættuet. Småaksene 2-)cm, 
mestleggrønne, lancetformede, stakken 5-Bmrn. Inderavnen ll-13mm. Top
pen 10-20x3-7cm. VI-VII. Spredt. 2 underarter: 
ssp. riparius: Inderavnen glat eller meget kort ruhåret. 
ssp. barcensis (Simk,) So6: Inderavnen silkedunet til tæt blødhåret. 
B. secalinus L. Rughejre. VI-VII. Spredt . 2 underarter: 
ssp.secalinus: Småakset indtil 2cm, mest med 5-7(10) blomster. Inderav
nen indtil 8mm. Stakken 0-7mm. 
ssp. multiflorus (Sm.) Hegi: Småakset indtil 2,5cm, mest med indtil 15 
blomster. Inderavnen indtil 11mm, stakken mest over lem. 
B. commutatus Schrader Mangeblomstret hejre. V-VI. Alm. 
B, hordeaceus L. (B. mollis) Blød hejre . V-VI. Alm. 

B. scoparius L. Kosthe jre. 10-30cm. Knæene ofte mørke . Toppen ægformet 
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og 3-5cm. Stakken 7-9mm, udstående oe knæbøjet. V-VI, Sj. 
Bromus ~aponicus Thunb. Stortoppet hejre, 20-80cm. Toppen åben, mest 
ret bre • Inderavnen 8-9mm , stakken 6-lOmm. V-VII. Alm. 
B. sguarrosus L. Udspærret hejre. 20-60cm, Inderavnen 8-llx6-9mm, med 
stumpvinklet rand. Stakken ca, 10mm, stærkt udstående. Toppen meget å
ben.V-VI. Alm. 
B. arvensis L. Agerhejre. V-VII, Alm. 2 underarter: 
ssp. arvensis: Inderavnen højst 7mm. 
ssp. hyalinus (Schur) Dom.: De længste inderavner 8-lOmm , 
Brachypodium silvaticum (Hudson) Beauv. Skovstilkaks. VII-X, Alm. 
B. kinnatum (L,) Beauv, Bakkestilkaks, 50-60cm, Med udløbere, Bladene 
møregrønne, undersiden ikke skinnende, altid flade. Smaaksene 18-40mm 
og oftest rette, Akset med 6-8 småaks. VI-VIII. Spredt. 
B. rurstre (Host) R,& Sch. Seglstilkaks, 50-lOOcm, Med udløbere. Bla
deneysegrønne, med iøjnefaldende, delvist skinnende underside under
tiden indrullede. Akset med 8-10 oftest krumme 30-50mm lange sm;aks. 
Leymus racemosus (Lam,) Tzvelev ssp, sabulosus (Bieb,) Tzvelev (Elymus 
giganteus) Hestemarehalm. 60-lOOcm. Straet næsten altid korthåret un
der akset, dette 15-35cm. Småaksene 3-5 sammen ved hvert led, Bladene 
indtil 15mm brede. Yderavnerne 15-25mm. VI-IX. Alm. på sandstrand. 
Elymus, Kvik. 
1, Yderavnerne med ru ribber. Stakken oftest længere end inderavnen 2. 

jævne ribber, højst med ru køl. Stakken mangler 
eller kortere end inderavnen 3. 

2. Yderavnen længere end den nederste blomst, 15-20mm •• panormitanus 
" kortere " " " " , 6-lOmm caninus 

3, Nedre småaks kortere end aksens led eller lig dem ••••·•••··••·• 4. 
Småaksene længere end aksens led. Med lange udløbere 5. 

4. Ingen udløbere. Aksen med småternede kanter •••••••• •••• elongatus 
Korte • jævne kanter farctus 

5. Yderavnen but eller afskåret ••••···••·•••••••··••••··•• hispidus 
spids 6. 

6. Bladene tynde, mest flade . Bladskederne ikke randharede ••• repens 
" stive. Bladskedernes frie rand randharet pycnanthus 

El\mus panormitanus (Parl.) Tzvel ev Storakset kvik. 80-lOOcm. Tuefor
me • Akset 10-20cm, ret løst. Yderavnen med 7-9 ribber. Inderavnen 
12-15mm, med en stak på 20-30mm. V-VI. Sydvest. 
E. caninus (L.) L. Hundekvik. VI-VII. Alm. 2 underarter: 
ssp. caninus: Inderavnens stak indtil 25mm. 
ssp, biflorus (Brign.): Stakken indtil 1/3 x inderavnen, mest 2-4mm. 
E. elongatus (Host) Runemark Langakset kvik. 60-90cm. Tueformet. Blå
grøn. Bladene ru, indrullede i frugt, læderagtige. Akset l0-35cm, dets 
akse flad ud for småaksene. VI-VII. Sj. 2 underarter?: 
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ssp. elongatus: Småaksene mest 10-17mm, ca.= aksens led. Inderavnen 
9-lOmm. Strandplante, 
ssp. ponticus (Podp,) Melderis (E, ruthenicus): Småaksene mest 17-25mm, 
ofte meget kortere end aksens led. Inderavnen 10-13mm, 
El!mus pycnanthus (Godron) Melderis Stiv kvik, 30-60cm, Bladene noget 
bl grønne, oftest indrullede. Akset meget tæt, 6-12cm. Smaaksene ofte 
3-4 x aksleddene. Oftest stakløs. VI-VII. Constan~a la Mamaia. Sj. 
E. repens (L.) Gould Almindelig kvik. VI-VII. Alm. 
E. hispidus (Opiz) Meld. (E. intermedius) Gråerøn kvik, 30-80cm. Bla
dene grågrønne, ofte noget indrullede, Akset 10-20cm, De nedre småaks 
kun lidt længere end aksleddene, V-VII, Alm. 2 underarter: 
ssp. histidus: Småaksene glatte. Alm. 
ssp. bar atulus (Schur) Meld. (ssp. trichophorus): Småaksene hårede. 
E. farctus (Viv,) Runem. ssp, bessarabicus (Savul,& Rayss) Meld. 
Strandkvik. V-VII. Sandstrand, Sj. Jud,Constan~a. 
Agropyron cristatum (L.) Gaertner Kamkvik. 30-60cm. Flerårig. Akset 
3-5cm, kamformet toradet. Yder- og inderavner med korte stakke. Yderav
nerne med 1 ribbe, Stængelgrunden ikke opsvulmet. Øvre blade mindst så 
lange som deres skede. V-VII. Spredt. 2 underarter: 
ssp. dunensis (G.Grini.) Dihoru & Negrean: Straet glat under akset . 
Stængelbladene kun med korte hår. Planten blågrøn. Jud.Gala~i: Hanu Co
nachi, Torce~ti. 
ssp, pectinatum (Bieb.) Tzvelev: Strået håret under akset. Stængelbla
dene med korte og lange hår. Grøn eller blågrøn. Spredt. 
A. brandzae Pan~u & Solacolu Nær foregående, men stængelgrunden op
svulmet. øvre bladplader kortere end skederne. Bladene indrullede, bør
steformede, stive og stikkende. VI-VII. Sj. 2 underarter: 
ssp. brandzae: Strået glat eller rut under aks og knæ, marvfyldt under 
akset. Planten blågrøn. Jud.Constan~a: Baltage~ti på Dl.Alah.Bair. 
ssp. ciliatum (G.Grin~.) Dihoru & Negrean: Straet håret under aks og 
knæ, hult under akset. Planten grøn . 
Eremopyrum. Steppekvik. Yderavnerne meget hårde som modne. Inderavnen 
læderagtig. Bladene flade. 
E, triticeum (Gaertner) Nevski Dværghvede. 10-20cm. Bladene indtil 
4cm x l-2mm. Akset 10-17x6-10mm, meget tæt. Småaksene udspærrede, Yder
avnerne med l ribbe, furede langs kølen. IV-VI. Sj. 

E. orientale (L.) Jaub.& Spach Vreden steppekvik, 5-30cm. Bladene 3-6 
cm x 2-3mm. Akset 15-25x9-15mm, tæt. Yderavnerne med 2-3 tydeli ge rand
ribber, stærkt krummede, stivhårede pa siderne. IV-VI. Jud.Vaslui. 
Aegilops. Bukkekorn. 
1. Akset (+ stakkene) 

" kort og m.m. 
2. Inderavnens s,akke 

" 

over 10 x så langt som bredt ·•·•••• 
ægformet 
ca.= yderavnernes 4-5 lange stakke 
~ortere end nedre yderavnes 2-3 lange 

cylindrica 
2. 

geniculata 
stakke 3, 
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3. De øvre 1-2 småaks golde. Akset brat til smalnet i'oroven 

Alle småaks frugtbare. Akset jævnt tilsmalnet opad 
neglecta 
lorentii 

Aegilops cylindrica Host Smalakset bukkekorn . 20- 40cm. Akset valsefor
met, 6-llcm uden stakkene. 1-2 grundstillede golde smaaks. Endesmåak
sets stakke 4-6cm, V-VII. Spredt. 
A. lorentii Hochst. (A. biuncialis) Langstakket bukkekorn. 15-30cm. 
Yderavnernes stakke 2-3cm, inderavnen med 1-3 stakke pa 5cm. Sj. 
A. geniculata Roth (A. ovata) Alm. bukkekorn. 10-30cm. Akset l-2cm 
med 1 goldt smaaks forneden og 2-5 frugtbare med 3-6 blomster. Stakkene 
ru forneden. V-VII. Sj . 
A. neglecta Req. (A. triaristata) Goldt bukkekorn. 10-30cm, Akset 3cm 
med frugtbare småaks. Stakkene jævne . Sj. 
Triticum. Hvede. Kun dyrkede arter. 
1 . Yderavnen 25-35mm, 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 fast, går ikke i stykker som moden 5. 

3. Småaksene med 2 blomster, heraf l frugtbar og med stak monococcum 
11 11 3-5 blomster; oftest 2 frugtbare og med stak 4 . 

4. Akset løst, med kvadratisk tværsnit •••••••••••••.••••••••. spelta 
tæt, med rektangulært " dicoccon 

5. Aksets akse uden harduske ved smaaksgrunden ••••••.•••••• aestivum 
" " med '' " " 6. 

6 . Akset 4-6cm, ægformet-elliptisk, sammentrykt fra siden •.••• durum 
" 7-12cm, linjeformet, med næsten kvadratisk tværsnit turgidum 

Dasypyrum villosum (L.) Cand. Børsterug. 20-60cm. Enårig. Akset 6-10 
cm. Yderavnen med en stak på 25-32mm og to fremtrædende køle med bund
ter af korte børster. Inderavnens stak 35-4lmm. V-VII. Spredt. 
Secale. Rug. 
1. Yderavnen med en stak på mindst 2 x selve avnen •••···•· silvestre 

" uden eller med en kort stak 2. 
2 . Flerarig. Aksets akse meget skør ·•·••·••••••·••••••····· montanum 

Enårig. Aksets akse fast cereale 
Secale silvestre Host Sandrug, 20-50cm. Bladene 2-3mm brede. Akset 
mest 4-8cm, ofte bredere foroven. Aksen skør med langhårede kanter. Y
deravnernes med en stak på l,5-3(5)cm. V-VI . Sj. 
S. montanum Guss. Bjærgrug . 30-80cm. Gragrøn, tueformet. Akset 4-8(11) 
cm, med randhårede kanter. Yderavnerne 8-lOmm, rukølede, Inderavnen 
8-13mm,med en stak på indtil 2,5cm, VI-VII. Sj. 
S. cereale L. Almindelig rug. Dyrket. 
Hordeum. Byg. Kun de vilde arter omtales, 
1. Flerårig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 2. 

Enårig 3. 
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2. Strået med løgformet grund. Akset 5-15cm •••••••••••••••• bulbosum 

" uden " " • 2-5(fi)cm secalinum 
3. Midtersmåaksets yderavner randhårede ·····•••••••••••••••• murinum 

" uden randhår 4, 
4. Sidesmåaksenes yderavner uens, en bred og en smal •••••••• marinum 

" " ens hystrix 
Hordeum murinum L. Gold byg. VI-X. Alm. 2 underarter: 
sså. murinum: De sidestillede smaakses indre inderavne randharet på 1 
si e. Alm. 
ssp. leporinum (Link) Are.: De sidestillede smaakses indre inderavne 
tvesidet randhåret, Jud.Constanja: Agigea . 
H, marinum Hudson Strandbyg . 5-30cm. Stænglen ofte med blade til ak
set, Øvre bladskede lidt opblæst, de nedre glatte eller med indtil 1/4 
mm lange hår. V-VII. Spredt. 
H. hystrix Roth Vejbyg, 10-30cm. Nedre bladskeder med 0,5-lmm lange 
har. Akset som hos foregående. 
H. bulbosum L, Løgrodet byg. 60-150cm. Grøn og tættuet. Nedre blade 
lådne. Akset linjeformet . V-VI. Sj. 
H. secalinum Schreber (H. nodosum) 
øvre 1/3, Alle yderavner reducerede 
Hordelymus europaeus (L ,) C.O.Harz 

Engbyg. Stænglen bladløs mindst i 
til 12-15mm lange børster. V-VI.Sj. 
Skovbyg, VI-VIII. Alm . 

Taeniatherum caput-medusae (L,) Nevski (Hordelymus asper) Medusahoved
byg. l0-40cm. Enårig med trådformede, 0,2-0,6mm brede blade, Akset ca. 
4cm med stakke på 5-12cm. Yderavnerne sylformede, sammenvoksede ved 
grunden . V-VII. Sj. 
Avena. Havre. 

1. Inderavnen glat . Småakset med 0-1 stak ·····••·•·••··•••••• sativa 
håret forneden. Småakset mest med 2 stakke 2. 

2. Inderavnen ender i 2 stakformede børster pa 4-6mm •••••••• barbata 
i 2 tænder pa 0,2-l,5rnm 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. Smaakset 18-30mm. Inderavnen 
oftest hvidgult ladden, 12-18mm. Stakkene 3-6cm. V-VII. Sj . indslæbt. 
A. fatua L, Flyvehavre. VII- VIII, Alm . 
A. sterilis L. Gold havre. Inderavnens 2 tænder l-l,5mm (0,2-0,5mm hos 
fatua). VII-VIII, Alm. 
A. sativa L, Almindelig havre. Dyrket. 

e Helictotrichon decorum (Janka) Henrard Tvefarvet havre. 50-90cm. Grund
bladene 2,5-4mm brede som flade, skinnende mørkegrønne nedenunder. Top
pen 10-15cm, Småaksene 10-14mm med 2-3 blomster. V-VI. Spredt . M. Bis
trijei, M.Giurgeu, M.Vilcan , M,Paring, Jud,Brasov: Brasov m, m. 



326. 
Avenula. Havre. 
1. Småaksene med 2-3(4) blomster. Stakken trind forneden •• pubescens 

4-8 blomster. Stakken fladtrykt 2. 
2. Inderavnen rødbrun i nedre halvdel ••••••••••••.•••••••••••••••• 3. 

ikke rødbrun i nedre halvdel 4. 
3, Inderavnen længdefuret i nedre halvdel ••••••••.•••••••• compressa 

ikke længdefuret versicolor 
4. Grundbladenes skeder meget stærkt sammentrykte ••••••• planiculmis 

" " trinde eller svagt sammentrykte 5. 
5. Bladene flade, 3-5mm brede, med sammentrykte skeder praeusta 

" foldede, l-l,5mm brede, med halvtrinde skeder pratensis 
Avenula pubescens (Hudson) Dum. Dunet havre. V-VII. Alm. 2 underarter: 
ssp . 1ubescens: Småaksene l0-17mm, mest med 2-3 blomster. Nedre yderav
ne 7- 3mm, den øvre l0-18mm og ca. så lang som blomsterne. 
ssp . laevigata (Schur) Holub: Småaksene 15-20(26)mm, med 3-4 blomster. 
Yderavnerne l0-17(20)mm og 14-21(26)mm, den øvre længere end blomsterne 
A. versicolor (Vill.) Lainz Broget havre. 20-50cm. Med underjordiske 
udløbere . Bladene 2-4mm brede, jævne, med pafaldende ru, hvid rand. 
Småaksene l0-13mm, brogede med brunt og lillat, VII-VIII. Spredt. Alpin 
A. comtressa (Heuffel) Sauer & Chm. Lundhavre. 30-?0cm. Stænglen let 
sammen rykt forneden, grundbladenes skeder ligeså. Smaaksene 14-2lmm, 
ensfarvet brunlige. VI-VIII, Spredt. 
A. pratensis (L.) Dum. Enghavre. ? 

A. praeusta (Rchb.) Holub Alpehavre. 25-70cm. Straet sammentrykt for
neden. Grundbladene med hætteformet spids, blågrønne, ru foroven. Sma
aksene grønne, kun lidt lillaanløbne. V-VII. Spredt. (H. prat. ssp. alp) 
A. planiculmis (Schrader) Sauer & Chm. Fladstrået havre. 60-lOOcm. 
Grundbladene flade eller svagt foldede, langt randharede mod grunden. 
øvre skedehinder 3-lOmm. Smaaksene ofte brun-, lilla- og hvidbrogede. 

Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. Draphavre, VI-VII. Alm. 
Ventenata dubia (Leers) Cosson Bunkehavre. 30-60cm. Skedehinden 4-9mm, 
tungeformet og tilspidset . Småaksene 10-15rrun, med 2-3 blomster, den ned
re med en op til 4mm lang, lige stak, de andre med en 10-15mrn lang, knæ
bøjet stak, VI-VII, Spredt. 
Koeleria. Kambunke. 

1. Yder- og inderavner m.m. butte ••·····••·•••••••••••••••••• glauca 
" " " spidse eller tilspidsede 2. 

2. Inderavnen med en stak på ca. 1mm. Dusken 2-2,5cm ••••• •·•· lobata 
højst med en brod på 0,5mm 3. 

3. Små.aksene 3, 5-5mm •• , ••••••••••••••••••••• , ••••••••••••• macrantha 
" 6-8mm 4. 

4. Tættuet, Stængelgrunden lidt løgformet. Blågrønne blade splendens 
Løsttuet. " slank. Bladene sjældent blagrønne 5. 

5. Småaksene dunede •·•·•••••••••••••••·•·····•••···•••·· eriostachya 
glatte pyramidata 

327. 
Koeleria macrantha (Ledeb.) Schultes Spinkel kambunke. 20-50cm. Grund
bladene indtil 15cm, l-2mm brede, flade eller foldede. Dusken 2-8xlcm, 
m.m. lappet, især forneden. V-VIII. Alm. 2 underarter: 
ssp. macrantha: Bladene m.m. hårede. Dusken 4-8(10)cm, bleggrøn eller 
hndlig, 

•ssp. transsilvanica (Schur): Bladene glatte. Dusken 2,5-4(6)cm, rødlig. 
K. glauca (Schrader) DC. Klitkambunke. VI-VII. Spredt. 2 underarter: 
ssp. glauca: Inderavnen 3-3,5mm. Dusken svagt lappet. Strået indtil 40cm 
ssp. rochelii (Schur) Nyman: Inderavnen 4-4,5mm . Dusken tydeligt lappet. 
Straet indtil 60(lOO)cm. 
K. lobata (Bieb.) R.& Sch. Løgrodet kambunke, 20-35cm. Bladene blågrøn
ne og foldede. Småaksene bleggrønne eller lilla. V-VII. Sj. østlig. 

K. splendens Presl Skinnende kambunke. 20-45cm. Grundbladene 3-5(12)cm 
x ca.lmm, med hvidlige ribber og rand. Dusken 3- 8cm , tæt, undertiden 
lappet forneden, glat til dunet. VI-VIII. Spredt. 

K. eriostacM:a Pancic Uldhovedet kambunke. 30-50cm. Grundbladene 5-10 
cm x 2-3mm, indrullede eller foldede. Dusken 2-8xl-l,5cm. 
K. pyramidata (Lam.) Beauv. Dansk kambunke. 45-90cm, Grundbladene fla
de, 0,5-l,5mm langt, udst~ende randhårede forneden. Dusken l0-22cm. Spr. 
Trisetum. Guldhavre. 
1. Nedre blade toradede, ofte blågrønne •••••••.••••••••• macrotrichum 

Bladene ikke " , grønne eller gragrønne 2 . 
2. Stænglen med 2 dækkede knæ •·•••••••••••••·••·•·•••••••••• alpestre 

" 3-5 frie knæ 3. 
3, Småaksene gylden- til grønliggule ••••••••••••·•••••••·• flavescens 

" brunlige til rødlilla 4. 
4. Bladene 5-lOmrn brede. Inderavnen med glat køl •••••••••• flavescens 

3-5mm randharet køl fuscum 
8 Trisetum macrotrichum Hackel Tophavre. 40-50cm. Bladene indtil 10mm 

brede, randhårede. Toppen 6-10x2-3cm, gullig, ret åben. Harene ved blom
stens grund 2,5-4mm lange. VII-VIII. Spredt. 
T. flavescens (L.) Beauv. Guldhavre. V-VIII. Alm. 2 underarter: 
ssp. flavescens: Småaksene gyldent- til grønliggule, 
ssp. purpurascens (DC.) Are.: Småaksene rødlilla, Toppen meget lang og 
bred, tæt. 
T. alpestre (Host) Beauv. Alpeguldhavre. 15-30cm. Bladene ofte indrul
lede, 1-Zmm brede. Topgrenene glatte. Småaksene ofte brunlige. VII-IX. 
T. fuscum (Kit.) Schultes Mørk havre. 25-70cm. Bladene randhårede og 
noget dunede, Nedre skeder med ret tætte, nedadvendte hår. Stakken 
stærkt krummet og med O,l-0,3mm lange hår forneden. VII-IX. Spredt. 
Deschampsia caespitosa (L.) Beauv. Mosebunke. VI-VII. Alm. 2 underarter 
ssp, caespitosa: Smaaksene 3-5mm, med 2(3) blomster. 
ssp, parvif'lora (Thuill.) Rohlena: Smaaksene l,5-2,5mm, ofte 1-blomstre
de. 
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Deschampsia flexuosa (L,) Trin. Bølget bunke. VI-VII. Alm. 
Aira car~ophyllea L, Udspærret dværgbunke. 10-30cm. Stilkene 1-2 x sma
aksene, nisse 2,5-3mm med 2 stakke. V-VIII. Sj. 
A. elegantissima Schur (A. elegans) Hardvrergbunke. 10-20cm. Stilkene 
4-5(3-) x smaaksene, disse l,5-2,5mm med 1 stak. V-VIII. Spredt. 
Hierochloe australis (Schrader) R.& Sch. Løvengsfestgræs. 20-60cm. Tæt
tuet, uden udløbere. Øvreste bladskede uden plade. Topgrenene med et 
bundt O,l-0,3mm lange hår øverst. Stakken l-4mm. III-IV, Spredt. 
H, repens (Host) Simk. Duskfestgræs. 40-80cm. Med udløbere. Bladene 
blågrønne. Stænglen kun med knæ i nederste 1/4. Øverste bladskede med 
en L-4cm lang plade. Stakken 0,2-0,5mm. IV-V. Spredt (H. "odorata"), 
Anthoxanthum odoratum L. Vellugtende gulaks. Alm. 
Holcus lanatus L. Fløjlsgræs. VI-VIII. Alm. 
H, rnollis L. Krybende hestegræs. VI-VII. Spredt. 
Corynephorus canescens (L.) Beauv. Sandskæg, VI-VII. Jud.Tulcea.? 
Agrostis. Hvene. 
1, Inderavnen med en stak på 2-3mm. Grundbladene børsteformede ••••• 2. 

" " " " på 0(-l)mm. Grundbladene mest flade 5. 
2. 5-10(25)cm høj. Topgrenene helt glatte ·······•·••••••••• rupestris 

10-70cm høj. Topgrenene ru 3, 
3, Nedre topgrene 1-3 sammen. 1500-3000m ••••••••••••••••••••·• alpina 

" " 3-8 " 0-1300m 4. 
4, Sumpplante udenunderJordiske, med overjordiske udløbere •••• canina 

Sandplante med " , uden " " vinealis 
5, Med overjordiske udløbere. Toppen sammenkneben efter blomstringen 

stolonifera 
Uden overjordiske udløbere. Toppen udspærret hele tiden 6, 

6, Småakset 1 1 2-l,5mrn. Yderavnerne ru over det hele •••••••• moldavica 
" 2-3, 5mm. Yderavnerne kun ru yderst pa kølen 7 . 

7. Skedehinden længere end bred ••••••••••• • ••••• • •·•········ gigantea 
" bredere " lang capillaris 

Agrostis canina L. Hundehvene. VI-VIII. Alm. 
A. vinealis Schreber (A, coarctata) Sandhvene. VII-VIII, Spredt, 
A. alpina Scop. Alpehvene. 10-30cm, Stængelbladene mest m.m. flade. 
Smaakset 3-Smm. Inderavnen altid med stak, der udgår fra nær grunden , Sj. 
A, rupestris All. Klippehvene. 5-lOcm. Stængelbladene flade, Toppen 
rødbrun. Småaksene 2,5-3mm. Stakken ca, 3=, udgår fra inderavnens mid
te.VII-VIII. Alm. 
A, capillaris L. (A. tenuis) Alm. hvene. VI-VII, Alm. 
A, gigantea Hoth Stortoppet hvene. VI-VIII, 
A, stolonifera L. Krybhvene. VI-VIII. Alm. 
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e Afrostis moldavica Dobrescu & Beldie 70-120cm, Bladene 5-7mm brede. 

V I-VIII. Sj . Jud.Buzau: Picle l e. Jud,Vaslui: Tacuta i V,Larga. 
Gastridium ventricosum (Gouan) Sch.& Th. Gniddergræs. 10-40cm. Enårig. 
Tæt og lappet dusk. Let kendelig ved yderavnernes hvidlige knude forne
den, Småaksene 3-4mm. V-VII, Sj. Jud.Constania: Murfatlar. 
Pol~poign monspeli ensis (L.) Desf. Skægaks. 10-40cm. Enårig. Toppen tæt 
og us ormet, halvt valseformet til svagt lappet, silkeagtigt gulgrøn. 
Småaksene 2mm, Yderavnerne med en stak på 5-?mrn. IV-VIII. Sj. 
Ammophila arenaria (L .) Link ssp. arundinacea H.Lindb.f. Sandhjælme. 
VI-VII. Sj. Sandstrand. 
Calamagrostis. Rørhvene. 

1. Småakset med tydeligt udragende stak ••••••••·•••••••••·······•• 2. 
11 næppe udragende stak 3. 

2, Bladene skinnende. Hårene 1/4 x inderavnen •·•••••·••• arundinacea 
11 matte. Hårene 1/2-1 x inderavnen varia 

3. Bladgrunden randhåret, Skedehinden 3-5mrn •••·••·•••••••••· villosa 
" glat 4. 

4. Skedehinden l-4mm lang ...................... .. ................. 5. 
4-12rnm " 6 . 

5. Toppen smal og tæt •····•···•··•·••···•··•·••••••••••••••• stricta 
" åben cane scens 

6. Toppen stift opret, Planten grågrøn ··••·•••••·•••••••••• epigejos 
11 slap og lidt nikkende. Planten blågrøn pseudophragmites 

Calamagrostis epigejos (L.) Roth Bjærgrørhvene. VI-VII, Alm. 
C. pseudophragmites (Haller f.) Koeler Flodrørhvene, 50-150cm, Inder
avnens stak endestillet. Yderavnerne tydeligt ulige lange. VI-VII. Alm. 
c. villosa (Chaix) Gmelin Håret rørhvene. 50-120cm. Stænglen opstigen
de, med lange udløbere. Stråbladsskederne 2-5=, afrundede. Toppen løs. 
C. canescens (Weber) Roth Engrørhvene. VII-VIII. Spredt. 
c. stricta (Timm) Koeler (c. neglecta) Stivtoppet rørhvene. VI-VII.Sj. 
C, arundinacea (1.) Roth Skovrørhvene. VI-VIII. Alm. 
C. varia (Schrader) Host Pigrørhvene. 30-120crn. Stakken rager l-2mm 
ud af småakset. Bladet 3-8mm bredt, blågrågrønt, undertiden med hår
krans ved grunden. VII-IX. Spredt. 
Phleum. Rottehale. 
1. Yderavnerne jævnt tilspidsede ••••••••••••••• , •••• , ••••••.•••• , , 2. 

brat afskårne fortil 3. 
2. Flerårig .... , , •...•.. , .•• , •.. , ......•. , •.......•......•• hirsutum 

Enårig subulatum 
3 . Enårig ................•••••..... , , . . • . . . . . . . . . . . . . . . . pani cula tllill 

Flerårig 4, 
4, Dusken lappet ved ombøjning ·•••••••·••···••··••••·•••••··••·••• 5. 

" ikke lappet ved ombøjning 6, 



330. 
5. Yderavnens køl jævn, ru eller kort randharet • • • • • • • • • • • phle oide s 

ti ti langt randhåret 
6. Dusken bredt valse- til ægformet. Stakken ofte over 2mm 

" valseformet. Stakken højst 2mm 
7 . Skedehinden håret. Småakset 2,5-3, 5mm ••••••••••••••••• 

ti glat. t1 4,5-5,5mm 
Phleum pratense L. Engrottehale. VI-VIII. Alm. 
P. bertolonii DC. Knoldrottehale. VI-VIII. Spredt. 

montanum 
•• alpinum 

7. 
bertolonii 

pratense 

P. alpinum L. ssp. alpinum (P. com.~utatum) Fjældrottehale. 20-50cm. 
Dusken 12-30x6-9rnm, tæt, ofte grålilla. Yderavnerne med langt randhåret 
grøn køl og bred hindekant. VII-VIII. Alm. 
P. montanum C.Koch Bjærgrottehale. 15-50cm. Stængelgrunden amgiven af 
blivende bladskeder. Bladene hvidt rukantede. Dusken 3-8cm x 4-7mm. 
VII-VIII. Spredt. 
P. phleoides (L.) Karsten Glat rottehale. VI-VII. Alm. 
P. hirsutum Honckeny Sæterrottehale. 30-60cm. Dusken indtil 10cm lang 
og lem bred. Yderavnerne lancetformede, 4,5-6rnm, kølhårede, med kort 
stak. VII-VIII. Spredt. 
P . 1aniculatum Hudson Stenrottehale. 10-30cm. Dusken 5-lOcm x 4-7mm, 
sma t valseformet. Yderavnerne bredt kileformede, med en stak på 
0,3-0,6mm, mest rukølede. V-VI. Spredt. 
P. subulatum (Savi) Asch.& Gr. Tynd rottehale. l0-40cm. Dusken bleg
grøn, 3-6cm x 4-6mm. Yderavnerne bådformede. V-VII. Sj. Jud.Constan~a. 
Alapecurus. Rævehale. 
1. Dusken ægformet, l,5-4cm. Fl erårig 

ti valseformet 
..•.•.•.•..•.•.•.. laguriformis 

2. 
2. Stænglen knæbøjet opstigende. Yderavnerne butte ••••••·········· 3. 

ti opret. Yderavnerne spidse 
3. Stakken knæbøjet, 2 x inderavnen, udragende •••••••••• 

" ret, indesluttet eller lidet udragende 
4. Yderavnerne glatte, med smalvinget køl. Enarig ••••••• 

" hårede, uvingede, Flerårig 

4. 
geniculatus 

aeq_ualis 
myosuroides 

5. 
5 . Yderavnernes spidser parallelle eller indadbøjede •••••• pratensis 

ti ti lidt udadbøjede arundinaceus 

Alopecurus pratensis L. Engrævehale. V-VII. Alm. 2 underarter: 
ssp . pratensis: Udløberne 3-4cm. Dusken grøn, indtil 10cm lang . 
ssp . pseudonigricans o.Schwarz: Udløberne indtil 10cm lange, Dusken med 
sortagtigt skær, 4-5cm lang. 
A. laguriformis Schur 30-50cm. Når foregående, Yderavnernes randhår 
2-3mm. Alpin. VII-VIII. Spredt. M.Rodnei, M.Rarau, M.Fagara~, M.Cozia , 
M.Paring, M.Retezat. 
A, arundinaceus Poiret Sort rævehale. V-VII. Sj. 
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Alopecurus geniculatus L. Knæbøjet rævehale. V-IX. Alm. 
A. aegualis Sobol. Gul rævehale. V-IX. Alm. 
A. myosuroides Hudson Agerrævehale. V-VIII. Spredt. 
Pholiurus pannonicus (Host) Trin. Skedespidshale. 5-15cm. Enårig. Ak
set 5-9cm, ret eller svagt krummet. Små.aksene 4-5mm med 2 ens, stærkt 
ribbede yderavner med hindekant. V-VI. Spredt, 
Phalaris arundinacea L. (Typhoides a.) Rørgræs. VI-VII. Alm. 
P. canariensis L. Kanariegræs. 30-50cm. Enårig med ægformet dusk på 
2-5cm. Bløde, indtil 9mm brede blade. Yderavnerne 7-9mm, vingede, ble
ge, med en grøn stribe midtpå, hvorved dusken får et spættet udseende. 
Milium effusum L. Miliegræs. V-VII. Alm. 
M. vernale Bieb. Vårmiliegræs. 10-50cm. Opret enårig. Bladene ru og 
glatte. Skederne ru, ofte lilla og bredt hindekantede. Toppen l,5-8cm 
med opret-udstående grene. Småaksene 2,5-3,5mro. V-VI. Sj. 
Zin~eria ti sid i ca ( Boiss.) Tutin (Agrestis p.) J<'ladbladet gaffelhvene. 
20- 5cm. nårig. Bladene l-3mm brede og flade. Toppen åben, blomster
stilkene l,5-6mm. Små.aksene l,8-2mm. Yderavnerne med 1 og 3 ribber. In
deravnen pergamentagtig i frugt. V-VII. Spredt. 
Piptatherum virescens (Trin.) Boiss. (Oryzopsis v.) Grøn r ishirse . 
40-l20cm. Opret flerårig med dunede skeder og glatte blade. Skedehinden 
højst l/2mm. Toppen åben med m.m. oprette, hårtynde, bugtede grene pa 
l-2cm. Småaksene 3-4mm med en stak pa 8-12mm. V-VII. Spredt. 
P. holciforme (Bieb.) R.& Sch. (Oryzopsis h.) Storblomstret rishirse, 
-100cm. Skedehinden indtil 10mm. Toppen indtil 30cm, grenene opret-ud
stående. Småaksene 8-9mm, stakken ca. 10mm. V-VI. Sj. 
Stipa. Stakgræs. 
1. Stakken l,5-2,5cm ...................................... bromoides 

12-45cm 2. 
2. Stakken ru, uden hår ••• , •••••••••• • •••••••••• , • ••• •••.• capillata 

med 2-7mm lange hår, fjerformet 3. 
3. Inderavnens hår danner ikke tydelige striber ••••••••• lessingiana 

Inderavnen med (5)7 hårstriber 4. 
4, Bladet ca, l/2mm bredt, med en lang, trådformet spids •••••• tirsa 

" uden en trådformet spids 5. 
5. Bladundersiden håret ••••••• , •••••••••••••••• , ••••••••••••• , •••• 6, 

glat 7, 
6. Bladundersiden med mange, bløde, m.m. udstående hår ••• dasyphylla 

" få, m.m. tiltrykte har samt småternet ucrainica 
7, Inderavnens randhår ender 3-4mm under stakken •••••• • ••········· 8, 

når stakken (eller ender 1mm under den) 10. 
8. Stakkene nedre, snoede del håret ·•··•·•••·•••••••••••• danubialis 

11 
" u glat 9. 

9. Øvre bladskeder glatte eller dunede ····•·••••••····•·•·•· joannis 
ru borysthenica 



332. 
10. Strået foroven filtet, topgrenene m.m. også ••••··••••··· epilosa 

glat til håret foroven 11. 
11. Strået 25-40cm, ret tæt håret under toppen •••••• •• ••. eriocaulis 

30-lOOcm, kun lidt håret under toppen pulcherrima 
Sti!a eriocaulis Barbas Klippefjergræs. Stakken 20-28cm. Inderavnen 
15- 8mm, dens ryghårstribe kortere end sidehårstriberne eller manglen
de. Bladskederne ofte fint og kort hårede foroven. V-VI. SJ. 
S. pulcherrima Koch Langstakket fjergræs. Stakken 30-45cm, Inderavnen 
mest 20-23mm, dens ryghårstribe mindst så lang som sidehårstriberne. 
Bladskederne mest glatte. Bladet 2-3mm bredt, mest fladt. V-VI. Alm. 
S. epilosa Martinovsky 40-BOcm. Bladene 0,5-lmm cykke, oversiden glat. 
Inderavnen 18-2lml!l. Stakken 28-3lcm. 
S. dasyåhylla (Lindem.) Trautv, Blødt fjergræs. 30-80cm. Bladene ca. 
3mm bre e som flade, 1mm som indrullede, grålige, med ca.lmm lange hår 
på begge sider, Yderavnerne bleglilla, V-VI, Sj. Stakken 30-45cm. 
S. ucrainica P.Smirncv Blegt fjergræs. Nær foregående, men bladene al
tid indrullede, ca.0,5mm tykke. Nedre bladskeder ikke lilla. Inderavnen 
17-19mm. IV-V. Spredt. 
S. joannis Celak, Gråskedet fjergræs, 30-lOOcm. Bladene l,5-2,5mm bre
de som flade, 0,5-lmm som indrullede, grønne, med op til 3mm lange hår 
i spidsen. Stakken 25-33cm. V-VI. Spredt. 
S. borysthenica Klokov (S. sabulosa) Ruskedet fjergræs. 30-lOOcm. Bla
nene grå, spidsen glat eller svagt håret. Stakken 30-40cm. V-VI. Sj. 

4Js. danubialis Dihoru & Roman 80-90cm, Bladene glatte på begge sider, 
ru på oversiden. Nedre bladskeder nedadvendt ru, øvre jævne. Inderavnen 
23-25mm. Stakken 28-36,5cm. Sj. Jud.Mehedinti: Donaudalen mellem Gura 
Vaii og Duda~u Schelei. 
S. tirsa Steven Hestehalefjergræs. 30-?0cm. Nyskuddenes blade pafal
dende lange, indtil 90cm. Bladskederne m.m. glatte, grabrune. Stakken 
indtil 40cm, hårene 5-6mm. VI-VII. Spredt. 
S. lessingiana Trin.& Rupr. Smalfanet fjergræs. 40-BOcm. Bladene ind
rullede, 0,4-0,5mm tykke. Skederne glatte og jævne, Stakken 12-20(25) 
cm, Inderavnen 8-llmm. Yderavnerne 20-30mm. V-VI. Spredt. 
s. capillata L. Hårstakgræs. 30-lOOcm. Stakken l0-25cm, ru, men uden 
har, Bladene grågrønne og børsteformede. Skedehinden 5-lOmm, spids. 
Inderavnen 10-12mm, Yderavnerne 25-35mrn, VII-VIII, Alm. 
S, bromoides (L,) Dorfler Rank stakgræs. 60-lOOcm. Bladene indrullede, 
glatte, under 1mm brede. Skedehinden meget kort. Toppen 15-30cm, smal 
og fåakset. Yderavnerne ca. 10mm. Inderavnen 6-7rnrn. V-VIII. Sj. 
Achnatherum calama9rostis (L.) Beauv, Hugræs , 60-120cm. Tueformet 
flerårig. Unge stra med skællignende bladskeder forneden. Reduceret 
skedehinde. Toppen 15-30cm, ret åben. Småaksene 8-9mm, med 3-6mm lange 
og hvide hår på den 3-4mm lange inderavne. VI-IX. Alm. 
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Phragmites australis (Cav.) Trin. Tagrør. VII-IX. Alm. 
Danthonia decumbens (L , ) DC. (Sieglingia d,) Tandbælg, VI-VII. Alm. 
D. alpina Vest (D, provincialis) Klasehavre. 30-60cm. Blade og skeder 
glatte, 2mm brede, Småaksene 18-22mm, på ret oprette stilke, ca. 5 i 
alt, Inderavnen med en midterstak på 10-15mm og to sidestakke pa 2- 3mm , 
V-VI. Spredt. 
Molinia caerulea (L.) Moench Blatop. VI-IX. Alm. 2 underarter: 
ssp, caerulea: Bladet 2-8mm bredt. Toppen smal med oprette grene, Ne
derste inderavne 3-4mm, m.m. afrundet foroven . 
ssp. arundinacea (Schrank) H,Paul: Høj blåtop. l00-250cm. Bladet 6-12 
mm bredt. Toppen med lange, noget udstående grene. Nederste inderavne 
5-?mm, spids, 
Nardus stricta L. Katteskæg, V-VI, Alm. 
Aeluroåus littoralis (Gouan) Parl. Kattefodsgræs, 10-25cm. Lange, ned
liggen e stængler med stive, udstående, ret korte blade. Dusken en tve
sidet klase af.m,m. siddende aks med toradet stillede smaaks, 2,5-5cm 
lang, smalt ægformet og lappet. V-VII. Sj. 
Cleistogenes serotina (L.) Keng Stivstra. 30-60cm. Skuddene rette, 
de golde med toradede , udstående blade. Toppen med udspærrede, akslig
nende grene, 4-lOcm. Småaksene 1-5-blomstrede. VII-IX. Alm. 2 ssp.: 
ss7. serotina: Strået opret eller opstigende. Bladene flade , de nedre 
4- mm brede, udstående eller nedbøjede, Stakken højst 1mm. 
sså. bul~arica (Borrun.) Tutin: Strået mest liggende. Modne blade m.m. 
in rulle e, de nedre indtil 3mm brede. Stakken 2-Jmm. 
Eragrostis. Kærlighedsgræs. Enårige med smalle og langagtige smaaks. 
Yderavnerne sa store som de taglagte inderavner. 
E, pilosa (L.) Beauv. Slørkærlighedsgræs. l0-30cm. Nedre topgrene 3-6 
sammen, bøjelige, med 3-4mm lange hår ved grunden. Småaksene l-l,5mm 
brede, op til 5mm lange. Bladranden ukirtlet. VII-IX. Spredt. 
E. cilianensis (All.) Hubbard Stort kærlighedsgræs. 20-30cm. Nedre 
topgrene 1(2) sammen, stive , Bladranden kirtlet, Småaksene 4-25x2-3,5 
mm. Bladskederne glatte og kort randhårede . VI-X. Spredt. 
E. minor Host Lidet kærlighedsgræs . 5-40cm. Som foregående, men små
aksene 4-llxl,5-2mm. Bladskederne tæt udstående harede med l-2mm lange 
hår. VII-IX, Alm. 
Sporobolus pungens (Schreber) Kunth Ribbensgræs. 20-50cm. Jordstæng
len langt ,krybende i sandet, Golde skud med faste, indrullede , torade
de blade, Toppen grålilla, stærktgrenet, tæt og sammentrængt . VII-X.Sj. 
Crypsis aculeata (L,) Aiton Hovedsumpaks. 3-15cm, Enårig med m.m. op
blæste skeder og blågrønne blade. Dusken pudeformet, bredere end lang, 
1,5cm bred, med et svøb af 2(-4) udstående, stive blade med en noget 
tornagtig spids. VII- IX . Alm. 
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Crypsis sehoenoides (L,) Lam, Ægformet sumpaks, 5-25em. Som foregaen
de, men dusken 2-4 x så lang som bred, ægformet og meget tæt, med svøb
blade, VII-IX. Alm. (Heleoehloa s,). 
C, alopeeuroides (Pill,& M,) Schrader (Heleochloa a.) Langakset sump
aks. l0-40cm, Enårig. Bladskederne ikke oppustede, Dusken uden svøbbla
de, valseformet, 4-10 x så lang som bred, ofte mørk, VII-IX, Alm. 
Cynodon dactylon (L,) Pers. Hundetandsgræs, 10-40cm, Ligner Digitaria, 
Fingeraks, men let kendelig ved sine blågrønne, toradede blade, Småak
sene 1-blomstrede med laneetformede yderavner og badformede inderavner. 
Flerårig, VI-VIII, Alm. 
Tragus racemosus (L,) All. Burreaks. 10-30em. Liggende eller opstigen
de enårig, Bladene stift randhårede, Dusken 2-6cm, ofte mellembrudt 
forneden, valseformet, lilla, med 1-blomstrede smaaks. VI-IX. Spredt, 
oriza sativa L, Ris, 70-150cm, Opret enårig, Skedehinden op til 20mm, 
Smaaksene 7-9mm, med en lang stak eller uden stak. VII-VIII, 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, $pr, 
Panicum miliaceum L. Alm. hirse, 30-lOOcm. Enårig med langhårede ske
der og blade, Toppen stor, 10-30cm, tæt og noget vifteformet, lidt 
nikkende, med oprette grene, Smaaksene 4-5,5mm, VI-IX, Dyrket og forv, 
P, ca~illare L, Hårfin hirse, 30-50cm. Som den foregående, men smaak
sene -3mm, toppen mere åben, med hårfine grene. Skederne stivharede. 
Echinochloa, Hanespore, 
1, Bladet langhåret ved overgangen mellem skede og plade phyllopogon 

11 anderledes 2 . 
2, Nedre yderavne 2/3 x den øvre og inderavnen •••••••••·• oryzoides 

" " 1/ 4-1/3 x den øvre og inderavnen crus-galli 
Echinochloa phyllo1ogon (Stapf,) Carv, Skægget hanespore, 50-150em, 
Skederne kølede, Badene 5-12mm brede, Aksstanden med hårduske ved led
dene, Golde inderavne 4mm, VII-IX, Spredt, 
E. erus-galli (L,) Beauv. Alm, hanespore. 30-150cm, Skederne sammen
trykte, Bladene 5-15mm brede. Golde inderavne 3-3,5mm, mest med stak. 
E. oryzoides (Ard.) Fritseh (E. hostii) Rishanespore. 80-150em, Nedre 
yderavne 3,5mm. Golde inderavne 4,5-5mm, VII-IX, I rismarker, 
Digitaria isehaemum (Schreber) Muhl, Lidet fingeraks. 10-40em. Bladene 
glatte eller svagt hårede ved grunden, 5-6mm brede, ofte lilla. Øvre 
yderavne 2mm og lig den frugtbare inderavne, VII-X, Spredt. 
D, san~uinalis (L,) Seop. Blodhirse. 20-50cm. Bladene ofte med udsta
ende har på l-l,5mm, 8-12mm brede, 4-6 aks på 3-8cm. Øvre yderavne 1 1 5 
mm og højst 3/4 x den frugtbare inderavne, VII-X, Alm, 2 underarter: 
ssp, peetiniformis Henrard: Inderavnen med lange, stive randhar. 
ssp, sanguinalis: Inderavnen uden lange, stive randhår, 
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Setaria. Skærmaks. 
1, Børsterne med nedadrettede modhager, så de hænger i verticillata 

" 
11 opadrettede " , hænger ikke i 2, 

2, Øverste inderavne stærkt tværrynket, Småaksene enlige ,,.,, glauea 
" " glat eller svagt rynket, Småaksene i grupper 3, 

3, Dusken 2-3em bred .............................. , ........ , italiea 
11 under lem bred viridis 

Setaria glauca (1,) Beauv, (S, pumila) Blågrønt skærmaks. 15-60cm. 
Planten gragrøn, Under hvert småaks 4-12 børster, der først er gule, 
senere ræverøde. Unge blade med lange har ved grunden, VII-X. Alm. 
S, viridis (L,) Beauv, Grønt skærmaks, 20-60em, Dusken ikke mellem
brudt, dens akse helt dækket, Alle børster 5-lOmm, tynde og bøjelige, 
S, verticillata (L,) Beauv, Kransskærmaks, 20-60cm, Skederne hårede på 
fladerne eller kun langs randen; bladene næsten glatte, Dusken mellem
brudt forneden, aksen uden længere hår, VII-IX, Spredt. 
S. italica (L,) Beauv, Kolbehirse. 60-120cm. Stænglen op til lem tyk, 
Smaaksene 3-3, 5mm, falder ikke af,: som en helhed, idet yderavnerne bli
ver siddende, VII-IX. Dyrket og forvildet, 
Erianthus ravennae (L,) Beauv. (Saccharum r,) Sølvrør, l-4m, Bladene 
indtil lem brede, men ofte indrullede, til sidst tit rødlige med hvide 
ribber, Toppen 30-50em, hvidulden og lappet. Skedehinden l/2mm med har 
på 3-4mm, Småaksene omgivne af hår på 7-8mm, VIII-X, Sj. østlig, 
E, hostii Griseb, (E, appressus, Saccharum strictum) Rankt sølvrør, 
l-l,5m, Bladene tyndere end hos foregående. Toppen 15-30cm, smallere, 
Skedehinden 2-3mm med hår på 1mm. Småaksene omgivne af har på 2-3mm, 
VI-VII, Sj. V~de enge og flodlejer, 
Sorghum halepense (L,) Pers. Vild durra. 50-150cm, Flerarig, Bladene 
l-2cm brede med lys midterribbe. Toppen 10-30cm med brunlilla småaks 
på 4,5-6mm, uden eller med en stak på 5-15mm, VI-VII, Spredt, 
S, bicolor (L.) Moeneh Negerhirse, Durra. l-3m, Enårig, Bladene 2-7cm 
brede. Toppen 20-40cm, kraftig, Småaksene 4-6mm. VIII-X, Dyrket, 
Chr~sopogon gryllus (L.) Trin. Gyldent skæggræs, 30-lOOcm, Flerårig, 
Hår ormet skedehinde, Toppen åben med udstående grene og gyldent/lilla
brogede småaks i grupper på 3; 5-8mm, det midterste med en stak på 3-4 
cm. VI-VII, Alm. 
Dichanthium ischaemum (L,) Roberty (Botriochloa i,) Alm. skæggræs, 
l5-60cm. Tættuet flerårig, 4-6 fingerformede aks pa 3-5cm med til tryk
te småaks i grupper på l siddende og 1 stilket, Stakken l0-15mm, Alm. 

ARACEAE 

Acorus calamus L, Kalmus, V-VII, Spredt, 
Calla palustris L, Kærmysse, V-VIII, Spredt, 
Arum maculatum L. Plettet lygtemand. 15-30cm. Hylsterblad 12-25(30)cm. 



336. 
Kolben ca. 1/2 x hylsterbladet. Knolden vandret. IV-V. Alm. 
Arum alpinum Schott & Kotschy l0-30cm. Hylsterbladet 8-13cm. Kolben 
ca. 2/3 x hylsterbladet. Knolden lodret. Bladene ikke plettede. Kolbe
vedhænget tenformet, 0 ,7-2cm, jævnt indsnævret i stilken, denne længe
re end den fortykkede del. IV-V. Spredt. 
A. arientale Bieb. 15-40cm. Som foregående, men kolbevedhænget valse
formet, ret tykt, 2-4,5cm langt, brat indsnævret i stilken, denne of
test kortere end den fortykkede del. III-IV. Spredt. 

LEM.NACEAE 
Wolffia arrhiza (L,) Horkel Dværgandemad, Mindste europæiske blom
sterplante. Bladene 0 1 5-lmm store, svagt hvælvede på oversiden, halv
kugleformede på undersiden. Uden rødder eller ribber. Sj. 
Lemna trisulca L. Korsandemad. Alm. 
L, gibba L. Tyk andemad. Spredt. 
L. minor L. Liden andemad. Alm. 
Spirodela polyrrhiza (L.) Schleiden Stor andemad. V-VI . 

SPARGANIACEAE 
Sparganium erectum L. Grenet pindsvineknop. VI-VIII. Alm. 4ssp.: 
ssp. erectum: Fru~ten mørkebrun med kantet tværsnit, 5-8mm. Alm. 
ssp. microcarpwn (Newnan) Domin.: Frugten med trindt tværsnit, gulbrun 
og indsnøret midtpå, 5-8mm. Spredt. 
ss~. ne~lectwn (Beeby) Sch,& Th.: Frugten med trindt tværsnit, grågul, 
ik e in snøret midtpå. Alm. 
ssp . oocarpwn (Celak.) Domin.: Frugten æg- til kugleformet, 5-8x4-7mm, 
ensfarvet lysebrun, Spredt. 
S. emersum Rehm. Enkel t pindsvineknop. VI-VII. Alm. 
S, minimum Wallr, Spæd pindsvineknop. VII-VIII. Spredt. 

TYPHACEAE 
Typha, Dunhammer. 
1. Bladene l-2(3)mm brede. Hankolben l,5-5cm ••••••··•••••··· minima 

2-20mm brede. Hankolben 10-30cm 2. 
2. Han- og hunkolben skilte fra hinanden •••••••••••••••••••··•••• 3. 

Hankolben sidder lige over hunkolben 4. 
3. Bladene 2-4(7)mm brede. Hunkolben 3,5-9cm ••••••••••••• laxmannii 

3-lOmm brede. Hunkolben 10-35cm angustifolia 
4. Bladene blågrønne. Den modne hunkolbe mørkebrun ••••••• latifolia 

" lyse- til gulgrønne. Den modne hunkolbe sølvgrå 
shuttleworthii 

Typha angustifolia L. Smalbladet dunhammer, VI-VIII. Alm. 
T. minima Hoppe Liden dunhammer. 30-70cm. Hankolben l,5-5cm, hunkol
ben lige så lang, mørkebrun, aflang eller ægformet. V-VI. Alm. 
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Typha laxmannii Lepechin Lys dunhammer. 80-120cm. Hankolben meget 
smallere end og 2-3(1,5-4) x så lang som hunkolben. Hankolben 9-15cm x 
6mm. Hunkolben 3,5-9x2cm, lysebrun. VI-VIII . Spredt. 
T. latifolia L. Bredbladet dunhammer. VI-VIII. Alm. 
T. shuttleworthii Koch & Sonder Grå dunhammer. l-l,5m, Hankolben mest 
1/3-l/2 x hunkoiben. Bladene 5-10(15)mm brede. VI-VIII. 

CYPERACEAE 
Scirpus. Kogleaks. 

1. Aksene samlede i kugleformede hoveder ••••••••••••••• holoschoenus 
tt ikke 2. 

2. Blomsterstanden endestillet ·•• •···•·•••••••••·••··•·••••••·•••• 3, 
side stillet 5. 

3, Aksene l-3cm lange. Stænglen trekantet ••••••••••·•••••• maritimus 
u 3-Bmm " 4. 

4, Aksene mest enlige. Stænglen skarpt trekantet ··•···•••·• radicans 
" 3-7 sammen. Stænglen but trekantet silvaticus 

5. Tueformet .•. ••• ... •••••• ......•...•...•.. .. .•.•...•.•. •• .. •• •.• 6. 
Med udløbere 8. 

6. 40-lOOcm. Flerårig, Stænglen mindst 2mm tyk ••••••••·•• mucronatus 
3-30cm. Oftest enårige . Stænglen tynd 7. 

7, Støttebladet 1/2-1 x stænglens længde •••• • ••••••••·•••••· supinus 
" under 1/2 x stænglens længde setaceus 

8. Stænglen trind . , .••.••.••••..••...••.••..•.•.•.••••...•••..•..• g. 
" trekantet 10. 

9, 2 støvfang, Dækskællene fint rødvortede •••••••••• tabernaemontani 
3 " • jævne lacuster 

10. Aksene 2-5 eller f lere sammen ••··••••••••••••••••••••• triqueter 
enlige, sjældent 2 sammen litoralis 

Scirpus silvaticus L. Skovkogleaks. VI-VII, Alm. 
S, radicans Schkuhr Buekogleaks. 40-lOOcm. Med lange, bueformede, gol
de, rodslaende skud, Dækskællene uden køl og brod, brungrønne med grøn 
midterstribe. VI-VII. Sj. 
S. maritimus L. Strandkogleaks, VI-VII, Alm. 
S. lacuster L. Søkogleaks. VI-VII, Alm. 
S, tabernaemontani Gmelin Blågrønt kogleaks, VI-VII. Alm. 
S. mucronatus L. Sylkogleaks, 30-lOOcm, Stænglen trekantet, med blad
løse skeder og forlænget støtteblad, Aksene 4-12mm, 2-20 sammen, med 
hvidlige dækskæl med grøn køl og rød rand. VII-VIII, Spredt. 
S. litoralis Schrader Fjerkogleaks. 30-200cm. Stænglen med højst eet 
blad på 2-6cm. Aksene 5-15mm lange, mest stilkede. Dækskællene brune 
og hindekantede. Blosterbørsterne spatelformede, VII-VIII. Sj. 

S, triqueter L. Trekantet kogleaks. 50-lOOcm. Stænglen med højst eet 
blad på 2-6cm. Aksene 5-15rnm lange, mest stilkede. Dæksk~llene med but
te lapper på hver side af udrandingen. Blosterbørsterne ikke spatelfor-
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mede i spidsen, VII-VIII. Sj. 
Scirpus supinus L, Knippekogleaks, 5-15cm. Stænglen trind~ Skederne 
brune, de øvre med kort, furet plade, Blomsterstanden bestar af 3-10 
5-7mm lange aks i et nøgle. VI-VIII. Spredt. 
S, holoschoenus L, Kuglekogleaks. 30-lOOcm. Stænglen trind. Blomster
standen t~lsyneladende sidestillet, bestaende af 1-10 kugleformede, 
stilkede hoveder på op til 12mm. VII-VIII, Spredt. 
s. setaceus L, Børstekogleaks. VI-VIII. Spredt. 
Blysmus compressus (L,) Panzer Fladtrykt kogleaks. VI-VII, Alm. 
Eriophorum. Kæruld. 
1. Et enkelt aks i toppen af straet ............................... 2, 

2-12 aks i en skærm, med støtteblade 3, 
2. Tæt tueformet. Stænglerne trekantede foroven ••••••••••• vaginatum 

Med udløbere. " trinde i toppen scheuchzeri 
3, Aksstilkene flade og glatte •·••··•········•···•••·· angustifolium 

" trekantede eller trinde, hårede eller ru 4. 
4, Bladene flade, 3-8mm brede, kun trekantede yderst latifolium 

smalle, l-2mm " , trekantede hele vejen gracile 
Eriophorum angustifolium Honckeny Smalbladet kæruld. V-VI. Alm. 
E, latifolium Hoppe Bredbladet kæruld, V-VI, Alm. 
E. gracile Koch Fin kæruld. VI-VII. Spredt. 
E, vaginatum L. Tuekæruld. VI-VII. Alm. 
E. scheuchzeri Hoppe Snekæruld. 10-30cm. Nedre skeder gulbrune. Strae
ne stive, 2-Jmm tykke, med nogle lidt opblæste bladskeder, Akset kugle
rundt.VI-VII. Spredt. 
Eleocharis. Sumpstrå, 

1, Akset med 2-8 blomster. 3 støvfang •··••••••••••••••••••···•••·• 2. 
10-30 blomster 4. 

2, Strået 0,5-lmm tykt, Akset 4-lOmm •••••••••·••••••••• quinqueflora 
0,3-0,5mm tykt, Akset 2-4mm 3, 

3, Strået firkantet. Udløberne uden knolde i spidsen acicularis 
trindt. Udløberne med knolde i spidsen parvula 

4. Strået 0,3-0,5mm tykt. Tueformet flerarig ••·•••••••••• carniolica 
" 0, 5-4mm tykt 5, 

5. Tæt tueformet enårig •··••·•••••·••••••••••··•·••••••··••••• ovata 
Flerårige med udløbere 6. 

6, Akset med 1 grundstillet dækskæl ••···••···••••••••••••• uniglumis 
" 2 grundstillede " . 7. 

7. Strået stift, mat til grågrønt •••••••··•·•••••••••••••• palustris 
" blødt, lyst grønt, noget gennemskinneligt 8, 

8, Griffelgrunden højere end bred, forneden 1/3-1/2 x fruetens . 
bredde •..•..........• , .•....•.•..•.••••• , •.•.•..•.. austriaca 

Griffelgrunden bredere end høj, forneden 1/2-2/3 x frugtens . 
bredde mamillata 
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Eleocharis quingueflora (Hartm.) Schwarz Fåblomstret kogleaks, Sj. 
E. parvula (R.& Sch.) Link Lavt kogleaks. VII-IX. Sj, 
E. acicularis (L.) R,& Sch, Nålesumpstrå. VI-IX, Spredt, 
E. ovata (Roth) R.& Sch. Ægsumpstrå. 3-40cm. Akset ægformet, 2-8mm. 
Frugten ca, 1mm lang, med skarp rand, Planten gulgrøn, VI-VIII. Spredt 
E. palustris (1.) R.& Sch, Almindeligt sumpstra. VI-VIII. Alm. 
E. austriaca Hayek Skørt sumpstrå. VI-VIII. 
E. mamillata Lindb.f. Blødt sumpstrå, 10-50cm, VI-VIII. 
E. uniglumis (Link) Schultes Enskællet sumpstra, VI-VIII. Spredt. 
E. carniolica Koch Pudesumpstrå. 5-30cm. Ingen udløbere. Skederne 
blegbrune. Akset 3-13mm, blegbrunt, ofte topspirende, VII-VIII. Spredt 
Fimbristylis bisumbellata (Forsskal) Bubani (F. dichotoma) Gaffel
frynseaks. Nærmes~ fladakslignende enårig pa 3-15(30)cm med m.m •. tre
kantet stængel med blade forneden. Aksene trinde. 2 støvfang, Griflen 
med udstående hår. Indtil 10-12 aks på 3-5mm i en grenet skærm, lyst 
rødbrune, VII-X, Sj. 
Cyperus. Fladaks. 
1. 2-8 siddende, tilsyneladende sidestillede aks ·•••••••• pannonicus 

Aksstanden endestillet 2. 
2. Aksstanden består af 1-flere kugleformede hoveder •••••••••••••• 3, 

ikke af " 7 • 
3. Dækskællene med en krum stak på 1mm •••••••••··••••••••• hamulosus 

" uden nogen krum stak 4. 
4, Dækskællene i 3 rækker, hvidlige •••·••••••••••••••••• michelianus 

11 i 2 11 
, rød- brun- eller gullige 5. 

5. Dækskællene linje-lancetformede. Mest flerårig •••••••• glomeratus 
11 æg-lancetformede, Enarig . _6, 

6. Aksene 2-8mm, med uvinget akse, Avnerne 0,5-0,7mm ••·••• difformis 
6-15mm, med smalvinget akse. Avnerne 2-2,5mm glaber 

7. Flerårig ............................................... • • • • • • • • 8 • 
Enårig 9. 

8. 3 støvfang. Nødden trekantet •••••••••••••·••••••••••·••••• longus 
2 " • " linseformet serotinus 

9. Stænglen butkantet, Aksene gullige. 2 støvfang •••·•••• flavescens 
" skarpkantet. Aksene sortbrune, 3 støvfang fuscus 

c~1erus longus L, Langt fladaks. 50-120cm. Med tykke, underjordiske 
u øbere. Stænglen sammentrykt. 2-10 aksgrene. Aksene 4-25mm. Dækskæl
lene mørke- eller rødbrune med grønlig køl og lys rand, VII-VIII. Spr. 
C. glomeratus L. Nøglefladaks, 30-70cm. 2-6 lange støtteblade, op til 
g aKsgrene. Aksene 5-12xl-l,5mm. Dækskællene smalle, l/2mm brede, Spr. 
C. ~laber L. Glat fladaks. 8-50cm. Aksene 6-15x2mm. Dækskællene 1,5mm 
bre e. En ofte sammentrængt skærm af 2-7 tætte hoveder, Skederne mørke 
eller lilla. Bladene 3-4(2-6)mm brede. VII-VIII. Sj. 
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Cyperus fuscus L. Brunt fladaks. 2-35cm. Stænglen trekantet med indad
buede sider. Bladene 2-3mm brede, kølede. VII-VIII. Alm. 

C. difformis L. Kuglefladaks. 20-75cm. Stænglerne uregelmæssigt tre
kantede. 3-8 korte skærmgrene. Avnerne rødlige eller brunlige med lyse
re midte. Strået 3-5mm tykt. VII-X. Spredt. 

C. michelianus (L.) Link Treradet fladaks. l-28cm , Enarig, 3-8 lange 
støtteblade. Aksstanden et tæt, siddende, æg- til kugleformet hovede. 
Avnerne hvidlige med grøn, fremspringende køl, tilspidsede, Spredt. 

C. serotinus Rottb. Sildigt fladaks. 30-lOOcm. Dækskællene butte, rød
brune med grønlig midte og bred hindekant, Aksene 5-20x2-3,5mm. Spred". 

C. pannonicus Jacq. Ungarsk fladaks, l-30cm. 2-3 støtteblade med mærk
bart udvidet grund, det nederste opret i stænglens forlængelse. Oftest 
bladløs, Aksene 5-15x2-4mm. VIII-IX. Sj. 

c. flavescens L. Gult fladaks. 3-JOcm. Stænglerne trekantede med meget 
uens sider, Bladene 0,5-3mm brede, uden køl. Aksene 10x2,5mm.VII-X,Alm, 

c. hamulosus Bieb, Krogfladaks, 2-15cm. Enårig. Bladene 1/2-lmm brede, 
2-4 støtteblade, 1-flere brunlilla hoveder, det midterste siddende, Ak
sene 3- eller uregelmæssigt 2-radede. VII-VIII. Sj. 

Cladium mariscus (L,) Pohl Avneknippe, VII-VIII. Spredt. 

Rh.ynchospora alba (L.) Vahl Hvidt næbfrø. VII-VIII, Sj. 

Schoenus nifricans L, Sortskæne. l0-60cm. Bladene 1/2-2/3 x stænglen. 
Støtteblade 2-5 x hovedet. 5-10 sortbrune småaks. Tæt tueformet fler
årig med sortagtige nedre bladskeder. V-VII. Spredt. 

s. ferrugineus L. Rustskæne. 15-30cm. Bladene højst 1/3 x stænglen. 
Støttebladet ca.= hovedet. 2-3 rødbrune småaks. V-VI. Sj. 

Kobresia rosuroides (Vill.) Fiori Børstesivstar. 5-20cm. Staragtig 
plante me et enkelt, linjeformet, brunt aks bestaende af 2-blomstrede 
småaks med l han- og l hunblomst. Tættuet med tradformede, furede bla
de.VI-VIII. Spredt. (Elyna m.). 

K. simtliciuscula (Wahlenb.) Mack. Mosesivstar. 3-20cm. Ligner en lav 
star a fleraksgruppen. 3-10 aks med hanblomster øverst. Tættuet. Ned
re skeder lyst orangebrune. Bladene 0,5-l,5mm brede, m.m. furede, ca. 
1/2 x stænglens længde. Strået næsten trindt eller svagt kantet. Sj. 

Carex. 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 
11 hanligt i spidsen 4. 

4. 2 støvfang ..........•...•..•.••••.. , ... , ....•.•....••• Gruppe III 
3 " 5. 

5. 2-6 hanaks (se på flere planter) ·•••·••••••·····•······· Gruppe V 
l " ( sjældent 2) 6. 
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6. Frugterne dunede eller filtede ••••• •••••••••• ·•·••• ••• Gruppe VI 
" glatte eller højst hårede langs kanterne Gruppe VII 

Gruppe I: Et enkelt aks, 

1, Planten tvebo med han- og huntuer ••••·••••····•···••••••••••·· 2. 
11 enbo 3. 

2. Tættuet, uden udløbere. Strået ofte rut foroven •••••• davall iana 
Løsttuet, med 11 

" jævnt dioica 
3. Tættuet •.•..•..... ••, •• ..•.•. ••·••·., ••. ••••• .•..••.•• ••, •• ..• 4. 

Med udløbere 5. 
4. Nedre bladskeder skinnende. Bladene furede Kobresia myosuroides 

11 11 matte. Bladene f l ade pyrenaica 
5, Frugterne med meget kort næb, m.m. oprette •••·•·•·•••• rupestris 

" " tydeligt næb, udstående eller nedbøjede pauciflora 

Gruppe II: Flere ens aks. Mest med 2 støvfang. 

1 . Aksene samlede i et hovede med 2-4 lange støtteblade ••• bohemica 
Aksstanden m,m, forlænget 2. 

2. Med udløbere •••••.•...••••••.•••••• •• •.••• , ••••••.•••••••.•••• 3. 
Tueformet 12. 

3. Få aks i en kort, nærmest ægforme t stand •••••••••••••••••••••• 4. 
Flere aks i en forlænget stand 6. 

4, Med overjordiske, krybende jordstængler. Straet jævnt chordorrhiza 
" underjordiske jord stængler. Straet mest rut foroven 5. 

5, Bladet furet-børsteformet, 1/2-lmm bredt •••••••·•••• stenophylla 
" fladt, l-3mm bredt divisa 

6 . Frugten u- eller smalvinget •...•••.........•....•..••••••.•... 7. 
" tyde ligt vinget 8 . 

7. 3-8 aks, Dækskællene ofte med brod •••• ••·• ·••• ••••••••••• divisa 
15-30 aks. Dækskællene uden brod disticha 

8. Frugtens vinger bredest foroven ··•·••····•••••··••••••• ligerica 
" " næsten lige brede hele vejen 9 . 

9. Aksene lige ••• , ••• , •• , ••••••••••••• , , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10. 
11 m.m. krumme som modne 11. 

10. Aksstanden l,5-2cm lang, med 3-5 aks. Frugten 3mm •••••• praecox 
11 3-5cm lang, med over 6 ams . 5mm re pens 

11. Dækskæll ene hvidlige . Bladene mest længere end stænglen brizoides 
11 grumsetbrune. Bladene ca. = stænglen curvata 

12. Hunblomsterne sidder nederst i akset •·••••••·•••••••••••···• 13. 
øverst 24. 

13. 3 støvfang. Frugten trekantet ••••• , •••••• • •••••••••••••••••• 14. 
2 11 

• bikonveks 15. 
14. Frugterne 2-3mm ••••••••••·••••••••••••• Kobresia simpliciuscula 

" 5-8mm curvula 
15. Stænglen m.m. vinget, tværsnittet med indadbuede sider •••••• 16. 

0 ikke " , 0 uden " u 18. 
16. Frugterne 2-2,5mm, Støttebladene lange og piskeformede 

vulpinoidea 
Frugterne 4-6mm 17. 



17. 

18. 

19. 

20, 

21. 

22, 

23. 
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Støttebladene med mørkebrun, øreformet omfattende grund •• vulpina 
" bleggrøn grund otrubae 

Aksene mørkebrune under blomstringen •··•·•·••··••·•••••••··•·• 19. 
grønlige under blomstringen 21. 

Aksstanden l,5-3cm. Løsttuet ••••••••••••••••••••••••••••• diandra 
3-l0cm. Tættuet 20. 

Stænglens lavblade hestehårsagtigt optrævlede •••••• appropinquata 
" " hele paniculata 

Frugten med en tydelig tværfure og svampet underdel spicata 
" uden tværfure 22. 

Aksene tætsiddende; nederste aksmellemrum under lem pairaei 
De nedre aks med afstande på l-4cm 23. 
Frugten 3,5-4mm, blegbrun. Nedre aksmellemrum længere end aksene 

Frugten 4,5-5mm, 
aksene 

divulsa 
mørkebrun. Nedre aksmellemrum ikke længere end 

polyphylla 
24. Nedre støtteblade 10-20cm lange, bladlignende , •••.•• , , • • . . remota 

11 " meget kortere 25. 
25. Frugten med en bred vingekant 

" uden vingekant 
, , .•.. , , • , .. , • , .••.......•. leporina 

26. 
26. 3-4(6) tætsiddende aks 

Flere aks på række 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27 • 

28. 
27. Stænglen meget ru foroven. Moseart ·•·~····••••·••••·• · heleonastes 

t1 jævn, højst lidt ru foroven. BJærgart lachenalii 
28. Frugten uden næb. Akset med 2-5 hunblomster •·····•••·••• loliacea 

" med næb 29. 
29. Frugterne udstående • • •••••••••••••••••••••••••••••• • • ••• • • •. • • 30 • 

" til trykte 31. 
30. 3-5 runde aks med stjærneformet udstaende frugter ••··••• echinata 

7-12 aflange aks elongata 
31. Aksene æg-kugleformede, 3- Srnm lange. Akset 1,5-3crn brunnescens 

11 aflange, 5-l 0mm lange. Akset 3-6cm canescens 

Gruppe III: Aksene forskellige. 2 støvfang. 

1, Tættuet uden udløbere • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 • 
Med udløbere 4. 

2. Nedre bladskeder ikke netformet optrævlede •·••••••••·•···••• nigra 
netformet optrævlede 3. 

3. Nederste støtteblad op til 2cm. Hunaksene l-2cm •••••••• caespitosa 
ti 5-l0cm. Hunaksene 3-6cm elata 

4, Nederste skeder uden plade, stærkt optrævlede, rødbrune •••• buekii 
" med bladplade, sjældent optrævlede 5. 

5. Strået rut næsten helt til grunden •·······••·······•·•···••• acuta 
jævnt eller kun rut foroven . . 6. 

6. Nederste støtteblad så langt som sit aks ········•••••••• bigel?Wll. 
t1 11 

ti aks standen nigra 
Gruppe IV: Flere hunaks. Tvekønnet topaks. 

1. 2 støvfang 
3 

bicolor 
2. 
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2. øvre dækskæl brodspidsede. Aksene spredte ••••••••••••••• hartmannii 
Dækskællene ikke brodspidsede, Aksene mere tætsiddende 3, 

3. Frugten jævnt tilsmalnet i et tokløvet næb ····•·•••••••· fuliginosa 
brat " " " meget kort næb 4, 

4, Nedre aks siddende eller højst 2-3mm stilkede ··••••••••• parviflora 
tydeligt stilkede 5, 

5. Stænglen mest 15-30cm, jævn. Bladene 3-5(7)mm brede ••••·•••• atrata 
" " 30-60cm, ru foroven. Bladene 5-llmm brede aterrima 

Gruppe V: Flere hanaks. 

1. Frugterne uden tydeligt næb, ruprikkede eller harede ••••·••• flacca 
2. " med " " 

2. Uden udløbere, Nederste støtteblade længere end aksene • • • • • • • • • • • 3 • 
Med 4. 

3. Frugten 
" 

9-lomm. Akset regelmæssigt 4-5-radet ••••••••• hordeistichos 
5-7mrn. Frugterne uregelmæssigt stillede secalina 

4. Frugten håret ...•........•.....•.••.....•.•..•.••••••.... , . • ... • • 5. 
" glat 6. 

5. Bladene m.m. hårede, 2-5mm brede og flade •••••••••••••••••••• hirta 
glatte, l-2mm brede, furede lasiocarpa 

6. Frugten lyst gulgrøn, opblæst, meget længere end dækskællet •••••• 7. 
" grønbrun, næppe længere end dækskællet 8. 

7. Stænglen jævn, bit trekantet •••••••••••••••••••••••••••••• ro~tra~a 
" ru foroven, skarpt trekantet vesicaria 

8. Strået jævnt. Bladene 2-3mm brede •·•····•••··•••·•·•· melanostachya 
" rut foroven. Bladene 5-15mm brede 9. 

9. 2(3) hanaks. Frugten 3-4,5mm. Aksene 6-7(5-8)mm brede acutiformis 
3-4 " • " 5-7mm. Aksene 8-12mm brede riparia 

Gruppe VI: Dunede frugter. 1 hanaks. 

1. Planten med 1-2 grundstillede, mest langstilkede hunaks ••••·••·•• 2. 
" uden " aks 3 • 

2. Frugten 2,5-3mm, kun randribberne tydelige •••••••••• transsilvanica 
" 4-5mm, med tydelige længderibber hallerana 

3. Frugten med et tydeligt, tvetandet eller tvekløvet næb ••••·····•• 4. 
t1 uden eller med et ganske kort næb 7 • 

4. Bladranden håret ••••••••.•••••••••••••.•••••••• • ••••••••••• • pilosa 
" glat 5. 

5. Hunaksenes dækskæl sort- eller rødbrune ••••••••••••••• sempervirens 
bleg- til orangebrune 6. 

6. Tueformet. Bladene 3-5mm brede ········•·•·····••••••••• brevicollis 
Ikke tueformet. Bladene 2-3mm brede michelii 

7. Aksene fordelte langs hele stænglen, 2-4-blomstrede •••••••• humilis 
Hunaksene i stænglens øvre halvdel 8. 

8. Hunaksene løse, rager ofte op over hanakset ····•••••••••••••••••• 9. 
tætte, " ikke " t1 " 11. 

9. Strået endestillet, oftest bladet forneden ·••••••••••••• pediformis 
Stråene sidestillede fra bladrosetten, uden blade 10. 

10. Hunaksene lidt adskilte, 4-10-blomstrede •·•·••••••·••···· digitata 
fingerformet tilnærmede, 2-5-blomstrede ornithopoda 
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11, Nederste støtteblad bladlignende •••••••·•··••••••••••••••••• 12. 

hindeagtigt 13. 
12. Tæt tuet, uden udløbere ••••••••••••••••.•••••••••• , , •• pilulifera 

Løsttuet, med udløbere tomentosa 
13. Løsttuet, med udløbere ............. ,. , ........ , .............. 14. 

Tættuet, uden t1 15. 
14. Nederste støtteblads skede 0-1(2)mm •••••••••••••••••• ericetorum 

" 2-5mm caryophyllea 
15. Nederste støtteblads skede 4-l0mm ••••••·••••••••••••••·· umbrosa 

" 0-1(2)mm montana 
Gruppe VII: 1 hanaks. Glatte frugter. 
1. Hunaksene hængende •••••••••.•••••• , . • . • . . • . • • • • • • • • • . • • . . . • . . • . 2 . 

oprette 10. 
2. Hunaksene løse, med 5-8 blomster ·•••·••••••••••••••••• capillaris 

t1 med flere blomster 3. 
3. HW1aksene s dæk skæl grønlige ••.•.••...• , •....• , . • . . . . . . . • • . • . . . . 4. 

" ti rødbrune til sortbrune 5. 
4. Hunaksene tætte, 8-12mm brede •••••••••••••••••••••• pseudocyperus 

løse, 3-5mm brede silvatica 
5. Hunaksene 5-26cm lange. Bladene l-2cm brede •••••••••••••• pendula 

højst 2,5cm lange. Bladene l/2-4mm brede 6. 
6. Frugten kortnæbbet • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 7. 

" med tydeligt tokløvet næb 8. 
?. Bladet l-l,5mm bredt. Dækskællene kortspidsede, brune ••••• limosa 

" 2-4mm " " langspidsede, sortbrune 
magellanica 

8. Hunaksene 7-lOmm brede ····•·•·•••••••···•·••••••••••••• atrofusca 
" 2 , 5- 5mm " 9 • 

g. Frugtens næb glat. Bladene 1/2-lmm brede ••••••••••• brachystachys 
" " rut. " l-3mm brede sempervirens 

10. Hunaksene med 2-6(10) blomster ·••········•··•••·••·•········· 11. 
11 flerblomstrede 13. 

11. Støttebladene uden plade, kun med skede. Hvidlige dækskæl •• alba 
med en kort eller lang bladplade 12. 

12. Hunaksene fjærntsiddende. Frugterne 7-9mm ••••••••••• depauperata 
11 tætsiddende. Frugterne 2-2,5rnm ornithopodioides 

13. Bladene randhårede •••••·•·••••••••••••••••••••••••••••••• pilosa 
ikke randhårede 14. 

14. Hunaksene 4-8cm lange og 2-3mm tykke, løse ••••••••••••• ~trigosa 
" 1, 5-4cm lange og 3-12mm tykke 15. 

15. Bladundersiden korthåret. Frugten uden næb ••••••••••• pallescens 
" glat 16. 

16. Frugterne sortbrune eller skinnende brune •••••••••·•••••··••• 17. 
t1 lysere 19. 

17, Frugterne sortbrune, 4-6,5(3,5-7,5)mm ··•••••••••••• sempervirens 
t1 skinnende brune, 2, 5-4mm 18. 

18. Nederste støtteblad med en 5-lOmm lang skede liparocarpos 
uden skede supina 

19. øvre hunaks oftest tætsiddende, kugle- til ægformede ••••••••• 20. 
langt adskilte, aflangt æg- til valseformede 23. 
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20. Frugten 2,3-4mm; næbbet 0,5-lmm, ret ••••••••••••••••••••••·••• 21. 

t1 4-?mm; næbbet 1, 5-3mm, bøjet 22. 
21. Lange, oprette støtteblade. Hundækskællene brodspidsede •• extensa 

Støttebladene til sidst nedbøjede oederi 
22. 3-4 hunaks. Nederste støtteblad 10-15cm langt •••••••·•····· flava 

1-2 • indtil 5cm langt lepidocarpa 
23. Hunaksene brogede med mørke dækskæl og grønne frugter •••• panicea 

" mere ensfarvede 24. 
24. Frugten 5-?mm. Støttebladet ikke meget længere end akset michelii 

" 3-4,5mm. Støttebladet en del længere end akset 25. 
25. Hunlige dækskæl med tydelig hindekant, uden brod •••••·•• hostiana 

" uden " " , med " di stans 
Carex dioica L. Tvebo star. Hunakset tætfrugtet. Frugterne 2,5-3,5mm, 
som modne opadrettede til udstående. IV-V. Spredt. 
C. davalliana Sm. Rubladet star. 10-25cm. Hunakset løsfrugtet. Frugter
ne 3,5-4,5mm, som modne udstående til lidt nedadrettede. IV-V. Spredt. 
C. iyrenaica Wahlenb. Udspærret star. 5-20cm. Bladene mest kortere end 
str ene, l-2mm brede. Akset med 10-30 hunblomster. Frugterne 3-4mm, ten
formede, skinnende rødbrune, ofte vandret udstaende. VII-VIII. Spredt. 
M,Fagara~, M.Cindrei, M.Paring, M.Retezat, M.Godeanu, M.Tarcu. 
c. rubestris All. Klippestar. 5-15cm. Bladene l-2mm brede. Dækskællene 
mørke rune, falder senere af end frugterne. Frugten omvendt ægformet, 
2,5-3,5mm, grønligbrun. 3-6 hunblomster. VI-VII. Sj. 
C. pauciflora Lightf. Fåblomstret star. 5-20cm. Bladene ca, l/2mm bre
de. ~-5 frugter, 4-6mm lange, tenformede. VI-VII. Alm. 
c. bohemica Schreber Fladaksstar. VI-IX. Sj. 
C. chordorrhiza L.f. Grenstar. V-VI. Sj. 
c. stenophylla Wahlneb, Smalbladet star. 7-25cm. Frugten rundagtigt æg
formet, ret brat tilsmalne. i det tokløvede næb, tydeligt ribbet, ka
stanjebrun og skinnende. Dækskællene ca.= frugten. IV-VII. Spredt. 
C. divisa Hudson Skænestar. 10-40cm. Løsttuet og gragrøn. Frugterne 
3-4mm, ribbede og plankonvekse. Dækskællene ofte med brod, smalt hinde
kantede. Aksstanden l,5-2,5cm. Hanblomsterne øverst. V-VI. Spredt. 
C. disticha Hudson Toradet star, V-VI. Spredt. 
C. ligerica Gay Skræntstar. IV-VI. Sj. 
c. ~raecox Schreber Tidlig star. 10-30cm. Bladene mest længere end 
straene. Frugten først vinget over midten, brat tilsmalnet i et dybt 
tvetandet næb. Kastanjebrune dækskæl. IV-VI. 
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. Sj. Jud.Alba, Jud,Sibiu. 
C. brizoides L. Bævrestar. 30-60cm. Aksene bøjede under selve blom
stringen. Frugten mest 3,5-4,5mm, Modne strå bøjede. V-VI. Alm. 
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Carex curvata Knaf 30-60cm. Aksene først bøjede efter blomstringen . 
Frugten mest 3-3,5mm. Dækskællet = frugten, IV-VI. 
Carex curvula All. Klippestar. 5-20cm. Nedre bladskeder lysebrune, Aks
standen l-2(3)cm, med 4-6 aks. Nederste støtteblad mest hindea.gtigt. 
Stængler og blade krumme. Hunlige dækskæl rødbrune. VII-VIII. Spredt. 
C. vulpinoidea Michx Piskestar. 30-lOOcm. Ligner de 2 følgende. Støtte
bladene brat tilsmalnede i en meget lang spids, Modne frugt strågul, u
den ribber indvendigt, 3-ribbet udvendigt. VI-VIII. Jud-Salaj: Cehu Sil
vaniei, Indslæbt. 

C, vulpina L, Rævestar. V-VII. Spredt. 
C. otrubae Podp, Syltstar. V-VI, Alm. 
C, diandra Schrank Trindstænglet star. V-VI. Spredt. 
C. appropinguata Schum, Langakset star. V-VI. Spredt. 
C, paniculata L. Topstar. V-VII. Spredt. 
C. spicata Hudson Spidskapslet star. V-VI. Alm. 
C. pairaei F.W.Schultz Pigget star, V-VII, Alm. 
C. polyphylla Kar.& Kir, (C, leersii) Mellembrudt star, Frugterne 4,5-5 
mm. Bladet 3-4mm bredt, V-VI, Alm. 
c. divulsa Stokes Sydlig mellembrudt star, Frugterne 3,5-4mm. Bladet 
2-3mm bredt, V-VII, Alm. 
C. remota L, Akselblomstret star, V-VII, Alm. 
c. leporina L, Harestar, VI-VII, Alm. 
c. heleonastes L,f, Tørvestar, 15-40cm. Bladene l-2mm brede, blaligt 
grønne. Aksstanden l-2cm lang. Dækskællene bleg- til rødligbrune med 
brede hindekanter, V-VI, ? 

C, lachenalii Schkuhr Rypestar, 10-20cm. Bladene l-2mm brede, grønne, 
stive. Aksstanden l-2cm. Dækskællene mørkt rødbrune. Strået butkantet, 
mest jævnt. VI-VII. M.Rodnei: Lacul Lala. 
C. loliacea L. Nøglestar. 20-40cm, Bladene kortere end den opadtil 
svagt ru stængel. Aksene små, næsten kugleformede. Dækskællene hvidlig
brune.VI-VII, Sj. Jud,Maramurei, Jud,Suceava. 
C. echinata Murray (C, stellulata) Stjærnestar. V-VI, Alm. 
C. elongata L. Forlænget star. V-VI, Alm. 
C. brunnescens (Pers . ) Poiret Sæterstar. 20-50cm. Som den følgende, men 
frugtens næb kløvet på ydersiden (ikke kløvet hos canescens), Bladene 
l,5-2mm brede. VII. Sj. 
C. canescens L, Grå star. V-VIII, Alm. 
C, nigra (L,) Reichard Almindelig star, V-VII, Alm. 4 underarter: 
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ssp, alpina (Gaud,) Lemke: Med lange udløbere, Bladene ca, lllllll brede og 
bløde. 
ssp, juncella Fries: Kortere udløbere og bredere blade, disse foldede 
eller indrullede som friske, Skedehinden 2-3xl,4-2,2mm, Spredt, 
ssp, dacica (Heuffel) So6: Uden lange udløbere, Flade blade, Nedre blad
skeder sortlilla og skinnende. Alm. 
sse, nifra: Uden lange udløbere, Flade blade, Nedre bladskeder matte, 
gra- el er lysebrune. Skedehinderne l-2x3-3,5mm, Alm. 
Carex caespitosa L, Tuestar. IV-VI, Spredt, 
C, elata All. Stiv star. IV-V, Spredt. 
c. buekii Wimmer Damstar, 40-120cm. Bladet 4-?mrn bredt, 1-3 hanaks, 3-5 
hunaks, de nederste 4-lOcm, senere ofte nikkende, Nederste støtteblade 
tydeligt længere end akset. V-VI. Spredt. 
c. acuta L. (C. gracilis) Nikkende star. V-VI, Alm. 2 underarter: 
ssp. acuta: Strået nikkende som modent, Mest 3-5 hunaks, nikkende eller 
hængende, det nedre langstilket. Avnen mindst lig frugten. 
ssp. intermedia (Cel.): Strået rankt. Mest 2-3 korte, oprette hunaks, 
det nederste kortstilket. Avnerne kortere end frugterne, 
C, bigelowii Torrey Rank star. 10-25cm. Bladet 4-6mm bredt, Straet pa
faldende stift, l,5-2mm tykt. ? (Drejer sig nok om C, nigra ssp. dacica) 
C. bicolor All. Tofarvet star. 5-20cm, l-2mm brede, lysegrønne blade, 
2-4 ægformede, brogede aks på 1/2-lcm, det neder stilket, Lyst blagrønne 
frugter på l,5-2,5mm uden næb, Mørke dækskæl, VII, M,Rodnei, 
C, hartmannii Cajander Valsestar. IV-V. Spredt. 
C, fuliginosa Schkuhr Buestar, 10-30cm. Tueformet. 3-4 1-2cm lange, 
mest l-5cm langt stilkede og nikkende aks, Dækskællene rødlig- til sort
brune, Frugten 4-6mm, m,m, sortbrun, VII-VIII. Spredt. 
c, atrata L. Sortstar. 3-5 m.m. oprette aks på l-2cm. Frugten 3-4mm. 
vf-Vfff. Alm. 
c. aterrima Hoppe Høj sortstar. 3-5 m.m. nikKende aks pa l,5-3,5cm. 
Frugten 4-5mm, VI-VIII, Spredt. 
C, flacca Schreber Blågrøn star, V-VI, Alm. 
C, hordeistichos Vill. Bygstar. 10-30cm, Bladene 3-5mm brede, meget 
stive. Nederste hanstøtteblad længere end hanaksene. Hunaksene 2-3cm x 
8-lOmm. Nederste støtteblads skede 10-25mm, IV-V, Spredt, 
c. secalina Willd, Rugstar, 10-30cm. Bladene 2-3mm brede, gragrønne. 
Nederste hanstøtteblade ikke længere end aksene. Kraftigere planter of
te med grenetaksstand. Nederste støtteblads skede indtil 40mm, V-VI.SJ . 

C. hirta L, Håret star. IV-VI. Alm. 
c. lasiocarpa Ehrh. Trådstar, V-VI. Spredt. 

C. rostrata Stokes Næbstar. V-VI, Alm. 
C, vesicaria L. Blærestar. V-VI. Alm. 
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Carex ~arviflora Host Lav sortstar, 10-20cm. Aksene kugle- til ægfor
mede, -8mm lange, altid oprette, 2-4 i alt. VII-VIII. Sj. 
C. melanostachya Bieb. Sumpstar. 30-50cm. Nedre bladskeder stærkt op
trævlede,purpuranløbne, Frugten 3,5-5mm, med indsænkede ribber. Hunak
sene næsten siddende til kortstilkede, V-VI, Alm. 
c. acutiformis Ehrh. Kærstar. V-VI. Alm. 
C, riparia Curtis Tykakset star. V-VI. Alm, 
C, transsilvanica Schur (C, depressa ssp. t,) Langstilket star. 20-30 
cm, Grundstillede aks 3-lOcm langt stilket • Dækskællene bleg- til 
rødbrune. Hunaskene 10-20x4-7mm. IV-VII, Alm. 
C, pilosa Scop, Randhåret star. 30-40cm. Bladene 5-lOmm brede. Lavbla
dene rødlilla til rødbrune, Aksene løse, 2-4cm. IV-V. Alm. 
C, hallerana Asso Stilkstar. 10-30cm. Det grundstillede aks mest 7-20 
cm langt stilket, Dækskællene brune med grøn køl. Hunaksene mest 8-10 x 
5mm, III-IV. Sj. 
C. sempervirens Vill. Trævlstar. 20-40cm. Stængelgrunden tæt omgiven 
af optrævlede bladskeder. Nederste hunaks 2-Scm langt stilket. Frugten 
4-5,5mm, gullig til mørkebrun, langnæbbet. VI-VIII. Alm. 
C. brevicollis DC. Giftstar. 20-60cm, 1-3 hunaks pa 15-25x7-10mm. Dæk
skællene orangebrune. Frugterne 5-7mm, brunliggrønne, svagt dunede, 
med et rut, tokløvet næb på l-l,5mm. VI-VII. Spredt. 
C. michelii Host Tvetandet star, 20-35cm. Hanakset 10-20x5-7mm, 1-2 
hunaks på 10-20mm, Dækskællene lysebrune. Frugterne med et næb på 2-3 
mm. Ikke tueformet, med lange udløbere, IV-VI, Alm. 
C. humilis Leysser Jordstar. 2-lOcm. Bladene l-l,5mm brede, grågrønne, 
meget længere end straene, furede, Hunaksenes støtteblade dækskælsagti
ge med store skeder, 2-4 hunaks. Frugterne 2,5-3mm. III-V. Spredt. 
C. pediformis C,A,Meyer (C, rhizina) Tykrodsstar. 20-50cm. 2-3 løse, 
veiskiite hunaks på l,5-3cm x 2-4mm, det nedre med en stilk pa 2-5cm. 
Rødbrune dækskæl, Frugterne 3-4mm, gullig- eller brunliggrønne, Sj. 
C. digitata L. Fingerstar. IV-V. Alm. 
C, ornithopoda Willd. Fuglestar, 5-lOcm, Stænglen opret, senere lidt 
krum. Bladranden ru. 2-4 hunaks på 6-lOmm med 2-5 blomster. Frugterne 

e2,5-3mm, IV-V. Spredt. (ssp. piroskana (Nyar.) er 20-25cm høj, har 
l,5-2(2,5)mm brede blade og hunaks pa 8-12mm. Jud.Cluj: Cheia Turzii, 
Remetea pe Col}ii Trascaului). 
C. pilulifera L, Pillestar, IV-V, Spredt. 
C. tomentosa L. Filtstar. 20-50cm. Nedre skeder rødlilla til rødbrune, 
Bladene gra- til svagt blågrønne, 1-2 m.m. aflange hunaks på 5-15x4-5 
mm. Nederste støtteblade til sidst vandret udstående, IV-VI, Alm. 

C. ericetorum Pollich Lyngstar. III-V, Sj. 
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Carex caryophyllea Latourr, Vårstar. III-V. Alm. 
C. wnbrosa Host Skyggestar, 30-50cm, Nedre skeder stærkt optrævlede, 
Bladene stive, l,5-3mm brede, ofte rurandede. 1-3 hunaks pa 7-15mm, 
det nederstes stilk 5-lOmm. Frugten 2-3mm, IV-VI. Spredt, 
O. montana L, Bakkestar, III-V, Alm. 
C. capillaris 1, 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, Sj, 
C, pseudocyperus 1, Knippestar. V-VI. Alm. 
C, silvatica Hudson Skovstar. V-VI. Alm. 
C. pendula Hudson Kæmpestar. V-VI. Alm. 
C. limosa L. Dyndstar. V-VI. Spredt. 
C. magellanica Lam, Frynsestar. 10-30cm. Bladene 2-4mm brede, bleg
grønne, ofte af stråets længde, Dækskællene tydeligt længere end de 
2,5-Jmm lange frugter, V-VI. Spredt. 
C. atrofusca Schkuhr Sodstar, 10-30cm. Bladene højst 1/2 x straet. 2-4 
hunaks på 8-15mm, det nederste 15-40mm langt stilket, Dækskællene sort
lilla, frugten ligeledes.? (Måske er der tale om C. atrata). 
c. brach~stachys Schrank Kortakset star, 10-30cm, Bladene 1/2-lmm bre
de, med -formet tværsnit. 2-3 l-2cm lange, adskilte hunaks med rød
til sortbrune dækskæl, Frugten næsten 2 x dækskællet, V-VI. Sj. 
C, alba Scop. Hvid star. 10-25cm. Med udløbere. Bladene l-l,5mm brede, 
bløde. 1-3 5-l•mm lange, 3-7-frugtede, mest l-3cm langt stilkede hun
aks. Dækskællene korte, hvidlige med grøn køl. IV-V, Spredt, 
C. depauperata Good, Strofrugtet star, 30-60cm. Nedre skeder rustbru
ne og bladløse. 2-4 hunaks med 2-6 blomster. Dækskællene bredt hinde
kantede. Frugterne langnæbbede, grønlige og skinnende, V-VI. Sj. 
C. ornitho~odioides Hausm, Krum fuglestar. 5-lOcm, Nedre skeder mest 
brune. Straene mest stærkt krummede. Oftest 2 hunaks på 3-5mm med brun
til sortlilla dækskæl. IV-V, 
c. strigosa Hudson Tyndakset star, V-VI. Sj. 
C. pallescens L. Bleg star. V-VII, Alm. 
C. liparocarpos Gaudin Glansstar. 10-JOcm. Bladene l-2mm brede, 2-3 
mest overlappende, 5-15x5-6mm store aks med 5-12 blomster. Dækskællene 
rødbrune, bredt hindekantede. Frugten 3-4mm. IV-V, Spredt, 
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, Frugten 2,5-Jmm. IV-V, Sj. 

C. extensa Good. Udspilet star. V-VI, Sj. 
C. oederi Retz. Dværgstar. V-VIII, 



350. 
Carex flava L. Gul star. V-VI. Alm. 

c. le];2idocar12a 

c. 12anicea L, 

c. hostiana DC, 

c. distans L, 

Tausch Krognæbstar. VI-VIII. Alm. 

Hirsestar. V-VI, Alm. 

Skedestar, V-VII, Spredt, 

Fjærnakset star, V-VI. Alm. 

ORCHIDACEAE 

l. Planten uden grønne blade, kun med farvede skælblade , •••••••••• 2. 
" med " " 5. 

2, Stænglen mørklilla, blomsterne lilla ····•·••·····•••••· Limodorum 
11 ikke lilla 3. 

3, Stænglen brun. Læben kløvet •·····••··•··•••·•·•··••···•·· Neottia 
11 ikke brun 4. 

4. Stænglen hvidlig. Blomsten hvid med kort spore ••••••••• Epipogium 
11 og blomsterne gulgrønne Corallorhiza 

5. Læben uden eller med utydelig spore •••••••••••••••••••••••••••• 6. 
" med tydelig spore 17. 

6. Læben tøffelformet og gul ••••••••••••••••••••••·••••• Cypripedium 
ikke tøffelformet 7. 

7, Stænglen kun med 1 blad ••••••••••·••••••••••••••••••••••• Malaxis 
" med flere blade 8. 

8, Stænglen med 2 næsten midterstillede blade ••••••••••·•··• Listera 
" flerbladet eller med 2 grundblade 9, 

9, Læben delt på tværs i en inder- og yderlæbe •••••••••••••••••·· 10. 
11 ikke tværdel t 11. 

10. Frugtknuden stilket •··•··••••·•··••••············•·••• Epipactis 
" m.m. siddende Cephalanthera 

11. Læben med et tydeligt farvet og formet midterfelt (spejl) Ophrys 
11 m.m. ensfarvet 12. 

12. Blomsterne hvide ............................................. 13, 
11 m.m. grønlige 14, 

13, Blomsterne tydeligt spiralstillede ••••••••••••••••••• Spiranthes 
uregelmæssigt stillede Goodyera 

14, Bladene græsagtige, parallelsidede •••••••••·····•••·• Chamorchis 
11 bredere, ikke græsagtige 15. 

15, Læben med to tydelige lapper •••••••••••••••••••••••••• Herminiurn 
udelt 16. 

16. Læben but, 4-5mm lang. Bladene 3-lOcm ••••••··••••••·•••• Liparis 
spids, l-2mm lang. Bladene 0,5-2cm Hammarbya 

17, Læben med en 3-6cm lang, bandformet midterflig ••• Himantoglossum 
mindre og af en anden form 18, 

18, Læben sidder øverst i blomsten. Sporen højst 2mm •··•• Nigritella 
" underst 11 

" 19, 
19. Ydre blosterblade ender i en kølleformet spids •••• Traunsteinera 

" 
11 uden nogen " 11 20, 

20, Læben udelt, smalt tungeformet, Blomsten hvid ••••••• Platanthera 
anderledes, mest )-tandet eller 3-lappet 21. 
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21, Læbens midterlap kortere end de parallelle sidelapper Coeloglossum 

11 11 ikke kortere end sidelapperne 22. 
22, De sidestillede blosterblade vandret udspærrede, Sporen tråd-

formet .••••••••• , ••••• , , , , • , ••• , •••••••• , • , •• , ••••••• , ••• 23, 
De sidestillede blosterblade ikke vandret udspærrede, Sporen 

sæk-, kegle- eller valseformet 24. 
23, Blomsterstanden pyramide- til ægformet ·•··•·•··•••••• Anacamptis 

" klaseformet Gymnadenia 
24, Ydre blosterblade 2-3,5mm. Blomsterne m.m. ensfarvede Leucorchis 

" 
11 længere eller blomsterne flerfarvede 2 5, 

25, Støttebladene urteagtige ••••••••••••••••••••••••••• Dactylorhiza 
11 hindeagtige Orchis 

CyEriEedium calceolus L, Fruesko, V-VI. Spredt, 

EEiEactis, Hullæbe, 

1. Læben hvidlig, med rødåret inderdel •••••••••••••••••••• palustris 
" grønlig eller rødlig, inderdelen ustri bet 2. 

2, Bladene mest kortere end stængelledåene ··•••••••••••• microphylla 
" lig eller længere end stængelleddene 3. 

3, Blosteret brunrødt eller mørkt rødlillat ·····•·••••••• atrorubens 
" ihvertfald delvist grønligt eller bleglillat 4 , 

4, Bladundersiden med lillat skær, Blomsten silkeglinsende purpurata 
uden " ikke glinsende helleborine 

EEiEactis 12alustris (L.) er. Sumphullæbe. VI-VIII, Spredt, 

E. 12ur12urata Sm. Tætblomstret hullæbe, VII-IX, Spredt, 

E, helleborine (L,) Cr. Skovhullæbe, VI-VIII. Alm. 

E, micro12~lla (Ehrh.) Sw, Småbladet hullæbe, 15-50cm, Støttebladene 
kortere en frugtknuden, Klasen m.m. ensidig, Blomsterne mest nikken
de. Yderlæben med vortet grund, VI-VIII, Spredt. 

E. atrorubens (Hoffm,) Besser Rød hullæbe, V-VII, Spredt. 

Ce12halanthera rubra (L,) Rich Rød skovlilje, Blomsten rødlilla. Spredt 

c. lon~ifolia (Hudson) Fritsch Sværdskovlilje. 20-45cm, Blomsterne 
renhvi e. 6-10 blade, der er mindst 6 x så lange som brede. V-VI, Spr, 

C. damasonium (Miller) Druce Hvidgul skovlilje. Blomsterne hvidligt
gule, 3-5 blade, der er 2-3 x sa lange som brede, V-VI, Spredt, 

Limodorum abortivum (L.) Sw. Fuglestok, 20-80cm. Stænglen opret og med 
skælblade. 6-20 lilla blomster med en spore på 15-25mm og en indsnøret 
underlæbe, der er 7-12mm bred på det bredeste sted, V-VII. Sj. 

EEiEogium a12hyllum Swartz Knælæbe, VII-VIII. Spredt. 

Neottia nidus-avis (L.) Richard Rederod. V-VII, Alm. 

Listera ovata (L.) R,Br. Ægbladet fliglæbe, V-VII. Alm. 

L, cordata (L,) R,Br. Hjærtebladet fliglæbe. V-VIII, Spredt, 

S12iranthes s12iralis (L,) Chevall, Skrueaks. 6-20cm. Bladene ægformet 
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elliptiske, grundstillede. Blomsterne små og med udelt underlæbe, Spr. 
Goodyera repens (L.) R,Br, Knærod. VII-VIII, Spredt. 
Herminium monorchis (L.) R.Br. Pukkellæbe, V-VII. Spredt. 
Platanthera chlorantha (Custer) Rchb. Skovgøgelilje. Støvknapperne vi
gende, V-VII. Spredt. 

P. bifolia (L.) Rich. Bakkegøgelilje. Støvknapperne parallelle. Alm. 
Chamorchis alpina (L.) Richard Dværggøgeurt. 5-15cm. 4-10 rosetblade, 
der når eller overrager blomsterne. Disse 4-6mm, gulgrønne og hjælmdan
nende med tungeformet læbe. VII-VIII. Sj. 
Coeloglossum viride (1.) Hartm. Poselæbe. VI-VII. Alm. 
Leucorchis albida (L.) E,H.F,Meyer (Pseudorchis a.) Sækspore, 12-30cm. 
4-6 blade. Støttebladene 3-årede. Sporen but. Blomsterne grønlighvide 
til bleggule. V-VII. Spredt. 
1. frivaldii (Hampe) Schlechter (Pseudorchis f,, Gymnadenia f,) Rødlig 
sækspore. 10-30cm. 3-4 blade. Støttebladene 1-arede. Sporen spids. 
Blomsterne hvide, undertiden blegrøde. VI-VII. M,Retezat, M.Tarcu. 
Gymnadenia conopsea (L.) R.Br. Langakset trådspore, 30-80cm, Sporen 
10-20mm, længere end frugtknuden, nedadbøjet. VI-VIII, Alm. 
G. odoratissima (L.) Richard Vellugtende trådspore. 15-30cm. Sporen 
4-6mm, kortere end frugtknuden, vandret eller svagt nedbøjet. Spredt, 
Nigritella. Akset kort kegleformet til næsten kugleformet. Læben udelt 
og spids, Blomsterne med vaniljeduft, 5-30cm. 
N. nigra (L.) Rchb,f. Brunkulle. Læben ikke saddelformet indsnøret i 
nedre 1/3. Blomsterne brune, skarlagenrøde eller gule. De to par side
stillede blosterblade ulige store. VI-IX. Spredt. 
N. rubra (Wettst.) K.Richter Rødkulle. Læben saddelformet indsnøret i 
nedre l/3. Blomsterne rubinrøde. De sidestillede blosterblade ret ens. 
VI-VIII. Spredt. 
Dactylorhiza. Gøgeurt. 
1. Blomsterne gule •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2. 

11 røde 3, 
2, Den udbredte læbe ll-17rnm bred. Sporen 10-15mm ••••••••• sambucina 

" 
11 5-9mm bred. Sporen 6, 5-lOmm ochroleuca 

3, Læben gullig ved grunden. Blomsten uden rødlillat i sig sambucina 
11 uden gult. Blomsterne m.m. rødlilla 4, 

4. Sidestillede ydre blosterblade udstående. Stænglen mest fyldt •• 5. 
11 11 halvt oprette. Stænglen mest hul 7. 

5. Læbens midterflig meget smallere end sidefligene •••••••• maculata 
'' ca. så bred som sidefligene 6. 

6, Sporen m.m. kegle- eller sækformet, 7-13mm ••••••••••••• saccifera 
11 valseformet, 6-9mm fuchsii 

7, Bladene bredest godt under midten, 4-8 x så lange som br. incarnata 
omkring eller over midten 8. 
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8. Nedre blade bredest på eller lidt under midten ••••·•••••• majalis 

11 tydeligt bredest over midten cordigera 
Dactylorhiza sambucina (L,) So6 Hyldegøgeurt. VI-VII. Spredt. 
D. cordigera (Fr,) So6 Hjærtegøgeurt, 15-40cm, Nedre blade 5-18xl,5-5 
cm, mest med groftplettet overside, Blomsterne mørkt rødlilla, Læben 
oftest tydeligt bredere end lang, V-VII. Alm. 2 underarter: 
ssp, cordigera: Sporen 6-8mm, sækformet, indtil 1/2 x frugtknuden.Alm. 
sst, siculorum (So6) So6: Sporen 8-llmm, kegle-valseformet, indtil 3/4 
x rugtknuden. 
D. majalis (Rchb.) Hnut & Summerh, Majgøgeurt. VI-VII. Sj. 
D, incarnata (L,) S06 Kødfarvet gøgeurt. V-VI, Spredt, 
D. ochroleuca (Boll) Averyanov Hviqgul gøgeurt, V-VI, 
D. saccifera (Brongn.) So6 Tragtgøgeurt. 25-90cm. Flere ikke omskeden
de stængelblade. Læben dybt 3-lappet med tandede sidelapper. Alm. 
D. maculata (1.) So6 Plettet gøgeurt. V-VI. Alm. 
D. fuchsii (Druce) So6 Skovgøgeurt, V-VI. Spredt, 
Traunsteinera flobosa (L.) Rchb, Kuglegøgeurt. 20-60cm, Akset meget 
tæt, kugle- t1 ægformet. Blomsterne lyst rødlilla. Læben tredelt. Blo
sterbladene først hjælmdannende, siden udstaende, VII-VIII. Alm. 
Orchis. Gøgeurt. 
1. Blomsterne gule •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• pallens 

røde 2. 
2. Læben m.m. udelt •.••.••••••••••••••••••••••••••••••• papilionacea 

delt 3, 
3. I det mindste nogle blosterblade udstående •••·••••••••••••••••• 4, 

Alle 5 blosterblade hjælmdannende 5, 
4, Bladene linje-lancetformede, ingen egentlig roset •••••• palus tris 

bredere, med roset mascula 
5. Hjælmen tydeligt grønåret, især indvendigt •••··•••••••••••• morio 

" ikke eller lidet grønaret 6. 
6, Læbens midterflig udelt •• • • , ••••• , •••••••••••••••••••• coriophora 

" 
11 delt 7, 

7, Støttebladene noget kortere end til lig frugtknuden •••••••••••• 8. 
meget ti frugtknuden 9, 

8, Ydre blosterblade 3-3
1

5mm, Sporen l-2mm ••••••••••••••••• ustulata 
" " 6-8\lO)mm. Sporen 5-10(13)mm tridentata 

9. Blosterbladene brunrøde udvendigt •••••••·••·•········•·• purpurea 
" bleglilla til lyserøde . . 10. 

10. Læbens midterfligslapper aflange, 2-3mm brede .•••••••• mi~ita:is 
t1 ti linjeformede, 1mm brede i talica 

Orchis coriophora L, Tægegøgeurt. 15-60cm. Hjælmens blosterblade til
spidsede, Blomsterne brune, røde, lyserøde eller grønlige, ~-V~I, Alm. 
ssp, coriophora: Læben 6-8mm, midterlappen næppe længere enn sidelap
perne. Sporen 1/2 x l æben, Blomsterne stinkende, 
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ssp, fragrans (Pollini) Sudre: Læben 8-lOmm, midterlappen tydeligt læn
gere end sidelapperne. Sporen ca= læben eller længere. 

Orchis palustris Jacq. Kærgøgeurt, 15-lOOcm, Bladene jævnt fordelte 
langs stænglen, bredest forneden. Blomsterne rosenrøde til mørkt rød
lilla. Læbens midterflig noget foldet, med hvidt midterfelt.V-VI,Alm, 
O. mascula (L,) L. ssp. signifera (Vest) So6 Tyndakset gøgeurt. Un
derarten har de sidestillede blosterblade langt og noget krummet til
spidsede, IV-VI. Alm. 

0, pallens L, Bleg gøgeurt. 15-40cm. Bladene skinnende, Blomsterne ly
segule med hyldeagtig duft, Sidestil lede blosterblade opaddrejede. Spo
ren opadbøjet, IV-V. Sj. 

O. pahilionacea L. Sommerfuglegøgeurt. 15-40cm. Blosterbladene ikke 
helt Jælmdannende, vinrøde og stribede. Læben ofte rudeformet, ofte 
lys og med brudt stregmønster. IV-V. Sj. 

O. morio L. Salepgøgeurt. IV-V. Alm. 2 underarter: 
ssp. morio: Sporen mest kortere end f rugtknuden. Ydre blosterblade 8-10 
mm. Alm. 
ssp. picta (Loisel.) Are.: Sporen mest sa lang som frugtknuden. Ydre 
blosterblade 6-8mm. 
O. tridentata Scop. Tretandet gøgeurt. 15-45cm. Hjælmbladene langs pid
sede, blegt rødlilla med mørkere striber. Læben rigeligt rødlillat 
prikket. V-VI. Spredt. 2 underarter: 
sså, tridentata: Akset tæt. Blosterbladene 6-8(10)mm. Læbens midterflig 
me helrandet spids. Stænglen stiv. 
ssp, commutata (Tod.) Nyman: Akset løst. Blosterbladene 8-10(12)mm. Læ
bens midterflig undertiden med finttandet spids. Stænglen noget blød. 

o. purpurea Hudson Stor gøgeurt. V-VI. Spredt. 
o. militaris L. Riddergøgeurt, 25-45cm, Hjælmen purpuraret indvendigt. 
Læbens midterflige 2 x så brede som sidefligene ved grunden. Læben ro
sen- til purpurrød, prikket, V-VI. Alm. 
o. italica Poiret Flammegøgeurt, 20-40cm. Hjælmbladene langt tilspid
sede, blegt rødlilla med mørkere årer . Underlæben med 4 smalle og lan
ge, spidse flige. Bladranden bølget. 

O. ustulata L. Bakkegøgeurt. l0-30cm. Blosterbladene rød- til sortbru
ne. Læben 5-8mm, hvid med røde prikker. V-VI. Alm. 

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich Horndrager. VI-VII, Spredt, 

Himantoglossum ca~rinum (Bieb.) Sprengel Gedeøgletunge. 30-90cm. Blom
sten m.m. lilla. losterbladene hjælmdannende. Læben 4,5-8,5cm lang, 
kruset foroven, med en l-5cm dyb kløft i spidsen. V-VI. Sj. 

Ophrys. Flueblomst. 
1. Indre blosterblade glatte. Læben m.m. hel •••••••• • ••.•• sphegode s 

korthårede 2. 
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2, Læben hel eller svagt lappet, mest trapezformet •••••• holoserica 

" tredelt 3, 
3, Ydre blosterblade grønlige. Læben uden vedhæng •••••• in~ectifera 

lyserøde til rødlilla. Læben med vedhæng 4. 
4. Læbens sidelapper med 6-12mm lange horn •••••••••••••••• scolopax 

li li " korte horn apifera 
Ophrys insectifera L. Flueblomst. V-VI. Sj. 
o. a!ifera Hudson Snabelflueblomst. 20-35cm. Læben ofte brun, med et 
skjo dformet, brunt, bl~t- og gulkantet spejl- Griffelstøtten af læ
bens længde og med bølget spids. V-VI. Sj. 
O. holoserica (Burm.f.) Greuter (0. fuciflora) Dødningeflueblomst. 
10-30cm. Ydre blosterblade røde, Læbens grundfarve brun. Mærket H-for
met, hvidrandet, ofte med øJer ved siden af. V-VII. Sj. 
o. scolopax Cav. ssp, cornuta (Steven) Carn.us Sneppeflueblomst. 10-65 
cm. Læben med et opadbøjet, gult vedhæng i spidsen og med et blat el
ler brunt mærke, der ofte breder sig stærkt. V-VI, Spredt. 

S. sphegodes Miller Edderkopflueblomst. 10-30cm. Ydre blosterblade 
grønlige, de sidestillede mest med bølget rand. Læben lyse- til mørke
brun. Mærket brunt og lysrandet. V-VI. Sj, 

Corallorhiza trifida Chatel. Koralrod. V-VII. Spredt, 
Liparis loeselii (L.) Richard Mygblomst. V-VII. Sj, 
Malaxis monophyllos (L.) Lindley Etbladet hjært elæbe. l0~30cm. Stæn
gelgrunden løgagtig, herfra udgar det ægformede eller elliptiske ene 
blad også. 20-100 blomster på 2-2,75mm i en aben klase. V-VII. Spredt. 
Hammarbya paludosa (1.) Kuntze Hjærtelæbe. VII-VIII. Sj. 



Abelmoschus 143 
Abies 7 
Abutilon 143 
Acacia 107 
Acanthus 218 
Acer 139 
Achillea 249 
Achnatherum 332 
Acinos 198 
Aconitum 50 
Acorus 335 
Actaea 50 
Adenophora 237 
Adenostyles 254 
Adonis 53 
Adoxa 230 
Aegilops 323 
Aegopodium 159 
Aeluropus 333 
Aesculus 140 
Aethionema 78 
Aethusa 161 
Agrimonia 95 
Agropyron 323 
Agrostemma 37 
Agrostis 328 + (331) 
Ailanthus 138 
Aira 328 
Aj uga 191 
Alcea 143 
Alchemilla 100 
Aldrovanda 82 
Alisma 286 
Alkanna 184 
Alliaria 65 
Allium 2 95 
Alnus 11 
Alope curus 330 
Althaea 142 
Alyssoides 72 
Alyssum 72 
Amaranthus 26 
Ambrosia 248 
Amelanchier 103 
Ammannia 1 51 
Ammophila 329 
Amorpha 115 
Anacamptis 354 
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Anagallis 172 
Anchusa 185 
Andromeda 169 
Androsace 171 
Andryala 280 
Anemone 50 
Anethum 161 
Angelica 164 
Antennaria 246 
Anthemis 248 
Anthericum 290 
Anthoxanthum 328 
Anthriscus 157 
Anthyllis 127 
Antirrhinum 209 
Apera 318 
Aphanes 101 
Apium 163 
Aposeris 272 
Aq_uilegia 57 
Arabidopsis 65 
Arabis 71 
Arctium 259 
Arctostaphylos 16 9 
Aremonia 96 
Arenaria 29 
Argusia 182 
Aristolochia 15 
Armeria 173 
Armoracia 68 
Arnica 255 
Arrhenatherum 326 
Artemis ia 252 
Arum 335 
Aruncus 89 
Asarum 15 
Asclepias 178 
Asparagus 298 
Asperugo 187 
Asperula 222 
Asphodeline 290 
Asplenium 3 
Aster 243 
Astragal us 111 
Astrantia 1 56 
Astrodaucus 168 
Asyneuma 237 
Athamantha 161 

Athyrium 4 
Atriplex 24 
Atropa 204 
Aubrieta 72 
Aurinia 73 
Avena 325 
Avenula 326 
Azolla 7 

Ballota 195 
Barbarea 68 
Bartsia 217 
Bassia 25 
Beckmannia 318 
Bellardiochloa 317 
Bellevalia 295 
Bellis 243 
Berteroa 75 -
Berula 159 
Beta 22 
Betula 10 
Bidens 247 
Bifora 158 
Biscutella 78 
Blackstonia 175 
Blechnum 7 
Blysmus 338 
Borago 187 
Botrychium 3 
BTachypodium 322 
Bras sica 80 
Briza 318 
Bromus 320 
Broussonetia 13 
Bruckenthalia 169 
Bryonia 1 50 
Bufonia 33 
Bulbocodium 290 
Buni as 65 
Bupleurum 161 
Butomus 286 
Buxus 140 

Cachrys 161 
Cakile 81 
Calamagrostis 329 
Calamintha 1 98 
Caldes ia 286 
Calendula 258 



Calepina 81 
Calla 335 
Callianthemum 49 
Callitriche 189 
Calluna 169 
Caltha 50 
Calystegia 180 
Camelina 77 
Campanula 234 
Camphrosoma 25 
cannabis 13 
Capsella 77 
Caragana 111 
Cardamine 69 
Cardaminopsis 70 
Cardaria 79 
Carduus 261 
Carex 340 
Carlina 258 
Carpesium 247 
Carpinus 11 
Carthamus 272 
Carum 164 
Castanea 11 
Catabrosa 318 
caucalis 168 
Celtis 13 
Centaurea 266 
Centaurium 175 
Centunculus 172 
Cephalanthera 351 
Cephalaria 232 
Cephalorhynchus 276 
Ceratocarpus 24 
Ceratocephalus 57 
Ceratophyllum 48 
Cerinthe 183 

209 
157 
108 

110 

Ceterach 4 
Chaenorhinum 
Chaerophyllum 
Chamaecytisus 
Chamaespartium 
Chamomilla 251 
Chamorchis 352 
Chartolepis 272 
Cheiranthus 65 
Chelidonium 60 
Chenopodium 22 
Chimaphila 169 
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Chondrilla 278 
Chorispora 67 
Chrysopogon 335 
Chrysosplenium 87 
Cicerbita 277 
Cichorium 272 
Cicuta 163 
Cimicifuga 50 
Circaea 151 
Cirsium 262 
Citrullus 150 
Cladium 340 
Cleistogenes 333 
Clematis 53 
Clinopodium 199 
Clypeola 75 
Cnidium 160 
Cochlearia 76 
Coeloglossum 352 
Colchicum 290 
Colutea 111 
Comandra 14 
Conioselinum 164 
Conium 161 
Conringia 79 
Consolida 50 
Convallaria 298 
Convolvulus 180 
Conyza 245 
Corallorhiza 355 
Coriandrum 158 
Corispermum 25 
Cornus 153 
Coronilla 128 
Coronopus 79 
Cortusa 172 
Corydalis 60 
Corylus 11 
Corynephorus 328 
Cotinus 139 
Cotoneaster 103 
Crambe 81 
Crataegus 103 
Crepis 278 
Crocus 302 
Crucianella 222 
Cruciata 227 
Crupina 272 
Crypsis 333 

Gucuhalus 41 
Cucumis 150 
Cucurhita 150 
cuscuta 179 
Cyclamen 172 
Cydonia 101 
Cymbalaria 210 
Cyna.nchum 178 
Cynodon 334 
Cynoglossum 189 
Cynosurus 318 
Cyperµs 339 
Cypripedium 351 
Cystopteris 5 
Cytisus 107 

Dactylis 318 
Dactylorhiza 352 
Danthonia 333 
Daphne 143 
Dasypyrum 324 
Datura 205 

50 
327 
55 

Daucus 168 
Delphinium 
Deschampsia 
Descurainia 
Dianthus 43 
Dichanthium 335 
Dictamnus 138 
Digitalis 210 
Digitaria 334 
Diphasium 1 
Diplotaxis 80 
Dipsacus 232 
Doronicum 255 
Dorycnium 127 
Draba 75 
Dracocephalum 197 
Drosera 82 
Dryas 96 
Dryopteris 6 

Ecballium 150 
Echinochloa 334 
Echinocystis 151 
Echinophora 157 
Echinops 259 
Echium 184 
Elaeagnus 144 
Elatine 149 

Eleocharis 338 
Elodea 286 
Elshol tzia 204 
Elymus 322 
Empetrum 170 
Ephedra 8 
Epilobium 152 
Epipactis 351 
Epipogium 351 
Equisetum 1 
Eragrostis 333 
Eranthis 49 
Erecnti tes 255 
Erianthus 335 
Erigeron 244 
Eriophorum 338 
Eritrichium 188 
Erodium 131 
Erophila 76 
Eruca 80 
Erucastrum 81 
Eryngium 156 
Erysimum 65 
Erythronium 292 
Euclidium 67 
Euonymus 140 
Eupatorium 242 
Euphorhia 134 
Euphrasia 215 
Fagopyrum 17 
Fagus 11 
Falcaria 164 
Ferula 164 
Ferulago 164 
Festuca 310 
Filago 245 
Filipendula 89 
Fimbristylis 339 
Foeniculum 161 
Fragaria 100 
Frangula 141 
Frankenia 149 
Fraxinus 174 
Fritillaria 292 
Fumana 148 
Fumaria 60 

Gagea 290 
Galanthus 299 
Galega 110 

359. 
Galeopsis 194 
Galinsoga 248 
Galium 223 
Gastridium 329 
Genista 109 
Gentiana 176 
Gentianella 177 
Geranium 129 
Geum 96 
Gladiolus 303 
Glaucium 60 
Glaux 172 
Glechoma 197 
Gleditsia 107 
Glinus 28 
Globularia 218 
Glyceria 320 
Glycyrrhiza 115 
Gnaphalium 245 
Goniolimon 174 
Goodyera 352 
Gossypium 143 
Gratiola 206 
Groenlandia 287 
Gymnadenia 352 
Gymnocarpium 6 
Gymnospermium 59 
Gypsophila 42 

Hablitzia 22 
Halimione 24 
Halocnemum 25 
Hammarbya 355 
Haplophyllum 137 
Hedera 154 
Hedysarum 128 
Heleochloa 334 
Helianthemum 148 
Helianthus 247 
Helichrysum 246 
Helictotrichon 325 
Heliotropium 182 
Helleborus 49 
Hemerocallis 290 
Hepatica 52 
Heracleum 166 
Herminium 352 
Herniaria 36 
Hesperis 67 
Hibiscus 143 
Hieracium 280 

Hierochloe 328 
Himantoglossum 354 
Hippocrepis 128 
Hippophae 144 
Hippuris 153 
Holcus 328 
Holosteum 33 
Homogyne 254 
Hordelymus 324 
Hordeum 324 
Hornungia 77 
Hottonia 172 
Humulus 13 
Huperzia 1 
Hutchinsia 77 
Hyacinthella 295 
Hydrocharis 286 
Hymenolobus 77 
Hyoscyamus 204 
Hypericum 144 
Hypochoeris 273 

Iberis 78 
!lex 140 
Impatiens 140 
Inula 246 
Ipomoea 181 
Iris 300 
Isatis 65 
Isopyrum 50 
Iva 247 

Jasione 238 
Jasminum 174 
Joviharba 82 
Juglans 10 
Juncus 303 
Juniperus 8 
Jurinea 260 

Kernera 76 
Kickxia 210 
Knautia 233 
Kobresia 340 
Kochia 25 
Koeleria 326 
Krascheninnikovia 24 

Laburnum 107 
Lactuca 276 
Lagenaria 150 
Lamiastrum 195 



Lamium 
Lappula 
Lapsana 
Larix 7 

194 
188 
278 

Laser 167 
Laserpitium 167 
Lathraea 218 
Lathyrus 118 
Lavatera 142 
Leersia 334 
Legousia 237 
Lembotropis 107 
Lemna 236 
Lens 118 
Leontodon 273 
Leontopodium 246 
Leonurus 195 
Lepidium 79 
Lepidotis 1 
Leucanthemella 252 
Leucanthemopsis 252 
Leucanthemum 252 
Leucojum 299 
Leucorchis 352 
Leuzea 265 
Levisticum 164 
Leymus 322 
Ligularia 258 
Ligusticum 164 
Ligustrum 175 
Lilium 292 
Limodorum 351 
Limonium 173 
Limosella 206 
Linaria 209 
Lindernia 206 
Linnaea 229 
Linum 132 
Liparis 355 
Listera 351 
Lithospermum 182 
Littorella 229 
Lloydia 290 
Loiseleuria 169 
Lolium 314 
Lomatogonium 178 
Lonicera 230 
Loranthus 15 
Lotus 127 
Ludwigia 152 
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Lunaria 72 
Lupinus 110 
Luzul a 305 
Lychnis 37 
Lycium 204 
Lycopersicon 205 
Lycopodium 1 
Lycopus 201 
Lysimachia 172 
Lythrum 151 

Maclura 13 
Maianthemum 298 
Malabaila 166 
Malaxis 355 
Malus 102 
Malva 142 
Marrubium 193 
Marsilea 7 
Matricaria 251 
Matteuccia 5 
Medicago 122 
Melampyrum 214 
Melica 319 
Melilotus 121 
Melissa 197 
Melittis 193 
Mentha 201 
Menyanthes 178 
Mercurialis 134 
Merendera 290 
Mespilus 103 
Micromeria 199 
Micropus 245 
Milium 331 
Mimulus 206 
Minuartia 31 
Misopates 209 
Moehringia 30 
Moenchia 35 
Molinia 333 
Mollugo 28 
Moneses 168 
Monotropa 169 
Montia 28 
Morus 13 
Muscari 295 
Myagrum 65 
Mycelis 277 
Myosotis 187 
Myosoton 35 

Myosurus 57 
Myricaria 149 
Myriophyllum 153 
Myrrhoides 157 
Najas 288 
Narcissus 300 
Nardus 333 
Nasturtium 69 
Nectaroscordum 298 
Nelumbo 48 
Neottia 351 
Nepeta 196 
Neslia 77 
Nicandra 204 
Nicotiana 205 
Nigella 49 
Nigritella 352 
Ni t raria 132 
Nonea 184 
Notholaena 3 
Nuphar 48 
Nymphaea 47 
Nymphoides 178 

0donti tes 216 
0enanthe 160 
0enothera 152 
0mphalodes 188 
0nobrychis 128 
0nonis 120 
0nopordum 265 
0nosma 183 
0phioglossum 3 
0phrys 354 
0popanax 164 
0rchis 353 
0reochloa 319 
0riganum 199 
0rlaya 168 
0rnithogalum 292 
0rnithopus 128 
0robanche 219 
0rthilia 168 
0ryza 334 
0ryzopsis 331 
0xalis 129 
0xybaphus 27 
0xyria 18 
0xytropis 115 

Paeonia 59 

Palimbia 164 
Paliurus 140 
Panicwn 334 
Papaver 59 
Parietaria 13 
Paris 298 
Parnassia 87 
Paronychia 36 
Parthenocissus 141 
Pastinaca 166 
Pedi cularis 217 
Peganum 132 
Peltaria 72 
Periploca 178 
Petasites 254 
Petrorhagia 43 
Petrose l inurn 163 
Petrosimonia 26 
Peucedanum 165 
Phalaris 331 
Philadelphus 87 
Phlewn 329 
Phlomis 193 
Pholiurus 331 
Phragmites 333 
Phylli tis 4 
Physalis 204 
Physospermum 161 
Phytewna 238 
Phytotacca 27 
Picea 7 
Pi cnomon 2 6 5 
Picris 274 
Pimpinella 158 
Pinguicula 221 
Pinus 7 
Piptatherum 331 
Pisum 120 
Plantage 227 
Platanthera 352 
Platanus 88 
Pleurospermwn 161 
Plumbago 173 
Poa 315 
Polemonium 179 
Polycarpon 37 
Polycnemum 21 
Polygala 138 
Polygonatum 2 98 

361. 

Polygonum 15 
Polypodium 7 
Polypogon 329 
Polystichum 5 
Populus 10 
Portulaca 28 
Potamoge t on 286 
Potentilla 96 
Prangos 161 
Prenanthes 277 
Primula 170 
Prunella 197 
Prunus 104 
Pseudorchis 352 
Pseudotsuga 7 
Psilurus 318 
Psoralea 115 
Pteridium 3 
Ptilostemon 265 
Puccinellia 317 
Pulicaria 247 
Pulmonaria 184 
Pulsatilla 52 
Pyrola 168 
Pyrus 101 

Quercus 11 

Radiola 133 
Ranunculus 53 
Raphanus 81 
Rapistrum 81 
Reseda 81 
Rhamnus 141 
Rhinanthus 218 
Rhodiola 84 
Rhododendron 169 
Rhus 139 
Rhynchospora 340 
Ribes 88 
Rindera 189 
Robinia 110 
Rochelia 187 
Rorippa 68 
Rosa 93 
Rubia 227 
Rubus 89 
Rudbeckia 247 
Rwnex 18 
Ruppia 288 

Ruscus 299 
Ruta 137 

Saccharum 335 
Sagina 35 
Sagittaria 286 
Salicornia 26 
Salix 8 
Salsola 26 
Salvia 202 
Salvinia 7 
Sambucus 229 
Samolus 173 
Sanguisorba 96 
Sanicula 156 
Saponaria 42 
Satureja 198 
Saussurea 260 
Saxifraga 84 
Scabiosa 233 
Scandix 158 
Scheuchzeria 286 
Schivereckia 75 
Schoenus 340 
Scilla 294 
Scirpus 337 
Scleranthus 36 
Sclerochloa 318 
Scolymus 272 
Scopolia 204 
Scorzonera 274 
Scrophularia 208 
Scutellaria 192 
Secale 324 
Sedum 83 
Se lagine lla l 
Selinum 164 
Sempervivum 82 
Senecio 255 
Serratula 265 
Seseli 159 
Sesleria 318 
Setaria 335 
Sherardia 222 
Sicyos 151 
Sideritis 193 
Sieglingia 333 
Sigesbeckia 247 
Silaum 161 



Silene 37 
Sinapis 80 
Sison 163 
Sisymbrium 64 
Sisyrinchium 300 
Sium 163 
Smyrnium 158 
Solanum 204 
Soldanella 172 
Solidago 242 
Sonchus 276 
Sophora 107 
Sorbus 102 
Sorghum 335 
Sparganium 336 
Spartium 110 
Spergula 37 
Spergularia 37 
Spiraea 88 
Spiranthes 351 
Spirodela 336 
Sporobolus 333 
Stachys 195 
Staphylea 140 
Stellaria 83 
Sternbergia 299 
Stipa 331 
Stratiotes 286 
Streptopus 298 
Succisa 233 
Succisella 233 
Suaeda 26 
Swertia 178 
Symphyandra 237 
Symphytum 185 
Syrenia 67 

362. 
Syringa 175 
Taeniatherum 235 
Tamarix 149 
Tamus 300 
Tanacetum 252 
Taraxacum 277 
Teesdalia 77 
Telekia 247 
Tetragonolobus 127 
Teucrium 191 
Thalictrum 58 
Thelypteris 3 
'l'hesium 14 
Thladiantha 150 
Thlaspi 77 
Thymelaea 144 
Thymus 199 
Tilia 141 
Tofieldia 289 
Tordylium 166 
Torilis 167 
Tozzia 215 
Tragopogon 275 
Tragu.s 334 
Trapa 151 
Tribulus 132 
Trientalis 172 
Trifolium 123 
Triglochin 286 
Trigonella 121 
Trinia 163 
Tripleurospermum 251 
Trisetum 327 
Triticum 324 
Trollius 49 
Tulipa 292 

Turgenia 168 
Tussilago 254 
Typha 336 
Typhoides 331 
Ulmus 12 
Urtica 13 
Utricularia 221 

Vaccinium 169 
Valeriana 231 
Valerianella 230 
Vallisneria 286 
Ventenata 326 
Veratrum 289 
Verbascum 206 
Verbena 189 
Veronica 210 
Viburnum 229 
Vicia 115 
Vinca 178 
Vincetoxicum 178 
Viola 145 
Viscurn 15 
Vitis 141 
Vulpia 314 
Waldsteinia 96 
Wolffia 336 
Woodsia 5 
Xanthium 248 
Xer anthemum 259 
Zannichellia 288 
Zingeria 331 
Ziziphora 198 
Ziziphus 141 
Zostera 288 
Zygophyllum 132 




