
hvidgule og nikkende.
Adonis.
bæger.

27.
X-X11.'sj. M

Enårige urter med 5- 8 røde eller gule kronblade og grønt
Stærkt fjerfligede blade. Mange nødder i et forlænget ho-

vede.

A. annua L.
bladene meget smallere end kronbladene.
ssp.

Høstadonis. Blomsten skålformet og mørkerød. Bæger-
III-VI. Alm. M. 2 ssp.

annua: Bægeret glat. Nødden 4- 5, 5mm. Svagt håret. Sj
ssp. cupaniana (Guss. ) Steinberg. Bægeret håret. Nødden 3:4,5
I'I'llTl.

A.

Stængel og blade glatte. Alm.
microcarpa DC. Småfrugtet adonis. 20-600m. Bægerbladene ca.

så brede som kronbladene, disse udstående, klart røde eller gu-
le. Markukrugt. III-VI. Sj. M
Ranunculus. Smørblomst og Frøpeber.
1. Kronen hvid. Vandplanter .................................. 2.

" gul 8.
2. Undervandsbladene faste, ikke sammenfaldende ..... circinatus

sammenfaldende uden for vandet 3.
3. Kun med flydeblade, disse indtil halvt delte omiophyllus

Hvis kun flydeblade, så er disse dybere delte 4.
4. Kronbladene 3-5,5mm med måneformet honningkirtel trichophyllus

" gennemgående større
5. Nødden glat, vinget hele vejen rundt ............... baudotii

" ikke vinget 6.
6. Blomsterstilken oftest > 50m, > bladstilken ........ peltatus

" < 50m, < " 7.
7. Honningkirtlen halvmåneformet ................ saniculifolius

kredsrund aquatilis
8. 3 bægerblade ........................................ fioaria

5 " 9.
9. Alle blade udelte ........................................ 10.

I det mindste de øvre blade delte 15.
10. Alle blade i roset ................................ bullatus

Med stængelblade 11.
11. Enårig .................................................. 12.

Flerårig 14.
12. Blomsterne 2- 3mm, siddende i bladhjørnerne lateriflorus

" 5- 10mm brede, stilkede 13.
13. Nødden knudret. Planten opret-opstigende ophioglossifolius

" jævn. Planten liggende, rodslående fontanus
14. Blomsten under 2 cm bred .......................... flammula

" 3 cm bred lingua
15. Enårig .................................................. 16.

Flerårig 23.
16. Mange nødder i et forlænget hovede .............. sceleratus

20- 30 " " " rundt hovede 17.
17. Frugten 6- 8 mm .......................................... 18.

2- 4 mm 19.
18. Bladene svagt lappede ............................ muricatus

" smalfligede arvensis
19. Kronen 2 x bægeret. Nødderne glatte til fintprikkede .... 20.

" 1-1,3 x bægeret. Nødderne knudrede til tornede 21.
20. Nødden 2, 5- 3mm, med et næb på 0, 5mm ................ sardous

" 3- 4mm, næbbet 1mm marginatus
21. Blomsterbunden dunet. Bladet stærkt delt ......... trilobus

" glat. Bladet lappet til noget fliget 22.
22. Frugtstilken spinkel. Næbbet 1/4-1/3 x nødden parviflorus

fortykket. Næbbet 1/2 x nødden ohius
23. Nødderne i et ægformet- aflangt hovede ................... 24.

" " rundt hovede 29.
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