
REJSEFLORA 

FOR 

ÆGÆIS 

Grundlaget for denne flora er en artsliste, som Arne 
Strid har været så venlig at give mig over De ægæiske 
Øer nord for Kreta og Karpathos på grundlag af nota
terne til Flora Hellenica. Den skulle således dække 
Kykladerne samt Sporaderne i videste forstand, hvil
ket vil sige øerne mellem det græske fastland og Tyr
kiet helt op til Thasos og Samothrakæ, dog uden de 
øer, der ligger tæt op ad fastlandet såsom Euboia, 
Aigina, Hydra8.osv. Kythæra og Antikythæra er heller 
ikke med. Derimod er Kastellorizon-øgruppen 120 km 
øst for Rhodas med. Art§listen synes desværre ikke at 
være fuldstændig, idet jeg nu og da har opdaget arter 
i den tyrkiske og ægæiske flora, der ikke er med på 
listen. 

For familierne Pinaceae til Caryophyllacea har jeg 
kunnet anvende bind 1 af Flora Hellenica, men ellers 
stammer artsbeskrivelserne fortrinsvis fra Flora Eu
ropaea og fra Flora of Turkey and the East Aegean 
Islands af P. H. Davis. Udbredelsesangivelserne har 
jeg dels taget fra sidstnævnte bog og dels fra Flora 
Aegaea af K. H. Rechinger fra 1943. Jeg har kunnan
ført dem, når planten kun har været kendt fra få øer. 

Listen er foreløbig, og det vil sige, at nogle af ar
terne i denne flora godt kan ryge helt ud eller blive 
slået sammen med andre i de kommende bind af Flora 
Hellenica. Listen er også foreløbig på en anden måde, 
ved det at nogle af øerne godt kan udsforskes yderli
gere. Henry Nielsen fortalte mig således, at han hav
de fundet, jeg tror, det var 50 nye arter for Lesbos. 

Som supplement til Rejsefloraen kan jeg anbefale Exkur
sionsflora fur Kreta af Jahn og Schonfelder, Verlag 
Eugen Ulmer (68 DM i 1997), der også medtager �afpa
thos. Desuden ·eksisterer der: Pflanzen des ostagaischen 
Raumes ( Tiifkisches Festland und vorgelagerte Inseln) 
af Walter Strasser fra 1993, der-indeholder over 700 
ikke særl�gt gode tegninger (26 Euro i 2004)� 

Betegnelsen Sporaderne er her i floraen anvendt for De 
nordlige Sporader, altså for øerne Skiathos, Skopelos 
osv. Blomstringstiderne stammer hovedsagelig fra Den 
tyrkiske Flora og fra Kretafloraen, nogle også fra Pig
nattis Flora d'Italia. Endemiske arter er angivne ved f:

en fed plet til venstre for navnet. Endemiske underar
ter har en lille prik ude til venstre. 

For de græske øer har jeg anvendt den gammelgræske gen
givelse af de græske bogstaver. De vigtigste ændringer 
fra gammel- til nygræsk er, at æ, y, ei og oi bliver 
til i;. ai bliver til e, og å bliver til o; sffe;dan at for 
eksempel øen Symæ udtales som Simi. - For de øvrige lo
kaliteter har jeg blot gengivet de i litteraturen an
vendte skriveformer. 

Mogens Thornberg 







































19. 
24. Kapslen smalt æg- til kegleformet •••••••••••••••••••••• 25.

" bredt ægformet 26. 
25. Kvasten regelmæssig. Meget korte stængelled •.••• A. aegaea

" ofte uregelmæssig. Alm. stængelled A. leptoclados
26. Bægeret 3-4½mm. Planten forh. kraftig •••• A. serpyllifolia

11 2½-3mm. 11 spinkel A. runemarkii
Arenaria rotundifolia Bieb. Rundbladet sandvåner. Ofte tæppedan
nende. Bladene 2½-4x2-3mm. Kvastene mest 3-5-blomstrede. Kronen 
ca. 1-1½ x bægeret. VII-VIII. Samothrakæ. 
A. filicaulis Fenzl Trådsandvåner. 5-15crn. Skøre, kirteldunede
stængler. Bladene mindst 3 x så lange som brede, indtil 8mm. Kro
nen l½-2 x det kirteldunede bæger. mVI-mVIII. Thasos, Samothrakæ.

filA. phitosiana Greuter & Burdet -12cm. Blødt kirteldunet. Nedre 
blade 4-Bx2-4mm. Kronen l½ x bægeret. V. Giura. 
A. deflexa Dec. Bredbladet sandvåner. 5-35cm. Kirteldunet. Nedre
blade indtil 10x6mm, stilken indtil 5mm; øvre blade 3-20xl�-5mm.
Bægergrunden afrundet. Kronen ca. lig bægeret. IV-VI. 2 ssp.:
ssp. deflexa: Ydre bægerblade 3½-5mm, sjældent 3mm og da tilspid
sede. Østøerne, Syrnos.
ssp. microsepala McNeill: Ydre bægerblade 2½-3mm og tilspidsede.
Kos, Symæ. 
A. muralis (Link) Sprengel Mursandvåner. 5-25cm. Kirteldunet.
Nedre blade indtil 12x9mm, stilken -8mm. Bægeret 2½-3½mm. Kronen
ca. lig bægeret. III-V. Kykladerne, østøerne, Skyros.
A. graveolens Schreber -30cm. IV-V. Samos, Ikaria, Lesbos.
A. luschanii McNeill 5-20cm. Kronen l½-2 x bægeret. Nedre blade
indtil 9x8mm. III-IV. Rhodas, Kastellorizon.
A. rhodia Boiss. 10-25cm. Nedre blade indtil 20xl5mm, stilkene
-lOmm. Kronen 1-1½ x bægeret. IV-V. Rhodas.
A. serpyllifolia L. Markarve. Thasos, Samothrakæ.
A. leptoclados (Rchb.) Guss. Spæd markarve. IV-VI. Udbredt.

8A. runemarkii Phitos 4-20cm. Stænglerne spinkle og skøre. Kap
slen næsten kugleformet. IV-V. Ikaria, Kalymnos. 
A. aegaea Rech.f. 5-8cm. Nedre stængelblade stilkede, rundt�spa
telformede, lidt kødede. Kystkalkklipper. IV-V. Skær og småøer
blandt Kykladerne og østøerne.
A. guiccardii Heldr. 3-6cm. Ru-dunet, undertiden svagt kirtlet.
Blomsterne i tætte nøgler, stilkene mest under ½ x bægeret. Kap
slen smalt cylindrisk. V-VI. Khios, Samos, Rhodas.
Moehringia trinervia (L.) Clairv. Skovarve. 10 støvdragere. 
V-VII. Thasos, Samothrakæ.
M. pentandra Gay Kronløs skovarve. Mest med 5 støvdragere. Kro
nen manglende eller meget lille. V-VI. Thasos, Samothrakæ.
Minuartia th�ifolia (Sm.) Bornrn. -7cm. Ofte lillaanløben, svagt
kirteldunet oroven. Bladene linje-spatel- til lancetformede, lidt 
kødede, svagt 3-ribbede. Sandstrand. IV-V. Rhodas. 
M. hamata (Hausskn.) Mattf. Hagenorel. 2½-lOcm. Bladene med bred
grund, bredt hindekantede og randhårede. Blomsterne i hoveder.
Kronen meget lille. sIV-VI. Khios.
M. globulosa (Labill.) Sch.& Th. 6-25cm. Tæt kirteldunet, ofte
lillaanløben. Kortstilkede blomster i nøgler. Længste bægerblad'
5-7½rnm, korteste 4-5½mm. Kronen unqer 1/3 x bægeret. IV-VI. Les
bos, Khios, Samos, Rhodas.

M. mediterranea (Link) K.Maly Dusknorel. 3-10(15)cm. Glat, eller
kirtlet i kvasten. Ingen krone. Kapslen mest kortere end bægeret 
s!IV-VI. Udbredt. 













































































































































































































































































































































































































































233. 
1. Læben allerinderst med 1 sort vulst •••••••••••••••••• lingua

" t1 11 2 åse 2 • 
2. Ydre sidestillede blosterblade med dråbeformet grund og

tilspidsede. Læbens yderflig 7-ll½mm lang •••• parviflora 
Ydre sidestillede blosterblade med rundagtig grund og syl-

formet spids. Læbens yderflig over 12mm lang 3. 
3. Yderlæben 4-7½rnm bred ••••••••••••••••••••••••••••.• bergonii

li 8-26mm 11 4. 
4. Støttebladene tydeligt længere end hjælmen •••••••• vomeracea

" ikke " " t1 5 • 
5. Inderlæbens 2 åse m.m. parallelle og orange •••••• orientalis

t1 " " divergerende og sortlilla 6. 
6. Yderlæben 8-14 mm bred ••••••••••••••••••••••••••••• cycladum

" 16-26mm " cordigera 

Serapias lingua L. 10-30cm. Yderlæben 13-18mm, skråt nedadrettet 
og svagt håret. III-V. Syros, Mælos. 

s. parviflora Parl. Småblomstret hønsetunge. 15-25cm. Hjælmen of
te indesluttet under det 3-4cm lange støtteblad. IV-V.

s. bergonii Camus (S. vomeracea ssp. laxiflora) 15-40cm. Yderlæ
ben 12-18x4-7½mm, hængende til tilbagebøjet, næsten glat. Støtte
bladet ofte længere end hjælmen. III-V.
s. vomeracea (Burm.f.) Briq. Plovskærshønsetunge. 20-60cm. Yder
læben 18-30x8-13mm, tæt håret foroven. IV.

s. orientalis (Greuter) Baum.& Kiink. 10-30cm. Yderlæben 15-26 x
9-14mm • •  III-V. østøerne m.m.
s. cordigera L. Purpurhønsetunge. 20-40cm. Læbens yderflig hjær
teformet, brunrød til brunlilla, 18-28xl8-26mm. IV-V.

&S. cycladum Bawn.& Kunk. Inderlæben rødgul med mørklilla rand; 
yderlæben rødgul med lyslilla rand. Hjælmen udvendigt lyslilla 
med mørklilla ribber. V. Andras - syddelen. 

Ophrys. Flueblomst. (Artsopfattelsen svarer nærmest til Karl Pe
ter Buttlers. Flere af de nyopstillede arter er ikke taget med). 

1. Griffelstøtten but .............•.......................... 2. 
li spids 11. 

2. Ydre blosterblade rødlige .••••••.••••••••••• tenthredinifera
11 " grønlige 3. 

3. Læben tætharet langs hele randen •••••••••••••••••••••••••. 4.
" ikke stærkt randharet 6. 

4. Læbens midterfelt fladt eller lidet hvælvet •••••••• speculum
li " stærkt hvælvet 5. 

5. Midterfligens ubehårede rand l½-2½mm bred •••••••.•• vernixia
11 11 " ½-lmm bred regis-ferdinandii 

6. Læben brun med hårede sideflige •••••••••••••••• bombyliflora
Læbens sideflige kun finvortede 7. 

7. Læbens rand fladt udbredt eller opadbøjet ••••••••••••• lutea
" 11 nedadbøjet 8. 

8. Læben ved grunden med 2 ase og en fure mellem dem •••••••.. 9.
li uden eller kun med svagt antydet fure 10. 

9. Læbens mærke skinnende blat •••••••••••••••••••••••• iricolor
li " gråt, brunt eller lillat fusca 

10. Læben blegbrunt-gralig med lysebrunt mærke •.••••••• sitiaca
11 kastanje- til mørkebrun med brunt mærke omegaifera 

11. Læben m.m. udelt ........................•............... 12. 
" tydeligt tredelt 17. 

12. Læben med et stort (ofte 3-tandet) vedhæng i spidsen •••• 13.
11 uden eller med et lille vedhæng i spidsen 14. 

13. Læbens mærke skjoldformet, bredt hvidrandet •.••.••• candica
" " med H-formet grundstruktu.r holoserica 

14. Ydre blosterblade grønne; kan være brunrødt anløbne ••••• 15.
" 11 med rødlilla grundfarve 16.


















