




1.

LYCOPODIACEAE

1. Stænglen gaffelgrenet, opstigende eller opret. Sporehusene
ved grunden af almindelig 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.
" skruestillede blade 4.

3. Aksene stilkede, ofte flere sammen ....... .......... D. Complanatum
" enlige og siddende D. alpinum

4. Bladene opadrettede. Sporebladene så store som almindelige blade
Le. inundata

Bladene alsidigt vendte. Sporebladene mindre end de andre 5.
5. Bladspidsen spids, uden hårspids. Aksene stilkede ... Ly. annotinum

" hårformet forlænget. Aksene siddende Ly. clavatum
Huperzia selago (L.) Bernh. Otteradet ulvefod.

Lepidotis inundata (L.) C.Börner Liden ulvefod.
Lycopodium annotinum L. Femradet ulvefod.

L. clavatum L. Almindelig ulvefod.

Diphasium complanatum (L.) Rothm. Flad ulvefod.
D. alpinum (L.) Rothm. Bjærgulvefod. 5-150m. Skuddene i tætte bundter,
med kvadratisk tværsnit, med 4 rækker nogenlunde lige store blade.

SELAGNIELLACEAE

Selaginella selaginoides (L.) Link Nordisk dværgulvefod. 5-15cm. Blade-
ne skruestillede, 1,5-3mm, med 1-5 par store tænder. Mosagtig plante.
S. helvetica (L.) Link Svejtsisk dværgulvefod. 4-1OCm. Skuddende kryben-
de med toradede blade. Aksene smalle, på oprette stilke.

ISOETACEAE

Isoetes echinospora Durieu Gulgrøn brasenføde.

RQUISETACEAE

Equisetum. Padderokke. Nøgle til grønne skud.
1. Stænglen ikke eller lidet forgrenet ..........

ll
........... ........ 2.

stærkt grenet 3.
2. Stænglen uden fremtrædende ribber ........... ........... fluviatile

" med tydelige ribber hiemale
3. Stængelskedernes tænder færre end furerne .............. silvaticum

" " så mange som furerne 4.
4. Stænglen ca. 10mm tyk, med 20-40 fine ribber ............ telmateia

" sjældent over 7mm tyk, med under 20 tydelige ribber 5.
5. Stænglens midterhulrum over 2/3 x stængelbredden . ...... fluviatile

" under 2/3 x " 6.
6. Grenenes nederste led meget længere end stængelskederne ... arvense

" " kortere " 7.

1.

LYCOPODIACEAE

1. Stænglen gaffelgrenet, opstigende eller opret. Sporehusene
ved grunden af almindelig 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.
" skruestillede blade 4.

3. Aksene stilkede, ofte flere sammen ....... .......... D. Complanatum
" enlige og siddende D. alpinum

4. Bladene opadrettede. Sporebladene så store som almindelige blade
Le. inundata

Bladene alsidigt vendte. Sporebladene mindre end de andre 5.
5. Bladspidsen spids, uden hårspids. Aksene stilkede ... Ly. annotinum

" hårformet forlænget. Aksene siddende Ly. clavatum
Huperzia selago (L.) Bernh. Otteradet ulvefod.

Lepidotis inundata (L.) C.Börner Liden ulvefod.
Lycopodium annotinum L. Femradet ulvefod.

L. clavatum L. Almindelig ulvefod.

Diphasium complanatum (L.) Rothm. Flad ulvefod.
D. alpinum (L.) Rothm. Bjærgulvefod. 5-150m. Skuddene i tætte bundter,
med kvadratisk tværsnit, med 4 rækker nogenlunde lige store blade.

SELAGNIELLACEAE

Selaginella selaginoides (L.) Link Nordisk dværgulvefod. 5-15cm. Blade-
ne skruestillede, 1,5-3mm, med 1-5 par store tænder. Mosagtig plante.
S. helvetica (L.) Link Svejtsisk dværgulvefod. 4-1OCm. Skuddende kryben-
de med toradede blade. Aksene smalle, på oprette stilke.

ISOETACEAE

Isoetes echinospora Durieu Gulgrøn brasenføde.

RQUISETACEAE

Equisetum. Padderokke. Nøgle til grønne skud.
1. Stænglen ikke eller lidet forgrenet ..........

ll
........... ........ 2.

stærkt grenet 3.
2. Stænglen uden fremtrædende ribber ........... ........... fluviatile

" med tydelige ribber hiemale
3. Stængelskedernes tænder færre end furerne .............. silvaticum

" " så mange som furerne 4.
4. Stænglen ca. 10mm tyk, med 20-40 fine ribber ............ telmateia

" sjældent over 7mm tyk, med under 20 tydelige ribber 5.
5. Stænglens midterhulrum over 2/3 x stængelbredden . ...... fluviatile

" under 2/3 x " 6.
6. Grenenes nederste led meget længere end stængelskederne ... arvense

" " kortere " 7.

1.

LYCOPODIACEAE

1. Stænglen gaffelgrenet, opstigende eller opret. Sporehusene
ved grunden af almindelig 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.
" skruestillede blade 4.

3. Aksene stilkede, ofte flere sammen ....... .......... D. Complanatum
" enlige og siddende D. alpinum

4. Bladene opadrettede. Sporebladene så store som almindelige blade
Le. inundata

Bladene alsidigt vendte. Sporebladene mindre end de andre 5.
5. Bladspidsen spids, uden hårspids. Aksene stilkede ... Ly. annotinum

" hårformet forlænget. Aksene siddende Ly. clavatum
Huperzia selago (L.) Bernh. Otteradet ulvefod.

Lepidotis inundata (L.) C.Börner Liden ulvefod.
Lycopodium annotinum L. Femradet ulvefod.

L. clavatum L. Almindelig ulvefod.

Diphasium complanatum (L.) Rothm. Flad ulvefod.
D. alpinum (L.) Rothm. Bjærgulvefod. 5-150m. Skuddene i tætte bundter,
med kvadratisk tværsnit, med 4 rækker nogenlunde lige store blade.

SELAGNIELLACEAE

Selaginella selaginoides (L.) Link Nordisk dværgulvefod. 5-15cm. Blade-
ne skruestillede, 1,5-3mm, med 1-5 par store tænder. Mosagtig plante.
S. helvetica (L.) Link Svejtsisk dværgulvefod. 4-1OCm. Skuddende kryben-
de med toradede blade. Aksene smalle, på oprette stilke.

ISOETACEAE

Isoetes echinospora Durieu Gulgrøn brasenføde.

RQUISETACEAE

Equisetum. Padderokke. Nøgle til grønne skud.
1. Stænglen ikke eller lidet forgrenet ..........

ll
........... ........ 2.

stærkt grenet 3.
2. Stænglen uden fremtrædende ribber ........... ........... fluviatile

" med tydelige ribber hiemale
3. Stængelskedernes tænder færre end furerne .............. silvaticum

" " så mange som furerne 4.
4. Stænglen ca. 10mm tyk, med 20-40 fine ribber ............ telmateia

" sjældent over 7mm tyk, med under 20 tydelige ribber 5.
5. Stænglens midterhulrum over 2/3 x stængelbredden . ...... fluviatile

" under 2/3 x " 6.
6. Grenenes nederste led meget længere end stængelskederne ... arvense

" " kortere " 7.




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































