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:PORTUGAL
OG
AZORERNE

Oplysningerne i denne rejseflora har en ret uensartet herkomst. For de arter, der er omtalte i Flora
Iberica bind I-IV, har jeg brugt denne floras artsopfattelser og til en vis grad dens udbredelsesangivelser efter provinser (se kortet pa næste side). Flora
Iberica er nået frem til Lyngordenen efter Feltfloraens system.
Dernæst gik jeg over til at følge Francas Nova
Flora de Portugal sammen med Flora Europaea. Francas
bog indeholder ikke blomstringstider, og dens udbredelsesangivelser har jeg indskrænket til en grov angivelse efter verdenshjørnerne: NSØV og C (central).
Denne flora er naet frem til Iridaceae.
Fra og med Juncaceae har jeg fulgt Flora Euro~,
paea, men brugt Coutinhos Flora de Portugal fra 1913
som udgangspunkt for udbredelsesangivelserne.
For Azorerne har jeg fulgt A. Hansens og P Sundings: Flora of Macaronesia, Checklist of Vascular
Plants, 2. udgave fra 1979, til at angive udbredelsen
efter øer (se næste side).
Az betyder, at arten forekommer på Azorerne, Lu
(Lusitania) at den forekommer i Portugal. En parentes
om angivelsen (Az) eller (Lu) betyder, at arten er indslæbt. Står der hverken Az eller Lu efter arten, findes
den kun i Portugal.
Mogens Thornberg
Ved at søge på nettet på "pteridophyta e spematophyta"
og "Azores" kan man komme frem til en artsliste for
Azorerne med angivelser ø for ø.
Den bedste billedflora for Azorerne er Flora of the
Azores. A field Guide af Hanno Schafer. Den er dog
udsolgt lige for tiden (2015). Den indeholder 380
farvefotografier.
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1.

1.
2.
3.
4.

LY COPODIAc11EAE
Stænglerne regelmæssigt gaffelgrenede. Sporehusene i
bladhjørnerne
H. selago
Stænglerne med sidegrene. Sporehusene i endestillede aks
2.
Bladene modsatte, noget skællignende, nedløbende D. madeirense
n
spredte eller i kranse
3•
Bladene flade
••••••••••••••••••••••••••••••••••• L. clavatum
ti
kølede
4.
Stænglerne overjordiske og urteagtige. Aksene over l! cm
L. inundata
Stænglerne underjordiske og forveddede. Aksene 3-9mm L. cernua

Huperzia selago (1.) Bernh. Otteradet ulvefod. 2 underarter:
ssp. sela~: Bladene helt eller næsten helrandede. Az: MP
ssp. dentata (Herter) Valentine: Bladene tydeligt finttandede.
Az: lVITJPFLC. Ivle llem 4 50 og 900m.
Lycopodiella inundata (1.) Holub

Liden ulvefod. Az: P. Lu

1. cernua (1.) Pichi-Serm. Talrige 0~rette, forgrenede skud indtil 35cm. Aksene ægformede, gullige, på korte grene. I-III. Az:
MTPF. (Lu): Forvildet i Valongo. - Nikkende ulvefod.
Lycopodium clavatum 1.

Alm. ulvef0d. Serra da Estrela.

Diphasium madeirense (Wilce) Hothm.
700-900m. Az: MJP1C

Ligner Flad ulvefod meget.

SE LAG INE LLA CE AE
Selaginella denticulata (L.) Link Tandet dværgulvefod. 5-15cm.
Spinkle, krybende, flade, gaffelgrenede, toradede skud med 4 rækker blade, hvoraf de 2 er større og udbredte og de 2 små og rygstillede. Sporeaksene uskarpt afgrænsede. XII-VI.
S. kraussiana (G.Kunze) A.Braun 25-lOOcm. Som den foregående, men
større og leddet i forgreningspunkterne. De øvre blade l!-2fmm, de
nedre 3-4mrn. III-IX. Az: Alle øer. (Lu)
ISOETACEAE
Isoetes. Brasenføde.
1. Bladgrunden sort, skinnende og blivende. Landplanter •••••• 2.
ti
ikke sådan. Vandplanter
3.
2. Bladene bløde og hvidliggrønne
•••••••••••.••.••••••• histrix
11
stive og mørkegrønne
durieui
3. Bladene indvendigt med en lang,
sylformet skedehinde azorica
11
11
11
n
kort, trekantet
"
4.
4. Sporehusene m.m. dækkede af et slør .•..•..•..•....... velata
11
uden slør
delilei
Isoetes azorica Milde Azorisk brasenføde. Bladene 8-30cm, slanke
og bløde, smalt, højst !mm hindekantede forneden. Sporehusene delvist dækkede af et slør. Az: TJPFLC.
I. delilei Rothm.
Bredhindet brasenføde. (I. setacea Lam.) Bladene 12-40cm x l-2rnm, bløde, med en indtil 5mm bred hindekant ved
grunden, der tilsmalnes brat over sporehuset og fortsætter ca. i
op ad bladet.
I. velata A.Braun Foranderlig brasenføde. Bladene 8-24cm, gulgrønne, forneden med en godt 1mm bred hindekant, der strækker sig
{-1/3 op ad bladet
I. histrix Bory Sandbrasenføde. 5-lOcm. Stænglen en tyk knold
med forhornede, vedvarende bladgrunde i form af skinnende sorte
skæl med en kort midtertak og to lange sidetænder. X-VI.
I. durieui Bory Krumbladet brasenføde. 8-12cm. Som den foregående, men de vedvarende bladgrunde med 3 korte tænder. III-VI.

2.

EQUISETAG'EAE
Equisetum ramosissimum Desf. Sandpadderokke. 10-lOOcm. Stænglerne ru og hårde, mørkegrønne, uregelmæssigt grenede. Sidegrenenes skeder ofte let oppustede, med trådformede tandspidser.
Akset 6-12mm, brodspidset. I-XI. Az: MT. Lu: Alm.
E. palustre L.
E. arvense 1.

Kærpadderokke.
Agerpadderokke. Az: M. Lu

E. telmateia Ehrh.

Elfenbenspadderokke. Az: SMJFL. Lu
OPHIOGLOSSAG'EAE

Ophioglossum. Slangetunge.
1. Bladet oftest over 3!cm. 16-40 par sporehuse
.•••• vulgatum
11
11
"
under 3!cm. 5-30 n
2.
2. Bladet 2-6mm bredt. 5-10 par sporehuse
•.•.•••• lusitanicum
"
over 5mm bredt. 9-30 par sporehuse
3.
3. 1-2 brodspidsede blade
.••.••..•.••••.••••••••• polyphyllum
2-3 ikke brodspidsede blade
azoricum
Ophioglossum lusitanicum L.
men, der er 12-40mrn lange og
og netårede uden fritendende
sandede steder. X-IV. Az: M.

Netåret slangetunge. 1-3 blade samlancet- eller linje-lancetformede
årer i maskerne. Vintervåde, ofte
Lu

O. azoricu.11 O.Presl Bladene ll-3(-5) x !-2(-3) cm, med aflange
masker og fritendende årer inde i disse. Vintervåde enge. IV-VI.
Az: TL. Lu
O. polyphillum A.Braun Bladene 2-6cm x 5-18mrn, med årer som hos
den foregaende. Vedavrende skedegrunde ved bladstilkens grund.
15-30 par sporehuse. Douro-dalen.
O. vulgatum L.

Alm. slangetunge. V-VII.

Botrychium lunaria (1.) Sw.

Alm. månerude. Az: P (ca. 2280m).
1'1 ILI CES p.p.

1. Bladene ikke fjerdelte (hele, håndlappede eller gaffeldelte
2.
6.
Bladene fjerdelte
2. Bladene 1-3 x gaffeldelte
•.••••.• Aspleniu.11 septentrionale
"
hele eller håndlappede
3.
3. Sporerne på begge sider af særlige, sporebærende blade
Elaphoglossum
Sporerne på undersiden af almindelige blade
4,
•...• Asplenium hemionotis
4. Bladene hånd formet spidslappede
"
af lange
5.
5. Bladene 3-9 cm lange. Intet slør .••••.••.••.•••• Gramrnitis
"
10-60 cm lange. Linjeformet slør
Phyllitis
6. Bladene 1 x de 1 te
••••••••••••••• " • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 7.
11
2-4 x delte
14.
7. Afsnittene med bred grund. sam,.11enflydende langs bladstilken
8.
I det mindste de nedre afsnit stilkede eller med indsnævret
grund
1::),..
8. Bladundersiden helt sækket af rustbrune skæl ••••• Ceterach
"
med synlige sporehobe
9.
9. Bladundersiden dækket af et voksagtigt pulver
Pityrogramrna
0
uden vokslag
10.
10. Snorehobene runde
.••.••••••••••••••••••••••••• Polypodium
~
n
linjeforme de
Blechnum
11. Golde og sporebærende blade forskellige
••••••••••• Doodia
Kun en slags blade
12.
12. Sporehobene randstillede og dækkede af den ombøjede bladrand .•• Pteris
Sporehobene ikke dækkede af den ombøjede bladrand
13.

3•
13. Sporehobene runde
..••••••.•••••••••••.••••••••••• 0yrtomium
n
aflange til linjeformede
Asplenium
14. Bladene gennemskinnelige,
cellelag ~ykke
. . . . . . . . . . . . . . 15 .
n
tykkere
16.
15. Bladene indtil 10cm. Runde, toklappede sporehobe
Hymenophyllum
Bladene 1C-40cm. Trådformede sporehobe
Trichomanes
16. Sporerne på omdannede, endestillede, brune bladafsnit Osmunda
11
"
undersiden af grønne blade
17.
17. Bladundersiden tæt hår- eller skælklædt, så sporerne
dækkes m.m.
• ••• 18.
Sporehobene ikke skjulte af tæt hår- eller skælklædning
19.
18. Bladoversiden glat •.••••••••••••••••••.•••••••• Cheilanthes
n
håret
Notholaena
19. Træbregne med overjordisk starJ1.me
••.••••••••••••••.• 0yathea
Ingen overjordisk star.rune
20.
20. Sporehobene randstillede og linjeformede, m.m. dækkede
af den ombøjede bladrand ••••••••••••••• 21.
Sporehobene ikke dækkede af nogen ombøjet bladrand
27.
21. Golde og sporebærende blade forskellige
•••••.• 0ryptogramma
Kun 1 slags blade
22.
22. Den øvre bladstilk lys
••••••.••.•••••••••.••••..•...•••• 23.
11
11
n
mørk
25.
23. Tueformet, bladene i rose~
•.••.•••.•••.•••••••••..•. Pteris
Vandret jordstængel; spredte blade
24.
24. Den ombøjede, sporedækkende bladrand frynset
.••.• P-teri.dL.un
11
11
"
n
helrandet
On,ychiu.m
25. Bladstilken rødbrun, med mange skæl som yngre
•• Cheilanthes
"
m.m. sort, fåskællet til glat
26.
26. Sporehobene danner en næsten ubrudt linje langs randen
Pellaea
Sporehobene i adskilte grupper langs randen
Adiantum
27. Sporehobene randstillede
••••.••••••••••..•.•••.••.••.••. 28.
11
anbragte på bladundersiden
29.
28. Jordstænglen med skæl. Sløret skålformet •••••••••. Davallia
11
0
hår. Sløret toklappet
0ulcita
29. Sporehobene aflange
••••••••••.•••••••••..•.•••.••.•••..• 30.
u
runde
36.
30. Bladundersiden dækket af et voksagtigt pulver
Pityrogramma
11
uden vokslag
31.
31. Bladafsnittene helt eller næsten helrandede
•••••••••.••• 32.
n
tandede
33.
32. Bladplade og bladskaft hårede
.••••••••••••.••• Stegnogramma
II
n
n
glatte
Woodwardia
33. Enårig. Intet slør • . • • • • . • • • • • • • • • . • • • • • . • • • • • • • . Anogramrna
Flerårig. Med slør
34.
34. Sløret helrandet. Mindre bregner ••..•••••••.••••• Asplenium
"
med frynset rand. Større bregner
35.
3 5. Bladene lysegrønne, i tue
.••••••••...••••••••••••• Athyrium
11
mørkegrønne, spredtstillede eller i tue
Diplazium
36. Bladafsnittene helrandede til rundtakkede
.•••••••••..••. 37,
11
skarpttande de
38.
37. Naboafsnittenes nederste sideribber støder sammen et
stykke under indskæringen ••••••• Cyclosorus
Naboafsnittenes sideribber støder ikke sammen eller
mødes lige ved indskæringen
Thelypteris
38. Sløret skjoldformet, midterfæstnet
•••.••••••••• Polystichun1
It
ikke skjoldformet
39.
39. Sløret hætteformet, fæstnet på den ene side
~ystopteris
nyreformet
Dryopteris
Osmunda regalis 1. Kongebregne. 30-150cm. 2 x delte blade. Fligene indbyrdes adskilte og næsten altid helrandede. III-IX. Az: SMT
JPFLC. Lu.

4.
Cheilanthes. Skælbregne. Små, stivløvede, 2-3 x delte bregner
i Klippesprækker.
1. Bladundersiden kirtelhåret, nogle gange meget sparsomt •• 2 •
"
glat eller smalskællet
3.
2. Kirtelhårene lange, dækker næsten hele undersiden hispanica
11
-! mm lange, sparsomme
tinaei
3. Den ombøjede, sporedækkende bladrand frynset (lup) acrostica
li
11
11
n
ikke frynset
4.
4. Den sporedækkende bladrand bred, !-lmm, m.m. sammenhængende eller med små, nærmest rektangulære lapper guanchica
Den sporedækkende bladrand smal, 0,2-0,4mm, med afrundede
lapper
maderensis
Cheilanthes maderensis Lowe

XII-VII. Az: P. Lu

C. guanchica C.Bolle III-VI. Ag
C. acrostica (Balbis) Tod. Frynset skælbregne. Bladets ombøjede
rand til sidst rustbrun. XI-VIII.

C. hispanica Mett. Kirtlet skælbregne. I-XII.
C. tinaei Tod. XI-IX.
Notholaena vellea (Aiton) Desv. Filtet skælbregne. (Cheilanthes catanensis {Cosent.) Fuchs). 8-25cm. Stilken gulbrun, skinnende og tætskællet. Bladet tæt gulskællet på begge sider.
Tørre klippesprækker. I-XII. Ag BAl E TM
Pellaea calomelanos (Sw.) Link 10-20(-30)cm. Bladene 2 x delte
med stilkede, spader- til vedbendbladsformede afsnit, der er
lidt længere end brede med hjærteformet grund. VI-X. Az: F
P. viridis (Forsskål) Prantl 15-60cm. Bladene 2-3 x delte med
m.m. siddende, lancet- til ægformede afsnit, der er mindst dobbelt så lange som brede med kileformet til noget afskåret grund.
(Az); PF
Anogramma leptophylla (L.) Link Nøgenbregne. 5-15cm. Lille
tyndbladet, enårig bregne. De golde og sporebærende blade lidt
forskellige, 2-3 x delte. Sporehobene til sidst sammenflydende.
Skyggefulde mure og klipperevner. III-XI. Az: SMTJPFLC. Lu: Alm.
Pityrograrruna calomelanos (L.) Link
Bladene 2-3 x delte, skar_pttandede, mBd piskeformet udtrukne flige
spids ligesom en stor
Fjerradeløv. Bladundersiden med
dt
• Stilken næsten
~1~+
(A_n)• M
D~p
d'ore~ne
.L'0-·
"5
·'"
5_J....d,,,.141

\-LJ

,0,..,,f.J,

......

P. chrysophylla (Sw.) Link Gul klid
gne. Bladene 2 x delte,
ikke ud trukne.
rsidens voks
æggegult. ( Az): 1VI'.L1J.i'
P. ebenea (L.) Proctor
Ibenholtskl:idbregne. Mest 2 x
lt. Bladafsnittene helrandede med ombøjet rand. V
laget
dt. (Az): M
Adiantum •
•••••.•.•••••• hispidulum
1. Bladene fodformet grenede, hårede
n
vifteformet grenede, glatte
2.
2. Bladene 2-3 x d~lte, afsnittene l-3cm brede capillus-veneris
0
n
3-4 x del te,
t-lcm
n
raddianum
Adiantum capillus-veneris L. Venushår. l~-55cm. Sorte bladstilke. Bladafsnittene vifteformede, tynde. De sporedækkende, ombøjede bladrandsafsnit m.m. aflange, mellem indskæringerne, dækker 2-10 sporehobe. VII-X. Az: SMTFL. Lu: Alm.
A. raddianum C.Presl Finbladet venushår. Som den foregående, men
de sporedækkende, ombøjede bladrandsafsnit er nyreformede, sidder
omkring små indskæringer og dækker 3-5 sporehobe. (Az): MFL

Adiantum hispidulum Sw. Bladene 15-60cm, fodformet grenede, hver
gren med mange, spredte, skævt aflange, skarpttandede, lidt læderagtige afsnit på 8-20x3-6mn1. Stilken mørke brun. Skaftet fil te t
til stivhåret. (Az): MPF
::ryptograrnma crispa (L.) R.Br. Persillebregne.
Bladene i tuer,
lysegrønne, 15-30cm, findelte. De sporebærende blade med smallere
afsnit. VI-IX. BA: Serra da Estrela.
Onychium japonicum (Thunb.) G.Kunze Bladstilken indtil 30cm,
skinnende og stråfarvet. Bladpladen indtil 40x15cm, 4 · x delte
med små, lancetformede og spidse afsnit. (Az): MPF
Pteris. Vingebregne.
1. Bladene 1 X de 1 te
••••••••
"
2-4 x delte
2. Under 8 par afsnit
• • • e e • •
Over 9 par afsnit
3. Bladene 2-4 x delte
• • e • • •
n
2 x delte
4. Bladranden helrandet
• • • • •
savtakket
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multifida

Pteris cretica L. Kantbregne. Bladstilken op til 30cm, lysebrun.
Bladpladen op til 40cm, med 1-7 par sideflige, hvoraf de nederste
1-2 par kan være gaffeldelte ved grunden. V-IX. (Az): MT
P. vittata L. Kamvingebregne. Bladstilken op til 10cm. Bladpladen 17-85cm, med 10-55 par sideflige, der aftager i størrelse nedad. II-X. (Az): MTF
P. tremula R.Br.

Bladene op til 90x60cm. (Az): MTF

P. serrulata Forsskål Vingebregne. Bladstilken op til 50cm, brun.
Bladpladen op til 60x30cm, ægformet. Op til 11 par sidegrene; det
nederste ofte gaffelgrenet ved grunden, alle fjerfligede. Afsnittene med spore.r i nedre 1/3-t. III-VIII. Az: IVITJP:FLC. Lu: E: Sintra.
P. multifida Poiret Bladstilken indtil 30cm, kastanjegul; bladpladen indtil 40cm. (Az): MF
Hymenophyllum. Hindebregne. Ganske små moslignende bregner. De
visne blade blivende. Bladene m.m. liggende, med noget vifteformet fligede afsnit.
IL tunbrigen~ (L.) Sm. Bred hindebregne. bladene 2-6xl-2cm.
Ribberne ender lige før bladranden. Slørets klapper tandede fortil. Ofte på træer i tugtig luft. Az: MTJPFL

H. wilsonii Hooker Smal hindebreqne. Bladene l-9x\-l\cm. Ribberne nar tit bladranden. SiØrets kl;pper helrandede. Az: MTPLC
Trichomanes speciosum Willd. Vandfaldsbregne. 10-40cm. Bladstilken smalvinget, lidt kortere end den trekan~et-ægformede, 3-4 x
delte plade. Med kantstillede, krukkeformede slør, hvorfra der
udrager en længe.re, trådformet sporehob. Vandfald og fugtige huler.VII-VIII. Az: MTJPFLJ. (Lu): Serra de Valongo.
Polypodium. Engelsød.
1. Jordstænglens skæl 5-13mm. Bladene o,8-2 x så lange som
brede
2.
Jordstænglens skæl 3-6mm. Bladene 1,5-4 x så lange som
brede
3.
2. Portugal. Bladafsnittene dobbelt savtakkede
••••••• australe
0
Azorerne.
enkelt
"
macaronesicum
3. Bladafsnittene rører ofte kun hinanden med hindekanten
vulgare
Bladafsnittene rører hinanden med det grønne bladkød
interjectum

6.
Polypodiurn australe Fee

Sydlig engelsød. (P. cambricum L.)

P. macaronesicurn Bobrov Jordstænglens skæl ofte tydeligt tandede. Ofte pa træer og mure. Az: Alle øer.

P. interjecturn Shivas Storbladet engelsød.
P. vulgare L. Alm. engelsød.
Grammitis. Små epifytiske bregner med hele blade med adskilte
sporehobe på en række langs midterribben.
G. ~unge1:mannioi~es (Klotz~ch) Ching 1:u~formet. Bla~stilken l:tydelig, v1.nget. B1.adpladen ')-9cm 1 smalt lin,Jeformet, l"-4mm bred,
med udstående hår. Az: P (NV for toppen,
for vejen).
G. ebenina (Maxon) Tardieu
glat. Az: P -- sammesteds.

Som den foregående, men

adpladen

Culcita macrocarpa C.Presl 30-90(-200)cm. Bladstilken med håret,
løgformet opsvulmet grund. Bladene i tue, 4-5 x delte, læderagtige og skinende. Sløret randstillet og muslingeagtigt. V-VII. Az:
MTJPFLC. (Lu): DL: Serra de Valongo. - Muslingebregne.

C athea coo eri (Miill.) Domin

(~phaer teris coope
(Miill) Tryon Bladene 2 x delte med helrandede
snit. Run~ sporehobe i 2
rækker på hvert af
t. (Az): SMTF. - Træbregne.

Pteridiurn aquilinurn (L.) Kuhn Ørnebregne. 2 underarter:
ssp. aquilinum: Lu
ssp. capense (Thunb.) Bonap.: Ruhåret. Az: Alle øer.
Thelypteris palustris Schott Kærmangeløv. Krybende jordstængel
med spredte blade med en glat, gulgrøn stilk og bleggrøn plade.
T. limbosperma (All.) Fuchs Bjærgmangeløv. Tueformet. Bladene
2 x delte, citronduftende ved gnidning; afsnittene aftager i
størrelse nedad til små, øreformede afsnit. Az: PFL
Cyclosorus dentatus (Forsskål) Ching (Christella dentata). 30lOOcm. Tueformet. Bladene med afskårne takker som hos Guldskælsmangeløv, men svagere skællede; med aftagende flige nedad som
hos Kærmangeløv. Bækbredder. VI-IX. Az: SMTJPFL
Stribet ege~te~nogra.Iiunct. .f:JOZOl. (Lag. J Iwatsuki tThelypteris p.)
hreqn'e. - :w-b 0cm. Krybende jordstængel. Lysegrønne blade med omrids
som Dunet egebregnes, men med bredere, kun~ lappede bladflige.
Intet slør. Az: MTPFL
Aspleniurn. Radeløv.

1. Bladet håndformet spidslappet .•••••••••••••••••• hemionitis
"
snitdelt
2.
2. Bladet 1-3 x gaffeldelt •••.••..••..••••••.•• septentrionale
n
fjersnitdelt
J.
3. Blads Gilken grøn und tagen allernederst
•••.•••• ru ta-muraria
n
rødbrun eller sortebrun
4.
4 Bladene 1 X de 1 te
•• * ....... * • e
e e
~
* 5.
11
2-4 x delte
10.
5. Skællene på jordstænglen og stilkens grund klare .•• marinum
11
,,
n
n
°
"
m.m. mørke
6.
•••••.••••••••••.• petrarchae
6. Stilk og blad tæt kirtelhårede
11
11
"
n
ikke
7.
7. Bladskaftet med 3 vinger ••••••••.••.••••••••...••••• anceps
u
11
2
n
8.
8. Midterste afsnit oftest under 2 x så lange som brede
trichomanes
Midterste afsnit over 2 x så lange som brede
9.
9. Afsnittene oftest med 1 sporehob langs den helrandede
underkant
•••••••• monanthes
Afsnittene oftest med flere sporehobe; underkan~en
41
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•
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7.
rundtakket
•.•••• azoricum
10. Bladpladen m.m. trekantet; de nedre flige 3-8cm, ca 1/3
længere end de midterste
•••••.••••••••••••••• 11.
Bladpladen elliptisk eller lancetformet; de nedre flige
i-4cm, lig eller kortere end de midterste
•.•• 12.
11. Bladene stærkt skinnende. De yderste flige udtrukne onopteris
n
skinnende. Fligene ikke udtrukne
adiantum-nigrwn
12. Bladtænderne butte og brodspidsede
•••••••••••••••• obovatum
"
spidse
billotii
Asplenium hemionitis L. Stjærneradeløv. 20-35cm. Stilken ca. 2 x
bladpladen, rødligbrun. Pladen lysegrøn, 10-20cm bred, håndformet
spidslappet med hjærteformet grund. Yngre blade lidet lappede. VI.
Az: SIVITJPFLC. Lu: E: Serra de Sintra, JVIafra.

t

x pladen.
A. marinum L. Havradeløv. 10-40cm. Bladstilken ca.
Bladet læderagtigt, noget engelsødsformet. Fligene kortstilkede,
l 5-40x6-l 5rrm1, ensidigt øre de. Blad stilken gr0nvinge t. Kystklipper.
III-XI. Az: Alle øer. Lu: Kystprovinserne.
A. petrarchae (Gu~rin) DC. Håret radeløv. 7-14cm. Stilk og skaft
rødligsorte med grøn spids, tæt kirtelhårede. Bladafsnittene 0,5lcm, ægformede. IV-XII. Kalkklipper. Ag E
A. trichomanes L. ssp. quadrivalens Meyer Hundfinnet radeløv.
Afsnittene 5-12mm lange. I-XII. Az: Alle øer. Lu
A. monanthes L. Ligner den foregående. Afsnittene ofte grovere
takkede, hvert med 1(2) sporehobe. Az: IVITPJFL
A. anceps Lowe Som Rundfinnet radeløv, men bladskaftet med en
køl på undersiden. Bladoversiden skinnende. Fligene med symmetrisk kileformet grund. Az: P

3.

A. azoricum Lovis & al. Ligner Rundfinnet radeløv, men bladskaftet sort; bladoversiden skinnende. Afsnittene indtil licm lange,
2-3 x så lange som brede, de nedre tveørede. Az: Alle øer
A. obovatum Viv. Ægbladet radeløv. 10-30cm. Fligene ægformet 3kantede, kun snitdelte i den inderste halvdel. I-XII.
A. billotii F.W.Schultz Spydradeløv. 10-30cm. Fligene lancetformede, snitdelte over det meste af længden. I-XII. Lu Az: Alle øer
A. adiantum-nigrum L.

Sort radeløv. I-XII. Lu Az

A. onopteris L. Fjerradeløv. De yderste bladflige noget haleformet udtrukne. De nedre flige med krumme sideribber. I-XII. Az Lu
A. septentrionale (1.) Hoffm.

Nordisk radeløv. III-IX. TM

A. ruta-muraria L. Murrude 4-lOcm. Bladpladen grøn, læderagtig,
2 x delt med vifte-rudeformede afsnit. I-XII. BL DL ER
]eterach officinarum DC. Miltbregne. 5-15cm. Tæt roset. Bladene
læderagtige og mørkegrønne ovenpå, rustfiltede nedenunder, 1 x
delte med butte flige, der kun er lidt længere end brede. I-XII.
Phlllitis scolopendrium (L.) Newman Hjortetunge. 20-60cm. Bladet
stedsegrønt, udelt, med hjærteformet grund med nedadrettede lapper. I-XI. Az: SMTPJFLC. Lu
Ath:vrium filix-femina (1.) Hoth

Fjerbregne. Az: Alle øer. Lu

Diplazi u.1n.
1. Jordstænglen opret; planten tuet
•.••••••••••••••• esculentum
tt
krybende med spredte blade
2.
2. Blad, stilk og skaft glatte
•••••••••••••••••••••••• caudatum
11
II
"
n
hårede
allorgei
Diplazilun caudatum ( Cav.) Jermv Bladene 70""'.150cm. Stilken grønlio-gul mørkskælTet nederst. PJ..aden 3 x delt, 25-50 cm bred. 1.
ordens~afsnittene noget haleformet forlængede. Yderste afsnit

8.
savtakkede. V-XI. Az: SMTJPFLC - Mørk fjerbregne.
Diplazium allorgei Tardieu-Blot 30-60cm. Stilken oftest kastanjebrun. Bladpladen 2 x delt, 12-25cm bred, med hårformede skæl på
begge sider. 1. ordens-afsnittene m.m. haleformet forlængede.
(Az): SMTJPFLC

D. esculentum (Retz.) Sw.
+ene~ mee1'
\.J

'

.I,. -

J.l

0
!--)

Stor ulante. Bladene 2 x delte. Af
e,rrlf'o1~mea,e
tæ~der P'le;,,
larni::,r
f11'7)•
b
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Cystonteris. Bægerbregne.
1. Bladribberne ender i indbugtninger •••••••••••••.•• viridula
11
11
n bladtænder
2.
2. Sporerne piggede. Bladafsnittene ikke overlappende
fragilis
11
"
rynkede.
ofte
n
dickieana
Cystopteris fragilis (L.) Bernh.

Bægerbregne. BA TM

C. dickieana R.Sim. Fjældbægerbregne. Ligner den foregående meget, men bladene mat'tere og lidt over i det brunlige. IV-VIII.
BA BB TM
C. viridula (Desv.) Desv.
Bladene stedsegrønne og lidt læderagtige. Sløret med kirtler. Sporerne med grubede torne. II-XI. Alle
provinser undtagen BAl. Az: Alle øer.
Polystichum setiferum (Forsskål) Woynar Blød skjoldbregne. 308Ccm. Bladene i tue. Planten mangeløvsagtig, men 2.ordens afsnittene skæve: med afrundet inderside og mere ret, noget øret yderside, stærkt brodspidsede. VI-X. Az: SMTGPF'LG. Lu; Alle prov.
Cyrtomium. Bladene læderagtige, 1 x delte, med seglformede afsnit og skinnende overside.
8. falcatum (L.f.) C.Presl IVIahoniebregne. 20-80cm. 4-10(12) par
Iæderagtige, oventil skinnende flige, randen undertiden bølget eller grofttandet, men ikke finttandet. (Az): MTPFLC
C. fortunei J.Sm. Frilandsmahoniebregne. -90cm. (8)10-25 par papirsagtige, matte finner med finttandet rand. (Az)
Dryopteris. Mangeløv.
1. Bladet 2 x delt med m.m. hele sideflige
•••••••••••••••••• 2.
"
2-4 x delt med delte sideflige
3.
2. Bladstilk og skaft tæt kastanjebrunt skællede
•••••• affinis
11
11
n
med færre og lysere skæl
filix-mas
3. Portugal • e e o • • • • • o • • • • ~ • s • e e • e e • o • • • • • • • • • • • • • e ~ • • • • o o • • • 4 •
6.
Azorerne
4. Bladet bleg- eller gulgrønt. Nedre fligs inderste, nedadrettede sideflig ofte} x hovedfligen eller længere
expansa
Bladet mørkegrønt. Nedre fligs inderste, nedadrettede sideh
flig oftest kortere
5. Sidefligene meget kortstilkede. 3-ordens-fligene parallelsidede
• • • • • • • • • • • • dila ta ta
Sidefligene stilkede. 3. ordensfligene udad tilsmalnende
guanchica
6. Bladene stærkt klæbrigt-kirtlede, ofte krusfligede
crispifolia
Bladene ikke klæbrigt-kirtlede, ikke krusede
7.
7. Bladstilken tyk. Bladfligene m.m. konkave
•••••.••••• aemula
11
tynd.
"
flade
8.
8. Bladstilkens skæl æg-lancetformede
•••••••••••••••. dilatata
0
"
lancet- til linje-lance'tformede
azorica
.)

Dryopteris filix-mas (L.) Schott

Alm. mangeløv.

D. affinis (Lowe) Fr.-Jenk. Guldskælsmangeløv. Bladskaf'tet pa
undersiden med en sort plet ud for hver sideribbe (kun i frisk

.

9.
tilstand). V-XI. 2 underarter:
ssp. affinis: Sidefligene helrandede eller svagt lappede. Az: MT

JPFL. Lu
ssp. borreri (Newman) .Pr.-Jenk.: Sidefligene med rektangulære
lapper. BA BB BL Mi TM
Dryopteris dilatata (Hoffm.) A.Gray

Bredbladet mangeløv. Az? Lu

D. exnansa (K.Presl) Fr.-Jenk. Finbladet mangeløv. BA
D. guanchica Gibby & Jermy 50-80cm. Ligner D. dilatata, men

bladstilkens skæl som regel ensfarvet kastanjebrune. V-XI. DL E
Mi

D. azorica (Christ) Alston

Ligner D. dilatata, men den nedre
fligs inderste, nedadrettede sideflig kortere. Tænderne tydeligt
brodspidsede. Bladstilkens skæl oftest ensfarvet kastanjebrune.
Az: SlVITPJFL
D. crispifolia Rasbach & al. Bladstilkens skæl mørkebrune eller
med mørk midterstribe. Fligene tætsiddende; sidefligene siddende.
Az: PF
D. aemula (Aiton) O.Kuntze Hømangeløv. 15-60cm. Bladstilkens
skæl ensfarvet rødligbrune. Bladpladen bleggrøn, med mange siddende kirtler på begge sider, der lugter af hø som tørre. III-XII.
Az: SM 1I'JPFLC
Elaphoglossum paleaceum (Hook.& Grev.) Sledge Bladene 10-40xl-3
cm, aflange, med kileformet grund og afrundet spids. Stilken 2-10
cm. Stilk og plade dækkede af brune, frynsede skæl. Epifytisk i
lyngkrat, især på ene, også på klipper. Az: MTJPFL
Davallia canariensis (L.) Sm. Harefodsbregne. 12-50cm. Krybende,
tæt rustbrunt skællet jordstængel. Bladene nærmest trekantede,
3-4 x delte. De yderste afsnit ofte udrandet tandede fortil, ellers utandede. III-IX. Az?: M. Lu: BL DL E Mi
Blechrmm spicant (1.) Roth Kambregne. Az: SMTJPFLiJ. Lu
I DL og Mi forekommer også var. homophyllum Merino med golde og
sporebærende blade ens, 8-20(-30)cm lange.
B. occidentale L. Golde og sporebærende blade ens. Med udl
Nedre bladflige næppe kor~ere end de
dterste. (Az): M

re.

20-35cm. Tueformet. Bladene l x de
Doodia caudata (Cav.) R.Br.
te med stilkede afsnit og et langt endeafsnit. Sporehobene først
linjeformede med linjeformet slør, senere dækkende hele bagsiden.
(Az): IVITP
Woodwardia radicans (L.) Sm. Kæmpebregne. Krybende jordstængel.
Bladene store, op til 2åm, 2 gange delte, læderagtlge, ofte med
yngleknopper fortil. Sidefligene ikke hBlt adskilte, ganske fint
savtakkede. IV-VIII. Az: SMTJPFL. Lu: E Mi
MARSILEA0EAE
Marsilea. Kløver~regne. En krybende jordstængel som hos Pilledrager med grupper af langstilkede, firkløverlignende blade. Med
runde sporefrugter fra jordstænglen.
1. SporefL·ugten ikke furet, med en 2.:..1+:-grenet stilk

på l-2cm
quadrifolia
Sporefrugten furet, dens stilk ugrene-c, oftest under lem
2.
2. Små bladene 8-17 rnm ••••••••••••••••••••••••••••••••• ·• azorica
11
3-8 ( -11) mm.
ba tardae

Ivlarsilea cpadrif olia L. Kløverbregne. Ofte vid tkryoende, stængelleddene oftest over lem lange. Bladstilke 7-20cm. Småbladene 1-2
cm, glatte. Sumpplante. VI-IX. BL DL Mi TlVI
M. batardae Launert Dunet kløverbregne. (M. strigosa Willd.) Ofte tueformet og kortleddet. Bladstilke 2l-10cm. Bladene svagt hå-

10.

rede eller glatte. Sporefrugterne m.m. siddende. Vinterpytter.
V-VII. A Al BAl BB
Marsilea azorica Launert & Pavia Lidt tueformet, stængelleddene
indtil 3frcm. Bladstilken 2i-12cm. Unge blade svagt hårede, ældre
glatte. Az: T
Pilularia globulifera L.

Pilledrager. V-VII. B Al BL DL E Mi U

P. minuta Dur. Liden pilledrager. Som den foregående 1 men l-4cm
høj. Sporefrugten 1 mm stor, på en 2-3 x så lang stilk. Stængelleddene indtil lem lange. Vinterpytter, grøftakanter. VI-VII. Ag
AZOLLAG'EAE
Azolla. Flydem~s..
Flydende vandplanter på l-15cm bestående af
grenede skud med toradet stillede blade med nedhængende rødder.
A. caroliniana Willd. Lille flydemos. Øvre bladlap noget spids,
meget smalt hindekantet, olivengrøn til brunlig. IV-VI. (Lu)
A. filiculoides Lam. Andemadsbregne. Øvre bladlap bu"t, bredt
hindekantet, ofte rødbrun. IV-VI. (Lu)
PINACEAE
Pinus. Fyr.

1. Nålene 3-?cm, noget blågrønne
n
10-25cm, mørkegrønne
2

It

l.års kviste grågrønne
11
"
rødbrune

Pinus silvestris L.

•.•.••.••.•••••••.• silvestris
2.
. . . . . . . . . ". e • •
e ••••••••
pi11ea
pi nas ter
Il

••

Il

••

Ol.

Skovfyr. Mi

P. ninaster Aiton Kystfyr. 5-JOm. Nålene 10-25cm x 2mm, stive og
stikkende. Koglen 8-22cm, skinnende lysebrun med ~ornede skæl.
Alle provinser.

P. pinea L. Pinje. 8-25m høj med parasolformet krone. Stammen
gråligbrun, orangerødt afskallende. Nålene 10-20cm x li-2mm. Koglen 8-14xl0cm, skinnende brun.
TAXODIAJ"BAE
Cryptomeria japonica (L.f.) D.Don. Japanceder. Op til 50m høj.
Barken rødbrun, afflagende. Nålene 6-12mm, i 5 rækker, nedløbende. Koglerne kuglerunde, indtil 3cm, endestillede på korte grene.
(Az): MTJF
CUPRESSACEAE
Cupressus. 0yp!'~s. Skælformede bl~,de_. Koglerr~e kugl~rundel be,sti~ende af 6-14 skJoldformede skæl. Kvistene trinae eller 4-Kan~ed~.
0

1. Skælbladene spidse eller brodspidsede, med fri spids.
6-8 kogleskæl
..••••.••••••.•• lusitanica
Skælbladene butte, med tiltrykt spids. 8-14 kogleskæl
2.
2. Sideskuddenes blade i!-lmm. Modne kogle gulliggrå sempervirens
11
n
l-2m..'TI.
n
"
brun
macrocarpa
Cupressus sempervirens 1.
C. macrocarpa Hartweg
C. lusitanica Miller

Ægte cypres. (Lu)

(Lu)
Hængecypres. (Lu)

Chamaeciparis lawsoniana (Murray) Parl. Ædelcypres. Skæl~ormede
blade pa affladede kviste. Koglen kuglerund, 8mm bred, med 8
skæl • • Pyramideformet vækst med nikkende topskud. (Az): lVI. (Lu)
Juniperus. Ene. Frugten bæragtig.
1. Bladene skælformede. Bærrene endestillede
•••••••. phoenices
n
nålef'ormede.
n
akselstillede
~: ~
2. Nålene med 1 lys stribe på oversiden . . . . . . . . . . . e • • commu11.ir:J
11
n
2 lyse striber på oversiden
J

11.
3. Nålene tætsiddende, stærkt krumn1e ••••••••••••••• brevifolia
ti
mere spredte, rette
4.
4. Nålene 4-12mm, butte med brodspids
••••••••••••• navicularis
tf
8-25mm, spidse til svagt butte
oxycedrus
Juniperus communis L. Alm. Ene. 2 underarter:
ssp. hemisphaerica (K.Presl) Nyman: Busk indtil 2tm. Nålene rette, m.m. udstå.ende,
tilspidsede. BA
ssp. nana Syrne: En oftest liggende, lav busk. Nålene krumme, m.m.
til trykte, brodspidsede. BA Ivii
J. oxycedrus L. Stikkende ene. l-15m. Det umodne bær gulligt.
2 underarter:
ssp. oxycedrus: Nålene 1-l°fmm brede. Modne bær 0-lOmm, rødligt.
Busk. AAl BA BB Tivl
ssp. badia (H.Gay) Debeaux: Nålene l~-2mm brede. lVIodne bær 10-13
mm, kastanjepurpur som modent. Pyramideformet træ. BA BB R TIVI
J. navicularis Gand.
(J. oxycedrus ssp. transtagana). Busk indtil 2m. Bærret 7-lOmrn, rødligt eller gulligt, men ikke blctdugget
som ungt, koralrødt som modent. Klitter o.l. BAl ER
J. brevifolia ~Seub.} Antoine Opret busk eller lille træ. Nålene 3-10xl-2mm, stærkt indadkn.unmede. Bærret 8-10x6-8mm, grønt og
blådugget som ungt, mørkt rødligbrunt som modent. Az: MTJPFLC

J. phoenicea L.

Skælene. 1-4(-S)m. Skælbladene i 6 rækker pa
trinde kviste, butte eller svagt spidse, tydeligt hindekantede.
Bærret mørkerødt som modent. Ag BAl BLE
TAXAC'EAE

Taxus baccata L.

Taks. Az: PLC. Lu: BA Mi TM
EPHEDRACEAE

Ephedra fragilis Desf. Skørt ledris. 50-l+ocm. Udpræget padderokkelignende busk med små, akselstillede blomsterstande i nøgler.
Kvistene bøjelige og skøre, l-2mm tykke. Bladene stærkt reducerede til korte skeder på indtil 2mm. Ag BAl
SAll]ACEAE
Salix. Pil.
1. Bladundersiden glat
• e • o • • • • • ~ • • e
~ e • •
c o e • • • e a • e •
2
11
håret
4.
2. Bladene bredest i øvre halvdel, kun takkede fortil
purpurea
n
u
midtpå, jævnt takkede
3.
J. De fleste blade med blivende fodflige. Grenene ikke skøre
triandra
De tykke grenes yderste blade med fodflige. Skøre grene
fragilis
4. Bladranden indrullet. Bladene ca. lOxl cm •••••••• viminalis
11
ikke eller svagt indrullet
5.
5. Under lm. Krybende stængel med oprette grene
••••••••••••• 6.
Opret busk eller træ
?.
6. Kvistene tynde og gule. Bladene 3-?mm brede
•••••••.• repens
11
tykke, mørkegra. Bladene 8-30mm brede
arenaria
7. Bladundersiden tiltrykt silkehåret. Træ ••••••••••••••• alba
11
håret eller filt;et
8.
8. Bladene under 3 x så lange som brede
••••••••••• atrocinerea
"
3-10 x så lange som brede
salviifolia
$

Salix fragilis L.

s.

alba L.

G

•

•

&

•

•

•

•

•

@

Skørpil.

Hvidpil.

S. alba x fragilis Grønpil (S. rubens Schrank). Afviger fra
Skørpil ved rødlige grene, spidse grenvinkler, m.m. silkehårede
unge blade og silkehårede knopper. (Az): SJPF. (Lu)

s.

triandra L. ssn. discolor (Koch) Are.

Mandelpil. Bladundersi-

12.
den blågrøn eller hvidlig. AAl DL E Mi
Salix at~ocinerea Brot Rustpil. Busk eller træ op ~il lOm. Ligner Grap1l, men bladundersiden med rustbrune, korte hår. Alm.
?·.salviifoli~ Br~t. Salviepil. Busk eller lille træ op til 6m.
Kv1sten~ graf~lteae. Bladene lancetformet-aflange, 2-10xl-2cm,
begge siaer filtede, helrandede eller svagt tandede. 2 ssp.:
ssp. salviifolia: Kvistene gråfiltede. Bladene 3-5 x så lange
som brede, med grågrøn overside. Nord og Midt
ssp. australis: Kvistene brunlige eller gullige, efterhånden m.m.
glatte. Bladene 5-10 x så lange som brede, med skinnende, glat,
mørkegrøn overside. Syd
S. repens L. Krybende pil. Serra de Ger~s.
S. arenaria L. Gråris. Klitplante. N.f. Cabo Carvociro.
S. viminalis L. Bandpil. (Lu)
S. purpurea L. Purpurpil. TM
Populus alba L. Sølvpoppel. (Az): T. (Lu)
P. nigra L. S0rtpoppel. (Lu)
P. x canadensis Moench Kanadisk poppel. Afviger fra den foregaende ved, at bladranden er kort randhåret og oftest har 1-2
kirtler ved grunden. (Lu)
P. tremula L. Bævreasp. TIVI
MYHI ._;ACEAE
Myrica gale L. Pors. BL DL E Mi TM
M. faya Aiton Porsetræ. Busk eller lille træ op til Bm. Kvistene med små, rustfarvede, skjoldformede h~r. Bladene 4-llcm, omvendt lancetformede, korts.tillm.e med noget skinnende overside og
fint kirtelprikket underside og let indrullet rand, helrandede
til let takkede fortil. Az: Alle øer. (Lu): Ag BAl BLE
0

M. serrata Lam. (M. conifera Burm.f.)
Savtakket pors. Bladene
1ancetforrnede, 4-9x1-1fcm, skapr og uregelmæssigt savtakkede, hårede som yngre. Yngre kviste hårede. (Az): M.

JUG LAN DA G'.t: AE
Juglans regia L. Valnød. (Lu)
BETULAJEAE
Betula pubescens Ehrh. Dunbirk. (B. celtiberica Hoth.m.& Vase.)
BA BL Mi TivI
B. pendula Roth Vortebirk. (Lu): BL
Al.nus glutinosa (1.) Gaertner Hødæl. (Az): M. Lu: Alle prov.
A. cordata (Loisel.) Loisel. Hjærtebladet æl. Bladene 5-lOcm,
med hjærteformet grund, let savtakkede; ligner lidt smalle lindeblade i formen. (Az): M
A. incana (L.) Moench Gråæl. (Az): F
00RYLACEAE
Corylus avellana L. Hassel. (Az): M. Lu
FAGAGEAE
Castanea sativa Ivliller Ægte kastanje. 5-25m. Bladene 18-22cm,
lancetformede, skarpt savtakkede. (Lu).
C. crenata Sieb.& Zucc. Japansk kastanje. Mest en busk, op til
10(-15) m. Bladene 8-16cm, afrundet savtakkede. (Lu): BA BB
Que rcus. Eg.
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1. Bladene stedsegrønne og læderagtige
.••••..••..•••••••••.. 2.
11
løvfældende, ikke læderagtige
4.
2. Den modne bladunderside glat .•..•••••.•.••.••.••• coccifera
11
n
n
tæt stjærnefiltet
3.
3. Sideribberne danner en vinkel pa 40-50°. Barken meget
tyk o§ korkagtig .••• suber
Sideribberne danner en vinkel pa 50-70 . Barken anderledes
rotundifolia
4-. Bladen.e glatte
...... ., ........................ «••••••••••• 5.
11
m.m. stjærneharede
6.
5. Bladene butlappede
•.•••••...•.•.•.••.•••..•.••••••••. robur
11
sp:i.dslappede med brodspidsede tænder
rubra
6. Bladene lappede til fligede ••••..•.••.•.•.•.•..•• pyrenaica
11
bugtet tandede
7.
7. Bladenes og kvistenes stjærnefilt hurtig~ affaldende
canariensis
Bladundersiden blivende filtet
8.
8. Bladstilken 5-20mm. Mest et træ .•••••••••••..••••.• faginea
11
1-J~rnrn. Mest en busk med udløbere
lusitanica
Quercus coccifera L. Kermeseg. Stedsgrøn busk, oftest op ~il 2m.
Bladene lt-4cm, tornet tandede, æg- til omvendt ægformede, skinnende mørkegrønne.

Q. rotundifolia Lam. Hundbladet steneg. 8-12m. Kvistene gråfiltede. Bladene l-&-4(-6idcm, fra næsten runde over bredt ægformede
til lancetformede, helrandede eller tornet savtakkede med gråfiltet underside. Alle provinser.
Q. suber L. Korkeg. Bladene bølget-tandede, blødere end hos foregaende, 2}-lOcm.
Q. robur L. Stilkeg.
Q. pyrenaica Willd. Tungeeg. (Q. toza Bast.) Indtil 25m. Kvistene hængende og filtede. Bladene 8-16cm med 4-8 par smalle, ofte
lappede flige og med tæt hvidfiltet underside. Unge blade gråligt
lyserøde om foråret.
Q. canariensis Willd. Indtil ]Om. Bladene 6-18cm, elliptiske til
omvendt ægformede med 9-14 par regelmæssige tænder og grågrøn underside. Ag: Serra de Monchique.
Q. faginea Lam. Bladene 3-15cm med 5-12 par
tænder eller
lave lapper, halvt læderagtige.
Q. lusitanica Lam.
Dværgeg. (Q. fruticosa). Indtil 2(3)m. Bladene
3-5cm med 4-6 par ofte lidt tornagtige tænder, helrandede i den
nedre 1/3-i og halvt læderagtige. Sydlige halvdel.
Q. rubra L.
Rødeg. (Lu): Mi
ULMACEAE
Ulmus procera Salisb. Skævbladet ælm. Bladoversiden ruhåret. Bladet næsten rundt til ægformet; bredden over j x længden. (Az): SM
Lu: Sj.
U. minor Miller Småbladet ælm. Bladoversiden glat. Bladformen
aflang-ægformet.
Celtis australis L. Nældetræ. 10-25m. Bladene minder om de smalle
blade hos Stor nælde, langt tilspidsede, mørkegrønne med ru overside. En 8-12mm stor, sortbrun stenfrugt.
IVIORACEAE
Ficus carica L. Figen. (A~): Alle øer. Lu: Alle provinser.
Morus nigra L. Sort morbær. Træ med kraftige, ru grene. Bredt
æg-hjærteformede blade med dune
underside. Mørkpurpur, brombærlignende frugt. (Lu)
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Morus alba L. Hvidt morbær. Som forrige, men med glatte, slanke
kviste og glat bladunderside. Rødlig til hvid frugt. (Lu;
CANNABACEAE
Hwnulus lupulus L.

Humle. Alle provinser.

Cannabis sativa L.

Hamp. (Lu)
UHTI CAC'EAE

Urtica. Nælde.
1. Indtil lm høj busk med grålig bark ••.•..••••••••• morifolia
1-flerårige urter uden bark
2.
2. Bladstilken lig eller længere end bladpladen. Enårige •••• J.
n
kortere end bladpladen. 1-flerårige
4.
3. Hunblomsterne i lange, udstående klaser •••••••••••••• dubia
n
i stilkede, kugleformede hoveder
pilulifera
4. Enårig. Han- og hunblomster i samme klase
•••••••••••• urens
F rårig. Tvebo
dioica
Urtica dioica 1.

U. urens L.

Stor nælde. Alm.

Liden nælde. Az: T. Lu

U. dubia Forsskål Udspærret nælde. (U. membranacea Poiret). 203ocm. Bladet ægformet med 8-15 par tænder og 2 fodflige. Az: Alle øer. Lu
U. pilulifera L. Kuglenælde. 20-50cm. Bladene helrandede til oftest dybt savtakkede. 4 fodflige. II-IX. BA

U. morifolia Pair.

Bladene l0-16x7!-13cm, med ingen til få brændhar, æg- til hjærteformede med ofte udtrukket spids, groft-takkede. Fodfligene sammenvoksede mellem bladene. Az: MT

Par±etaria. Springknap.

1. Flerårig. Tætdunet

diffusa
e e • e • • • • • e
o • e • • • • • • e • • e • e
e •
2,
Enårig. Spredt dunet
mauritanica
2. Frugtblosteret 2-3mm, større end støttebladene
ti
l!-2mm, lig eller mindre end støttebladene
3.
3. Blosterbladene indadbøjede i frugt •••••••••••••• lusitanica
ti
m.m. udstående i frugt
debilis
G •

•

•

•

G

Parietaria diffusa Mert.& Koch Grenet springknap. (F. judaica)
20-40cm. Liggende eller opstigende, stærkt grenet. Bladene l-5cm.
Blosteret forlænges til 3-4mm i frugt. III-X. Az: SlVITGFB'LC. Lu:
Alle provinser.

P. mauritanica Durieu 5-40cm. Ofte opret. Bladene indtil 5cm.
V-VII. BA BL TM
P. lusitanica L. Enårig springknap. 5-20cm. Bladene l-2cm x 812mm. V-VII. BA BL TM
P. debilis Forster f. Indtil 50cm. Lidet forgrenet. Bladene indtil 6cm. Az: MJPFLC. Spinkel springknap.
Soleirolia soleirolii (Req_.) Dandy Husfred. (Az):: F. (Lu): BL
DL E
PROTEAG'EAE
Hakea. Nålepudebusk. Buske med læderagtige, helrandede blade uden
fodflige. Blomsterne i nøgler af uregelmæssige 4-talsblomster med
enkelt bloster, der er sammenvokset med støvtråden, så støvknappen bliver siddende.
H. sericea Schrader 2-3m. Bladene 4-?crn x 1mm, trinde og ganske
stikkende. Blosteret 4-5mm, hvidt eller blegrødt. (Lu)
H. salicifolia (Vent.) B.L.Burtt
hvidt. (Lu)
·

Bladene 7-10x!-2cm. Blosteret

15.
SANTALAC'EAE
Osyris. Kratris. Tvebo buske med stedsgrønne med linje-lancetformede, spredte blade uden fodflige. Stænglerne noget kantede. Sma
gulgrønne blomster med et enkelt, 3-4-bladet bloster og kegleformet underdel.
O. alba L. Kratris. Op til 120cm. Bladene 5-25xl-3rmn. Blosteret
3-talligt. Hunblomsternes støtteblade ligner de øvre blade og er
blivende. Frugten 5-7mrn. Alm.
O. quadripartita Salzm. Stort kratris. Op til 240cm. Bladene 1530x4-8mm. Blosteret 3-4-talligt. Hunblomsternes støtteblade små
og affaldende. Frugten 7-lOmm.
Thesium. Nålebæger. 1-flerårige, grønne halvsnyltere med linjeformede, spredte blade og små hvide til grønlige bl0mster med enkelt,
oversædigt bloster i top eller klase.

1. Prugtblosteret ca. lig nødden

••••••••••••••••••• py;renca:hcum
l/5-1/6 x nødden
2.
2. Nødden netåret. Enårig
•••••••••••••••••••••••••••••• humile
"
ganske svagt længdeåret. Flerarig
divaricatum
0

Thesium pyrenaicurn Pourret Engnålebæger. 10-20cm. Bladene 1-årede, m.m. linjeformede. Blomsterne oftest i klase, sjældent i top.

TM
'J.1. divaricatum Mert.& Koch.

Topnålebæger. 15-25cm. Blomsterne i
en top. Bladene linjeformede og 1-årede.

T. humile Vahl

Netåret nålebæger. 5-20cm. Ofte grenet fra grunden. Bladene linjeformede, noget kødede, finttandede. Blomsterne
ofte næsten siddende i en slags aks.
LORANTHAG'EAE

Viscuin album L. lVIistelten. Bladene sjældent i krans, 2-8cm.
Kvastene siddende. Bærret hvidt eller gult. Sj.
;!. cruciatum Sieber Rød mistelten. Bladene ofte i krans, 2-4cm.
Kvastene kortstilkede. Bærret rødt. Især på Oliven. Uddød.

Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksworth Azorisk enebo. 5-20cm
store, spidsvinklet grenede, gulgrønne snylteplanter med kraftigt
reducerede, stængelomfattende skælblade, der vokser på Juniperus
brevifolia. Az: Midterste øer.
ARISTOLOCHIAC)EAE
Aristolochia baetiQa L.
Brun pibeblomst. Indtil 3 m lang slyngplante. Bladene 3-4fx2t-4cm, trekantet-hjærteformede, ofte læderagtige og blågrønne. Blomsterne 3-5cm, brun- til sortlilla. XIIVI. Ag
A. pistolochia L. Tandet slangerod. 20-80cm. Ikke slyngende.
Bladene i-3(-5)xl-2i(-4)cm, ikke læderagtige, med finttandet
bruskrand. Blomsterne 2-5cm, brunlige med mørkerød krave. IV-VII.
A. lon'a L.
Lang slangerod. 20-80cm. Ikke slyngende. Bladene
2-6(-9 xlt-5(6)cm, ikke læderagtige, uden brusktænder. Blomsterne
3-5cm, brunlige eller gulliggrønne med brunlilla krave. II-VI.
Alle provinser.
HAPFLESIACÆAE
Cytinus hypocistis (L.) L. Alm. elveræg. 3-8cm høj snylte plante
på Cistaceae. Planten kødfuld, dækket af gule, orange eller skarlagenrøde, kødede skælblade. 5-10 kraftigt gule blomster omgivne
af kødede højblade af skælbladenes farve. IV-V. Alm.
TI. ruber (Pourr.) Komarov Karminrødt elveræg. Som den foregående, men skælbladene karminrøde og blomsterne hvidgullige eller
orangerøde. IV-V. Sj.

16.
BALANO:PH<)RA CEAE:
:...:ynomorium coccineum L. Maltesersvamp. 10-20cm høj, mørkerød 1 kødet, kølleformet, svampelignende snylteplante. IV-V. Langs kysten.
Snylter på Atriplex halimus, Obione og Inula crithmoides.
POLYGONACEAE
Polygonu.~. Pileurt.
1. Blomsterne 1-4 sammen i nøgler, der undertiden kan danne
løse, ofte bladede aks
••••••.• 2.
Blomsterne i endestillede aks
7.
2 . F 1 e råri g
e ••• o • o ........
e •••
o .............
o •
3.
Enårig
4.
3. Nødden 4-6mm. Stængelspidsens blade som stængelmidtens
maritimum
Nødden 2-3!mm. Stængelspidsens blade stærkt reducerede
equisetiforme
4. Øvre støtteblade hindeagtige og kortere end bloms~erne
bellardii
Alle støtteblade urteagtige og ~ængere end blomsterne
5.
5. Bladene nogenlu..vide lige store •••••••••••••••••••• arenastrum
Sidegrenenes blade tydeligt mindre end hovedgrenenes
6.
6. Større blade l-4mm brede
•••••••••••••••••••••••••• ruri vagu.rn
II
"
u
5-Bmm
avi culare
7. Det endestillede aks tyndt med bøjet akse ••••••••••••••••• 8.
II
u
u
tæt med lige akse
11.
8
ler åri g
e
e •
e e ••• * ••••
~ e •• e • e ••
e • e ••
e .. • • •
9•
Enårig
10.
9. Ak.sene 3-7 CD]
salicifolitun
n
1-3 cm
hydropiperoides
10. Blosteret rødbrunt kirtlet. Bladet skarptsmagende hydropiper
"
ukirtlet. Bladet ikke bidende
minus
11 z 11.åri g e e e
e
e e
e
e
e •
e
e •
e e
e
*
e
12 o
Flerårig
14.
12. Skeder og bladstilke tætharede
•••••.••••••••••••. orientale
n
n
"
glatte eller svagthårede
13.
13. Skederne dunede, langt randhårede
••••••••••••••• persicaria
11
glatte, kort
"
lapa thif oli um
14. Aksene kugleformede, indtil lem •••••••••••.•••••• capi tatu.'11
lange
15.
"
15. Bladstilken vinget i øvre halvdel
••••••••••••••••• bistorta
11
u vinget
amphi bi uin
@
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Polygonum equisetiforme Sibth.& Sm. Padderokkepileurt. 30-80cm.
Bladene smalt lancetformede, l-~-3crn x 2-4mm. Skederne med brun
grund og stærkt lasede foroven. Mest kystnær. IV-XII. Alm.

P. maritimum L.

Året pileurt. 10-40cm. Stænglerne liggende, ru
og kantede. De midterste skeder længere end leddene. Bladene smal~
elliptiske, blågrønne. Skederne med 8-12 tydelige, brune årer og
brun grund. Sand- og stenstrand. III-XII. Az! MTFP. ,Lu

P. bellardii All. Rispileurt. (P. patulum Bieb.) 10-30cm. Opstigende. De større blade 12-40mm; størrelsen aftager opad. IV-IX.
AAl BAl E

P. aviculare L. Hønsegræs.
P. rurivagum Jordan Spidsbladet pileurt. Az Lu
P. arenastrum Bor.
P. minus Hudson
P. hydropiper L.

Almindelig pileurt. (P. aequale Lindrn.) Az Lu

Liden pileurt. (Lu):

BL

Bidende pileurt.

P. salicifolium Brouss. Pilebladet pileurt. 30-?0cm. Bladet fint-tandet randhåret7-15cm, linje-lancetformet. Lyserøde blomster
lange, slanke aks. Våde steder.IV-XI. Az: SMLC. Lu

Polygonwn persicaria L.
P. lanathifoliu.m 1.
P. amnhibium L.

17.
Ferskenpileurt. Az Lu

Bleg pileurt. Az Lu

Vandpileurt.

P. hyuropiperoides lVIichx. 20-40cm. Med vidtkrybende jordstængel
og liggende eller opstigende stængler. Bladene 4-14xf-2cm. Aksene
lyserøde, l-3cm, ofte grenede, slanke. Våde steder. Az: SMTJLC
P. orientale L. Nikkende pileurt. 50-lOOcm. Tæt dQnet overalt.
Skederne med bladlignende lapper langs randen. Bladene hjærteformede, 8-20x3-10cm. VIII-X. (Az): F'. (Lu)

P. capitatum D.Don 30-50cm. Kirteldunet flerarig. Bladene æg-rudeformede, l!-4xl-2!cm. Aksene lyserøde, l-3cm langt stilkede.
III-IX. (Az): MTJPF. (Lu): E Mi

P. bistorta L.

Slangeurt. 20-lOOcm. Opret. Nedre blade 5-15cm,
aflangt æfgormede med afstudset grund. Et tæt, cylindrisk, lyserødt aks. V-VIII. TM

Bilderdykia convolvulus

(1.)

B. dumetorum (L.) Dum.

Vingepileurt. (Lu)

Reynoutria japonica Houtt.

Dwn.

Snerlepileurt. Az Lu

Japanpileurt. (Lu)

Rumex. Skræppe.
1. Bladgrunden pil- eller spydformet
••••••••••••••••••••••••• 2.
"
ikke pil- eller spydformet
9.
2$ Blosteret næppe længere end nødden oe••••••ø••••• angiocarpus
11
flere gange længere end nødden
3.
3. Ydre blosterblade tiltrykte de indre. Alle blade stilkede
4.
II
n
nedadbøjede. Øvre blade siddende
6.
4. Blosterbladene mindst 9xl0mm. Bladrand.en ofte bølget
tingitanus
Blosterbladene mindre. Bladranden ikke bølget
5.
5. Grenene brune. Bladene l!-2!mm brede •••••••••• suffruticosus
11
11
grønne.
1-4 cm brede
induratus
6. Blosterbladenes bruskvorte tyk, 0,8-l,6mm ~tor •••••••••••• 7.
11
u
svagere, 0,4-0,7rrnn stor
8.
7. Blosterbladene dobbelt så brede som lange
•••••••• thyrsoides
n
omtrent li
n
n
n
intermedius
8. Blomsterstanden enkelt grenet
••••••••••••••••••••••• ace tosa
11
stærkt
n
papillaris
9. Alle blosterblade uden bruskvorte •••••••••••••••••• azoricus
1-3
"
med
n
10.
10. Blosterbladene helrandede eller med tænder indtil ?!mm ••• 11.
0
tydeligt tandede, nogle tænder over i mm
14.
11. Blosterbladene tungef ormede. Bruskvorten næsten lige SEi
- '
bred som blosterbladet ••••• 12.
Blosterbladene ægformet-trekantede. Bruskvorten smal
13.
•••••.••••••.•••••• conglomeratus
12. Blomsterstanden tæt bladet
n
kun bladet forneden
sanguineus
13. Lang krybende jordstængel med spredte skud •••••. frutescens
Enkelt, opret stængel
crispus
14. Bladgrunden tilspidset. Lille enarig .•••••• bucephalophorus
n
afrundet eller hjærteformet
15.
15. Blomsterstilken tyk. Blosternerver fremtrædende
•••• pulcher
0
n
tynd.
ikke fremtrædende
16.
16. Blosterbladene 5!-7!rnm brede
••••••••••••••••••••• cristatus
"
2-3i mm
u
obtusifolius
Rumex angiocar:eus IVIurb. Dækfrøet rødknæ. Som vort hjemlige Rødknæ, men blosteret skilles ikke fra nødden ved modenhed. III-VII.
Az: SMTJFLC. Lu: Alle provinser.
R. tingitanus L. Strandsyre. (R. roseus L.) 40-70cm. Bladene 2-6
cm, m.m. ægformede med afskåret grund, ofte lidt spydformede 1

18.
spidse. Sandet jord. III-VI. Ag BB Mi TM
Rumex induratus Boiss.& Reuter Rissyre. Bladene l-4xl-4cm, butte, trekantede til afrundet firkantede med afskåret ~ller spydformet grund. Blosterbladene 5-8x6-9m,.rn. II-VI. Alle provinser.
R. suffruticosus Gay Indtil 40cm. Forveddet forneden. Bladene
rødknæagtige, spydforme de og ganske smalle. Blosteret 3x3m.m.
VI-VII. BA: Serra de Estrela (over.1400m).
R. acetosa L.

Alm. syre.

It. pa,pillaris

Boisse& Rettter Vortesyre. Indtil lm J1øj
Stængel
og bladundersider tydeligt finvortede. Bladgrunden ofte mere
spydformet end hos foregående og ofte med tvekløvede spidser.
Toppen tæt, indtil 50cm. BA TM?
E,

R. intermedius D~. Nyreblomstret syre. 10-50cm. Nedre blade lOx
1-lfrcm, med ofte smalle, kløvede, skråt tilbagerettede grundflige. Blosteret 4-6rnrn. III-VI. AAl Ag BAl E
R. thyrsoides Desf. Sommerfuglesyre. 30-60cm. Bladene finvortede, som Alm. syres. Blosterbladene 2i-4x5-8mm, m.m. udrandede
foroven. IV-V. Ag BAl E
R. frutescens Thouars Lang, krybende jordstængel med spredte,
indtil 20cm lange opstigende eller oprette skud. Bladene li-2 x
så lange som brede, med kileformet grund, tykke, butte, med bølget-rundtakket rand. Blosteret 4-5x2}-3imm, ofte tyk-t netåret.
Sandet jord. IX?. (Lu): Mi: Vila Praia de Ancora.
R. azoricus Rech.f. Nedre blade indtil 20xl5cm, ægformet-elliptiske, spidse med afskåret eller svagt hjærteformet grund. Blosteret indtil 6x4mm, meget spidst, med tydeligt fin-i:;tandet rand.
Az: MTJP
R. cristatus DC. Rustskræppe. 60-120cm. Nedre blade 20-JOxl0-15
cm med hjærteforme:t grund. Blosterbladene 6-8x6-7mm, rødligbrune
som modne. V. (Lu): BB
R. crispus L.

Kruset skræppe.

R. sanguineus L.

tAz) Lu

Skovskræppe. (Az): F

R. conglomeratus Murray

Nøgleskræppe. (Az) Lu

R. oulcher L. Violinskræppe. 60-120cm. Stænglen med udstående
grene, zigzagbøjet foroven. Nøglerne bladede. IV-VII. 2 ssp.:
ssp. pulcher: Grundbladene violinformede. Blosterbladene ægformede med få tænder nær grunden. Az: Alle øer. Lu: AAl BL
ssp. divari ca tus ( L. ) lYiurb.: Gru11d bladene næsten aldrig violinformede. Blosterbladene m.m. runde med op til 8 par tænder.
Lu: Alle provinser.
R. obtusifolius L.

Butbladet skræppe. (Az) Lu

R. bucephalophorus L. Oksehovedskræppe. 6-30cm. Lille enårig
plante. Bladene 6-35mm, lancet- til smalt rufle.formede. Bloms1;erne hængende, i klaser, med 2 slags stilke: nogle tynde og korte,
andre lange, brede og flade. 2 underarter:
ssp. hispanicus: Kun korte blomsterstilke. IV-V. BL DL E
ssp. gallicus: Både korte og lange, brede blomsterstilke. II-VI.
Az: SMTJP. Lu: Alle provinser. M.alm.
Emex spinosa (L.) ~ampd. Tornspinat. 30-60cm. Spinatlignende
enårig, der kendes på sine frugter, der sidder i nøgler i bladhjørnerne og udmærker sig ved hver 3 kraftige, udadrettede torne.XII-VI. (Az): T. Lu: Ag BAl BLE
Muehlenbackia. Kødbæger. Forveddede, fler~rige slyngplanter.
Blomsterne 5-tallige, pileurtsagtige, med efterhånden fortykket
og kødet bloster. Trekantet nød.

19.
Muehlenbeckia complexa Meissn.
Pletter i luften. -4m. Stærkt
grenet. Bladene små, næsten runde, 7-20mm. Grønlige blomster i
korte klaser fra bladhjørnerne. (Az): M
M. sagittifolia (Ort.) Meissn. Pilbladet kødbæger. Bladene ca. 5
cm, smalt trekantede med hjærte-pilformet grund. Små, hvidgrønne
blomster i korte klaser fra bladhjørnerne. (Az): SMTFL
CHENOPODIACEAE
1. Kød8.de, l.eddede stængler med 1nodsatte grene
.
~
2
Anderledes
3.
2. Enårig. Alle grene frugtbare
•••••••••••••••••••• Salicornia
Flerårig. Nogle grene golde
Artbrocnemum
3. Bladene små, halvkugleformede, tiltrykte stænglen Halopeplis
n
flade eller trinde
4.
4. Bladene flade, m.m. stilkede ••••••••••••••••••••••••••••• 5.
"
trinde, uden tydelig stilk
9.
5. Frugten omgivet af 2 forblade, der forøges i frugt ••••••• 6.
"
uden s~danne forblade
7.
6. Forbladene frie, i1det mindste i den øvre halvdel
Atriplex
11
næsten helt sammenvoksede
Halimione
7. Bladene lancetformede og helrandede ••••••••••••••••• Kochia
n
anderledes
8.
8. Frugtblosteret fortykket, sammenvokset med frugten •••• Beta
11
11
ikke
,
ikke sammenvokset
Chenopodi um
3. Bladene indsnævrede ved grunden ••••••••••••••••••••• Suaeda
11
lidt udvidede ved grunden
10.
10. Blosterbladene med et kronbladsagtigt vedhæng ••••• Salsola
11
u
uden "
"
Polycnemwn
0

•••••

Cl.

C!

••

"

e

Polycnemum arvense L. Agerbruskurt. 5-30 cm høj enårig. Bladene
3-Bmm lange, sylformede og stive, næsten stikkende, ikke kødede.
Blomsterne enlige i de øvre bladhjørner, med 2 små forblade.
Sandet jord, ofte som markukrudt. IV-X. TM
Beta. Bede.

1. Blomsterstanden kun med støtteblade forneden

.••••••.••••• 2.
m.m. 11
n
hele vejen
3.
2. Stænglen opstigende eller opret, indtil 80cm. Bladene indtil 12 4.11 cm. Nøglerne med 1-3 olomster ••••••• mari tima
Stænglen opret, indtil 2m. Bladene indtil 20(-40)cm. Nøglerne med 3-8 blomster
vulgaris
3. Støttebladene meget mindre end stængelbladene ••• macrocarpa
Nedre støtteblade som stængelbladene
patellaris
11

Beta maritima L.
B. vulgaris L.

Strandbede. Az Lu
Foderbede. (Lu)

B. macrocarpa Guss. Storfrugtet bede. Enårig, op til 40cm. Bladene m.m. rudeformede, 3-5cm. Blosteret l-t-3mm, i frugt op til 5
mm. Kystnære steder. II-VII. Ag E
B. patellaris Moq. Trekantet bede. Mest liggende enarig
til
60cm. Bladen~ 1t-4xl-3~cm, mest trekantede eller ægformede, kødede. Frugtblosteret 1-l~mm. Blomsterne 1-3 sammen i bladhjørnerne.
Klinter og sandstrand. I-XII. Ag Z
Chenopodiu.rn. Gåsefod.
1. '.Planten klæbrigt dunet med aromatisk duft
•••••••••••••••. 2.
11
glat eller melet, ikke aromatisk
5.
2. Bladene fjerlappede eller fjerdelte
••••••••••••••••••••.• 3.
n
hele, kun de større tandede eller lappede
4.
3. Flerårig, i:1.eclliggende
••••••••••••••••••••••••••• mul tifidum
Enårig, opret
botrys
4. Bladene mindst 3 cm. Modne bægerblade grønne
ambrosioicies
11
under 3 cm.
n
n
hvidlige
pumilio

20.

5. F

rå.rig med trekantet-spydformede blade
••••• bonus--henricuE
Enårig
6.
6. Frøene lodretstillede. Blomsterstanden aldrig melet ••••••• 7.
n
vandretstillede
9.
7. Bladundersiden tæt blågråt melet
e . . . ~ • e- e • • • • • • • ,.
glaucum
11
grøn og glat
8.
8. Blomsterne i tætte, kugleformede nøgler i bladhjørnerne
foliosum
Blomsterne i toppe eller aflange aks
botryodes
9. Blomsterstandsaksen og bægerets yderside glat~e •••••••••• 10.
11
II
11
n
m.m. melede
11.
••••••• polyspermum
10. Bladene helrandede, afrundet rudeformede
tandede, de større trekantede
urbicum
11. Bladene rudeformede, helrandede eller med 1-2 store tænder
forneden. Planten lugter af rådden fisk
vulvaria
Bladene m.m. tandede eller lappede. Ingen fiskelugt
12.
12. Bladoversiden mørkegrøn og noget skinnende
•••••••••• murale
"
ikke skinnende
13.
••••••••••••• opulifolium
13. Bladene omtrent så lange som brede
n
udpræget længere end brede
14.
14. Frøskallen stærkt grubet. Bladene tydeligt 3-lappede
ficifoliun
Frø skallen ikke grube t
al burn
••

@

••

Chenopodium folioSU.i'TI Asch. Aksjordbærspinat. 30-60cm. Nedre blade trekantet-rudeformede, groft spidstakkede. Frugtbægeret rødt
og kødet. IV-VII. TM

c.

bonus-henricus L.

Stolthenriks gåsefod. V-X. BA

C. r;laucum L. Blågrøn gåsefod. BB
C. botryodes Sm. DruBgåsefod. BL
:.::. urbiclli'TI L. Rank gåsefod. 50-lOCcm. Planten glat eller meget
lidt melet, rank med meget oprette grene. Nedre blade ofte trekantede, sjældnere aflangt rudeformede. Planten altid grøn, bladoversiden noget skinnende. VII-X. BB ER

C. polyspermum L. Mangefrøet gåsefod. BAl BL R TM
c. murale L. Murgåsefod. 10-90cm. Bladene oftest skævt rudeformede, med skarptandet rand, men aldrig lappede. I-XII. Az: Alle
øer. Lu

C. vulvaria 1. Stinkende gåsefod. 10-65cm. Stærktgrenet og gråmelet. Bladene rude- eller ægformede, m.m. tæ~ melede på undersiden. IV-X. Ag BAl BLE R TM

C. ficifolium Sm. Sildig gåsefod. 20-90cm. Stænglen ofte med en
kraftig, rød plet ved grunden af grenene. VI-VIII. BL
C. opulifolium Schrader Kortblade~ gåsefod. 30-lOOcm. Bladene
æg-rudeforrnede, med en kort og bred lap på hver side. (Az) Lu
G. album Hvidmelet gåsefod. Az Lu

c. botrys L. Klæbrig gåsefod. 15-70cm. Planten tydeligt klæbrig.
Bladundersiden med stilkede kirtler. Bladene oftest kødede,
skarpt bugtet-tandede. VI-IX. AAl BA BB DL Mi H TM
C. ambrosiaides L. Vellugtende gåsefod. 20-80crn. Bladene 4-12cm,
oftest lancetformede. Planten med kamfe ugt. V-XII. (Az): Alle
øer. (Lu)
8. multifidum L. Fliget gåsefod. Ind 1 lm. Bladene smalt og ofte dybt fligede. Blomsterne i små nøgler i de øvre bladhjørner.
VII-X. (Lu): AAl Ag BA1 BLE

c. pumilio R.Br. Dværggåsefod. Indtil 40cm. Liggende til opstigende. Bladene i-2icm, bugtede til lappederned 2-3 par lapper.
VII-X. (Lu): AAl

21.
Atri plex. Mælde.
1. Flerårig med f orveddede stængler ••••••••••••••• ~ ••••••••• 2.
Enårige urter
3.
2. Planten l-2fm, stærktgrenet. Forbladene mest jævne
halimus
11
20-50cm, lidet grenet. Forbladene knudrede
glauca
3. Forbladene sammenvoksede i hele nedre hålvdel •••••••• rosea
11
II
kun
forne den
4.
4. Nedre blade med afskåret grund ••••••••• °" •••••••• prostrata
11
"
n
kileformet grund
patula

Atriplex halimus L. Sømælde. Busk med sølvhvide, næsten læderagtige, som regel utandede, ægformede blade. Især langs kysten.
VII-XI. Ag BAl BLE
A. glauca L. Gråmælde. Oftest liggende, grågrøn til sølvhvid
halvbusk. Bladene indtil lxJcm, ægformede eller næsten runde, helrandede eller tandede, lidt kødede. Sandet og saltholdig jord.
VII-XI. BAl E: Estuario do Sado.
A. rosea L. Rosenmælde. 25-SOcm. Planten m.m. hvidskællet. Bladene trekantet- eller æg-rudeformede, tæt og spidst tandede. VIIIX.
A. oatula L.

Svinemælde. Az Lu

A. prostrata Boucher

Spydmælde.

(A.

hastata

L.)

Az Lu

Halimione nortulacoides (L.) Aellen Ustilket kilebæger. 20-50cm.
Liggende, ofte rodslaende halvbusk med m.m. aflange, 3-6cm lange
sølvmelede blade. Frugtens forblade omvendt trekantede og svagt
tre lappede fortil. Strandsumpe. VIII·-XI. Ag BAl BL E
Kochia scoparia (1.) Schrader Sommercypres. 20-150cm. Opret endrig. Bladene 3-årede, lancet- eller linjelancetformede. V-X. E
Halopeplis amplexicaulis (Vahl) Ung.-St. Akskveller. 5-20cm. Blagrøn enårig med spredte grene. Bladene meget små, 2-4rnm, kødede,
halvkugleformede og stængelomfattende. Blomsterne kvellerlignende,
samlede i tætte, kogleformede aks på 5-15mm. Saltsøer og saltsumpe.V-VII. Ag
Arthrocnemum. Buskkveller. Minder helt om kveller, men ofte større, flerarig og med forveddet grund.
A. perenne (Iviiller) l'!Ioss
Tænoekveller. 5-80crn. IVIed krybende,
underjordiske skud og derfor ofte tæppedannende med korte, oprette skud. De udfaldende blomster efterlader et tredelt hul og nar
næsten leddets overkant. Skuddene grønne, bliver ofte røde eller
brune. 2 underarter:
ssp. perenne: 5-20cm høj. Grenene ofte bløde og bøjelige. Aksene
2-6--4-frmm tykke. VIII-XI. Ag BL E Mi
ssp. ~lpini ~La~.): In~til Boe~ høj. G~enene stive og ofte vredne. Aksene 1 2 -3~mm tykke. VII-X. Ag BA~ BL~ R
A. fruticosu.m (L.) Ivloq.
Alm. buskkveller. 10-30(-100 )cm. Ingen underjordiske udløbere. Planten blågrøn. De udfaldende blomster efterlader et tredelt hul og sidder et stykke fra leddei;s
overkant. VIII-XI. Ag BAl
A. glauccun (Del.) Ung.St.
Blågrøn buskkveller. 30-80(-120)cm.
Ingen underjorJiske skud. Planten bl~grøn, senere gulliggrøn eller rødlig. De udfaldende blomster eftrlader et enkelt hul og når
næsten leddets overkant. IV-I~(. Ag BAl BLE
Salicornia ramosissima J.Woods

Kortakset kveller. Hele kysten.

Suaeda. Strandgåsefod.
1. Forveddet flerårig
Enårig urt
2. Bladene med hindekant og en brodspidr;
11
li
uden
n
uden brodspids

ca. 1mm

2.
splendens
albescens

22.
Suaeda vera J.F.Gm.
Buskgåsefod. (S. fruticosa). Lille, stærktgrenet busk på 40-60cm. Grenene glatte og stribede med hvidlig
bark. Bladene 8-15xl-ltrmm, blågrønne, ofte rødlige, halvtrinde.
Langs kysten. III-X. Ag BAl E

S. snlendens (Pourret) G.& G.

Børstegåsefod. 10-40cm. Bladene
lyst hvidgrønne, ofte gennemskinnelige, 8-20mm, halvtrinde. VIIX. BL E

S. albescens L.Ibiza

Ligner den hjemlige Strandgasefod. VI-X.

Ag BAl BLE DL Mi?

Salsola. Sodaurt. Bladene trinde, kødede. Blosterbladene med en
bred, tværstillet vinge, der giver frugten et blomsterlignende
ud:':ieende.

S. kali L.

Sodaurt. 2 underarter:
ssp. kali: Planten oftest stivhåret. Blosterbladene stive, m.m.
tornede, med tydelig midterribbe. Lu
ssp. tragus (1.) Nyman: Planten glat. Blosterbladene bløde, med
utydelig midterribbe. Az: MTPF. Lu
S. soda L. Blød sodaurt. Indtil 70cm. Ligner den foregiende, men
bladene bløde, ikke stikkende, 20-40x2-4mm. Langs kysten. V-X.
Ag BL E R

s.

vermiculata L. Dunet sodaurt. Dunet, risformet busk op til
lm. Bladene 5-lOmm, halvtrinde. Frugtblosteret 6-12mm bredt med
hvidlige eller lyserøde vinger. Mest langs kysten. IV-XI. Ag BA I'.
Al'11ARAN21HACEA2
Amaranthus. Amarant.

1. Kapslen åbnes på tværs

••••••••• ••••••••••••••••••••••••·~ 2.
ikke
10.
Kraftigt udviklet, endestillet aks
••••••••••••••••••••••• 3.
Blomsterne i nøgler i bladhjørnerne (evt. med kort aks)
8.
Stænglen kraftigt dunet til filtet
••••••••••••• retroflexus
0
glat til svagt håret
4.
Blosterbladene noget spatelformede med udrandet spids
quitensis
i:::
Blosterbladene lancetformede og tilspidsede
Kapslen med et noget brat afsat næb. Forbladene ca.=
blosteret
•••••••••• cruentus
Kapslen jævnt tilsmalnende. ]'orbladene l-~-2 x blosteret
6.
Forbladene 4;61 mm •••••••••••••••••••••••••••••••• powellii
0

2.
3.

4.
5.

6.

"

11

2;:t-4 mm

7.

7. Endeak:se t 5-12mm tykt. Bloste.rblad.ene l~--2mm .•.... hybridus
11
11
10-20mrn " •
2-3 mm hypochondriacus
8. 4-5 blosterblade ••••••••••••••••••••••••••••••••• blitoides
11
(2)3
9.
9. Forbladene tornspidsede, 2 x blosteret ••••••••••••••• albus
II
11
ikke tornede, 1 x
graecizans
10. Forbladene tornspidsede, 2 x blosteret ••••••••••• powellii
"
ikke tornede, kortere end blosteret
11.
11. De fleste blomster 4-5-tallige. Flerårig •••••••• muricatus
11
11
"
2-3-tallige
12.
12. Stænglen tætdunet foroven. Bladene spidse. Flerårig deflexus
it
mest glat. Bladene m.m.udrandede. Mest enårige
13.
•••••••••••••••••• viridis
13. Frugten kugleformet, 1-limm lang
11
forlænget, ll-2imm lang
lividus
Amaranthus cruentus L.
Blodamarant. 20-80cm. Stænglen med buekru..rnmede grene fra grunden. Bladene med rødlige årer. Toppen
mørkerød. (Az): MF,
V-XII. (Lu)
A. hybridus L. Topamarant. (A. cblorostachys Willd.) Toppen gul-·
grøn. Bladene store, 5-8cm. V-XII. (Az) (Lu): Alle provinser.
A. hypochondriacus L.

R~d amarant. Bladene 8-lScm. Toppen rød,

23.
sjældnere gul, ofte stor og tæt. V-XII.

(Lu): BLE

Amaranthus povvellii Watson Bladene 1-ir-lOcm. Blosteret 3-5-talligt. VI-LI. (Lu): BA BB BL DL E Mi R TIVI

A. retroflexus L.

Opret amarant. Bladene dunede
stilk og arer, disse fremspringende på oversiden og hvidlige. Forbladene
stikkende, 4/3-2 x de udrandet spatelformede blosterblade. V-XII.
(Az) (Lu): Alle provinser. Alm.

A. quitensis Hwnb.
rødlig. (Az): SM

30-60crn. Opret. Toppen mørkegrøn, sjældnere

A. albus L. Hvid amarant. 10-50cm. Liggende eller opret enarig
med gullighvid stængel. Bladene aflange eller spatelformede med
kileformet grund, bølget rand og kort brod. V-XII. Alle prov.
A. blitoides Watson Mældeamarant. 15-50cm. Stænglen liggende,
?V~dl~g. Bla~ene, ofte med ~1:1 ~~l'.1'1.In lan~_ brod o~ m~st med en smal,
hv1dl1g brusKrana., mest el.11pt1sKe. V-XII. (Az): 0. (Lu)
A. graecizans L. Vild amarant. Mest opret. Bladene elliptiskrudeformede. Stænglen grøn eller rødlig. V-XII. Alle provinser.

A. lividus L. Pletamarant. (A. blitum 1.) Liggende eller opstigende. Bladene rudeformede, udrandede, med en lys eller mørk
plet. Stænglen glat. V-XII. 2 underarter:
ssp. lividus: Mest opret. Bladene store. Frugten mindst 2mm.
Az: Alle øer. Lu
ssp. emarginatus (Moq.): Mest liggende eller opstigende. Bladene
små. Frugten indtil 2mm. (Lu): AAl BB
A. deflexus L.

Brodspidset amarant. Krybende, oftest flerarig.
LangstilKede, butte, æg-rudeformede blade. V-XII. (Az) (Lu)

A. muricatus (Moq.) Hieron.

Krybende,jordstængel. Bladene lancet- eller linjeformede. Med endestillet aks. Modne kapsel
stærkt rynket. V-XII. (Lu): AAl? Ag? R
Smalbladet amarant

A. viridis L. Spinkel amarant. (A. gracilis Desf.) Bladene langstilkede, æg-rudeformede, udrandede. Topakset tyndt. Enårig.
V-XII. (Lu): AAl Ag. (Az) MJP
Achyranthes aspera L. Grøn avneblomst. Indtil 70cm. Plerårig
med modsatte blade. Blos~erbladene smalt lancetformede, spidse
og til sidst hårde og tornagtige. Blomsterne helt nedadrettede,
i et langt aks, sammenknebne efter blomstringen. III-VI. ( Az) :IVIP
Alternanthera peploides (Hu.mb.& Bonpl.) Urban (A. caracasana
Kunth). Liggende flerarig med modsatte, halvrunde til ægformede
blade på l-3cm med tætte, ægformede blomsternøgler i bladhjørnerne. 5 brodspidsede blosterblade, hvoraf de 3 ydre er større end
de 2 indre, alle med håret yderside. V-XII. (Az): MTG
J\fY CTAG INAC1.2.:AE

Mirabilis jalapa L. Vidunderblomst. 40-lOOcm. Urt med modsatte,
trekantet-ægformede blade med afskåret eller hjærteformet grund,
spidse, 6-lOcm, med en stilk på l-2cm. Blomsterne røde, gule eller hvide, trompetformede med en stilk på 2!-3icm og en krave på
2-&cm, i endestillede nøgler, hver med 5 bægerbladslignende højblade. VI-IX. (Az): SMJFFL. (Lu): AAl BAl E

PHYTOLACCACEAE
Phytolacca americana L. Kermesbær. Blosterbladene m.m. ens.
10 støvdragere i 1 krans. 10 delfrugter. (Az) (Lu)
P. heterotepala Walter De 1-2 ydre blosterblade smallere end
resten. 9-21 støvdragere i 2 kranse. 8-9 delfrugter. V-VII. (Lu):
BLE (Forvildet ved Lissabon og Coimbra). Buskagtigt kermesbær.

AIZOACEAE
Urter eller halvbuske med kødede, ofte modsatte blade. Bægertæn-

24.
derne ofte kødede.
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3.

4.
5.
6.
7.

• 5-mange støvdragere.

Kronblade mang]~er
e e
e
e
e ••
e
e
e
e
e
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&c" e e (te • •
2"
Mange kronblade
3.
Bæge rblader1e brodspidse de. Frtlgten er1 bliddike
.. o • o. Se suvi tun
11
11
"
ikke
•
n
kapsel
Aizoon
Bladene over 3cm, med trekantet tværsnit
•••••••• carpobrotus
"
under 3 cm
4.
4 bægerblade. Bladene stilkede ••••••.••••••••••••••• Aptenia
11
5
•
Øvre blade siddende
5.
øvre blade spredte
• • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • Ivle sembryan themum
II
Alle
modsatte
6.
Planten dækket af krystallinske småvcrter
Drosan themun1
11
uden sadanne smavorter
7.
Bladene blågrønne. Blomster lyserøde eller gule
Lampranthus
11
grønne. Blomsterne lyst rødli
Di sph;yrma
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Ai zoon hispanicum L. Kronløs isblomst. 5-15cm. 1:æt finvorte t enårig, grenet fra grunden. Bladene m.m. lancetformede, indtil lem.
Siddende blomster i forgreningspunkterne. Blosteret 7-15mm. II-IX.
Ag
Sesuvium Dortulacastrum (L.) L. Strandportulak. Glat flerårig mea
liggende grene indtil 30cm. Bladene l-6cm, smalt spatelformede.
Enlige, m.m. siddende blomster i bladhjørnerne. Kystklipper og
strande. VI-VIII. (Lu): E
Me sembryanthemuin nodiflorum L. Trind middagsblomst. 5-15cm. M.m.
liggende enarig med små krystallinske vorter over det hele, lidt
hen ad sandskorn. Bladene halvt nde, 14x2-3mm, med få krystalvorter. Blomsterne lem brede. II-XII. (Az): T. Lu: Ag BAl BLE
lvl. crys tallinuin L.

I sblomE,t. 10- 30cm. Som den f oreg&ende, men
bladene spatel- til bredt ægformede med
dt bølget rand og mange
krystalvorter. Blomsterne 2-3 cm brede. III-XI. (Az): MTG. (Lu):
Ag BAl E

Antenia cordifolia (L.f.) N.E.Br. Hjærtebladet middagsblomst.
30-50cm. Liggende, krystalvortet flerårig med hjærteformede blade. Blomsterne rødlilla, 12-15mm brede. IV-XI. (Az): SMT,JPPLJ.
(Lu) : AAl Ag E
Carpobrotus. Kølblad. Liggende flerårige med meget kødede, modsatte blade med trekantet tværsnit og flade ovenpå. Blomsterne 8-12
cm brede, oftest rødlilla.
C. edulis (L.) N.E.Br.
Hottentotfigen. Op til flere meter lang.
Bladene mørkegrønne, ikke tykkere på midten, jævnt tilsmalnende.
Støvdragerne gule. III-VI. (Az): MTGPFL. (Lu)
C. acinaciformis (L.) L.
Kølblad.
til 2m lang. Bladene blågrønne, tykkest på eller over midten. Støvdragerne rødlilla.
III-VI. (Lu): BAl. (Az): J

Disphyma crassifolium (L.) L. Liggende fle
g indtil 30cm.
Bladene 2-2tcm x 5-9mm, med flad overside og afrundet eller lidt
kølet underside. Stilkede, lyst rødlilla blomster fra bladhjørnerne, 2-!-4cm brede. IV-VI. (Az): T. (Lu): E
Lampranthus multiradiatus (Jacq.) N.E.Br.
Liggende halvbusk indtil 25cm. Bladene 1f..,,3cm-; noget sammentrykte og let trekantede i
tværsnit. 2-3 lyserøde blomster sammen, 3-~cm brede. (Az):: SlVITPC

L. glaucus (1.) N.E.Br.

Opret halvbusk, indtil
5cm høj. Bladene
8-20mm, med trekantet tværsnit. Endestillede, gyldentgule blomster, 6-7cm brede. I-VI. (Az): SM. (Lu): Ag BAl DL

Drosanthemum. floribu.ndu.m (Haw.) SchwanteE, Indtil 12cm. Halvbusk.
Bladene 5-16x2-3rrLm, trinde. Underbægeret halvkugleformet. Kronbladene m.m. kraftigt lyserøde. Griflerne længere end st;øvdragerne. III-VI. (Lu): AAl E. (Az): Alle øer.

Drosanthemum candens (Haw.) Schwantes Tættere og mindre forveddet end den foreg~ende. Bladene indtil 5mm tykke. Kronbladene
blegt lyserøde til næsten hvide. Griflerne ikke længere end støvdragerne. V-VII. (Lu): E
lVlOLLUG INA'.ÆAE

Enårige urter med blade af forskellig størrelse i kranse. Sma
blomster med 5 frie bægerblade og uden kronblade.
Mollugo verticillata L. Snerretæppeurt. 5-20cm. Liggende til opstigende. Kransene med 3-5 lidt uens blade på
3cm x 2-8mm, butte til spidse. 3-12 3-~;mm langt stilkede blomster i hver krans;
blosteret 2mm, hindekantet. Sandede flod- og kærbredder. VI-X.
(Lu): DL Mi. ( Az) : L

ana (L.) Ser. Spergeltæppeurt. 5-20cm. Opstigende til
_o_p_r_e_,t,....--,I""VI_e_s..,..t 8 lidt uens blade på 7-12xf-lmm. Blomsterne i endestillede e
r
destillede småskærme, 1J-2mm, grønne med hvid
hindekant. VI-IX. AAl BB DL R TM
Glinus lotoides L. Filtet tæppeurt. 10-60cm. Liggende, gråt
stjærnefiltet. Bladene bredt ægformede til næsten runde, 2-Ji x
1-ll cm. Blomsterne i bladhjørnerne i nøgler pa 2-10, 4-8mm, gule mod spidsen, med en del hvide, oftest trekløvede staminodier.
Fugtige steder. IV-X. AAl BAl BB ER
TE TRAGON IA C:EAE

Tetragonia tetragonoides (Pallas) O.Kuntze Nyzeelandsk spinat.
20-50cm. Liggende eller opstigende, tæt finvortet, noget kødet
enårig med spredte, ofte spydformede, spina
gnende blade. 1-2
blomster sammen i bladhjørnerne. I<'rugten 5-lOrrun, klokkef ormet,
med en knude eller torn for hvert af de oftest 4 blosterblade.
V-VII. (Az): MTGPPLC. (Lu): E
PORrrULA0ACEAE

Portulaca oleracea L. Portulak. Enårig. 5-50cm, ofte nedliggende. Bladene kødede, skinnende, mørkegrønne, spredte forneden,
tætstillede foroven under blorm:;terne, spatelformede. Blomsterne
6-Smrn, få sammen mellem de øvre blade, med gul krone. II-IX.
,Az Lu
Montia fontana 1. Vandarve. 2 underarter:
ssp. chondrosperma (Fenzl) Walters: Liden vandarve. Planten gulgrøn. Frøene matte. III-VIII. AAl A~ BL B Mi TM
ssp. amporitana Sennen: Planten grøn. Frøene noget skinnende.
II-IX. Alle provinser.
BASELLACEAB
Boussing_aultia cordifolia Ten. Knoldspinat. 2-4m. Flerårig
slyngplante med spredte, hjærteformede blade p~ 2-4x2-Jicm. Enkle
eller grenede 1 5--15cm lange aks fra bladhjørnerne med 2mm store,
hvidlige blomster med 2 bæger- og 5 kronblade. IX-X. (Az): SMTFB'L
(Lu); BL
JArtYO PHYLLA CEAE
1. } odflige til stede
2a
11
mangler
11.
2e Alle blade spredte
Corrigiola
I det mindste de nedre blade modsatte eller i
3.
3e Bladene lir1jeformed,e
4.
11
brede og flade
8.
4ftj Bladene modsatte
5i.
0
6•
tilsyneladende i krans
5. Ingen krone. Helrandede bægerblade
••••••••••••••••• Ortegia
Loeflingia
Med krone. Trespidsede bægerblade
6. De 3 ydre bægerblade med hætte og brodspids
Jhaetonychia
'7
Bægerbladene ens og normale
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7. 3 grifler. :B'odfligene sammenvoksede .••••••••••• Spergularia
5
n
n
e
Spergula
8. Bægerbladene med m.m. hætteformet spi
og en brod
••••••• J.
11

normale

10.
•. •••••••. . •••••••
le ce brtun
"
grønne eller rødlige, ikke svampede
Paronychia
Blomsterne i siddende nøgler •••••••••••.•••••••• Herniaria
11
i stilkede, endestillede kvaste
Polycarpon
Bægerbladene helt eller næsten frie
.•.••••••••••••.•.•. 12.
"
sammenvoksede
24.
l gri
l. Ingen krone
••••.••••••••••••••••••••••• Ortegia
2-5 grifler
13.
2 grifler
o
o
~ e
o
~ c: e a
e
o ~
14 •
3-5 grifler
15.
Kronblade til stede
••••••••••••••••••••.•.•••••••• Bufonia
11
mangler
Se
ranthus
4 . . . 5 gr'ifler
$ae
e
e
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9. Bægerbladene hvide og ::,vampede
10.
11.
12.
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. 4 grifler. 4-talsblomst
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17.
18.

5-talsblomst

17. Med krone

enchia
Uden krone
Sagina
18. Blomsterne i Sl{ærm e
e
e
e •
Holostelllil
"
i kvaste eller enlige
19.
19. Kronbladene delte næsten til grunden ..••••••••••• Myosoton
11
højst halvt delte
20.
••••••••• Sagina
20. Bladene syl-linjeformede. Kronbladene hele
n
brede. Kronbladene kløvede eller tandede
,Jerasti.um
21. Kronbladene dybt kløvede
••.••••••••••••••••••••• Stellaria
n
hele eller noget kløvede
22.
Kapslen kødet. Tykbladet, kødet strandplan~e
.••• Honckenya
n
hindeagtig
23.
• Enårig .••••••• Moehringia
23. Bladene æg-rudeformede, 3
"
anderledes
Arenaria +-Minuartia
24. Bægeret med 10-flere ribber •••••.•••••••••••.•••••••••• 25.
11
"
5 ribber
28.
~ucubalus
25. Frugten et sort bær. Bægeret bredt klokkeformet
"
en kapsel. Bægeret ikke bredt klokkeformet
26.
26. Hvert kronblade med 4
njeformede flige
.•••••••.• Lychnis
Kronbladene hele eller tvekløvede
27.
2 I • Bægertænderne mindst af rørets længde
•••••••.•• Agros~emma
11
ikke forlængede
Si ne
28. Bægeret krukkeformet, med 5 brede vinger ••••••••• Vaccaria
11
uvinget
29.
Bægerets ribbemellemrum hindeagtige
••.•••••••• Petrornagia
II
n
ikke hindeagtige
30.
e ~.
e •• * •••• ".
e. e ••
e
e ø
Diantl1lJ..8
30. riled yderbægerskæ}.
11
Uden
31.
31. Bægeret rørformet, 10 x så langt som bred~ •••••••• Velezia
0
krukkeformet
Saponaria
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Enårig
5.
2. Blomsterne siddende i endestillede nøgler ••. A. querioides
n
langs lke de
3•
3. Bladene sylformede, m.rn. seglkrummede •••••••••• M. recurva
"
lancetforme de til c:,mal t lancetforme
4.
4. Kronen ll x bægeret, hvid .....
A. montana
"
jst lig bægeret, mest lyserød
M. geniculata
51), Bladene txg1 æg-lancetf'or1nede
66
"
linje- til sylforme
7.
6. Kapslen ægformet, tydeligt Lldvidet forneden A. SE,rpyllifolia
11
11
11
cylindrisk, lidet
A.
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7. Kronbladene kløvede, 2-3 x bægeret
.•••••••• A. algarbiensis
n
hele og kortere
8.
3. Kronen højst i x b~geret .••.••...••••••.•..••••••••••.•.. J.
11
lidt kortere eller noget længere end bægeret
10.
9. Blomsterstilken ikke længere end b1;geret
••• lVI.~i meåiterranea
0
længe re end bægeret
lVl. nybri da
10. Bægerribberne utydelige
••••••••••.•••••• A. conirnbricensis
n
ganske tydelige
A. emarginata
Arenaria querioides Pourret Tueformet, indtil 15cm. Stænglerne
ofte oprette, tætharede. Bladene æg-lancetforme de, 2-~-Brnm, brodspidse de, rette eller k.rumme. Bægerbladene 5-7mm, med hvidlig
midterribbe og randhårede. Kronen højst lidt længere. V-VII.
Stenede skrænter, 900-2000m. BA Mi TM

A. montana L.

Fladstjærneagtig sandvåner. 10-30cm. Løsttuet og
kortdunet. Bladene l-2cm x 2-4mm, fjærntsiddende. Bægeret 5-9mm,
kronen 7-t-14mm. III-VIII. Udbredt.

A. al,garbiensis Willk.
5-lOcm. Kort kirteldunet og flerstænglet
med rødlige stængler. Bladene med 3-5 ribber, 2i-4mm. Bægeret
3-3-~mm, kronen 6-7imm. IV-V. Sandet jord. Ag AAl BAl ER
A. emarainata Brat. Udrandet sandvåner. 5-lOcm. Klæbrigt dunet.
Bladene med l ribbe, 5-12mm. Bægeret 3~-4mm. Kronbladene 2-3mm,
udrandede eller afstudsede. Sandet jord. II-V. Ag BAl
A. conimbricensis Brat.
5-15cm. Grenet og kirteldunet. Bladene
.:; I -.?Tmm,
11
l_it
. d' k øae
" d e, '_L-ri.,e
' bb d e. B'ægeret' c.::-y21 mm, Kronen
l
'
2 -::r
~1
5- .l.L.,1X
2
2
mm. III-VI. Ag BAl
r,

A. serpyllifolia L.

..,

Markarve. AAl DL

A. lentoclados (Rchb.) Guss.

Spæd markarve. AAl Ag BA BL TM

lVIoehrin,ia trinervia (L.) '.)lairv. Skovarve. Bægeret 4-5mm. Kronen f-2 3 x bægeret. 10 støvdragere.
M. pentandra Gay Kronløs skovarve. Bægeret 2-4mm. Kronen meget
lille eller manglende. 5(-8) støvdragere. II-VII. Udbredt.
lVIinuartia recurva (All.) Sch.& Th. Krumbladet norel. 5-12cm.
Tæt tueformet med nedentil forveddede og sortagtige stængler.
Bladene 4-lOmm, 3-ribbede. Kvastene kirtlede, med 3-7 blomster.
Bægeret 3-4imm med 5-9 ribber. Kronen 4-6mm. VI-IX. BA BB Mi
M. hybrida (Vill.) Schischkin Tyndbladet norel. 5-15cm. Opret
og grenet fra grunden. Bladene 6-lOmrn, kortere end stængelleddene. Bloms~erstilkene 2-6 x blomsterne. Kapslen 1-1} x bægeret.
II-VI. Tør, sandet jord. AAl BB DL ER TM
M. mediterranea (Ledeb.) Maly Dusknorel. Som den foregående, men
Kapslen ofte Kartere end bægeret. IV-VI. AAl BLE R?
lVI. geniculata (Poiret) Thell. Hosennorel. Ligner slet ikke de
andre Minuartiae. 5-15(-30)cm. Liggende-opstigende, kirteldunet
flerårig. Bladene 10-,,15mm, hønsetarmsagtige. Blomsterne ligner
Markhindeknæs. Kystnær. II-V. BAl E?
Honckenya peploides (1.) Ehrh.

Strandarve. BL DL E Mi

Bufonia willkmnmi.ana Boiss.
10-30cm. Noget forveddet flerårig
med nedentil knippestillede, børsteformBde, randhårede blade pa
indtil 15mm. Stærkt tudsesivslignende lange kvaste. Bægeret ret
til trykt, 2-3mrn med·uens, lancetformede bægerblade. Kronen kortere.VI-IX. 300-1900m. Klipper og stenjord. BB BL TM
Stellaria media (L.) Vill

Alm. fuglegræs. Az Lu

§.

neglecta Weihe Skovfuglegræs. Kronen lig eller større end bægeret. 10 støvdragere.
S. al.sine Grimm

S. graminea L.

Su.rnpfladstjærne.
Græsbladet fladstjærne.

28.
Stellaria holostea L.

Stor fladstjærne.

Holosteu.In um.bellatum L. Skærmarve. 3-20cm. Enårig, nedentil blagrøn rosetplante med 2-3 par stængelblade. 4-10 uens skærmstilke,
dernedbøjes lige efter blomstringen. Kronbladene uregelmæssigt
tandede. II-VII. TM
'.Jerastiu.111. Hønsetarm.
1. :Flerårig • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • 2.
Enårig
4.
2. Kronen ca. = bægeret eller lidt kortere
••••••••••.• fontanurn
11
11
li
n
1 ængere
3•
_ X
3. Bladene 4-6 x så lange som brede
••••••••••••••••••••• vagans
11
under 4 x så lange som brede
azoricurn
4. Bægerbladenes spids med lange, fremadrettede, ukirtlede hår 5.
II
n
uden s2danne hår
6.
5. Blomsterstilkene lig eller kortere end bægeret
••• glomeratum
11
længere end bægeret
brachypetalurn
6. Støttebladene mindst 1/3 hindekantede
••••••••• semidecandrum
n
mindre end 1/3 hindekantede
7.
7. Bægerbladene kun med kirtelhår ••••••••.•••••••• ramosissimum
11
med ukirtlede har mod spidsen
8.
8. Blomsterstilken kortere end de 5-tallige blomster ••• siculu.m
11
II
længe re end de 4-talb_ge
diffusurn
Jerastiwn fontanum Eau.mg. ssp. vuleare (Hartm.) Greuter
hønsetarm. Az Lu

Alm.

C. azoricum Hochst.
20-40cm. Håret med kraftige, opstigende
stængler. Bladene 20-40mm
. Bægeret 5-7rnm, kronen )-lOmm.
Az:

LC

C. vagans Lowe Som den foregående, men bladene smallere, lancetformede. Az: J
:.;. brachypetalum Pers.
C. glomeratum 'l'huill.
C. semidecandrum 1.

Stivhåret hønsetarm. Af;, BA BB BL DL E TM
Opret hønse"tarm. Az Lu: IvI.alm.

Femhannet hønsetarm.

C. sictllwn Guss. Kortstilket hønseta.rrn{V Indtil 12cmo En tæt
kvast for enden af hver gren" Støttebladene urteagtige. Bægeret
5-6mm, hindekantet i spidsen, tætkirtlet.

C. diffusum Pers.

Fireharmet hønsetarm. III-VI. Ag BA BL DL E TlVl

C. ramosissimum Boiss.
(C. gracile p.p.) Indtil 22cm, ofte meget
grenet med udstående grene, kirtelhåret over det meste. Kronen
1/5 kløvet. III-VIII. 500-3000rn. BA BB DL IVIi TlV1
Moenchia erecta (L.) Gaertn. Firtalsbrodbæger. 3-25cm. Planten
med vækst som en en enårig hønsetarm, men helt glat og med firtalsblomst. Bladene 6-12x2-3mm. II-VI. 2 underarter:
ssn. erecta: Oftest 4 støvdragere. 1-3(-10) blomster. Kapslen
4-;~mm, lidt kortere til lidt længere end bægeret. BA BAl BL DL
E Ivii TIV1
ssp. octandra (Ziz) Giirke: 8 støvdragere. 2-8(-10) blomster. Kapslen st-7~mm, oftern_:, rib@t kortere end bægeret. li.Al Ag BAl E
lVIyosoton aauaticwn (L.) Ivloench

Kløvkrone. BL DL Ivii

Sagina. Firling.
1. Blomsterne 4-tallige, uden krone
11
5-tallige, med
n
5.
* •• " * ••
e • e • • e • • • ,. e "
e "'
IJ r. . 0 C l.:UU be r1s
2. Plerårig
3.
Enårig
3. Bladene butte eller med ganske kort brodspids ••••• maritima
H
4.
med lang brodspids
••••••••••••
micropetala
kun
randhårede
ved
grunden
4. Bladene
ti
apetala
spredt randhårede til over midten
4,

•
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5. Bladene med en brodspids på bladets bredde

•••••••• subulata
uden eller med en kortere brodspids
6.
6. Kronen 2-3 x bægeret •••••••••••••••••••••.•••••••••• nodosa
u
ca. =
n
7.
7. Blomstrende
det grenede, 1-blomstrede •••• saginoi s
n
grenede, mindst 3-blomstrede
sabuletorum
Sa~ina maritima G.Don Strandfirling. Az Lu
S. micronetala Rausch Kronløs firling. Frugtbægeret oftest udstaende efter frøspredning. Ydre bægerblade ofte rødrandede.
Az? Lu
S. ape tala Ard.
Markfirling. :Frugt bægeret ti.l trykt kapslen. Ydre bægerblade aldrig rødrandede. Az? Lu
S. nrocun1bens L. Alm. firling. Az: Alle øer. Lu
( L.) Kars-cen Sæterifi ing. J: bjære;e. BA 3B
S. subulata (Sw.) K.Presl Sylfi
ng. IV-VIII. BLE
S. sabuletorum Gay 0-2000m. V-X.
S. nodN3a ( L. ) Penzl i{nude firling. BL DL Mi
Scleranthus. Knavel.
1. Bægerbladene bredt hindekantede og butte
perennisr,
11
11
11
smalt
spidse
c:.. •
2. Modne frugt 4rrnn. Bægerbladene udstående. Stængelleddene
oftest over 10mm ••••••••••••••• annuus
Modne frugt 1,2-3,Smm. Bægerbladene ikke udstående.
,
Stængelleddene oftest under 5rmn
3. Bægerbladene tydeligt uens lange. Modne frugt 2,2 mm
ver.ticillatus:
Bægerbladene m.m. lige lange
4.
11

..)

.

4. IVIodne fr1-1gt 3mm. Bægerbl.ad.ene opr~ette eller r1oget
in.dadbøjede

polycarpos
Modne frugt 1,6mm. Bægerbladene indadbøjede
delortii
Scleranthus nerennis L. Flerårig knavel. BB
s. annuus L.
g knavel. Udbredt.
S. verticj.llatus Tau~,ch Gulgrøn. Bladene 4-6mm. Blomsterne mest
i nøgler. III-VII.
Bakkeknavel. Udbredt.
S. delortii Gren. (S. ruscinonensis). Meget spinkel, sjældent
over 10cm. III-VII. BA BB Mi TM
''O""rl· l5·
"l< ola• 1-'··i +oral-i
T
C'.1.rr)rem
va~.aea+=·11glet
l·-t.,
i crgen,.:;e
.LJ •
"-""'-'- .
l •
Ll
c~lc,
,;::,
, ,l-.
op til 25cm. Glat med grågrønne, ikke kødede,epatelformede blade
på 10-15mm. Små
omster i nøgler for enden af
nene. Grønt, hvidkantet bæger.
d krone. Blomsterstandens grene
mest bladede. Nødden 1-limm. 2 underarter:
ss",::i. litoralis: Mest enarig. Blomsterne 1-l}mm. Støtteblade og
fodflige ikke rødkantede. III-IX. AAl BA BAl BB BL DL E
h TM
ssp. perez-larae :;haudhri: :Flerarig. Blomsterne l~-2mrn. S1:;øtteblade og fodflige rødkantede. III-VI. AAl Ag BAl ER
8. telephiifolia Pourret Tykbladet skorem. Som den foregående,
men større og mest fle
g. Bladene kødede og noget tykke. Blomsterstandens grene ubladede.
dden 1,3-1,5mm. IV-VIII. Alle provi.nser.
Paronychia. Negleurt. s~ærktgrenede urter med blomster i spredte
nøgler med sølvhvide, ofte meget iøjnefaldende højblade.
bægeret
jblade kortere e
•.••• echinula~a
1. De hindeagtige
li
li
li
')
1æng~re "
polygonifolia
2. Blomsternøglerne 4-7mm, Høj bladene 2-3mm
n
argentea
4eet1øees&t1$@
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.Paronychia e chinula ta .;ha ter Grøn negleurt:. 5-lS,cm. Opret eller
opstigende enarig. Bladene finttandede,
te rødlige, med bleg
hindekant, 4-8~mm. Blomsternøglerne 3-Bmm brede. IV-VI.

P. polygonifolia (Vill.) DJ. Pileurtsnegleurt. 10-25cm. Liggende
flerårig. De sølvhvide
jblade dækker ikke blomsterne. 11003300m. V-IX. BA BB
P. argentea Lam. Sølvnegleurt. 3-50cm. Liggende fler~rig. De
sølvhvide højblade dækker blomsterne helt og er meget iøjnefaldende. III-VI. Alm. Alle provinser.
Herniaria. Brudurt.
1. Bladene glatte eller randhårede
•••••••••••••••••••••••••• 2.
11
hårede på begge sider
3.
2. Unge grene glatte eller fintduned.e. Blomsterne li-lJmm glah:ba
U
U
• • ' b agere i:;. +ue d e nar.
'
T'll
-~
• 1 ata
'
me d tL.1.
o oms-...,er 1-t-c.mm
ci 1 io
3 e Enårig .. e
e •••••
e
e
e •
e
l~.
Flerårig
7.
4. Modne bægerblade uens
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 5.
II
u
næsten ens
6.
5. Bladene meget kort, tiltrykt hårede ••••••••••••• lusi-r;anica
u
m.m. u.dstående hårede
cinerea
6. Bladene over 4mm, til trykt stivhåre de
.••••••••••••• hirsu-r;a
"
indtil 4mm, krushårede
algarvica
7. Stænglerne højst 5cm. Podfligene 0,8 mm •••••••• berlengiana
"
over 5 cm. Podfligene aver 1!-mm
8.
8. Blad.ene smalt elliptiske til aflange •••••••••••••• scabrida
11
II
bredt
n
næsten ru11de
mari tima
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Herniaria glabra L.
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Alm. brudurt. Udbredt.

H. ciliolata Melderis Randhåret brudurt. Stænglerne ensidigt hårede som unge. Kystnær. V-VIII. BL DL E Mi H
H. cinerea DC.

Planten lysegrøn. II-VII. AAl Ag

H. lusitanica Chaudhri

IV-VIII. Alle :provinser.

H. berlengiana (Chaudhri) Franco Bladene indtil 4x2-;tmm, krushårede. Blomsterne 1-llmm. Granitklipper. V-VI. E: Berlenga Velha
og Islas Farilhoes.
H. hirsuta L.

Håret brudurt. IV-IX. Ag E

H. algarvica Chaudhri 5-lOcm. Bladene indtil 4X2f?mm, ret tykke.
Stængelleddene indtil 5mm. Klitter og kystklipper. V-VI. Ag BAl
H. scabrida Boiss. Indtil 45cm. Stængelleddene indtil 2cm. Bladene ofte ret stive. Øvre fodflige ofte rødplettede. 2 ssp.:
ssp. scabrida: Blomsternes hår 0,2-0,3rri..m. V-VIII. Udbredt.
ssp. guadarramica Chaudhri: Blomsternes hår 0,4-0,5rnn1. V-VIII.
AAl BL E
H. maritima Link Strandbrudurt. Indtil 30cm. Bleggrønne stængelled. Fodfligene ofte med læderagtig og rødlig grund, støttebladene ligeledes. Sandstrand. V-VIII. Ag BAl ER
Chaetonychia cymosa (1.) Sweet 3-lOcm. Enårig. Bladene med brod,
i kranse pa 4. Endestillede blomsternøgler på 3-lOmm, før;:n kugleformede, i frugt udrullede og forlængede. Ingen krone. IV-VII.
Alle provinser. Alm.
Illecebrum verticillatum L. Bruskbæger. G
enarig pa 5-20cm.
Tynde, firkantede, ofte rødlige stængler. Bladene 2-6mm, ofte
bredt omvendt ægformede. Blomsterne bes
af stærkt omdannede,
hvidlige bægerblade, i nøgler i bladhjørnerne. Fugtige steder.
II-IX. Az: TFL. Lu: Al
provinser. Alm.
lycarpon. Mangefrø.

31.
1. Kvastene løse og mangeblomstrede. Bægere-i:; mest under 2mm
te traphylluin
Kvastene -cætte og fiblomstrede. Bægere~ over 2mrn
2
2. Stænglen oftest ugrenet. Alle blade modsatte
• • • • • • di phy 11 rnn
II
n
grenet. Nogle blade i krans
alsinifolium

{I;

Polycarpon tetraphyllum 1. Alm. mangefrø. 5-15cm. Lille opret,
opadtil stærktgrenet plante. Bladene ægformede til ægforme
lange, oftest i kranse på 4. Karte, klare, udrandede kronblade.
III-VII. Az: Alle øer. Lu: Alle provinser. Alm.
P. diphyllum :;av.

Hødt mange frø. IY1 .m. lillaanløben enårig. 3
støvdragere. Mest på kystsand. II-VII. Ag BAl E

P. alsinifolium (Biv.) D'_;.

Glatfrøet mangefrø. 5-15cm. Vinrød eller gullig enårig. 5 støvdragere. Mest kystnær. III-VII.

Ortegia hispanica L. 10-JOcm. Opret, flerstænglet, noget blågrøn
flerårig med forveddet rodstok. Hu, firkantede stængler. Bladene
5-20xl-2mm, m.m • .linje:formede. Fodfligene affaldende, med en mør~
kirtel forneden. Blomsterne små, grønne og hvidrandede, i kvaste.
V-VIII. AAl BA BB BL Mi TM
Loeflingia. Børstearve. Små, stærktgrenede, liggende til opstigende enårige med affaldende blade og mange spredtsiddende nøgler.
Bægerbladene lit-Jmm med en meget karakteristisk spids på hver side.
L. hisnanica L.
5-15cm. Kronen kortere end den modne kapsel. 3
støvdragere. Støvknapperne 0,2m. Griflen i x frugtknuden. Sandet
jord. II-VII. AAl BAl BB DL
L. baetica Lag.
5-15cm. Kronen længere end den modne kapsel. 5
støvdrage~e. Støvknapperne 0,3-0,5mm. Griflen ca.= frugtknuden.
Sandet jord. IV-VI. Ag AAl BAl BB BLE
(1. tavaresiana Samp. er en variant med dybt tredelt griffel og
ensidige blomster i en slags aks.)
Spergula. Spergel.
1. Bladundersiden furet
••••••••••••••••••••••••••••••• arvensis
n
ikke furet
2.
2. Kronbla.dene ægformede, butte, overlappende
•••••••• morisonii
n
lancetformede, spidse, ikke overlappende pentandra
Spergula arvensis L.

Alm. spergel. Az Lu

S. rnorisonii Bor. Vårspergel. 5-30cm. Frøet bredere end dets
brunlige vinge. III-VIII. BA BB Mi '11M

s.

Dentandra L. Fernhannet spergel. 5-20cm. Frøet sa bredt som
dets hvidglinsende vinge. II-VII. AAl BA BB Mi TM

Spergularia. Hindeknæ.
1. Kraftig flerårig med fortykket rod. Bægeret 4-6mm ••••••••• 2.
I-flerårig med spinkel rod. Bægeret l}-4mm
6.
2. Fodfligene bredere end lange
•••••••••••••••••••••••• azorica
11
længere II brede
3.
3. Fodfligene 6-lOrmn, med børsteformet spids
••••••••• firnbriata
11
n
2-6 mm, uden
fl
4.
4. Unge skuds f odflige
sammenvoksede
••••••••••••••••••• media
11
11
11
mindre sammenvoksede
5.
5. ? røe11e sorte~ Stængle11 rnest glat
australis
11
mørkebrune. Stænalen kirteldunet foroven
rupicola
6. Unge skuds fodflige 1 simmenvoksede
••••••••••••••••••••••• 7.
II
11
n
mindre sammenvoksede
8.
7. Kvastene svagt grenede. Kronbladene mindst Jmrn
•••••• marina
11
11
stærkt grenede.
under 3mm
tangerina
8. Bægeret hindeagtigt med grøn midterribbe •••••••••• segetalis
11
grønt med hindekant
9.
9. Kvastene uden støtteblade, med hårfine grene •••••••• diandra
11
1t
med
10.

t-

1
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32.
10. Kronen længere end bægeret. Hårfine kvastgrene
••.• purpurea
Il
ca. lig bægeret. Kvastgrenene ikke hårfine
11.
11. Frøene sorte. Bægerbladene m.m. spidse eller brodspidsede
heldreic i
Frøene brune. Bægerbladene butte
12.
12. Kronen hvid inderst, lyserød eller hvid yderst
•••. bocconei
"
helt lyserød
13.
13. Øvre støtteblade meget små •••••••••••••••••••••• capillacea
11
n
veludviklede
ru.bra
Spergularia azorica (Kindb.) Lebel 5-35cm. Tæt kirtelduneciie
stængler. Bladene linje-spatelformede og flade. Kystklipper. Az:
SIVITGJPFL

S. fimbriata Boiss.

Børstehindeknæ. 5-35cm. Stænglerne kirtelhårede foroven. Bladene med brod. Bægeret kirteldunet, 3-aret. IIV+IX-XI. E. (Øst for Faro i følge Fl.Eur.; dvs. i Ag)

S. rupicola Lebel
BAl BL? DL Z Mi

Klippehindeknæ. 5-35cm. Kystklipper. V-XI. Ag

s. australis (Samp.) Prain 5-30cm. Som den foregående, men bladene ofte smallere mod grunden. Kystklipper. III-IX. Ag BAl BL DL E
IVIi

S.

media

(L.)

Presl

Vingefrøet hindeknæ.

S. marina (L.) Besser

Kødet hindeknæ. Az Lu

S. tangerina P.Monnier

5-15cm. Stænglerne meget spinkle. Blomsterstanden sammentrængt. Bægeret 2-3mm. Kronen lidt kortere, med
hvid grund. III-VI. Ag

S.

segetalis (1.) G.Don f.
Kornhindeknæ. 3-15cm. Spinkle, opstigende stængler. Planten glat. Løs og åben blomsterstand uden øvre
støtteblade. Bægeret lf-2mm. Kronen hvid. Kornmarker m.m. IV-X.
DL Mi TM

S. diandra (Guss.) Boiss. Trådhindeknæ. 3-30cm. Tynde, glatte
stængler. Bladene !-lmm tykke. Stærktgrenet blomsterstand. Krone
og bæger 2-3mm. Sandet jord. II-VIII. Az: F

S. nurpurea (Pers.) G.Don f.

Purpurhindeknæ. 2-25cm. Mange, spinkle stængler. Bladene !mm tykke. Kirteldunet blomsterstand. Kronen mørkere end de andre arters. III-XI. Alle provinser.
S. rubra

(L.)

Presl

Markhindeknæ.

S. capillacea (Kindb.) Willk. Som den foregående, men med krybende, rodslaende stængler. Fåblomstret blomsterstand. III-XI. AAl
BA BB BL DL Mi TIVI

s.

Hvidt hindeknæ. 5-25cm. Kvast og

bocconæi (Scheele) A.& Gr.
bæger kirteldunede. III-VIII.

øe1.-i e

S. heldreichii Fouc. Hjærtehindeknæ. 8-35cm. Fodfligene m.m.
hjærteformede-med kort, ofte kløvet spids. Bægerbladene spidse.
Kronen med lysere grund. Saltholdig jord. IV-VI. Ag E
Lydu1is flos-uuculi (L.) Trævlekrone. BA BLE
Agrosternma githago L.

Klinte. Angives som alm. fra 1971.

Silene. Limurt.
?.
1 T••ebo (Pra~ts·tJ~c~rncr)
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e
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Tvekønnede
4.
2. Kronen hvid eller blegrød ••.••.•.••.••.•.•••..••••.•••.••• 3.
11
kraftigt lyserød
dioica
3. Hele planten tætkirtlet. Bægere~ 10-16mm ..•••.....•• mariz11
Ikke hele planten kirtlet. Bægeret 15-30mm
alba
4. 20-30 bægerribber .••.•.••.•....••.••..•••.•.•.•.•..•.••••• ~.
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5. 30 bægerribber
20

cor1i ca
h
V•

H

-lJloms trte

Kapseltænderne tilbagekrummede
uniflora
Kvastene flerblomstrede. Kapseltænderne m.m. oprette vulgaris
7. 5 grifler. Bægerribberne udvidede og flade. Helt glatte
planter ••••••. 8.
3 grifler. Bægerribberne anderledes
9.
8. B112.vrig. Bægeret 22 2mrn
coeli-rosa
1 r).lmm
1 a e -"-s.
er •
B"'~acre ret
7"~le 1~..c,
a. r·i· o
~
u
'
..L 1.;::; , , ,
va
3. Frøene med 2 bølgede vinger. Ukirtle
en~rige ••••••••••• 10.
11
u-vinge de
12 •
F" Kva:ster1e

•t1~••*E1Gfr.(te&oeoooe4>@@$&'f:O

0

..L

10" Stængl.en glat midtpå

-

longica.ulis
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11.

håret hele vejen
Kronen højst 3mm fremragende. Kapselstilken l-2irn.111,
Kronens plade 5-12mm. ~{apse -cilken 4-Bmm
11

l

l

,,.,_ ...L. •

apetala
colora ta

12. 1-8..ri g
e
e
~
~
e e e
e
13.
Flerårig
33.
Blomsterne i een eller flere klaser
14.
li
26.
i en kvast eller top
14. Frugtbægeret stærkt sammenknebent fortil. Bægertænderne
spidse
••• 15.
Prti.gtbægeret ikke sammenknebent fortil. Bæger
rne butte20.
Bægeret 1
8mm. K:ronbladenes plade 4-9mm •••.• be
difolia
11
16.
"
6
3mm.
'*
1-3"3 ( -6 )mm
16. Prugtbægerets ribber
tigt frem-i::;rædende
•••• ce ras -i::;i oi.de s
0
n
lidet
"
17.
17. Frugtbægeret tydelig-c af studset, ved grunden ••••••• disticha
11
tilsmalnet ved grunden
18.
18. Bægerribberne med en række stive hår ••••••••••••••• gallica
11
ikke stivhårede
19.
~ q
..L -'
Bæger·et kirtellåddent
"il •••
o e . ~ ~ ø"' e e • • " . s
o
ramo ssi1na. .
n
dunet
nocturna
••••••••••••••••• 21.
20. Frugtstilkene udstående el r nedbøjede
11
oprette til opret-:J.dstående
23.
Frugtbægeret ikke eller lidet opblæst ••••••••••••• littorea
ti
stærkt opblæst
22.
Stængelbladene 2-:Jmn1 brede. Bægertænderne but;te •• psammi s
11
II
7-20m"rn
1t
spidse
pendula
Kapsels lken 1-1-~- mm ••••••••••••••••••••••.•••••• nocturna
n
l?!-16 mm
24.
Planten stærkt klæbrig ••••••••••••••••••••••••.• nicaeensis
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6-!·-16 rnm
sca-brif'J_ora
3-4 mm
micropetala
26. ·Kai:;selstilken. o . ver
.
7 rnm
a:.
e
e e ~ ~.
~ e
27
n
110 j s t 5 rnrn
28•
Kronbladene hele eller svagt udrandede
•••..•••••••• arme a
11
kløvede
portensis
Bægeret tæt
rteldur1et
ft:tscata
11
jst kirtlet pat
rne
29.
Bægeret med 5 vinger ................................. stricta
ti
uvinget
30.
30. Stængelbladene linjeformede
••••••••••••••••••••••••••••• 31.
n
lancetformede
32.
seJ_sti
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31. l(ror1en
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33. Blomsterne i klase eller kvast •••••••.••••••.••••.•••••. 34.
11
i top
39.
Stænglen uden kirtelh~r ••••••••••••••••••••••••••••••••• 35.
11
med
u
36.
legionensis
med afskåret gru.nd
Bægeret 16-2
li
ciliata
12-16mm,' !! tilsmalnet grund.
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34.

36. Kapselstilken 10-20.mm

boryi
3-6 mm
37.
Klæbrigt-lådden strandplante
caeensis
Ikke lådden bjærgplante
38.
Bægeret 13-lBmm. Med bladroset
acutifo a
"
2C-30mm. Uden bladroset
foe
Toppen tæt og }1alvskærn1for1r1et
40~
n
åben
41.
Bægeret 20-23mm. Kronen hvid
11
n
13-1 7mm.
rød
cintrana
Bladene tætfiltede. Bægeret 8-13 mm
••••••••••••. me ifera
11
dune
• Bægeret 11-1 7 mm
42.
Kronen med en
øvet bi ane
.••••••••••••••.••••••. nu
n
uden
krone
43.
Toppen usymmetrisk, med 1 sidegren nederst
cilia
11
"
symmetrisk, med 2 sidegrene
coutinhoi
11

37.
38.
39"
40.
•

43.

Silene gall~ca L. Fransk
dig klase, Planten kende g
oladene hvide eller blegrøde, he

--~l(!,t}f,~@l}Oee&tilitt@C$6$.$S$0

15-45cm. Blomsterne i en enside bægerribber. Kroneller tande
• II-VI. Az Lu

S. disticha
lld. Toradet limur~. 20-40cm. Stivhåre~. De enkel te l{laf3er tæt
og sammentrængte. Frugtbægeret
dt ægformet. V-VII. Ag BA1 BLE
S. be11idifolia Juss. Ensidig limurt. 30-60cm. Bladene spredt
stivh&rede. Bloms rne m.m. siddende, i 1
tætte, ensidige klaser. Krcnen lyserød. V-VI. BLE R
S. ceratioides L. Hønsetarmslimurt. (S. sclerocarpa Dufour).
5-25cm. Planten lidt stivhåret, ofte grenet fra grunden. Kronen
indesluttet eller lidt fremragende. II-V. Ag
S. nicaeensis All. Sandlimurt. 10-40cm. Hele planten klæbrigt
ladden, m.m. sanddækket, 1-flerarig. Kronen hvid el r blegrød.
Sandstrand. II-VII. Ag BAl BLE Mi
S. rarnosissima Desf. Grenlimurt. 10-40cm. Hele planten klæbrigt
ladden, m.m. sanddækket. Nedre blomsterstilke 20-35mm. Kronen
hvid eller blegrød. Sandstrand. IV-VI. Ag BAl E
S. scabriflora Brot.
5-35cm. Ofte helt ladden, undertiden sillrnharet. Blomsterstilkene
test ganske korte. Bægeret 13-25mm,
m.m. låddent. Kronen rød, 6-lOmm. 2 underarter.:
. -f'l.,.ara: B,ægernarene
- .
1 "
,
t aena.e
.
ssp. sca b ri.c
_,_:2 -c:.'.~"2 mn1, opre .,_u-Ud.s
ti. l _ oprette. 1II-VII. AAl Ag BAl DL E
TM
ssp. tuberculata (Ball) Talavera; Bægerhårene 4-7mm, udstående,
i det mindste under blomstringen. V-VII. Ag
S. micropetala Lag. 20-40cm. M.m. tætharet. Øvre blomster m.m.
siddende. Bægeret ll-13!mm, ribberne of~est harede. Kronens plade 3-4m1n, rød eller lyserød. II-VI. AA1 Ag BAl DI E
S. nocturna L. Akslimurt. 10-60cm. De øverste blomster næsten
siddende og meget tætsiddende. Klasen m.m. ensidig. Kronen blegrød. III-VII. AAl Ag BA BAl BB BLE

s. colorata Poiret Vingefrøet limurt. 10-50cm. Stænglen dunet
med nedadrettede
• En iøjnefaldende,
serød krone. Bægerets
tænder tæt randharede. I-VI. Udbredt.
S. longicaulis Pourret Langstænglet limurt. (S. graci s DJ.)
10-dOcm. Stænglen baret forneden, glat
dtpå og nedadrettet
net øverst. Bladene ofte rødlige. Bægeret glat med randharede
tænder, ofte rødligt. Sandet jord, mest nær kysten. I-VI. AAl Ag
BAl E H
S. apetala Willd. Kronløs limurt. (S.
cipiens Bare.) 5-30cm.
Stænglen nedadrettet dunet. Bcegeret 7-lOmm, med harede ribber.
Kronen ofte indesluttet. III-V. Ag BAl E

Silene coeli-rosa (L.) Godron

Himmelrose. 20-50cm. Smalbladet.

Fe og langstilkede, 2}cm brede, rødlilla blomster. V-VII. (Lu)
S. laeta ( t.) Godron Bredbægret limurt. 5-60cm. Bladene linjelancetformede. Langstil
, lyserøde blomster i løs kvast. Fugtige, kystnære enge. V-VII. Alm.
S. littorea Brat. Kystlimurt. 5-12cm. Tæt kirteldunet og ofte
stærktgrenet. Bægeret 13 8mm, m.m.rørformet. Kronen lyserød.
Sandstrand. III-V. Ag BAl
DL E Mi
S. psam.mitis Link 6-40cm. K_i_rteldunet og stærk-c grenet. Bægeret
15-19mm, tydeligt navleformet ved grunden. Kronen lyserød. 2001500m. AAl BA BAl BB E
S. pendula L. Rød limurt. 20-30cm. Kirteldunet, grenet i øverste
halvdel. Prugtbægeret stærkt opblæst, omvendt ægformet. Kronen
lyserød. IV-VIII. (Lu)
S~ rube~la 1. Tof~rvet limurt. 20-50cm. Dunet, uden kirtler,
stængelnarene nedactrettede. Bægeret
unet, mest grønligt.
nen kort og lyserød. I-VI. AAl Ag BAl BL DL ER
S. fuscata Brot. H
t l:Lmurt. 15-30cm. Stænglen stribet eller
ka~tet. Planten tæt kirteldunet og rødhåret. Bægeret tyde gt buet
under blomstringen, ret i frugt. III-V. BB BLE R
~:; • ar1~e ria L. Knippe lirnurt. 30-70cm. Blagrøn og glat 1 undertiden
1<:læbrig foroven. Blomsterne i en halvskærmagtig sammentrængt ton.
Kronbladenes plade 4mm, lyserød. IV-V. (A.2) (Lu)
~
S. portensis L,
20-50cm. Fintdunet eller glat. Stængelbladene
linjeformede og spidse.
tene meget abne. Frugtbægeret tydeligt
lleformet, ribberne ofte røde. Kronen hvidlig med grønlig underside. Mest på sandet jord. V-VIII. Alle provinser. Alm.
S. inaperta L.
Langst;i lke t limurt;. 1:5-40cm. Fintdunet med ofte
glat og klæbrig stængel foroven. Stængelbladene stive. Åben kvast
med ofte langstilkede blor;1ster. Kronern:J plade højst 3mm, ofte indesluttet i bægeret. V-VII. AAl Ag BAl BB BLE
S. muscipula L. Fluefangerlimurt. 15-40cm. Glat plante, d
meget
klæbrig foroven på stænglen. Blomsterne i en ret rege
sig
t
med oprette grene. Kronen kort, blegrød eller hvid. V-VIII. AAl Ag

BAl BL H
'.). stricta L. Vinget limurt. 15-60cm. Glat, men klæbrig foroven.
Stængelbladene m.m. lancetformede. Bægeret
nget, med sp1ctse,
kirtelrandhårede tænder.
rede marker. IV-VI. AAl
S. cretica L. Stilklimurt. 30-60cm. Fintdunet med foroven glat
~-; tænge 1. Få og
stilkede blomster. Bjærgenge. IV-VI. BB BL
• nutans L.

Nikkende limurt •

S. mellifera Boiss.& Reuter 40-90cm. Stænglen filtet forneden,
klæbrig foroven. Bladene
iltede. Bægeret 8-lJmm, glat eller
svagt dunet, buttandet. Kronen hvid eller grønlig, uden bikrone.
Mest på klipper, skifer eller kalk. 500
500m. AAl Ag

'.i. coutinhoi Hotlun. P.Silva 45-BOcm. Stænglen fintdunet forneden,
klæbrig foroven. Bladene fintdunede. ~·oppen aben. Bægeret 14-16mm.
Kronen hvidgul. Kratskov på granit. 400-1200m. V-VII. AAl BA BB TM
S. longicilia (Brat.) Otth (S. patula Desf.) Som den foregående,
,;1en bægeret l..L-17m.m, og kronen mest hvid, ellers rødlig. 0-6
IV-VI. Fra Coimbra
1 Sesimbra. AAl BAl BLE
~:;. cintrana. Hot:r,.m.
12
5cm. Tlled ret tæt roset af tætdunede, kødede, spatelformede blade. Toppen tæt, oftest asymmBtrisk med 1 sidegren ne rst. Bægeret ofte rødåret. Kronen rødlilla. Kystnære granitklipper.V-VI. E: Serra de Sintra og Jabo de Roca.

J6.
Silene rothmaleri da Silva 14-20cm. 'I'æt, dunet bladroset. Få blomstret og asymmetrisk top. Kalkklinter nær kysten. 40m. IV. Ag:
Ponta de Sagres. Uddød?
~

legionensis Lag. 30-50cm. Tæt bladroset af rand.hårede, lancetformede blade indtil 12xl,Jcm. De enkelte klaser med 3-8 blomster. Bægeret smalt kegle-rørformet. Kronen hvidgul med grønlig
underside. 400-2000m. VII-VIII. TM

S. ciliata Pourret

Randhåret limurt. 5-30cm. Flerstænglet tueformet med tætte rosetter af randhårede, lancet- til linjeformede
blade. Kronen gullig til rødlig. 1100-2700m. VII-VIII. BA 3B

s. boryi Boiss. PilAret limurt. 15-35cm. Tætkirtlet og pudedannende. Bladene spredte langs stænglerne, der ofte er 1-blomstrede.
Bægeret 20-32mm. Kronen hvidgul eller lyserød. 550-JlOOm. VIIVIII. BA TM
S. acutifolia Link

8-35cm. Rosetbladene omvendt lancetformede,
ind til 7 5x1Jrrnn, stængel bladene ægformede. Korte, få blomstrede
kvaste. Kronen rødlilla, hel, tandet eller udrandet. Granitklipper. 700-1400m. V-VI. AAl BA BB BL DL Mi TM

S. foetida Link

9-20cm. Bredt ægformede stængelblade. Kvastene
fa-,ofte 1-blomstrede. Kronen lyserød, kløvet. ca. 1900m. BA: Serra da Estrela som den endemiske ssp. foetida.
. .
( L • ) :·•1 alrv.
. "
S • .d. lOlCa
Dagpragtstjærne •. BA Mi
V

S. marizii Samp.

15-60cm. Tætkirtlet, stinkende med ret fablomstrede kvaste. Eunblomsternes stilke 1-J}cm, hanblomsterne næsten
siddende. Kronbladenes plade 5-lOmm, hvid eller blegrød. 600-1500
m. IV-VIII. BA BB BL DL Mi TIYI

s.

alba (Miller) Krause Aftenpragtstjærne. 3 underarter:
ssn. marizia:na (Gand.) Franco: Kapslen 20-25mm, æg-kugleformet.
Bladene tykke og læderagtige og filtet-lådne. Klipper langs vestkysten.
ssp. alba: Kapslen 15-20mm, ,Bgformet, med m.m. oprette tænder.
Bægertænderne butte.
ssp. divaricata (Hchb.) Walters: Kapslen 15-20mm, ægformet, med
tilbagekrummede tænder. Bægertænderne tilspidsede. Alm.

s.

uniflora Hoth Strandlimurt. (S. maritima With.) 25-40cm.
Ligner den følgende, men blomsterstilkenes forblade ur~eagtige
(hindeagtige hos vulgaris). 2
rarter:
ssE_. uniflora: Grundbladene lancet- til linjelancetformede. Kystklippero 1\l-V.1II@ ."l.Z;
LU0
:
L
"E:sn. cratericola (
o): Grundbladene m.m.
lformede. Kraterrande. Az: P. Endemisk.

s.

vulgaris (Moench) Garcke Blæresmelde. 2 underarter:
ssp. vulgaris: Gru...11.dbladene æg-lancetformede. Az: L. Lu
ssp. angustifolia (Mill.) Hayek: Grundbladene linje-lancet- til
linjeformede. Az: MPC. Lu: Alm.

s. conica L. Keglelimurt. 12--25cm. Oftest rteldunet enårig med
m.m. smalle blade. Bægeret langtandet, først smalt kegleformet,
i frugt kegle-kuglef ormet. Kronen kort og lyserød. IV-VII. DL IJ.'M
Cucubalus baccifer L. Bærsmælde. 30-150cm. Stærktgrenet, tyndstænglet, dunet flerårig. Kronbladene smalle, kløvede og grønlighvide. Bægeret klokke- til skålformet. rv-X. BA BB BL DL E Mi Tl'll
Saponaria officinalis L.

Sæbeurt.

Vaccaria hispanica (Iviiller) Rauschert Konellike. (V. pyramictai:;a
Med.) J0-60c;. Glat enårig. Blomsterne i en stærkt grenet kvast.
Bægeret pæreformet med 5 brede vinger. Kronen lyserød,
studset
eller tolappet. IV-VI. AAl Ag BAl BB BLE H TM

)
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.J I •

Petrorhagia saxifrag-a (1.)
nk Fjældknopne
ke.
45cm. Ple
ig med m.m. linjeformede blade og langstilkede,
d.e e
er
serøde
omster i en åben kvast.
ret 3-6mm,
tande tog med 4
yderbægerblade. VI
I. BL DL
1
1
"1:". nanteu1
· ·. .ill
- · · ,burnat)
~
'
B
• - cc neyw.
d'
,•
'ol om·a..,_.1
;:,anKnopne.l
Ke. ,!-:::,
ster i et hovede omgivet
store og brede, brune, hindeagtige
jblade. Enårig med
njeformede blade. Bladksederne 3-4mm. Indre højblade butte eller med br • IV-VIII. Udbred~.
?. velutina (Guss.) Ball &
yw. Skedeknopnellike. (P. dubia )
5-45cm. Som den foregående, men bladskederne 3!og alle støtteblade brodspidsede. V-VII.
bredt.
')ianthus. Nelli
G

·"

-,

1. 1-2-årig. Bægeret dunet
armeria
11
')
Flerårig.
glat
2. Bladene kødede cg
nde, uden tydelig ribbe
11
med tydeli midte
hbe
j"" •
_3
]{ro11.svælge 0 m. rn.
glat
7.
"
~
4. Kronbladene frynsede • • e * • e e • • e e
e
s • •
e
e
e
r
li
tandede
0
5. Øvre blade med fortykke
bber •••••••••••••.•. broteri
11
11
h:{Sf30pif
"
uden
6 e Yderbczgerbladene 1--1 X bæger·e t
..
e. e
cras
11
c ir1 t1~.::tnt1s
1/3
x bægeret
7. Bægeret 20-28mm
cintranus
11
7 mm
8.
8. Bægertændernes længde 2 x bredden. Blomsterne rne si:; enlige
langeanus
Bægertændernes længde 3 x bredden. Blomsterne mest 2-3
sammen
laricifolius
Dianthus hyssopifolius L. Pligkronei:; ne
ke. (D. monspessulanus)
~0-40crn. Bladene l-5cm, ikke stive, flade, oftest noget: blågrønne.
Kronen lyserød eller hvid. VI-VIII. BA BL DL
D. langeanus
llk.
l0-25cm. Bladene li-2cm,
dt blågrønne. Bægeret 7-J2mm, m.m. lillat hos bjærgformerne. Kronen lem bred,
kraftigt rosenrød. 250-2200m. V-VIII. Mi TM
D. laricifolius Boiss.& Reuter 10-30cm. Bladene ofte naleformede
på de golde sku.d. Bægeret 12-17mm. V-VIII. 3 underarr,er:
ssp. laricifolius: Bægeret 15-17mm. Bladene tynde og naleformede,
1 ...
1K·t
10 1n b"'ed- e BA B~
'r,rn •
•Tro 1en s+æy>
roc,e·nrørlI..A.J 1_,_-2v.i.
_L;2-5.._..,.u
.t"i.
v
LJ BL
·
ssD. caesDitosifolius (Plan.) Lainz: Bægeret 15-17mm. Kronen
stærkt rosenrød. Bladene lange, indtil 15cm. Mi: Minho.
ssp. marizii (Samp.) :Franca.: Bægere i:; 12 4mm, li.llat. Kronen rød1 ). '1 a
fi1'111T. Br~A.<0
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~. lusitanus 3rot. Savtandei:; nellike.
-40cm. Bladene l-3cm.
!t-6 yderbægerblade. Bægeret 19-2
, mærkbart sa;mnenknebent over
dten. Kronen 2cm bred, ofte lidt h~ret i svælge~, rosenrød og
skarpttandet. V-VIII. AAl Ag BA BAl BB BL DL
" brn·
Bo.;
8 R Re,,+er
(r,
~na·
l-~et
~ ci· .j..~·-·
S D p ) ')
h
r:.c'cr" K-Ladey;e
.:..Jo
)._..,._vl.J!:....,. r.;
..L
·
}.1...0•e1..J:
lA.U.
\.LJ~
1
l;ctii\.A..t-,
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3-Scm, noget stive og bl~grønne. 4-8 yderbægerblade. Bægeret 25Smm, sammenknebent øverst oppe og lidt buget forne n. Kronen
cm bred 1 mest lyserød. III-VIII. Ag BAl BB ER
:J. cintranus Bojf3s.& Heuter Stribet n.e
ke. 1 40cm.
ne
2-Scm, flade og fint savtakkede.
re0 2
4-6mm, med brods
dsede tænder. Kronen 2cn bred, glat eller håreG i svælget,
serød. VI-VII. 2 underarter:
,sp. cintranus: Kronbladene" glatte. Yderbægerbladene m.m.
vist tilsmalnende. E:
rra
S
ra.
ssp. barbatus Fern.& Franca: Kronbladene h~rede i svælget.
gerbladene brat til
dsede.
ER
1 0
•

0
,

0

1

.lf11)4\
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38.
Dianthus crassipes Roemer 30-60cm. St
erne
tige, ca. 4mm
tykke. Bladene 4-7crn x 2-3mm, flade
erribbede. Blomsterne
ofte i hoveder.
rbladene grønspidsede,
blomstenslængde. Bægeret 20-23mm,
te m.m. rød llat. Kronen ca. 2cm bred,
rø
lla med gullig underDide.
. V-VIII. Ag BAl

D. arme

a 1.

Kostnellike. V-VIII. Ba

Velezia ri~ida L. Dueurtsnel ke. 10-30cm. Enårig. Bægeret linjeformet uden y rbæger. Planten
gner meget en dueurt.
VI.
dt6
NYMPHAEA ~:EAS
Nymphaea alba L.
Nuphar luteum

Nøkkerose.

(L.)

Sibth.&

Gul akande.

0eratopl1yll(,lffi derner·st1m L"

blad. Az: MFL. Lu

røet

liAI\JUN CU LA 03 iiE

Helleborus foetidus 1. Stinkende nyserod. 20-60cm. Blomsterne
gulgrønne, ofte med purpurfarvede kanter. Bladene med 7-11
ge.
Stænglen bladet. XII-VI. AAl BA BB BL DL E
R
Nigell~. Sortkommen. Ernirige planter med 2
x Ije
"Gdel:te
blade med linjeformede
ge. 5 lysebla blosterblade samt 5 sma
honningblade. :B'rugten består af 5 delvist sammenvoksede, langgriflede bælgkapsler.

1. Blomsten med et svøb af 5 bladlignende højblade
H

•• ctamascena
uden svøb
~rne
t udstående i fn1gt
•••••••••••••••••• gallica
vandret udstående i frugt
hispanica
/

2. Grif
li

Jomfruen

i

det grønne. IV-VI.

.

bredt.

N. gallica Jordan Prari:::-,k sortkommen. 25-40cm. Blomsten 3-3
bred. Blosterbladenes negl
x pladen. V-VII. BA DL R

N. hisranica L.

Djævelen i busken. 25- cm. Blomsten 3}-6cm
bred. Blosterbladenes negl indtil 1/3 x pladen. V-VII. 2 ssp.:
ssn. hispanica: Blomsten 5-6cm bred. Blosterbladenes negl meget
kort. Bælgkapslerne
test stærkt kirtlede. AAl BAl
ssp. atlantica Murb.: Blomsten
5cm bred.
osterbladenes negl
'
., ' ' , 1
/ ' ar p~aaen.
I
'
l
l
-,
A z: 1··fi.
1nat1~
~ j
s_erne
me~1 nog~e
rt~er.
Lu: BA DL H TlVI
~

~altha nalustris L. Zngkabbe
.
' l·us L
_..4-co11i. ~1J.1n
11ape1.
1
ClTII, VII-IX~e rlVI

je. BA

.
.
ssp. 1-u.si. 1;an.ic1).rn
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~
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r blos--cer-

Delphinium.
ddersporer med 3(5) bælgkapsler. 2
blade, her kaldet bægerhonni
1. Flerårig. 5 bælgkapsler
I!
1-2-årig. J
2. Sporen 4--5 mm
•
• e
n
over 10 mrn
n
3. Stænglen grenet
11
n
:foroven
ene
4. Sporen 2-4 x bæge
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5. Sidestillede honningbl
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~

20-200

1

1..;

løgformet og trævlet r
s-cillede honni

teratu.m
ærtef or'met grund
verdunense

t

Stænglen kirtlet
dee
on1ste1~~n.e

-70cn1@

•

3 9.
V-VIII. AAl Ag BAl BLE R
DelDhiniu.m obcordatum D:..:.
(D. nanum
'.) 10-30cm.
Sidestillede honningbl e uden hjærteformet grund,
ragende. Klasen med 5-10 blålilla blomster. Sporen
IV-IX. Ag BAl E

D. halteratum Sm. Langs lket ridderspore. J0-50cm. Øvre blade
mest hele. Klaserne ofte mangeblomstrede. Sidestillede bægerblade
7-lOmm.
oren 15-1
• V-IX.
Ag BA BAl BB Bl ER TM

D. verdunense

s 1
cm.
blade
test trekløvede. Klasen oftest kort og tæt med 5-15 blomster. Sidestillede bægerblade
3--12mm. Sporen 14-19mm. VI-IX. Ag BA BL DL .i~ R TM
n °tanhjsn!J'~ia T
fJ'
S te
en:3 dderspore. 30-lOOcm. 1-2
o•
len kraftig, uds
r1d e hc11~e i:; Blomsterne m
bl&. VI-VIII.

_L..,,.

,._)

~1....<.~.

o.,cj.L-..',

J...Jg

6

Jons

rsporer med 1

ida,.~

Jonsolida aiacis (1.) Schur Haveridde
20mm. Bælgkapslen dunet, tilsmalnet m

·· nø
ren o-lOmm. Bæl,g;kanslen kirt
V-VIII. (Lu)
~
~
'

c:;

J~

1-...'

(\

G;::i--"'Jv· )

c:
ch r
U,.,._J;.

r

O
"C'_)V--

i:;

ore. J0-60cm.
griflen. V-VIII.

l

r-,

c:-

(Lu)

t
rspcre. 30-50cm. Spoved grunden, griflen brat
sat.

Anemone trifolia 1. ssp. albida (Mariz) Ulbr. Trebladet simmer.
10-20cm. Ligner ·en Hvid anemone, men bladene ]-delte og savtakkede og ikke yderligere delte. II-IV. BA BL DL Mi

A. palmata L.
bladet anemone. 10-60cm. Grundbladene
ærtenyreformede med 3-5 lapper og svagt tandede. De fa stængelblade
smalfligede. 1-få,gule blomster, der give1· planten et ranunkelagtigt udseende.
n afviger ved langnæbbede, stærkt uldharede nødder. II-IV. Alm.
A. coronaria L. :B'ransk anemone. 15-45cm. 5
røde, bla eller hvide blosterblade. Stængelbladene siddende, 2 x fjersnitdelte.
II-III.

E

ematis. Skovranke.
l. Kronbladene lyslilla. Frugten ikke fjerbaret
•• campaniflora
11
hvide eller hvidgule. Frugi::;en fjerhåret
2.
2. Blomsterne nikkende. Kronbladene 23-36mm •••••••••• cirrnosa
11
11
opre -t te.
8-18 mm
3.
3. Bladene 2 x ~elte. Kronens inderside glat ••••••••• flammula
11
0
11
n
1 x
fi.ltet
vitalba
Jlematis flammula L. Korsskovranke. 3stret top med dunet yderside og
ti

• Blomsterne i mangeblomrside. IV-VIII. Ag BAl

.

L. Alm. skovranke. VI-VIII. Udbredt.
~. cirrhosa L. Nikkende skovranke. 2-5m. Bladene hele eller 1-2
'(

ba
-----,__, •

VJ_

x trekoblede med tandede smablade. Blomsterne 4-7cm brede, enlige med 2 sammenvoksede forblade p~ stilken.

I. Ag BAl

~. camoaniflora Brat. Klokkeskovranke. Op til 7m. Bladene mest 2
x fjersnitdelte. Blomsterne m.m. klokkeformede. Kronen 9-20mm.

V-VII. AAl BA BAl BB BL DL E

H TM

Adonis. Enårige planter med 5-8 stærkt røde eller gule kr
e
og et grønt bæger. Stærkt fjerfligede blade. Mange nødder i et
forlænget hovede.
Adonis annua L. Høstadonis. Frugtens oveJ'.'si
næsten
ge,
fremspring. Kronen rød. Markukrudt. II-VI. AAl Ag BAl BL E R

n

A. microcarpa DC. Smifrugte~ adonis. 20-60cm. Frugtens overkant
med et fremspring nær spidsen.
anen mest gul,
te med en sort
plet nær grunden. Markukrudt. II-VII. Ag~

40.
Hanunculus. Smørblomst.

l. Kronen hvid. Vandplanter
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".)ladene
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over 6 mm

11

7.

6. Med flyde

tric
1l18
re e
eller
lig st
lleddene
.••••••.•.
nicillatus
ne
r 5 cm, kortere end s
lle
8.
8. Nødden
er vinget, glat ••...••••.•.•.••••.
tii
!I
uden
l eller vi
, ofte håret
J.
:J. Bægerbladene
nedadrettede
11
uds ende
10.
10. Frugtens næb endestillet. BlomsterE,
ne mest over 5cm.
r blom:::,tri
n, 1
re e
bladstilken
Uden

"

7. Undervandsbladene oftest over 5cm, 1

Frugtens næb i

endestillet. Blornsterstilken mest
under 5cm under blomstringen, kortere end bladstilken

:c:;ani culif oli. us

'.L.L' • Bladene m.m. hele
"
stærkt
lte, i hvert fald n
}_2. 3
rblade
~
~
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Alle blade i roset, i

cortusifolius

ærteformet inds
. Blomsterne 2-3 cm bre
H
2-~-20 mm

Stængelbladene sidde
Sti
• G~rund.Olaclene ~Eg1.. Cr1ne 0-t-.. e
H
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18~ Blomsterne siddende, 21-3 mm brede
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27.

~Flei·Eirig
3 - _)'0
H
:Frugten 2

h-

24~ I{ror1en 2

e

u

lVlantse r1ødder :L et forlænget
11

e

20.
. • . • • . • • . • • • • . • • • . • • • • . l ongipe s
ophioglos folius

cct~ 2 x bægeret
*-.,

0

c.,

•

Flerarig. Nødden glat
Enårig. Nødden vortet
Kronen så lang som bægeret
u

"

e- eller lancetformede
teformet. 8-13

Bladspidsen
"

15

H

l

It

T,:lS

14~

iVle d s tæ11ge 1 blade
14" Bladgrunden dybt
li

n stængelblade

X
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n
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23.

rundet hovede
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24,
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mm
brtgeret
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1-4/3 x bægeret
Blomsterbunden glat. Bladet
11

t til

t fliget

orus
Blomsterbunden dunet.
-e st
delt
Trilobus
rtpigge
..•. muricatus
26" Bladene svagt lappede. Frugterne
11
gede. :Frugterne langpiggede
arvensis
Stænglen krybende
rodslående
•••..••••••••••..••. re ns
li
28$
l
c::. j .
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sidste er he
tte
118 ned
28~
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SUf3
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31. Flere udelte
fli de

U.S

1 5 b1on1si:;e1"

32. Blader1e m.rr1e
n

ornste y~

1-2

te og for
33
cortusifolius

de
e
blader1e svagt
H
stærk~i del te

nes

dte
!I
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te gancc;ke

«r

34.
:::,

l

deraceus L.
op}1~/l~L1J.s Ten
def
lapper, der er
R.
partitus D~.
leformede afsnit,
r er
III-V.
dt.
H. ololeucos 11
Kronen 7-15mm, 2-3 x

Udbredt0
, mect. .)-'.)

r. III

')

f

fe

~

III-VII.
med 3(5) omvendt
n. Kronen 1{
ne som hos fore

nde.
re, III-

VIII. BA

F~

e

p e 1 t Ci t

US

r.

SC

lVar. microcarnus

h)

dt.
\[

be r

('

Co!

rtlen

1'1

Udbredt.

rarter:

chophyllus
ssp. trichophyllus:
kraftige bladflige. La
~;sp. e
jcatus (Laest.) 'ook;
stængelled. Bladfligene fu og
rl.

r>
·,1·__
J . ) a - _pe·
. ~ . , .ni· t_.,

11
1.A.

8

,
( T'; 1 'm \ Pr:,. . . . 11,..,•
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0 h~ ·r
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Indtil 3m. Bladfligene m.m. indbyrdes
s
5
(-15)cm. Kr
ne
:r1ingl{ir·tl.e :re
tigts tr·ørnrnende
j~)
n T T'
Ag
D
''

.

r~&

.Li.Li

.t:t.

.

ar·v. . er~si s

Blad.e11e med

3
omst
D
-'-lo

(R. pseudofl

D

J.L

1.
U11rtet rneci
s
de. N
n
,
II-VII. (Az): SMGF. Lu:
net forover1.
E3tore nø
III-VIIJ:.

ca.t1.1s J.10

Bladene groft
med en glat
,.,

alle

or'ni·
·J
'·lJ_l c•rr1n~c~~O-.ll
)Q vCh;J..J. .
i 0

*

Lu: Udbredt.

0

0

,~

..\..J.o

cet- til bredt ægformede. S
J
r. III-VI.
sterne 4
bre
2-25cm. Som den fore
nde, men
Tl* longipes
rne st e 11ipti f:)
r lance ormede. Blomsterne 4
gule. IV-VI. BA BL
orus L. Parbladet
H. n
~-----,..,,.....or~rne t-e 11.i l!
liptiske eller
re, de øverste
njeforme
Smti
forgre
terr;.e. V-VII.

cm.

1an--

dt.

ne
bie

ne e

Ranuncul 1-s buple uro i
::3 Brat.
Vejbred
Flerarig med f0rtykket, trævlet rodstok
ancetformede, 2 cm store blade. S
blomster. lyse fyrres

t smørblomst. 2
en roset af
lbladene

1

I:$ ah11ormj_s ·-·
Hættebladet smørblomst.
Grundbladene linje
etformede, 4-13cm
mm brede b1omster. Nødderne ~ævne. Fugti
\!--VIII. BA

50cm.
l
Ble

, trævlet r
. l.-4

tok~,.

R. gramineus L.

Græsb1adet smørblomst.
cm. H s-cokken trævlet. Grundbladene li e- -cil lance
ormede, 4-17cm x 1-lOmm. 1-6
18-30mm brede blomster.
dderne netarede. III-VII. AAl
BAl :S

R. bullatus L.

asetsmørblomst. 8-20cm. Fle
mede, rundtakkede, hårede nedenunder. Blomsters
hårede. Nødderne 2mm, i
brede, kugleformede
Ag BAl ER

~. repens L.
1_,_ - 0
~ n1ni
u 1L.

T

J,_

e

Lav smørblomst. Az Lu

R. macrophyllus Desf.
c,~ \J.,
;i
1 ......
1"1

• Bladene ægforkene ugrenede 1

1..J... CJ.,
,, 11.. ;::re·.... j
0

tede i omrids, 3de afsnit. III-VII. Ag

Storbladet smørblomst. Stænglen forneden
e
r nedadrettede
Bladene
de
eller tar1de13cm,
de1te i 3 3-

R. bulbosus L.

Knoldsmørblomst. 2 underarter:
ssp. bulbosus: Stænge1grunden løgformet fortykket.
ssp. aleae (Willk.) Houy: Stænge1grunden
det f

t«. Udbreciti6

R. sardous Jr. Stivh~re-c smørblomst. Az: T
R. narviflorus L. Småblomstret smørblomst. 5-45cm.

blade
brede.
h~rede, 3-5-lappede til delte. Blomsterne bleggule, 2
Bægeret udstående. Nødderne
ggede. II-VII. Az: SMTPFL. Lu

R. trilobus Desf.

Trelappet smørblomst.
55cm. Glat eller haret.
Blomsterne 5-14mm brede, bleggule. Bægeret nedadrettet. Nødderne
vortede. I-VII. Az: SMTGL. Lu: Alm.

R. sceleratus L.

Tiggersmørblomst. BAl DL ER

R.

pa1udosus Poire-c Forskelligbladet smørblomst. (R. flabe
tus)
10-50cm. Stærkt fortykket, trævlet rodstok. Kendelig pa de 2 slags
grundblade, delte
udelte. Blorrrnterne store, i.ndtil
cm brede.
II-VI. Alm.
~.o
r:rr>e~~rl.1'
'J_?i::;r,in
T..1n
,
~ -11,e U·c=io-~uo
de·n .f',yr~o·•apnde
meci
-·L
D...1-Q._..._. - :'::"'::. nn:ro+
.
V
,.,.,C,
..w
_L.J_-1.~.,
..J-f.:.:;,C'i,
Ct:;c
T,kun få, delte grundblade, disse ellers femkante
rundede og
takkede. III-1. Ag BA BAl BB BLE R
0

ff

to

,

L

e,

l.

V,_...

·__._,,._

J.. r__.,.1..

...,,.1J.

R. ollisponensis Pers.

4-40cm. M.m.
-c. Grundbladene med
3-5 tandede afsnit. Ofte
1 linjeformet stængelblad.
oms-cerne ind 1 3cm brede. Nødderne i et aflang-c hovede, med kroget næb.
Egeskov, gyvelkrat, skovbryn. II-V. Ag BA BB BL DL Z

R. henriquesii Fre

Indtil 55cm. Spi
1 og st
grenet. Stænglerne fint tiltrykt harede. Bladenes 3 afsnit hvert 3-delte og
tandede. Blomsterne indtil 3cm brede. Nødderne i et aflangt hovede,med kroget næb. Enge
tørre skove. IV-VI. BA BB BL

R. ni{ Tescens Freyn 10-40cm. Noget du..net stængel og bladsti
Bladene indtil Jx4cm, m.m.
formede og 3-5-lappede med rund
t rand. 1-2 gyldentgule blomster. N
rne i aflangt hovede med
t næb. 950-2
• IV-VII. BA
TM
omst. Indtil lm høj.
folius Willd.
Storblomstret
It cor
=T-æ-t~.-1-1u-~-s-t-~-e-n_d_e__-:-~~året. Grundbladene indtil
de, afrundetde laphjærteformede, med
og
per.
omsterne i
1

li
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6
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9 ~·../1.

T.L.' •

Alm. akeleje. 3
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ade 20-3

.LJ.L
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d.e. Az:
V

idsede; de i

• V-VII. BA BB

frhalict.rl1..,1n1 rnir11J_s LI&

rL r·r~østjærne& 2
ssp. minus: Blomsterne uden e
r med
ssn. matritense (Pau) Monts.:
rn
i' U J~ 0 S' i· rr111m1... L' e(\ m.l.. -PJ_ 1-L. ,,,t lA1mH 1..J
T ø "--;;
C'' 1:-1 •
..L •
oJ u C:: \~,
ten blagrøn til bl~dugget. Blomsterst
tæt i
gyndelsen, senere f
t. V-VII. Udbredt.
C''l'\·~ ,,_
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1li \.

a\'<'"1

e

...

r. BB

rt

-160cm •
ormet, meget
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P Jill ONI li c:~ _AE
ci ·broter·i
ss .8c I{eu ter
afsnittene hele eller med 3glat.
slerne ladne. IV-VI. AAl Ag BA

J?ae

2 X

n

ge. Bladunde
BB BL E I~

P.

cinalis L. sso. microcarpa (3oiss.& Reu~er)
bonderose. De nedre blade d x
de med smalle,
rsiden dunet.
slerne glatte eller

ri
c:,
u-_,

e

IV-VII.
Li\.lJilA

lis L.
Lavrbær. l-5m.
~-..,,---,----te korkporer. Bladene stedsegrønne,

.

grene
med
læderag ge, aromatiske, mør·grø11r1e og sl{in11er1de ovenp8,,
d te,
te
t ·bøl,&;e
i
bo. 4 blosterblade. 8-12 støvdragere. II-IV. (Az): G. Lu

.!..J.
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ca
J{raftigere
til lance
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(Seub.) Franca Som
n foregaende, men kvistene ofte
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l;,. r)in.11a ti
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s
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l\..Ø_LJ_8

a~cgernor1e Le

nrød med en lille sort

P"' hv·Orid.1.1n1 Ll<,
ved grunden. III-

Arvemane mexicana L.
ler orange valmue med
c1e
d_e" \/I-~JIII
I1u): E
e

g i11d 1
tigt tor~ne

(

GlaJAc

jefor·rnet, 1

f]erarig med store,
20cm, glat. IV-X.
rn.ed

ste~r, .i.
um n1aj"L1s IJ~
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53.
ægformet-rund plade pa 2-6mm. Rødlilla, 2-4mm store blomster direkte fra rosetten. Skulpen 2-4icm, m.m. rund. Sandet jord. XIXII+II-IV. Ag BAl E
Ionopsidium abulense (Pau) Rothm.
3-27cm. Glat, flerstænglet enårig. Bladene spredt og uregelmæssigt tandede, stængelbladene med
øren. Kronbladene 2-4t,mm, hvide. Skulpen 3-6ix2-3mm. III-VI TlVI E?
Teesdalia nudicaulis (L.) R.Br. li'lipkrave. Grundbladene butlappede. Skulpen 2-2 -4mm, med kort griffel. Alle provinser.
T. corononifolia (Bergeret) Thell. Glat flipkrave. 2-20cm. Altid
glat. Grundbladene spidslappede. Kronbladene næsten ens. Skulpen
2-3rnrn, uden griffel. I-V. Alle provinser.
Thlaspi perfoliatum L. Hjærtebladet pengeurt. 10-30cm. Enarig
med trind stængel. Stængelbladene med hjærteformet grund. Skulpen
hjærteformet. XII-VI. AAl BAl BB BLE R TM
Teesdalionsis conferta (Lag.) Rothm.
5-15cm. Tueformet flerarig.
Bladene 10-15mm x l-5mm, alle i roset, glatte. Klaser af uregelmæssige, hvide blomster; de ydre kronblade 7mm. Skulpen 6x6mm,
m.m. rund, lidt udrandet. 1500-2200m. BA: Serra de Estrela.
Iberis. Sløjfeblomst.
1. Flerårig. Oftest med golde rosetter ••••••••••••••.••••••. 2.
Enårig. Uden golde rosetter
3.
2. Stængelbladene m.m. linjeformede og helrandede
••••. ciliata
11
m.m. bredt spatelformede, ofte tandede i spidsen
procumbens
3. Sk:ulperne i klaser •••••••••••11••••e•••••••••••••••s~• amara
"
i halvskærme
4.
4. Bladene helrandede
••••••••••.••••••.••••••••••••• umbellata
"
kamtandede
pectinata
Iberis pectinata Boiss.& Heuter (I. sampaiana , ) 10-30cm. Stivharet. Kronen 9mm, hvid. Skulpen 5x4imm, med nærmest kvadratisk
omrids og 2 brede, trekantede spidser. IV-VI. Ag BAl
I. umbellata L. Sløjfeblomst. 20-50cm. Glat. Kronen lyserød til
rødlilla. Skulpen indtil 10mm, med oprette, smalt trekantede
spidser. V-VI. (Az)
I. amara L.
Prydsløjfeblomst. 15-30cm. M.m. h~ret forneden. Kronen hvid eller lyserød, 5-9mrn. Skulpen 6x5mrn, næsten rund, med
korte spidser. V-VI. (Lu)
I. ciliata All. Randhåret sløjfeblomst. 15-30cm. Stænglerne dunede. Bladene randhårede eller dunede. Kronen 7-lOmm, hvid eller
rød. Skulpen 5-7x4-6mm, ægformet til rund, bredtakket. 2 ssp.:
ssp. contracta (Pers.) Marena: Kronbladene rødlilla. Store knopper i bladhiørnerne. V-VII. AAl BA TM
ssp. welwit~chii (Boiss.) Ivioreno.: Kronbladene hvide eller lyserøde. Sma eller ingen knopper i bladhjørnerne. V-VI. Ag AAl BAl

E R
I. procu.111bens Lange 15-30cm. Dunet. Kronen 5-9mm, hvid eller
lyserød. Skulpen 4-7mm, ægformet med korte spidser. Ag BLE
Biscutella. Brilleskulpe.
auriculata

1. Kronbladene ll-15mm. Skulperanden gennemskinnelig
11
11
højst 8mm.
hindeagtig

2•

2. Bladene filtede
· · · · · · · · ~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · vincentina
"
stivhårede til m.m. glatte
3.
lusitanica
3. Bladene dybt og regelmæssigt tandede
11
laevigata
bugtet-tandede
•

•

•

•

•

•

•

•

•

0

•

•

Biscutella laevigata L. Alm. brilleskulpe. 30-70cm. Bladene
stivharede. :B'å stængelblade. Skulpen 8-14mm bred. II-IX.
B. vincentina (Samp.) Rothm.

20-30cm. Grundbladene 5-6cm, bøl-

54.
get-bugtede. Stængelbladene meget sma. Skulpen 16-19:rnrn bred. IIIV. Ag BAl: Cabo de S. Vicente.
Biscutella lusitanica Jordan 40-60cm. Stænglen stivharet, grenet.
Grundbladene med J-6 par tænder. Kronen 5-6mm. Skulpen 9-llmm
bred.
B. auriculata L. Øret brilleskulpe. 40-60cm. Sidestillede bægerblade med sækformet grund. Kronen med lang negl. Skulpen l2-l8mm
bred med en indtil lm.111 bred rand. II-IX. AAl Ag BAl BLE R
Leni di un1. Karse.
l. Stængelbladene med øret grund •••.•••.••••••••.••••••••••• 2.
11
11
tilsmalnet grund
J.
2. 1-2-årig. Planten grenet foroven
•••••••.••••.•••• campestre
11
Flerarig.
"
ved grunden
heterophyllum
3 . F 1 er år i g . • • . . • .
4.
Enårig
5.
4. Bladene brede, op til 10 cm lange
•••••••••.••••• latifolium
"
lancet-linjeformede, op til 4cm lange eraminifolium
5. Planten fintdunet
•••••.••.•..••••••••••••••••••• virginicum
"
m.m. glat
6.
6. Kronen mangler •••••••••••••••••••.•••••.•••••.•••• ruderale
11
ca • 2 mm
sat i vum
I!
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Salomons lysestage. E

Lepidium campestre (L.) R.Br.
L. heterophyllu.,.u oentham

•

Forskelligbladet karse. Udbredt.

L. sativu.m L. Havekarse. 20-40cm. Stænglen blådugget. Nedre blade fjersnitdelte med smalle, tandede afsnit. III-VII (Az) (Lu)
L. virginicum L. Virginsk karse. J0-50cm. Stængelbladene lancetformede og skarpttandede. V-VII. (Az): SMTJPFL. (Lu)
L. ruderale 1.
L. latifolilliu L.

Stinkende karse. (Az): L. tu: BA BL
Strandkarse. Az: T. Lu: AAl Ag BL B

L. graminifolium L. Græsbladet karse. 40-70cm. Nedre hlade tandede til lappede, de øvre m.m. linjeformede. Skulpen æg-rudeformet. V-XII. E
Jardaria draba (L.) Desv.

Hjærteskulpet karse. Ag BL DL E

Coronopus squamatus (Forssk.) Asch. Ravnefod. 5-25cm. Liggende
enarig med 1-2 x delte blade. Skulpen vortet, nærmest nyreformet.
IV-IX. Az: TG. Lu: AAl Ag BAl BLE R

C. didymus (L.) Sm. Stinkende ravnefod. 5-25cm. Som den foregaende, men skulpen netåret, noeet hen ad et li 5 gende ottetal. IIIX. Az: SMTGJPFL. Lu
Moricandia arvensis (L.) DC. Purpursennep. J0-50cm. Glat og blagrøn enarig med stærkt stængelomfattende, butte, ofte helrandede
blade. Blomsterne ca. 2cm lange, rødlilla. III-VI. BB
Diplotaxis. Mursennep.

1. Kronen hvid, ofte lillaanløben. Øvre blade med afskåret
eller omfattende grund
••••••••• erucoides
Kronen gul. Øvre blade med tilsmalnet grund
2.
2. Skulpeklapperne kølede. Kronen blegt flødegul ••••. siifolia
"
ikke kølede. Kronen gul
J.
3. I{ronen 2-4 mrn * • • • • • • • • • • •
vin1inec1
11
6-12 mm
4.
4. Kronbladenes arer sammenløbende; neglen kort og bred ••••• 5.
"
"
ikke samrnenløbende; neglen længere og smal6.
5. Stænglen m.m. ubladet, med nedadrettede hår foroven
muralis
11
bladet, glat foroven
tenuifolia
1 "y
. . t
mm ••••••••••••••••••••••••••• il.orci
ana
6) • S 'Ku 1 pens næ b 1 :x-c::·t'
11
11
J-6 mm
7,
li
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7. Stængel og blade med stive til lidt stikkende har
11
11
"
uden sadanne hår
Diplotaxis tenuifolia (L.) D:__;.
D. muralis (L.) D,).

••• virgata
catholica

Sandsennep. E

Ivlursennep. (Az): M. Lu: E

D. viminea (L.) DC. Stinkende mursennep. 30-50cm. Glat eller
svagt haret. Bladene lyreformet fjerlappede. Kronen svovlgul.
I-XII. Ag? BAl BLE
D. erucoides (L.) DJ. Kålsennep. 5-50cm. Stænglerne sparsomt
stivhårede. Nedre blade fjerdelte, øvre tandede. Kronen 7-13mm.
I-XII. BB E
D. ilorcitana (Sennen) Aedo 10-60cm. Udstående naret. Nedre blade hele til fjerdelte. Kronen 7-lli-mm. II-V. Ag?
D. virgata (Jav.) DJ. Stivhåret vejsennep. 20-lOOcm. Bladene
fjerfligede med 4-6 par sideflige. Kronen 7-9mm. I-XII. AAl Ag
BAl BB E R
D. catholica (1.) DJ.
5-80cm. Stænglerne bladede. Nedre blade
1-2 x fjersnitdelte med 3-6 par sideafsnit. Kronen 7-9mm. IX-VI.
(Az): Shl. Lu: Udbredt.
D. siifolia Kunze Mærkesennep. Indtil lm. Nedre blade 3-18crn,
fjersnitdelte med 3-6 par uregelmæssigt tandede til delte, m.m.
lancetformede afsnit. Skulpen ret knudret, 2i-3cm. 2 ssp.:
ssp. siifolia: Stænglerne oprette og bladede, svagt til noget harede forneden. Bladenes endeafsnit lidet større. IX-VII. BAl
ssn. vicentina (Velw.) Laborde: St~nglerne opstigende og lidet
bladede. Bladenes endeafsnit større end sideafsnittene. Stænglen
tæthåret forneden. Sandstrand. III-VI. Ag: ~abo de S. Vicente.
Brassica. Kål
1. Stængelbladene med omfattencie grund
••.•••.•....••.... napus
uden
"
"
2.
2. Skulperne tiltrykte ·······························~·· nigra
udstaende
3.
3. Næbbet mindst= skulpen. Hvidlige kronblade, 6-8mm oxyrrhina
"
kortere end skulpen
4.
4. Skulpens næb 10-20mm. Kronen 5-6(8)mm •........ tournefortii
11

11

11

3-lOmm.

Brassica nigra (1.) Koch
IV-VI. Az: MTFL. Lu
B. napus L.

9-12mm

barrelier i

Sort sennep. Skulperne l-2cm, kølede.

ltaps. (Lu)

B. barrelieri (1.) Janka Sandkal. 15-50cm. Noget stivharet enarig. Grundbladene høvlformet fligede med 7-10 par sideflige og en
tyk, hvid midterribbe. Endeafsnittet lille. III-VI" Alle prov.
d. oxvrrhina Coss. Langnæbbet kal. Indtil 80cm. Noget stivharet.
Grundbladene med 8-15 par sideflige ellers som foregående. Skul1
pen 3}-7!cm, heraf udgør næbbet 2-3Ticm.
Sandet jord. II-IV. Ag BA
BAl BB BL E R TivI
B. tournefcrtii Gouan Smalfliget kal. 30-lOOcm. M.m. stivh~ret
enarig. Bladene med 3-10 par sideflige og et større endeafsnit.
Skulpen 3-7cm, næbbet l-2cm. Sandet jord. I-III. AAl? Ag?
Sinapis arvensis L.

Agersennep. (Az) Lu

S. alba L. Gul sermep. 2 underarter:
ssp. alba: Planten ikke grenet fra grunden, nedre stængelle~ ikke
forkortede. Skulpens næb ikke bredere end SKulpen. (Az) (Lu)
ssp. mairei (Lindb.f.) Maire: Planten grenet fra grunden, med
forkortede nedre stængelled. Skulpens næb lidt bredere end skulpen.III-V. AAl Ag BAl BB BL R TM
Eruca vesicaria (L.) Cav. Salatsennep. 20-80cm. Enårig. Bægeret

56.
opret. Kronbladene l5-20rn.In, hvide eller bleggule, med lilla arer.
Skulpen tiltrykt aksen, med et sværdforme-i:; næb pa 7-lOmm. II-VI.

BAl BB TM
Erucastrun1 nasturtiif olium (Poir.) Schulz Karsesennep. 20-80cm.
Tæt stivhåret med nedadrettede hår, i det mindste forneden. Bladene ofte af form som Engbrandbægers, de to neders-r;e flige s-r;ængelomfattende. IV-VII. BAl BB DL E
Hirschfeldia incana (L.) Lagr.P. Bastardsemiep. 10-120cm. 1-2arig, tætharet. Nedre blade lyreformede til fjerfligede. Kronen
6-9mm, bleggul, ofte mørkåret. Den blomstrende del af klasen
kugleformet sammentrængt. Skulperne noget tiltrykte. V-VII.
(Az): SI/I. Lu
Rhynchosinapis. Næbskulpe.
1. Skulpens næb længere end resten af skulpen ••••• transtagana
11
"
" kortere 11
"
"
2.
2. Kronen gul ..••••••••••••••••.••••••••.••.•••••• cheiran-chos
"
bleggul eller hvidlig og lillaaret
3.
3. Klaserne udgår direkte fra rosetten ••••.•••••••• johnstonii
ikke dir·ek-ce fra rosetten
pseuderucastrum
Rhynchosinapis cheiranthos (Vill.) Dandy Næbskulpe. 30-lOOcm.
Stænglen m.m. stivhåret forneden. Bladene med 3-5(-9) par lappede eller tandede afsnit, noget stivhårede pa begge sider. Kronen
bliver ikke hvidligt-lilla, nar den visner. IV-VIII. ?
R. transtagana (Cout.) 8-30cm. Tæt stiv-børstehåret enarig med
bladroset. Bladene høvlformet fligede med 6-10 par flige. Kronen
bleggul eller hvidlig med lilla arer. Skulpen med krumt næb.
III-VI. Ag BAl
R. iohnstonii (Samp.) ttcyw. Flerårig med roset af kødede og harede 4-5 lappede blade, hvorfra der kan udgå kraf-cige, liggende
stængler. Sandstrand. NV.
TI. pseuderucastrum (Brot.) Franco 30-BOcm. Stænglen ofte rødlig.
Bladene med 5-7 par flige. Kronen til sidst hvidlig. 3 ssp.:
ssp. pseuderucastru.m: Stængel og blade m.m. glatte. Kronen 12-16
mm. Skulpen l,2-2mm tyk. Indtil 700ms højde.
ssp. cintrana (-..:out.) Franca: Stængel og blade m.m. gla-cte. Kronen lh-20mm. Skulpen 2-4mm bred. E: Serra de Sintra.
ssn. orophila Franca: Stænglen forneden samt bladene tæt stivhårede. Bladene lyreformede. Over 700ms højde. NV og NØ.
Cakile maritima Scop. Strandsennep. 2 underarter:
ssp. maritima: Nedre skulpeled med flad eller konveks spids. Øvre skulpeleds tænder oftest under 1mm. BL DL E Mi
ssp. aegyptiaca (Willd.) Nyman: Nedre skulpeled med konkav spids.
Øvre skulpeleds tænder oftest over 1mm. Ag BAl ER
C. edentula (Bigelow) Hooker Nordlig strandsennep. Som den foregående, men bladene fjerfligede til næsten helrandede. Nedre
skulpeled uden fremspring, med flad spids. Som ssp. edentula med
afrundet til udrandet skulpespids. Strandklipper. AZ: MP
Rapistrum rugom1m (1.) All. Enarig knopskulpe. 15-60cr.'1. Skulpen
todelt, det øvre led æg- til kugleformet, det nedre cylindrisk
og ofte så tyndt som stilken. 3 underarter:
ssp. rugosum; Skulpen stivhåret. Nedre led. sa lang1:; som det øvre.
Az Lu
ssp. arientale (L.) Are.: Skulpen glat. Øvre led knudret ribbe~,
med brat afsat griffel. (Az) (Lu)
ssp. linnaeanum Rouy & :Fouc.: Skulpen glat. Øvre led u"tydeligt
ribbet mere gradvist afsat. Lu
Jrambe hispanica L. Enarig strandk~l. 20-lOOcm. Enårig. Bladefie
med hjærteformet endeafsnit og 0-2 par sma sidelapper, ~ørsteh~rede; endeafsnittet 3-7cm. Skulpen toleddet som Knopskulpes.
"

11

57.

III-VI. Ag BA BAl BB BL

TI'II

:2::

~alepina irregularis (Asso) Thell. Netskulpe. 20-4Ccm. Glat
noget blagrøn enårig. Kronbladene uens, de ydre 2mm, de indre
2}-3min. Skulpen kugleformet, 2mm, ne-cåret. IV-VI. AAl BA BAl BB

ER TM

T{aphanus raphanistru.rn L. Kiddike. 3 und.erar-cer:
ssp. raphanis-crum: Skulpens bredde 3~-5mm. Az Lu
ssp. microcarpus (Lange) Thell.: Skulpens bredde 2-3mm. Az Lu
ssp. landra ,lYioretti) Bonnier: Sku.lpens bredde 5-Smm. Az: TFL

R. sativus L.

Radise.

(Lu)
SEDA

AE

Heseda. Reseda.
l. 3 støvfang. Kapslen med 3 tænder

4

H

4

n

II

•• •••••• •• ••• •• ••••••••• 2•

n

2. Den modne kapsel hængende
II
n
u
m.m. opret
4'
3. Frugtbægeret fortykket. Støttebladene 2-}~mm .•.•• phyteuma
11
11
ikke
"
1--2 mm
med:i.a
4. Alle blade hele
•..•••••.•.••••••••••..••..••.••••• lu-ceola
Nedre blade delte, ofte 2 x 3-koblede
lutea
5 ~ Blad_e ne h.e le " e
e • • • • e * •••
~
e •
e ... e e • • • • • " •
6
11
f~ersn:i.tdelte med mange afsnit
7.
6. Bladene 2~-6 cm lange ••.•••...•••••.••.••••••••.•. v:i.rgata
''
4-8(-13)mm lange, kn:i.ppestillede
gredensis
7. Kapslen sammenkneben øverst. Støvdragerne kortere
end kronbladene
.•.•••.••••.••••• alt>a
Kapslen ikke sammenkneben øverst. Støvdragerne l:i.g
kronbladene
barrelieri

.

il
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C

Cl

C

••••••

ti
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•
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Reseda v:i.rgata Bo:i.ss.& Reuter 30-70cm. Bladene med 3-5 par hindeagt:i.ge tænder i nedre halvdel. Kapslen 2-3x2i-3}mm. III-VIII.

TM

R. gredensis (Jut.& Willk.) Miiller Arg.

l0-25cm. Bladene linjeformede, med 6-2 par hindeagtige tænder i nedre halvdel. Kapslen 4x4mm. 12C0-23COm. VI-IX. BA BB?: Serra da Estrela.

Il. luteola L. Farvereseda. Az: Alle øer. Lu: Alle prov:i.nser.
R. alba L. Hvid reseda. 10-BOcm. Alle blade mangefligede med
5-~0 par flige. Kronen hvid. II-VII. BAl
R. barrel:i.eri Ber-col.

30-lOOcm. Alle blade mangefligede. Kronen
hvid. Kapslen cylindrisk-firkantet. III-VII. TM

~. lutea L.

Gul reseda. AAl Ag BAl ER

H. phyteuma L.

Itapunselreseda. 25-40cm. Nedre blade altid u6.elte, de øvre undertiden 3-delte. Kronen grønlighvid. Kapslen noget pæreformet. Blomsterstilkene 3-5mm, i frugt 9-15mm. III-VIII.
AAl BA BAl TlVI

R. media Lag.

30-70cm. Ligner den foregiende, men de øvre blade
med 1-3 par sidefl:i.ge. Blomsterstilkene 2-~-3mm, i fru.g1; 5-7mrn.
I-VI. Az: MTF. Lu: Udbredt.
Sesamoides. Stjærnekapsel. Flerfr:i.g med hele blade. Kronen mangefliget som hos Reseda. 4-7 m.m. frie, enkeltfrøede kapsler, der
bliver stjærneforme-c udst~ende i frugt.

1. Stængelbladene bredt spatelformede
•••••••••• spa·thulifolia
11
linjeformede ti1 aflangt lancei:;formede
2.
2. 4-5 bælgkapsler. Stængelbladene
brede
purpurascens
11
11
II
5-8
1-7 .mm
suffru tic osa
Sesamoides purpurascens (L.) Lopez (S. canescens ssp. canescens)
10-45cm. Blomstrende klaser 3-5mm brede. Bægerlapperne r•a.
~
8l mm.

58.

III-VII. Alle provinser.
Sesamoides spathuli_folia (r<.evel.) Rothm.
5-35cm. Blomstrende
klaser 5-6mm brede. Bægerlapperne ca. ~mm. 5-7 bælgkapsler. Stængelbladene 1-5 mm brede. Sandstrand og klitter. III-VI. Ag BAl BL
1{'

.w

S. suffruticosa (Lange)
mm brede. Bægerlapperne

15-35cm. Blomstrende klaser 5-8
BB'? BL DL Idi
DROSEEA .;EAE
Drosera rotundifolia L. Hundbladet soldug. BA BB BL DL
TM
D. interr.:iedia Hayne Liden soldug. BAl? BB BL DL E
Drosophyllum lw3i tanicum (L.) Link G
soldug. 20-35cm. 10-30cm
lange, linjeformede blade, tæt besatte med rødspidsede kirtelhår.
5-10 gule blomster på en stilket halvskærm. Kronbladene 18-25rnm.
Tørre, kalkfrie steder. IV-XI. AAl
BAl BB Bl DL ER
,~HASSULACEAE
l. ffied veludviklet kronrør •••••••t1•ll'06løo•••a•ø•tt••••••••e11100 2.,
r~
Kronbladene frie
2 . E 11åri g
. "
~
3~
LL'
Flerarig
3. Støvdragere og griffel indesluttede •.••.••••••••. Mucizonia
11
11
11
fremragende
Pistorinia
e
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e
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4 e Blornsten 4-talli{;

III-VIII. BA
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Bryophyllwn

,t.

5-tallig
Umbilicus
5,. Samme antal støvdragere SO!ll kronblade
•••••••••.••.••••••• 6.
Dobbelt så mange støvdragere som kronblade
7.
11

6" De øvre blo_.de spred~te

f;@tl!ot-Ot;@eette(Y&@&t,;®(t6~c;••eeeeClitl@l!e,

Sedl..l.t'TI

Alle blade modsatte
Crassula
7. 5 kronblade ~ l!.
e. e ~ •• e
e • • It"" •
Sedurn
Over 5 kronblade
8.
8. Enårig .••••...•.•••••.•..••••..••.•.•••••••••.••• Aichryson
Flerarig
9.
9. '3-11 kronblade. Flade blade ••••••••••••••••••..•••• Ae onium
11
6-8
•
Trinde II
Sedurn
~rassula. Korsarve.
1. Sr:1å enårige med næppe kødede blade
••.••••••••.••••••••••• 2.
Flerarige med kødede blade
5.
2. Bladene ægformede og konkave. Blomsterne mes~ 3-tallige
tillaea
Bladene bredt linjeformede og glatte. Mest 4-~alsblomster
3.
3. Blomsterne m.m. siddende .••.•.•••.•••••.••....••.. aquatica
Blomsters lkene længere end bladene
4.
6

&

B
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r·r1e 1 . . . 3 sar.n.1v:r1er1
ali;id enlige
5. Blomsterne 4-taJ_lige
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6. Kronbladene 3-5mm
spa-:chulata
li
ndst 7mm
a
Jrassula tillaea Lester-G. Moskorsarve. l-8crn. Lille, mosag~ig
plante med korte, 2mm lange, tætsiddende blade, der fb,r hele
stænglen til at ligne ei; lille aks. Fugtig-:t sand og dynd. Az:
MTGJPFLC. Lu: Alm. I
II.
C. aquatica (1.) Schcnl. Korsarve. 2-5cm. Bladene 4-6mm, udstående, linjeformede og spidse. (Lu): BL: Langs Mondego-floden.
C. vaillantii (Willd.) Ro-:th Hødblomstret korsarve. 2-6cm. Bladene 2-4mm, butte, linjeformet aflange. Kronh1adene l,JrnEJ, lyserøde. III-VI. AAl
BAl DL H
C. peduncularis
n
omsterstiJ ne
Til 15mm i

59.
frugt. VII-VIII. (Lu): BL. Montenor-o-Velho.
Jrassula lactea Soland. 30 Oom. M.m. forveddet nederst. Bladene m.m. ægformede, rødrandede. Hvide 5-talsblomster i top.(Az).:ST

J. multicava Lem. 10-25cm. Noget rødlig urt. Øvre blade ægformet-runde, brat indsnørede ved grunden til en kort sti
• Blomsterne 4-tallige, rød.lilla udvendigt, blegrøde indvendigt, ca. 4
mm lange. ( Az) : SlVIPFL
.] • spa thula ta Thun b. -2C cm. Liggende og rodslaende. Bladene ægnyref ormede, let rund.takkede, ofte rødrøanclede. Bægere-i:; l-2mm,
kronen 3-5mm, hvid med svagt lyserødt skær. (Az): M
Brvonhyllum pinna tuJn (Lam.) Oken Yngle blad. lm eller mere. Porvedde t forneden. Bladene modsa"tte, enkle 11er fjersnitdelte,
ofte med småplanter i randen. Bægeret 3cm, Kronen 4-5cm, begge
bleggrønne og rødspættede, hængende. (Az): MP
Umbilicus. Navleblad. Bladene kødede og skjoldformede. Blomsterne i en lang klase.
Umbilicus rupester (Salisb.) Dandy 20-50cm. Blomsterne 7-lOmrn,
hvidgrønne eller stråfarvede, oftest hængende, med ægformede og
brodspidsede kranflige. Az Lu: M.alm.
Nikkende navleblad.
U. horizontalis (Guss.) De. Udspærret navleblad. 20-50crn. Blomsterne hvidgrønne eller stråfarvede, ca. 7rnrn, vandret udspærrede,
med lancetforrnede og spidse kronflige. Az
U. hevlandianus Webb & Berth. Gult navleblad. 60-lOOcm. Blomsterne 10-12rnm, gule, sammenknebne fortil. VI-'vIII.
Pistorinia hispanica DJ. Lyserød tragtstenurt. 5-15cm. Opret enarig, kirteldunet foroven. Bladene 6-lOmrn, spredte og trinde.
Kronen 20-25mm, rødligbrun udvendigt og lyserød indvendigt.
Mucizonia sedoides (DO.) Webb Rød dværgstenurt. 2-6cm. Glat enårig. Bladene 2-4mm, t'.J3tstillede. :Kronen 6-7mm, lyst rød.lilla.
Serra da Estrela. Over 1800m. VI-VIII. BA
M. hispida (Lam.) Berger Gul dværgstenur-i:;. 8-15cm. Ofte kiri::;eldunet. Bladene 12-18rnm, trinde, rødstri bede. Kronen 8-13mm, gu.1grøn, lyserødt anløben. IV-VIII. AAl Ae BAl BB BLE R
Aeonium arboreum (L.) Webb & Berth. Evighedstræ. 50-80cm. Med
m.m. oprette grene med tydelige blad.ar og endestillede rosetter
af omvendt lancet-kileformede, randhårede blade pa 6x2cm. Blomsterne gule, 6-7mm, i en tæt, ægformet top. (Lu): Bl E. XII I.
Aichryson villosum (Ai i::;on) Webb 8~ Berth.
Indtil 15cm. Busket
en~rig med vandrette grene. Bladene spatel-rudeformede, ca. l~cm.
Blomsterne oftest 8-tallige, guldgule. Kronbladene 5-6mm. Az: S
A. dichotomum (D:).) Webb & Berth.
Indtil 30cm. Grenene halvt
oprette, gaffelgrenede. 3ladene spatel-rudeformede. Blomsterne
ofte 10-tallige, bleggule. (Lu): E: Serra de Sin"tra. IV-VII.
Sedtun. Stenurt.
1. Blomsterne gule, strafarvede eller hvidgrønne
•.•••••••.. 2.
"
lyserøde eller hvide
6.
2. Bælgkapslerne stjærneformet udst~ende
•••.••.••••••••• acre
11
oprette
3,
3. Få blomster i løse kvaste
••••.••••.•••••.•••••..•••••..• 4.
Mange blomster i tætte kvaste
5.
4. Golde skuds bladgrunde omfattende oe; hindeagtige tenuifoliam
11
11
"
ikke stængelomfattende
pruinaturn
5. I!Ied blivende, visne blade nederst pa skuddene
forsteranum
Ingen blivende, visne blade pa skuddene
sediforme
6. Liges& mange s~øvdragere som kronblade
.•.••••••.••••... 7.
2

X

II

n

u

11

11

J.

60.
7. Blomsterne stilkede
andegavensc~
C
li
siddende
0.
8. Bladene linjeformede og udstående .•••.••.••••••••••• rubens
ti
ornvend t ægformede og til "trykte
cae spi tosur:i
9. Flertlrig, med golde skud ••••.•.••...•..••.••.•••••••.••• 10.
11
11
Enå.rig, uden
13.
10. Tæt 1rirteldur1et
e•••••(l(!C1eOe@o11>ti•o11e111etlee••······~
11ir·sutun1
Glat
11.
11. Golde skud med modsatte blade
e
e
e
e
b1-"levif oli 1Jrl
11
11
"
spredte
"
12.
12. Bladene 3-5mm. Kvastene løse, med 2-3 grene
.•.••. anglicwn
11
"
4-12mm.
tætte, med mange grene
album
1_3" Bladene d1.1nede
... " .....
e
la.f~B.fJ cae
11
glatte
14.
14. Bladene 10-20 mm
c- • • • • • •
1~tlbens
li
2-6 :'.11.lll
15.
15. Blomsterstilkene kortere end bægeret
....••••.••• arenarium
11
11
længe re 11
16.
16. Bægerbladene m.m. runde
••••••.•••..••.•••••.• pedicellatum
"
æg-lancetforme de
willkormnianum
•
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Sedurn sediforme (Jacq.) Fau Buegrenet stenurt. 25-60cm. Bladene
oftest noget blågrønne og kølleformede, m.m. oprette på de blomstrende skud. Topgrenene stærkt buekrummede. Blomsterne hvidgrønne e1ler s1.,råfarvede.
.t: li
S. forsteranum Sm. Koststenurt. 15-30cm. ligner Bjærgs1;enurt.
De golde skud med bladene samlede i tætte, endestillede duske,
ellers dækkede af visne blade. Gule blomster. Az: T. Lu: Alm.
S. tenuif oliwn (Sibth.& Sm.) Strobl Børstestenurt. 7-20cm. De
golde sk1J.d med
siddende, oprette blade med en bred, hindeformet, trelappet grun.d. Bladene visner tidligt og bliver siddende
11'. TM
~.:;omme ren over. \!I-VIII. AAl Ag BA BAl BB BL

S. pruinatum Link De golde skud lange, snoede og liggende med
en tæt, endestillet dusk af blågrønne blade. Blomsterne stråfarvede. Nord- og Tiiidtpor"tugal. VII-IX. BA BB
Ivli TM
S. acre L.
S. album L.

Bidende stenurt. BA BL

TM

Hvid stenu.rt. Alm.

S_ •• anglicurn Hud son ssp. pyrenaicurn Lange
10-'-15cm. Bladene ca.
m;n, ofte rødligt anløbne. Kronbladene 4-6mrn, hvide eller lyserøde. Nordlige bjærge. VI
II. BA BL DL
TM
j

S. hirsutum All. Haret stenurt. 5-12cm. Bladene 5-l()mm. Kronen
5-6min, ofte rødaret. Bælgkapslerne hvide. VI-VIII.
S. lagascae Pau 6-l 5cm. Tæt kin:;eldune t. Bladene 6-9mrn, trinde.
Blomsterne nikkende, ret langstilkede. Kronbladene 7mm, blegrøde
med gullig grund. Ikke nævnt
i Flora Ibe
ca.
S. pedicellatum Boiss.& H.euter 3-12cm. Bladene 2-5mm, ægfcrmetcylindriske, blågrønne. Løse, fåbloms"trede kvaste. Kronbladene
3-4mm, rød0crede. Griflen m.m. krwnmet. TM
• V-VIII.
S. willkommianum Fernandez Indtil 8cm. Som den foregående, men
mindre og tættere. Kronbladene 2-3mi11. Griflerne rette. Serras de
IVIontesj_nho, Lapa, Sstrela og Gardunha.
1

S. arenarium Brot.
4-18cm. Bladene 3-5mm, ægformede, med spore,
noget tiltrykte. Blomsterne m.m. siddende. Bægerbladene ofte uens. Kronen 4-5mm, hvid og rosaanløoen.
BA BB BL
H
S. rubens L. Hødlig stenurt. 3-12cm. Ble,grøn og ofte noget rødligt anløben, Bladene l-2cm. Kronbladene 3-5mm, hvide eller lyserøde. Oftest 5 støvdragere. I
VII.
S. cae spi to sum (.:av. ) D
Brodkronet sten urt. 2-7 cm. Of "te rødlig plante. Bladene 3-6mrn. Kronen blegrød, med brod. AAl BA E
1
].

61.
Se dum andegavense ( D~. ) De sv. 1'1 irtallig s tenur-c. l~-7 cm. Bladene
spredte (eller de nedre modsatte), ægformede-runde, tiltrykte.
Blomsterne mest firtallige, hvide eller lyserøde. IV-VI.
Sil.X I FhAG A CE AI;

Saxifraga. Stenbræk.
1. Ens.rig
• • • ~ • • • • o • • • • • • • • e e e ø o s • • • • • • • e • e - e e e • • • • tridaci:;ylites
Flerarig
2•
2. Kronbladene plettede
!I
r.:,
ikke plet·tede
.
J. Kronbladene med mange røde pletter •••••••••••••• spathularis
11
11
2 gule pletter
4.
4. Nedre støtteblade store og bladlignende. Topgrenene mest
udstående
.•.•••.••••••••.• clusii
Støttebladene oftest små. Topgrenene mest oprette
stellaris
5. Med krybende udløbere. 3-7-fligede blade
•••••• continentalis
Uden udløbere
6.
6. Kronbladene glatte ••.•••••.•••.•••..•..•...••••••• granulata
"
kirtelharede på oversiden
7.
7. Gru.,>1dbladene svagt; rund takkede ••••..••••••••••••••• cintrana
11
lappet-fligede
dichotoma
/

Saxifraga clusii Gouan ssp. lepismigena (Planellas) Webb Blød
stenbræk. 12-JOcm. Bladene 6-15cm, rude-spatel.formede, meget bløde, hårede. Topgrenene skøre. Mange af blomsterne erstattede af
bladede yngleknopper. Bjærgbække og skyggefulde klipper.
I.

:3. stellaris L. Stjærnestenbræk. 4-JOcm. Bladene 1':ile-rudeformede, skinnende, noget kødede. Over 1700m som ssp alpigena_Temesy.
~;. spathularis Brat.
Irsk stenbræk. 8-50cm. Med korte, liggende
skud med bladrosetter. Bladene 1-ncm, runde -i:;il spatelformede,
med 4-7 par tænder, lang~nilkede. BA
BL
Mi
• IV-VII.
S. tridactylites L.

Trekløftstenbræk.

S. continent;alis (Engler & Irmscher) Webh

Sølvknopsstenbræk.
6-20cm. Udløberne med rosetter af håndfligede blade. Med stilkede knopper, der er dækkede af sølvhvide, hindeagtige skæl. Stænglerne med 5-15 blomster på 4-7mrn.
VII. BA
TM

S. dichotoma Sterno. Gaffelstenhræk. 6-20cm. Lør:;formet stængelgrund. Grundbladene klæbrigt-kirtlede, 4-lOmm brede. Kronbladene
hvide, med lyserøde årer eller anstrøg. S-0m ssn. albarracinensis
(Pau)
bh. TM. III-V.
S. granulata L.

Kornet stenbræk. 2 underarter:
ssp. granulata: Grundbladene 18-40rnTn brede. Topgrenene m.:n. oprette. Kronbladene ll-16x4-8mm.
,3sp. grani ti cola Webb; Bladene 8-12mm brede. Topgrenene oftest
noget udstaende og bugtede. Kronbladene 9-13x3-5rrrrn.

S. cintrana Willk.

1C-20cm. Grundbladene runde til rudeformede,
~arede, med ret store underjordiske yngleknopper. Kalkklipper og
mure. N og V for Lissabon: Fra Sintra til Bombarral. III-VI.ER

L.
Chrysosplenium onpositifoliu.m
± *

Smabladei:; milturt;.

GHOSSULAEIAC8Jili

Ribes uva-crispa L.

Stikkelsbær. (Lu)

ttosporum. Klæbefrø. Træer e er buske med spredte, helrandede,
stedsegrønne, stilkede blade uden fodflige. Blomsterne i fablom~.otrede, skærmagtige kvaste i grenenderne. Oversædig frugtknude
med 1 griffel. 5 støvdragere. Bægerbladene sarrnnenvoksede forneden.
De omtalte arter hvidblomstrede. Blormnerne
cm.
I'. tobira (Thunb.) Ait.f.

get læderagtige

1

2-3m. Bl&dene 5-8x2-4crn, bu.-r:;-;:,e og rnetykke, med ~kinnende mørkegrøn overside og lidt

62.
indrullet rand. (Az): JFL.

(Lu): BAl E. I T-TTT

.,.._.,,i......_ e

....,_

Pi ttosnoruIY1 undulatum Vent.
Bølget klæoefrø. Træ ind til 20m.
Bladene lancetform.ede eller
lange, spidse, tynde, med noget
bølget rand, skinnende mørkegrønne ovenpi. (Az): Alle øer. (Lu):
Serras da Bu9aco og Sintra. II-III.
f-IYDBANGEA,1EA:2
Hyclrangea macrophylla ( Thunb.) Se ringe Alm. J1.ortensi e. Busk indtil 4m. Bladene modsatte, ægformede og spidse, groft savtakkede.
Endestillede skærme af blå eller lyserøde blomster, hvoraf de
indre er
og frugtbare, medens de ydre er store og golde.
(Az): Alle øer. (Lu):
• VI
PLATANACEAE
Platanus hybrida Brat. Alm. platan. Bladene u.nder } lappede,
med afskaret eller hjærteformet grund. (Lu)
JWSAUEAS
Spiraea hypericifolia L. ssp. obovata (Willd.) Dostal Vi{tespiræa.
Indtil ltm. Bladene l-2tcm, kileformede, helrandede eller
med 1-3. tænder i spidsen, med 3-5 længderibber. hvide hlomster i
siddende eller kortstilkede, skærmlignende kvaste. Nord.
Filipendula vulgaris Moench

F. ulmaria (L.) Maxim.
Rubus caesius L.

Knoldet mjødurt.

P Lu

(Az):

Alm. mjødurt.

Korbær.

R. fruticosus Brombær. Her omtales kun de 3 azoriske arter.
R. divaricatus Miiller Glinsende brombær. Bladskuddenes torne
skra eller lidt buede. Bladoversiden spredt håret, undersiden
dunet. Bægerbladene grønne med hvid rand. Az: F

E. hochstetterorum Seub.

Bladoversiden m.m. glat 1 undersiden
dunet til haret. Bægerbladene hvidfiltede. Az: MTJPFL:

R. ulmifolius Schott
bladet brombær. Bladundersiden og bægerbladene hviclfiltede. Az: Alle øer.
Hosa. Rose
1. Stedsegrøn kl.atrepJ._ante
e. " •• e ... e.
o
e ••••••
sernper~virens
Løvfældende buske
2.
2. Bladene læderagtige. Kronbladene 3-4! cm
•••••••••• gallica
11
" ikke
"
8-2 5 mm
j.
3. Bladundersiden filtet •••••••••~••••11•••ee-e•e•••e•••o••••" 4e
11
ikke filtet
5.
4. Hybenbægeret m.m. udstående eller tilbagebøjet ••• tomentosa
11
fremadrettet
mollis
5. BJ_ad_undersiden tJ3tk:ir·tlet . e • • • • • • • • • • • • 6. e • • •
rnicrantha
11
uden eller med få kirtler
6.
6. Blomsterstilkene glatte .••..•.••••..•..••..•.••••••••.••. 7.
11
med kirtel'børster
9.
7. Hyben bægeret opre 1.; og blivende. Kvistene bla.grønne
durnali ~c;
"
nedbøjet og affaldende. Kvistene e:rønne
8.
8. Bladundersiden dunet •.•.•••••.••.•••....•.••••••• dume~orum
,)
u
gla.t
e
e
~
r1i tidiJ.la
9. Undersidens ribber kirtlede e
li
ti
canina
uden kirtler
f;
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Rosa sempervirens L. Stedsegrøn rose. l-3m. Kronen hvid. Grift
lerne sammenvoksede til en lang søjle. Hybenet ca. lem, r
'
kugle- til ægformet.
l'
~~1 1 i~ ci~ L,
Sukkerrase. <l,0-8Ccm. Stænglen med torne
kirtelhørs ter. Bladoversiden mat bl~grøn, undersiden dunet og kirtlet.
Hybenet tæt kirtelbørstet. Kronen kraftigt rosenrød. (Lu)
..,_ ... e

Q'-"'·....1._-1 __ \.. ...

0

R. canina L.

1t-

--....-

Glat hunderose. Alm.

6J.
I{osa nitidula c3esser Kirtel tandet hunderose. Som canina, men
kirteltandet og med kirtler pa ribber, bladskaft
-stilk:e
Serra do Geres.
:R.. pouzinii Tratt.

Hundbladet hunderose.

H. dunmli s Be chst.
Geres.

Blc1grøn rose.

I:. du.,'Iletorun1 Thuill.

R. tomentosa Sm.

(E. vosagiaca De sp. ) Serra do

Haret hunderose.

(I-L corymbifera Borkh.)

Langstilket fili:;rose. De største torne svagt

krumme. T1vI
mollis Sm.

Blød filtrose. Tornene rette. Serra do Geres.

;{. micrantha Sm. Småblomstret rose. En æblerose med kirtelbørstede hybenstilke. Kronbladene 10-15mm, blegrosa.
Agrimonia eupatoria L. Alm. agermane. Blomsi:;erbunden helt furet,
med alle krogbørster opadrettede. 2 underarter:
ssp. eupatoria: Indtil 40cm høj. Ikke l~dden. Blomsterbunden 5-7
mm bred. Lu
ssp. grandis (Asch.& Gr.) Bornm.: I
til 150cm
j. Ladden. Blomsterbunden Jmm bred. Az: SMTGJPFL

A. procera
lr.
Vellugtende agerm~ne. Blomsterbunden halvvejs
furet, med de ydre krogbørster tilbagebøjede.
Sanguisorba hybrida (1.) Nordborg Klæbrig bibernelle. Indtil
cm. Klæbrig og kirteldunet. Hovederne mest under 1.-tcm, i en aben
top. Blomsterbunden 2f;-Jmm, med lænederihber. }\bredder, skovbryn.

S. ancistroides (Desf.) Cesati

Skællet bibernelle. Stænglen forneden dækket af gamle bladskeder. Underbægret glat eller svagt
netribbet. ?

S. minor Scop.
ssp. magnolii
næppe kantet,
ssp. muricata
vorter, med 4

Bibernelle. 2 underarter:
(Spach) Briq.: Vortet bibernelle. Blomsterbunden
stærkt vortet. M.alm.
ariq.: Vingefrøet bibernelle. Blomsi:;erbunden uden
vinger. M.sj.

Geu.m urbanum L.

:Febernellikerod.

G. silvaticum Pourret Skovnellikerod. 15-40cm. Stænglen ugrenet,
med 1-3 lidt nikkende blomster. Bægeret udspærret efter blomstringen. Planten blødharet. Kronen gul.
Potentilla. Potentil.
·~
1. Bladene finnede
H
;fingrede
3.
2. Blomsterne gule
rupes0ris
"
hvide
J. Blomsterne hvide
n
gule
5.
4. Bladene
takkede mod spidsen. Kronen 6...... montana
11
tandede næsten til grunden. Kronen ca. 5mm
sterilis
5. Alle eller de fleste blomster
tallige
.••••..••..•..•.•. 6.
7.
Alle blomsi:;er 5-tallige
anglica
2
x
1Jægeret
Aronen
6. Stænglerne rodslående.
ca.
li
li
11
11
erecta
ikke
1 X
"
7. Stænglerne krybende og rods
nde
.••••••.•.••••.... reptans
n
ikke krybende eller rodslaende
asturica
ueee

Potentilla anserina L.

ec,
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Gåsepotentil. TM

P. rupestris L. Klippepotentil. 20-60cm.
smablade, stængelbladene jordbæragtige. TM

blade med 5

P. asturica rothm.
12-SOcm. M.m. udstående tæthåret. Stænglerne
opstigende. 5-7 småblade. VI-VIII. BA

Potentilla erecta (L.) h~iuschel

Tormentil. Az Lu

P. anglica Laicharding Liggende potentil. Az: SMTJPFLG
P. reptans L. Krybende potentil. Az: MJP. Lu
P. montana Brat. Kløverpotentil. 5-2Ccm. Ligner den følgende,
6en med svagttandede blade. Nord.

P. sterilis (1.) Garcke Jordbærpotentil, NV. Sj.
Fragaria vesca L. Skovjordbær. Az: Alle øer. Lu
Duchesnea indica (Andrews) Focke Indisk jordbær. Jordbærlignende
plante med gule blomster, men med smagløse jordbær. Yderbægerbladene m0 cl trcta•1~ 0 t snid~
(åz)· MTI~~L,
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Alchemilla transiens (Buser) Baser Indtil 30cm. Bladene h/mddelte med 5-7 aflange- til omve
t ægformede smiblade. Over 1700m.
Serra da Estrela.
Aphanes arven s L. Alm. dværgløv2fod. Planten grtlgrøn. Bægerbladene skråt udst~ende. Fodfligenes lapper så langesom brede. Sj.
, . .; ,.,..,,,~
('30·
00
X "[; - i\
T)
C;,~,-f
I'
..;.
~
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,,
1,ØVl:..J.0.
.,.c a.·
,0l.o,:i,-·~-·,eu0er,
1cO
uLJct r,.cgvev
aværg
A' • LJ..1..v.cvl.-a.c;Ja
Planten gulgrøn. Bæeerbladene opret1:;e-sa:rrmenknebne. Ji'odfligenes
lapper længere end brede. Az: MTGJPF:. Lu
Y'~~

A. cornuconoides Lag.

Skedet dværgløvefod. Op til 15cm. Stænglen
opret, kraftigere end
s de foreguende. Bladene siddende. Fodfligene danner en stængelomfattende skål og er tæt taglagte.
F ~,-ult=,,.,.,..en 2~4 - 3.1.mrn
.1.
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Cydcnia oblonga Lliller Kvæde. 1 5m. Busk med ægformede, helrandede blade p~ 5-lOcm med filtet underside. Lyserød blomst. Frugten 2 3!~m, æble- eller pæreformet, gul og filtet. (Lu)
Pyrus. Pære.
1. Bægeret affaldende. Kvistene brunlilla .•••.••.•••.• cordata
It
blivende. Kvistene gra eller brune
2.
2. Bladene tynde. :Kronbladene 10-l 7x7-13mm ••.•••.••.. py-raster
li
11
tykke.
8-10x5-7mm
bourgeana
Pyrus cordata Desv. Hjærtebladet pære. Busk eller
lle træ indtil om, med udst~ende, ofte ~ornede grene. Bladene 2 5~cm, m.m.
ægformede, rundtakket-tandede med afrundet eller hjærteformet
grund, dunede som unge. Frugten 1-l}cm, rund og rød.
I). pyraster Burgsd.

Vild pære. Serras do Geres og do Larouco.

P. bourgeana Decne Træ
til lOm. Nedre grene tornede. Bladene
2-4xl1-3~cm, fint rundtakkede. Helt nye blade filtede. Frugten
17-25mm, gul og brunplettet til næsten hrun.
Malus silvestris

ller

Skovæble. Bladundersiden glat.

M. dcmestica Borkh.

Sødæble. Bladundersiden filtet.

Sorbus aucuparia L.

Alm. røn. Over 1000m.

fLu)

S. torminalis (1.) ]r.
Gardunha. M.sj.

(Az): S.

Tarmvridrøn. Serras da Geres, Nogueira

S. latifolia (Lam.) Pers. Bredbladet røn. Bladene 6-13cm, ægformet-runde, 1-1{ x sa lange som hrede, med 7-9 par svage, tre
tede lapper. Frugten 2cm, gulligbrun.
Eriohotrya japonica (Thunb.) Lindley Japansk mispel. Lil
træ
op til lOm. Bladene 12-25cm, bredt lancetformede, tandede, med
rødbrunt filtet underside. Blomsterstanden tPt rødbrunt filtet.
Frugten 3-6cm, orangegul, ellipsoidisk. (Az)! Alle øer. (Lu)
-Gil
med
Amelanchier ovalis Med. bur
sk bærmispel. Busk
ormede
slanke, ofte cpre~te grene og næsten sort bark. Blade
til omvendt rundagtige, savtakkede, først hvidfiltede pc~ under-

6 5.
siden, senere glatte. Hvide blomster med ganske smalle kronblade.
0 rat·~euus moYoay~~
q. ssp. brevispina ( 'TI 'Y17P) 1.:V·1"a"''(·,r,
(
Engrif'-·
et g ..
'tl Q J.lC:L
let hvidtjørn. Alm.
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Prunus.

1. Bladene stedsegrønne og læderagtige
11
løvfældende
3.
2. Bladstilke og unge kviste mørkerøde
.•.•••••••••• lusitanica
11
11
11
11
bleggrønne
laurocerasus
3. Bladet 0,8-1,4 x så langt som bredt
h
"
2-4 x sa langt som bredt
4. Busk.
Unge grene dunede
e ••
e ••• •
m2{,Y.1a le b
Lille træ med glatte grene
armeniaca
5. Bladet bredest i øvre halvdel
11
11
i nedre
"
Bladundersiden
dunet
6.
e
e
e •
e
c.
~ e ~ • e
e
dornes ti Ca
!I
glat
7.
oersica
7 Bladet 3 x sa langt som bredt, 6-8 x stilken
li
~
8.
2 X "
n
u
li
'
3-4 X
"
p
ceras11s
u. Bladet enkelt savtakket, skinnende ovenpa
li
11
avium
dobbelt
::cJpinosa
9. Større blade 3-4 cm
ti
'.;i-12 cm
"
10. Bladet 3 x
langt som bredt
.•••.•..••.•..•••••••. dulcis
11
l!-2 x
langt som bredi:;
padus
,/
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Prunus persica (L.) Batsch Fersken. Kan1;ede, rødlige kviste.
Bladene noget brunliggrønne. (Lu)
P. dulci s
cm. (Lu)

(Mille r) '/Ve h1-i

Mandel. Bladene lance 1:;f ormede, 5-6xl·}-2

P. armeniaca L.

Abrikos. Unge blade og kviste rødlige. Bladgrunden afskc=,,re1; eller lidt hja:,rteformet. (Lu)

P. spincsa L.

Slien. 2 underar1;er:
ssp. spinosa: Kvistene dunede eller filtede. Blomstersti
ne
mest enlige. Nord.
sso. insitioides (Fie.& Jout.) Franca: Kvistene glatte. Blomsterstilkene mest 2 sammen.

P. domestica L.

2 underarter:
ssp. domestica: Blomme. Unge kviste og bladstilke m.m. glatte.
(Lu)
sso. insititia (L.) Schneider: Kræge. Unge kviste og blomsterstilke tætdunede. tLu)
P. avium L. Puglekirsebær.

P. cerasus L.

Surkirsebær.

(Lu)

P. mahaleb L.

Klippekirsebær. 2-6m. Bladene bredi:; ægformede, næsten hjærteformede, 4-7cm,
1
dsede, finttakkede, lidt læderagtige. 3-10 blomster i en kort klase. Sor1; bær.

P. oadus L.

Hæg.

Serras do Alv~o, Bu9aco og Esi:;rela. M.sj.

P. lusitanica L. Portugisisk lavrbærkirsebær. 3-Bm. Bladene med
meget mørkegrøn overside, 8-13cm, uden kirtler nær stilken. Blomsterne i klaser. Sortlilla bær. 2 underarter:
ssp. lusitanica: Bladene
_ 5cm brede. Klaserne med 50-100 blomster. Ll:t
ssp. azorica (Mouillef.) Pranco: Bladene 4;-6lcm brede. Klaserne
med 20-30 blomster. Az: MTJP
P. laurocerasus L.

Lavrbærkirsebær. Som den foregaende, men bladene ofte mere stive og ofte med 1-flere kirtler nær stilken.
(Lu)
LEGUivIINOSJili

66.
1. Mange støvdragere. Bladene

eller 2 x fi.11nede
e•• Acacia
Højst lC støvdragere
2
2. :Bladene 2 x finneo.e
lf
anderledes
3.
3. I det mindste nogle blade finnede eller fingrede (hertil
arter med store, smabladslignende fodflige)
•.••.••.•• 4.
Bladene enkle eller trekoblede
26.
4. Bladene ligefin11ecie
fill}Øf'O@ee-e-eeeeee••~••o@••••••••ee&l;fl(!>til.
5...
11
uligefinnede
11.
5. Træ. Kronen mangler .••••••••.••.•.••..••..•••..•. Jeratonia
Urt eller halvbusk. Kronen til stede
6.
6. Bladskaftet ender i en torn. Halvbuske .•..••..•. Astragalus
"
uden tern. Urter
7.
7. Stænglen vinget eller smabladene ligestrengede •••• Lathyru~
11
uvinget og små.bladene fjerstrengede
c:.
8. Alle bægertænder mindst 2 x røret .••••.••••••..•.••••• Lens
Mindst 2 bægertænder kortere
J,
'J. Akselbladene meget stø_cre end smabladene .•.•••••....• pj_sw,1
li
ikke
It
li
li
le.
10. Griflen kun dunet p2. oversiden .•••....•...••••••. Lathyrus
11
anderledes dunet eller glat
Vicia
11. Bladene fingrede
...•....•..•••••..••.•..•.•••••..• Lup1nus
11
uligefinnede
12.
12. Blomsterstilkene udgår m.m. fra samme punkt ..•••.••..•• 13,
Blomsterne enlige, i klaser eller ~ætte toppe
19.
13" Bælgen en ledbælg
.• t1"e•••••••o••••C1•"•••e;••e~e•et1••**"" 14.
11
ikke leddelt
16.
14. Bælgen stærkt ne tare t. Kølen but
. . • . • . • • • • . • . • . Orni
;3
11
11
11
ikke
spids
15.
15, Bælgen med ensidige, dybe indskæringer ...••••• Hippocrepis
"
lidet inds~{tret, m.m. symmetrisk
'.Joronilla
16. Bælgen med 2-4 kraftige vinger .•....•.•.••. Tetragonolobus
t1
uvinget
17.
17. 5 ret ens småblade, hvoraf 2 er akselstillede
.•.•••••.• 18.
Småbladene anderledes. Bægeret m.m. rørformet
Anthyllis
18. Kølen but. Kronen hvid eller lyserød ••••••.••••. Dorycnium
11
spids, med et næb
Lotus
19. Småhladene tydeligt ligestrengede .•••.•...•••••.• Lathyrus
11
fjerstrengede eller med ;.1tydelige
deribher
20.
2C Bælgen lecldelt
••e•e••e••"lll!•••••"øoO!•"•••••••"t1••••C1•••• 210
11
ikke leddelt
22.
21. Blomsterne enlige i bladhjørnerne
•...•.••...•.
acre s
11
i klaser
Hedysarum
22. Bælgen savtakket ..•..••.•••......••.•....•••.•••
serrula
0
ikke savtak~rnt
23.
23. Bælgen kort, med tandet rand
e
~
e
On O bry C 11i s
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ik..1-cc t21:r1det
24. I(ølen 1r1ed_ et næ'h
11
uden næb, men 1J.ndertiden brodspidset
n

øt>•t<ee•••o41•••.a;C'iG6'0$Q-l!(F~•&•~eoesl>•o•

2 4.
Lot1.1s

2 5.
Griflen glat
.••....•...•.••.•.....•..•..••..... Astragalas
11
dunet på u.ndersid.en
Vicie"
26. Småbladenes ribber
den of~est tandede bladrand
.•••• 27.
Il
li
11
ikke den oftes-r:: helrandede rand
Bælgen spiralsnoet med mi st l vinding
dicag~,
0
2 , .•
jst segll{T·urr1rnet
Alle støvdragere sammenvoksede. Planten ofte kirteldunet
s

J_ f~ri og ·J fJarnrner1voksede stø\rd1-1agere
;~ J,
2J.
omsterne i en smal klase
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Melilotus
u
i et t1ove a_e eller få sa,mr1e n
3l~.
30@ Bælger1 ?-20 gange ~[1-, lar1g' S01~ ?red
. e **
~
e ~
JJ_,t
!/
~
--, e re t·
"1'
iCOrl,,
m.m. inaes 1 Uut e -\V- -.l. 1~udcg,.~-. r· l• f 1 i· Y_,.!
31. 2-4 hvide eller lyserøde bloms·ter sammen •...•.•• '.l.'rif cliuE1
Gule eller evt. lillaanløbne blomster
3~.
&

T

f;.

$

~.
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32. P'lercirig
e •
e- • • • ~
e
i/I e a_ i C 8"g O fa 1 Ca t a
Znarig
Trigonella
33. Plan ten G c:: rn e ·t
" • * ... ., • e .. "' • e e • " e e * • • • o • ., o • • o * " e • e • ~ s- e • j 4 e
ikke ternet
38.
34. Bladene reducerede til tornede fyllodier
••.••••.••.••. 35.
ikke tornede
36.
3 r;./ Blade og grene mest spredte. Bælge lidet udragende .• Ulex
li
li
li
modsatte. Bælgene tydeligt udragende
Stauracan-chus
36, Bægeret lige afskiret
.•.•••.•...••••..•••••••• Jalycotorne
B
tandet eller tol~het
37.
37. Bladene og grenene mest spredte
ee•e••••&•e••••••• Genista
11
11
11
11
rnodsa tte
E chinospar1;i urn
38. Unge kviste meget bredvingede. En husk ••.• Charnaespartium
11
11
11
ikke
3 'J"' Blader1e he l.e ....
e a •• e
« ~ •
e e
e • e • e
40.
Nogle blade trekoblede
45.
40. Enarig • • . . . • . • • • . • . • • . • . • • • . . • . • • • • • • • . • . • • • • . • • • • • • • . 41.
Busk eller flerarig urt
42.
41. Bladet græsagtigt linjeformet .••..••..•.•.....•. Lathyrus
11
omvendt ægformet til elliptisk
Scorpiurus
42. Bægeret kløvet til erunden foroven •.......•.•••• Spartium
11
j_kke kløvet til grunden
43.
43, Bægerets overlæbe med 2 korte t~nder ..•.....•.••• Jytisus
11
11
d vbt kløvet
·
44.
44. Bælgen kugleformet opblæst
••..•••••••.•.•••••.•... Lygos
11
ægformet, aflang eller seglkru.m.:11et
Genista
45. Småbladene tydeligt kirtelprikkede. Kronen lilla eller
hvid
•...•..• Psoralea
Småbladene ikke kirtelprikkede
46.
46. Bælgen leddelt ••...••••.....•••••••••••.•.•••.• Joronilla
!I
ikke leddelt
47.
47. Bælgen med store, knudrede kirtler ••.•..••••. Adenocarpus
"
uden ss"danne kirtler
48.
Bælgen 10-20xl-2cm. 3 småblade på l-4cm
Anagyris
6
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meget mindre

49. Bægerets overlæbe med 2 korte tænder
11
11
dyht kløvet

·········

-

4J.

•.•.•.•••.••• Jytisus
50.

50. B~:;3gerr·ør·et tydel_ie;--c kortere end læl)er11e

.•.

fsf)

_A.rgyrolo1Jium

mindE,t sa langt som læberne
51.
51. Blomsterne i hoveder fra blad ørnerne ••••••••..•. Teline
11
i endestillede, m.m. afgrænE3ede relaser
Genista
11

:_;eratonia silig_ua L. Johannesbrødtræ. l-8m. Stedsegrøn. 2-5
par ligefinnede, elliptiske til næsten runde, læderagtige smablade med mørkegrøn, skim1ende overside 0 6 lys underside. Grønlige, kronløse blomster i klase. Bælgene brune, affladede, 10-25
x 2 cm. (Lu)
Gleditisia triacanthos L.
Tretorn. l-7m. Kvistene brune og
skinnende, længdestribede. Kronen næsten regelmæssig, grønlighvid, med 3-5 blade
bægerets længde. (Lu)
Acacia. Blomsterne gule eller
de med talrige støvdragere i
aks eller kugleformede hoveder, hvorved. blomsterne ligner mimosernes. Bladene enten dobbeltfinnede eller ogsa reducerede til
bladlignende bladsti
(fyllodier). De fyll~diebærende arter
kan være svære at skelne fra Eucalyptus, n~r de ikke har blomst
eller bælg, men mangler dog den ribbe li
inden fer bladkanten,
som Eucalyptus har. Plantede arter.
1. Alle blade 2 x fjersnitdelte
•••••••••••••••.••••.••.•••• 2.
De modne blade reducerede til bladlignende fyllodier
4.
2. 2-7 par bladfinner. Tornede fodflige
•••..••••••••••• karoo
11
8-20 par
•
li'odfligene re
erede
3.
3. Kviste og ,J.nge blade hvidfiltede. Små.bladene
dealbata
11
11
11
"
"
gulliglcidne.
mearn.sii

4. Fyllodierne med 2-6 længderiboer

.•..••.••.•..••..•••••••. 5.
l længderibbe
7.
5. Barken grå og glat. Blomsterne i klaser ••••••••• longifolia
11
brunlig og fure-i:;, Blomsterne i hoveder
6.
6. Liggende busk. Fyllodierne 3 cm .••..••••••••..•••• cyclops
Træ. Fyllodierne 6-13cm
melanoxylon
7. Fyllodierne stærkt seglformede .•.•.•.•••.••.••••. pycnantha
11

11

n.::e.r)r:1e

tf

8*

u

8. Hovederne 10-15mm brede. Kvistene blagrønne,

nde
c'J ar1op:t1:rlla
Hovederne 4-6mm brede. Kvistene ofte brune, ikke hænnde
rei:;inodes

Acacia karoo Hayne Tornakacie. Busk indtil 4m. Fodfli
5-lOcm pi ældre grene. Blomsterne gule. (Lu)

tornene

A. dealbata Li
Sølvakacie. -3Cm. Barken
. Bladene
blaliggrønne. Bæl n l0-12mrn hred, i
snævret mel m frøene. Blomsterne bleggule. (Az) (Lu)

A. mearnsii De

ld. Garveakacie.
• Bladene
)
Bælgen 5-7rnm "bred, indsnævret mellem
ene. (
1
a-"1 .Pc, ~1 ~ a
( Av'Q t.'V''
"F1"
t.;::,__!_'(:.:i_r'.i e.
• 1?:t""_,1 1
,V • 1 1,'1
\....lg,
segrønne. Blomsterne gule. Bælgen trind, næsten ret. (
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,,_i-i.,$

1

r"r'\

.J..,V.l..!..b..J..,...L

)...;_..J...

\

.l..!..

......
.L -,

A. melanoxylon R.Br.
sterne flødefarvede.

0

V).)

)

...L

'-"'',..'---'l.,_,._

• Barken mør
(Az):M. (Lu)

erne ly)

........

brun og dybt fure~. Blom-

A. pycnantha Be
Seglakacie. -12m. Fyllodierne friskgrønne.
Blomsterne mørkegule. Bælgen næsten ret. (lu)
A. cyanophylla Lindley Bla akacie. -lCm. Fyllodierne m.m. blaO'•~ø·"ne
Tlc,:,l
!Yen \c.-u·J...,l.1.).v
c:;+•_n·~',+ "·na"
o·-iørc.'
""'"'11_,_·:..1.:.1
e·r .1_..._/..,J_l..,,
-F'-,-,øe,~e 6 t'"..;._1Ll.
T '" l
b~l.J..
,,.
D·.J:·..Lb
..L.,1,. .... 101
....
~u
.i.:.1t.:
1

A. retinodes Schlecht.

Lysegrøn akacie. Fyllodierne lysegrønne.
Bælgen næppe eller lidet indsnøret. (Az) (Lu)

Anagyris foetida L. Stinki:;ræ. l-4m. Stinkende busk med guldregnsagti
blade. Kronen gul, 1B-25mm. Fanen meget kori:;ere end
køl og vinger,
te med en son:; plet. I-V. AAl Ag BAl
~al·y·cotome villosa 'Poiret) Link H&ret bæ2,·errP vvel. 11-J-m. Gulblomstret, tornet busk, kende g p~ det lige afskarne bæger.
Bladundersider, unge kviste og bælge m.m. ladne •
(

'

.]y ti SlJ.fJ

•

(~ yve 1

\

.

0

L.

U

'-'

.

1. Kvistene 5-10-vingede; vingerne med T-formet tvær

t

trinde eller kantede
3.
P:ronen. g·ul. I{>.ri stene stive
e ø ••• e
e e ~
e e " e •• ø e •
pl.l1. . gar1s
It
d.
!I
mul tifloruc::;
høje li
3. Alle blade stilkede
.•••••.•.•••.•...••...•..•••.• baeticus
"
eller i det mindste de udelte blade
nde
5.
11

2

G

fi

5~ BcBlgen rn$m. opblæst, t:J:

fi'

6

@'

$

•

t
striattÆ.S
stærkt sammentrykt, glat eller
ltrykt haret
6.
6. Alle blade
ddende
•.••...•.•••••••••.••••••• grandiflorus
De
1
blade sidde
, de 3-koblede stilkede
se
us
~&eeqecr.ti@@caee~••t.ti@O

n

Cvti sus -n11r,a-,n1'~
--'-u--,__~JJ". .,...~--_o " - 0

(\

grenet, risformet
mm. Kronen mørke

c.

L i'\ Boiss. Pyrenæisk
1. 30-lOOcm. Stærk~næsten uden blade. Blamsterstilkene 4-7
l:strela.
&

. Si:;ærktgrenet
med
multiflorus (L'Her.) Sweet 1ede,
øvre
enkle.
Blomsterstilkantede grene. Nedre blade 3-k
.ken

b9.

~tisus baeticus (WebbJ Steudel Syvkantet gyvel. 2-7m. Alle blade trekoblede. Blomsterne 1-7 sammen. I-IV. AAl Ag BAl E
C. striatus (Hill) Rothm. Stribet gyvel. l-3m. Grenene stribede,
ofte 8-10-kantede som unge. IV-VII. Ikke R
C. grandiflorus DC. Storblomstret gyvel. Unge kviste 5-kantede,
ældre trinde og stribede. Fanen 18-25mm. 2 underarter:
ssp. grandiflorus: Bælgen med mange hår på 3-4~mm. V-VI.
ssp. cabezudoi Talavera: Bælghårene l-2mm. III-IV. SV- og S-kysten.
C. scoparius (L.J Link

Alm. gyvel.

(Az): Alle øer. Lu

Teline monspessulana (L.J Koch Bredbladet krusbælg. l-3m. Bladene 3-koblede; småbladene 6-17x4-1Umm, tvesidigt hårede. Blomsterne i hoveder med et par svØbblade under. Bælgen 2cm dunet. I-V.
Az: MGFL. (Lu)
Genista. Visse.
l. Ingen torne

2.
3

e

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2•

Med torne
4.
Bælgen ægformet. Fanen trekantet, kortere end kØlen micrantha
"
smalt aflang. Fanen= kØlen, bredt ægformet
3.
:E'ctnen med en hår stribe (sj. glat)
..••......•....... f lorida
tæt og jævnt silkehåret
cinerascens
Fanen så lang som kølen. Fodfligsvorten 3-ribbet ......... 5.
kortere end
1-r ibbet
6.
Fanen glat til svagt silkehåret ................•... hystrix
tæt silkeharet
polyanthos
Mange blade med 3 småblade .............•.....•.•......... 7.
Alle
1 småblad (evt. med tornede sidesmåblade)
8.
Småbladene 4-bx~-lmm. Stænglerne 6-7-ribbede
ancistrocarpa
11

4.

11

"

5.

11

6.

11

7.

3%-10xl-2rnm. St~ær1glerne 4-5-ribbed.e

"

triaca.n.thos

8. støt.tebladene under l:rn.m ..••.........•.............. falcata
"
over lrnm pa de nederste blomster
9.
~. Bladundersiden glat. Bælgen valseformet med seglf. spids
10.
dunet.
m.m. ægformet
11.
10. Bægeret 5-6mm, udstående dunet ligesom bælgen
berberidea
3-4mm, glat. Bælgen glat
anglica
11. Fanen udrandet. Øvre bægertænder~ x de nedre
tournefortii
"
spids. Øvre bægertænder ca. = de nedre
hirsuta
11

11

11

Genista florida L. Mangeblomstret visse. l-2~m. Bladene enkle,
10-25rnm. Blomsterne ll-15rnm, enkeltvise i ofte mangeblomstrede
klaser. V-VII. BA BL DL Mi TM
G. cinerascens Lange (C. obtusiramea p.p.)
40-lUOcm. Stærktgrenet fra grunden, opret, fåbladet, risgyvelagtig. Blomsterne i
klaser, hver med 2-3 små blade under sig. V-VII. BA DL Mi TM
G. hystrix Lange Pindsvinevisse. -lm. Grenene stive og tykke,
ender i kraftige torne. Blomsterne 2-flere sammen i klaser pa 4
cm eller mere. V-VII. AAl BA BB TM
G. polyanthos Roemer
Ag BAl

30-~0(150Jcm. Som den foregå.ende. II-IV.

G. anglica L. Engelsk visse. 30-lOOcm. Grenene glatte eller dunede. Bladene 4-lOmm, glatte. Akselbladene ikke tornede. IV-VI.
G. falcata Brot. Unge kviste og bladundersiderne svagt silkehårede. Akselbladene ikke tornede. III-VI. AAl og nordpå.
G. berberidea Lange 50-150cm. Stærkt tornet. Unge kviste tæt
udstående hårede. Akselbladene noget tornede. III-IV. BL DL Mi
G. micrantha Ortega Småblomstret visse. 15-40cm. Spinkle, udstrakt-opstigende, lidet grenede grene. Bladene enkle, glatte,

70.
12x2mm. VI-VII. Ba Mi TM
Genista hirsuta Vahl Lådden visse. 30-lSOcm. Bladene 6-lSmm.
Akseltornene kraftige, mest ugrenede. Blomsterne i tætte, endestillede klaser. Bægeret 5-8~mm. III-VI. AAl Ag BAl E
G. tournefortii Spach ~0-40cm. Liggende eller opstigende, lidet
tornet. Ellers som foregående. IV-VI. BLE R TM
G. triacanthos Brot. Trebladet visse. 30-200cm. Med enkle, tredelte eller grenede akseltorne. Blomsterne mest i løse, endestillede klaser. Bægeret 3-4mm. III-VI. Ikke TM
Chamaespartium tridentatum (L.) Gibbs Stor vingevisse. 25-lOOcm.
Stærktgrenet busk med vingede, bølgede, yngre grene med 3 tænder
eller lapper i spidsen. 3-10 blomster i korte klaser. 3 ssp.:
ssp. la~ianthum (Spach): Fanen jævnt håret. Grenene bredvingede.
II-IV. AAl Ag BA BAl BB R TM
ssp. cantabricum (Spach): Fanen glat eller med hårstribe. Grenene 5-14mm brede, bredvingede. IV-V. AAl Ag BA BB BL Mi R TM
ssp. tridentatum: Fanen glat eller med hårstribe. Grenene 2-3rnrn
brede, meget smalt vingede. III-V. AAl Ag BAl BB BLE
Echinospartium ibericum R.Mart.& al. (E. lusitanicum)
Torngyvel.
0,2-lm. Kraftigt tornet busk med modsatte grene og 3-koblede blade. Bægeret opblæst og klokkeformet. VI-VII. BA BB Mi TM
Lygos sphaerocarpa (L.) Heyw. (Retama s.) Gul risgyvel. 2-3m.
Stærktgrenet, risformet busk med m.m. oprette grene. Bladene enkle og hurtigt atfaldende. Gule blomster på 5-8mm i korte klaser. IV-VII. AAl BA BAl BB E TM
L. monosperma (L.) Heyw. (Retama m.) Hvid risgyvel. 2-3m. Som
den foregående, men grenene hængende og kronen 9-lO~mm og hvid.
II-III. Ag BAl (BL DL ER)
~~rtium junceum L. Spansk gyvel. ~-3m. GrØn, risformet busk
med enkle, aftaldende blade. Blomsterne 2-2~cm, i løse, mangeblomstrede klaser. IV-VII. Az: STGJPFL. (Lu): Ikke BB
Ulex. Tornblad.
1. Forbladene (lige under bægeret) 2-7~mm brede .... europaeus
"
hØjst 1~(2)mm brede
2.
2. Stænglerne med bløde "blade" hist og her ........... densus
"
uden blade
3.
3. Stængler, grene og torne, tiltrykt, ret silkehårede •.... 4.
"
"
"
anderledes hårede
7.
4. Bægeret mest 10~-12mm, sølvagtigt ............... erinaceus
6~-lOmm, gult, gyldent eller brunt
argenteus
"

li

7. Fanen næsten 2 x bægeret: b~-llnun og 5-6~rnm ..•. micranthus
"
højst 2mm længere end bægeret, dette 7-lSmm
8.
8. Stængler og grene med store, udstående+ korte, tiltr. hår 9.
"
"
"
uden
hår
10.
9. Bægeret mest 12-lSmm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jussiaei
"
7-8~mm
minor
10. Tæt dækket af korte, ringtormede hår .......... eriocladus
HØjst med få ringhår
11.
11. Bægeret mest 9~-12~mm; overlæben 2~-4~mm bred .. australis
li
"
7-lOmm; overlæben 2-2~mm bred
airensis
li

"

Ulex europaeus L. Alm. tornblad. Vingerne tydeligt længere end
kølen (eneste art). Fane og vinger længere end bægeret. 2ssp:
~sp. europaeus: Forbladene 2-Jx2-3,Smm. AAl (Ag) E Mi TM. (Az)

71.

ssp. latebracteatus tMariz) Rothm.: Forbladene 3-5~x3~-7mm.
Ulex minor Roth Lidet tornblad. 10-lOOcm. Sidetornene knippestillede ved grunden af hovedtornene. VII-III. Ikke BB. (Az) :TL

eu.

densus Welw. Tæt tornblad. 20-SOcm. Meget tæt grenet og pudedannende. Bægeret 12-14mm. IV-VI. E (Lissabon, S. da Arrabida).

u.

erinaceus Welw. 10-40cm. Tætgrenet og pudedannende; sølvagtig
af silkehårene. II-VI. Ag (Cabo de San Vicente, Punta de Sagres).

U. argenteus Welw. SØlvtornblad. 25-120cm. Grøn eller sølvgrøn.
essp. argenteus: Tornene svage. Bægeret mest 7~-8~mm; overlæben
l~-2mm bred. XII-VI. Ag BAl
ssp. subsericeus tCout.) Rothm.: Tornene kraftige. Bægeret mest
9-lO~mm; overlæben 2~-3~mm bred. I-V. Ag (fra Faro og østpå).

u.

micranthus Lange Kortbægret tornblad. 20-lOOcm. Glat eller
fåhåret. III-V. BA (BAl) BL DL E Mi

U. eriocladus Vicioso Grat tornblad. -lm. Hvidgra eller grågrøn.
Bægeret mest 8-~~mm, ofte spredt mørkhåret. XII-V. AAl BAl
U. australis Clemente -lm. MØrkegrØn eller gulgrøn. 2 ssp.~
ssp. australis: Bægerets overlæbe 3-4~mm bred, buget eller afrundet. XI-V. Ag
~ssp. welwitschianus (Palcnh.) E.Santo & al.: Bægerets overlæbe
2~-3mm bred, med tilsmalnet til kileformet grund. I-V. M + S

8U. airensis E.Santo & al.
-1,Sm. Mørkegrøn eller gullig. Tornene m.m. glatte. XII-VI. AAl BB ER
U. jussiaei Webb

-2m. Mest mørkegrøn. I-VI. BLE R

Stauracanthus. Tornblade med mere åben forgrening og m.m. modsat
forgrening. Bægeret med rørformet grund. Mest III-V.
S. genistoides (Brot.) Samp.
50-lSOcm. Bægeret 9-llmm, læberne
ret ens. Fanen glat til fåhåret. Forbladene 0,4-0,7mm brede.
S. spectabilis Webb 50-130cm. Bægeret 12-14mm, læberne ret ens.
Fanen noget dunet i øvre~. Forbladene 2~-4mm brede. Ag BAl
S. boivinii (Webb) Samp. -50cm. Bægeret 5-Hmm, overlæben~ x
underlæben. Fanen tætdunet. Forbladene 0,4-0,7mm brede. Ag BAl
Adenocarpus. Kirtelbælg. Buske med orangegule blomster.
1. Småbladene (10)15-25mm, sølvgrønne . . . . . . . . . . . argyrophyllus
3-13mm
2.
2. Bægeret uden kirtler
•• ••• ••••••• •• •• •• •• •• •• ••••• •••• • • •• 3•
med
4.
"
3 . Blomsterstandene med 2-7 blomster .......•....... telonensis
li
over 7 blomster
complicatus
4 . Blomsterstandene med 4-8(12) blomster, ret tætte anisochilus
mest 30-80 blomster, ret åbne
lainzii
11

li

li

li

li

Adenocarpus complicatus (L.J Gay Alm. kirtelbælg. -3m. Bleggrøn.
Bægeret 5-Hmm, hvidhåret. Fanen 10-14mm. IV-X. AAl BA BL TM
A. lainzii (Castrov.) Castrov. Klasekirtelbælg. -3m. Mørkegrøn.
Bægeret 5-Hmm, glat til fahåret. Fanen 10-14mrn. IV-VI.
A. anisochilus Boiss. MØrk kirtelbælg. -3m. Mørkegrøn. Bægeret
5-9mm, glat til håret. Fanen 16-20mm. VI-VII. Ag (S. de Monchique)
A. telonensis tLoisel.) DC.
Lav kirtelbælg. -l~m. M.m. græsgrøn.
Smabladene 3-7mm. Bægeret 7-lOmrn. Fanen ll-18mm. V-VII. AAl BAl
A. argyrophyllus (R.Goctay) Caball.
sølvkirtelbælg. -4m. Bægeret
låddent, med eller uden kirtler, 6-12mm. Fanen 12-19mrn. V-VI. BA
Lupinus. Lupin.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

72.
Blomsterne tydeligt kransstillede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.
11
spredte eller i utydelige kranse
4.
Alle blomster gule. Bladene hårede på begge sider ... luteus
De nedre blomster af anden farve. Bladoversiden mest glat
3.
Øvre blomster bleggule til flødefarvede .•........ gredensis
11
11
blå, lyslilla eller lyserøde
hispanicus
Blomsterne overvejende i uregelmæssige kranse ............ 5.
11
spredtsiddende
6.
Planten silkehåret af hår på under 1mm .............. varius
11
håret af hår på mindst 1mm
micranthus
Bægerets overlæbe næsten halvt kløvet ........ angustifolius
11
svagt tvetandet
albus

Lupinus luteus L.

Gul lupin. III-VIII. Alle provinser.

L. hispanicus Boiss.& Reuter Spansk lupin. 20-60cm. Klasen med
4-7 kranse med (3)5 blomster på 12-14mrn. IV-VIII. TM
L. gredensis Gand. Lystoppet lupin. -80cm. Klasen med 5-11 kran~
se af 5 blomster. III-VIII. Ikke R
L. angustifolius L. Smalbladet lupin. 20-lOOcm. 5-9 småblade på
l-5cm x 2-8mm. Kronen mest blå, 12-16mm. III-VIII. Alle prov.
L. micranthus Guss. Håret lupin. 10-40cm. Brunhåret. Kronen blå,
fanen hvid midtpå, kØlen mørkspidset. Bægerets underlæbe tretandet. III-VI. AAl Ag BAl BLE R
L. varius L. Spraglet lupin. 40-130cm. Kronen blå, fanen med en
hvid og gul eller lyslilla plet. III-VII. Ag BLE
L. albus L. Hvid lupin. 30-200cm. Kronen mest hvid, kølen med
lyseblå spids. Dyrket. III-VIII. (AAl Ag BAl E)
Argyrolobium zanonii (Turra) Ball sølvbælg. 8-25cm. Liggende,
med forveddet grund og sØlvhårede stængler. Bladundersiden tæt
silkehåret. 1-3 blomster sammen i endestilllede nøgler. Bælgen
l~-3~cm, hvidfiltet. III-VII. BAl BLE R
Astragalus. Astragel.
1. Flerårig

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.

Enårig
7.
2. Bladene ligetinnede, skaftet ender i en torn .. massiliensis
11
11
uligefinnede,
"
ikke i nogen torn
3.
3. Stængelløs. Klasestilkene udgår fra grunden .........•.... 4.
Med bladet stængel
5.
4. 7-21 par småblade med glat overside ......... monspessulanus
4-11
"
" tæthåret overside
incanus
5. Kronen rØdlilla

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . glaux

11

hvid eller hvidgul
6.
6. 8-10 par småblade. Blomsterstilkene 3-Smrn ..•..• lusitanicus
3-7
l-2mrn
glycyphyllos
7. Plantens hår midtfæstnede og tiltrykte ...............•... 8.
"
enkle
11.
8. Kronen 3-4mrn. Mest 3-7 par småblade ............. epiglottis
11
7 -1 lmrn .
7-1 3
9.
9. Mangeblomstrede klaser med stilke på 7-13cm ... algarbiensis
Klaserne med 3-18 blomster og stilke på 0-lOcm
10.
10. Bælgen 2-Scm x 2-3mm, ikke opblæst ..............•• hamosus
l-2cm x 5-7mm, opblæst
cymbicarpos
11. Opret. Bælgen med kølede klapper ....•....••...... boeticus
Liggende til opstigende. Bælgen uden køle
12.
12. foctfligene grønne, frie af bladstilken ...•••.... echinatus
11
hindeagtige, sammenvoksede med bladstilken
13.
13. De fleste klasestilke under lem
........•..•...... sesameus
over lem
stella
11

11

11

11

11

11

11

11

"

11

73.
Astragalus algarbiensis Bunge -25cm. Klasen tæt i blomst. Kronen
lilla eller gullig. Bælgen 7-10x4-5mm. III-VI. Ag
A. cymbicarpos Brot. Bådfrugtet astragel. -25cm. Klasen med 3-5
hvide eller blålige blomster. IV-V. AAl BA BAl BB E TM
A. hamosus L. Krogastragel. 5-30cm. Klasestilken \ x bladet.
Klasen ret tæt, med 4-18 gule eller blålige blomster. III-V.
A. boeticus L. Kaffeastragel. 10-60cm. Bladene 5-20cm med 6-13
par småblade. Kronen hvidlig eller gullig, 8-llrnm. Bælgen 2-4cm
x 7-8mrn, med et kroget næb. III-VI. Ag BAl E
A. epiglottis L. Hjærteastragel. 5-25cm. Klaserne tætte, med
6-12 gullige eller blålige blomster. Bælgen noget rudeformet og
sammentrykt. III-V. Ag AAl BAl E
A. echinatus Murray Skælhåret astragel. 10-40cm. Klasestilken
l-8cm. Klasen kugleformet, med indtil 20 attest gullige blomster
på ca. 8mm. Bælgen ca. 8x5mrn. III-VI. AAl Ag BAl BLE
A. sesameus L. Sesamastragel. 7-30crn. M.m. siddende hoveder i
bladhjørnerne. Bælgene m.m. oprette, 9-17x3-3~mrn. IV-VI. Ag
A. stella Gouan Stjærneastragel. 5-20cm. Klasestilkene 2-ll~cm.
Kronen gul eller lilla, 5~-llmm. Bælgen 10-15x2\-3mrn, udspærret.
IV-VI. Ag (langs Guadiano-floden).
A. glycyphyllos L.

SØd astragel. V-VII. BB Mi TM

A. glaux L. Jordbærastragel. 5-30cm. Bladene 3-5cm med 12-15
~ l a d e . Klaserne hovedformede og mangeblomstrede, stilkede.
Kronen 9-13mm. IV-V. AAl BAl BLE
A. incanus L. ssp. nummularioides (Desf.) Maire Grå astragel.
Planten sølvgrå. Klasestilkene 4-9crn med 7-22 eller tlere lilla
til hvidlige blomster på 18-22mm. IV-V. TM
A. monspessulanus L. ssp. gypsoph~lus Rouy. Fransk astragel. Klasestilkene 6-13cm. Kronen 17-25mm, lysegul, undertiden med lyserødt eller blågrønt skær. III-VI. TM
A. massiliensis (Miller) Lam. (A. tragacantha)
Ræveskæg. 10-30
cm. Spredt tueformet og tornet. Klasen med en stilk på indtil 3
cm og 3-8 hvide blomster på 17-19mm. IV-V. Ag (Sagres-halvøen)
A. lusitanicus Lam.
30-70cm. Opret. Bladene 8-12cm. Klasen tæt
og mangeblomstret. Kronen 25-3lmrn og hvid. II-IV. Ikke Mi DL
Biserrula pelecinus L. Savbælg. 10-40cm. Liggende til opstigende
enårig. 7-15 par småblade. 3-9-blomstrede klaser med blå eller
blåspidset bleggule blomster på 4-6mm. Bælgen 25x5mm, regelmæssigt savtakket på begge sider. III-V. Ag AAl BA BAl BB E TM
Psoralea bituminosa L. Tjærekløver. 20-50cm. Opret flerårig med
langstilkede kløverblade. Blålilla blomster i langstilkede, ægformede hoveder. Planten tjærelugtende. IV-VIII. Udbredt
P. americana L. Hvid tjærekløver. 20-SOcm. Småbladene indtil lem
store, m.m. runde, med tandet rand. Hvide blomster på 6-7mm i
lange, langstilkede klaser. Kølen ofte lillaspidset. V-X. E
Vicia. Vikke.
1.

Ingen slyngtråd

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " ..

8.•e•e•••••@,•••

2.

De øvre blade med slyngtråd
4.
2. Blomsterne 24-33mm, hvide med sortplettede vinger ..... faba
11
4-15mrn
3.
3. Enårig. Klasestilken kortere end sit blad .......... ervilia
11
11
Flerårig. Klasestilken mindst =
orobus
4. Klasen kortstilket. Stilken kortere end 1 blomsts længde
5.
11
11
"
langstilket.
længere 11 "
11.

74.

5. Kronen 5-8mm. Frøene knudrede .....•............ lathyroides
11
over 10mm. Frøene jævne
6.
6. 1-3 par småblade på 2-5cm . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.
11
11
3-10 11
6-25mm
8.
7. Fanen rØdlilla, kØl og vinger hvide .............. bithynica
Hele blomsten mørkt rødlilla
narbonensis
8. Bægerrøret lige afskåret, tænderne m.m. ens .•...•... sativa
11
II
skråt
fortil, tænderne uens
9.
9. Flerårig

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sepium

Enarig
10.
peregrina
10. Blomsterstilken 4-7mm. Kronen ll-19mm, rØdlilla
11
ca. l\mm. Kronen 19-28mm, mest qul
lutea
11. Kronen brun. (Azorerne)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dennesiana
11
ikke brun
12.
12. Bægertænderne mindst lig bægerrøret ........•.•......... 13.
Ihvertfald de øvre bægertænder kortere end bægerrøret
15.
13. 1 blomst på 10-14mm. Fodfligene stærkt uens .... articulata
1-20 blomster på 2\-7mm. Fodfligene ens
14.
14. Klasen med 5-20 blomster. Bægeret tæt låddent ... vicioides
11
11
2-7
"
dunet
hirsuta
15. Klasen med 1-8 blege blomster på 4-9mm. Enårige ......•. 16.
Blomsterne over 9mm, i modsat fald lilla
19.
16. Oftest 2 frø. Klaserne kortere end bladene ....... disperma
3-6 frø. Klaserne mindst lig bladene
17.
17. Nedre bægertænder mindst lig røret. Småbladene 3-5mm
li

brede

18.

li

19.
20.
21.
22.

..................

24.

It;

••••

lit

@

•••••

8

•

lit

•••

.,

•

pubescens

li

11

23.

It

Nedre bægertænder kortere end røret. Småbladene l-3mm br. 18.
Klasen med 2-5 blomster, stilken kortstakket .•. tenuissima
11
1-2
"
,
uden stak
tetrasperma .
2-3 par småblade. Klasen med 1-3 blomster ....... bithynica
Flere par småblade
20.
Bægergrunden tydeligt buget ...........•................ 21.
11
ikke eller svagt buget
22.
Kronen ikke mørkspidset. Bælgen glat/svagt dunet .. villosa
li
mørkspidset. Bælgen tæt lådden
benghalensis
Bægeret 8-lOmm, bægerrøret 4-4~mm ........... onobrychoides
4-6\mm,
2-4mm
23.
Klasen med 1-4 blomster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . monantha
li
mangeblomstret
24.
Kronen 12-18mm. Fanens plade længere end neglen
tenuifolia
11
11
11
8-12rnm.
så lang som
"
incana
11

lvicia dennesiana Watson Dunet flerårig med 8-12 par småblade.
Klaserne med 10-25 blomster, brune (rØdlilla i knop). Fanen kortere end kØl og vinger, disse med tilbagebØjet spids. Az: M (uddØd)
V. orobus DC. Lyngvikke. 6-20 hvide, lillaårede blomster på
1J-18mrn. 9-14 par småblade. V-VII. Mi TM
V. incana Gouan Filtet vikke. Ligner Musevikke, men stænglen
tæt, udstående håret. Klaserne med 20-40 blomster. DL Mi TM
V. tenuifolia Roth

Langklaset vikke. AAl BA BB DL E Mi R TM

V. onobrychoides L. Esparsettevikke. 30-120cm. Glat til dunet.
Blomsterne stærkt blalilla, 17-24mm, med bleg køl.IV-VII. BA TM
V. villosa Roth Sandvikke. 4 underarter:
ssp. villosa: Stænglen lådden (eneste ssp.) Nedre bægertand længere end røret (eneste ssp.). V-VI. (DL TM)
ssp. varia (Host) Corb.: Bælgen glat. Klaserne med over 8 blomster.VI-VII. AAl BA BB BL DL ER? T.M
ssp._pseudocracca (Bertol.) Rouy: Bælgen glat. Klaserne med 2-8
blomster. II-VII. AAl Ag BA BLE TM
ssp. eriocarpa (Hausskn.) Ball: Bælgen dunet. IV-VI. AAl E

75.
Vicia monantha Retz. Treblomstret vikke. 30-60cm. Enårig. Blomsterne 15-19rnrn, blålilla med lysere grund. III-V. Ag
V. benghalensis L. (V. atropurpurea)
Sortspidset vikke. 20-80cm.
L~dden 1-flerårig. Klaserne 2-12-blomstrede. Az: Alle øer. Lu
V. articulata Hornem. Enblomstret vikke. 20-70cm. Glat enårig.
Klasen med 1-2 hvide eller blegblå blomster på 8-17rnrn. (Az) :. MF.
(Lu) : (BA E TM) • IV-V.
V. ervilia (L.) Willd. Linsevikke. 15-50cm. 8-15 par småblade.
Kronen hvid og purpuråret, 6-9rnrn. III-VII. (Lu)
V. vicioides (Desf.) Cout. Langtandet vikke. 15-50cm. Dunet enårig. Kronen 4-8mm, blegt rØdlilla. III-V. AAl BAl TM
V. hirsuta (L.) Gray

TofrØet vikke. Az: Alle øer. Lu

V. disperma DC.
Sylbægret vikke. Som den foregående, men kronen
4-5rnrn og blegt rødlilla. Az: J. Lu: Ikke E. III-V.
V. tenuissima (Bieb.) Sch.& Th. Spinkel vikke. 15-bOcm. Klaserne
med 2-5 blegt rØdlilla blomster på 6-9rnrn. Az: MGFL. Lu. II-VII.
V. pubescens (DC.) Link Dunet taddervikke. Klaserne med 2-6 lyst
rødlilla blomster på 5~-7mm. IV-V. Ag BAl BLE
V. sepium L.

Gærdevikke. TM. (Serras da Nogueira og de Bornes)

V. sativa L. Fodervikke. 4 underarter:
ssp. sativa: Kronen 18-27mm. Bægertænderne mindst= røret. Bælgen
6-9rnrn bred, tydeligt indsnøret mellem trøene (eneste ssp.). (Az)
(Lu): AAl Ag BAl BL DL E Mi TM
ssp. cordata (Wulten) A.& Gr.: Som sativa, men bælgen 4-6rnrn bred,
ikke indsnøret, mørkebrun til sort. IV-VII. AAl Ag BL DL E
ssp. amphicarpa (L.) Batt.: Knoldvikke. Kronen 15-24mm. Bægertænderne kortere end røret. Bælgen mørkebrun. Med underjordiske
blomster og bælge. III-V. E
ssp. nigra (L.) Ehrh.: Smalbladet vikke. Kronen mest 10-lBmm.
Bægertænderne kortere end røret. Az: MTPJFGL. Lu
V. lathyroides L.

Vårvikke. TM (Bragan~a, Miranda do Douro)

V. peregrina L. Markvikke. 30-80cm. 4-6 par småblade. Blomsterne enlige. IV-VII. AAl Ag BAl BB E

v.

lutea L. Gul vikke. -5Ucm. 1-3 blomster sammen, mest bleggule, ellers lyserøde eller rØdlilla. III-VI. 2 underarter:
ssp. lutea: Bælgen glat eller med få hår. Ikke Mi
ssp. vestita (Boiss.) Rouy: Bælgen tæt håret~ hårene med en stor
knude forneden, ofte rødbrune. Az: M. Lu: AAl Ag BA BLE

V. bithynica (L.) L. Firbladet vikke. 20-60cm. Enårig. Småbladene 8-12mm brede, lancetformede. Fodfligene indskåret tandede. 1-3
blomster sammen på 16-20rnm. IV-VI. Az: M. Lu: BLE
V. narbonensis L. Fransk vikke. -6Ucm. Enårig. Småbladene l-4cm
brede. 1-3 blomster sammen på 15~-24mm. III-V. AAl BAl ER TM
V. faba L.

Hestebønne.

(Az)

(Lu)

Lens. Linse. Ligner Vicia, men med lange bægertænder. Enårige.
1-3 blegblå eller blegt rØdlilla b&mster sammen på 4-7rnm i langstilkede klaser.
1. Fodtligene skarptandede ...........•.....••••....• nigricans
2.
helrandede eller med 1(2) but tand
2. Fodfligene atlangt lancetformede . . . . . . . . . . . . . . . . . culinaris
lamottei
halvt spydformede
Lens culinaris Med. Almindelig linse. 10-40cm.
blade, 2-7rnrn brede. III-VII. (Az) (Lu)

(1)3-8 par små-

76.
Lens nigricans (Bieb.) Godr. Vild linse. 10-30cm. 2-5 småblade,
mest l-2mm brede. III-VIII. AAl Ag BB E TM
L. lamottei Cefranova
III-VII. Ag E

10-30cm. 1-7 par småblade, 1~-3mm brede.

Lathyrus. Fladbælg.
1 . F 1 er år i g
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Enårig
9.
2. Blomsterne gule ...•.........•............••...... pratensis
ikke gule
3.
3. Alle blade uden slyngtråd ...•.........•......•..•.•...... 4.
Øvre
"
med
5.
4. Stænglen vinget. 1-3 par ret smalle småblade ....•. montanus
uvinget. 3-6 par småblade
niger
11

11

11

5. Stænglen uvinget

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ". 6.

vinget
7.
6. Smabladene ligestrengede ...•................•.•. nudicaulis
fjerstrengede
japonicus
7. Øvre blade mest med 2-3 par småblade ......... heterophyllus
Alle
"
med l par småblade
8.
8. Griflen 9~-llrnrn. Fodfligene l~-16rnm brede ......• latifolius
6~-8mm.
\-2~mm
"
sil ves ter
9. Kronen gul til orangegul ................•..•............ 10.
"
ikke gul
12.
10. Ingen småblade; 2 store, m.m. spydtormede fodflige
aphaca
I hvert fald de øvre blade med småblade
11.
11. Bladskattet ikke særligt udvidet. Orangegul krone
annuus
bladagtigt udvidet. Gul krone
ochrus
12. Kronen teglstens- til orangerød ...........•.........•.• 13.
af en anden farve
14.
13. Blomsterstilken S-20rnrn, med stak •.............. sphaericus
10-40mm, uden stak
setifolius
14. Nedre blade uden småblade, med et bladagtigt skaft ..•.. 15.
Alle eller næsten alle blade med 1(2) par smablade
17.
15. Ingen småblade. Bladskaftet græsagtigt ......•.... nissolia
Øvre blade med småblade
16.
16. Vingerne lilla. Fanen udrandet. Bælgens rygsøm furet
clymenum
Vingerne hvide eller lyserøde. Fanen brodspidset.
Bælgens rygsøm ikke furet
articulatus
17. Stænglen uvinget ...........................•.... angulatus
"
vinget
18.
18. Klasestilken over 6cm lang .......................•..... 19.
indtil 6cm
21.
19. Kronen 7-lSmm, rød med blegblå vinger ...........• hirsutus
2-3~cm
20.
20. Planten dunet, i hvert fald på bæger og bælg ...•. odoratus
glat
tingitanus
21. Kronen rød. Bælgen med 2 vinger langs sømmene
amphicarpos
hvid, lyserød eller rØdlilla
22.
22. Bælgen med 2 vinger på rygsørnrnen. Stilken 3-6cm
sativus
2 køle på rygsørnmen. Stilken 1-Jcrn
cicera
11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

Lathyrus niger (L.) Bernh.

Sort fladbælg. BA BB Mi TM

L. montanus Bernh. (L. linifolius)

Kratfladbælg. BA Mi TM

L. japonicus Willd. ssp. maritimus (L.) Ball
L. pratensis L.

Strandært. Az: P

Gul fladbælg. AAl TM

L. nudicaulis (Willk.) Arno (L. paluster ssp. n.)
bælg. Med kraftigt rØd blomst. V-VII. AAl BAl E

RØd kærflad-

L. silvester L. Skovfladbælg. Fanen 13-18\xl2~-18~mm. Mellemste
bægertænder l-2mm brede. BAl BL

77.
Lathyrus latitolius L. Havefladbælg. Fanen mest 18-26xl8-26mm.
Mellemste bægertænder mest 2-3mm brede. AAl BAl BL DL ER TM
L. heterophyllus L.

Vingefladbælg.

L. tingitanus L. Afrikansk tladbælg. 60-120cm. Fodfligene trekantet-spydformede, 6-12mm brede. Kronen klart rØdlilla. III-VI.
L. odoratus L. Ærteblomst. 50-20Ucm. Småbladene ægformet-aflange
til elliptiske. Kronen lyserød eller lyslilla. IV-VI. (AAl BL)
L. sphaericus Retz. Enblomstret fladbælg. Stænglen uvinget. Småbladene l~-5~mm brede. Bælgen længdestribet. IV-VII.
L. angulatus L. Langstilket fladbælg. Klasestilken 2-7cm, med 1
(2) rØdlilla eller blegblå blomst på 8-12mm. IV-VII.
L .. setifolius L. Børstefladbælg. Smabladene \-3mm brede. Bælgen
uden længdestriber. III-VII. BA TM
L. cicera L. Purpurfladbælg. Kronen rØdlilla, 10-14mm. Bælgen
8-12mm bred. III-VII. AAl Ag BAl BLE TM
L. sativus L. Sædfladbælg. Kronen 12-24mm, hvid, lyserød eller
blå. Bælgen 10-18mm bred. IV-VII. (Az): MF. (Lu)
L. amphicarpos L. Firvinget fladbælg. 5-25cm. Kronen 10-12mm.
Bælgen vinget både langs ryg og bug. III-V. Ag BLE
L. annuus L. RØdgul fladbælg. Blomsterne 12-15mm, gule, ofte med
et rødligt anstrøg. Bælgen ca. Sxlcm. (Az): M. Lu. IV-VI.
L. hirsutus L. Håret fLadbælg. Svagt dunet. Klasen med 2-3 blomster. Bælgen gulligt håret. V-VII. (Az): F. AAl BAl BLE R
L. clymenum L. Klatreært. Bladene med bred, udfladet bladstilk
og skaft, de øvre med 2-4 par srnåblade. (Az): MTF. Lu. II-VII.
L. articulatus L. Hvidvinget klatreært. Anses ofte kun som en
form af foregående.
L. ochrus (L.) DC. Skedefladbælg. Den udfladede bladstilk aflangt ægformet, l-2crn bred. Øvre blade med 1-2 par småblade.
III-VI. (Az): M. AAl Ag BAl BLE
L. nissolia L. Græsbladet fladbælg. Den uctfladede bladstilk
5-lOx\cm. 1(2) langstilket, karminrød blomst på 6-7mm. BL TM
L. aphaca L. Bladløs fladbælg. Blomsterne 6-18mm, langstilkede.
Akselbladene store, spyd- eller spadeformede. Az: F. Lu
Pisum elatius Bieb. Vildært. En ært med klaserne 2-3 x længere
end fodfligene. Kronen rød- eller blålilla. IV-VII.
Ononis. Krageklo.
1

e

2•

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kronen gul

.............. " ......... " "
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2.

Fanen rød
9.
F ler år ig
..........
3.
Enårig
5.
Blomsterstandens blade ca. 2 x blomsternes længde
pusilla
"
"
kortere end blomsterne
4.
Stænglens ukirtlede hår over 0,5mm •................. natrix
11
11
under 0,3mm
ramosissima
Alle blade 3-koblede ................•......•....... biflora
Blomsterstandens blade overvejende med 1 småblad
6.
Blomsterstilken med en stak på 2-15mm. Aben stand
viscosa
11
uden stak
7.
Alle blade enkle. Åben blomsterstand ...•......... variegata
Midterste blade 3-koblede. Tæt blomsterstand
· 8.
Blomsterne langstilkede. Fanen kirteldunet .•.•.... cintrana
11
11
kortstilkede.
glat
pubescens
It
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78.
9. Flerårig

...............................................

@!

10.

Enårig
12.
10. Bladene finnede med 5-9 småblade .................. pinnata
"
1-3-koblede
11.
11. Stænglerne ikke udstrakte, deres hår indtil 0,5mm
spinosa
udstrakte, med hår på over 1,5mm
repens
12. 2 blomster på hver gren. KØl og vinger gule ....... maweana
Blomsterne enlige. KØl og vinger røde eller hvide
13.
13. Alle blade enkle, 2-5cm (3-koblede støttebl.)
alopecuroides
Bladene overvejende trekoblede
14.
14. Blomsterne langstilkede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.
kortstilkede, i tætte klaser
17.
15. Bægertænderne kun med kirtelhår ................. laxiflora
"
med nogle alm. hår
16.
16. Bægertænderne udvidede og tretandede i spidsen .... dentata
"
helrandede
reclinata
17. Fanen m.m. kirteldunet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.
"
glat
20.
18. Bægerrøret med alm. hår. Kronen ca.= bægeret ....... hirta
Bægeret kun med kirtelhår. Kronen l~-2 x bægeret
19.
19. Frøene jævne. Småbladene mest 7-15rnm ........•.. cossoniana
11
knudrede. Småbladene mest 10-20mm
diffusa
20. Nedre støtteblade mest 3-koblede, øvre mest enkle mitissima
StØttebladene uden småblade
21.
21. Kronen ca. = bægeret (indtil 1,5 x dette)
...... broteriana
11
(1,5)2-3 x bægeret
baetica
Ononis natrix L. Gul krageklo. -100cm. Småbladene 10-30mm. Kronen ll-25mm, ofte rØdåret. Bægertænderne mest 7-14mm, 3-5 x bægerrøret. IV-VII. Ag BA BB E TM
0. ramosissima Desf. (incl. ssp. hispanica)
Nær toregående. Småbladene 2-15mm. Kronen 9-16mm. Bægertænderne mest 2-5rnm, l~-2~ x
bægerrøret. IV-VI. AAl Ag BAl BB BLE R

O. biflora Desf. Tveblomstret krageklo. 10-jOcm. Stænglen svagt
kirtelhåret. Småbladene 15-20mm, kØdede. Blomsterstilkene med
stak. Kronen 12-16mrn. III-V. AAl BAl (Elvas og Serpa, m.sj.)

•o.

maweana Ball (O. hackelii)
8-35cm. Opret. Stænglen kirtelhåret. Blomster- og klasestilke under ~mm, uden stak. Kronen 9-13
mm. Sandstrand. IV-VI. BAl (f.eks. ml. Sines og Tanganheira)

o.

reclinata L. Udstrakt krageklo. 2-15cm. Liggende, med klæbrigt dunede grene. IV-VII. 2 underarter:
ssp. re.clinata: Kronen 7 l:i-lOrnm, lig eller lidt længere end bægeret. Småbladene runde til omvendt ægformede.
ssp. mollis (Savi) Beg.: Kronen 3-6!:imm, tydeligt kortere end bægeret. Småbladene mest atlange til linje-kileformede. AAl BB BLE
O. dentata Sol. Tandet krageklo. Nær foregående. De 4 øvre bægertænder tandede. Kronen ca. =bægeret.Sandstrand. IV-V.
O. laxiflora Desf. 8-30cm. Opstigende med kirteldunede stængler.
Smabladene 10-lSmm. Kronen 8-lOmm, næppe længere end bægeret. BB
O. pubescens L. Gulhovedet krageklo. -75cm. Opret. Småbladene
10-25mm. Bægeret med mange udstående alm. hår. IV-VIII.
O. viscosa L. Klæbrig krageklo. 10-SOcm. Bladene enkle, eller
de midterste med 3 småblade. Kronen 8-12mm. IV-VII. 2 ssp.:
ssp. breviflora (DC.) Nyman: Kronen kortere end bægeret. Bælgen
12-20mm. Stakken 12-35mm. Ag BLE R
ssp. brachycarpa (DC.) Batt.: Kronen længere end bægeret. Bælgen
6-lOmrn, ca.= bægeret. Stakken 2~-lJmm. AAl Ag BAl
O. cintrana Brot. 10-35cm. Opret med tæthårede og kirtlede stængler· Krone? 12-14mm. Blomsterne n-ikkende under blomstringen, med
orangerøde arer. V-VII. AAl Ag BAl E

78a.
Ononis pinnata Brot. Finnet krageklo. 45-80cm. Mangestænglet
dværgbusk. Småbladene 10-15mm. Blomsterne 15-23mm. AAl BAl BB E
0. pusilla L.

Liden krageklo. 10-20cm. Småbladene 5-13mm. Kronen
5-12mm, ca.= bægeret. Blomsterne siddende, i løse aks. BLE R TM

O. repens L. ssp. australis (Sirj.) Greuter & Burdet
klo. IV-VIII. Ikke Mi

o.

spinosa L. ssp. spinosa

Markkrage-

Strandkrageklo. BA BL DL Mi TM

O. variegata L. Foldet krageklo. 10-30cm. Liggende eller opstigende, klæbrig og ofte med pasiddende sandskorn. Smabladet noget
seglkrummet, ~-lOmm. Kronen 12-14mm. Sandstrand. Ag BL
O. hirta Poiret 10-JOcm. Mest liggende. Stænglerne filtede og
spredt kirtlede. Frøene jævne. IV-VI. E (Cacern og Queluz)
0. cossoniana Boiss.& Reuter

l0-35cm. Liggende til opstigende.
Kronen 13-15mm, længere end bægeret. Klitter. IV-VI. E (Peninsula de Troia)

O. ditfusa Ten. Savtandet krageklo. 10-40cm. Liggende til opstigende. Småbladene med 10-16 m.m. tiltrykte tænder. Kronen 9-llrnm.
Klitter. III-VIII. Ag AAl BAl BB BL DL E Mi R
O. mitissima L. Akskrageklo. 15-60cm. Småbladene l-2cm. Øvre
blade hindeagtige og konkave, uden småblade. Bægerrøret med fremtrædende, hvide ribber. Kronen 10-12mm. V-VII. AAl Ag BAl BLE R
O. broteriana DC. (0. subspicata) Fruespejlskrageklo. 5-30cm.
Stænglerne lidet grenede foroven. Smabladene 5-15mm. Klasen hovedformet i blomst, forlænget i frugt. IV-VII.

o.

baetica Clemente

Nær foregaende. IV-VI. Ag BAl BLE

O. alopecuroides L. Tungekrageklo. 10-65cm. Klasen tæt og aksformet. Kronen 13-16mm. Stænglen næsten glat forneden, tæt håret
og kirtlet foroven. V-VI. BLE
Melilotus. Stenkløver.
1 ~ Kronen hvid

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . " .. " " . " .. " .. ". . . . . . . . . . albus

11

gul
2"
2. Mellemste blades fodflige helt eller næsten helrandede ... 3.
tandede
6.
3. Kronen 2-Jmm. Bælgen l~-3mm .•...............•...... indicus
3-9mm.
3-tlmm
4.
4. Bælgen netåret, dunet som ung ................. neapolitanus
tværaret, glat
"
5.
5. Bælgen med meget tydelige tværårer ................• elegans
utydelige tværarer
officinalis
6. Bælgen netaret ............................••..•... italicus
koncentrisk stribet
7.
7. Klaserne meget kortere end deres støtteblad .... messanensis
mindst så lange som deres støtteblad
8.
8. Fanen mindst af kØlens længde. Bælgen sortbrun
infestus
kortere end kØlen. Bælgen gulbrun
9.
9. Kronen 3-4mm. Bælgen bredt siddende .......•.....•. sulcatus
4-8mm.
stilket
segetalis
11

11

11

11

11

li

11

li

11

Melilotus albus Med.

11

Hvid stenkløver.

M. officinalis (L.) Pallas

(Az): F. BL DL E TM

Markstenkløver. BA BL DL TM

M. italicus (L.J Lam. Storblomstret stenkløver. 20-60cm. Klaserne l~-3cm, længere i frugt. Kronen 6-9mm. Bælgen 5-6mm, kugleformet. III-VI. BL M
M. neapolitanus Ten. Næbfrugtet stenkløver. 15-50crn. Klaserne
ca. lem, længere i frugt. Kronen 4-6rnm; fane, vinger og køl lige
lange. IV-VII. AAl BA BB DL Mi TM

78b.
Melilotus indicus (L.) All.
Indisk stenkløver. 15-50cm. Kronen
bleggul. Bælgen stærkt netåret. Az: SMTGJPFC. Lu
M. elegans Salzm. Vellugtende stenkløver. 20-150cm. Kronen 4-5
mm; kølen længere end fane og vinger. IV-VII. BAl BB
M. infestus Guss.

Dråbestenkløver. 30-50cm. Kronen 6-7!mm.AA1 E

M. sulcatus Desf. Småblomstret stenkløver. Klasen 1-2cm, ofte
med under 25 gyldengule blomster. Ag DL E
M. segetalis (Brot.) Ser. Agerstenkløver. Klasen ca. 3cm, med
30-50 blomster, til sidst 3 x støttebladet. III-VI. 2 ssp.:
ssp. segetalis: Bælgen 4!-5!mm med 12-15 striber.
ssp. fallax Franca: Bælgen 2!-3mm med 8-10 striber.
M. messanensis (L.) All. Kortklaset stenkløver. Småbladene savtakkede. Klaserne 7-10mm, med 3-10 blomster på 4-5mm. AAl Ag BLE
Trigonella. Bukkehorn.
1. Bægeret rørformet, 6-8mm. 1-2 blomster sammen
foenum-graecum
li
m.m. klokkeformet, 3-4mm. Blomsterne i klaser
2.
2. Bægeret opret eller udstående .•................. polyceratia
li
hængende
monspeliaca
Trigonella polyceratia L. Hornet bukkehorn. 20-45cm. Klaserne
næsten siddende, skærmagtige, med 1-6 blomster. Kronen 4-6mm.
Bælgen 2-5cm og netåret. IV-VI. BA BB BL DL TM
T. monspeliaca L. Stjærnebukkehorn. 5-15cm. Tæt tiltrykt dunet.
Klaserne næsten siddende, skærmagtige, med 4-14 blomster på 4mm.
Bælgen 7-17mm, med tykke, skrå striber. III-VII.
T. foenum-graecum L. Bukkehorn. 10-50cm. Kronen 12-18mm, gullighvid med lillaanløben grund. Bælgen 6-11cm, noget krum, tilspidset. III-VIII. (Lu)
Medicago. Sneglebælg.
1. Bælgen nyreformet, højst 3mm lang .......•.......... lupulina
"
over 3mm, forlænget, krum eller skruesnoet
2.
2. Flerårig

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.

Enårig
6.
3. Busk på 1-4m .............•....•.•................... arborea
Urter
4.
4. Hvidf iltet strandplante .......•..•.•................. marina
M.m. dunet
5.
5. Kronen gul. Bælgen seglformet til næsten lige ....... falcata
11
lilla. Bælgen skruesnoet
sativa
6. Bælgen 9-1 8mm bred . . . . . . . . . • . . • . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.
11
2 - 1 0 mm 11
10 .
7. Bælgen uden torne .............•........................... 8.
11
11
med
9.
8. Bælgen halvkugleformet ........•....•............. scutellata
11
linseformet
orbicularis
9. Bælgen kirteldunet ...•..........................•.. ciliaris
11
glat
intertexta
10. Fodfligene helrandede til svagt tandede ................. 11.
11
tydeligt savtakkede til fligede
1 2.
11. Bælgens kant bred og flad. Akseparallelle torne ... coronata
11
11
kølet. Tornene udstiiende
minima
12. Den tornløse bælg med iøjnefaldende tværribber nær randen 13.
Bælgen anderledes
14.
13. Klasestilken længere end bladstilken. Kronen 6imm blancheana
11
11
kortere 11
"
3-4mm
rugosa
14. Bælgens torne slanke og med tydelig fure. Bælgen i
en løs skrue . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5.
Bælgens eventuelle torne højst med en svag fure.
Bælgen i en tæt skrue
16.

79.
15. Vindingernes køl med en midterfure. Småbladene
tit med en sort plet, 10-25mm store ......•.... arabica
Vindingernes køl uden midterfure. Småbladene
uden plet, 7-15mm store
polymorpha
16. Planten næsten glat. Bælgen ofte topformet .......... murex
11
håret
1 7.
17. Småbladene tandede næsten til grunden ......... tuberculata
11
højst tandede i den øvre halvdel
18.
18. Bælgen tydeligt kirteldunet .........••.•.....•... rigidula
11
højst kirteldunet på kanten
1 9.
19. Klasen mest med 6-9 blomster. Bælgen tit uden torne tornata
11
med 1-5 blomster
20.
20. Klasestilken tit kortere end bladstilken ....... truncatula
"
længere end den tilhørende bladstilk
21.
21. Alle vindinger lige brede undtagen den øverste
littoralis
Bælgen æg- eller kugleformet
aculeata
Medicago lupulina L.
M. sativa L.
M. falcata L.

Lucerne.

Humlesneglebælg. Az Lu
(Az): STG.

(Lu)

Seglsneglebælg. AAl E

M. arborea L. Træsneglebælg. Silkehåret busk med hvidlig bark.
4-8 orangegule blomster sammen på 12-15mm. Bælgen 12-15mm, med
1-1! vinding. III-V. (E BL)
M. orbicularis (L.) Bartal. Skivesneglebælg. Glat eller svagt
haret. Bælgen linseformet, 10-17mm, dens tværårer noget sammenløbende. III-VI. AAl Ag BAl BA BB BLE R TM
M. intertexta (L.) Miller Gittersneglebælg. Bælgen kugleformet,
15-18mm, med tiltrykte torne, der griber ind mellem hinanden.
M. ciliaris (L.) All. Kirtelsneglebælg. Ligner den foregående,
men med kirtelhåret bælg op til 15-20mm.
M. scutellata (L.) Miller Skjoldsneglebælg. Bælgen 9-18mm, kirteldunet, med mange tydelige tværårer og tydelig kantåre. IV-VI.
M. blancheana Boiss. Ternet sneglebælg. Bælgen 8-12mm. Randribberne med et ret tydeligt kvadratisk netværk imellem sig. (Lu)
M. rugosa Desf. Ribbet sneglebælg. Bælgen 6-10mm, glat. Tværårerne ikke sammenløbende, stærkt fortykkede mod den kraftige
randribbe. IV-V. (BLE)
M. tornata (L.) Miller Valsesneglebælg. Bælgen 5-8mm, flad i
begge ender, glat, med eller uden torne. III-VIII.
M. marina L. Strandsneglebælg. 20-50cm. Liggende, nedentil forveddet. Klaserne med 5-12 blomster på 6-8mm. Bælgen 4-6mm, tæt
uldhåret, mest tornet. II-VII. AAl Ag BAl BL DL E Mi
M. truncatula Gaertner Fodangelsneglebælg. Bælgen 5-8mm, næsten
altid spredt lådden. III-VI. AAl Ag BA BAl BB BLE R TM
M. rigidula (L.) All.
Krogsneglebælg. Bælgen næsten altid kirteldunet og tornet, tornene krumme, tværårerne stærkt krummede,
næppe sammenløbende. IV-VI. AAl Ag BA BAl BLE TM
M. littoralis Rohde Sandsneglebælg. Bælgen 4-6mm, tværårerne
næsten rette, næsten kun sammenløbende nær randribben. II-XI.
M. aculeata Willd. Savsneglebælg. Blomsterne ofte 1-2 sammen.
Bægeret 3!-4mm. Kronen 5-6mm. III-VI. ikke DL Mi
M. tuberculata (Retz.) Willd.

(M. turbinata)

Knudret sneglebælg.

80.

Ligner_aculeata, men klasen med 1-8 blomster. Bælgen 5-7mrn, m.m.
valseformet med korte, men tætstillede torne. II-VI. (EJ
Medicago murex Willd. Kærvsneglebælg. Bælgen 5-~mrn, oftest med
l-3mm lange torne, menunderticten med korte knuder i stedet.
M. arabica (L.) Hudson Pletsneglebælg. Planten med tiltrykte,
flercellede hår. Az: F~ Lu. IV-VII.

M. polymorpha L. Foranderlig sneglebælg. Bælgenmed fremtrædende ribber på hver side af kantribben, så kanten bliver 3-kølet.
Tornene dybt furede. IV-VII. Az: SMTGPt·. Lu: Alle provinser.
M. coronata (L.J Bartal. Kronsneglebælg. Spinkel og dunet. Fodfligene hele til svagt tandede. Kantribben udvidet til en flad
kant med akseparallelle torne. III-VI.
M. minima (L.) Bartal. Liden snegLebælg. Planten spredt ha.ret.
Bælgen også håret og noget kirtlet. IIT-VII. Ikke Mi BM
Trifolium. Kløver.
1. Kronen gul. Bægeret 5-ribbet med glat rør ...........••... 2.
li
rød, hvid eller hvidgul
4.
2. Kronen 4-5~mrn. Fanen furet ..•.................• ~ • campestre
11
2-3~mm.
ikke furet
3.
3. Øverste blades midtersmåbla'.d l-2mm stilket ..•...•.•• dubium
11
11
11
siddende
micranthum
4. Blad- og fodfligsribber ender i stilkede kirtler •. strictum
11
11
11
ikke i kirtler
5.
5. Frugt;b.ægeret oppustet
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7.

Enårig
8.
7. Mest noget håret. Blomsternes støtteblade 3-4mm
fragiferum
Glat. Blomsternes støtteblade ~-lmrn
physodes
8. Frugtbægeret glat. Kronen vender fanen opad .•..... spumosum
11
dunet til filtet. Kronen vender fanen nedad
9.
9. Hovedernes stilke meget kortere end bladene ..... tomentosum
11
11
lig eller længere end bladene
10.
10. Fanen 4-6mm. Frøene l,l-l,4mm ................. resupinatum
11
6\-Smrn.
l,8-2mm
suaveolens
11. Bægertænderne glatte. Planten tit m.m~ glat •..•...•.... 12.
I hvert fald bægertænderne hårede
22.
12. 1-5 blomster sammen ......•••.•..•....•.•. ornithopodioides
Flerblomstrede hoveder
13.
l3e

Flerårig

•••e•e•••<&•e•ee••eeeee••ee·e.eee•e•eeeeeeeeeeee•

14.

Enårig
16.
14. Stænglerne ikke rodslående ........•.............• hybridum
11
rodslående
15.
15. Bægertænderne med en hindekant, der er sammenhængende ved grunden •...••..•.. ; .•••...•.•... occidentale
Bægertænderne uden sammenhængende hindekant
repens
1-6. Hovederne siddende
17.

18.
19.
20.
21.
22.
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mindst 5mm stilkede
18.
Øvre blade kortstilkede. Kronen lyserød ......•• glomeratum
Alle
langstilkede.
"
hvid
suffocatum
Kronen højst lig bægeret ...· .•...•.••..•...•••..•..•.•.. 19.
11
længere end bægeret
20.
Hovedstilkene tykke, de nedre af bladenes længde .• retusum
"
tynde, ·meget kortere end bladene
cernuum
Blomsterstilkene 3-6mm ...•...•.••••...•....•.. michelianum
11
kortere
21.
Hovederne endestillede. Kronen 9-12mm .....•.. isthmocarpurn
"
fra bladhjørnerne. Kronen 6-9rnm
nigrescens
Blomsterne 2-5 sammen .••..•.••.....••.•....•. subterraneum
Flerblomstrede hoveder
23.
•

11

81.

·········"····················~·······~········

23. Flerarig
24.
Enårig
26.
24. Bægerrøret glat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . med i urn
håret
25.
25. Fodfligene lancetformede. Kronen hvidgul ..•... ochroleucon
m.m. ægformede.
rød (sj. hvid)
pratense
26. De 2 øverste blade m.m. modsatte og sidder et stykke
li

under hovedet

27.
28.
29.
30.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 2 7.

Anderledes: evt. modsatte blade sidder lige under hovedet 32.
Fodfligene randharede. Hovedet forlænget .•... alexandrinum
glatte eller jævnt ha.rede
28.
Bægeret tæthåret, rørets hår= tændernes ......• leucanthum
11
mere fåharet, rørets har kortere end tændernes
29.
Bægertænderne ret ens ..............•....•............•. 30.
Den nedre bægertand ca. 2 x de andre
31.
Bægerrøret med 20 ribber, tænderne ca. 2 x røret
lappaceum
11
11
10
,
ca.= røret
obscurum
Småbladene 10-20mm. Kronen 5-7mm ........•....... squamosum
11
11
20-40mm.
9-12mm
squarrosum
Hovederne med et svøb af mest småbladsløse fodflige .... 33.
Eventuelle svøbblade under hovedet bærer småblade
34.
Kronen hvidlig, kortere end bægeret ..•..•........ cherleri
11
rød, længere end bægeret
hirtum
Med mange siddende hoveder i bladhjørnerne
•........•... 35.
Hovederne ikke eller kun lidt akselstillede og siddende
36.
Småbladenes sideribber m.m. rette ................ striatum
11
11
krumme nær randen
scabrum
Kronen længere end bægeret. Hovedet forlænget .• incarnatum
11
højst lig bægeret
37.
20 bægerribber. Bægerrøret m.m. glat ............ lappaceum
11
10
38.
Småbladene mindst 3 x så lange som brede ............... 39.
Højst de Øvre smablade over 3 x så lange som brede
40~
Kronen 2~-4mm. Mange hoveder på hØjst 3cm ......... arvense
11
"
10-12mm. 1-få
2-8cm
angustifolium
Stænglen højst med udstående hår nær grunden ........... 41~
11
udstående håret, i hvert fald i sin ene halvdel 42.
De fleste hoveder tydeligt stilkede ............. phleoides
11
11
m.m. siddende
gemellum
11

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

11

42. Bægertænderne
ca.= bægerrøret
11
2-4 X

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ~ · · · 43 ...
44.

43. Bladoversiden glat. Hovedet med blade under sig
11
håret.
"
mest uden svøb
44. Kronen 3-4~mm. Hovedet æg- til kegleformet .....
11
9-18mm.
m.m. rundt
45. Fodfligene lancetformede. Hovedet mest med svøb
11
ægformede. Hovederne uden svøb
Trifolium pratense L. RØdkløver. Az: MTJFL. Lu: Alle
11

.. bocconei
smyrnaeum
ligusticum
45.
.. diffusum
stellatum
provinser.

T. diffusum Ehrh. Ligner en enårig udgave af foregående. Kronen
rØdlilla, ~-llmm. Planten udstående ha.ret. V-VII. AAl BA BB
T. medium L.

Bugtet kløver. E Mi TM

T. ochroleucon Hudson Bleggul kløver. 20-50cm. Vækst som foregående, med lidt bredere srnåblade. V-VIII. AAl BA BB BL TM
T. stellatum L. Stjærnekløver. 8-20cm. Stænglen tæt udstående
haret. Hovederne ca. 15mm i blomst, 20-35mm i frugt. Kronen 12-18
mm, lyserød, ca. = bægeret. III-VI. Ikke Mi
T. incarnatum L. Blodkløver. (Az): TPL. (Lu)
T. smyrnaeum Boiss. Harefodskløver. 5-20cm. BlØdt gråhåret. Hovederne æg- til valseformede, ofte parrede. Kronen 7-8mm, blegrød. Bægerhårene med fortykket grund. V-VII. BA DL TM

82.

Trifolium striatum L. Stribet kløver. 2 underarter:
ssp. striatum: Nedre bægertand l~-Smm, ofte længere end røret.
ssp. brevidens {Lange) M.Rodr.: Nedre bægertand 0,8-l,6mm, kortere end bægerrøret. V-VIII. AAl BL DL E TM
T. bocconei Savi Tvillingkløver. 5-35cm. Hovederne 9-lSmm, tætte, æg- til valseformede, de yderste ofte parrede, men uens.
Kronen 4-Smm, lyserød,= bægeret. IV-VIII. Ikke Mi
T. scabrum L. Ru kløver. Minder om Stribet kløver, men bægertænderne stikkende. AZ: SMTF. Lu: Alle provinser. III-VIII.
T. gemellum Pourret 10-35cm. Hovederne 10-17x9-13rnrn, kegle- eller valseformede, aksel- og endestillede. IV-VI.
T._ phleoides Pourret ssp. willkornrnii (Chabert) M.Rodr. Rottehalekløver. 5-30cm. Ligner Harekløver, men med få hoveder, ofte
kun 1-2 pr. stængel, ofte ret langstilkede. IV-VII. BA TM
0

T. ligusticum Balbis Børstekløver. 10-40cm. Hovederne otte parrede med 1 kort- og 1 langstilket, 6-lSrnrn. V-VII. Az. Lu
T. hirturn All. Haret kløver. 10-SOcm. Stænglen udstående håret.
Hovedet 15-25mm; svøbet ofte med 1 helt blad. IV-VIII.
T. cherleri L. SvØbklØver. Hovdet halvkugleformet, med et svøb
af 3 større runde og 2 mindre ægformede fodflige. IV-VII.
T. lappaceum L. Burrekløver. 10-45cm. Bægertænderne næsten ens,
længere end røret. Kronen 6-8rnrn, = bægeret. Az: SJF. Lu. IV-VII.
T. arvense L.

Harekløver. Az: Alle øer. Lu: Alle provinser.

T. angustifolium L. Smalbladet kløver. 10-SOcm. Småbladene 10-25
x sa lange som brede. Kronen blegrød, 9-14mrn, ca.= bægeret.
IV-VIII. Az: SMTPF. Lu: Alle provinser.
T. alexandrinum L.
40-70cm. Kronen 8-lOrnrn, flødefarvet, ca. 2 x
bægeret. Hovederne l~-2cm. (AAl BAl BLE)
T. squamosum L. Pigget kløver. 10-40cm. Bægerets svælg med en
tolæbet fortykkelse; tænderne udspærrede og fortykkede i frugt,
tornagtige. Kronen blegrød. IV-VII. Az: ST. Lu
T. squarrosurn L. Krogkløver. 20-60cm. Bægerets svælg med en tolæbet fortykkelse; den nedre tand fortykket i frugt og udbØjet.
Kronen hvid, undertiden med et rødt skær. IV-VII. BAl E
T. obscurum Savi Krukkekløver. 20-60cm. Opret. De øvre småblade
3-3~ x så lange som brede. Hovederne aflangt-legleformede. Bægertænderne æg-lancetformede. IV-VI. AAl BAl BL R
T. leucanthurn Bieb. Hvidblomstret kløver. 15-30cm. Tæt udstående haret. Hovederne langstilkede, ofte parvise, hvidhårede forneden. Kronen 7-9rnrn, lidt længere end bægeret. IV-VII. BA TM
T. campestre Schreber
T. dubiurn Sibth.

Gul kløver. Az: Alle øer. Lu: Alle prov.

Fin kløver. Az: MTGJPFL. Lu: Alle provinser.

T. micranthum Viv. Spæd kløver. 2-lOcm. Hovederne 1-6-blomstrede
med ret lange blomsterstilke. Az: MT. Lu: Ikke BA
T. fragiferum L.

Jordbærkløver. Ikke BA

T. physodes Steven Skumkløver. 5-25cm. Liggende til opstigende,
ikke rodslående. Kronen 8-l4mm, lyserød. V-VII. AAl BA BAl BLE
T. resupinatum L. Omvendt kløver. 5-40cm. Bægeret kronet af 2
udstående-oprette bægertænder. Az: SMTPF. Lu: Alle provinser.
T. suaveolens Willd.
(BL) (AguedaJ

20-60cm. Nær foregående, men større. VI.

T. tomentosurn L. Uldhovedet kløver. Bægeret tæt uldhåret, de 2
Bægertænder meget korte. Az: M. Lu: Ikke DL Mi. III-VII.
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Trifolium spumosum L. Spytkløver. Frugtbægeret stærkt netåret.
Kronen lyserød, lidt længere end bægertænderne. AAl Ag BAl E
T. strictum L. Rank kløver. 5-jQcm. Enårig. Småbladene linjeformede til aflangt-elliptiske. Hovederne 1-lOmm. Kronen 5-7mm,
lyserød, en smule længere end bægeret. Næsten glat. V-VII.
T. ornithopodioides L. Spædt bukkehorn. 5-20cm. Liggende. Småbladene 4-lOmm. Bægeret 5-7mm. Bælgen 6-8mm, lidt udragende af
bægeret. Visne krone affaldende. V-VIII. Ag BL DL TM
T. hybridum

L.

Alsikekløver.

(AAl)

T. michelianum Savi Knudekløver. 20-40cm. Opret med hule stængler. Hovederne 20-35mm, lØse og mangeblomstrede. Bægertænderne
3-4 x røret. Kronen 8-llmm, blegrød. V-VI. BAl BLE TM
T. nigrescens Viv. Ledkløver. 5-40cm. Ligner Hvidkløver, men enårig. Stænglerne liggende. Kronen 6-~mm. Az: T. Lu. III-VIII.
T. occidentale Coombe Strandkløver. Nær Hvidkløver, men småbladene med matte sideribber, mest uden pletter. 0-50m. BL DL Mi
T. repens L.

Hvidkløver. Az: SMTJPFL. Lu: Alle provinser.

T. isthmocarpum Brot. Brillekløver. 5-60cm. Hovederne tætte, 1525mm. Kronen 9-12mm, lyserød. Bælgen aflang, indsnøret mellem de
to frø. IV-VI. AAl Ag BAl BB BLE R
T. retusum L. Svinekløver. 5-30cm. Hovederne 8-llmm. Bægertænderne uens, de korte nedre til sidst udspærrede. Kronen 4-Smm,
hvid eller blegrød. V-VI. BA TM
T. cernuum Brot. HængeklØver. Nær foregående. Småbladene ofte
afskarne til udrandede. De Øvre blomsterstilke l,5-2,7mm (højst
2mm hos retusum). Kronen lyserød. V-VII. Az: MTJP. Lu: Ikke Ag
T. glomeratum L. NØgleklØver. 5-45cm. Bægeret netåret, tænderne
kortere end røret, udstående. Kronen 4-Smm, lyserød. IV-VII. Az:
SMGJPFL. Lu: Alle provinser.
T. suffocatum L. Sandkløver. 2-8cm. Hovederne 5-6rnm, m.m. sammenflydende. Bægertænderne af rørets længde, krumme. Kronen hvid
eller lyserødt anløben. III-VII. Az: P. Lu: Ikke Mi
T. subterraneum L. Ankerkløver. 3-20cm. Liggende. Ofte langstilkede blade. Blomsterne hvidlige, omgives senere af flere golde
bægre, der ofte graver sig ned i jorden i frugt. III-VII. 2 ssp;
ssp. subterraneum: De golde bægre ens; de ydres bægerrør når
frugtstandens grund. Az: MG. Lu: Alle provinser.
ssp. oxaloides Nyman: De golde bægre uens; de yderstes bægerrør
når ikke midten at frugtstanden. AAl Ag BA BAl E Mi R TM
Dorycnium. Hanefod. Kronen hvid eller lyserød med lilla kØl.
18 Kronen 13-16rrun

. . . . . . . . . . . ., . ., .. , . . . . . . . ., . "' .. " . . . . . . hirsutum

"
3-7mm
2. Småbladene næsten ustilkede, m.m. fingrede
Bladskaftet 5-lOmm

2.
.... pentaphyllum
rcetum

Dorycnium hirsutum tL.J Ser. Haret hanefod. 20-40cm. Tæt udstaende håret. Bladskaftet meget kort. 5-10 hvide eller lyserøde
blomster i lØse hoveder. IV-VI. Ag BAl
D. rettum (L.) Ser. Opret hanefod. 30-lSOcm. Tiltrykt dunet. Hovederne med 15-30 hvide eller blegrøde blomster. Ag BAl BLE R
D. pentaphyllum Scop.

Snerrehanefod. 10-30cm. De smalle blade
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giver planten et snerrelignende præg.
5-25 blomster i små, langstilkede hoveder. Kronen 3-5mm. 2 underarter:
ssp. pentaphyllum: Småbladene 6-12x2-3mm. 5-15 blomster.
ssp. transmontanum Franco: Småbladene 12-18x2-3mm. 12-25 blomster
i hovederne. NØ.
Lotus. Kællingetand.
1. Bægeret m.m. tolæbet med korte sidetænder •••••••••••••••• 2.
Bægertænderne nogenlunde lige store
5.
2. Klasestilken i frugt under 1t(2) x bladet •••••••••••••••• 3.
11
11
"
mindst 2 x bladet
4.
3. Kronen 7-10 mm. Bælgen knudret og krum •••• ornithopodioides
"
20-25mm.
"
ikke knudret, ret
azoricus
4. Flerårig. Fanen uden tilspidsning ••••••••••••••••• creticus
Enårig. Fanen med tilspidsning
arenarius
5. Bægertænderne mindst 3 x røret ••••••••••••••••• parviflorus
11
"
under 3 x
6.
6. Bælgen 4-8 mm bred, med furet ryg ••••••••••••••••••• edulis
"
1-3 mm "
7.
7. }1 lerårig ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 8.
Enårig
12.
8. Øvre blades småblade mindst 5 x så lange som brede •• tenuis
"
"
"
under 3 x "
"
n
u
9.
9. stænglen hul . . . . . . . . . . . . . . . . . . e ø • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10.
11
marvfyldt
11.
10. Småbladene omvendt ægformede. Øvre 2 bægertænder adskilte
af en spids indskæring i knop
••••••• uliginosus
Småbladene rudeformede. øvre 2 bægertænder adskilte
af en but indskæring i knop
pedunculatus
11. øvre og sidestillede bægertænder stærkt krummede
glareosus
11
11
"
"
ikke så
"
corniculatus
12. Kronen hvid eller lyserød. Bælgen krum ••••• conimbricensis
"
gul. Bælgen m.m. ret
13.
13. Bælgen under 3 x bægeret. Kølen butvinklet kantet
subbiflorus
Bælgen mindst 3 x bægeret. Kølen retvinklet kantet
angustissimus
Lotus tenuis W.& K.

Smalbladet kællingetand. M.sj.

L. glareosus Boiss.& Reuter Gruskællingetand. -20cm. Liggende
eller opstigende. Stænglerne lådne eller tiltrykt sølvhårede.
Bægertænderne lidt uens, længere end røret. Kronen 8-lOmm, ofte
rødlig. Bjærgplante. c.
L. corniculatus L.

Alm. kællingetand. Az: STJPFL" Lu

L. uliginosus Schkuhr

Sumpkællingetand. Az: Alle øer. Lu

L. pedunculatus Cav. 40-120cm. Stænglerne dunede. Småbladene
15-35mm. Alto Tejo.
L. parviflorus Desf. Krwnstilket kællingetand. Lådden. Frugtstilkene krumme. Bælgen ca.= bægerets længde. Az: SMTPFLC. Lu
L. subbiflorus Lag. Håret kællingetand. Hovederne 2-3-blomstrede. Kølen med et langt næb. 2 underarter:
ssp. subbiflorus: Stænglerne hårede eller lådne i det mindste
foroven. Bægertænderne lf-3 x røret. Az: Alle øer. Lu
ssp. castellanus (Boiss.& Reuter) Ball: Stænglerne glatte eller
dunede. Bægertænderne ca. 1t x røret. Alm. S.f. Douro.
L. angustissimus L. Tveblomstret kællingetand. Hovederne 2-3blomstrede. Kølen med et kort næb. Az: Alle øer. Lu?

L. edulis L. Tyk kællingetand. Let kendelig på sin tykke bælg.
Ag
L. conimbricensis Brot. Hvid kællingetand. Bælgen 2-6cm x l-2mm,
seglkrummet. Kølen lilla. c.ø. og s.
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Lotus creticus Le Sølvkællingetand. Bægeret 7!-9mm. Vingernemeget længere end kølen. Klitter. Az: T. Lu
L. ornithopodioides L. Fugleklokællingetand. Blomsterne 2-3 sammen. Bælgene 2-3cm, knudrede og lidt krun:lille. Sandjord. Ag.
L. azoricus P.W.Ball 1-flerårig. 20-40cm. T~t sølvhåret. Klaserne 1-blomstrede med et trekoblet forblad på stilken. Kronen rødlilla eller gul og rødlilla. Bælgen 4-5!cm x 3-4mm. Az: SMJ
1. arenarius Brot. -50cm. Hovederne 2-6-blomstrede, stilkene længere end bladene. Kronen 10-15mm med røde striber. Klitter.
Fra Cabo Carvoeiro til Peninsula de Troia.
Tetragonolobus purpureus Moench Rød kantbælg. 10-40cm. Dunet enårig. 1-2 mørkerøde blomster sammen, 15-22mm. Bælgen glat, 3-6 cm
med 4 2-4mm brede, krusede vinger. (Lu)
T. requienii (Mauri) San§u• 10-30cm. ~unet, ~ødblo~stret_enårig~
Bælgen glat, 2f-6icm x 32 -4!mm med 2 vinger pa rygsiden, ingen pa
de andre sider.
Anthyllis. Rundbælg.
1. Bægeret m.m. opsvulmet under blomstringen og sammenknebent
fortil ••••••••• 2.
Bægeret ikke opsvulmet under blomstringen og ikke sammenknebent fortil
3.
2. Bægeret uens 5-tandet med skæv munding •••••••••• vulneraria
"
m.m. regelmæssigt
tetraphylla
3. Flerårig. Kronen lyserød ••••••••••••••••••••••••••• gerardi
Enårig. Kronen gul til orange
4.
4. Bælgen ret. Hovederne med 4-8 blomster •••••••••••• lotoides
"
krum.
"
" over 8 blomster
5.
5. Bælgen ikke vinget, seglformet, med næb ••••••••••••• hamosa
vinget, ring- eller skrueformet, uden næb
cornicina
"
Anthyllis gerardi L. Lyserød rundbælg. 20-60cm. 2-5 par ens og
smalle småblade. Hovederne små, lem, langstilkede. Alm.
A. vulneraria L. Alm. rundbælg. 3 underarter:
ssp. maura (G.Beck) Lindb.: Stænglen udstående håret forneden.
Bægeret 13-17mm, tiltrykt håret.
ssp. lusitanica (Cullen & P.Silva) Franco: Stænglen udstående håret forneden. Bægeret 9-12mm, noget udstående håret.
ssp. iberica (W.Becker) Jalas: Stænglen tiltrykt håret hele vejen. Bægeret 9-12mm. Støttebladene med aflangt-trekantede afsnit.
Klitter. NV.
A. tetra~hylla L. B~ærerundbælg. 7-35cm. Liggende. ~fte tils?neladende un med 4 smablade. Bægeret stærkt oppustet i frugt, indtil 12mm bredt. Blomsterne i akselstillede nøgler på 4-8.
A. lotoides L. 5-50cm. Nederste blade ofte med 1 småblad, øvre
uregelmæssigt 5-7-finnede. Bægeret 9-11, rørformet og skævmundet.
Alm.
A. cornicina L. 20-40cm. Nederste blade ofte med 1 småblad , de
øvre med indtil 9 smalle. Bægeret 5-7mm, skævmundet. NØ.
A. hamosa Desf. -lm. Øvre
blade med indtil 11 småblade. Bægeret 7-Bmm, m.m. rørformet, krumt. C. og S.
Ornithopus. Fugleklo.
1 • Kronen gul

..

G

••••••••

e ••••

0

e ••••

6

•

0

•••••

e •

e e

&

•

e •••• e •

0

•

•

•

2•

"
lyserød eller hvid
3.
2. Øvre blade siddende ••••••••••••••••••••••••••••• compressus
Alle blade stilkede
pinnatus
3. Kronen mindst 6mm. Støttebladene kortere end blomsterne
sativus
Kronen højst 5mm. Støttebladene meget længere end
blomsterne
perpusillus
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Ornithopus compressus L. Fladtrykt fugleklo. 10-50cm. 7-18 par
småblade. Bægertænderne mindst
x røret. Az: SMT. Lu: M.alm.

t

O. pinnatus (Miller) Druce Gul fugleklo. 10-50cm. Hovederne
uden eller med meget små støtteblade. 3-7 par småblade. Bægertænderne højest
x røret. Az: Alle øer. Lu: Alm.

t

O. perpusillus L.

Liden fugleklo. Az: SMTJFLC. Lu

O. sativus Brot. Serradel. 2 underarter:
ssp. sativus: Bælgen 12-25mm, ret, næbbet mest under 5mm, mest
ret. (Az): MTJFLC. Lu
ssp. isthmocarpus (Cosson) Dostal: Bælgen 20-40mm, krum, næbbet
10mm eller mere, kr~T.t; ofte smalle indsnøringer mellem frøene.
Coronilla. Kronvikke.
1 . Enårig .................
e • • •
2
Mindre buske eller halvbuske
3.
2. Øvre blade udelte eller med 3 uens småblade
••• scorpioides
"
"
uligefinne de
r'apanda
3. Småbladene smalt hindekantede •••••••••••••••••••••• minima
"
ikke
"
4.
4. Stænglen sivagtig med affaldende blade
••••••••••••• juncea
11
ikke sivagtig; bladene blivende
valentina
8

••••

0

••••••••••••••

0

0

.......

G

fl

Coronilla valentina L. ssp. glauca (L.) Batt. Buskkronvikke.
30-70cm. Bladene stedsegrønne og blågrønne med 2-3 par småblade.
4-12 blomster i langstilkede skærme. Bælgen l-5cm med 1-4 led.
C. minima L. Liden kronvikke. 5-30cm. 2-6 par småblade. Skærmen
3-4cm stilket. Kronen 5-8mm, gul og brunåret. Bælgen l-3icm med
1-7 led.
C. juncea L. Sivkronvikke. 20-lOOcm. Lange stængelled. 2-3 par
småblade. Langstilkede hoveder med 4-12 blomster.
C. scorpioides (1.) Koch Skorpionsvikke. 5-20cm. Bladene elliptiske, enten enkle eller også med 2 små, runde sidesmåblade. 2-3
-blomstrede skærme fra bladhjørnerne. Bælgene krumme, skorpionshaleagtige med m.m. rette led.
C. repanda (Poiret) Guss. Bølget skorpionsvikke. 5-20cm. Øvre
blades småblade ret ens. Bælgens led lidt krumme. 2 underarter:
ssp. repanda: Småbladene med but eller afskåret spids. Kronen
8-9mm. Bælgen 5-7cm. Sandjord, mest nær kysten.
ssp. dura (Cav.) Coutinho: Smabladene udrandede. Kronen 5-6-!mm.
Bælgen 3-4cm. Inde i landet.
Hippocrepis ciliata Willd. Børstehestesko. §-15cm. Enårig, oftest glat. 3-6 par småblade. Langstilkede, 2-6-blomstrede, gule
hoveder. Kronen 3-5mm. Ledbælg med de enkelte led nærmest hesteskoformede, med vorter langs randen.?
H. multisiliquosa L. Flerblomstret hestesko. 5-50cm. Som den
foregående, men kronen 5-7mm og bælgen uden eller næsten uden
randvorter. Ag
H. unisiliquosa L. Enblomstret hestesko. 5-35cm. Blomsterne enlige (sjældent 2 sammen), deres stilk højst i cm.
Scorpiurus. Skorpionshale.
blade. Blomsterne gule med
blomstrede hoveder. Bælgen
længderibber og oftest med

Enårig med enkle, m.m. spatelformede
brunåret fane i langstilkede, 1-5cylindrisk, uregelmæssigt snoet, med
torne og knuder.

Scorpiurus muricatus L. Flerblomstret skarpionshale. 5-15(-40)
cm. Hovederne med 2-5 blomster. Bælgen glat eller med knuder
eller torne.
S. vermiculatus L. Enblomstret skorpionshale. Blomsterne 1(2)
sammen. Bælgen med paddehatformede knuder. C og S.
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Hedysaru.m. Hanekløver. Kronen rød eller hvid. Tornet ledbælg.
1" Flerårig . . . . . . . . . . . . . e • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • e • • • • • • coronarium
Enårig
2.
2. 1-3 par småblade, det endestillede 15-45mm •••••••• flexuosu.m
11
11
11
4-8 "
5-l 5mm
gl orne ra tu.m

Hedysaru.m coronariu.m (L.) Italiensk hanekløver. 30-lOOcm. 3-5 par
smablade pa 15-35mm. Klaserne tætte, med 10-35 kraftigt rødlilla
blomster på 12-15mm. Bælgen med 2-4 skiveformede led. (Lu)
H. flexuosum L. 20-60cm. Klasen med 15-40 rødlilla eller lyserøde blomster på 8-12mm. Bælgen med 2-8 led. Æg+ Penin~ula de Troia

H. glomeratu.m Dietrich Rødstænglet hanekløver. 10-JOcm. Klasen
med 2-10 m.m. vinrøde blomster på 14-20mm. Bælgen oftest med 2
skiveformede led. Ag
Onobrychis peduncularis (Cav.) DC. 10-60cm. Dunet flerårig. Nedre blade med 4-14 par småblade. Hvide til rødlilla, ofte lillaarede blomster på 10-15mm i en aksformet klase. Bælgen m.m. sammentrykt ægformet, 5-15mm, med tandede sider og 4-10 randtænder på
3-6rnrn.
O. viciifolia Scop. Esparsette. Som den foregående, men bælgens
randtænder op til 1mm store. (Lu)
OXALIDACEAE
Oxalis. Surkløver.
1 . Kronen gul ........ o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 e
0
ikke gul
J.
2. Med overjordisk stængel. Kronen 4-7mm ••••••••••• corniculata
11
Uden
"
"
20-2 5mm
pe s-caprae
3. Kronen hvid .•......... e . . . . . . . . . . . . . . e • • • • • • • • • • • • • ace tose lla
"
rød
4.
4. Bladene ikke udrandede. Kronen 25-35rnrn ••••••••••••• purpurea
"
udrandede. Kronen 12-20mm
5.
5. Med jordstængel. Ingen knold. Bladene dækkede af orange
eller brune knuder •••••••••••••• articulata
Ingen jordstængel. Med knold.
6.
6. Planten dunet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . corymbosa
"
næsten glat
latifolia
~y

Oxalis corniculata L. Nedliggende surkløver. Planten liggende og
rodslaende, ofte purpuranløben. Az: Alle øer. Lu

O. articulata Savigny Rosenrød surkløver. -35cm. Tueformet og dunet. Kronen 12-20mm, lyserød. (Az): TJ. (Lu): Sj.

O. acetosella L.

Skovsyre. NV. Sj.

O. corymbosa DC. Håret surkløver. Bladundersiden kirtelprikket.
Støttebladene kirtlede. Bladene med en smal indbugtning. Kronen
15-20mm, lyst rødlilla. (Az): MTGJFC. (Lu)
O. latifolia Kunth Bredbladet surkløver. Småbladene op til 6xl0cm,
omvendt trekantede, ikke kirtelprikkede, ret svagt udrandede. Kronen blegt til stærkt lyserød. (Az): SlVIT:l?F. (Lu).:: M.sj.

o. pes-caprae L. Svovlgul surkløver. 5-15cm. Blade og skærmstilke udgår fra en underjordisk stængel. 5-12 store svovlgule blomster i skærmene. (Az): MTGPFL. (Lu): a og S.
o. purpurea L. Rødlilla surkløver. Dunet til ladden. Smabladene
rudeformede, butte, kirtelprikkede og ofte med lilla underside.
Kronen lyst rødlilla. (Az): MTPFL. (Lu)
GERANIAL,'EAE
Geranium. Storkenæb.
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1. Flerårig •••••••••••••••••o••••••••••••••o•••••••••••••••• 2.
Enårig
3.
2. Blomsterstilkene 1-blomstrede. Kronen 15-20mm ••• sanguineum
11
11
11
27-10 mm
pyrenaicum
3. Bægeret opret under blomstringen. Kronen med tydelig negl
4.
11
m.m. udstående. Kronen uden tydelig negl
6.
4. Bladets omrids rundt
• • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • lucidun1
"
"
femkantet
5.
5. Kronen 6-9rnm. Frugten 1-2 kraftige tværribber øverst
robertianum
Kronen 3-5mm. Frugten med ca. 4 kraftige tværribber
øverst
purpureum
6. Kronbladene hele eller svagt udrandede ••••••• rotundifolium
"
kløvede eller tydeligt udrandede
7.
7. Bægerbladene langt brodspidsede
•••••.•••••••••••••••••••• 8.
11
"
kort
9.
8. Blomsterstilken 5mm, i frugt 15mm •••.•••••••••••• dissectum
"
2-4 cm
columbinum
9. Stængler og bladstilke ensartet korthårede •••••••• pusillum
11
11
n
med lange og korte hår
molle

Geraniu.~ sanguineum L.
G. pyrenaicum Burrn.f.

Blodrødt storkenæb.
Pyrenæisk storkenæb. N.

G. rotundifolium L. Rundbladet storkenæb. 10-40cm. Stængler og
bladstilke med korte og lange hår og kirtelhår. Skærmstilkene ofte kortere end deres blade. Az: MF. Lu: Alm.
G. malle L.

Blødt storkenæb. Az: MTGJF. Lu: Alm.

G. pusillum L.

Lidet storkenæb. Trancoso og Guarda.

G. columbinum L.
G. dissectum L.
G. lucidum L.

Storbægret storkenæb.
Kløftet storkenæb. Az: SMTGJ. Lu: Alm.

Skinnende storkenæb. Planten skinnende, m.m. glat.

G. robertianum L.
G. purpureum Vill.

Stinkende storkenæb. NV.
Purpurstorkenæb. Az: SMTGJPFL. Lu: Alm.

Erodium. Hejrenæb.

1. Grundbladene ikke helt snitdelte •••••••••••••••••••••••• 2.
"
fjersnitdelte helt til skaftet
5.
2. Skærmen med 2 brede støtteblade
•••••••••••••••• laciniatum
11
"
3-flere
"
3.
3. :F'rugtens næb 5-llcm. Kronen blå.lilla, ca. 15mm ••••• botrys
11
11
2-4 cm.
"
rødlilla, 5-9 mm
4.
4. Frugtenstopgrube med en dyb fure under sig •••• malacoides
11
"
uden fure
chi um
5. Ingen bladet stængel ••••••••••••••••••••••••••••••• acaule
11
Med en
"
6.
6. Bladafsnittene højst 50% indskårne •••••••••••••• moschatum
11
dybt delte
7.
7. Frugten m.m. uden fure under topgruben ••••••••• bipinnatum
"
med en tydelig fure under topgruben
8.
8. Næbbet 4-7cm. Frugtens hår sidder på sorte småknuder
jacquinianum
Næbbet l-4crn. Frugtens hår uden sorte småknuder
cicutarium
Erodiummchium (L.) Willd. Lappet hejrenæb. 5-50cm. Bladene ægformede, meget forskelligt indskårne. Støttebladene brune.2ssp.:
ssp. chium: Bladene t-2/3 indskårne med buttandede lapper. Staminodierne randhårede.
ssp. littoreum (Leman) Ball: Bladene fjerfligede med stærkt tandede eller fligede lapper. Staminodierne glatte. Ag
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Erodium laciniatum (Cav.) Willd. Fliget hejrenæb. 7-50cm. Bladene aflange til bredt ægformede, meget forskelligt indskårne. Kronen 7-lOmm. Næbbet 3t-9cm. Ag. Sj.

E. malacoides (1.) L'Her.

Blødt hejrenæb. 10-60cm. Bladene oftest ægformede med hjærteformet grund, tandede, ofte svagt 3-lappede, undertiden mere delte. Az: SIYIP. Lu

E. botrys (Cav.) Bertel. Langhåret hejrenæb. 10-40cm. Nedre blade ægformede, fra fjerlappede til 1-2 x fjerfligede; de øvre ofte
2 x fligede. Alm.
E. cicutairum (Le) L'Her. Alm. hejrenæb. Lidt eller.ikke kirtlet. Frugterne1 .. 5-7mm. Az: TJ. Lu
E. bipinnatum Willd. Ofte tætkirtlet. Kronen ofte bleglilla eller hvid. Frugterne 4-5mm. Mest i klitter.
E. ja9,uinianum Fischer & al. Ofte tætkirtlet. 2-3 støtteblade.
Frugterne 5-7mm. Klitter. Sj.
E. moschatum (1.) L'Her. Moskushejrenæb. 10-50cm. Moskuslugtende. Kronen 13-14mm, rødlilla. Frugterne udstående brun- eller
hvidhårede. Næbbet 2-4tcm. Az: SIYITG. Lu: Alm.
E. acaule (1.) Bech.& Th. Stængelløs hejrenæb. 5-12cm. Ligner
cicutarium, men flerårig med forveddet rod. Kronen 7-12mm. Frugtens næb 4-4tcm.
TROPAEOLACEAE
Tropaeolum majus L. Tallerkensmakker. (Az): PFL. (Lu)
ZYGOPHYLLACEAE
Tribulus terrester L. Korstorn. 10-60cm. Dunet, liggende enårig.
Bladene modsatte, ligefinnede med 5-8 par småblade. Stilkede, gule blomster fra bladhjørnerne. Kronen 4mm. Frugten tornet, kan
minde om et femtakket malteserkors.
Fagonia cretica L. Haneklo. 10-40cm. Næsten glat, liggende flerarig. Bladene 3-koblede, lancetformede, med tornede fodflige.
Kronen rødlilla, 6-7mm. Blomsterne akselstillede. E
LINACEAE
Linum. Hør.
1. Alle blade modsatte. Kronen hvid ••••••••••••••• catharticum
Øvre
"
spredte. Kronen blå eller gul
2.
2 • Kr O n e n b 1 å
•
e • e • • • • • • • • • • • • • •
3•
"
gul
5.
3. Kronbladene 25-40 mm •••••••••••••••••••••••••••• narbonense
11
12-20 mm
4.
4. Kapslen 5-6t mm. 2-flerarig •••••••••••••••••••••••• bienne
"
6-9 mm. Enårig
usitatissimum
5. Flerårig. Nedre blade modsatte
••••••••••••••••••• maritimu.~
Enårig. Nedre blade spredte
6.
6. Bladranden jævn og helrandet ••••••••••••••••••••••••••••• 7.
11
ru, ganske fint savtakket
8.
7. Kronen 4-6mm. Stænglen under 30cm ••••••••••••••••• trigynum
11
11
8-18mm.
over 30cm
tenue
8. Bladene over 1mm brede, flade ••••••••••••••••••••• strictum
"
under 1mm brede, ofte indrullede
setaceum
0
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Linum narbonense L. Storblomstret hør. 40-60cm. Let kendelig
ved sine store, blå blomster. Omkring Vimioso.
L. bienne Miller Toårig hør. 10-50cm. Bladene linjeformede, 1.-li
mm brede. Indre bægerblade hindekantede og randhårede, ydre helrandede. (Az): S. Lu: Alm.
L. usitatissimum L.
1. maritimum L.

Alm. hør. (Az)::

s.

(Lu)

Strandhør. 10-40cm. Opret eller opstigende. Bæ-
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gerblade 3mm, kirtelrandhårede. Kronbladene 8-12mm. Strandenge.

sv.

Linum trigynum L. Fint hør. 9-30cm. Opret og grenet. Bladene
linjeformede. Bægeret 5mm, kortkirtlet. Kronen 6mm.
L. tenue Desf.

-70cm. Bladene l-4mm brede. Bægeret 3-5mm.

L. strictum L. Rubladet hør. 10-60cm. Bægeret randhåret kirtlet. Kronen 6-12mm. Blomsterne m.m. siddende.
L. setaceum Brot. Børstebladet hør. Bladene børsteformede,! mm
brede, tætsiddende midt på stænglen. Toppen åben og meget grenet.
L. catharticum L.

Vildt hør. NV.

Radiola linoides Roth

Tusindfrø. Alm.
EUPHORBIACEAE

Securinega tinctoria (L.) Rothm. Tvebo, tornet busk indtil lim.
Bladene toradede, 8-15x2-4mm, aflangt-omvendt ægformede, butte
eller udrandede. Bladstilken ca. 1mm. Fodfligene meget små og
sylformede. Kapslen ca.3mm, stumpt trekantet. Sandede flodbredder. Alto Douro, Alto Tejo og Guadiana. - Flodtorn.
Chrozophora tinctoria (1.) A.Juss.
mest mældeagtig, tæt stjærnefiltet,
tydeligt tretallig og tæt dækket af
æg- til rudeformede, bugtet-tandede

Lakmusplante. 10-JOcm. Nærgrågrøn enårig. Frugten dog
skjoldformede hår. Bladene
til helrandede.

Mercurialis. Bingelurt.
1. Enårig

..•..... , . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. • • . . • . ambigua

Flerårig
2.
2. Planten tætfiltet ••••••••••••••••••••••••••••••• tomentosa
"
glat eller dunet
3.
J. Med udløbere. Stænglerne ugrenede
•••••••••••••••• perennis
11
Uden
"
grenede
elliptica
Mercurialis ambigua L.f. (M. annua p.p.) Gulgrøn bingelurt.
Svagt håret, oftest opret og grenet. Bladene bredt lancetformede, afrundet savtakkede, l!-5cm. Hanaksene oprette. Az Lu: Alm.
M. elliptica Lam. -60cm. Glat. Bladene 2-4cm, elliptiske eller
ægformede. Sandede ruderater.
M. tomentosa L. Sølvbingelurt. -60cm. Bladene l-5cm, aflangt
lancetformede til aflangt-omvendt ægformede. Kapslen tætfiltet.
M. perennis L.
chique.

Skovbingelurt. Serras do Bu9aco, Sintra og Mon-

Ricinus communis L. Kristpalme. Op til 4m. Enårig eller busk.
Store, stjærneformede blade med 5-9 lancetformede takker, 20-30
cm brede. Blomsterne i smalle, oprette toppe. Frugterne l-2cm,
runde og småpiggede. (Az): SMTF. (Lu)
Euphorbia. Vortemælk.
1. Med fodflige. Bladene modsatte, ofte med skæv grund ••••• 2.
Ingen fodflige. Bladgrunden symmetrisk
7.
2. Niodne frø glatte
••••••••••••••o••o••@ee••••••••••"•••••• 3.
11
"
rynkede
4.
J. Bladene over 5mm. Kapslen 4-5mm bred ••••••••••••••• peplis
"
mest under 5mm. Kapslen li-2mm bred
serpens
4. Bladene 10-30mm, savtakkede
•••••••••••••••••••••••• nutans
11
3-10 mm, helrandede eller finttandede
5.
5. Kapslen kun håret på kølene
••••••••••••••••••••• prostrata
n
jævnt håret eller glat
6.
6. Kapslen tiltrykt håret ••••••••••••••••••••••••••• maculata
11
udstående håret eller glat
chamaesyce
7. Bladene modsatte og nedløbende
••••••••••••••••••• lathyris
11
11
spredte, ikke
8.
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8. Kirtlerne m.m. afrundede ••••••••••••••••••••••••••••••••• 9.
ti
halvmåneformede eller med to horn
19.
9. Tykgrenet busk. Bladene 7-14 cm ••••••••••••••••••• stygiana
Urt eller halvbusk
10.
10 e Enårig . . . . . . . . . . .
e • e • • e e * ••• e • •
11 w
Flerårig
12.
11. Kapslen med 3 par krusede vinger ••••••••••••••• pterococca
"
uvinget
helioscopia
12. Frøene fint knudrede. Kapslen mest lådden ••••••• pubescens
11
helt glatte. Kapslen m.m. glat
13.
13. Kapslen med halvkugleformede vorter •••••••••••••••••••• 14.
Nogle af kapslens vorter mindst 2 x så lange som brede
16.
14. I det mindste de nederste blade bredest over midten
clementei
Alle blade bredest på eller under midten
15.
15. Bladene l-3cm. Nadr~~Btøtteblade bredt ægformede til
runde
.••••• welwitschii
Bladene 5-8cm. Nedre støtteblade smalt rudeformede
monchiquensis
16. Stænglen skællet forneden e•••••••••••••1.t••e••·········· 17.
li
ikke skællet
18.
17. Stænglen trind ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• dulcis
li
stribet og kantet foroven
angulata
18. Bladene 4-10 cm .............
e •• e
*. li. • • • • • • hi berna
li
!-2 cm
uliginosa
19. Enårig •~•••••••••o••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 20.
Flerårig
24.
20. Nederste støtteblade linjeformede og spidse, lidt bredere nedadtil ••••••••••••••• exigua
Nederste støtteblade elliptiske til ægformede
21.
21. Kapslen med 2 vinger på hver klap ••••••••••••••••.• peplus
"
uden vinger
22.
22. Bladene m.m. linjeformede, 1-3 mm brede
••••••••• segetalis
"
bredere, 3-12 mm brede
23.
23. Frøene sorte, uregelmæssigt rynkede
••••••••••• medicaginea
"
lysebrune eller grå, med 5-6 tværfurer
falcata
24. Øvre støtteblade parvist sammenvoksede
••••••••••••••••• 25.
11
11
ikke sammenvoksede
26.
2 5. Kapslen tæt lådd.en • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • characias
"
glat
amygdaloides
26. Bladene skarpt savtakkede
••••••••••••••••••••••••• serrata
11
helrandede eller finttandede
27.
27. Kirtlernes horn med tvelappet udvidede spidser ••••••••• 28.
"
"
uden
"
"
"
29.
28. Bladene lancetformede. Frøene glatte
••••••••••••••• rigida
"
linje-lancetformede. Frøene uregelmæssigt
rynkede
bro te ri
29. (6)7-13 skærmstråler ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 30.
3-6 skærmstråler
31.
30. Bladene håndstrengede, læderagtige og blågrønne
nicaeensis
11
fjerstrengede, tynde og grønne
esula
31. Bladene noget tykke, læderagtige, konkave
•••••••• paralias
"
tynde og flade
32 •
32. Øvre støtteblade lancet- til ægformede •••••••••••• boetica
11
"
brede
33.
33. Frøene m.m. glatte
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 34.
11
grube de
35.
34. Hornene tynde, af kirtlens længde
••••••••••••••• terracina
"
kortere end kirtlen
matritensis
35. Kirtlerne korthornede. Frøene uregelmæssigt gru.bede
transtagana
Kirtlerne langhornede. Frøene regelmæssigt gru.bede
36.
36. Bladene omvendt-ægformede til omvendt lancetformede,
oftest butte og brodspidsede
•••••••••• portlandica
Bladene linje-lancetformede og spidse
37.
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37. Bladene l-3mm brede
"
3-Bmm
"

•••••••••••••••••••••••••••.•••••• pinea
azorica

Euphorbia nutans Lag. Nikkende vortemælk. 15-40cm. Stænglen
stærkt gaffelgrenet, dunet foroven som yngre og ofte m.m. rødlig.
Bladene 5-10mn1 brede, ofte noget krumme. ( Az): l!'. (Lu)
E. peplis 1. Sandvortemælk. 5-20cm. Bladene lidt kødede, blågrønne, stærkt usymmetriske, noget seglkrummede. Bladstilken 2-3
mm. Kapslen J!-4mn1 bred. Sandede steder. Az: IVITP:B'. Lu
E. chamaesyce 1. Skævbladet vortemælk. 5-30cm. Bladspidsen but
eller udrandet. Bladet 3-7mm, usymmetrisk.
E. serpens Kunth Hjærtebladet vortemælk. 5-30cm. Bladene 2-3(-7)
mm, ægformet-runde, helrandede. :B'røene m.m. firkantede. (Az) (Lu)
E. maculata 1. Pletvortemælk. 5-20cm. Stænglerne dunede. Bladene
med skævt afskåren grund, finttandede nær spidsen, oftest med en
purpurfarvet plet midtpå. (Az): TJPI<11. (Lu)
E. prostrata Aiton Kølhåret vortemælk. 5-20cm. Som den foregående, men bladene ofte rødlige, uden plet. (Az): TGF. (lu)
E. sty~iana Watson Busk. Bladene 7-14xl~-3!cm, kun i grenenderne, blågrønne og svagt dunede nedenunder. Nedre støtteblade aflange og lådne. Kapslen 5-7mm, vortet. 300-BOOm. Især i små vulkankratere. Az: MTJP:B'LC.
E. serrata 1. Savtandet vortemælk. 20-50cm. Opret, noget blågrøn. 3-5 skærmstråler. Støttebladene gule.
E. hiberna 1. Irsk vortemælk. 30-60cm. Opret, m.m. håret. Bladene m.m. elliptiske med afrundet grund. Skov og kløfter. N.
E. uliginosa Boiss. 20-60cm. Glat eller lidt dunet med forveddet
rodstok. Stænglerne meget tynde. Bladene 5-20xl-3mm, fint~andede,
butte og læderagtige. 2-5 skærmstråler. Vintervåde steder og fugtigt krat.
E. dulcis L. Knoldvortemælk. 20-50cm. Stænglen spredt håret forneden. Bladene 2i-7cm, elliptiske til aflange. Nedre støtteblade
ægformet elliptiske, øvre trekantede. Kirtlerne senere mørkpurpurfarvede. NV
E. angulata Jacq. Kantet vortemælk. 20-50cm. Ligner den foregående, men bladene mindre, 2-3cm x 6-12mm. Kapslen glat. N.
E. welwitschii Boiss.& Reuter Gulskærmet vortemælk. Med roeagtig
knold. Næsten helt glat. 30-60cm. c. og s.
E. monchiquensis Franca & Silva
E. clementei Boiss.

-100cm. Langs vandløb. SV.

30-70cm. Med roeagtig knold. M.m. glat. Ag

E. pubescens Vahl Dunet vortemælk. 30-80cm. Tætdunet og opret.
Bladene lancetformede, grågrønne, finttandede. Fugtige steder.
E. pterococca Brat. Vinget vortemælk. 10-30cm. Bladene lancettil spatelformede. De 5 skærmstråler først 3- så tvegrenede.
E. helioscopia 1.

Skærmvortemælk. Az: F. Lu

E. rigida Bieb. Rank vortemælk. 30-50cm. M.m. opret, glat og
stærkt blågrøn. Bladene tætsiddende, tykke og kødede, lancetformede og spidse. Kapslen 5-Bmm, stærkt trekantet.
E. broteri Daveau 20-50cm. Som den foregående, men mindre blågrøn. ø.
E. lathyris 1. Korsvortemælk. (Az): SMTPGF. (Lu)
E. medicaginea Boiss. -40cm. Bladene 20-35x6-12mm, halvbutte eller udrandede. Nedre støtteblade som de øvre stængelblade. Kirtlerne med 2 ofte lange horn. Kapslen dybt furet, finkornet på
kølene. Frøene hvidt rynkede på sort grund. Ag

Euphorbia exigua L.
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Liden vortemælk. Az: SMTJF. Lu

E. falcata L. Seglvortemælk. 8-30cm. Bladene bleggrønne, de nedre kileformede med afskåret spids, de øvre lancet- til omvendt
ægformede.
E. peplus L.

Gaffelvortemælk. Az Lu

E. segetalis L. Markvortemælk. 10-40cm. Bladene blagrønne, de
nedre linjeformede, de øvre linje-lancetformede, 15-30x2-4mm.
Kapslen kornet-rynket på kølene. Frøene grubede og lysegrå.
E. pinea L. Fyrrevortemælk. 10-40cm. Som den foregående, men
flerårig og tueformet. Bladene tætstillede, lidt tykke, de nedre
nedadrettede. Kystklipper og -sand. ?
E. azorica Seubert -60cm. Oftest kun grenet foroven. Bladene
15-45x3-8mm, tætstillede, svagt indrullede. Kapslen 3-4mm, gullig, fintkornet på hele overfladen. Kystklipper. Az: Alle øer.
E. portlandica L. Sandvortemælk. 10-40cm. Oftest stærktgrenet
fra grunden. Bladene 5-25x2-6mm, omvendt ægformede til smalt
omvendt lancetformede. Kapslen kornet på kølene. Sandstrand.
E. transtagana Boiss.
4-15cm. Bladene 4-12xl-5mm, de nederste
sma og aflange, de øvre større og linje-lancetformede, finttandede nær spidsen. 3-5 2 x delte skærmstråler. Kapslen glat og
svagt furet. Egekrat. c. og s.
K" matritensis Boiss. -40cm. Bladene 8-25(-35)x2-6mm, smalt omvendt lancetformede til elliptiske, helrandede. Kapslen svagt
furet, finkornet på kølene. NØ. cø.

E. boetica Boiss. Hørbladet vortemælk. -40cm. Med vidtkrybende
jordstængel. Bladene 10-30xl-5mm linjeformede til linje-lancetformede, helrandede. Kapslen svagt prikket på kølene, svagt furet. Frøene utydeligt grubede, grå. S.
E. nicaeensis All. Fransk vortemælk. 20-50cm. Bladene 25-42x4-9
mm, lancetformede til aflange, de nedre oprette og spidse, de
øvre mere udstående og butte.
E. paralias L. Strandvortemælk. 30-60cm. Stænglerne noget kødede, m.m. forveddede ved grunden. Bladene 4-25mm, lancetformede
til smalt elliptiske, de øvre tætstillede og noget taglagte.
3-6 skærmstråler. Sandstrand. Alm.
E. esula L.

Langbladet vortemælk.

E. terracina L. Langhornet vortemælk. 10-50cm. Kirtlerne med 2
lange horn på indtil 2 x kirtlens bredde eller mere. Mest kystnær. Hele kysten.
E. amygdaloides L. Skovvortemælk. 30-?0cm. Stedsegrøn. Bladene
rosetagtigt samlede midt på stænglen, mest harede i randen og på
undersiden, 2i-7xl-2cm, lancet-spatelformede.
E. characias 1. Ulvemælk. 60-120cm. Kraftig, tætlådden flerårig. Bladene 45-90xl0-13mm, smalt lancetformede, lidt blågrønne,
ofte med omrullet rand. Kirtlerne mørkebrune.
Phyllanthus tenellus Hoxb.
Em'i.rig. Tynde sidegrene med spidse,
omvendt ægformede, tynde blade
f.eks. 1
, der giver grenene
e~ blødt, Venushårsagtigt præg. Sma, under
de
sler,
spredte i bladhjørnerne. (Az):
RUTACEAE
Ruta. Rude. Flerårige urter, m.m. forveddede ved grunden. Bladene 2-3 x fjersnitdelte, spredte og kirtelprikkede, med omvendt
lancetformede afsnit. Blomsterne grønliggule, 4-tallige, i halvskærme. Kronen med frynset rand. 8 støvdragere og 1 griffel.
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Ruta angustifolia Pers. Smalfliget rude. 25-75cm. Kronbladene
frynsede. Planten kirteldunet foroven. Støttebladene ikke eller
kun lidt bredere end deres tilhørende grene.
R. chaleDensis L. Frynset rude. 20-60cm. Kronbladene frynsede.
Planten helt glat. Støttebladene meget bredere end deres tilhørende grene. Az: SMTGJP. Lu: CV og SØ.
R. montana (L.) L. Finbladet rude. Kronbladene helrandede. Bladfligene linjeformede. Planten kirteldunet foroven. Alm.
Citrus. Orange.
1. Bladstilken trind eller kølet, men ikke vinget •••••• medica
11
tydeligt vinget
2.
2. Oftest over 4 x så mange støvdragere som kronblade
••••••• 3.
Ca. 4 x så mange støvdragere som kronblade
4.
3. Blomsterne lillaanløbne eller -stregede •••••••••••••• limen
11
rent hvide
lime'tta
4. Bladene smalt elliptiske
••••••••••••.•••••••••.•• deliciosa
"
bredt
"
5·
5. Bladstilken oftest bredvinget. Frugten 10-25cm ••••••••••• 6.
11
ret smalvinget. Frugten 7-9cm
7.
6. Kvistene og bladundersidens midterribbe glatte
•••• paradisi
11
"
n
11
svagt hårede grandis
7. Bladstilken med omvendt ægformet omrids •••••••••• aurantium
11
11
"
lancetformet omrids
sinensis
Citrus medica L. Sukat. Bladribberne fremtrædende på begge sider. Kronbladene ofte lyserøde eller rødlilla udvendigt. Frugten
15-25cm, gul som moden. (Az) (Lu)
C. lirnon (L.) Burm.f. Citron. (Az) (Lu)
c. limetta Risso Limette. Som den foregående, men frugten kortere og sød. (Lu)
C. deliciosa Ten. Mandarin. (Az) (Lu)
C. paradisi Macfadyen Grapefrugt. Bladene 10-15cm. Bladstilken
indtil 15mm bred foroven. (Az) (Lu)
C. grandis (1.) Osbeck

Pompelmus. Som den foregaende.

(Lu)

C. aurantium L. Pomeråns., Bladstilken forholdsvis bredt vinget
foroven, tilsmalner mod en uvinget grund. Blomsterne 1-fa sammen
i bladhjørnerne. Frugten orange, skallen tyk og ru. (Az) (Lu)
C. sinensis (L.) Osbeck

Appelsin. (Az) (Lu)
SIMAROUBAæAE

Ailanthus al tissima (lVIiller) Swingle Skyrækker. Træ pa 5-1 Sm.
Bladene spredte, fjerfinnede, 45-60cm, m.m. glatte. 13-25 små.blade på 7-12cm, lancet- til ægformede, tilspidsede, randhårede
med 2-4 tænder nær grunden med en stor kirtel under sig.(Az)(Lu)
POLYGALACEAE
Polygala. Mælkurt.
1. Kølen uden frynser. Nedre blade ofte affaldende microphylla
"
frynset. Bladene mindst blivende 1;il blomstringen
2.
••••• monspeliaca
2. Enårig. Kronen meget kortere end vingerne
Flerårig. Kronen ofte længere end vingerne
3.
3. Vingerne randhårede ••••••••••••••••••••..••••.• lusitanica
0
ikke randhårede
4.
••••••••••••••••••••••••••••••• vulgaris
4. Alle blade spredte
Nedre blade m.m. modsatte
serpyllifolia
Polygala microphylla L. Rismælkurt. 10-30cm. En Ephedralignende
dværgbusk med oprette, furede stængler. Klaserne med 3-8 blå
blomster på 7-lOmm. Tørre klipper. N og c.
P. monspeliaca 1.

Ena.rig mælkurt. 9-20cm. Opretenårig. Grund-
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bladene spatelformede, ca. 8mm; stængelbladene linje-lancetformede, ca. 15mm. Vingerne 6-8mm, hvidliggrønne. C og S.
Polygala lusitanica Walw .. Randhåret mælkurt. 20-40cm. Stænglerne
oprette. Blomsterne bla. Kronrøret 2/3 x vingerne. N og c.
P. vulgaris L.

Alm. mælkurt. Az: P. Lu: Alm.

P. serpyllifolia Hose

Spæd mælkurt. NV.
CORIARIACEAE

Coriaria myrtifolia L. Garvebusk. 1-)m; Firkantede, m.m. oprette
grene. Bladene modsatte, bredt lancetformede og spidse, helrandede, 3-strengede. Endestillede klaser pa 3-6cm med små grønlige
blomster med 5 lange rødlige grifler. 5 stjærneformede bælgkapsler. (Lu)
ANACARDIACEAE

Rhus coriaria L. Garvesumak. l-4m. Minder om Hjortetakstræ, men
næsten stedsegrøn. Bladene 10-18cm, fjerfinnede. Endestillet
top. Az: MTGJPLC. Lu
Pistacia terebinthus L. 'l'erpentin-cræ. l-5m. Bladene uligefinnede, noget læderagtige, spredte med 3-9 smablade. Disse mørkegrønne ovenpå, grågrønne nedenunder, lancetformede, 3-4!cm, med en
kort brod. Frugterne i grenede stande, koralrøde som unge, senere brune.
P. lentiscus L. Mastikstræ. l-3m, sjældent 6-8m. Bladene ligefinnede, læderagtige, med 8-12 små blade på l-5x!-l-~cm. Bladskafte t tydeligt vinget. C og Se
Schinus malle LI Peruviansk pebertræ. 2-8m. Stedsegrønt træ eller busk med tynde, hængende grene. Uligefinnede blade med 7-13
par linje-lancetformede, ofte savtakkede smablade. der er dunede
som unge. Hvidlige blomster i top. Bladskaftet uvinget. F'rugten
6-7mm, lyserød. (Lu)
s. terebinthifolia Raddi Som den foregående, men grenene ikke
hængende. Småbladene 10-20mm brede, 2-7 par; bladskaftet vinget
foroven. Stenfrugten 4-5rrnn, rød. (Lu)
ACERACEAE
Acer pseudoplatanus L.

/Er. N og Serra de Sintra.

A. monspessulanum L. Trelappet løn. Bladet 3-8cm, 3-lappet, he
randet, skinnende ovenpå, noget grågrønt nedenunder, langstilket.
AQUIFOLIA0'EAE

Ilex aquifolium L.

Kristtorn. N. Se.de Sintra og Monchiq_ue.

I. perado Aiton Bladene helrandede eller med 1-3 meget små, fremadrettede tænder, 3-7cm, 1,1-1,8 x sa lange som brede, stilken
noget vinget. Az: SMTJPFL.
CELASTRACEAE

Buonymus europaeus 1.

Benved. NØ.
BUXACEAE

3uxus sempervirens L.

Buksbom.
RHAlVINA CEAE

l. Bladene løvfældende, ikke læderagtige

•••••••~e• catharticus
"
stedsegrønne og læderagtige
2.
2. Grenene tornede
••••••••.•••••••••.••••.•.••••••••• oleoides
11
ikke tornede
alaternus

Hhamnus alaternus L. Stedsegrøn vrietorn. l-5m. Barken rødlig.
Unge kviste dunede. Bladene spredte, elliptiske eller bredt lancetformede med en hvidlig hindekant, helrandede eller med svage,
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småkirtlede tænder. C og S.
Rhamnus oleoides L. Olivenvrietorn. 60-lOOcm. Stærktgrenet busk
med tornede grenspidser. Bladene omvendt æg-lancetformede, l-4cm,
spredte, helrandede eller med 1-2 småtænder nær spidsen. c og s.

R. catharticus L.

Korsved. (Lu)

Frangula alnus Miller

Tørst.

F. azorica Tutin

Som den foregående, men indtil lOm. Bladene
l0-18cm, vedvarende dunede nedenunder, med 10-13 par sideribber.
Blomsterstilke og bæger dunede. Prugten 10-13mm. Az: SlVITJPFL.
VIT A l"'E .Jill

Vitis vinifera L.
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

Vinranke. (Lu)

MALVA'JEAE
Intet yderbæger ••••.••••••.•..••..••.••.•••.••.••.•.••••• 2.
Yderbægerblade til stede
3.
Enårig. Med hjærteformede blade
..•.••.•.•....•.••• Abutilon
Aflangt lancetformede blade
Sida
5-flere yderbægerblade
•.••.••.•....•••.••••....••••••.••• 4.
2-3 yderbægerblade
6.
Frugten en kapsel
.•••••.••....•..•••.•..•.••.••.•• Hibiscus
11
"
spaltefrugt
5.
Blomsterne m.m. stilkede. Kronbladene l!-3cm ••••••• Althaea
11
11
m.m. siddende.
3-5cm
Alcea
Yderbægerbladene sammenvoksede ved grunden, i det mindste
i knop
•••••• Lavatera
YderbægerbladenB frie
7.
Delfrugterne danner et m.m. kugleformet hovede
.•.••• Malope
"
"
en enkelt krans
- 8.
Støvfangene hovedformede. Kronen orangerød ••••.•••• Modiola
"
trådformede. Kronen ikke orangerød
Ivlalva

Malope trifida Cav. Trompetkatos~. -150cm. Opret enårig; skinnende grøn med glatte blade, de nedre m.m. runde, de øvre med
3-5 bredt trekantede lapper. Kronbladene store, 3!-6cm, mørkt
rødlilla. V.f.Lissabon: Mellem Ajuda og Queluz. IV-VI.
Sida rhombifolia L.
30-80cm. 1-flerårig, sjældnere en busk.med
stj ærnehårede stængler. Bladene rund-savtakkede, 2-6tx~--2icm.
Bægeret 4-6!mm, stjærnehåret. Kronen 6-8mm, gul, orange eller
hvidgul med rød grund. Delfrugterne med 2 stakke. V-XII. (Lu):
BL MI. - Rudebladet katost.
Malva. Katost.
1. 2 linjeformede yderbægerblade
•••••.••..••.••••••• hispanica
3 yderbægerblade
2.
2. Blomsterne enlig~ i bladhjørnerne
.•••••..•.. tournefortiana
11
knippestillede i bladhjørnerne
3.
3. Kronen 15-30mm, rødlilla ••...••.•••••••.•••••.•• si.lvestris
"
indtil 12mm, ikke rødlilla
4.
••••••••••••.••. parviflora
4. Kronen 4-5mm, af bægerets længde
11
9-12mm, l!-2 x bægeret
5.
5. Frugtstilkene nedbøjede. Delfrugterne næppe netårede neglecta
"
ikke nedbøjede. Delfrugterne stærkt
netarede
nicaeensis
Malva hisFanica L. -70cm. Opret enårig, stjærnedunet og med udstående har. Bladene 2-3cm brede, m.m. runde, rund-savtakkede eller svagt lappede. Kronen 2cm, blegrød. Delfrugterne glatte og
afrundede. IV-IX. AAl Ag BA BAl BLE R
M. tournefortiana L. Smalfliget katost. 30-60cm. Stængelbladene
dybt handfligede med tandede til fligede afsnit. Kronen l1;-3cm,
blegrød. IV-VIII. AAl BA BB BL DL Mi TM
Ivl. silvestris L.

Alm. katost. AAl Ag BA BB BL DL E Mi '.J:'lVI
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Malva nicaeensis All.
Bleg katost. 30-60cm. Oftest enar1g. Bægeret oftest glat på undersiden. Kronen bleglilla, uden mørkere
arer, ca. 2 x bægeret. Bladene med rundt til nyreformet omrids.
I-VIII.Az: JFL. Lu: Udbredt.

M. parviflora L. Småblomstret katost. 20-50cm. Opret enårig.
Kronen hvid med rødlige eller blålige årer. Delfrugterne stærkt
netårede. III-VIII. Az Lu
l'II. neglecta Wallr.

Rundbladet katost. BA Mi TlVI

Lavatera. Katost.
1. Blomsterne i knipper i bladhjørnerne
.••••••••••••••.•••• 2.
0
enlige
5.
2. Med kirtelhår. Fodfligene brede
•••.••••••••.••••••. triloba
11
11
Uden
smalle
3.
3. Stænglen forveddet forneden. Yderbægeret længere end
bægeret •• arborea
Stænglen urteagtig. Yderbægeret kortere end bægeret
4.
4. Bægeret forøges i frugt. Delfrugterne netrynkede mauritanica
11
"
ikke i frugt. }!'rugterne m.m. jævne
cretica
5. Enårig. Stænglen ikke filtet
.••.•.•••••••••••.. trimestris
Flerårig. Stænglen tæt filtet
6.
6. Bladene m.m. runde, svagt lappede
•••••••••••••••• maritima
Nedre og mellemste blade tydeligt lappede
olbia
Lavatera cretica L. Vejkatost. Ligner fuldstændig~ Alm. katost,
men er opret, har bredere yderbægerblade og ikke netrynkede delfrugter. Az Lu: Udbredt. III-VII.

L. trimestris L. Mamelukærme. 60-120cm. Bladene runde, de øvre
noget 3-7-lappede. Kronbladene 2-4icm. Delfrugterne dækkede af
en skiveformet udvidelse af midteraksen. (Az):: l11 • Lu. III-VI.

L. maritima Gouan 30-120cm. Busk. Ældre grene grå og glatte,
unge tæt hvidfiltede. Kronbladene l!-3cm, blegrøde med rødlilla
grund. Kystklipper. II-VI. E
L. olbia L. Buskkatost. 60-200m. Busk. Bladene indtil 15xl3cm,
de nedre 3-5-lappede, de øvre aflangt-ægformede til lancetformede, ofte svagt trelappede. Kronen 2-3cm, rødlilla. Hække, åbredder. V-VIII. Ag BAl BLE

L. triloba L. Stivhåret katost. 30-200cm. Flerårig, forveddet
ved grunden. Stænglen stivhåret og stjærnehåret. Planten klæbrig. Bladene runde, de nedre 5-lappede, de øvre 3-lappede. V-IX.
Ag (DL)
L. arbbrea L. Kæmpekatost. 1-Jm. Opret toårig. Bladene runde
til svagt 5-7-lappede, op til 20cm. Yngre dele stjærnehårsfiltede. III-VIII. (Az): TG. Lu: Hele kysten,sjældnere inde i landet.
L. mauritanica Durieu. ssp. davaei (Cout.) Cout. -120cm. Opret,
stjærnefiltet enårig. Bladene m.m. runde, svagt 5-7-lappede.
Kronbladene 8-15mm, rødlilla. Kystklipper. III-VI. Ag BAl
Althaea. Stokrose.
1. Enårig. Støvknapperne gule
•••••••••••••••••••••••••••••• 2.
Flerårig.
"
rødlilla
3.
2. Fodfligene hele. Kronen ca.= bægeret

J.

•••••••o•••••

hirsuta

"
dybt fligede. Kronen 2 x bægeret
longiflora
Bladene dybt håndfligede
••.••••.•••••••••••••••• cannabina
"
hele eller lidt håndlappede
officinalis

Althaea hirsuta 1. Håret stokrose. 10-25cm. Håret og stjærnehåret, opstigende eller liggende. Nedre blade runde, øvre smalt
3-5-fligede. Blomsterne enlige. IV-VII. Ag·AAl BAl Mi
A. longiflora Boiss.& Reuter Sofil den foregående, men kronen 25
mm; frugterne kølede på oversiden. IV-VI. AAl
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Althaea cannabina 1. Hampestokrose. 50-BOcm. Opret og stjærnedunet. Bladene med 3-5 savtakkede, lancet- eller linjeformede flige. Kronbladene 1}-3cm, lyserøde. IV-IX. AAl: Omkring Elvas.
A. officinalis L. Lægestokrose. V-VI. Ag BL DL ER
Alcea rosea 1. Havestokrose. (Az): PF. (Lu)
Abutilon theophrasti IVIed. Kinajute. 50-lOOcm. Opret. Bladene
rent hjærteformede. Blomsterne i tætte nøgler. Kronen gul, 7-13
mm. VIII-IX. (Lu): R
IVIodiola caroliniana (L.) G.Don f. -50cm. Mest 1-årig. M.m. stivharet og grenet. Bladene 5-8x4-7cm,fra indskåret ~andede til
dybt håndfligede med tandede flige. Bægeret 2-4mm. Kronen 2-5mm,
orange til stærkt rød. Fugtige vejkanter. VI-VIII. (Lu): BL:
2 km N.f. Oliveira de Azemeis.
Hibiscus paluster L. Sumpibisk. 80-120cm. :B lerårig. Bladene oftekantet-ægformede, rundtakkede til tandede, hvidligt filtede
nedenunder. Kronbladene 7-9cm, lyserøde. VI-IX. BL
H. trionum L. Timeviser. 20-40cm. Opstigende enårig. Stænglerne
ru af grove knuder. Bladene dybt delte med 3(5) fjerlappede afsnit. Kronbladene 15-20mm, lysegule med sortlilla grund. VI-IX.
(Lu): R
1

THYME LAE AC'EAE

Daphne. Kælderhals. Mindre buske. Bladene helrandede, omvendt
lancet- til linjeformede. Blomsten 4-tallig med sambladet, m.m.
rørformet, farvet bæger. Ingen krone. Bladene oftest over 12cm.
Daphne ~nidium L. Høstkælderhals. 60-150cm. Bladene stedsegrønne, 3-4 2 cm x 3-5mm, med en brod på ca. 1mm, let indrullede,
jævnt fordelte over grenene. Blomsterne hvide, 7mm, i små, endestillede toppe. Krathede. IVI.alm.
D. laureola L. Skovlavrbær. 60-120cm. Bladene 8-13cm, skinnende,
omvendt lancetformede, samlede i grenenderne. BlomsternB gulgrønne og glatte, i tætte klaser mellem bladene. Az: MP
Thymelaea. Spurvetunge. Blomsterne som hos Daphne. Bladene sjældent over 12mm. Buske eller urter.
1. Enårig urt •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• passerina
Buske
2.
2. Bladene glatte
•••••••••••••••••••.••••••••••••.• broterana
11
hårede
3.
3. Bladoversiden hvidfiltet, undersiden m.m. glat •••• hirsuta
De 2 bladsider m.m. ens behårede
4.
4. Bladene udstående hårede •••••••••••••••••••••••••• villosa
II
"
til trykt
procumbens
Thymelaea hirsuta (L.) Endl. Skællet spurvetunge. 40-lOOcm.
Grenene tæt dækkede af skællignende, noget kødede og tiltrykte
blade på 3-8xl1-4mm. Undersiden glat og skinnende. Blosteret
gult og tætfiltet, 4-5mm. Krat, især nær kysten. S.
l ~
T. procumbens Fernandes -70cm. Liggende. Bladene Lt-10x 21 -~
4 rmn,
linje-lancetformede. NØ: Sabugal.
"T. broterana Cout. 15-40cm. Opret. Bladoversiden filtet, men
skjult af den helt indrullede bladrand. Over Boom. Serra do Geres.
T. villosa (L.) Endl. 20-40cm. Oprette eller liggende, grenede
stængler. Bladene 10-13x2-4mm.Klitter. S.
T. passerina (L.) Cosson Enårig spurvetunge. 20-50cm. Opret,
glat, svagt håret foroven. Bladene linjeformede, 8-12xlmm, spidse og jævnt fordelte. Blomsterne 3-4mm, grønlige, 1-3 sammen.
es. og sø.
A
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GUTTH'ERAE

Hypericum. Perikon.
1. Buske. Planten uden røde eller sorte kirtler ••••••••...•. 2.
11
11
11
11
Urter.
med
"
5.
2. 5 grifler. Støvknapperne rødlige
••••••••••••••••• calycinum
11
11
3
gule
3•
J. Kronen kortere end
bægeret ••••••••••••••••••••• androsaemum
11
"
længere 11
4.
4. Bægerbladene falder af før frugtmodningen ••••••••• hircinun1
11
II
blivende til
f oli osum
5. Bladene uden sorte kirtler .•••••••.•••••.•..••••••.•••••• 6.
I det mindste nogle blade med sorte kirtler
7.
6. Bægerbladene sortkirtlede. Planten glat
••••••••••• pulchrum
11
rødkirtlede. Planten gråfiltet
elodes
7@ Bladene l1årede
..
o.
e • ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.
11
glatte
9.
8. Bægeret 3-4mm. Stænglen grenet fra grunden •••••• tomentosum
11
5-lOmm.
n
kun grenet foroven
pubescens
9 . stæng 1 en trind ...... ~ e
e •••
e
e e
* • • 10 e
"
tveribbet eller firkantet
11.
10. Bladene smalle, i-3mm brede
•••••••••••..•.••. linariifolilli11
11
brede, 3-18mm
"
montanum
11. Stænglen firkantet. Bladranden ofte bølget •••••. undulatlli11
11
11
11
tveribbet.
ikke
12.
12. Stænglerne liggende. Kronen 4-8 mm •.••••.••••••• humifusum
11
oprette. Kronen 8-15 mm
13.
13. Bægerbladene helrandede
•••••••••••••••••••••••• perforatum
11
med kirtelfrynset rand
perfoliatum
5
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Hypericum calycinum L. Buskperikon. 20-60cm. Stænglen 4-ribbet.
Bægerbladene l-2cm, tydeligt uens. Kronen 2}-4cm, med tydeligt
skæve blade. VI-VIII. (Lu): AAl BA E Mi TM
H. folioslli11 Aiton 50-lOOcm. Stænglen 4-kantet. Kronbladene 12lBmm, smalt elliptiske. Griflerne l~-2} x frugtknuden. Over 300m.
Az: Alle øer. Tætbladet buskperikon.
H. hircinum L. Bukkeperikon. 30-lOOcm. Stænglen 2-ribbet eller
4-kantet. Bægeret 3-6mm. Griflerne 3-5 x frugtknuden. Bladene ofte bukkelugtende, når de knuses. (Az): TJPL
H. androsaemum L. Bærperikon. 30-70cm. Stænglerne 2-ribbede.
Bladene 4-15cm. Bægerbladene 8-12mm, uens. Kronen 6-lOmm. V-VIII.
AAl Ag BA BB BL DL E Mi TM
H. uerforatum 1. Prikbladet perikon. Az Lu. 2 underarter.:
ssp. perforatum: Hovedskuddenes blade 15-35x5-12mm, 2-4 x sa lange som brede, ikke eller næppe indrullede.
ssp. angustifolium (DC.) Frohl.: Hovedskuddenes blade 10-18~3-8
mm, 3-7 x sa lange som brede, indrullede.
H. undula tum Schousboe Bølget perikon. 15-lOOcm. Kronen ofte ____-; ~med rødligt anstrøg. VII-IX. Az: SMTGPFL. Lu: M.alm.
H. perfoliatum L. Gennembrudt perikon. 25-75cm. Bladgrunden ofte hjærteformet og stængelomfattende. Kronen 8-12mm. IV-VI. AAl
Ag BAl BB E H
H. humifusum L.

Dværgperikon. Az: Alle øer. Lu: IvI.alm.

H. linariifolium Vahl Smalbladet perikon. 5-65cm. Bladene 4-6 x
sa lange som brede. Bægeret langfrynset. Kronen rødlig udvendigt.
V-VIII. Alle provinser.
H. pulchrum L.

Smuk perikon. AAl BA BB BL DL Mi TM

H. montanlliu L.
Bjærgperikon. BA BB TM
H. pubescens Boiss. Dunet perikon. 60-90cm. Bladene aflange. Bægeret 5-lOmm, med stak. Kronen 9-15mm. V-VIII. BAl: Guad.iana
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Hypericum tomentosu1n L. Filtet perikon. 10-90cm. Bladene aflange til ægformede. Bægeret 3-6mm, sjældent med stak. Kronen 6-11
mm. IV-IX. AAl Ag BAl BB BLE R TM

H. elodes L. Sumpperikon. 7-15cm. Liggende og rodslaende forneden. Bladene ægformed~ med omfattende grund. Kronbladene 8-10
mm, lysegule. Sumpe. VI-IX. Az: IVIP. Lu: Udbredt
VIOLACEAE
Viola. Viol.
1. Stænglerne forveddede forneden •••••••••••••••• arborescens
"
helt urteagtige
2.
2. Sidestillede kronblade nedadrettede
••••••••••••••••••••• 3.
11
"
opadrettede (Stedmoderblomst)
10.
3. Bægerbladene butte ••••••e••o••••*••••••*•••••••••••••••• 4.
"
spidse
7.
4. Frugtstilken opret. Støvfange~ skævt skiveformet
palustris
"
liggende. Støvfanget hageformet krummet
5.
5. Ingen udløbere. Blometen lugtløs
•••••••••.•••••••••• hirta
11
Med
"
vellugtende
6.
6. Fodfligene hindeagtige. Kronen ensfarvet lilla
odorata
11
noget grønne. Kronen hvidstrubet
suavis
7. Blomsterstilkene udgår fra bladede stængler ••••••••••••• 8.
0
"
direkte fra jordstænglen
9.
8. Sporen blå og tynd. Øvre bægerbladsvedhæng -0,3mm
reichenbachiana
Sporen hvid og tyk. Øvre bægerbladsvedhæng 0,5-0,7rnm
riviniana
9. Bladgrunden m.m. hjærteformet. Kronen mest blålilla
canina
11
blegblå til
"
ikke
"
•
mælkehvid
lactea
10. Flerårig .
e
e.
J~l.
Enårig
12.
11. Sporen spids. Kronen lilla .••••••••.•••••••.••••• bubanii
"
but. Kronen gul
langeana
12. Planten lang-, næsten uldhåret
••••••••••••••••... parvula
11
korthåret eller næsten glat
13.
13. Planten svagt håret eller næsten glat •••••••••.• arvensis
11
kort stivhåret
kitaibeliana
0

Viola odorata
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V. suavis lVI.Bieb.

Sød viol. ligner den foregående, men med korte, tykke, ofte underjordiske udløbere. Blomsterne større, lt-2
cm. Forbladene under blomsterstilkens midte. II-IV. Ag? TlVI

V. hirta L.

Håret viol. TlVI

V. canina L. Hundeviol. BA BB? TM
V. lactea Sm. Hedeviol. 10-15cm. Bladgrunden tilsmalnet eller
afstudset. Midterste blades fodflige
AAl BA BAl? BB? BL DL E Mi R? TM

t

x bladstilken. V-VII.

V. reichenbachiana Jordan Skovviol. Ag: Picota
V. riviniana Rchb. Kratviol. Alle provinser.
V. palustris L. ssp. juressi (Link) Cout. Engviol. Az: JPL. Lu:
BA BB BL DL Mi TM
V. bubanii Timb.Lagr. 10-25crn. Bladene oftest med udstiende har,
rundtakkede, de nedre runde, de øvre aflange. Kronen 2-3cm. Sporen 6!-14mm. 600-2000m. IV-VIII. TlVI: Serra de Mon te sinho.
V. langeana Valentine 10-20cm. Pudedannende. Nedre blade omvendt ægformede, øvre aflange til spatelformede. Kronen 1-l!cm.
Sporen 2-4rnm. 600-1900m. III-VIII. BA BB: Serras da Estrela og
da Malcata.
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Viola arvensis Murray

Agerstedmoderblomst.

V. kitaibeliana Schult. Dværgstedmoderblomst. 2-lOcm. Ligner den
foregaende, men bladene kortere, ofte under lem, afrundede fortil og svagere rundtakkede. Bægeret 3-6mm. Sporen lidt længere
end bægerbladsvedhængene. II-VI. Udbredt.

V. parvula Tin. Spinkel stedmoderblomst. 2-3(-lO)cm. Nedre blade
aflange til runde, næsten helrandede. Sporen kortere end bægerbladsvedhængene. IV-VI. TIVI
V. arborescens L. Buskviol. l0-20cm. Bladene æg- til linje-lancetformede, spidse. Blomsterne 1-l!cm, blegviolette. IX-I. Ag
PASSD'LORACEAE
Passiflora caerulea L.

Passionsblomst. (Az): MTJPFL
CISTA'JEAE

1. Blomsterne hvide eller lyserøde

•••••••••••••••••••••••••• 2.
gule
3.
Endestillet, bladløs klase med blomster i kranse
•• Halimium
Blomsterstanden anderledes
Cistus
Ydre støvdragere perlesnorsformede, uden støvknapper
Fumana
II
Alle
med støvknapper
4.
lYied bladroset, evt. vissen under blomstringen •••• Tuberaria
Uden bladroset
5.
3 bægerblade • • • • • • • • • e e • o e c t w & t l Ø @ @ 4 ! ' e O e • • • • • e e o a e • @ & Halimil1ffi
11
5
,
de 2 ydre små
6•
Blomsterstanden med skjoldformede skæl Halimiu.m halimifolium
11
11
"
uden
Helianthemum
11

2.

3.
4.

5.
6.

Jistus. Stenrose.
1. e Kronen lyse rød
.••
e ••••• e e ••
2
"
hvid
3.
2. Bladene flade. Blomsterstilken 5-20mm •••••••••••••• albidus
11
11
bølgede.
1-5 mm
crispus
3 . 5 b æg e r b 1 ad e
e e e
e
e
e
e e
e
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7.

4. Bladene siddende, linjeformede til aflange
••••••••••••••• 5.
li
stilkede, ægformede
6.
5. Bladene m.m. linjeformede. Ydre bægerblade med kilefof~.
met grund
monspeliensis
Bladene aflange. Ydre bægerblade med hjærteformet grund
psilosepalus
6. Bladene l-4cm, med rynket overside
••••••••••••• salvifolius
11
4-lOcm, med jævn overside
populifolius
7. Bladene l-4cm x l-5mm. Kronen l.0-13mm •••••••••••• libanotis
"
4-9cm x 6-30mm. Kronen 20-55mm
8.
8. Blomsterne 4-8 sammen •••••••••••••••••••••••••• laurifolius
"
enlige
9.
9. Bladoversiden med tydelige ribber •••••••••••••••• palhinhae
11
11
utydelige ribber
ladanifer
Cistus albidus 1. Fløjlsstenrose. 40-lOOcm. Bladene tæt gråhvidt
filtede pa begge sider, elliptiske, ikke rynkede. II-VI. AAl Ag
BAl BB BLE R TM

C. crispus L. Bølget stenrose. 20-50cm. Grågrønt filtet med
stærk aromatisk duft. Bladene stærkt rynkede. IV-VI. AAl Ag BA
BAl BB BL DL E Mi R
C. monspeliensts L. Smalbladet hederose. 60-120cm. Planten klæbrig. Bladene 15-50x3-6mm, mørkegrønne og fåharede ovenpa, stjærnefiltede nedenunder. III-VI. AAl Ag BAl BLE R

C. populifolius L. Poppelbladet stenrose. 80-200cm. Bladene_4-10
cm, ægformede med hjærteformet grund, glatte og grønne ovenpa.
Blomsterne 4-6cm brede. III-VI. 2 underarter: Udbredte.
~sp. populifolius: Bladene næppe bølgede. Bægeret faharet.
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ssp. major (Dunal) Heyw.: Bladene bølgede. Bægeret tæt og langt
hvidhåret. AAl Ag BAl E?
Cistus psilosepalus Sweet Treåret stenrose. 60-lOOcm. Bladene
3-6~cm x 10-23mm, treårede, grønne, med stjær:nehåret underside.
IV-VI. Alle provinser.
C. salvifolius L. Ægbladet stenrose. 20-90cm. Bladet grønt, mad
stjærnehar på begge sider. III-VI. Alle provinser.
8. ladanifer L. Klæbrig stenrose. 50-200cm. Grenene stærkt klæbrige og duftende. Bladene linje-lancetformede, 4-8cm, grønne og
glatte ovenpå, tæt hvidfiltede nedenunder. Kronbladene 3-5icm.
Kapslen med 9-10 rum. III-VI. AAl Ag BA BAl BB BL E R TlYI

C. palhinhae Ingram -50cm. Som den foregående, men bladene mest
elliptiske eller omvendt lancetformede, næsten butte. Kapslen
med 8-9 rum. III-VI. Ag BAl. V-kysten af Algarve. Glansstenrose.
C. laurifolius 1. Lavrbærstenrose. l-2m. Bladene 3-Scm, m.m.
æg-lancetformede, glatte og mørkegrønne ovenpå, tæt hvidfiltede
nedenunder, stilkede. Kronbladene 2-3cm. V-VII. TM: Bragan9a.
C. libanotis L. Rødstilket stenrose. 80-120cm. Bladene ofte noget kransstillede på de golde skud, smalle, mest indrullede; undersiden med en tydelig ribbe og 2 stjærnefiltsbånd. Kronbladene
10-13mm. II-IV. Ag BAl
Halimium. Soløjebusk.
1. Bladene æg- til lancetformede, mest over 4mm brede
••••••• 2.
"
linjeformede, under 4mm brede
5.
2. 5 bægerblade med skjoldformede skæl ••.••••.••• halimifolium
11
11
3
uden
"
3.
3. Blomstrende skuds blade m.m. glatte, golde skuds filtede
ocymoides
Kun 1 slags blade
4.
4. Blomsterstanden lådden og korthåret. Bægeret ikke purpurbørstet •••• alyssoides
Blomsterstanden tiltrykt langhåret. Bægeret ofte purpurbørstet
lasianthum
5. Blomsterne gule. Bægeret glat •.••••••.••.••••••• comrnutatum
11
hvide. Bægeret låddent
6.
6. 15-25cm. Bladene i grenenderne
•••••••••••••••••• umbellatum
25-60cm. Bladene jævnt fordelte over grenene
7.
7. Grenene tæt filtede af ugrenede hår •.•••.••••••••• viscosum
"
svagt stjærnehårede
verticillatum
Halimium umbellatum (L.) Sfach Skærmsoløjebusk. 15-25cm. Grenene korte og vredne, tæt hvidfiltede. Bladene m.m. linjeformede
med ornrullet rand, mørkegrønne ovenpå, hvidfiltede nedenunder.
Blomsterne i bladløse skærme, undertiden med 1-2 kranse under.
IV-VII. Serra do Geres, over 1500m.
H. viscosum (Willk.) Silva 25-60cm. Som den foregående, men
grenene m.m. rette. Bladene l-2cm. Blomsterne i 3-5 kranse, hver
med 5-6 blomster. II-VII. N, CØ, SØ.
H. verticillatum (Brat.) Sennen Meget nær den foregående. IIVII. es og sv.
H. lasianthum (Lam.) Spach
10-lOOcm. Gråfiltet.
Bladene bredt lancetformede, spidse...Bægerbladene 7i-14mm under
blomstringen, lidt tilspidsede, med udadbøjet spids. II-VI. AAl
Ag BAl BL E
H. alyssoides (Lam.) C.Koch Lyngsoløjebusk. 10-lOOcm. Gråfiltet. Bladene lancet-spatelformede, butte. Bægerbladene 4~-9mm
under blomstringen, næppe tilspidsede, ikke udadbøjede. IIIVIII. AAl BA BB BL DL E Mi TM
H. ocymoides (Lam.) Willk.

-lm. Grå- til hvidfiltet. Bladene
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omvendt æg- til lancetformede, ofte foldede, på de golde skud.
Langstilkede blomster i løse, endestillede toppe. Kronen ofte
med mørk grund. IV-VIII. Alle provinser.
Halimi~~ halimifolium (L.) Willk. Sølvbladet soløjebusk. -l!m.
Bladene m.m. elliptiske, 8-48mm. Grene og blomsterstande med
skjoldformede skæl samt stjærnehår. Kronen med eller uden mørk
grund. III-VIII. 2 underarter:
ssp. halimifoli~~: Bægeret kun med skjoldformede hår. Ag
ssp. multiflorum (Salzm.) Maire: Bægeret også med masser af stjærnehar. Ag BAl BLE R
H. commutatum Pau (H. calycinum (L.) Koch). -60cm. Bladene linjeformede, 10-35xl-3mm, indrullede, med skinnende og glat _overside
samt hvidfiltet underside, Rosmarinagtige. Kronen bleggul. I-VII.
AAl Ag BA BAl BL DL ER
Tuberaria. Soløje.
1. Flerårig. Indre bægerblade 9-15mm, glatte
••••••••••..•.•• 2.
Enårig. Indre bægerblade J!-7mm, mest dunede
4.
2. Bladet længere end stilken, undersiden stjærnehåret
lignosa
"
højst så langt som stilken, næppe stjærnehåret
3.
3. Bladets årer tydeligt sammenløbende. Støttebladene lancetformede og spidse
globulariifolia
Bladets arer ikke sammenløbende. Støttebladene bredt
ægformede og butte
major
4. Alle stængelblade mindst 10 x sa lange som brede, indrullede
bupleurifolia
Stængelbladene under 10 x så brede som lange, mest flade
5.
5. Ydre bægerblade omtrent så brede som de indre •• macrosepala
11
"
tydeligt smallere end de indre
6.
6. Indre bægerblade under 2imm brede, elliptiske
•• plantaginea
11
"
2i-3mm brede, ægformede
guttata
Tuberaria lignosa (Sweet) Samp. Vejbredsoløje. -40cm. Forveddet
forneden. Bladene vejbredagtige, m.m. glatte ovenpå. Blomstrende
stængler oprette. Kronen uplettet. V-VII. Udbredt.
T. globulariifolia (Lam.) Willk. -40cm. Som den foregående. Kronen med mørk grund. V-IX. Ag BA BL DL Mi TM?
T. major (Willk.) P.Silva & Rozeira. En variant af foregående.
Kystkrat. Ag: Monte Negro nær Faro.
T. guttata (1.) Pourr. Plettet soløje. -30cm. Lådden enårig.
Grundbladene elliptiske, danner en roset, der ofte er vissen under blomstringen. Blomsterne i oprette klaser. Kronbladene 5rn.m,
ofte med en sort plet ved grunden. III-VIII. M.alm.
T. bufleurifolia (Lam.) Willk.
(T~ commutata Gallego). Som d~n
foregaende. De øvre blade glatte til svag~ harede. Blomsterstilkene opret-udstående. IV-V. BAl? Ag E
T. macrosepala (Cosson) Willk. -33cm. Blomsterstanden tæt dunet
med 3 slags har: stjærnehår, lange og korte hår. Indre bægerblade 5,5-7mm. IV-VII. BB E
T. plantaginea (Willd.) Gallego -35cm. Som guttata, men kanslens
klapper randhårede i øverste 1/3. Støvknapperne O,l-0,2mm (;mm
hos guttata). III-VI. AAl Ag BAl BB DL E Mi TM
Helianthemum. Soløje.
1. Halvbusk .......... e
e
(i. e
e
i'.
e
e"
2.
Enårig urt
7.
2. Nedre blade uden fodflige
••••••••••••••••••••••••••.••••• 3.
II
11
Alle
med
4.
3. Bladene grønne på begge sider ••••••••••.••••. origanifolium
Bladundersiden tæt stjærnefiltet
marifolium
4. Bægerribber og -rand med lange, stive børster ••••••. hirtum
Bægeret uden lange, stive børster
5.
O

O.

•·
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5. Fodfligene linjef ormede, ikke blad.lignende ••••••• apenninu.m
11
m.m. bladlignende
6.
6. Bladoversiden tæt stjærnefiltet •••••••••••••••••••• croceum
11
glat til dunet
nummularium
7. Bægerbladene hindeagtige ••••••••••••••••••••••• aegyptiacum
"
urteagtige
8.
8. Planten klæbrig. Frugtstilkene nedbøjede •••••••• sanguineum
"
ikke klæbrig. Frugtstilkene oprette
9.
9. Blomsterne m.m. siddende. Klasen tæt •••••••••••••• villosum
Blomsterstilkene 2-12mm. Klasen åben
10.
10. Blomsterstilkene oprette, kortere end bægeret •• ledfiolium
11
udstående, længere end bægeret salicifolium
Helianthemum apenninu.rn (1.) Miller Hvidt soløje. Blomsten mest
hvid med gul grtLnd. III-VIII. E?:
H. croceum (Desf.) Pers. Safrangult soløje. 5-30cm. Kronen gul
eller orangefarvet. Bægeret m.m. stjærnedunet mellem ribberne.
III-VII. BA? BAl E TM
H. nummularium (1.) lVIiller Alm. soløje. BA BL DL Mi TM
H. hirtum (L.) IVIiller Korthåret soløje. 6-30cm. Grenene mest oprette. Kronen gul, sj
ent hvid. IV-VII. TlVI?

H. aegyptiacum (1.) lVIiller

Hindebægret soløje. 5-20cm. Stængler
og grene lådne. Bladene smalle. Blomsterstilkene lange, nedbøjede i frugt. Kronen kortere end bægeret. II-VI. AAl Ag BA BB BAl
DL Tl\lI
H. villosum Thib. 8-20cm. (H. angustatum Pomel) Bladene m.m.
lancetformede, grågrønne på begge sider. Unge kvast svikkelagtig, den ældre akslignende. Kronen lille. IV-VI. AAl Ag BAl
H. ledifolium (1.) Miller Tykstilket soløje. 10-60. Ladden-filtet med m.m. elliptiske blade. Blomsterstilkene fortykkede. Kronen kortere end bægeret. III-VI. AAl Ag? BAl E TM
H. salicifolium (L.) Miller Enårigt soløje. 5-25cm. Bladene omvendt lancetrormede, 6-25mm, svagt dunede. Blomsterstilkene lidt
opadkrummede. II-VI. AAl Ag BAl BB E TM
H. marifoliu.rn (L.) Miller Lancetbladet soløje. 5-30cm. Bladene
5-25mm, aflangt lancet- til ægformede. II-VII. Ag E TlVl?
H. origanifolium (Lam.) Pers. 10-35cm. Bladene tykke og læderagtige, æg- til hjærte- til aflangt lancetformede. II-VII. Ag
H. sanguineum (Lag.) Lag. Rødstænglet soløje. 2-lOcm. S-cærktgrenet. Stænglen ofte purpuranløben. Nedre blade l-2cm, elliptiske,
butte og affaldende; øvre aflangt-lancetformede, blivende. Kronen kortere end bægeret. III-VII. AAl Ag BAl E
Fumana. Hederose. Dværgbuske. De 2 ydre bægerblade små, de 3 indre hindeagtige. Bladene linjeformede til smalt elliptiske.
1. Bladene modsatte
••••••••••••••••••••••••••••••• thymifolia
11
spredte
2.
2. Bladene med fod.flige
••••••••••••••••••••••••••••• laevipes
11
11
uden
3.
3. Blomsterstilken bueformet udstående, kirtlet ••• ericifolia
11
nedbøjet i frugt, uden kirtler
procumbens
Fmnana ericifolia Wallr. 25-30cm. Bladene 8-15x0,6-lrnm. Bægeret
kirtlet. III-VII. BLE R
1''. p.rocu.rnbens (Dunal) G.& G.
Liggende hederose. 30-35cm. Liggende. Bladene 12-16x0,6-lmm. Bægeret ukirtlet. VI-VIII. BL TM
F. laevipes (L.) Spach Tyndbladet hederose. 25-30cm. Bladene
8-lOx0,3-0,4mm, blågrønne eller grønne, knippestillede, med eller uden kirtler. I-V. Ag BAl E Tivl

105.
Fumana thymifolia (1.) Spach Timianhederose. -20cm. Grenene opstigende til oprette. Bladene 4-12xl-2mm, med fodflige og små
bladknipper, smalt ægformede og butte; de øvre klæbrige. III-V.
Ag AAl BAl BLE R
TAMARICACEAE
Tamarix. Tamarisk. Mindre træer med slanke grene, der er dækkede
af ganske små, skælagtige blade. Blomsterne i hvide, cylindriske,
ret tætte klaser.

1. Blomsterne 4-tallige

• e
e e
e e
e
e
parviflora
5-tallige
2.
2. Klaserne 6-Smm tykke, mest på forveddede grene
•••• africana
11
"
3-5mm
,
"
"
grønne årsskud
3.
3. Diskuslapperne afstudsede (hvor støvdragerne udgår)
mascatensis
Diskuslapperne jævnt afsmalnende mod støvdragerne
4.
4. Forbladet mindst så langt som bægeret. Kronbladene
l,2-l,6mm •••••••••••••••••••••••••••••••••• canariensis
Forbladet i x bægeret. Kronbladene l,6-2mm
gallica
6

fi
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Tamarix africana Poiret Strandtamarisk. -3m. Barken sort eller
sortlilla. Blomsterstandsakse og støtteblade ofte finvortede.
Kronbladene 2-3,3mm. III-VI. AAl Ag BAl BB BLE R TM
T. mascatensis Bunge -3m. Barken rødlig til brun. Planten helt
glat. Forbladet mest kortere end bægeret. Kronbladene l,3-l,9mm.
III-VII. AAl BAl TM
T. canariensis Willd. Rødbrun tamarisk. Grenene purpurfarvede
eller rødbrune. Bladene med mange saltkirtler. Årsskud og blomsterstandsakse finvortede. IV-XI. AAl Ag BAl BLE Tlvl

T. gallica L. Slap tamarisk. 2-lOrn. Helt glat. Grenene som hos
foregående. Bladene med få eller ingen saltkirtler. IV-X. Az Lu
T. parviflora DC. Hindebladet tamarisk. Grenene brune til purpurfarvede. Klaserne 4-6mm tykke, oftest på forveddede grene.
Kronbladene 2-2}mm. III-V. (Lu): E
FRANKENIACEAE
Frankenia. Nellikelyng. Bladene hele, modsatte, ofte lyngagtige,
uden fodflige. Oftest røde, noget nellikeagtige blomster med sambladet bæger, 4-6-tallige.
1. Enårig. Bladene oftest flade, m.m. aflange
••••. pulverulenta
Flerårig. Bladene indrullede, m.m. linjeformede
2.
2. Liggende. Blomsterne enlige eller i spredte nøgler •• laevis
Opret. Blomsterne i tætte, endestillede kvaste
boissieri
Frankenia pulverulenta L. Enårig nellikelyng. 5-25cm. Ofte pudedannende. Stænglerne dunede. Bladene svagt dunede ovenpå, tætdunede nedenunder. Blomsterne i tætte, ensidige, korte aks. III-VII.
Ag BAl
F. laevis L. Spredtblomstret nellikelyng. 10-30cm. Tæppedannende. Fintdunet med hår op til O,l(0,2)mm. Bladene undertiden dækkede af en hvid skorpe. IV-XI. AG BAl E BL

F. boissieri Reuter 9-30cm. Forveddet forneden. Grenene mest
glatte og rødlige. Bægeret 5-6mm, med opsvulmede hår. Kystnær.
V-XI. Ag
ELATINACEAE
Elatine. Bækarve.
1. Bladene i kranse på 3-18
••••••••••••••••••••••• alsinastrum
11
2•
modsatte
2. Blomsterne firtallige
•••••••••••••••••••••••••••• macropoda
11
tretallige
3.

106.

3. Blomsterne siddende. 3 støv~ragere
11

stilkede. 6

••••••••~•••••• triandra
hexandra

"'

Elatine alsinastrum L. Kra.nsbækarve. 1-flerårig, 2-80cm. Bladene i krans, i vand med op til 18 linjeformede blade i kransene,
på land med ned til 3 lancet-ægformede blade. Siddende 4-talsblomster i bladhjørnerne. IV-IX. BA: Vilar Formosa.

E. macronoda Guss.

Langstilket bækarve. 2 5cm. Blomsterstilkene 4-lOmm. Fodfligene trekantede og hindeagtige, hele eller fligede. Bægeret 1}-2m1n under blomstringen, tiltager j_ frugt og
bliver længere end kapslen. IV-XI. AAl BAl BL

E. triandra Schkuhr Trehannet bækarve. 2-15cm. Fodfligene små
og affaldende. Bægerbladene ftITLm. V-VII. BAl ER

E. hexandra (Lapierre) DC.

Sekshannet bækarve. 2-8cm. Fodfligene hindeagtige og fligede. Bægerbladene 0,6-1,2mm, i frugt indtil l}ITLm. VI-X. Ag BL
,,]U 8UR BI TA C'EAE

Bryonia dioica Jacq.

Tvebo galdebær. Udbredt. M.alm.

Ecballium elaterium (L.) A.Rich Æselagurk. 20-150cm. Kraftigt
stivharet, flerarig plante med trekantet hjærteformede blade.
Gule agurkeblomster på 18-20mm. Grøn, ellipsoidisk, :stivharet
frugt på 4-5cm. 2 underarter: IV-XI. (Az): SMTJ
ssp. elaterium: Enbo. Bladene mørkegrønne. AAl Ag BAl BLE R TM
ssp. dioicum (Batt.) Costich: Tvebo. Bladene bleg- til grå.grønne. AAl Ag
Cucurnis myriocarpus Naud. -2m. Børsteha.ret enårig. Bladene 2!10x2-7fcm, nærmest figenbladsagtige med ofte bredt afrundede
lapper. Frugterne runde, l}-2!cm, med 12 mørkegrønne længdebånd,
med børster på l!-5mm. III-X. (Lu): AAl BAl BB
CACTACEAE

Opuntia ficus-indica (1.) Miller Ægte figenkaktus. 3-5m. De enkelte plader 30-50cm, svært adskillelige. Puderne sma og hvidlige, med O (sjældent 1-2) torne. Blomsterne 7-lOcm brede. V-VI.
(Lu): AAl Ag BA BAl E

O.

tuna (L.) Miller (0. iillenii (K-G.) Haw. De enkelte plader,
20-25cm, bleggrønne, let adskillelige. Puderne store og brune,
med 6-8 torne på li-Sem. Blomsterne 7i-8cm brede. VI-VII. (AgJ
LYTHRACEAE

Lvthru,11. Kattehale.
1. Kronen 8-12mm. Blomsterne i endestillede aks
•••• salicaria
11
11
0-6 mm.
spredte mellem bladene
2.
2. Bladene modsatte
e °' •• • o • • • e •
e. • • • e . . . . . . . e • • • • o • • ., • • • o • o . •
3
11
spredte
4.
3. Frugtbægeret længere end kapslen •••••••••••• borysthenicum
11
11
korte re 11
p ortula
4 * Kronen 5-6 mm ....
e •
* •
e • e
junceum
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5. Bægertænderne m.m. ens

5•

•••••••••••••••••••••• tribracteaturn
"
skiftevis korte og lange
6.
6. 6 støvknapper. Kronbladene 2-3mm ••••••••••••• hyssopifolia
11
11
2
l-2mm
thymifolia
Lythrum salicaria L.

Alm. kattehale. Alm.

L. junceurn Banks & Sol. Slangekattehale. 20-70cm. Glat, ofte
flerårig med liggende grene. Bladene bredt til linjeformet aflange. Underbægeret 5-6ITLm. Az: SMTJPF. Lu: Alm.
L. hyssopifolia L. Isopbladet kattehale. 10-60cm. En~rig, oftest opret og m.m. glat. Blomsterne oprette og tiltrykte. Az:
SMTJPFLC. Lu

7.
Lythrum thymifolia L. Lav kattehale. 5-12cm. Oprei:;
l liggende,
ofte noget ru. Bladene 5-9xl-2mm. Blomsterne oprette og tiltrykte, underbægeret 3omsterne mest 4-tallige. CØ og SØ.
L. tribracteatum
zm. Gaffelkattehale. 5-30cm. Enårig, opret
eller liggende, glat eller ru. Stænglen med 4 ribber. Grenene
modsatte 1 udstående.
(T
J
L Do1~+1·la
Vandportulak.
A.L
\ ..U
MTJPFL. Lu
L. borysthenica (Schrank) Litv. Ru vandportulak. 3-lOcm. Som den
foreg~ende, men oftest
t, næppe rodslående, og
tru.
Ammannia coccinea Rottb. -lm. Glat, opret enirig med noget
rkantet stængel og modsatte, siddende blade 1:ic=.i 9cm x 8mm, m.m.
~jævnt brede bortset fra spidsen. Få, næsten siddende blomster i
bladhjørnerne med et underbæger
-5mm, 4-tallige. Kronen c?}mm
og affaldende. Rismarker. (Lu)
Fublomstret risurt •
1
., '
'
.
, .
r\ 11
- ) Koe
,- h ne Brutu.
"hl aL,e
ri +'"' r1.surv.
.
+
i::;
'."LO°ta.1..a
inaica
.. et.
.,cm. Gl aL.+ 1
opret enarig. Bladene modsatte og siddende, ca. 10x3}mm. omvendt
lancetformede og butte, smalt
ndekantede. Sma 4-tallige blomster, 1 i hvert bladhjørne, ca. 2iltmm. Rismarker. (Lu)
Heimia myrtif olia ·:::ham.& Schl. Mindre, ri ormet busk. Bladene
spredte, omvendt lancetformede og spidse, indtil 5cm. Enlige, akselstillede blomster. Bægeret bredt klokkeformet, 3mm, med 5(-7)
:.-Crumme spidser. 5-7 ægformede, gule kronb1ade. 10-18 støvdragere
og 1 griffel. (Az): F
•
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IvfYR TACE AE

Myrtus communis L. Myrte. Busk op til 5m med modsatte, stedsegrønne, lancetformede, læderagtige, kirtelprikkede blade. Langstilkede, hvide, parvise femtalsblomster med mange støvdragere
i de øvre bladhjørner. 2 u..nderarter:
ssp. communis: Blad.ene 2-5cm, ikke tæt;:,iddende. Bærret bredt ellipsoidisk. Az: SMJPF. Lu
sp
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næsten rundt. (Lu)
Eucalyptus. Febertræ. Bladene noget læderagtige, med en m.m. tydelig randribber tæt ved kanten. Unge blade modsatte, brede og
regelmæs~;ige. Modne blade spredi:;e,
og ofte seglkn.unmede.
Blomsterne enlige eller i skærme. Blosteret lågformet, falder
og afdækker de mange støvdragere. Høje, plantede træer.
1. Blomsterne enlige •••••••••••••••••••••••.••.•.•••• globulus
11
i skærme
2.
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tydeligt stilket
5.
J. Skærmene 3 -blomstrede med
nd s
•••••••••• viminalis
"
5-10-blomstrede med fladtryl-ct stilk
4.
4. Bladene over 18 cm. F
ten blagrøn ••••••••••••••• maide.nii
11
11
under 18 cm.
ikke bliigrøn
botryoides
5. Skærrnstilken sammentrykt • ~ • • • • • • e o e ~ e e e ~ ~ o e o e • • o e o e • o e • 0r e
$
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6. Frugten 5-8mm. Modne blade 2-3 cm brede
11
12-15mm. Modne blade 4-8cm brede
7. Skærrnstilken l0-15mrn. Frugten halvkugleformet
11
11
5-12 mm.
bredt topformet

7.

fer
robustus
cænaldulensis
tereticornis

PUNI CACEAS

=unica granatwn L. Granatæble. Busk op tLl
, ·c;ornet, stærkt
grenet, løvfældende, med
rkantede kviste. Bladene mod
te, lancetformede, glatte, helrandede og blanke. Blomsi:;erne knaldrøde,
3-4cm brede med et stort og kødet bægerrør, 5-7-tallige. (Lu)
0

ONAGRACEAE

Fuchsia magellanica Lam.

-3m. Bladene

~1.
.
./
2

cm. Blomsterne enli-

108.
ge; underbægeret 5-lOmrn. Kronbladene 12-20mm. (Az): SlVITPJFL
Fuchsia boliviana Carr. -5m. Bladene 8-15cm, aflangt-lancetformede. Blomsterne i klaser; underbægeret 7-lOcm; kronbladene
15-25mm. (Az): MTGJ
Circaea lutetiana L.

Dunet steffensurt. NV og SN.

Oenothera. Natlys.
l. Blomsterne lyserøde eller hvide
••••••••••••••••••••••••• 2.
n
gule
3.
2. Blomsterne lyserøde. Bladene hele
..••••••••••••••..• rosea
"
hvide. Bladene fligede
tetraptera
3. Planten tæt stivhåret •••••••••••••••••••••••••• longiflora
11
ikke
"
4•
4. Underbægeret 7-10 cm •••••••••••••••••••••••••••••• affinis
"
l!-5 cm
5.
5. Kapslen kølleformet udvidet.
forme
••• stricta
"
ikke køllef ormet. Bladene :L
nj ef ormede
6.
••••••••••• erythrosepala
6. Stængel og underbægre rødplettede
11
11
"
ikke rødplettede
7.
7. Modne blade med røde arer ••••••••.••.••••••••••••• bien.riis
11
11
"
uden "
suave ol ens
Oenothera rosea L'H~r. Hosennatlys. 30-lOOcm. Kapslen kølleformet, med vingede kanter foroven. Kronen 4-10m.'11. (Az):lVITPJ:<1
(Lu):Coimbra og Lissabon
O. tetraptera Cav. M.m. stængelløs. Bladene høvlformet fligede. Kapslen firvinget i spidsen. Blomsterne store. (Az): MJ
O. longiflora L. Stivh~ret natlys. 10-lOOcm. Underbægeret 3-8
cm. Kronbladene 2-4cm. (Az): MJPFL
O. affinis Camb. 30-lOOcm. Tæt graligtdunet. Bladene smalt lancetformede, 5-9xlcm, bølgede. Kronen 32-40mm. (Az): :F. (Lu)
Kystnær sandjord.
O. stricta Ledeb. Køllenatlys. 20-lOOcm. L&dden. Stængelbladene bølgede. Kronen 20-45mm. (Az): JPL. (Lu)
O. ervthroseuala Barbas Kæmpenatlys. Stænglen rødstribet. Bægeret rødstribet eller helt rødt. Griflen længere end støvdragerne. (Lu) (Az): SMTGJPFL
O. biennis L. Toårigt natlys. (Az): MTJP0. (Lu)
O. suaveolens Pers. Vellugtende natlys. Li
r Kæmpenatlys,
men griflen på højde med støvdragerne. (Az): MTJPF
Ludwigia palustris (L.) Elliott Vandkryb. 3-50cm. Fler~rig,
krybende og rodslaende sumpurt. Bladene modsatte, rudeformede,
Parietaria-lignende, glatte. Blomsterne 4-tallige i bladhjørnerne, 4mm, bestående af underbæger og bæger, uden krone.
Enilobium. Dueurt.
1. Bladene spredte
••••.•••••••.••••••••••••••• angustifoliu.m
"
modsatte
2.
2. Stænglen med lange, udstående, bløde hår ••••••••••••••• 3.
11
glat eller med til trykte hår
4.
3. Kronbladene 10-18 mm ••••••••••••••••.•.••••••••• hirsutum
11
5-9 mm
parviflorum
4. 2-lOcm høj. Blomsterstanden m.m. glat
••• anagallidifoliurn
h
Over 15 cm høj. Blomsterstanden dunet
.)
5. Bladene helrandede eller utydeligt og fjærnt tande
palustre
6.
Bladene tydeligt og tæt tandede

.

6. Øvre stængelblade helt uden hår, tit friskgrønne tetragonum
11

11

med hår på bladranden, mørkeeller grågrønne

7.

109.
8. Bægeret jævnt håret. Ofte med udløbere
.••••.•.••.. obscurum
11
tættere håret forneden. Ingen udløbere
lamyi
Epilobium angustifolium L.
E. hirsutum L.

Gederams. Mi: Serra do Geres.

Lådden dueurt.

E. parviflorum Schreber

Dunet dueurt. Alle provinser.

E. lanceolatum Seb.& Mauri Lancetbladet dueurt. 20-SOcm. Bladene
3-Scm x 8-15mm, stilken 3-10mm. Frugtens flader med udstående
kirtelhår. Kronen først hvid, senere lyserød. BA BB BL DL Mi TM
E. tetragonum L.
Kantet dueurt. Az: PF. Lu. 2 underarter:
ssp. tetragonum: Kronen 3-S!mm. Bægeret mest 4-6mm.
ssp. tournefortii (Mich.) Rouy & Camus: Kronen 6-11mm. Bægeret
6-10mm.
E. lamyi F.W.Schultz

Rank dueurt. Az: MT

E. obscurum Schreber

Risdueurt. Az: SMTJPF. Lu

E. palustre L.

Kærdueurt. BA

E. anagallidifolium Lam.

- Tvivlsom for Serra da Estrela.
HALORAGACEAE

Gunnera tinctoria (Molina) Mirbel Mammutblad. En kæmpeurt med
bladstilke pa 20-150cm med kegleformede torne. Bladpladen indtil
2m, m.m. rund med hjærteformet grund og 5-9-lappet med indskåretsavtakket rand. Stærktgrenet og meget tætblomstret top. Blomsterne små med 2 bæger- og 2 kronblade. (Az): M
Myriophyllum aquaticum (Velloso) Verde.
Blågrønt tusindblad.
Blågrøn. Med oversøiske sideskud med kamdelte blade. (Lu)

M. verticillatum L.
Kranstusindblad. Oftest 5 blade i kransene.
Kamdelte støtteblade.
M. spicatum L.

Akstusindblad. 4 blade i krans. Hele støtteblade.

M. alterniflorum DC.
modsatte. Az: MF. Lu

Hårtusindblad. Øvre blomster spredte eller
THELIGONACEAE

Theligonum cynocrambe L.
Hundekål. 2-15cm. Fuglegræslignende,
stinkende enarig med opsvulmede stængelled. Nedre blade modsatte,
øvre spredte. Stærkt reducerede, særkønnede blomster i bladhjørnerne. Hanblosteret 2-5-lappet. Hunblosteret rørformet. I-VI.
CORNACEAE

Cornus sanguinea L.

Rød kornel. BL DL TM
ARALIACEAE

Hedera hibernica (Kirchner) Bean Irsk vedbend. De unge golde
skuds stjærnehar med 7-9 grene, der er 10-20(40)% sammenvoksede.
Fra R og nordpå.
H. maderensis K.Koch ssp. iberica McAllister Spydbladet vedbend.
De unge golde skuds stjærnehar med 9-16 grene, der er 40-80% sammenvoksede. Bladets midterlap tit forlænget. Fra BA og sydpå.
Planterne på Azorerne er kaldt~~· azorica Carriere

SMTJPFLC

UMBELLIFERAE
1. Alle blade udelte og helrandede
• ••• •• • • • • • • •• • • • • • •• • • ••• 2•
Bladene tandede til snitdelte
3.
2. Bladene m.m. rørformede, med skillevægge
•••.•••. Lilaeopsis
li
flade
Bupleurum
3. Bladene håndstrengede, ikke helt delte
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4•
li
anderledes
5.

110.
4. Krybende og rodslående planter ................. Hydrocotyle
Ikke krybende planter
Sanicula
5. Planten m.m. tornet. Blomsterne i hoveder ......... Eryngium
11
uden torne (bortset fra evt. på frugterne)
6.
6. Blomsterne gule

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.

hvide eller lyserøde
22.
7. Bladafsnittene kødede. Kystplante ................. Crithmum
11
ikke kødede
8.
8. Bladafsnittene linjeformede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.
"
lancetformede til endnu bredere
16.
9. Bladene flere gange 3-delte; kostagtige •........ Peucedanum
11
fjersnitdelte
10.
10. Frugten med randvinger, der er bredere end evt. rygvinger 11.
uvinget; eller randvingerne så brede som rygving. 14.
11. Med storsvøb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ferulago
Intet storsvøb
12.
12. Spinkel, glat enarig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anethum
Kraftige flerårige
13~
13. Planten glat. Øvre bladskeder stærkt opsvulmede .... Ferula
Bladene hårede
Thapsia garganica
14. Med småsvøb. Ofte modsatte/kransstillede skærme •.. Cachrys
Uden
Skærmene spredte
15.
15. 2-flerårig. Ca. 20 ulige lange skærmstråler .... Foeniculum
Enårig. Ca. 40 m.m. lige
Ridolfia
16. Frugtens randribber tydeligt vingede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.
ikke vingede
20.
17. Intet småsvøb (eller 1-2 affaldende småsvøbblade)
.....• 18.
Med blivende smasvØb
1~.
18. Frugtens vinger 0,5mm brede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pastinaca
11
II
"
2-6mm
Thapsia
19. Store, savtakkede bladafsnit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Angelica
Findelte blade
Elaeoselinum
20. Frugten mindst 3 x sa lang som bred ............ Kundmannia
11
11
11
und er 3 x "
21 .
21. Frugten bredere end lang. Gule blomster .......... Smyrnium
ægformet. Gullige blomster
Petroselinum
22. Frugtens randribber tydeligt vingede eller fortykkede ... 23.
11
11
11
ikke
29.
23. Frugtens rand næsten ringformet fortykket
•...... Tordylium
Randvingerne oftest tynde, i modsat fald vel adskilte
24.
24. Delfrugterne hver med 2 brede rygvinger ....... Laserpitium
Rygribberne hØjst 1;4 sa brede som randribberne
25.
25. Stænglen kantet-vinget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Selinum
ikke vinget
26.
26. Ydre kronblade forøgede. Bladene 1 x delte ...... Heracleum
11
11
næppe større end de andre
2 7 •,
27. Frugtens rygribber vingede. Ret findelte blade Elaeoselinum
11

11

•

11

11

11

11

11

11

uvingede

28.

28. Bladene 2-3 x delte med store, ret brede afsnit .. Angelica
anderledes
Peucedanum
29. Bægerbladene store og fJersnitdelte .............. Lagoecia
11
små og hele eller manglende
30.
30. Frugten tornet, bebørstet eller dunet . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.
"

glat

41.

31. Frugterne med ribbestillede torne med udvidet grund
32.
11
dunede eller med børster
36.
32. Storsvøbet manglende eller reduceret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.
veludviklet
34.
33. Frugten 6-l2mm, tornene alsidigt rettede
......... Caucalis
11
2-5mm,
m.m. opadrettede
Torilis
34. Skærmstrålerne tæt hviddunede ................. Pseudorlaya
11
ikke tæt hviddunede
35.
35. Storsvøbet mindst 1/2 x de glatte skærmstraler ..... Orlaya
under 1/4 af de bebørstede skærmstråler Turgenia

111.
36. Frugten over J x sa lang som bred
• . . . . . . . . . . • . . Myrrhoides
li
li
11
under 3 x 11
37.
37. Frugten med et glat næb på l-2mm ...... Anthriscus caucalis
11
uden næb
38 •,
38. 0(1) småsvøbblade
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·~ . . P impinel la
11
Flere
39.
39. Bladene 0-1 x delte med store, brede afsnit ..... Magydaris
11
11
11
2-3 x
smalle afsnit
40 ..
40. Frugten stivbørstet • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . ~ Torilis
"
fintdunet
Ses el i
41. Frugten mindst 3 x så lang som bred
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.
11
11
11
hØj st 3 X
44.
42. Frugtens næb 2-4 x selve frugten
•..........•...... Scandix
11
11
kortere end
4 3 .,
43. Frugten uden ribber, med tydeligt næb
....•..... Anthriscus
11
11
med
,
uden næb
Chaerophyllurn
44. Stænglen ret tynd og bugtet forneden. Med rodknold
....• 45.
ikke bugtet forneden
46.
45. Griffelfoden jævnt tilsmalnet i griflen . . . . . . . . Conopodiurn
11
11
brat
"
Bunium
46. Frugten rynket eller med bølgede ribber
··········~····· 47.
"
virker ikke rynket
49.
47. Frugten som en dobbeltkugle
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . Bifora
ægformet
48.
48. 2-5 skærmstråler og 1-2(0-3) storsvØbblade ... Capnophyllum
11
7-15
og 3-8 storsvøbblade
Conium
49. Frugten kugleformet, delfrugterne adskilles ikke Coriandrurn
11
mest ægformet, delfrugterne adskilles
50.
50. Bladfligene tilsyneladende kransstillede . . . . . . . . . • . . . . . 51,
11
ikke kransstillede
52.
51. 6-13(17) skærmstråler. støvknapperne ikke rØdlilla
.. Carurn
3-6 skærmstråler. Støvknapperne rØdlilla
Thorella
52. Frugten med tydelige bægerspidser
. . . . . . . . . . . . . . . . Oenanthe
11
uden eller med små bægerspidser
53.
Ammoides
53. 2 slags småsvØbblade: 3 linje- og 2 spatelformede
1
"
eller ingen småsvøbblade
54.
54. Bladene 2 x 3-koblede. Frugten mect hjærteformet grund
Physospermum
Bladene fjersnitdelte
55.
55. 0(-2) storsvøbblade . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . Apiurn
Mindst 2 storsvøbblade
56.
56. Alle eller øvre blade 2-3 x fjersnitdelte
. . . . . . . . • . . . Arnrni
Alle blade 1 x fjersnitdelte
57~
57. Stænglen krybende og rodslående hele vejen
Apium repens
11
ikke krybende
58.
58. 2-5 storsvøbblade. 2-5 skærmstraler
. . . . . . . . . . Petroselinurn
Mange storsvøbblade. 10-20 skærmstråler
Berula
Hydrocotyle vulgaris L.

vandnavle. Az: MTJPFL. Lu

H. bonariensis Lam.
Skærmvandnavle. 10-35cm. Bladene skjoldformede. Blomsterstanden består af kranse, der atter bærer kranse
af blomster. Frugten l~-3~mm. Brakke klitsøer. (Lu): NV og CV.
Sanicula europaea L.

Sanikel. NV og CN.

S. azorica Seub.
Stor sanikel. Som den foregående, men ofte
større. Bladene skarpttandede, tænderne ender i lange brodde på
ca. 3mm. Storsvøbet tandet som bladene. Az: SMTJPF.
Eryngium. Mandstro.
~- Grundbladene l~-27im, sværdforrnede og udelte
11
anderledes

pandanifolium
2.

112.
2. Småsvøbbladene 4-spidse de
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • tenu.e
n
udelte eller ]-spidsede
J.
3. Hovederne 4-10 cm •••••••••••••••••••••••••••••••••• duriaei
"
under 4 cm
4.
4. Ydre sm~svøbblade omtrent så store som storsvøbbladene.
Hovederne 5-10 mm • • • • • • • • . • • • • • 5.
Ydre småsvøbblade meget mindre end storsvøbbladene
6.
5. Storsvøbbladene stive og stikkende
••••••••••••••• galioides
11
bløde med børsteformet spids
viviparurr1
6. Grundbladene udelte, tandede eller helrandede
corniculatum
11
1-2 x fjerfligede
7.
7. Planten spinkel, blå eller lilla. Stænglen l-2mm bred
dila taturn
Planten kraftig, hvid til blagrøn. Stænglen 5-13mm bred
8.
8. Storsvøbbladene m.m. ægformede. Bægeret 4-5mm •••• maritimum
"
linje-lancetformede. Bægeret 2-}nun
campestre
Eryngium tenue 1am. 2-40cm. Opret enarig. Grundbladene l-3cm,
omvendt ægformede, savtakkede til 3-5-kløvede. Hovederne !-lem.
E. galioides 1am. 3-15(-30)cm. Enarig med henvisnende, m.m. lancetf ormede, indski-1rent savtakkede grundblade på 3-4cm x 7-lOmm.
E. viviparum Gay 1-Scm. Toårig, liggende. Grundbladene vedvarende, 1-}em x 3-5mm, linje-lancetformede, savtakkede. Vintervade
steder. Omkring Vila Nova de Gaia.
E. duriaei Boiss. 30-150cm. 3-4-årig engangsblomstrende. Grundbladene 10-45x2f-7cm, smalle med store, tornspidsede tænder.
Blomsterstanden blå med indtil 10 hoveder. Serras da Peneda,
Amarela, Geres, Arada og Estrela.
E. maritimum 1.

Strandmandstro. Hele kysten.

E dila,tatllil1 Lam~
5-40cm. Hovede1~ne -~·-li-cm, de sidestillede ofte m.m. siddende. 5storsvøbblade på l-3cm med 3-6 par tænder.
fj

E. camnestre 1. Bjærgmandstro. 20-JOcm. Flerarig. Bloms~erstanden med mange bleggrønne hoveder på 1-licm. 5-6 storsvøbblade pa
l-t-4icm med 0-·l par tænder.
E. corniculatum Lam. Vandmandstro. 15-60crn. Toårig. Grundblade
ægformet-aflange, tidligt visnende, 2-5cm med en lang, opblæst
og leddet stilk, uden torne. Hovederne !-lem. Vintervåde steder.
E. pandanifolium ~ham.& Schlecnt.
4m. Top med mange, hvidgrønne hoveder pa. 6-10x4-8mm. Grøftekanter, rismarksbredder.
(Lu): Baixo Mondego.
Lagoecia cuminoides L. Haresæde. 10-30cm. Enårig med røllikeagtige blade. Skærmene ~-l~cm brede, kugleformede. SØ: Guadiana.
Mvrrhoides nodosa (L.) 8annon Knudeskærm. 30-lOOcm. Ena.rig.
Stænglen stivharet, ofte purpuranløben, m.m. opsvulmet under
stængelleddene; glat og ofte blådugget foroven. Bladene tæt stivhårede. Skærmen med 2-3 stråler. NØ og CØ.
8haeronhvllum temulentum L.

Hulsvøb. N og C.

C. az.oricu.In Tre lease -80cm. Stænglen ofte purpuranløben. Blade-·
ne 2 x fjersnitdelte, afsnittene 3-8xlf-4icm, elliptisk-lancet::..
formede. 12-24 skærmstråler. Az: IVIJPL
Anthriscus silvester (L.) Hoffm.

Vild kørvel. N og C.

A. caucalis Bieb. Gærdekørvel. Enårig. 2-6 skærmstråler. Frugten mest mest med krogbørster.
Scandix australis L.
Udspærret jomfrukam.
10-20cm. Småsv0bbladene tydeligt hindekantede. Sm~skærmenes midterblomst m.m. siddende.
Ydrekronblade butte eller udrandede. IV-V. AAl Ag R TM

113.
Scandix necten-veneris L. Alm. jomfrukam. Småsvøbet næppe hindekantet. Midterfrugten stilket. Spidse kronblade. (Az): F. Lu
Coriandru.,rn sativum L. Koriander. 15-50cm. Glat enårig med glinsende, smalfligede blade. Ydre kronblade forøgede. Frugten nærmest kugleformet, op til 5mm. (Az): MTF. (Lu)
Bifora testiculata, (L.) Roth Stinkende hulfrø. 20-40cm. Glat enarig med linjeformede bladflige. 1-3 skærmstraler. Frugten ligner et liggende ottetal. I kormnarker.
Smyrnium. Guldskærm. Gulblomstrede toårige planter. Prugterne ægku~leformede, ofte bredere end lange.
S. ol.usatrum L. Stor guldskærm •. 30-120cm. Bladene 3-koblede,
derefter 1-2 x fjersnitdelte med brede, ægformede afsnit. Frugten
7-8m.'TI, sort. Az: IYIP. Lu
S. perfoliatum L. Lu.Ddgylden. 30-120cm. Øvre blade udelte, meget
bredt stængelomfattende, ægformede, rund-savtakkede. C + Faro.
Bunium pach;zpodum P.W.Ball Tykstilket jordkas-i::;anje. 20-40cm. Med
unåBrjordisk knold og derfor uden normal grundbladsroset. Bladflige linjeformede. 6-15 skærmstråler, der fortykkes og bliver
stive ved modenhed. Coimbra, Cascais, Lissabon. M.sj.
Conopodium. Svinenød. Med underjordisk knold og derfor uden normal grundbladsroset.
1. Griflerne nedbøjede og tiltrykte griffelp-,1den i frugt
thalict.rifolit1m
Griflerne oprette til udstående
2.
2. Stænglen bladløs forneden •••••••••••••••••••••••••••• majus
11
bladet forneden, med m.m. blivende bladstilke
3.
3. Mellemste og øvre stængelblades skeder under 7 mm
rarnosu.m
11
11
"
"
"
mest over 7 mm
4.
••••••••••••••••• pyrenae.um
4. Nedre stængelblade:2 afsnit brede
II
"
n
linjeforme de
5.
5. 0-1 småsvøbblade
•••••••••••••••••••••••••••••••••• bourgaei
5-flere småsvøbblade
capillifoliu.m
..;onopodium majus (Gouan) Loret Alm. svinenød. 15-50cm. Mellemste og øvre bladskeder l-8mm. 6-12 skærmstråler. Griffelpuden ca.
så lang som bred. Nord.

J. pyrenaeum (Loisel.) Miegeville Bredfliget svinerod. 40-70cm.
Stængelbladene med bredt ægformede til runde
snit. Op til 16
skærmstråler. Griffelpuden
lang som bred. C.
J. bourgaei Cosson -70cm. Liggende til opret. 3-14 skærms~råler.
Griffelpuden bredere end lang. Over 750m. NV.
;) • ramosuin :Jos ta

Som den foregående. C.

]. capillifolium (Guss.) Boiss. Hårfliget svinenød. 20-80cm.
Stængelbladene med meget lange linje- til børsteformede flige.
Griffelpuden oftest bredere end lang.
C. tha1ictrifolium (Boiss.) Calestani

30....,6Dcm. 5..-8 skærmstråler.

Pimpinella anisu.m L. Anis. 15-50cm. Nederste blade nyreformede,
de næste 1 x, de øvre 2-3 x fjersnitdelte med smalle flige.(Lu)
P.
llosa Schousboe. 30·-lOOcm. J:i'intdunet og noget blagrøn flerarig. Bladafsnittene bredt ægformede, tydeligt netårede. 3-6
skærmstråler, 0-få svøbblade. Az.: Ivr. Lu: Alm.
Berula erecta (Hudson) Coville

Sideskærm. CV.

Crithi'T1um maritimum 1. Stranddild. 10-50cm. Glat flerårig med 1-2
x delte, kødede blade med linje-lancetformede afsnit. 8-36 skærmstråler. Grønliggule blomster. Kystklipper. Az: Alle øer. Lu

11 4.
Seseli peixoteanum Samp. 20-75cm. Bladene 2 x delte, fligene ~mm
tykke. 3-6 skærmstråler på under 6mm. Småsvøbet indtil~ sammenvokset og danner en kegleformet skede omkring småskærmene. På
serpentin. 250-900m. VIII-X. TM (f.eks. Samil og Bragan~a)
S. tortuosum L. Vreden hjorterod. 20-70cm. Toårig med gaffelgrenet og m.m. zigzagbøjet stængel. Bladene 3-4 x delte med kødede
afsnit. 3-10 skærmstråler. Bredt hindekantet, frit småsvøb. Kystnær.VII-X.
Oenanthe. Klaseskærm.
1. Frugten kugleformet ••••••••••.••.•..•.....•....•.• globulosa
11
æg- til valseformet
2.
2. 2-3 skærmstråler. Let sammentrykkelig stængel ••.•. fistulosa
11
4-40
•
Stænglen stivere
3.
3. Skærm- og blomsterstilke fortykkede i frugt .•••.•..•••••.• 4.
11
11
11
fortykkes ikke i frugt
5.
4. Stænglen hul foroven .•..•••••••.•••••..•.•••••..• silaifolia
11
fyldt hele vejen
pimpinelloides
5. Grundbladenes afsnit ægformede ••.•...•••.•••.••••••• crocata
11
11
smalle
lachenalii
Oenanthe globulosa L. Kugleklaseskærm. 20-50cm. Ofte med sidestillede skærme. Intet storsvøb. 2-8 skærmstråler. Griflerne 2/3
x frugten. III-VII.ER
O. fistulosa L.

Vandklaseskærm. NV, CV og S

o.

pimpinelloides L. Valseklaseskærm. 40-80cm. Grundbladenes afsnit lancet- til ægformede. (0)1-5 storsvøbblade. Frugten valseformet, ringformet fortykket forneden.

O. silaifolia Bieb. Knoldklaseskærm. 20-100cm. Grundbladenes
afsnit smalle. Intet storsvøb. Frugten valse- til omvendt kegleformet. TM

o.

lachenalii Gmelin Engklaseskærm. Mest 7-12 skærmstråler. 1-7
ofte affaldende storsvøbblade. Frugten omvendt ægformet.

O. crocata L. Bredfliget klaseskærm. 20-100cm. Mest 12-30
skærmstraler. 4-6 ofte små storsvøbblade. Frugten valseformet.
Lilaeopsis attenuata (Hooker & Arnott) Fernald -15cm. Krybende,
rodslaende stængel med 1~-15cm lange, oprette, rørformede blade.
Skærmene enkle med 8-15 blomster på 1-5cm lange stilke. På lavt
vand. V-VIII. (Lu): Mi BL: Vouga-deltaet ved Aveiro.
Foeniculum vulgare Miller Fennikel. 40-150cm. 2-flerårig. Blågrøn. Bladene 3-4 x delte med trådformede flige. Oftest uden
stor- og småsvøb. 2 underarter:
ssp. vulgare: 12-25 skærmstråler. Oftest 2-årig. Bladfligene oftest over 10mm lange. Dyrket. (Lu)
ssp. piperitum (Ucria) Cout.: 4-10 skærmstråler. Flerårig. Bladfligene oftest under 10mm. Az: Alle øer. Lu: Alm.
Anethum graveolens L.

Dild. (Az): F. (Lu)

Kundmannia sicula (L.) DC. Guldmærke. 30-70cm. Glat flerårig.
Stor- og smasvøb mangebladede. Frugten 6-10mm, ca. 3 x så lang
som bred, næsten valseformet. Ag E
Physospermum cornubiense (L.) DC. Stjærnesvøb. 50-120cm. Flerårig. Grundbladene langstilkede, 3 x 3-koblede med omvendt lancetformede afsnit. Stængelbladene reducerede til skeder. Stor- og
småsvøb mangebladede. N og C + Sintra.

115.
Conium maculatum 1.

Skarntyde.

(Az): SM. Lu

Cachrys. Nøddeskærm. Gule blomster. Linjeformede bladflige. Store frugter, der ofte har markerede ribber.
l. Frugten jævn, uden bæger •••••••••••••••••••••••••• trifida
11
med tydelige ribber, med bæger
2.
2. Midterskærmens storsvøb (1)2 x fjersnitdelt
•••••••• sicula
11
11
udelt eller 2-3-kløvet
libanotis
Cachrys sicula L. Tandet nøddeskærm. 30-150cm. Noget bl~grøn
med modsatte og kransstillede grene. 20-30 skærmstraler. Frugten
10-15mm med fint kamtandede ribber. CV og SØ.

J. libanotis L. Kærvet nøddeskærm. 30-120cm. Som den foregaende,
men ofte lavere og kraftigere. 8-15 skærmstraler. Prugten 7-lOmm.
SV og S.
C. trifida IYliller Butfrugtet nøddeskærm. 60-120cm. Øvre grene
modsatte eller i krans. 10-20 skærmstråler. Frugten 12-15mm,
dens ribber brede og næsten sarrnnenflydende. SØ + Coimbra.

Magydaris panacifolia (Vahl) Lange Stivharet valkefrø. 60-120cm.
Grundbladene udelte eller med 3-5 bugtede lapper, ægformet-aflange. Stængelbladene 1 x delte med 3-5 ægformede afsnit. 10-30
skærmstråler. Storsvøbet 2-Jcm. NØ og C.
Bupleurum. Hareøre.
1 . },;, 1 e riåri g ... w • • "' * •• " . . . . . . . . .
e • o
o- • • • • • • • • • • •
2.
Enårig
4.
2~ Busk på 1-2 ITI
••••••••o•eooeeoe;eoooeeeøoOGIOf;GGGCtll>
fruticosurn
Urter, højst forveddede ved grunden
J.
3. Bladenes randribber stærkt fortykkede •••••••••••••• rigidum
11
II
"
ikke
acutif oliu...111
4. Bladene ægformede og gennemvoksede ••••••••••••• lancifolium
11
11
smalle, ikke
5.
5. 1-3 skærmstråler .•••••••••••••••••••••••••••••• tenuissimum
11
2-7
6.
6. 30-60cm. Bladene 8-20 cm •••••••••••••.••••••••••••• gerardi
3-JOcm. Bladene }-5 cm
semicompositum
ti

•••
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Bunleurum lancifolium Hornem.
Blomsterhareøre. 10-50cm. Bladene
gennemvoksede af stænglen. 2-3 skærmstråler. Intet storsvøb. Småsvøbet elliptisk til næsten rundt, 8 Jx7-llcm, gulgrønt, hvidligt i frugt. C og S.

B. gerardi All. Børstehareøre. 30-60cm. Bladene ofte noget seglkrummede, m.m. linjeformede. c.
B. tenuissimum L.

Smalbladet hareøre.

B. semicompositum L.
Hvidknudret hareøre. 3-JOcm. :Frugten
l,5-2mm, dækket af små, hvide vorter. Ag E

B. rigidum 1. Stift hareøre. 30-150cm. Bladene læderagtige, de
nedre linje- til linje-spatelformede, med 3 ribber. 2-5 skærms
·1 er
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B. acutifolium Boiss. -100cm. Bladene linje- til linje-lancetformede, de nedre indtil 8cm, med 7-13 ribber, de øvre indtil 18
cm. 3-10 skærmstråler. BAl: Odemira.
B. fruticosum L.

Buskhareøre. 1
• Stedsegrøn busk med læderagtige blade på 10-llx2-3cm med skinnende overside.
s llede
skærme med 7-11 s
r. C og Serra de Monchique.

Apiwn. Sumpskærm
1. Intet småsvøb
•••••••••••••••.••••••••..•••••••.•••••••••. 2.
5-7 småsvøbblade
3•
2. Bladafsnittene smalle
•••••••••••.•••••.•••••.• leptoph;yllum
li
brede
graveolens

3. 2 skærmstråler. Nedre blade findelte
••••••••.•.•• inundatum
3-12 skærmstråler. Ingen findelte blade
4.
4 0-2 storsvøbblade
e
e e
e
~ e e e e •
nodifl.ort1n1
3-7
"
re pens
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Apium graveolens L.
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Vild selleri. Az: Alle øer. Lu

A. nodiflorum (L.) Lag.

Kortstilket sumpskærm. 30-lOOcm. Krybende eller opstigende, rodslående. Skærmene kortstilkede, ofte næsten siddende i bladhjørnerne. 5-12 skærmstråler. Az: SMTJ. Lu

A. repens (Jacq.) Lag. Krybende sumpskærm. Som den foregående,
men helt krybende og rodslående ved alle stængelled. Skærmstilken oftest 2-3 x de 3-6 skærmstråler. SV.

A. inundatum (L.) Rchb.f.

Svømmende sumpskærm. NV og CV.

A. leptophyllum (Pers.) Mueller Finbladet selleri. Skærmen oftest med 2 stråler. Bladene findelte. (Az): FF. (Lu): ~V.
Petroselinum crispum (IVIiller) A.W.Hill Havepersille. J0-60cm • .
Bladene 3 x delte. 8-20 skærmstråler. Gullige blomster. (Az) (Lu)
P. segeturn (L.) Koch Markpersille. 20-60cm. Spinkel, m.m. blagrøn 1-2-årig. Bladene l x delte med ægformede, savtakkede afsnit. 2-5 meget uens skærmstråler. 2-5 stor- og smasvøbblade.
Hvide blomster. CV.
Ridolfia sege tu1n Maris Smalflig. 30-80cm. Glat, s"tinkende enårig. Øvre blade ofte reducerede til den opblæste bladstilk. Frug+eY>
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Ammi. Fligsvøb.

1. Skærmstrålerne fortykkede og oprette i frugt

visnaga
li
li
li
H
11
ikke
2•
2. Storsvøbet altid udelt og linjeformet
• • • e • • • • • • trifoliatwn
I det mindste nogle storsvøbblade fjerfligede eller kløvede 3.
3. Mellemste blades afsnit lancet- til linjeformede ••••• majus
11
11
"
brede
hun ti i
11

Anuni visnaga (L.) Lam. Kostfligsvøb. 20-60cm. Enårig. Storsvøbet
1-2 x fjersnitdelt. 13-50 skærmstråler. Az: SM. Lu: Jog S.
A. majus L. Kongekommen. 30-60cm. Enårig. Storsvøbet 3-kløvet
eller fjersnitdelt. 15-30(-60) tynde skærmstråler. Az: TGL. Lu
A. huntii H.J.Watson -100cm. 1-2-arig. Bladene 2-3 x fjersnitdelte eller de øvre trekoblede. Tænderne smalle og brodspidsede.
7-20 indtil 3cm lange skærmstråler. Blomsterstilke indtil 12mm.
Az: Sl\lIJPL8
A. trifoliatum (Watson) Trelease Som den foregående, men de
større skærmstråler 3-5cm. Blomsterstilkene oftest ca. 5mm.
(I følge Franca kun en variant af foregående.) Az: Sl\lIJPLC
Ammoides pusilla (Brot.) Breistr. Harskærm. l0-50cm. Enårig.
Stænglen blagrøn, til sidst rødlig. Nedre blade med lancetformet
omrids, 2 x delte med 0,2mm brede, hårfine flige. 5-11 uens
skærmstråler. Småsvøbet med 4-6 dels linje- og dels
formede
blade. CV.
Thorella verticillatinundata (Thore) Briq. Kranssumpskærm.
10-20cm. Spinkel flerårig. Nederste blade reducerede til en rørformet bladstilk, øvre 1 x delte med korte, spatelformede til
fligede afsnit. 3-5 strosvøbblade. 3-6 skærmstråler. VII-IX.
Cartun ve rti cilla tv.In ( L. ) Koch Kranskommen. J0-120cm. Opret, glat
flerarig. Bladafsnittene meget fintfligede og ~ilsyneladende
kransstillede. Mange svøbblade.

Selinum broteri Hoffm.& Link 50-110cm. Nedre blade 3 x, øvre blade 1 x delte. 10-15 skærmstråler. Stærkt kantet stængel. VI-VIII.

117.
Angelica. Angelik.
1. Kronbladene gulliqe • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~ • • • ~ • ~ • ~ • 2 ~
11
hvide
3.
2. Mange storsvøbblade
lignescens
11
Ingen
laevis
3. Frugtens vinger tykke og korkagtige . . . . . . . . . . . . . pachycarpa
11
tynde og hindeagtige
4•
4. Vingerne tydeligt bredere end frugten, flade
silvestris
11
lidt smallere end frugten, bølgede
angelicastrum
Angelica silvestris L.

Angelik. N og C

A. laevis Gay Gulblomstret angelik. Bladafsnittene smalt lancetformede, savtakkede, med brodspidsede tænder. Flodbredder over
900m. Serras de Castro Laboreiro og da Penada.
eA. angelicastrum tHotfm.& Link) Cout. Bladafsnittene smale lancetformede, dobbelt savtakkede, lidt skæve forneden. Over 800m.
Serra da Estrela.
~. pachycarpa Lange Tykfrugtet angelik. -lm. Kraftig, kØdet.
6-8 storsvøbblade, mange småsvøbblade. Kronbladene hvide med
grønne striber. Frugten 10x7mm. Kystklipper. E: Ilha Berlenga.

eA. lignescens Danton & Baffray (fejlagtigt kaldt Melanoselinum
decipiens)
Az: MTPFL.

-2~m. Bladene ca. 30x40cm. Mange skærme i stor stand.
( Bjærgringvejen nord for Muro das Nove Janelas pa M)

Capnophyllum peregrinum (L.) Lange Rynkefrø. 10-SOcm. Glat enårig. Bladene 3 x delte, jordrØgsagtige. 2-5 skærmstråler. 0-3
stor- og 4-6 småsvØbsblade. C og SØ. Sj.
Ferula communis L. Alm. ferle. l-2m. Stænglen meget kraftig,
blagrøn-lilla. Nedre blade 30-60cm, 4-6 x delte med linjeformede
afsnit på indtil Sem uden tydeligt indrullet rand. Øvre blade efterhånden reducerede til store skeder. Endeskærmen omgiven af
mindre sideskærme. 20-40 skærmstråler. Frugten 12-lSmrn.
tingitana L.
Som den foregående, men bladfligene højst lem
lange og med tydeligt indruilet rand. Frugten 8-llmrn.

r'.

Ferulago lutea (Poiret) Grande
stærkt kantet og furet. N.
~

Planten mørkegrøn. Stænglen

F. capillaris (Link) Cout. Planten lysegrøn. Stænglen næsten
trinct, svagt furet. Bladfligene trådformede. Storsvøbbladene
bØrsteformede og oprette. Ag: Nær Tavira
F. granatensis Boiss.
Planten lysegrøn. Stænglen næsten trind,
svagt turet. Bladfligene linjeformede. Storsvøbbladene æg-lancetformede, til sidst nedbØjede. N.
Peucedanum. Svovlrod.
1. Bladafsnittene bredt rude-kileformede . . . . . . . . . . . . . bourgaei
11
linje- til smalt lancetformede
2.
2. Kronbladene gule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . officinale
hvide
3.
3. Storsvøbet blivende. Stængelgrunden ikke trævlet lancifolium
11
affaldende. Stængelgrunden trævlet
gallicum
Peucedanum officinale L. Lægesvovlrod. 60-200cm. Bladene kostformede, flere gange trekoblet delte. Skærmene nikkende før blomstringen. 10-40 skærmstraler. Langs Douro-floden.
P. gallicum Latourr. Fransk svovlrod. 60-lOUcm. Planten friskgrøn. Nedre blade 3-4 x trekoblede, afsnittene bredest under midten, tydeligt netårede. 4-ti storsvøbblade. NV.
P. bourgaei Lange -150cm. Trævlet stængelgrund. Bladafsnittene
butte, oftest kun tandede pa ydersiden. Mange svøbblade. Frugten
7-8mrn, med gullige vinger. NØ.

118.
Peucedanum lancifolium Lange 80-120cm. Nedre blade 2-3 x delte
med .Linj eformede flige pa 4-6cm. 5-12 meget uens skærmstråler ..
4-7 nedbøjede storsvøbblade. N og C
Pastinaca sativa L.

Pastinak.

(Lu)

Heracleum sphondylium L. ssp. sphondylium

Alm. bjørneklo. N og C

Tordylium maximum L.
Stort skjoldfrø. 30-130cm. Stænglen med
kraftige, stive nedadrettede hår. Frugten stivhåret, kredsrund.
Bladene l x delte. Ydre kronblade forøgede. N og C
Elaeoselinum tenuifolium (Lag.) Lange Stivbladet oljeskærm.
-120cm. Glat med trævlet stængelgrund. Bladene skinnende, med
stive, lancetformede bladafsnit. 15-30 skærmstråler; mange svøbblade. Frugten 8-lomm, vingerne rager næppe op over dens overkant. Blomsterne gu.Le. Ag.
E. foetidum (L.J Boiss. Stinkende oljeskærm. -100cm. Som foregående, men bladene lidet skinnende, med lem lange, ægformede afsnit. Frugten 10-12mm, dens vinger rager godt op over dens overkant. Blomsterne gu.Le. SØ. Sj.
E. gummiferum (Desf.) Tutin Hvid o.Ljeskærm. -120cm. Bladene med
oppustet stilk og kort stivhåret skaft samt ægformede flige.
Blomsterne hvide. Frugten l0-12mm. 8-20 skærmstråler.
Laserpitium nestleri Soyer-W.
Bregnefoldfrø. Bladene skinnende
mørkegrønne ovenpa, blågrønne nedenunder, med ægformede afsnit
på 18-35mm med savtakket rand. 1-3 storsvøbblade. NV.
L. prutenicum L. ssp. dufourianum (Rouy & Camus) Tutin Toårigt
foidfrø. 30-lOOcm. M.m. dunet toarig. Bladene 2-3 x delte med
afsnit på 10-25x2-9mm. 6-12 skærmstråler. Mange stor- og småsvøbblade. Kronen hvid eller med svagt gulligt skær. NV. Sj.
Thapsia. Vingeskærm. Gule blomster. Frugtens vinger dybt udrandede foroven og forneden.
T. villosa L. Dunet vingeskærm. 30-200cm. Nedre blade 3-4 x delte, atsnittene m.m. aflange, 5-15(30)mm lange, regelmæssigt tandede. Frugten 8-15mm, dens vinger 2-3mm brede. M.alm.
T. maxima Miller Glat vingeskærm. Nedre blade indtil 50cm, 1 x
fjersnitdelte; afsnittene ægformet-aflange, 5-12cm. Frugten 7-10
mm.
T. garganica L. Storfrugtet vingeskærm. 30-250cm. Nedre blade
2-3 x delte. Afsnittene linjeformet-aflange, l-5cm, de yderste
afsnit helrandede eller med 1-2 tænder. Frugten 12-25mm, dens
vinger 3-6mm brede. C og SØ.
Torilis. Randfrø.
1. Skærmene mest sidestillede, modsat bladene . . . . . . . . . . . . . . . 2.
"
endestillede
3.
2. Ofte liggende. Frugten ca. 2 x så lang som bred ..... nodosa
Opret. Frugten ca. 3 x så lang som bred
leptophylla
3. 4-6(12) storsvøbblade •.........•.................. japonica
0-1 storsvøbblade
arvensis
Torilis nodosa (L.) Gaertner Liggende ranctfrø. 20-50cm. Skærmene kortstilkede eller siddende; strålerne korte og dækkes af
blomster og frugter. Intet storsvøb.
T. arvensis (Hudson) Link Markrandfrø. 20-60cm. 4 underarter:
ssp. neglecta (Schultes) The.Ll.: 4-12 skærmstråler. Griflerne
3-6 x griffelfoden. Ydre kronblade forøgede. Az: P. Lu
ssp. arvensis: 4-12 skærmstråler. Griflerne 2-3 x griffelfoden.
Ydre kronblade kun lidt større. Az: SMTGJPF. Lu
ssp. elongata (Hoffm.& Link) Cannon: 2(4) skærmstrå.ler, der

1 ..L, 0_,,

•

danner en vinkel på ca. 90°. Skærmstrålerne kraftige. Lu
ssp. purpurea (Ten.) Hayek: (2)3(4) spinkle skærmstraler, der oftest danner en vinkel på 45--6ov. Lu
Torilis japonica (Houtt.) DC.

Hvast rand.frø. NV, CS og SV.

T.

leotophylla (L.) Rchb.f. Gultornet rand.frø. -40cm. Skærmstilkene 2-3cm. 2-3 skærmstråler. Frugternes torne gullige. NØ+ E
vas.
Caucalis platycarpos L. Fodangel. 5-30cm. Opret enarig. Bladene
2-3 x delte, fintfligede med trekantet omrids. 2-5 skærmstraler.
Frugten 6-13mm, med krogede torne. Kornmarker. ?
Turgenia latifolia (L.) Hoffm.
Burreskærm. 20-40(-60)cm. Enårig.
Bladene 1 x fjersnitdelte med tandede eller fjerfligede afsnit
med dunet til stivhåret underside. Langstilkede skærme med 2-5
stråler og bredt hvidkantede svøbblade. CV+ Elvas.
Orlaya kochii Heyw. Fladfrugtet bredfrø. 10-30cm. Stiv.håret entirig. Bladene 2-3 x delte med aflange afsnit. 2-3 skærmstraler og
2-3 lancetformede storsvøbblade af stralernes længde. Ydre kronblade 2-3 x de andre.
Daucus. Gulerod.

1. Skærmene m.m. siddende. Griflerne meget kerte
.••••• durieua
"
stilkede. Griflerne middellange
1 lange
c.
2. Nedre blade med
ddende, kransstillede afsnit
.•••••••.•• 3.
11
"
uden kransstillede afsnit
4.
3. Skærmen hvælvet, strålerne ret ens
.•••••••••.•.• setifolius
11
m.m. flad, stralerne uens
crinitus
4. Frugternes torne indtil 1 x frugtens bre
li
11
5.
2-3 x frugtens hredde
rnur·icatus
5. Storsvøbet nedadrettet under blomstringen
I!
11
halophilus
udståe
"
Daucus durieua Lange 1S-30cm. Skærmene sidder modsat bladene.
Storsvøbet ligner stængelbladene. Kronbladene meget sm,1 og gullighvide. Frugten med hvidlige og gyldengule torne. N og ~Ø.
D. muricatus (L.) 1. Uligestilket gulerod. 10-30(-60)cm. 8-14
meget uens skærmstraler, der er m.m. sammentrængte i frugt. Ydre
kronblade forøgede. C og S.
•G~~

.......

D. halophilus Brot. 15-40cm. Bladafsnittene kødede 1 ægformede.
oftest helrandede. Storsvøbet med 5-7 lancetformede lapper. Frugtens torne gullige. Kystklipper. C og S.
Vild gulerod. 4 underarter:
ssp. hispidus (Are.) Heyw.: Sandgulerod. Skærmene hvælvede eller
kun svagt sammeni.;rængte i frugt. ~-3tængel og bladskafter meget tæt
stivhårede. Klitter. C og SV.
ssp. maritimus (Lam.) Batt.: Strandgulerod. Endeskærmen 3-6cm,
sammentrængt i frugt. Planten glat til meget svagt ruharet. Az:
L'IF. Lu
ssp. azoricus France: Endeskænnen 7-9cm. Bladene noget stivhårede. Indtil 70cm høj. Az: SMTGJPFL.
ss:p. maximus (Desf.) Ball: Endeskærmen 12-20cm. Bladene lådne.Lu

D. carota L.

D. setifolius Desf. 10-60cm. Opret flerarig med glat stængel.
Bladene med smalt omrids og linjeformede flige. 4-6 helrandede
til fjerfligede storsvøbblade. Frugtens torne ca.
lange som
frugtens bredde. C.
:J. crinitus Desf.
Som foregaende, men stænglerne svagt ruhårede.
b-10 storsvøbblade. Frugtens torne 1}-2 x frugtens bredde. C + S.

Pseudorlaya pumila (L.) Grande Storfrugtet sandskærm. 5-20cm.
Tæthåxet enårig. Bladene 2-3 x delte. Oftest 3 skærmstrå.ler. 2-5
grønne, linj-eformede storsvøbblade. Kronbladene hvide eller rødlige. Frugten 7-10x5-6mm med torne på 2i-3-!mm med udvidet grund.

120.
Sandstrand. SV og S.
minuscula (Pau) Lainz Smafrugtet sandskærm. Som den
5-6 x2 i-- 3! mm med torne på 2-l !mm uden udvi det grund. Sandstrand. Hele kysten.
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CLETHRACEAE
Clethra arborea Ait. Stedsegrøn busk eller træ indtil 8m. Unge
kviste, bladstilke, bladundersider, blomsterstand og bægerblade
med tæt, blød, rustrød eller gullig filt. Bladene aflangt lancetformede, 8-13x2-4cm, fint savtakkede, de yngre lys8: og de ældre mørkt grønne med iøjnefaldende røde stil~e og fremtrædende
ribber på undersiden. Toppene oprette, 12-17cm med hvide,
kronede blomster. Az: IvI: Nordestinho, E0pigao dos Boi~,, 550-600m
PYROLAJEAE
Monotropa hypo:pitys L.

Snylterod. BA BB BL Tlvl
El{I \)ACEAE

ca.
---

Lyng.

1. Kronen grønlig .•••••••••••••..••••••••••••••••••• scoparia
11
lyserød eller hvid
2.
2. Kronen hvid, evt. med et svagt lyserødt skær •••••••••••• 3.
n
lyserød eller lyst rødlil1a
4.
J. Kronen 2-3-!mm, helt hvid .••••••••••••••••••.•.•••• arborea
''
4-5 mm, med et svagt, lyserødt skær
lusitanica
4. Bladene i kranse på 3
•••.•••.••••••••.•••••••.•••••••••• ,.
u

"

11

li

7•

4

5. Bladene ægformede, kraftigt randhårede
••••••••••• ciliaris
"
linjeformede
6.
6 • Støvdragerne udragende
• • . • • • . • • • • • • • • • • • • • . • • • • • L:Un be lla ta
11
indesluttede
cinerea
7 e Blader1e :r~a_ndhåre de .. " .. "
e
o ...
te tra.lix
11
8
højst randhårede som unge
australis
8. Kronen 6-9mm. Forbladene overlapper bægerbladene
11
11
11
11
erigena
5-6mm.
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ca ciliaris L. Krukkelyng. 30-80cm. Bladene 2-4mm, ægformede med hvidlig unde
de. Blomsterne i endestillede klaser, 8-12
rmn, krukkeforme de og
d t krumme. Støvdragerne indesluttede,
uden horn. Alle provinser+ TM?. V-IX.
E. tetralix L.

Klokkelyng. AAl Ag BA BB BL DL Mi TlVI

E. cinerea L. Grålyng. 15-75cm. Bladene finttandede. Blomsterne
i endestillede klaser eller skærme. Blomsterstilken med 3 forblade, der er til trykte bægeret. Kronen 4-7m.rn, krukkeformet.
Støvknapperne med tandede horn. Alle provinser+ Ag. VI-IX.
E. australis L.
30-170cm. Bladene 3t-6mm. Kronen 6-9rnm, rørformet til smalt ldokkeformet med udbøjede flige. Støvknappe:::'ne indesluttede eller lidt udragende, med trekantede, ofte frynsede
horn. Alle provinser. Alm. I-V.
E. umbellata L.
20-80cm. Bladene 3-4mm, randhårede som unge.
Blomsterne i endestillede skærme på 3-6. Kronen Jl-5-!-mm, bredt
klokkeformet. Støvknapperne uden horn. II-VII. Alle provinser.
E. arborea L. Trælyng. l-4(-7)m. Unge kviste tæt dunede af
korte, glatte og længere,piggede hår. Bladene 3-5mm. Støvfanget
bredt hovedformet og hvidt. II-VII. Ag BA BAl BLE
E. lusitanica Rud.
Blegrød trælyng. l-3}m. Unge kviste kun med
glatte har. Bladene 5-7mm. Støvfanget omvendt kegleformet og
rødt. XII-III. Alle provinser+ Mi.

E. erigena R.Ross

Kærlyng. 60
0cm. Unge kviste ribbede og
fintdunede. Bladene 4-8mm, med en hvid stribe på undersiden.
Kronen 5-6mm, æg-rørformet. Støvknapperne uden horn. I-IV.

121.
Ag BAl BB BLE R
Erica scoparia L. Grønblomstret lyng. l-6m. Bladene 4-7mm, i
kranse på 3-4, glatte som ældre. Blomsterne i smalle, ofte mellembrudte, endestillede klaser, l}-Jmm, ofte rødligt anløbne.
Støvknapperne indesluttede, uden horn. V-VII. 2 underarter:
ssp. scoparia: Kronen 2t-3mrn, ca. 2 x bægeret. Støvfanget indesluttet eller lidt udragende. AAl Ag BA BAl BB BLE R TM
ssp. azorica (Hochst.) Webb: Kronen l~-l~mm, ca. 3 x bægeret.
Støvfanget tydelig udragende. Az: Alle øer.
Calluna vulgaris

(L.)

Hull

delyng. Az L.1

Rhododendron ponticum 1.,· ssp~ boer\iicw'Tl (Boiss.8. . Reuter) H-lVI.
2-5m. Bladene 6-12cm, 3-5 x så lange som brede. Klaserne med 815 dybt rødlilla blomster på 4-6cm. I-VI. Ag BA BL: Serra do Jaramulo og de Monchique, Pico da Foia.
R. indicum (L.) Sweet --2m. Bladene 2-3-rtcm, m.m. lancetformede,
mørKegrønne ovenpå, lidt ble.lige nedenunder, svagt stivhårede.
Kronen 5-7cm bred, knaldrød til skarlagenrød. (Az): M
Daboecia cantabrica (Hudson) C.Koch 20-50cm. Bladene æg-lancetformede, noget indrullede, med hvidfiltet underside, 10-14mm.
Klaserne løse med 3-9 hængende, firtallige, ~ødlilla blomster på
9-14rnm, der er m.m. kirtelhårede. III-XI. BL DL E lYii TM
D. azorica Tutin & Warb.
-15cm. Liggende med oprette klaser.
Bladene 5-8x2i-3~m,.rn, bredt elliptiske. Klaserne med 3-7 m.m. udstående, firtallige, glatte, lyserøde til karminrøde blomster
på 7-8mm. Over 500m. Az: MTJP:FL.
Arbutus unedo L. Jordbærtræ. 1-Sm. Busk eller træ. Unge kviste
med kirtelbørster. Bladene 4-llxlt-4cm, stedsegrønne, læderagtige, skinnende ovenpå med finttandet rand og en stilk p~ lem.
Hvidlige, krukkeformede blomster pa 6-lOmm i hængende klaser.
Frugten et rødt bær på 2 cm med finvortet overflade. IX-I. Alm.
Vaccinium myrtillus L.

Blåbær. BA Mi TM

V. cylindraceu.m Sm.
Busk indtil 6rn. Bladene 2-5xl-2cm, friskgrønne ovenpå, lysere nedenunder, fint savtakkede. Klaserne 1030-bloms tre de. Kronen 8-12mm, hvidgrøn. Bærret 8-lOITLin, sorte-blåt. Mest mellem 300 og 900m. Az: SMTJPFL
EMPETRACEAE
8orema al bum ( L. ) D. Don Hvid ræv r;.g. 30-7 5cm. Rævlingagtig
busk • Bladene 6-lOITL'Tl. Unge kviste dunede, ældre grene med bli-vende bladar. Bærret hvidt, sjældent blegrødt. III-IV. Sandet
kystjord. Az: MGJPF. Lu: Ag BAl BLE Mi R
lvIYHSINACEAE
Myrsine africana L. l-2m. Stedsgrøn, myrtelignende busk. Unge
kviste og bladstilke fintdunede. Bladene 5-15mm, omvendt ægformede til næsten runde, butte eller udrandede, finttandede. læderagtige og kirtelpri
de. 3-8 m.m. siddende blomster i nøgler.
Kronen ca. lr.;mrn bred, blegbrun og hjalformet. Frugten 4-5mm,
kugle formet, blåli lla. Az: SMTF'JFLC - Dværgbuksbom.
PRI1V1ULACEAE
Primula vulgaris Hudson
Lysimachia nemorum L.
T
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.l.J.

Storblomstret kodriver. N, C og SV.
Lundfredl:os. Az: SMTJPI,'L.J. Lu: NV

Al~. fredløs. NV, C og SØ •

L. ephemerum L. Kildefredløs. 40-llOcm. Glat og opret. Bladene
modsatte, stængelomfattende, helrandede og
nje
etformede,
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Asterolinum linu.Jn-stellatu.rn (L.) Duby Stjærnehør. 3-12cm. Glat,
opret, friskgrøn en~rig. Bladene linje-lancetformede, spidse,
modsatte og helrandede, 3-7xl-l}mm. Stjærneformet bæger på 3-6nun
på nedbøjede stilke og en meget lille, hvid krone. N, C og SØ.
Glaux maritima L.

Sandkryb.

N.f. Douro.

Anagallis. Arve.

1. Stænglen 1-4(-lO)cm. Kronen meget kortere end bægeret mi::-nma
11
5-50cm. Kronen ikke kortere end bægeret
2.
2. Kronen tragtformet, hvid eller lyserød
••••••••••••••••••• 3.
11
hjulformet, rød eller blå
4.
3. Kronen hvid. Blomsterstilken kortere end støttebladet
crassifolia
Kronen lyserød. Blornsterstilken længere end støttebladet
tenella

4. Flerårig. Kronen 5~12 mm
Enårig. Kronen 4-7 mm

ee~•$•••~@••••$•e•••e•~e~•*

monelli
5.

5. Kronen med få eller ingen randhar
•••••••••••••••••• foemina
11
11
mange randt.år
6.
6 Planten spinkel og udbredt, under 30crn. Griflen under 2mm
arvensis
Planten kraftig, ofte over 30cm. Griflen over 2rnn1
la tif olia
e

Anagallis minima (L.) Krause
.P1.z: IJC. Lu

Knu.dearve.

( Centunculus minimus L.)

A. crassifolia Thore Tykbladet arve. 5-15cm. Krybende og rodsl
ende. Bladene spredte, skinnende, kødede og m.m. runde. Kronen
3-6mm. Ag: Serra de IVIonchique - uddød
A. tenella (L.) L.
Klokkearve. 5-15cm. Liggende og rodslående.
Bladene mest modsatte, runde til bredt elliptiske. Kronen 6-lOmm.
Az: SJPL. Lu_.: AAl Ag BA BAl BB BL DL E
TlVI. IV-VIII.

A. arvensis L.

Rød arve.

Az Lu

A. latifolia L.
30-60crn. Bladene 12--20x8-18mm. Kronen 10-12rmn
bred, blå med rødligt svælg. Griflen 2,4-2,Smm i frugt. C og S.

A. foemina Miller Blå arve. Kronen altid blå. Blomsterstilkene
ofte kortere end bladene under blomstringen. Az: SMTGPF. Lu

A. monelli L.

Pragtarve. 10-50cm. Opret eller opstigende. Bladene m.m. lancetformede, spidse, 2-3 sammen. Blomsterstilkene
krumme, 2-5cm. Kronen ll-20mm bred, blå eller rød. Alle prov.

Samolus valerandi

L.

Samel. Az:

JL. Lu

PLUMBAG INA8EAE

Plumbago europaea L.
Blyrod. 30-lOOcm. Fler~rig urt. Nedre blade langstilkede og ægformede, øvre siddende, øreformet omfattende, med melet
~side. ~ægeret 5-7mm~ tæt stilkkirtl;:t på ribberne. Kronen blal1lla mea et rør pa 1~ x bægeret. Ag~
O

Armeria. Fåreleger.

1. De enkelte småaks i hovederne uden forblade

•

•

e o

@

•

•

o

~ ~ e • o

"~

@

med
5.
"
2. Grenet halvbusk. Bladskederne ikke trævlede
•••••.• pungens
Urter. Gamle bladskeder trævlede
3.
3. 5-flere bladribber. Bladene mest over 9mm brede •• gaditana
11
11
Under 5
"
under 9mm 11
4.
4. Svøbbiadene fintdunede •••••••••••.•••••.•••••••• pinifolia
n
glatte
macrophylla
5. Bægerets spore over 1,2mm, længere end 2/5 x bægerrøret
6.
11
11
lt.ortere
9•
6. 18-flere svøbblade.
• .••••••••••••.•••••.•••••••••••• ?.
Op til 15 svøbblade. Halvbusk
8.
H

li

li

li

123.
7. Bladene med 3·-S;
bber, mest over 2mm brede
•.•••• velutina
0
11
1 ribbe, under 2mm brede
rouyana
8. Bladene mest under 5mm brede. Ydre svøbbtade ca.= de
indre
••••••••••• welvvi tschii
Bladene over 5mm brede. Ydre svøbblade kortere end de
indre
berlengensis
9. Bladene indrullede, 0,3 ,3rmn brede, af 2 slags •••••••• 10.
11
ikke indrulleder men kan være furede
11.
10. Bladene butte. Skaftet over 20 cm ••••••••••••••• linkiana
11
brodspidsede. Skaftet under 20cm
neglecta
11. Skeden under hovedet over lf! x så lang som dettes bredde 12.
lf
n
li
under 11 X li
H
li
li
li
16.
12. Bladene med 5-9 ribber, 10-'-2 4mm brede
••••••• pseudarmeria
ti
11
~'
"
Jo.
11 mm
11
1-:i_
_
f
~-:2-..i...-'13. Bladskederne ikke trævlede. Bladene randhårede transmontana
11
11
m.m.
14.
14. I1o,redet 18-25 IPJTI bredt
.. e • • • • • • • • f,. °'
~
e ••
beir~ana
11
11
7 -1 7 mm
15 •
15. 8-10 kastanjebrune svøbblade
•••••••••••••.••.••• sampaioi
10-14 orange- til rødbrune svøbblade
langei
16. Indre og ydre blade m.m. forskellige
••••.••••••••••••• 17.
11
11
"
ir
helt ens
19.
••••••• eriophylla
17. Bladene fintdunede til svagt stivhårede
"
randhårede
18.
18. Indre blade ikke fure de
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • gene siana
"
n
furede
humilis
19. Bladene dunede
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • e • • ø • • c i • • e • • • • • pubigera
11
glatte til randhårede
maritima
l

.J.-_.,e

J.

0

0

....

•••

G

Armeria pungens (Link) Hoffm.& Lk. Stikkende fareleger. -50cm.
Grenet busk, grenene dækkede af med m.m. stive og noget tykke
blade på 4-lOcm x 1-2-ftmm. Skaf·terne 10-35cm. Hovederne 25-40mm
brede. 23-30 svøbblade, dP ydre kortere end de indre, uden brod.
Klitter, sjældnere på klinter.
III-V. Ag BAl E
A. welwitschii Boiss. -50cm. Grenet busk. Bladene 3-lOcm x 1-5
mm, m.m. stive. Hovederne 20-30mm brede. 10-14 nogenlunde lige
lange svøbblade med brod, der er lang hos de ydre. Klitter og
kystklinter. E BL: Fra Cabo Mondego til Cascais.
A. berlengensis Daveau -40cm. Grenet busk med bladene i endestillede duske. Bladene 3-7cm x 4-9mm, m.m. stive. Hovederne 2030mm brede. 10-14 svøbblade med brod. V-VIII. E: Ilha Berlenga.

A. velutina Welw.

Bladene ensartede, 8-13cm x 2-5mm, tæt dunede, stive og oprette. Skafterne J0-60cm, tæt dunede. 17-32 dunede svøbblade, mellemste og indre udrandede. III-IV. Østalgarve.

A. rouyana Daveau Bladene 5-·15cm x i-1i-mm, ensartede, tyktfurede, m.m. stive og oprette, fintdunede. Skaft, ske n og svøbbladene også fintdunede. Hovedet 20-25mrn bredt. 20-28 kastanjebrune
svøbblade. IV-VI. BAl E: Fra Tajo- til Miraflodens udløb.

A. ninifolia (Brat.) Hoffm.& Lk.

Bladene 9-13cm x 0,3-0,7mrn,
ensartede, trådformede, med en meget tydelig ribbe, tykt trekantede eller furede, fintdunede. Skaft, skede og svøbblade fintdunede. Hovedet 17-·25rmn bredt. 18-24 kanel- til lyst
tanjebrune
svøbblade. IV-VI. Ag BAl E H: Fra Ribatejo til Aljezur.
A. macrophylla Boiss.& Reu~er Langbladet fåre ger. Bladene l02Jcm x -~-l~~rnm, ensartede, ellers som hos pinifolia. Hovedet 2030mm bredt. 17-24 kastanjebrune svøbblade, højst med kort brod.
II-V. Ag
A. gaditana Boiss. Bladene 9-25cm x 9-25mm, ensartede, med 5-9
+ 2 ribber og smalt hindekantede. Skaftet 50-90cm, skeden 6-9cm.
Hovedet 30bredt med 13-22 okkergrå, bredt hinde
de
svøbblade, de ydre med lang
odspids. Strandenge. III-VI. Ag

124.
Arm 0 -ri· 9 1;" 0 e"Q "'"meri· a (Nh,~Y.a,r\
. ,._..D1Q" 011 æ·t
na'V
B1,~a"en•"' 4
ri
J / 1\~av1c'0f"'.L
C
J..
,0"C::'K
20xl-21cm, ensartede, med brat afsat brodspids og smalt hindekantede. Skaftet 20-50cm, kraftigt, med en skede pi 4-7cm. Hovedet
30-40mm bredt. 17-27 lyst kastanjebrune svøbblade med stråfarvet
rand og langt brodspidsede. Kystklipper. III-VI. E: Cabo da Roca.
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A. beirana l<'ranco Bladene 5-16cm x 3-llmm, med 3-5 ribber cg
smal hindekant. 10-14 noget rynkede, brodspidsede svøbblade. De
ydre så lange som resten.
-1700m. V-VIII. Udbredt.
A. sampaioi (Bernis) Feliner 2 slags blade, de indre
cm x
I
' l
'
. h 1~
d .. 1 __,mm
'
b re d- e, mea0 .L+:::
..
'
. bb er.
12-J_::-2mm,
.L-ri...,ueae;
cm yct.re in·ti.i..
ri,
Hovedet 12-17mrn bredt. Svøbbladene noget rynkede. 1500-1900m. VIIVIII. BA Mi: Serras da Estrela og da Geres.
0

"

-

•

A. nubigera (Desf.) Boiss.
Bladene ensartede, l-6cm x l- 7rn111.
M.m. pudeformet, dunet, tætbladet halvbusk. Skaftet
5cm. 8-13
okkerfarvede eller grønlige svøbblade. Hovedet 10-22mm bredt.
Kystklipper. III-IX. DL Mi: Nord for Douro-flcden.
1

A. mari tima Vvilld.
Bladene ensartede, 3-8cm x i-2mm, ofte uregelmæssigt bøjede. Skaftet 5-25cm. Hovedet 13 0mm. 8-13 kobberfarvede svøbblade. III-VI. Az: MFJ. Lu: DL Mi: N.f. Douro.
A. transmontana (Samp.) Lawrence Bladene 3-15cm x
5mm, ensartede til uensartede. Skaftet 25-57cm. Hovedet 15-24mm. 13-19
stråfarvede svøbblade med brun midte, de ydre langt brod
dsede.
350-1200m. V-VII. AAl BA TM
A. eriophylla Willk.
2 slags blade, de indre l-5cm x 0,2-0,4mm,
trt;,df ormede; de ydre O, 5-1, 2mrn brede. Skederne ikke trævlede.
Skaftet 4-20cm. Hovedet 7-16mm bredt. Svøbet strafarvet med. tydelig brod. 600-900m, over serpentin. V-VI. TM: Nær Vinhais og
Bragan9a (Pit~es das Jdnias).
A. linkiana Feliner Bladene lidt uens: de indre 2-9cm x 0,2-0,7
mm; de ydre 0,7-l,3mm brede. Skaftet 25-40cm. Hovedet 10-14mm
bredt. 12-15 stråfarvede svøbblade, ofte med brunligt midterband,
med kort brod, de indre udrandede. 0-200m. IV-V. Ag BAl
A. neglecta Girard Bladene lidt uens: de indre 2-5cm x 0,3-0,6 .
mm; de ydre 0,7-lmm brede. Skaftet 10-20cm. Hovedet 13-17mm bredt
med 12-13 strågule svøbblade med smalt brunt midterband og kort
bred. 200-300m. IV-V. BAl: Nær Beja.
A. genesiana Feliner ssp. belmonteae (Silva) Feliner Bladene
lidt uens: de indre 1Æ-4cm x 0,3-0,5mm; de ydre 0,7-lmm brede.
Hovedet 10-16mm bredt. 11-14 stråfarvede svøbblade, de ydre med
kort brod. 400-500m. IV-V. BAl?
A. langei Boiss. Hovedet 7-13mm bredt. Svøbbladene tiltager i
størrelse, de ydre med brod, de indre udrandede. 2 underarter:
ssp. langei: Bladene 0,3-Jmrn brede, med 1-3 ribber. Skaftet 1535cm, dets skede l-3cm. VI-VII. TM
ssp. daveaui (Cout.) Silva: Bladene .3-·7mm brede, med 3-5 ribber.
Skaftet 30-75cm, dets skede 3-6cm. VI-VII. TM
A. humilis (Link) Schultes M.m. tueformet. 2 slags blade: de indre 0,2-0,7mm brede; de ydre 0,7-l,5mm brede; 8-40mm lange. Skaftet 2-8cm. Hovedet 8-17mm bredt. 2 underarter:
ssp. humilis: Hovedets skede 5-9m..rn. Ydre svøbblade med kort brod,
de indre butte. VI-VII. Mi: Serra Amarela og Do Geres. 12-1500m.
ssn. odorata (Samp.) Silva: Hovedets skede 8-17mm. Ydre svøbblade med lang brod, de indre spidse. V-VI. Mie Serra de Arga og
Amarela. 800-1200m.
Lirnoniastrum monopetalum (L.) Boiss.
Buskhindebæger. 30-70{-12C)
cm. Ligner Limonium, men en dværgbu.sk med grenede, bladede stængler. Bladene kødede, spatelformede, blågrønne. Aksene 5-lOcm
lange. Kronen l-2cm bred, lyserød. Saltsumpe. III-XI. (Ag) (BAl)

12 5.
Limoni u.m. Hindebæger.
1. Bladene bugtede eller lappede
sinuatum
• • • • • • • • • • e e •
• e o o o • o
r,
li
helrandede
c.. •
2 • Bladene mest væk under blomstringen. IVIed kort kronrør •••• j .
li
11
til stede "
•
Uden kronrør
4.
3. Aksenes nederste sl{æl 4-5mm, med en stak på. l-2mm feru.laceum
li
11
"
1-2-r::·mm, uden stak
diffuswn
4 • E når i g e e • • .. e • e
e •
e • • • • • • • • • • • • " • •
e •
e • •
e C t1i Oi de s
Flerårig
5.
5. Bladene fjerstrengede
••••••••••••••••••••••••••••••••••.• 6.
11
ligestrenge de
7.
6. AkE,ene 3-Bcm. 1-3 småaks/cm ••••••••••••••••••••••••• humile
"
8-35rrLm. 4-7 småaks/cm
vulgare
7. Småaksene bananagtigt krummede •••••••••••••••••••• virgatum
11
helt eller stort set rette
8.
8. !-2 1-blomstrede småaks/cm nederst i aksene •••• laxiusculum
4-13 flerblomstrede småaks/cm
9.
9. Indre dækblad 2,7-3,6mm. Småaksene 4-5mm ••••••• ovalifolium
"
"
4-6,3mm. Små.aksene 5-Smm
10.
10 4-7 småaks/ cm e e
e e- e • e
e
e
e e e o
e e
e
e e
e •
11.
8-12 småaks/cm
13.
11. Over 6 golde grene af 1. orden ••••••••••••• plurisquamatum
1-5 golde grene af 1. orden
12.
12. Ydre dækblad 2, 8- 3, 3 mm
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • dodartii
11
11
2-2,3 mn1
daveauii
13. Ydre dækblad 1, 7-2 , 5mm. Småakse t 5-6rnm • • • • • • • • • algarvense
11
11
"
2,7-3,SrrLm.
6-7,2mm
14.
14. Hosetbladene m.m. til trykte stænglen i nedre 1/3 mul tiflorurn
11
11
ikke
"
15.
15. Bladstilken 2-3mm bred, f-i x bladpladen ••••••••• dodartii
"
4-lOmm " , 1/3
x pladen auriculae-ursifolium
~
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Limonium sinuatmn (L.) Miller Bugtet hindebæger. 20-40cm. Bladene med 4-7 par lapper. Kronen bleggul eller lyserød, omgivet af
et oftest violet bæger. IV-VIII. Ag
L. ferulaceum (1.) Chaz.
Bladløst hindebæger. 10-40cm. Stængelen
med rustbrune skæl forneden. Kronen lyserød. VI-VIII. Ag E BAl BL
L. diffusum (Pourret) Kuntze 10-30cm. Skællene hindekantede eller sølvhvide. Kronen bleglilla.
Nogle visne blade til stede under blomstringen, der næsten er reducerede til
selve bladskeden. Strandsumpe. VI-VIII. Ag
" ~ x
L. humile Il.liller Lavt hindebæger. Bladsti lk..:en u d gør ca. :t-J_
bladpladen. VII-IX. BAl BL
L. vulgare Miller Tætblomstret hindebæger. Bladstilken ca. -~ x
bladpladen. Az: SIVITP. Lu: Ag BAl BLE
L. echioides (L.) Miller Enårigt hindebæger. 5-12(-30)cm. Bladene omvendt ægformede, 2-4xl-l}cm, utydeligt fjerribbede, knudrede.
Småaksene bananagtigt krummede, op til 2/cm. Tør, saltholdig jord.
V-VII. Ag BAl
L. virgatum (Willd.) Fourr. Hishindebæger. (L. oleifolium Miller)
15- 50 cm. Med mange golde grene • Bladene mest 1-ri b bede , }fi·-8rnm
brede. Kendelig på sine bananagtige småaks. VII-IX. Ag E
L. laxiusculum I<'ranco 50-SOcm. Bladstilken l!-3rrnn bred, 1-5/4 x
bladpladen. F~ golde grene. Aksene 6-16cm med meget spredte småaks på 8-8!mm. Klitter. VII-VIII. E: Omkring Sintra.
L.
fo
(Poir.) Muntze Skærmhindebæger. Bladene s1Jatelformede, 3,5-13xl,5-3cm, med en brod på l-3mm. Blomsterstanden kun
grenet i øvre halvdel. Aksene ca. lem, med 9-13 små.aks/cm. Klippekyster.VI-VIII. Ag BAl E

126.
Limonium auriculae-ursifolium (Pourr.) Druce 10-40cm. Bladene
som hos foregående. Grenvinklen 40-60°. Aksene 8-2 5mm, tætstil-lede i blomsterstandens øvre 1/3. 8-12 småaks/cm. V-VIII. Ag E
L. algarvense Erben Bladene 5-20xl-3cm eller endnu bredere,
spidse eller tilspidsede. Bladstilken 2-5mm bred, 2/3-1 x p
den. Skaftet 10-55(-BO)cm. Strandenge. V-VIII. Ag
I. plurisquamatum Erben Bladene 4-7cm x 7-20mm, gråg.rønne, 3ribbede forneden. VI-VIII. E: Fra S.Martinho
Porto til Cabo
Carvoeiro.
L. daveaui Zrben Bladene 3-lOcm x 4-llmm, mest ]-ribbede. Bladstilken 2-4nm1 bred, ca. = bladpladen. Skaftet 15-40cm. Grenvinklerne 30-45°. Klitlavninger • VI-VIII. E: Pra S.Iviartinho do
i
Porto til
L. multiflorum Erben Bladene 2-9cm x l-2cm, stilken 3-6mm bred.
Skaftet 18-36mm. Grenvinklerne 30-40°. Kystklipper. VII-IX. BLE
- Torres Vedras til Colares.
L. dodartii (Girard) Kuntze Bladene 2 cm x 8-20mm. Skaf"Get l030cm. Grenvinklerne 40-50°. Kystklipper. VII-IX. BL
OLEACEAE
Jasmi11uJn. Jasmin. Buske med uligefinnede blade med hel.randede

smablade. Bægeret klokkeformet. Blomsterne h.j
ormede med lang-;:;
kron.rør.
Jasminu..'11 offi cinale L.
Læge jasmin. 1-·5m. K1a trende. Bladene
modsatte med 5-7 afsnit, det yderste langt
dset og 2 x
andre. Blomsterne hvide, undertiden med rødligt skær, vellugtende, 4-5-tallige. (Lu)
1
1 ··i,·,e<m,.; 'i'.1
T
f.,...,,""-i'
r,~Y\s T
Bus 1\.J
B1..Lc::t
~aev'e
dte, 3-koblede,
l,
2""'" 3m
l-2cm.
m.m. stedsegrønne, mffi.iJ:rrn:rrvendt lancetformede smtblade
Blomsterne gule og lugtløse.
Fraxinus angustifolia Vahl Smalbladet ask. -25m. 2-6 par sid'
A'
iJJ_aae
• AJ_ffi.
dende, smalt lancetformede srna h'
Ligustrum vulgare L. Alm. liguster. (Az): lVIT. Lu
L. ovalifolium Hassk. Bredbladet liguster. Som den fore
nde,
men de unge kviste glatte; bladene bredere og ofte mere si:;edsegrønne; større, glatte toppe. Kronrøret 2
x kraven. (Az): F
Olea europaea L. Oliventræ. 1-lOm. G , udstående, ofte noget
kantede grene. Bladene
satte, oftest lancetformede med mørkt
grågrøn, glat overside og lysegrå underside. Udbredt.
Phillyrea. Stenved. Stedsegrønne buske eller træer. Kvistene
trinde. Bladene modsatte. Blomsterne 4-tallige i korte, akselstillede klaser, små. Frugten en m.m. rund, blåsort stenfrugt.
P. angustifolia L. Smalbladet stenved. l-3m. Bladene smalt lancetformede, 2-Bcrn x 3-15mm, helrandede med 4-6 par svage sideribber. Udbredt.
B. latifolia L. Bredbladet stenved. l-5(-15)m. 2 slags blade:
De unge ægformede, 2-7cm, m.m. savtakkede; de ældre lancetformede til elliptiske, l-6cm, helrandede eller fint savtakkede.
7-11 par oftest tydelige sideribber, der er bølgede og tydeligt
delte mod spidsen. Udbredt.
Piconia azorica (Tutin) Knobl Busk til lille træ med glat,
hvidlig bark og gulbrune unge kviste. Bladene modsatte, 3-6x13cm, lancet- til omvendt ægformede, med tydelig midterribbe.
Blomsterne små og firtallige; kronen hvid og hjulformet. Ingen
griffel. Aflang-ægformet, sort stenfrugt på lO-lJrrL.111. Az: SMTJP
(.)
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- Hvidbarket stenved.

GENTIANAC'EAE

127.
Jicendia filiformis (L.) Delarbre Bitterblad~ 3-12cm. Opret enårig. Fa bladpar pa 2-6mm med linjeformede blade. Blomsterne 4tallige, langstilkede, med en gul krone pa 4-5mm. Az: IvIT. Lu
Exaculum pusillum (Lam.) Carue l
Spidsbæger. 1-·lOcm. Spinkel,
hyppigt grenet enårig med spidse, linje-lancetformede bladpar pa
2-10:rnm. Blomsterne 4-tallige. Bægeret med lange, sylformede tænder. Kronen med et langt rør, hvidgul eller lyserød, 5-6rmn. NV,
C og S.
Blackstonia. Bitterling. Gla~, blågrøn enårig på 10-60cm. Kronen
hjulformet, gul, 6-12·-tallig. Bladene ofte parvist sammenvoksede.
1. Øvre stængelblade ikke eller næppe tilsmalnede mod grunden
perfoliata
Øvre stængelblade tydeligt tilsmalnede mod grunden
2.
2. Øvre stængelblade smalt forbundne ved grunden ••••• serotina
li
li
ikke eller næppe forbundne
imperfoliata
Blackstonia perfoliata (L.) Hudson Spydbitterling. Bægertænderne sylformede, 1-ribbede. Støvknappen 1/3-i x -tråden. 2 ssp.;
ssr:. Derfoliata: Kronen 12-15mm, butfliget. Stængelbladene 20-45
mm, trekantede. C
ssp. intermedia (Ten.) Zeltner: Kronen 8-lOmm, spidsfliget. Stængelbladene 5-lOmm., trekantet-lancetformede. C.

B. serotina Koch Høstbitterling. Bægertænderne linje-lance ormede, ofte 3-ribbede inderst. Støvknappen i-1 x -triden. 2 ssp.:
ssp. serotina: 2C-55cm. Grenet i øvre halvdel. Stængelbladene
15-40mm. Kronen 10-13mm, butfliget. C og SØ.
ssn. aestiva (K.Malj): 8-20cm. Jævnt grenet. Stængelbladene 8-15
mm. Kronen 7-9mm, spidslappet. C og sø.
B. imperfoliata (L.f.) Samp.

Lancetbitterling. 10-30cm. Bægertænderne lancetformede, 3-ribbede. Støvknappen som hos foregående. C og SØ.
Centaurium. Tusindgylden.
1. Kronen gul
e • • e e e • • • • •
* • • • o o maritimurn
11
rød
2•
des..,
2. Flerårig med liggende, golde skud
••c:•••e.••o•••• scill
j •
Enårig til toar1g
3. Blomsterne i aksforrnet kvast • o • • • • e • • • • e ~ @ e c e e e o e spicatwn
n
i halvskærmformet kvast
4.
4. Rosetbladene 2-6mm brede, med 1-3 rihber
•••••••••••••••• 5.
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6. 3-lOcm. Tæt tueformet. Rosetbladene affaldende ••• chloodes
11
11
5-2 5cm. Ikke
blivende
f
7~ Toårig. Ivied tydelig grur1dr\oset ············~··(l•OO@Uti•eeo Se
Enårig. Utydelig eller ingen grundroset
8. Blomsterne m.m. siddende i tætte kvaste.
onfligene 5-Bmm
erythraea
Blo:nsterne stilkede 1 ..Løse kvar:3te. Kror:.fligene 8-lOmm majus
9. Stænglen oftest med 2-4 led. Blomsterne langstilkede
pulchelltL11
Stænglen of st med 5-9 led. Blomsterne korts lkede
tenu.iflorum
,, t~r1~c
(1'
+• • )
C:
"~
c,1r-,ri
og
ven
ctUI'.1..GUD ,)Cl
Olue..:o
\.Le.l.
0amp. ,,,T~
k.8CT 1·ig genae,
g~alde
,.,_
,::>l>.L<<..c
opstigende, blomstrende på indtil 30cm. Blomsterne 15-20mm, en-·
lige eller i fåbloms
te. Az: SMTJPFLC. Lu: NV.
~
er,rt"'rae"'
P;:,In"'l
T,;Ta,~k+•ic:-;L'1\''iJJ'-''la'en
~ 1n dey,ay,·t r•
·v.
J
.1.u ...
.,,_,oJ ,
.,
"
ssp. erythra.ea: Stængelbladene m.m. spidse. Kronfligene 5-6rnm.
Stængel, bladrand og bæger jævne. NV og·:..;.
s~:-J +ur"i·c,•·m (1Telc1·1 ) Me 1 de s• c::+æ~1ge]l),J..aa"ene mm c:ni'a'qc
_k--'
._,
Kronfligene 5-6mm. Stængel, bladrand og bæger ru. NV, C og S.
~,F

C,

.l.L....

0

;_J

e

V

-

\...,

I..A,

,

t.A. ... .,.J.

•

0

•

J..LI...A,

.L

.J..

\i

~

,._.,.

. •

V.....,,......,_

,L1.,1.

..L

.l

.J

<

"'-

41

k,}

\.J

.J..

1

.A..l.J.

-

s

.}.,.

0

..i..

V

.....

•

"J.J. $

,..._J.

0,

i,...,

"-<

e,

128.
ssp. gra:ndiflorum (Biv.) Melderis: Stængelbladene butte. Kronfligene 6-Bmm. Az; Alle øer. Lu: C.
nov;-'-vanri· ll)Yl :""1:'.=s
1(Bof'.1L'rn
°r Li' y,1K '\I Dr'uc-'e lG-~100JYl Si-æy1· 0'--'-'<:<Pl
ncr
f!Y'DY11D
t..,..,,'-i·1,C::
u ,., ...
,.-< ...
O-.,,
...,b
0..1..
lidt ru. Grundbladene 1}-6
l!cm, lance
til omvendt lancetformede. Stængelbladene m.m. linjeformede, 2-4rnm brede. C og S.
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C. chloodes (Brat.) Samp. Tuetusindgylden. Flerstænglet. Stængelbladene tætte og kødede, 1-arede. Blomsterne ofte 10mm. Bægeret= kranrøret. Kystklipper og klitter. NV og CV.
C. favargeri Zeltner Smalbladet tusindgylden. 10-20cm. Filtet
ru. Stængelbladene linjeformede. Blomsterne små og stilkede i
en samrnentrængt kvast. BL:: Po90 da Cruz ved Mira. M.sj.
C. microcalyx (Boiss.& Heuter) Honniger Kortbægret tusindgylden. 10-30cm. Ofte flere stængler, der er grenede i øvre del.
Rosetbladene 2cm x 2--3mm. Blomsterne 10-15mm. Fugtigt græsland.
C. pulchellum (Sw.) Druce

Liden tusindgylden. ~N og SØ.

tenuiflorun1 (Hoffm.& Link) Fri tsch
cm. Az: SMJ. Lu: C og S.

C.

Kosttusindgylden. 15-2 5

C. spicatum (L.) Fritsch

Akstusindgylden. 10-55cm. Bladrosetten ofte affaldende. Blomsterne 12-14mm. CV og SØ.

C.

maritimum (1.) Fritsch Gul tusindgylden. 10-20cm. Kronen 20
-25mm. Rosetten affaldende. Mest nær kysten. Az: SMTPP. Lu
Gentiana lutea L. Gul ensian. 50-120cm. Bladene mest ægformede
op til 25cm, buestrengede med 5-7 ribber. Blomsterne i kranse
med dybt delt, gul krone. Serra da Estrela over 1700m. M.sj.
G. pneumonanthe L.

1

Klokkeensian. NV og CV.
MENYANTHACEAE

Menyanthes trifoliata L.

Bukkeblad. N.

Nymphoides peltata (Gmelin) Kuntze
og Monaego-bugten.

Søblad. Minho-dalen, Tejo-

APOCYNACEAE
Neriw11 oleander L. Nerie. l-5m. Busk. Bladene oftest 3 samn1en,
linje-lancetformede, op til 12cm, læderagtige, noget gragrønne
med tætte, kamlignende ribber og bruskagtig kant. 3-4cm brede,
lyserøde, sjældent hvide blomster. Flodlejer. (Az): PF. Lu: C,S.
Vinca minor L.

Liden singrøn.?

V. difformis Pourret Bleg singrøn. Blomsterne større, 3-4!cm
brede, med et rør på 12-15mm og flige på 10-16mm. Parven blegblå eller næsten hvid. Az: SMTJPFL. Lu: :i
C.
V. major L. Stor singrøn. Op til lm. Bladene 3-6cm med en stilk
på 5-llmm, randhårede. Blomsternes størrelse som hos foregående, men farven blålilla. (Lu): NV
ASCLE11 IADACEAE

Araujia sericifera Brat. Slyngplante indtil lOm. Bladene 5-Bx
2-2±cm, modsatte, ægformet-aflange, spidse med afstudset grund,
m.m. glatte ovenpå_ og hvidfil tede nedenunder. Blomsterne 15-20
mm brede, hvide med lyserøde st ber, i akselstillede nøgler.
(Az): MT.• (Lu): C.
Gomphocarpus fruticosus

(L.)

Ait.f.

Børstekapsel. Busk på

1-2

m. Bladene modsatte, smalt lancetformede, 2-lOcm x 3-lOmm,
spidse. Hvide blomster i skærme fra de øvre bladhjørner, 1}-2cm
brede. Kapslen tenformet, 5xlcm, med masser af stive børster.
(Az): STJPF. (Lu)
Cynanchrnn acutum L.

Spids svalerod. Slyngplante op til 3m.

129~

Bladene spidst ægformede med dybt hjærteformet grund, 3-12cm.
Tætte skærme i bladhjørnerne på l-6cm lange stilke. Kronen hvid
eller blegrød, 8-12mm bred. Saltsumpe og flodlejer. NØ og C.
Vince toxi cum nigri.un ( L. ) IYioench Sort svalerod. 40-80cm. Kronen
mørkpurpur, med rette hår pa oversiden. Bladene m.m. siddende.
NV, C og SØ.
V. hirundinaria Med. ssp. lus i tani cuin Markgraf Alm. svalerod.
Kronen gul, 3-5mm bred, med krumme har på oversiden. NV.
RUBIACE.1-\E
1. Kronrøret
re end kranfligene • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 •
Il
!I
kortere "
4.
2. Blomsterne i tætte aks med taglagte støtteblade
Crucianella
11
i hoveder eller kvaste
3.
3. 6-tandet bæger, der bliver siddende pa frugten ••• Sherardia
Intet bæger
Asperula
4. Kronen 5-flige t. I<'rugten et bær ••.••••••••••••••••••• Rubia
11
4-flige t.
"
tør
5. Over 4 blade i kranse11e
Galiwn
4 blade i kransene
6. Frugtstilken med en tornet udvækst. Enårige
Valantia
11
11
"
uden en
7.
7. Gule blomster i korte kvaste over bladene • o • e • e o • e cruciata
Anderledes
Galium
Sherardia arvensis L. Blåstjærne. Az: SMTJPFLC. Lu: Alm.
Crucianella. Korsaks. Små, langrørede kroner, der rager frem mellem aksenes tæt taglagte støtteblade.
Crucianella angustifolia L. Smalbladet korsaks. 10-40cm. M.m. opret ern?crig. Bladene f-lrmn brede, i kranse pa 6-8. Akset firkantet, endestillet, 3-6cm langt og 4-6mm tykt. Kronen bleggul, 3-5
mm. NV, C og S.
C. maritima L. Strandkorsaks. 20-40cm. Liggende flerårig. Bladene i kranse på 4, læderagtige og hvidkantede, æg-lancetformede,
noget stikkende. Aksene l-3cm. Kronen gullig, 7-9mm. Sandstrand
og kystklipper. Hele kysten.
Asperula aristata L.f. ssp. scabra (Presl) Nyman Brodmysike. 1060cm. Bladene i kranse pa 4, 15-25mm. Kvasten aben. Kronen grønliglilla, blegrød
eller gullig. Bladene glatte. N og CV.
IL hirsuta Desf.
15-50crn. Bladene i kranse pa 6, 12-20xlrnrn, m.m.
harede nedenunder. Blomsterstanden ofteE~t med flere langstilkede
hoveder. Kronen brunligrød til blegrød, skålformet. Ag
A. arvensis L.
Blåmærke. 10-55crn. Bladene mest i. kranse pa 6-8,
10-25x-&-4mm. Delbloms rstandene hovedformede, orngivne af langt
randhårede, bladlignende støtteblade. Kronen of~est blå. CV og SØ
eet;•oøee•ee,i,eeoeGGet'!Oee&oeøo-&
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11.

2. Bladranden med

J.

lbagerettede smatorne
11
11
"
fremadrette de
Frugtstilken nedbøjet. Bladoversiden glat

4. Kronen
li

llds
d, 1,5
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Blomsterstanden endestillet

7. Prugten ur1der

.

4.

llll'@Of>&/ti@~

5. Blomsterne i kvaste i bladhjørnerne med 1-3 blomster
li

C..fl;

8.

--5 rrnn
•ti~OØtiGCt>e$ti$ØtJ0$t,$@~ff

rni n1J. tul urn

murale

lJO.
8. Stænglen ribbet-vinget ..•••.••.•.••••••••.••••••• viscosum
li
højst svagt ribbet
9.
9. Stænglen glat foroven. Kvaststilken 3-7 x blomsterstilken
divaricatum
Stænglen ru hele vejen. Kvaststilken 1-3 x blomsterstilkenlO.
10. Bladene 6-12mm. Stænglen 12-lmm 1;yk. Frugten 0,8-lmm
decipiens
Bladene 2-6mm. Stænglen 0,2-0,5mm tyk. Frugten 0,5-0,8mm
parisiense
11. Bladene med 3 ribber, 4 i krans
••••••••.••••.••••..••• 12.
11
11
1 ribbe
13.
••• rotundifolium
12. Indtil 20cm. Blomsterstanden fåblomstret
Over 30cm. Blomsterstanden tætblomstret
broteroanum
13. Stænglen m.m. ru af nedadvendte torne
.•••••••••••••••• 14.
"
ikke ru
18.
14. Bladene m.m. b11tte
••••••••••••••••••••••••••••••••••.• 15.
"
med brodspids
17.
15. Frugtstilken ikke ud.spærret. Bladene o,2-limm brede debile
"
udspærret. Bladene l-6mm brede
16.
16. Bladene l-3mm brede. Kronen 2-3mm bred •••••••••• palustre
"
2!-6mm "
"
3-4mm "
elongatum
17. Stænglen under 1mm tyk. Bladene mest 9-15mm .••••• helodes
11
11
over 1 mm "
"
15-2 5mm
ri vulare
18. Bladranden stærkt indrullet .•••••••••••.••••.••••.•••. 19.
"
ikke eller svagt indrullet
22.
19. Kronen gul
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.
11
hvid eller rødlig
21.
20. 8-12 blade i krans •••••••..•.••••••.••••...•.••..•• verum
11
11
4-8
"
conca"tenatum
21. Bladene blågrønne. Kronfligene spidse
•••••••••••• glaucum
"
grønne. Kronfligene m.m. med brod
rivulare
22. Bladene 3-11 x 0,3-3 mm ••••••••••••••••••••••••••••••• 23.
"
10-30 x 1-7 mm
25.
23. Opret, oftest over 35 cm. Toppen cylindrisk . fruticescens
Liggende til opstigende. 15-35 cm
24.
24. Bladene m.m. linjeformede, med tyk ribbe
.•• corrudifolium
"
omvendt æg-lancetformede, tynd.ribbede
saxatile
25. Bladene blAduggede. Kronen citrongul
bPlizianurn
"
grønne. Kronen hvid
26.
26. De lange blade over 7 x så lange som brede
•••.••••••.• 27.
li
"
n
under 7 x li
"
"
"
28.
27. Opstigende. Kronen 2-2,7mm bred •.•.••.••..•••••• rivulare
Opret. Kronen 3-5 mm bred
lucidum
28. Kronen 2-3mm bred. De længste stilke længere end
kron bredden
mollugo
Kronen 3-5mm bred. De længste stilke kortere end
kronbredden
album
Galium rotundifolium L. Rundbladet snerre. 5-15cm. Blomsterne
i fablomstrede, abne halvskærme, 3-Jimm brede. Frugten med krogbørster. Bladene ægformede til m.m. runde. NV. Sj.
G. broteroanum Boiss.& Reuter 35-70cm. Bladene elliptiske, 1830x8-llmm, hårede. Toppen pyramideformet og mellembrudt. Fugtige og skyggefulde steder i bjærgene. N, C og SV.
G. debile Desv. Spinkel snerre. Minder om en Kærsnerre. Kransene med 4-6, ofte omrullede blade. Kvastene m.m. nøgleformede i
frugt. Sumpe. C og SV.
G. palustre L. Kærsnerre. 2 underarter:
ss~. palustre: Stænglerne 20-40cm x 0,6-l,2mm. Stængelleddene
3- cm i øvre halvdel. Bladene 7-15xl-2mm. Az: MJPFL. Lu
ssp. tetraploideum Clapham: Stænglerne 50-90cm x l-~-2mm. Stængelleddene 7-14cm i øvre halvdel. Bladene 12-25x2-3mm. Lu
G. elongatum C.Presl

Vandsnerre. NØ og C.
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Galium concatenatum Cosson 20-65cm. M.m. opret. Stænglen firkantet, dunet forneden. Bladene 8-15xi-lmm, skinnende ovenpa. Kronen
svagt skålformet. Ag
G. verum L.

Gul snerre. N og CØ.

• G. belizianum Ortega Oliv.& al.
Citrongul snerre. 40-60cm. Bladene l2-27xl-2mm. Kronen 3-4mm bred. VII. BA DL Mi. 600-800m.
G. mollugo L. Smalbladet snerre. N og CØ.
G. album Ivliller

Hvid snerre. Udbredt.

G. fruticescens Cav.
35-60cm. Bladene 5-llx!-2mm, lidt omrullede. Toppen smal og åben. Kronen 2-3mm bred, gullig eller hvid.
G. corrudifolium Vill. ssu. falcatum (Willk.& Costa) Franco
Skinnende snerre. 10-45cm. Bladene 5-llxi-l}mm. noget krumme,
lidt indrullede. Kronen gullig eller hvid. Kystnær. C.
G. lucidum All. Sylsnerre. 25-70cm. Bladene l-3cm x l-2mm, randen ru og lidt indrullet. Kronen hvid. N og C.
G. glaucum L. Blågrøn snerre. Bladene 2-4cm x }-2mm, 8-10 sammen. Kronen skålformet, 2}-6mm. NØ og CØ som ssp. australe Franco
G. helodes Hoffm.& Link Stænglerne tynde, mest 20-30cm, ret ru.
Bladene 6-8 sammen, 6-8! x så lange som brede. N og C.
G. rivulare Boiss.& Reuter Mest 20-60cm. Stænglen mest ru, men
kan ogsa være glat eller udstående håret. Bladene mest 6 sammen,
7}-10 x så lange som brede. NØ.
G. saxatile L. Lyngsnerre. 2 underarter:
ssp. saxatile: 15-35cm. Bladene 5-llmm i øvre stængelhalvdel.
Frugten l,2-l,6mm. NV.
ssp. vivianum (Kliphuis) Ehrend.: 3-lOcm. Øvre stængelhalvdels
blade 3-5mm. Frugten 0,7-lmm. Az: F. Lu: N.
G. spurium L. Hørsnerre. 30-lOOcm. Kvastene med 1-7 blomster,
længere end bladene, stilkene rette, men ofte skarpt bøjede lige ved frugten; denne glat eller med krogbørster. N og C.
G. aparine L.

Burresnerre. Az Lu

G. tricornutum Dandy Vortesnerre. 15-40cm. Kvastene kortere end
bladene. Frugten vortet. C og SØ.
G. verrucosum Hudson Rynket snerre. 5-50cm. Kvastene kortere
end bladene, nedbøjede efter blomstringen. Kronen grønlighvid
til hvid. CV og S.
G. viscosum Vahl 10-35cm. Stænglen ru forneden, glat til haret
øverst. Bladene 5-14xl-li-mm, 6-10 sammen. Kronen gullighvid, 1l}mm bred. CV og S.
G. decipiens Jordan 25-55cm. Kronen i-lmm bred, grønlig indvenuigt, rødlig udvendigt. NØ, C og SØ.
G. parisiense L.

Marksnerre. 5-JOcm. Ellers som den foregaende.

G. divaricatum Lam. Udspærret snerre. 5-JOcm. Opret. Bladene
smalt lancetformede, 4-lOmm. Kronen 1-limm, gulligrød. Frugten
0, 5-0 , 7mm, glat. Az: CPJ'I'GS. Lu
G. minutulum Jordan Enkeltblomstret snerre. 2-lOcm. Bladene ll-3
mm, 4 i krans, friskgrønne. Blomsterne 1-2 sammen. Kronen meget
lille og hvidlig. SV: Serra da Caveira.
G. murale (1.) All. lVIursnerre. 5-20cm. Kransene med 4-6 omvendt
lancetformede blade. Blomsterstilkene nedbøjede efter blomstringen. Frugten cylindrisk med adskilte, ofte uens, kroghårede delfrugter. Az: CFGivIS. Lu
Cruciata. Korsblad.
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1. Enårig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pedemontana
Flerårig
2.
2. Kvaststilken med 2 forblade. Stængelhårene oftest l-2mm
laevipes
Kvaststilken uden forblade. Stænglen glat eller med hår
på 0,4-0,8 m.m
glabra
Cruciata laevipes Opiz Korsblad. 20-60cm. Stænglen oftest udstående håret. Bladene lancet- til ægformede, 3-årede, de øvre gulgrønne. N og SV.

C. glabra (1.) Ehrend. Glat korsblad. 5-20cm. Stænglen oftest
glat. Bladene smalt til bredt ægformede, gulgrønne foroven, 3årede. Kvastene 3-5-blomstrede. N og CØ.
C. pedemontana (Bellardi) Ehrend. Enårigt korsblad. 10-30cm.
Stænglerne spinkle, oprette, med hagekrummede smatorne og udstående hår. Bladene 1-årede, ensartet grønne. Kvastene 2-3-blomstrede. NØ.
Valantia. Horsnerre. Små, enårige planter med 4-bladede kranse.
Blomsterne i korte, 3-blomstrede kvaste med 2 han- og 1 tvekønnet blomst. Frugtstilken nedbøjet, udvidet og tornet, omslutter
frugten.
Valantia muralis L. Glat hornsnerre. 2-6(-15)cm. Bladene ægformede, 2~-6mm. Stængel og blade glatte. Frugtstilken med et rygstillet horn. Stilk og horn med nogle krogbørster. C og S.

V. hispida L.

Ru hornsnerre. Stænglen stivhåret. Frugtstilken
uden horn, men med mange børster. Ag

Rubia. Krap.
1. Bladene lysegrønne, sideribberne tydelige nedenunder
tinctorum
2•
Bladene mørkegrønne, sideribberne utydelige
2. Kvastene længere end de 3-20mm brede blade
. . peregrina
agostinhoi
"
kortere " "
l-tt-2!mm "
"
Rubia tinctoru...m L. Farvekrap. 30-lOOcm. Stænglerne ikke forveddede. Bladene løvfældende, 3-årede og netårede. Kronen bleggul
med afrundede flige. (Lu)

.. .. .

R. peregrina L. Vild krap. 30-120cm. Flerårig plante, der ligner en grov snerre. Bladene 1-ribbede, stedsegrønne, læderagtige. Stænglen forveddet forneden. Kronen gulliggrøn med brodspidsede flige. Udbredt.
R. agostinhoi Dansereau & Silva Som foregaende, men stænglerne
glatte. Bladene 1-2-ttcm, altid 8 sammen. Kronen 3-4mm bred, med
kort brodspids. Az: SMTJPFLC
CONVOLVULACEAE
1. Klatrende snylteplanter uden bladgrønt
•••••••••••• Cuscuta
Fritlevende planter med bladgrønt
2.
2. Kronen indtil 5mm, ca.
delt
••.•••••••••••••••••••••••• 3.
"
over 5 mm, næppe delt
4.
3. Bladene siddende, lancet- til ægformede
•••••••.•••• Cressa
"
langstilkede, nyreformede til runde
Dichondra
4. Forbladene brede og bladagtige, dækker delvist bægeret
Calystegia
Forbladene små, dækker næppe bægeret
5•
5. Støvfanget med 1-3 kugleformede lapper ••••••.••••• Ipomoea
Convolvulus
"
" 2 tråd- til kølleformede lapper

t

cuscuta. Silke.
1. 1 griffel. På træer
•••••••••••••••..•••••••••.••• monogyna
2 grifler. På urter eller buske
2.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
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Støvfangene hovedformede
.•.••••••••••.••.••••••••••.•... 3.
11
forlængede
5.
Blomsterne i klaser eller toppe
•••••••••••••••• suaveolens
11
i. tætte hoveder
4.
Kranfligene trekantede og spidse. 5-tallig ••••• campestris
"
ægformede og butte.
4-tallig
australis
Bægerrøret gennemskinneligt og netåret
•••••••• approximata
"
mat , ikke ne tåre t
6•
Griflen kortere end frug-i:;knuden. Hovedet 10-12mm
epili.num
''
så lang som eller længere end frugtknuden.
Hovederne 5-6mm
7.
Blomsterne 2,3-4mm. Griflerne ofte en del længere end
frugtknuden •••••••• kotschyi
Blomsterne l!-2Jmm. Griflerne ca.= frugtknuden
planiflora

Cuscuta australis R.Br. Pileurtssilke. Stænglen grønlig~ul eller orange. Kronens indre svælgskæl mege-i:; små. Kapslen 3 2 -4mm,
kugleformet. På Pileurt, Bede m.m. CV.

C. campestris Yuncker Svinesilke. Stænglen ret kraftig, gullig.
Hovederne 10-12mm. Kapslen 2-3mm. (Lu): C.
C. suaveolens Ser. Vellugtende silke. Blomsterne 3-4mm, i åbne,
10mm brede knipper. Især pa Kløver og Sneglebælg. (Lu): CV. M.sj.
C. epilinum Weihe

Hørsilke. Mest pa Alm. hør. (Lu) M.sj.

C. kotschyi Desmoulins
NV, CV og S.

Stænglerne mest røde eller rødlilla.

C. planiflora Ten. Hvidblomstret silke. Stænglen gullig, tynd
og stærkt grenet. Kronen hvid. Udbredt.
C. apnroximata Bab. Fluevingesilke. Blomsterne2f-4mm. Bægeret
gulligt og fluevingeagtigt i tør tilstand. 2 underarter:
ssp. approximata: Blomsten 3-4mm. Bægerlapperne butte. N og C.
ssp. episonchum (Webb & Berth.) Feinbrun: Blomsten 2Jmm. Bægerlapperne med en spids på lappens længde. Ofte 4-tallig. S.
C. monogyna Vahl Engriflet silke. Blomsterne i akslignende stande af 1-4-blomstrede nøgler. På Securinega tinctori.a og Tamarix
africana. SØ: Bredderne af Guadiana.
Cressa cretica L. Strandpude. 10-30cm. Pudeagtig, grådunet plante. Bladene 2-lOrnm, ægformede med hjærteformet grund. Blegt lyserøde blomster i korte aks for enden af grenene. Sandstrand. ~V.
Dichondra micrantha Urban Skægsnerle. 5-15(-50)cm. Krybende og
rodslaende flerarig, dunet. Bladene l-3cm, m.m. skinnende, helrandede. Blomsterne enlige i bladhjørnerne på l-2cm lange stilke,
2-2Jmm, hvidlige eller grønlige. (Az): SF
Oalystegia soldanella (1.) R.Br. Strandsnerle. 10-50cm. Stænglerne liggende, lidet klatrende. Bladene nyreformede og noget kødede. Az: PF. Lu: Hele kysten.
C. sepium (1.) R.Br. Gærdesnerle. 3 underarter:
ssp. sepium: Kronen hvid. Planten glat. Bladet kortspidset. Lu
ssp. roseata Br~~mitt: Kronen lyserød. Stængel og stilke ofte
dunede. Bladene lidet dunede, langspidsede. Støvdragerne 17-25mm.
Lu: NØ, C og SV.
ssp. americana (Sims) Brummitt: Kronen lysrød. Stængel og stilke samt blade hyppigt dunede. Støvdragerne 25-34rnm. Az: CLFJT
Convolvulus. Snerle.
2•
1. Bladene tydeligt stilkede
11
siddende
7.
2. Bladene fligede
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . al thaeoides
"
hele
3.
J. Bladgrunden afrundet til svagt hjærteformet . . . . . . . . . . . . . 4 .
6.
"
spydformet
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

0

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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4. Busk. Bladene 3-6cm •••••••••••••••••••••••••••• fernandesii
Urter. Bladene t-3 cm
5.
5. Kronen 7-12mm. Mest enårig ••••••••••••••.•.•.•••••• siculus
11
15-22mm. Flerårig
sabatius
6. Bladene helrandede. Bægerbladene m.m. butte
••••••• arvensis
"
rundtakkede.
"
m.m. brodspidsede farinosus
7. Stænglen forveddet forneden •••..•.•••.•••••.•••••. lineatus
"
helt urteagtig
8.
8. Blomsterstilken kortere end bægeret .••••••••.•••.•• humilis
"
flere gange længere end bægeret
9.
9. Bægeret og kapslen dunede ••••.••••..•.•••••••..••. tricolor
"
"
"
glatte til svagt dunede
10.
.••.•••••••. meonanthus
10. Kronen 14-22mm. Bægerbladene spidse
"
7-lOmm.
"
but-i:e og brodspidsede
pentapetaloides
Convolvulus fernandesii Silva & Teles Busk med tykke, brune grene og filtede kviste. Bladene bredt elliptiske, butte. Langstilkede, 3-6-blomstrede kvaste. Kronen 16-17mm, hvid. E: Costa Bela.

C. lineatus L. Smalbladet snerle. 3-15cm. Tæt silkeharet. Bladene smalle. Kortstilkede blegrøde blomster i bladhjørnerne eller
grenenderne på 12-25mm, 1-flere sammen. N og c.
C. humilis Jacq. Kortstilket snerre. 10-30cm. Bægeret svagt dunet og hindekantet. Kronen blalilla, 7-12mm. S.
C. tricolor L. Jomfruskørt. 10-30cm. Kronen 15-40mm, blå yderst,
derefter hvid, gul inderst. (Az): F. Lu: C og S.
C. meonanthus Hoffm.& Lk. Smalbladet jomfruskørt. 10-50crn. Kronen farvet som hos den foregående. C og S.
C. pentapetaloides L.
og ret indskaren. Ag

Klokkesnerle. 10-30cm. Kronen 2 x bægeret

C. siculus L.

Blå snerle. 10-60cm. Svagt dunet. Bladene lancettil ægformede med hjærteformet grund. Kronen 7-lOmm. Udbredt.

C. sabatius Viv. Rundbladet snerle. 10-50cm. Svagt i;il tæt dunet. Bladene 1-lt x så lange som brede og 3-8 x så lange som
stilken. Kronen 13-15mm, blålilla med gul grund. CV. Sj.

C. arvensis L.

Agersnerle. 2 underarter:
ssp. arvensis: JVI.m. glat. Kronen 15-25mm. Bladene flade. Az: TC.
Lu
ssp. crispatus Franco: M.m. tæt krusharet. Kronen 10-15mm. Bladene med noget kruset rand. Az Lu

c. farinosus L. Tiltrykt dunet flerårig. Bladene trekan-i:et-ægformede med pilformet grund. Kronen ca. 10mm, blegrød. (Lu): Lissahon.
C. althaeoides L. Katostsnerle. 30-60cm. Klatrende. De nedre
blade uregelmæssigt trekantede, de øvre næsten helt delte i 5-8
flige, hvoraf den midterste er grofttandet. Kronen rødlilla, som
hos Katost, 2-Jcm bred. C og S.
Ipomoea. Tragtsnerle. Slyngende 1-flerårige.
1. Kronen over 5 cm. Planten dunet
.••..••••.••••••• acuminata
"
under 5 cm. Planten glat
2.
imperati
2. Bladene butte, udrandede eller 2-lappede fortil
batatas
"
spidse
Ipomoea irnperati (Vahl) Griseb. (I. stolonifera) Sandsnerle. Langt
krybende 1 sand og klitter. Bladene noget kødede, de større med 3-7
lapper. Kronen hvid med gul/lilla midte. Az: MFPT
I. acuminata (Vahl) IL& S. Spidsbladet tragtsnerle. l-12rn. Bladene 4-16cm, ægformede til bredt ægformede, helrandede til dybt
3-lappede. Kronen 5-8icm, hvid, bla, lyserød eller flerfarvet.
(Az): SMFJGT. (Lu): NV og CV.

13 5.
Ipomoea batatas (L.) Lam. Sød kartoffel. ~-ltm. Bladene bredt
ægformede, helrandede til dybt 3-5(7)-lappede. Kronen 3-5cm,
hvid, blå- eller rødlilla. (Az) (Lu)
HYDROPHYLLACEAE
Phacelia tanacetifolia Bentham Honningurt. (Lu)
\hgandia caracasana Kunth Sko;rpionshorn. 2-4m. Opret, stivhs.ret
busk. Bladene 20-45xl2-35cm, ægformede og butte, gulligt dunede
nedenunder. Blomsterne i dobbelte svikler, 2cm, lyslilla med
hvidt rør. (Lu)
BORAGINACEAE
1. Kronen m.m. uregelmæssig •••••••••••••••.••••...••.•••••. 2.
"
regelmæssig
3.
2. Kronen uden svælgskæl • • • . • . • • • • • • • • • • • • . • • • • . • . . • • • E chi um
11
II
med
Anchusa arvensis
3. Kronen hjulformet med et kort til intet rør ••..•.•.••••. 4.
11
med et veludviklet rør
6.
4. Kronfligene spidse
••..•••••.•...•.•..•...••••..•••• Borago
"
butte
5.
5. Stivhåret over det hele. Kronen blå .••••.••.. Pentaglottis
Glat til svagt stivhåret
Omphalodes
6. Nødden åbentsiddende, pigget .••••••.••••.•.••. Cynoglossurn
11
uden pigge
7.
7. Kronen m.m. valseformet, uden krave
•••.••••••..•.•••.•.. 8.
"
tragtformet eller med m.m. udbredt krave
9.
8. Planten glat ..•••••••••••••.••.•••••••••.......•• Jerinthe
"
håret
Symphyturn
9. Blomsterne lysebla eller gule med gule eller hvide
svælgskæl, uden eller med få støtteblade
.••• Myosotis
Blomsterne anderledes
10.
10. Blomsterne uden støtteblade, små og hvide
.•• Heliotropium
11
"
med
11.
11. Dvær'gbusk
. . . . . . . . . . . . . . . " ....... ,. . . . . . . . . . . . . . . Li thodora
Urter
12.
12. Kronen gul. Enårig .•.•.•••.••..••••...•••.••.. Neatostoma
"
ikke gul
13.
13. I{I"onen brunlilla ·····························~····· Nonea
"
af anden farve
14.
14. Kronen hvid eller hvidlig •..•..••••••••••..•.•.•••••.• 15.
11
blå eller lilla
16.
15. Flerårig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Li thosperm-ui11
Enårig
Buglossoides
16. Kronen tragtformet, uden svælgskæl ••••••••••.• Pulmonaria
"
med rør og krave, med svælgskæl
Anchusa
Heliotropium. Skorpionsurt.

. .. . .. ... .....

.... ...... ... . ....

1. Flerårig
curassavicum
. .
.
.
.
Enårig
2.
2. Bladene grågrønne på begge sider •••••••••.•..••• europaeum
11
supinum
hvidfiltede, i det mindste pa undersiden
Heliotropium europaeurn L. Alm. skorpionsurt. 5-40cm. Oftest opret. Bladene m.m. ægformede, tiltrykt dunede. Sviklen bispestavsformet. Bægeret delt til grunden. Az: TGJPF. Lu: Alm.
H. curassavicurn L. 20-50cm. Liggende, glat, ret blagrøn og kødet. Bladene linje-spatelformede, op til 4xlcm. Sviklerne ikke
bispestavsformede, 2-6cm. Kronen l-2!mm. (Az) :M. (Lu): Ag
H. supinum L. Lav skorpionsurt. 10-30cm. Minder om europae11.m,
men hvidfiltet, med opret midtergren og udstrakte sidegrene. Bægeret højst i delt, opsvulmet og pæreformet i frugt. Udbredt.
Lithospermw~ officinale L.

Lægestenfrø. NØ.

Neatostoma apulurn (1.) Johnston

Gult stenfrø. 5-25cm. Stivhå-
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ret enårig, halvskærmagtigt grenet foroven. Bladene m.m. linjeformede. Sviklerne tætte og ensidige. Kronen 6-6fmm. NØ, C og S.
Buglossoides arvensis (1.) Johnston ssp. occidentalis Franca
Rynket stenfrø. NØ, C, SØ.
Lithodora diffusa (Lag.) Johnston Opstigende stenfrø. 10-50cm.
Bladene 2-4mm brede, udvidede nedadtil. Kronen indtil 21mm, blå,
håret udvendigt. 2 underarter:
ssp. diffusa: Liggende eller klatrende. Bladene udstaende, flade
eller noget indrullede. Kronsvælget meget tætharet. NV, C.
ssp. lusitanica (Samp.) Silva: Opret. Bladene tiltrykte, stærkt
indrullede og tykke. Kronsvælget svagere håret. C og S.
Cerinthe major L. Storblomstret voksurt. 15-60cm. Gla~ enårig.
Øvre blade ægformede med hjærteformet grund, støttebladene ligeledes. Kronen 18-23mm, lilla, ofte gul forneden. Frugterne 5-7mm.
NV, CV cg SØ.
:J. gymnandra Gasparr.
Som den foregående~ men kronen 5-20mm,
gul eller hvid med gul grund. Frugterne 2t;-4imm. NØ, C og S.

Echium. Slangehoved.
1. Alle støvdragere indesluttede i kronen .••.••••••.••••.•• 2.
Mindst 1-2 støvdragere fremragende
3.
2. Bægeret i blomst 6-Smm, i frugt indtil 15mm med ved
grunden 3-6mm brede flige
•••• parviflorum
Bægeret i blomst 5-7mm, i frugt indtil 10mm med ved
grunden 2-3mm brede flige
arenarium
3. Kronen bleg: hvidblå eller kødfarvet .•.•.•.••••••••••••• 4.
11
blå, lilla eller rødli lla
5.
4. Kronen 7-lOmm, hvidblå ••.••••••.••••..••••••.• lusi~anicum
"
16-18mm, kødfarvet
boissieri
5. Kronen kun håret på årer og kanter
.••.••••••. plantagineum
"
m.m. ensartet behåret
6.
6. De fleste blomster med 1-2 udragende støvdragere
..••••.• 7.
"
"
"
" 3-5
"
"
8.
7. Bægeret 7-9mm, vokser til 12-19mm i frugt
•••••••• creticum
11
"
5-Smm,
ikke i frugt
~ube rcula tum
8. Flere til mange opstigende stængler .•.••.••.•••••••••••• 9.
Mest 1 opret stængel
10.
9. Kronen lyst rødlilla, gradvist udvidet
••.••••••• rosulatum
"
blå til blalilla, ret brat udvidet midtpa
gaditanum
10. Kronen rent blå med 4-5 udragende støvdragere
.••. vulgare
"
mørkt blålilla med 2-4 udragende støvdr.tuberculatum
Echium lusitanicum L. Småblomstret slangehoved. Grundhladene
25-45cm med bløde, til trykte børster. Blomsterstanden akslignende. N og 80.
E. boissieri Steudel 60-250cm. Opret med mest 1 stængel. Grundbladene 10-25cm. 5 udragende støvdragere. CS og Sø. Sj.
E. vulgare 1.

Alm. slangehoved. NØ.

E. plantagineum L. Purpurslangehoved. 20-60cm. Opret og blødhåret. Kronen 18-30mm, først blå, siden rødlilla, så lyserød. Oftest 2 udragende støvdragere. Az Lu
E. creticum L. Tungeslangehoved. 25-90cm. Oftest flerstænglet.
Stivharet. Kronen 15-30mm, tragtformet, rødlilla, bla eller blalilla. 2 underarter:
ssp. coincyanum (Lacaita) Fern.: Støttebladene kortere end eller
lig bægeret. s.
ssp. algarbiense Fern.: Støttebladene meget længere end bægeret.
Ag
E. tuberculatu.m Hoffm. & Link Ligner den foregående, men kronen 15-25mm, mørkt blålilla. ,__:: og S.

137.
Echium gaditanum Boiss. 20-75cm. Øvre stængelblade æg- til bredt
lancetformede. Kronen ll-20mm. Kystnær. Ag
E. rosulatum Lange 30-70cm. Øvre stængelblade æg- til bredt lancetformede. Kronen ll-25mm, oftest med et smalt, kun lidt skævt
eller næsten regelmæssigt kronrør.
E. parviflorum Moench Bladbægret slangehoved. 10-40cm. Bladene
med til trykte børster. Kronen 10-14mm, blegblå med mørkere rand,
m.m. rørformet. Kystnær. SV. M.sj.
E. arenarium Guss. Sandslangehoved. 15-25cm. Bladene med tiltrykte børster. Kronen 6-lOmm, mørkeblå, m.m. rørformet. Kystnær. SV.
Pulmonaria longifolia (Bast.) Boreau Smalbladet lungeurt. Sommerbladene indtil 50x6cm, smalt lancetformede, oftest hvidplettede.
Kronen blå til blålilla. NØ og CØ.
Nonea vesicaria (L.) Rchb. Klokkekosakurt. 20-50cm. 1-2-årig.
Stivharetogkort kirteldunet. Bægeret 5-7mm i blomst, 10-15mm og
klokkeformet i frugt. Kronen 3-5mm bred, brunlilla. NØ, C, SØ.
Symphytum uplandicum Nyman

Foderkulsukker. (Az): MT

Anchusa. Oksetunge.
1. Kronen lidt uregelmæssig med bøjet kronrør .••••.••• arvensis
"
regelmæssig med ret kronrør
2.
2. Bægeret delt næsten til grunden •••••••••••••••••••••• azurea
"
højst 2/3 delt
3.
3. Frugtbægeret 10-15mm, spidslappet, 2/3 delt .•••• granatensis
11
7-12mm, butlappet, højst i delt
4.
4. De fleste hår og børster uden knude ved grunden .••• undulata
Børsterne med en kraftig, hvid knude ved grunden
calcarea
Anchusa undulata L. Bølget oksetunge. 15-55cm. 2-flerårig. Bladene linje-lancetformede, spidse, ofte med bølget rand. Kronen bla
med et rør på 7-13mm og en 3-8mm bred krave. Udbredt.
A. granatensis Boiss. Som den foregående, men kronrøret ca. 6mm,
ca.= bægeret. C og S.
A. calcarea Boiss. Som undulata, men bægeret kun ca. 1/3 delt.
Klitter. Hele kysten.
A. azurea Miller Blå oksetunge. (A. italica Hetz.) 30-BOcm. Flerarig. Sviklerne forlænges i frugt, så bægrene sidder l-2cm fra
hinanden. Kronen 9-13mm bred, kraftigt mørkebla. Udbredt.
A. arvensis (L.) Bieb. Krumhals. 2 underarter:
ssp. arvensis: Bladene tandede og stærkt bølgede. Kronrøret 5-7mm
krummet pa midten. Nødderne svagt knudrede. N.
ssp. orientalis (L.) Nordh.: Bladene næsten helrandede, lidet
bølgede. Kronrøret 4-5mm, krummet før midten. Nødderne stærkt og
tæt knud re de • (Lu) : NØ.
Pentaglottis sempervirens (1.) Tausch Bredbladet oksetunge. 30lOOcm. Stivhåret flerarig. Nedre blade 10-40cm, lancet- til ægformede, undersiden med fremtrædende sideribber. Bægeret næsten
helt delt. Kronen blå med hårede svælgskæl. N og CØ.
Borago officinalis L. Hjulkrone. 20-60cm. Enårig. Kronen med et
ganske kort, hvidligt rør og op til 15mm lange, vandret udstående, spidse, mørkeblå kronflige. 6mm lange støvknapper, der er
samlede i en slags rør. Az: SMTPFL. Lu: Udbredt.
)1yosotis. Forglemmigej.
l. Bægeret tiltrykt håret, bagudrettet på rør8t og fremadrettet på tænderne. Azorerne
••••• 2.
Alle bægerets hår fremadrettede eller udstående
3.
2. Stænglen rodslående forneden, mest enkel .•....•••.• azorica
11
ikke rodslående, stærkt grenet
maritima
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3. Bægeret med 2 slags har, den ene er m.m. udstående, ofte
hagekrurnmede børster, den anden til trykte hår
4.
Bægeret kun med til trykte hår
11.
4. Flerårig. Stængelbladene lf-3cm brede
.••••••••••• latifolia
11
1-2-årig.
højst lJ cm brede
5.
5. Frugtstilkene l~-- 3 x bægeret .•.•••.•••••••••••••.. arvensis
r
"
gennemgående kortere end bægeret
0.
6. Blomsterne først lysegule, senere blå .••••••••••.• discolor
11
af samme farve hele tiden
7.
7 . Kronen gul . " .... o • • • " " • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • e • • • • • • • • .. .. • • 8 •
11
blå
::L
8. Kronen ca. 4mm lang, 2mm bred. Sjældent over 10cm
personii
n
"
2mm 11
,
lmrn "
Op til 20cm høj
balbisiana
9. Med kroghår nederst pa stængel og bladundersider .•• stricta
Uden
"
"
"
"
"
"
10.
10. Kronen forlænges efter blomstringen, 1mm bred •••• congesta
11
"
"
ej 11
,
-3mm bred
rarnosissima
11. Stænglen tiltrykt håret .••••..••.•••••••••••.•.•••••••• 12.
"
udstående haret
17.
12. Stængelhårene m.m. tætte, mest over-} mm ••••••.•••••.•• 13.
"
m.m. spredte, under i mm
1~.
13. Kronen 4-Smm bred. Stængelbladene m.m. spidse
welwitschii
11
11
3-6mm 11
•
m.m.udrandede retusifolia
14. Med mange udløbere. Bladlængden 2-3 x bredden
stolonifera
Uden udløbere. Bladene smallere
15.
15. Frugtbægeret 2-3-!mm. Frugterne l-l,2mm, brune
••.•• debilis
"
3i- 5mm.
"
1, 4-1, 8mm, sorte brune
16 .
16. Toårig. Hodslaende forneden. Kronen 4-8mm bred
lusitanica
Mest enårig. Ikke rodslående. Kronen 2-5mm bred
laxa
17. Med mange udløbere. Bladlængden 2-3 x bredden
stolonifera
Mest uden udløbere. Bladene smallere
18.
18. De fleste frugtbægre højst i delte
••••••••••••••••••••• 19.
11
11
"
over i del te
21.
19. Stænglen tæt udstående håret •.•••.••.•..••.••• welwitschii
"
m.m. glat eller spredt haret
20.
20. Enårig. Stængelbladene m.m. udrandede
.•••••••• retusifolia
Toårig.
"
halvspidse
lusitanica
21. Kronen 5-8 mrn bred
•••ce••••••••••$••1)•••••~••••••• secunda.
"
2-5 mm "
baetica
Myosotis arvensis (1.) Hill

Markforglemmigej. Az: M. Lu: NV, C.

M. ramosissima Hochel

Bakkeforglemmigej. 2 underarter:
ssp. ramosissima; Stænglen kun med blomster i den øvre del.
Prugtbægeret indtil 4mm. Az: T. Lu: Udbredt.
ssp. globularis (Samp.) Grau: Stænglen med blomster næsten til
grunden. Frugtbægeret indtil 2!mm. Lu: NV.

Ivl. discolor Pers. :Forskelligfarvet forglemmigej. 2 underarter:
ssp. discolor: Mindst 1 par modsatte stængelblade. Kronen indtil 4mm, først gul eller flødefarvet. Az: SMTJ. Lu: N og CV.
ssp. dubia (Arrondeau) Blaise: Ingen modsatte blade. Kronen
højst 2mm, først flødefarvet. Az: G. Lu: N og C.
IvI. congesta Shuttlew.

Vejforglemmigej. SØ.

M. balbisiana Jordan

Bleg forglemmigej. Kronen bleggul. Blomsterne uden støtteblade. N og CV.

M. persoonii_ Rou.y

Gul f orglernrnige j • Kronen livligt gul. Blomsterne tætsiddende, de nederste med støtteblade. NØ, C og SV.

M. stricta Link

Hank forgleffii'Tligej. NØ. M.sj.

IvT. latifolia Poiret Bredbladet forglemmigej. -70cm. Tætbladet
flerårig. Frugtbægeret -7mm, klokkeformet. Kronen S,-lOmrn bred.
( Lu ) : NV og CV •
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Myosotis stolonifera (DC.) Leresche & levier Kortbladet forglemmigej. 6-20cm. Stænglerne tynde med mange, ofte stærktgrenede udløbere fra de nedre bladhjørner. Bladene brede, indtil 2(3!)xlcm.
Kronen blegblå, 3-4mm bred. 2 underarter:
ssn. stolonifera: Udløberne glatte til tiltrykt dunede. Bladundersiden noget blågrøn. Lu: NV.
ssp. hirsuta Schuster: Udløberne m.m. udstående hårede. Bladundersiden grøn. Az: MJT. Lu: N.
III. secunda Murray Nikkende forglemmigej. 20-40cm. Stænglen rodslaende, undertiden med udløbere. Frugtstilkene 7-20mm, udstående
til hængende. Kronen 5-8mm bred, først lyserød, senere hirnmelbla.
NV og CV.

M. baetica (Lara) Afonso 20-60cm. Stænglen noget rodslaende, uden udløbere. Bladene lidt tykke. Frugtstilken 5-lOmrn, m.m. udstående. Kronen 2-5mn1 bred. NV, C og SØ.
M. welwitschii Boiss.& Reuter
Kronen 4-Bmm bred. C og S.

20-60cm. Bladene indtil 10x2}crn.

M. retusifolia Rocha Afonso 20-50cm. Grundbladene 2-4x0,7-lcm,
butte; stængelbladene 2i-6cm, udrandede eller meget butte. Frugtstilkene 3-8mm, noget udstående til nedbøjede. Kronen 4-6mm bred.
Brakke klitlavninger. SV.
M. lusitanica Schuster
il 8mm bred. C og S.

-70cm. Rodslaende forneden. Kronen indt-

M. debilis Pomel 10-20{.-60)cm. Mest spinkel enarig. Frugtstilkene 2-4(--?)rnm. Frugtbægeret 2-3~-rmn. Kronen 3-4rnm bred. N, C og SØ.

rn.

laxa Lehrn. ssp. caespitosa (C.P.Schultz) Nordh.
migej. NI! og C.

Sumpforglem-

M. azorica H.C.Watson -50cm. Sviklerne meget tætte i blomst,
lidt forlængede i frugt. Blomsterne bla hele tiden. Tørvemoser
mellem 250-400m. Az: LC
M. maritima Hochst.
-50cm. Sviklerne m.m.korte. Blomsterne hvide, lyserøde eller gule i knop, bla som udsprungne. Meget tørre
kystklipper indtil 150cm. Az: TJPF
Omphalodes nitida Hoffm.& Link 20-65cm. Svagt stivbørstet flerarig. Bladene lancetformede, de nedre 10-20xl-3}cm og langstilkede. Nedre blomster med støtteblade. Kronen 5-9mrn, bl21, med gule
folder. Fugtige, skyggefulde steder. N og C.
O. linifolia (L.) Moench Sommerkærminde. 5-40cm. Noget blagrøn
enarig. Nedre blade l-5cm, spatel- til kileformede, randharede;
øvre lancet- til linjeformede. Blomsterne uden støtteblade, hvide eller blålige, 5-lOmm brede. NØ, C og SØ.
O. kuzinskyanae Willk.
3-15cm. Enårig. Øvre blade elliptiske til
ægformede. Blomsterne delvist med støtteblade, blå. Kystklipper
og strande. E: Cabo da Roca.
'Jynoglossum creticu.m Miller Aret hundetunge. 30-60cm. Gragrøn
toårig. Sviklerne uden støtteblade. Kronen glat, bleg med bla
årer. Az: SM. Lu: Udbredt.
C. cheirifolium L. Filtet hundetunge. 10-40cm. Gragulligt filtet toarig. Sviklerne med støtteblade. Kronen først lyst rødlilla, senere blålilla eller mørkeblå. Frugtstilkene ofte udadkrummede. Udbredt.
C. clandestinum Desf. Gulhåret hundetunge. 30-50cm. Ret tæt gulligt haret toarig. Sviklerne oftest med støtteblade. Bægertænderne butte og ægformede. Kronen lyst blalilla med hårede flige. ~,S
VERBENACEAE

Lantana camara L.

Ildkrone. r:-lfm. Stinkende busk. Bladene æg-
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formede, savtakkede, rynkede, m.m. hårede, modsatte. Røde, orange eller gule blomster i halvkugleformede stande pa 4-Bcm fra
bladhjørnerne. Blomsterne rørformede med kort, 4-tallig krave.
(Az): SMTGJPFL
Verbena. Jærnurt. 1-flers.rige urter med modsatte blade. Blomsterne i aks med støtteblade, små. Kronen med rør og skalformet, lid0
uregelmæssig, buttandet krave.
1. Bladene tandede til indskåret-tandede
••••••••••••••••••• 2.
Ihvertfald de nedre blade dybt indskarne til 1-2 x delte
3.
2. Aksene stilkede, ikke tætstillede. Kronen rødlilla
rigida
"
mest siddende, tætstillede. Kronen blå
bonariensis
3. Stænglen rukantet, mest opret
••••••••••••••••• officinalis
11
kort stivhåret, mest liggende
supina
Verbena rie;i~a Sprengel Purpurjærnurt. --60cI?· St_~ft opret, rudunet flerarig. Bladene 4-Bcm, aflange og stive. Bn løs, endestillet halvskærm af aks, der er 2-5cm i frugt. Støttebladene
tydeligt længere end bægeret. (Az): STF
V. bonariensis L. Blå jærnurt. -200cm. Stift opret, rukantet
flerårig. Bladene 7-13cm, aflangt-lancetformede. Endes0illet top
af flere langstilkede kvaste af siddende aks, der er 2cm i frugt.
Støttebladet højst af bægerets længde, ofte mørkeblåt. (Az):
MTGJF. (Lu): NV og J.
V. officinalis L. Alm jærnurt. 15-60cm. Opret flerårig. Bladene
rude-spatelformede, lappede til fligede. Lyslilla blomster i
lange og smalle aks, der er l0-25cm i frugt. Az Lu
V. supina L. Lav jærnurt. 10-30cm. Tæthåret enårig med 1-2 x
fjerfligede blade. Lyslilla blomster. Aksene 3-8cm i frugt.
Lippia canescens Kunth Kølbæger. 10-30cm. Krybende, flerårig
urt med modsatte, rude-spatelformede, m.m. tandede blade. Blomsterne lyslilla i tætte, hovedformede, 9-12mm brede aks på 2-4
cm lange stilke fra bladhjørnerne. Bægeret halvt delt i 2 læber.
(Lu): Mondego-bugten, Alto Tejo og Alto Guadiana.
CALLI11.'RI CHACEAE
Callitriche. Vandstjærne.

1. Undervandsbladene gennemskinnelige
11

•••••••••••••••••••••• 2.
ikke gennemskinnelige
3.

2. Frugten helt uden vinger

......•.•.•..••.••.•..•.. truncata

"
med ofte brede vinger
lusitanica
3. Frugten under 1mm, bredere end lang. Landplante
••• deflexa
"
over 1 mm
4.
4. Griflerne blivende ~g tiltrykte frugten ••••••••••••••••• 5.
11
ikke tiltrykte frugten
6.
5. Undervandsbladenes spids udvidet og dybt udrandet
harnulata
11
"
ikke udvidet, ofte skævt
brutia
udrandet
ob1;usangula
6. Frugten uvinget, under li mm bred
"
vinget, over 11 mm bred
7.
stagnalis
7. Flydebladene med 5-7 ribber på de"t bredeste sted
li
li
cribrosa
11
"
9-13
"
11
"
Callitriche truncata Guss. ssp. occidentalis (Rouy) Schotsrnan
Kortbladet vandstjærne. 5-15cm. Alle blade undervandsblade, 5-11
mm, ofte mørkegrønne. C.
•

•

0

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

C. lusitanica Schotsman. Kan have flydeblade, der så er gennemskinnelige inderst. Undervandsbladene lidt smallere mod den udrandede spids. NØ, C og SV.
C. stagnalis Scop.

Storfrugtet vands"tjærne. Az Lu: Alm.

·c. cri brosa Schotsman 6-8 store flyde blade på 10-15x7-12rnm, midterri bben ofte grenet. SØ. Sj.
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Callitriche obtusangula Le Gall Rudevandstjærne. 10-20 elliptisk-rudeformede flydeblade. Planten ofte stor, 20-lOOcm. CV, S.

C. hamulata Kiitz Smalbladet vandstjærne. NV: Minho-dalen.
C. brutia Petagna Stilket vandstjærne. Az: T. NV, U og SV.
C. deflexa Hegelmaier Tætgrenet, m.m. liggende, rodslående landplante. Bladene 2-3x0,7-lmm. :Frugten 0,6x0,8-0,9mm, stilket og
meget smalvinget. (Az): MJ
LABIATAE

1. Kronens overlæbe mangler eller stærkt reduceret

•••.••.•. 2.
veludviklet eller kronen m.m. regelmæssig 3.
Underlæben 3-delt •••••.••••••••••••.••••.••••••••••• Ajuga
11
5-delt
Teucrium
Støvdragerne helt indesluttede i kranrøret
.••••••••••••• 4.
11
rager frem fra kranrøret
6.
Kronrøret længere end bægere-i:;. Kronen blå el.hvid Lavandula
11
11
kortere "
"
hvid eller gul
5.
Bægeret 10 .... tand~ t
... :. •.-. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • lVIarru bi um
11
5-tandet
Side ri tis
2 fungerende støvdragere
••••••••••••••••••••••••••••.... 7.
11

2.
3.
4.
5.
6.

4

"

li

9.

It

7. Kronen næsten regelmæssig, 2!-4mm lang •••••••••••• Lycopus
"
udpræget tolæbet, 8-40mrn lang
8.
8. Kronens overlæbe konkav. Bladene linjeformede
•• Rosmarinus
11
11
"
hvælvet.
brede
Sal via
9. Kronen·næsten regelmæssig .••••••••••••••••••••••.•••.•• 10.
11
2-læbet
11.
10. Stænglerne ihvertfald forveddede forneden ••••••••• Thymus
11
ikke forveddede
Ivlentha
11. Kronens overlæbe hvælvet, ofte længere end underlæben
12.
11
"
flad eller konkav, ofte kortere end
underlæben
1 :)
12. Bægeret 2-læbet
13.
• e • • • • • • • • • • •
o • • • • • • • • e • • • e • • • • •
11
16.
m.m. regelmæssigt
13. Bægeret med en pukkel på ryggen •••••.•••••••• Scutellaria
"
uden en sådan pukkel
14.
14. Bladene savtakkede, ægformede og friskgrønne
•••••• Prasium
"
ikke savtakkede
15.
15. Støttebladene helt ulig bladene
••••••••••••••••• Prunella
11
Ivlicromeria
m.m. lig bladene
16. Underlæbens sideflige mangler eller reducerede
til 2 små tænder
•••• Lamium
Underlæbens sideflige veludviklede
17.
17. Underlæben med 2 hule tænder mellem fligene
•••• Galeopsis
"
uden sådanne tænder
18.
18. De 2 griffelgrene tydeligt uens
•••••••.•••••••••• Phlomis
11
" 2
m.m. ens
Ballota + Stachys
19. Blomsterne i tætte smaa.ks i en grenet stand ••••• Origanum
11
enlige eller i kranse i en akslignende stand 20.
20. Støttebladene kamformet fjersnitdelte
•••••••••••• ~leonia
"
ikke fjersnitdelte
21.
21. Støvdragerne udstående. Forveddet forneden •••••••• Thymus
"
bøjede mod hinanden
22.
22. Bægeret m.m. regelmæssigt
••••••••••••••••••••••••.•••. 23.
"
tolæbet
26.
23. Planten krybende og rodslående med blå blomster
Glechoma
"
ikke krybende
24.
24. Bladene trekoblede
•••••••.•.••••.••••••••••••• Cedronella
"
hele
25.
25. Bægeret 15-ribbet. Kronen blå eller hvid/rødprikket Nepeta
11
5-10-ribbet
Ballota + Stachys
26. Kronen 25-40mm •••••••••••••••••••••••••••••••••• Melittis
"
4-2 5 mm
27.
_;

$

•

•

•

•

•

•

.
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27. Kronrøre t krumt
. e • • • • • * • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • JVIe li ssa
"
ret
28.
28. Griflens to grene m.m. lige store
.••••••••••••• Micromeria
11
"
"
tydeligt uens
29.
29. Blomsterne i grenede kvaste i bladhjørnerne
•••• Calamintha
11
ikke i grenede kvaste
JO.
JO. 3-8 lilla blomster i kransene
••.••••••••••••••••••• Acinos
10-20 lyserøde blomster i kransene
Clinopodium

Ajuga. Læbeløs.

1. Bladene 3-delte med 3 linjeformede flige
••••••• chamaepitys
"
hele
2.
2. Bladene linjeformede, over 5 x så lange som brede
•••••• iva
"
ægformede til spatelformede
J.
J. Stænglen foroven uregelmæssigt lådden pa alle sider
pyramidalis
Stænglen foroven kun dunet på to modsatte sider
reptans
Ajuga pyramidalis L. ssp. meonantha (Hoffm.& Link) Fern. Pyramidelæbeløs. Planten uldhåret-ladden. NV og CN.
A. reptans L. Krybende læbeløs. NV og CV.
A. iva (1.) Schreber Moskuslæbeløs. 5-20cm. Tueformet flerårig
med moskuslugt. Bladene smalle og helrandede. Kronen rødlilla,
lyserød eller gul, 12-20mm. C og S.
A. chamaepitys (L.) Schreber Gul læbeløs. 10-20cm. Stærktlugtende enårig. Bladene noget klæbrige. Kronen citrongul, 7-15mm.
NØ og CV.
Teucrium. Kortlæbe.
1. Bladene med 3 smalle flige
•••••••••.••••• pseudochamaepi~ys
"
udelte
2.
2. Grenene tornede, m.m. bladløse under blomstringen
spinosum
"
uden torne, bladede under blomstringen
J.
3. Bægeret tolæbet . . . . . . . . . . . . . . . ., ..... e•e•••••••••••••••••• 4"
11
ikke to læbe t
5.
4. Kronen blegt gulgrøn. Bladene over 2! cm .•••••• scorodonia
"
rødlilla. Bladene under 2i cm
salviastrum
5. Blomsterstanden ikke hovedformet, længere end bred ••••••• 6.
Blomsterne i hoveder, der kan være samlede i klase eller
halvskærm
8.
6. Bladene helrandede. Kronen 15-25mm
.••••••••••••• fruticans
"
tandede. Kronen 7-16 mm
7.
•••.•••••••••• scordium
7. Blomsterne kortere end støttebladene
II
u
længe re end
chamae drys
8. Bladene modsatte
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • poli um
"
3-4 i krans
9.
9. Bladene 12-18mm. Stænglerne filtede •.•••••••••• algarbiense
"
20-JOmrn.
"
hårede
haenseleri
Teucrium fruticans 1. Buskkortlæbe. 50-120cm. Busk med firkantede, hvidfiltede grene. Bladene æg-lancetformede, hvidfiltede nedenunder, ofte glatte og skinnende ovenpå. Kronen blå, 15-25mm.
2-blomstrede kranse. CV og S.
T. pseudochamaepitys L. Tregaflet kortlæbe. 10-40cm. Nedre blade 1-2 x fjersnitdelte, de øvre ofte 3-fligede. Kransene 2-blomstrede. Kronen 10-15mm, hvidlig eller rødlig. S.
T. scorodonia L. Klasekortlæbe. 20-60cm. Bladene ægformede med
hjærteformet grund, rundtakkede og rynkede. Az: T. Lu: Udbredt.
T. salviastru..m Schreber 10-JOcm. Dværgbusk. Stænglerne vredne,
filtet-dunede og kirtlede. Bladene ægformet-aflange, butte,
stærkt rynkede med grafiltet underside, 8-20mm. Kronen 10mm.
Mest over lOOOm. NV og CØ.
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Teucrium scordium L. ssp. scordioides (Schreber) Maire & Petitm.
Løgurt. 10-60cm. Med løglugt. Bladene lancetformede med 5-7 par
tænder. Kronen lyserød, 7-10mm. Sumpe, våde enge. Udbredt.
T. spinosum L.
Tornet kortlæbe. 30-50cm. Stærktgrenet enårig
med tornagtige grene. 1-4 6-8mm store, hvide blomster sammen
der er vendte på hovedet. C og SØ.
'
T. chamaedrys L.
Ædelkortlæbe. 20-35cm. Bladene op til 2x1cm
med 5-8 par tænder. Kronen 12-15mm, oftest rødlilla. C
T. polium L.
Hovedkortlæbe. 10-45cm. Tætfiltet halvbusk med opstigende grene. Bladene lancetformede, ofte noget omrullede. Kronen hvid eller noget rødlig, 5-7mm. 3 underarter:
ssp. polium: Hovederne 10-20mm brede, enlige. Bladene 2-4mm brede, rundtakkede i ydre 1/2.
ssp. capitatum (L.) Are.: Hovederne 8-10mm brede, i en klase.
Bladene 1-3mm brede, rundtakkede i ydre 1/3. CV og SØ.
ssp. vicentinum (Rouy) Wood: Hovederne 12-22mm brede, i halvskærmagtig klase. Bladene 3-7mm brede, rundtakkede i ydre 2/3. Ag.
T. algarbiense (Cout.) Cout.
20-30cm. Dværgbusk. Bladene rundtakkede yderst, altid 3 i krans, meget indrullede. Hovederne 1215mm brede. Kronen 7-8mm, hvid. Ag
T. haenseleri Boiss.
10-35crn. Dværgbusk. Bladene 3-4 sammen, med
3-12 par rundtakker. Hovederne 8-12mm brede. Kronen 5-6mm, hvid.
Ag BAl (E)
Scutellaria galericulata L.

Alm. skjolddrager. NV og CV

S. minor Hudson Liden skjolddrager. 10-20cm. Opret. Bladene 820x4-10mm, m.m. hel.randede. Bægeret 2-3mm. Kronen 6-10mm, lyserød. Az: TJP. Lu: NV, C og S.
Prasium majus L.
Murgrøn. 30-100cm. Halvbusk med gulliggrå, længdesprukken bark. Bladene 2-5cm, friskgrønne, de nedre med hjærteformet grund. Bægeret tragtformet med 3-tandet over- og 2-tandet
underlæbe, op til 25mm i frugt. Kronen 17-20mm, oftest hvid,
ellers rødlilla. S.
Marrubium vulgare L.
Kransburre. 20-45cm. M.m. grå-hvidfiltet.
Bladene m.m. runde, uregelmæssigt rundtakkede, med en stilk på
1-2cm. Bægeret med 10 krogformede tænder. Kronen 6-7mm, hvid.
Az: SMGTJ. Lu: Udbredt.
Sideritis. Kortkrone. Kronen mest gul.
1. Bægeret tolæbet. Enårig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . romana
11
regelmæssigt. Halvbuske
2.
2. Stænglen næsten glat . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . arborescens
11
tydelig håret
3.
3. Bladtænderne meget smalle. Kronens overlæbe lys ...... hirsuta
"
brede. Overlæben ikke lysere
hyssopifolia
Sideritis romana L.
Stortandet kortkrone. 5-25cm. Lådden. Nedre
blade elliptisk-rudeformede, tandede i ydre halvdel; de øvre lancetformede og næsten hel.randede. Bægeret med tornagtige, lilla
tænder. Kronen hvid eller gul. Ag
S. hirsuta L.
Tvefarvet kortkrone. 10-50cm. M.m. lådden. Kronen
8-10mm, med hvid eller bleggul overlæbe og gul underlæbe. Bladene
4,5-9mm brede, mest med 4 par tænder. NV, C og S.
S. arborescens Salzm. Buskkortlæbe. 40-80cm. Kronen 7,5-10mm, gul,
undertiden brun med gul rand. Bladene 1-11mm brede, mest med 5-7
par tænder, undertiden meget små. Akset med vel.adskilte kranse. Ag
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Sideritis hyssopifolia L.
Klippekortkrone. 10-35cm. Kronen
farvet som hos foregående. Bladene 1,5-6,Smm brede. Akset
kugleformet til forlænget, ofte udvidet foroven. TM?

Melittis melissoph~llu"m L. Vild hjærtensfryd. 30-50cm. Bladene
ægformede, op tilcrn, med 10-20 par tænder. Stænglen uden kirtelhjr. 1-2 ensidigt vendte blomster i bladhjørnerne. Kronen
hvid, lyserød, rødlilla eller flerfarvet, 25-40mm. N og C.
Phlomis.Løvehale. Store lyserøde eller gule blomster med bred
overlæbe, der er bøjet retvinklet ned over underlæben.
1. Kronen rød. Bladene m.m. rundtakkede
•••••••••••••••••••• 2.
11
11
gul.
helrandede
3.
2. Flerårig urt indtil 70cm. Forbladene sylformede herba-venti
Halvbusk indtil 2m. Forbladene lancetf. til aflange purpurea
3. Nedre blade 5-lOmm brede. Forbladene linjeformede lychnitis
"
"
12-35mm brede.
"
bredere
fruticosa
Phlomis herba-venti L. Vindløvehale. 30-70cm. Bladene 7-17}cm,
lancetformede, noget stjærnedunede og svagt takkede. Kransene
med (2-)8-12 blomster. Kronen 15-20mm. CØ.
P. purpurea L. Høj løvehale. Nedre blade 3i-9cm, hvidt stjærneuldne nedenunder. Kronen 23-26mm, stjærnefilteG. ~ og S.
P. lychnitis L. Smalbladet løvehale. 30-70cm. Nedre blade 5-11
cm, gradvist tilsmalnede i en utydelig stilk, stjærneuldne nedenunder. Kransene med 4-10 blomster. Kronen 20-30mm. NØ, C og S
P. fruticosa L. Buskløvehale. -130cm. Nedre blade 3-9cm, med
afskaret til kileformet grund, stjærnefiltede nedenunder. 14-36
blomster i krans. Kronen 23-35mm. (Az): T
Galeopsis tetrahit L.

Alm. hanekro. NV.

Lamium. Tvetand.
1. Kronens overlæbe kløvet. Kronen hvid, 20-25mm ••••• bifidum
11
"
he lrande t
2•
2. Flerårig. Kronrøret kru,.rnmet forneden •••••••••••• maculatum
Enårig. Kranrøret ret
3.
3. Bægeret 8-12mm, tænderne længere end røret moluccellifolium
11
5-7 mm,
"
ikke længere end røret
4.
4. Støttebladene m.m. omfattende, bredere end lange
amplexicaule
Støttebladene ikke stængelomfattende, længere end brede
5.
5. Bladene rund takkede
•••••••••••••••••••••.••••..• purpureum
"
uregelmæssigt indskaret-tandede-lappede
hybridwn
Lamiwn maculatum 1. Plettet tvetand. 20-50cm. Bladene ofte
blegplettede. Kronen 20-30mm med et hvidligt rør og en rød, ofte
plettet underlæbe. N og C.
L. bifidum Cyr. ssp. bifidum Kløvet tvetand. 10-40cm. Bladene
uregelmæssigt indskarne. Bægertænderne kortere end røret. CØ.
L. purpureum L.

Hød tvetand. N og C.

1. hvbridun1 Vill.

Fliget tvetand. NØ og CV.

L. moluccellifoliwn Fr.
L. amplexicaule L.

Nyrebladet tvetand. NØ.

Liden tvetand. (Az): lvIP'I'J. Lu: Udbredt.

Ballota og Stachys. Fællesnøgle.

1 45.
1 . Enårige

2.
3.
4.
5.
6.
7.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

2.

Flerårige
3.
Kronen 12-15mm, med kløven overlæbe, mest gul
S. ocymastrum
11
6-8mm, med hel overlæbe, mest rød
S. arvensis
Bægeret med 10-flere tænder ••..••••...•••..••.•.. B. hirsuta
11
5-tandet
4.
De fleste blade grundstillede ......•....•.••. S. officinalis
11
11
11
sidder på stænglen
5.
Planten m.m. filtet
•.•••••.••••..••••••••.•...• S. germanica
11
håret
6.
Bægertænderne ca. = røret ....••.••.•.•....•.•.• S. silvatica
11
kortere end røret
7.
s. palustris
Bladene lancetformede
11
B. nigra
bredt ægformede

Stachys officinalis (L.) Trevisan Betonie. 30-120cm. Bladene aflange med hjærteformet grund, groft rundtakkede. 1-3 stængelbladspar. Kransene samlede i et endestillet aks. Rødlilla krone. 2ssp:
ssp. officinalis: Støttebladene 3-6mm. Bægeret 5-9mm. Udbredt.
ssp. algeriensis (De Noe) Franco: Støttebladene 6-9mm. Bægeret
9-1 3mm. C
S. germanica L. ssp. lusitanica (Hoffm.& Link) Cout. Filtet galtetand. Bladene 3-12cm, aflange til aflangt-ægformede, med hjærteformet grund, grønne ovenpå, gråfiltede nedenunder. Bægertænderne noget uens. Kronen 15-20mm, lyst vinrød. C og S
S. silvatica L.

Skovgaltetand. NØ.

S. palustris L.

Kærgaltetand. CV: Mondego-bugten.

S. ocymastrum (L.) Briq. Håret galtetand. 20-50cm. Opret og udstående håret. Bladene aflangt til bredt ægformede. C og S
S. arvensis (L.) L.

Agergaltetand. Az: Alle øer. Lu: Udbredt.

Ballota hirsuta Bentham Håret tandbæger. 60-80cm. Bladene bredt
ægformede til runde, 3-6x3-5cm. Bægeret 10-12mm, klokkeformet,
mangetandet. Kronen 14-16mm, rødlilla eller hvid. (Az): F. Lu
B. nigra L. Alm. tandbæger. 2 underarter:
ssp. foetida Hayek: Bægertænderne 2!mm, opret-udstående. Lu
ssp. uncinata (Fiori) Patzak: Bægertænderne 1-2mm, krogformet
udadbøjede. (Az): MT. Lu: CV.
Cedronella canariensis (L.) Webb & Benth. -150cm. Aromatisk
flerårig. Bladene trekoblede med spidse, lancetformede, ofte
skævgrundede småblade på 6-13cm. Kransene samlede i aks. Kronen
16-20mm, lyserød. (Az): SM - på gamle mure.
Nepeta. Katteurt.
1. Kronen hvid med rødprikket underlæbe ••.••••••.••.••• cataria
11
blålilla, rødlilla eller blå
2.
2. Forbladene ca.! x bægeret .•••••..••••••.•••...... latifolia
Yderste forblade mindst lig bægeret
3.
3. Støttebladene linjeformede ..••.•••..••.•••••• multibracteata
11
lancet formede
tuberosa
Nepeta multibracteata Desf.
60-120cm. Bladene 3-5cm, æg- til aflangt ægformede med hjærteformet grund, de nedre stilkede. Kronen
10-12mm, blålilla. C og S.
N. tuberosa L. Knoldkatteurt. 25-80cm. Bladene som hos foregående. Kronen 12-13mm, rød- eller blålilla. Støttebladene rødlilla.
C og S.
N. cataria L.

Katteurt. 50-150cm. Kronen udvendigt håret. NV.

N. latifolia DC. Bredbladet katteurt. 50-120cm. Bladene 3-7cm,
m.m. ægformede, mest siddende. Kronen 8-11mm, blå. NØ og CØ.
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Glechoma hederacea L. Korsknap. NV, CØ og SØ.
Prunella vulgaris L. Alm. brunelle. Az Lu: Alm.
P. grandiflora (L.) Scholler Storblomstret brunelle. Som den
foregående, men kronen mest 25-30mm. Akset uden almindelige
hlade under sig. N og CØ som ss:p. pyrenaica (G.& G.) Boles
P. laciniata (1.) 1. Hvid brunelle. Kronen gullighvid. Planten
tætdunet. 2 underarter:
ssp. laciniata: I det mindste de midterste blade fjerfligede eller -lappede. N, GS og SØ.
ssp. subintegra (Hamilton) Franca: Alle blade næsten helrandede
til bugtet-tandede; de øvre aflange. C og sø.
Cleonia lusitanica (1.) L.
-40cm. Kort stivh~ret en~rig. Bladene 3-9cm, aflange, rundtakkede til lidt fligede. 6-blomstrede
kranse i tætte aks med 2-3cm lange, lilla blomster. C og S.
Melissa officinalis L. Hjærtensfryd. 50-80cm. Med citronduft.
Bladene svagt 11.arede, kirteldunede pa undersiden. Frugtbægerets
øvre midtertand tydeligt og bredt trekantet. (Az): PTJFGL. (Lu)

M. romana Miller

Høj hjærtensfryd. (M. officinalis ssp. altissima). 40-150cm. Stinkende. Bladundersiden grå- eller hvidfiltet. Frugtbægerets øvre midtertand utydelig. SØ.

Acinos alpinus (L.) IVIoench ssp. meridionalis (Nyman) Ball Alpevoldtimian. 5-15cm. Noget forveddet flerarig. Bladene indtil
15xl1mm, noget tandede. Blomsterne 3-8 sammen, lilla, 10-14mm.
NØ og CØ.
8alamintha baetica Boiss.& Reuter (C. silvatica ssp. adscend.)
20-80cm. Noget forveddet flerårig. Stænglerne med lange og korte hår. Bladene ægformet-runde. 3-5-blomstrede kvaste i bladhjørnerne. Kronen 10-16mm, bleglilla eller -rød. Az Lu
Clinopodium vulgare L. Kransbørste. 2 underar"ter:
ssp. vulgare: Bægeret 7-9}mm; nedre tænder 2}-4mm. Az: 8LT. Lu
ssp. arundanum (Boiss.) Nyman: Bægeret 9!-12mm; nedre "'Gænder
4-5 2 mm. Lu
Micromeria juliana (1.) Bentham Aksmurtråd. 12-35cm. Noget
blågrøn og opret halvbusk. Nedre blade 5-6x2-3mm, ofte indrullede og derfor tilsyneladende 1mm brede. Kransene m.m. siddende; forbladene af bægerets længde. Kronen 4-6mm, rødlilla.NØ,C.
M. graeca (L.) Bentham Alm.murtråd. 10,.~socm. Som den fore~aende, men kvaste og blomster kortstilkede; forbladene under 2 x
bægerets længde. Kronen 6-Smm, rødlilla. C og S.
Origanurn vulgare L. Alm. merian. Støttebladene 1 til næsten
2 x bægeret, urteagtige, rødlilla eller grønne, ægformede. Kronen rødlilla eller hvid. NV.
O. virens Hoffm.& Link Grøn merian. Som den foregående, men
støttebladene 2 x bægeret, omvendt ægformede til runde,hindeagtige, bleggrønne. Kronen hvid. Az: SivITGJPPL. Lu; Udbredt.
O. majoricum Camb. -60cm. Dværgbusk eller flerårig urt. Aksene
anbragt i toppe i grenenderne. Bægeret 2-læbet. Kronen lyserød.
'?

Thymus. Timian.
• ••••••••••• capitatus
1. Bladene med m.m. trekantet tværsnit
li
ti
11
ikke med
2•
2. Øvre bægertænder lig de nedre
•••••••••••••••••••••••••• 3.
li
li
forskellige fra de nedre
4.
•••••••••••••••••• mastichina
3. Støttebladene ligner bladene
II
li
ulig
tomentosus
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4. Nedre bægertænder næsten bladagtige, trekantede caespititius
11
11
lancet- til sylformede
5.
5. Bladranden ikke eller kun svagt indrullet •••••• pulegioides
11
indrullet
6.
6. Støttebladene ligner bladene m.m. •••••••••••••••••••• zygis
11
"
ulig
7.
7. Bladene m.m. linjeformede
•••••••••••••••••••••••••••••••• 8.
11
ægformede til elliptiske
9.
8. Kronen 14-18 mm ••••••••••••••••••••••••••••••••• cephalotes
11
6-10 rrun
villosus
9. Bladoversiden glat • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • carnosus
11
filtet
10.
10. Hovederne 6-8mm brede, med grønlige højblade
capitellatus
"
10-lSmm brede, med ofte lilla højblade camphoratus
Thymus capitatus (1.) Hoffm.& Link Hovedtimian. 20-50cm. Dværgbusk med opstigende til oprette, grenede stængler. Bladene nåleformede, 6-lOmm, ofte knippestillede • .iEgformede hoveder med tæt
taglagte støtteblade. Kronen 7-lOmm, rød. C og S.
20-50cm. Opret med knippestillede blade p~ 810x2-3mm, glatte til filtede. Hovederne 10-20mm brede. Alle bægertænder langt randhårede, sa hovedet ligner Harekløvers. Kronen hvid. Udbredt.

T. mastichina L.

T. tomentosus Willd.

Som den foregående, men bladene 4-8xl-2mm,
al tid filtede. Hovederne 6-8mn1 brede. Ag

T. caespititius Brat.

Tueformet og krybende med oprette blomsterskud. Bladene kødede, ribberne meget svage, 8mm, smalt spatelformede. Blomsterne 6-14mm, lyst rødlilla eller hvide, 2 sammen i løse aks. Az: Alle øer. LuNV og CV.
15-JOcm. M.m. opret dværgbusk. Akse~ indtil 4
cm. Støttebladene indtil 2xlcm, helrandede og lilla. Kronen ca.
15mm. rødlilla. Ag

T. cephalotes L.

T. villosus L.

Som den foregående, men støttebladenes nBdre del
ofte grønlig, ofte noget tandede. Kronen 6-lOmm. C og SV.

T. capitellai:;us Hoffm.& Link

20-40cm. Dværgbusk med knippestillede blade pa 3-5xl-l!mm. Bægeret Z-3mm. Kronen 3-4mm, hvidlig.
:s og SV.

T. camphoratus Hoffm.& Link Dværgbusk med knippestillede blade
pa 3-5xl-2mm. Bægeret 4-6mm. sv.
T. carnosus Boiss. 20-40cm. Pudeformet dværgbusk med m.m. oprette grene med knippestillede blade på 5-7xl-2mm, kødede. Akset 1-3
cm. Bægeret 3-4mm. Kronen 4-5mm, hvidlig. Klii:;ter. CV og S.
T. zygis L. 10-30cm. Bladene 6-lOxlmm, knippestillede og filtede. Bægeret 3-4mm, grågrønt. Kronen hvidlig, 4-5mm. 2 ssp.:
ssp. zygis: Akset mellembrudt, med 3-9 kranse. NØ, CØ og SØ.
ssp. silvester (Hoffm.& Link) Cout.: Akse~ tæt og hovedformet.

cv

og

es.

T. pulegioides L.

Bredbladet timian. NØ.

Lycopus europaeus 1.

Sværtevæld. Az: SMPTJ. Lu: Udbredt.

Mentha. Mynte.
cervina
1. 4 bægertænder. Forbladene fingrede
e
e
11
11
2.
5
hele
2. Bægertænderne noget uens
••••••••••••••••••••••••••••••••• J.
11
m.m. ens
4.
J. Bladene 2-7mm. Trådformede, liggende stængler •••• requienii
11
8-30mm
pulegiu...rn
4. Støttebladene lig bladene
•••••••••••••••••••••••••••••••. 5.
11
små og uanf,e lige, ulig bladene
7.
0

0

•

0

•

0

C

C

Ø

$

0

0

G

$

G
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5. Bægeret bredt klokkeformet med bredt trekantede tænder
arvensis
Bægeret smalt klokke- til rørformet, med smalle tænder
6.
6. Blomsterstilken haret. Bægeret 3!-4 mm ••••••• verticillata
11
glat. Bægeret 2-3-t mm
gentilis
7. Bladene tydeligt stilkede
••••••••••••••••••••••••••••••• 8.
"
m.m. siddende
9.
8 • Blade og bæge rrø r håre de
. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • aq ua tic a
glatte
piperi ta
"
"
"
9. Bladene under
cm, undersiden med mange grenh~r suaveolens
11
5-9cm, undersiden med få til ingen grenhftr
10.
10. Bladene bredest nær midten •••••••••••••••••••• longifolia
11
11
11
grunden
spicata
Mentha requienii Bentham Lav mynte. 2-12cm. Stænglerne liggende
og rodslående med forlængede led. Bladene ægformede til runde.
Kronen 2mm, lyserød. (Lu): NV.
IVI. pulegium L.
Polejmynte. 15-60cm. Liggende tLL opstigende.
Bladene mBst smalt elliotiske med 0-6 par tænder. Mange kranse i
bladhjørnerne. Kronen 4l-6mm. Az Lu: Alm.

M. cervina L.

Firtandet mynte. 10-40cm. Stænglerne liggende og
rodslaende nederst, oprette øverst. Støttebladene som bladene,
glatte, linje- til omvendt lancetformede, 10-25xl-4mm. N og C.

IvI • arvensis L.

Agermynte. NV.

M. verticillata L.

Kransmynte. ( Az): MFL

~entilis L.

Engmynte.

IvI • a9.uatica

Vandmynte. Az Lu

M•

L.
piEerita L.

Pebermynte. ( Az): TL. (Lu)

IVI •

M. suaveolens Ehrh.

Rundbladet mynte. 40-lOOcm. Bladene stærkt
rynkede, butte, bredest nær grunden, oftest savtakkede, m.m.
grå-hviduldne nedenunder. Kransene oftest sammentrængte i et 4-9
cm langt, ofte grenet aks. Az Lu: M.alm.

M. longifolia (L.) Hudson Gra mynte. 40-120cm. Bladene bløde,
lancetformede, 5-9cm, gralige til hvidlige, næppe rynkede. NV.

M. snicata L.

Grøn mynte. 30-lOOcm. Bladene 5-9cm, lancetformede, jævne eller rynkede, glatte til tæthårede. (Az): GJFL. (Lu)

Rcsmarinus officinalis L. Rosmarin. 30-120cm. Halvbusk med liggende eller opstigende grene med gråbrun bark. Bladene 15-28mm,
linjeformede med omrulået rand med mørkegrøn over- og hvidfiltet
underside. Blomsterne lyseblå, 10-12rnm, få sammen; overlæben
kløvet på kronen, underlæben med skeformet midterflig. (Az) Lu
Lavandula. Lavendel.
1. De fleste blade 2 x fjersnitdelte
••••••••••••••• multifida
Bladene helrandede
2.
2. Akset uden en endestillet dusk af højblade
•••••• latifolia
"
med en
"
"
"
"
3•
3. Aksets endestillede højblade grønne
••••••••••••••• viridis
11
"
"
lilla til hvide
4.
4. Aksstilkene 0-30mm. Nedre s-i;øtte blade netarede
•• luisieri
11
11
"
5-24cm.
svagt ligestrengede
peduticulata
Lavandula luisieri (Rozeira) Ri vas-l\r1artinez 20-60cm. Bladene
8-39x2-7mm. Nedre støtteblade hjærte-nyreformede, bredere end
lange, tydeligt netårede. NØ, C og S.
1. pedunculata (Miller) Cav. -170cm. Bladene 12-55x1-5rmn. Nedre
støtteblade kileformede eller afstudsede, mindst sa lange som
brede. Øvre højblade 12-30mm . .3 underarter:
ssp. sampaiana: Nedre støtteblade 4-5~x4-5imm, ofte brodspidse-
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de, tydeligt mindre end bægrene. N og:.
ssp. lusitanica (Chaytor) Franca: Nedre støtteblade 6-7x4-6mm,
næsten rektangulære, tydeligt mindre end bægrene. C og s.
ssp. pedunculata: Nedre støtteblade 6-7x7-9mm, m.m. runde, ca.
af bægrenes længde. NØ og CN.
Lavandula viridis L'H6r. Grøn lavendel. Som de foregaende, men
stængel og blade kortharede. Aksets·højblade 8-20mm, lysegrønne.
Kronen hvid. (Az): T. Lu: S.
L. latifolia Med. Bredbladet lavendel. 30-80cm. Nedre blade 2}"'2ilcm x 3-5mm, grågrønne og kirtelprikkede, de øvre linjeformede.
Akset 2-Scm x 6-lOmm, cylindrisk, ofte mellembrudt forneden.
Kronen 8-lOmm, lilla til hvidlig. CV.
1. multifida L. Fjerlavendel. 30-lOOcm. Bladene med trekantet
omrids og mest 2 x delte, grønne og svagt dunede. Aksene tynde,
2-7cm, firkantede og langstilkede med 2-blomstrede kranse. C,Sø.
Salvia. Salvie.
1. Busk med forveddede, hvidfiltede stængler ••••••••• triloba
Urter
2.
2. Enårig. Bægeret rørformet
••••••••••••.••.••••••••• viridis
Flerårig. Bægeret klokkeformet
3.
3. Bægerets overlæbe flad i frugt
••••••••••••.••••••••••••• 4.
11
11
nedadhvælvet-tvefuret i frugt
5.
4. Støttebladene længere end de bla/lilla blomster ••• sclarea
11
kortere " 11 hvide blomster
6.
5. Kronen. 15-35mrn. Stænglen ladden ••*••••••e••••m••c ar·gentea
"
10-15mm.
"
hvj_dulden
aethiopis
6. Stænglen kirtlet forneden. Bægeret 10-12mm •••• sclareoides
"
uden kirtler forneden. Bægeret 6-8mm
verbenaca
Salvia triloba L.f. Trelappet salvie. 50-120cm. Bladene ægformede, 7-9cm, fint rundtakkede og ofte med 2 sma sidelapper forneden, rynkede. Kronen 16-25mm, lyslilla eller lyserød. (Lu)
S. sclarea L. Harpikssalvie. 50-llOcm. Oftest toårig. Bladene
:)redt ægformede med hjærteformet grund, dunede. Støttebladene
store, hindeagtige, rødlilla eller hvidlige. Kronen lyslilla,
2-3cm. NØ. Sj.
S. argentea 1. Sølvsalvie. 30-BOcm. Kirtlet. Bladene indtil 9x
6cm, rundtakkede eller lappede, ægformede eller aflange, tæt
uldhårede. Kronen 15-35mm. S.
S. aethiopi2, L. Filtet salvie. 30-lOOcm. Stængler og unge blade
tæt hviduldne. Bladene ægformede, dybt og uregelmæssigt takkede,
10-30x5-20cm. Blomsterstanden stærkt grenet. Kronen 10-15mm. NØ.
S. sclareoides Brot. 15-40cm. Nedre blade aflangt-ægformede med
hjærteformet grund, takkede, hvælvede. Stængelbladene få og sma.
Kronen 15-20m,~, lilla. C og S.
S. verbenaca L. Jærnurtssalvie. 20-50cm. Nedre blade elliptiske,
8-10x3-4cm med 3-4 par m.m. dybe lapper, m.m. kirtlede ove npa.
Kronen 6-lOmm, blå eller lilla. Alm.
S. viridis L.
Blåtoppet salvie. 20-50cm. Ægformede til aflange,
regelmæssigt rundtakkede blade. Kronen 14-18mm, lyserød eller
lyslilla. Akset ofte med en top af lilla eller grønne højblade
øverst. Ag
SOLANACEAE
1. Støvdragerne sammenbøjede
"
adskilte
2. Kronen klokkeformet
• °' •
11
hjulformet
3. Bladene 2 x fjersnitdelte
"
hele til 1 x delte
@
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4. Støvknapperne tømmes gennem endestillede porer .••• Solanu.In
11
11
11
længdespalter
Capsicum
5. Blomsterne i toppe eller klaser ••••••••••••••••••••••••. 6.
"
enlige eller i smii, nøgler
7.
6. Bladene tandede til indskårne .•••••••••.••••••• Hyoscyamus
11
helrandede
Nicotiana
7. B11sk, ofte tornet .... ~ .......... " .. *'., ••
Lyci 11m
Urter
8.
8. Frugten en kapsel. Enårig. Kronen 4-19cm, tragtformet Datura
11
et bær
9.
9. Bægeret delt næsten til grunden •••••••••••••••••••••••• 10.
11
højst i delt
11.
10. Glat enårig. Kronen blålilla •••••••••••••••••••• Nicandra
Dunet flerårig. Kronen hvid
Salpichroa
11. Stængelløs rosetplante
••••••.••••..•••••.••••• Mandragora
Med bladet stængel
12.
12. Bægeret omvokser bærret som en slags kapsel
••••• Physalis
11
11
ikke bærret
Atropa
$

e

••

Ea

•

•

•

•

•

•

•

•

Nicandra physalodes (1.) Gaertner. !Kantbæger. 10-BOcm. Bægeret
l-2cm, op til 31cm i frugt, med store, hjærteformede afsnit.
(Az): FJT. (Lu)
Lycium. Bukketorn.
1. Bladene oftest bredest Q\,rer midten • e e e • • • • • • • • • i r i • • • • • e • • 2Cii
li
li
li
pa eller under midten
3.
2. Bladene 2-5cm. Bægeret 2-3mm. Kronen ll-13mm •••• europaeum
li
li
11
ll-2mn1.
13 8mm
intricatum
3-15mm.
3. Bladene oftest bredest på midten ••••••••••••.•••• barbarum
li
li
li
under midten
chinense
Lycium eurcnaeum L. Europæisk bukke1;orn. l-4m. Kraftigt tornet.
Kronen lyserød eller hvid, lapperne 3-4mm. C og S.

L. intricatum Boiss. Småbladet bukketorn. 30-200cm. Stærkt tornet. Kronen lilla, bleglilla eller hvid, lapperne 2-Jmm. Kystklipper. S.
L. barbarum L. Bukketorn. !-2lm. Påtornet. Kronen 9mm, røret
smalt cylindrisk over 2!-3mm, lilla. (Lu)

1. chinense TIIiller

Bredbladet bukketorn. i-2}m. Kronen 10-15mm,
røret smalt cylindrisk over ca. 1-~mm, lilla. (Lu)

Atropa belladonna L. Galnebær. i-2m. Kronen 2i-3cm, klokkeformet, brunlilla eller grønlig. Bærret kugleformet og sort. NV,CV.
Hyoscyamus niger L. Bulmeurt. Stængelbladene siddende. Kronen
grun1setgul med lilla arer. N, CW, sø.
H. alhus L. Hvid bulmeurt. 30-50cm. Stængelbladene stilkede.
Kronen hvidgul. Az: SMTGPFL. Lu: Udbredt.
Withania frutescens (L.) Pauquy Glat klokkebæger. 100-180cm.
Opret busk med gra, korkagtig bark. Bladene modsatte, ægformede,
l-5cm, m.m. glatte, med hjærteformet grund. Blomsterne 8-15mm,
grønliggule, nikkende, mest enlige • Kalkkløfter nær havet. es.
Physalis perm.riana L. Hjærtebladet blærebæger. 30-80cm. Tætfiltet flerarig med bredt ægformede blade. Det oppustede bæger
grønt. Kronen gfil med 5 mørklilla pletter. (Az): Alle øer.
P. ixocarpa Brot.
(P. philadelphica Lam.) 45-60cm. M.m. glat.
Det oppustede bæger grønt, ofte lillaaret. Kronen som hos foregående. (Lu)
Salpichroa origanifolia (Lam.) 3aillon Svaleæg. 30-SOcm. Flerårig med klokkeformede, hvide hængende blomster i bladhjørnerne
nå 6-lOmm. Bærret ægformet, hvidt og spiseligt, 1-l}cm. (Az):
SMTG. ( Lu)

[>olanu..m. Natskygge.
1. Slyn.gplante
.....
°' •• e
e e • • e 'Il. e e " .
li.~ 2 e
Ikke slyngende
3.
2. Stedsegrøn. Kronen blålighvid ••••••••••••••••• jasminoides
Løvfældende. Kronen lilla
dulcamara
3. Stængel og blade tornede. Med stjærnehar .••.••.•••••••.• 4.
li
li
uden torne
6.
"
4. Liggende enårig
~
I\. c.i trl.:tllif oli lD11
Opret halvbusk
5.
5. Kronen hvid og lillaåret • • • • • e • • • • e- • • • e • • • • • • • • margina.twn
li
bleglilla
sodomaewn
6. Planten stjærnefiltet. Bladene 20-30cm •••••••• mauritianum
11
uden stjærnehar
7.
7. Bladene mellembrudt fjersnitdelte .•••••••••••.•• tuberostun
11
anderledes
8.
8. Kvastene med 3-5 blomster. Bærret rødt eller gult •• luteum
0
"
(3)5-10 blomster
9.
J. Frugtstilken mest opret-udstående. Planten dunet til
halvglat
nigru.rn
Frugtstilken stærkt nedbøjet. Planten lådden
gracile
1/.

;3olanurn nigrum L.
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~:;ort natskygge. Az Lu: M.alm.

~.• gracile Otto
(S. sublobatum IL& S.) Som nigrum, men ofte
flerarig, tæt dunet. Kvastene skærmlignende. Bærret ægformet.
( Az) : F. (Lu)

S. luteurn Ivliller Haret natskygge. Kvaststilkene 7-13mm (14-30mm
hos nigrurn), ofte nedbøjede. Bærret ofte længere end bredt. 2ssp;
~3sp. luteurn: Stænglen butkantet. Planten ladden med udstående og
kirtlede hår. Bærret rødt til gult. (Az): F. Lu: Udbredt.
~3s_p. alaturn (Ivioench) Dostal: Højrød natskygge. Stænglen skarpkantet. Planten glat til tiltrykt dunet, ukirtlet. Az
S. dulcamara L.

Bittersød natskygge.

S. jasminoides Paxt. Grenene grønlige, dunede. Bladene mest
spidst ægformede med hjærteformet grund, nogle dog 2-5-delte med
stort endeafsnit, glatte. Bærret l}cm, sort. (Az): ST
S. tuberosu..rn L.

Kartoffel.

(Az) (Lu)

S. sodomaeu.m L. Sodomaæble. 50-120cm. Tætgrenet busk med kraf
ge gule torne pa 5-9mrn. Bladene 6-12cm, bugtet lappede med afrundede indbugtninger og tornede ribber. Bærret 2-3cm,
lerundt,
gult eller brunt. (Az): FTP. (Lu)
S. marginatum 1.f. Planten hvidfiltet, indtil lm. Tornene gule,
b-25mm. Bladene 7-28cm, ægformede og lappede. Bærret 3-5cm, skinnende gult. (Az): T
S. mauritianum Scop. Busk eller træ indtil tdm. Bladene meget
store, tæt fløjlsagtigt stjærnefiltede, helrandede, fodfligsagtigt ørede. Iviar..c~mangeblomstrede kvaste med blalilla blomster.
Bærret licm, gult. (Az): MTFJL
S. citrullifolium A.Braun Tæt stjærnefiltet or; kirtlet. Med gule
torne indtil lem. Stænglerne 20-50cm. Bladene fjerfligede med
butte afsnit. Kronen blålilla. Den ene støvdrager forlænget. Bærret lem, tørt og sort. (Lu): SØ: Guadiana-flodens bredder.
(Uden for nøglen: Solanum hispidu.'11 Pers. Stæng1erne tornede
brunfiltede foroven. Bladene spidslappede med
ltede
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~~Jandragora autumnalis Bertol. ssn. microcarpa (Bertol.) Nyman
Alrune. Rosetplante med m.m. glatte, 10-30cm lange, let bølgede,
omvendt lancetformede blade. Kortstilkede kvaste af lyslilla,
2-2!cm lange blomster fra rosettens midte. Bærret ellipsoidisk,
gult til orange. Høstblomstrende. es og s. Ikke alm.

Lycopersicon esculentum Miller

152.
Tomat. (Az) (Lu)

Datura stramoniu.rn L. Pigæble. 50-150cm. Kronen 6-8cm. Bægertænderne 5-7:m..111. Planten glat til fintdunet. (Az): SMTPJ<'. (Lu)
D. innoxia Miller Storblomstret pigæble. i-2m. Kronen ll-19cm.
Bægertænderne l-2icm. Planten tætdunet. (Lu)
Nicotiana glauca Graham Grågrøn tobak. l-3m. Glat busk til lille
træ. Bladene 5-25cm, lancet- til æg-rudeformede, grågrønne. Kronen gul, 3-4cm, med et langt, smalt rør og en kortlappet krave.
(Lu)
N. tabacum L. Virginsk tobak. 1-3m. 1-flerarig. Kronen 3i-6cm,
rødlig. Bladene smalt ægformede, m.m. nedløbende, op til 50 cm
eller mere. (Az): M. (Lu)
Capsicuin annuum L. Spansk peber. 20-50cm. Glat 1-flerc.irig.
Stængelleddene fortykkede. Bladene spidst ægformede, helrandede;
stilken furet ovenpå, af pladens længde. Enlige hvidgule blomster,
ofte med pletter. Bærret 2-15cm, af forskellig form og farve.(Lu)
SCROPHULARIACEAE
1. 2 frugtbare støvdragere
•••••••••••••••••••••••••••••••••• 2~
11
5.
4-5
"
2. Kronen ikke to læbe t
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.
11
m.m. tydeligt tolæbet
4.
3. Urt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veronica
Busk
Hebe
4. Bægerlapperne uens. Flerårig ...•••.....•.••.•...•• Gratiola
11
ens. Enårig
Lindernia
5. Kronen ikke to læbe t
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.
11
m.m. tydeligt tolæbet
10.
6. Alle blade grundstille de
. . . . . • . . • . . • . • • • • • • • • • . • . Lim ose lla
Med stængelblade
7.
7. Stænglen liggende og rodslående
• . . • • • • • • • • • . • • • • • • • • • . • . • 8.
11
opret
9.
8. Bladene modsatte
....•..••.•••....•.••••••••.•.•••... Bacopa
11
spredte
Si bthorpia
9. Kronen gul med meget kort rør •.••••••••••••••.••. Verbascum
11
lyserød eller hvid med langt kronrør
Digitalis
10. Kronrøret med en pukkel eller spore ved grunden .•••••.. 11.
11
11
11
11
"
uden en
"
18.
11. Kranrøret ikke lukket af en pukkel •.••..•....••..•.•••• 12.
li
m.m.
"
" li
"
13.
12. Nedre blade spredte og rosetdannende
..•.•.•••.• Anarrhinum
11
"
oftest modsatte, ikke rosetdannende
Chaenorrhinum
13. Kronrøret med en but pukkel ved grunden .•••••••.••••.•• 14.
11
11
11
spids spore 11
"
16.
14. Enårig. Bægerfligene længere end kronrøret
.•.••• Misopates
11
Flerårig.
"
kortere "
15.
15. Bladene hånd.strengede
.••••••..•••.••..•..•.••.••.. Asarina
"
ikke håndstrengede
Antirrhinum
16. Bladene smalle og m.m. siddende
•.•.•.•.•••••.••••• Linaria
"
brede og stilkede
17.
17. Bladene lappede, stilken længere end pladen •.•• Cymbalaria
11
11
11
ej
,
"
kortere 11
Kickxia
18. Bægertænderne lappede. Blad.ene 2 x delte
••.••• Pedicularis
11
helrandede
19.
19. Bægeret 5-tandet .•.••...•.•...••••...•.•••.•••••.•••..• 20.
"
4-tandet
22.
20. Kronen gul
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ivlimulus
11
ikke gul
21.
21. Kronrøret smalt klokkeformet. Enårig .•.•••••.•.• Lindernia
"
nærmest kugleformet. 1-flerårig
Scrophularia

22.
23.
24.
25.
26.
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Bægeret sammentrykt, opblæst efter blomstring
Rhinanthus
11
ikke sammentrykt eller opblæst efter blomstring 23.
Blomsterne i ensidige aks •..•..••••.•••.••.•••• Odontites
11
ikke i ensidige aks
24.
Nedre blade helrandede
••..••••..•••..•••••.•.• lVIelampyrum
11
"
tandede
2 5.
Kronens overlæbe tolappet ••..••.•...•••••.••••• Euphrasia
"
"
udelt
26.
Bægeret rørformet
••..••••••..•••••••.••.••• Parentucellia
"
klokkeformet
Bartsia + Bellardia

Gratiola officinalis L. Nådesurt. 10-50cm. Opret, glat urt med
modsatte blade og en opadtil 4-kantet stængel. Bladene lancetformede, spidse, 2-5cm, m.m. savtakkede, kirtelprikkede. Blomsterne enlige og stilkede. Kronen 10-18mm, hvid, ofte rødlig i
svælget, kronrøret rørformet. Sumpe, vade enge. N, CV.
G. linifolia Vahl Hørbladet nådesurt. 10-40cm. Kirteldunet, i
det mindste foroven. Stænglen trind. Bladene linjeformede, m.m.
helrandede. N, C og SØ.
Lindernia procumbens (Krocker) Philcox Slamurt. 5-15cm. Glat,
liggende til opstigende. Bladene 3-årede, helrandede, elliptiske,
modsatte. Ofte 2 blomster sammen på 8-20mm lange stilke. Kronen
5-6mm, hvid til blegrød, smalt klokkeformet med tolæbet krave.
Dambredder, grøfter. (Lu): SØ.
L. dubia (1.) Pennell Opret slamurt. 5-20cm. Ofte m.m. opret.
Bladene ofte noget takkede. Blomsterstilkene 6-15mm, Kronen 7-8
mm, lyslilla, tydeligt længere end bægeret. (Lu): NV, C, SV.
Bacopa monnieri (1.) Pennell -60cm. Glat flerårig. Bladene m.m.
spatelformede, noget kødede, 7-20mm, m.m. helrandede. Blomsterne
enlige. Kronen klokkeformet, 8-lOmm, blegt rødlilla, med 5 ret
ens lapper. Åbredder og fugtige, kystnære steder. (Lu): NV.
Limosella aquatica L. Dyndurt. Lille enårig med rodslaende udløbere og linje-spatelformede rosetblade. Kronen 2-3mm bred, lyserød. Douro-dalen.
Mimulus moschatus Douglas Klæbrig abeblomst. -35cm. Hele planten klæbrigt dunet. Blomsterne enlige i de fleste bladhjørner,
ca. 2xlcm, ret blegt gule. (Az): MT. (Lu)
Verbascum. Kongelys.
1. Bladene grønne, ikke filtede
••••••••••••-•••••••••••••••• 2.
11
hvid- eller gulfil tede
3.
2. Blomsterstilkene 2-5mm .••.••••••••.•••••••••••••• virgatum
"
10-20mm
barnadesii
3. Alle støvdragere glatte
.•••••••••.•••.••.•.•••. litigiosum
Nogle støvdragere ladne
4.
4. Støvtrådene hvidlådne
.•••••••••••••••.•••••..•••••••••.• 5.
11
rødlillat lådne
6.
5. Øvre blade nedløbende. Nedre støvtråde 3-4 x knapperne
thapsus
Øvre blade ikke nedløbende. Nedre støvtrade i-2 x
knapperne
phlomoides
6. Grundbladene bølget-bugtede
•••••••••••••••••••.•• sinuatum
"
helrandede
pulverulentum
Verbascum virgatum Stokes Kirtelkongelys. 30-150cm. Planten
grøn, ikke filtet, ofte kirteldunet overalt. Grundbladene 15-33
x4!-9cm. Støttebladene savtakkede. Støvtrådene med rødlilla eller enkelte hvide hår. Øvre blomster enlige. Az: SMTJPL. Lu
V. barnadesii Vahl 50-90crn. Kirteldunet overalt. Grundbladene
7-13xlf-2fcm. Støttebladene trekantede. Øvre støvtrå.de med gule
og rødlilla hår, nedre glatte. Blomsterne enlige. C og sø.
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Verbascum thapsus 1. Filtet kongelys. 2 underarter:
ssp. thapsus: Nedre støvtråde glatte eller svagt hårede. Lu: cv.
ssp. crassifolium (Lam.) Murb.: Bjærgkongelys. Nedre støvtråde
tæt lådne. Az: JPF. Lu: Udbredt.
V. phlomoides L.

Hjærtebladet kongelys.?

V. litigiosum Samp. 20-lOOcm. Øvre og nedre stængelblade nedløbende. Bægerbladene med 3 fremtrædende ribber. Klitter. C og SV.
V. sinuatum L. Bugtet kongelys. 40-lOOcm. Kort, men tæt graeller gulfiltet. Blomsterstanden grenet, ikke tæt. Støtteblade
3-8mm, trekantet-hjærteformede. Bægeret 2-4mm. Alm.

V. pulverulentw~ Vill.

Hvidtottet kongelys. 50-120cm. Tæt hvidtottet. Blomsterstanden grenet, ret tæt. Bægeret 2-3!mm. Kronen
18-25mm bred. N og C.
Scrophularia. Brunrod.
1. De fleste blade fjerfligede eller snitdelte
••••••••••••• 2.
11
11
"
helrandede til takkede
8.
2. Kronen 3-5mm
canina
. .
.
"
6-20mm
3.
3. De fleste blomsterstilke højst af bægerets længde
sambucifolia
De fleste blomsterstilke længere end bægeret
4.
4. Bladene kirteldunede. Kronen 12-18mm ..••••.••• grandiflora
11
ukirtlede. Kronen 6-lOmm
5.
5. Bladene dunede til lådne. Kapslen 4-6mm •••.•••••••• lyrata
11
glatte. Kapslen 5-lOmm
6.
6. Støttebladene små, m.m. linjeformede, siddende •• sublyrata
11
bladagtige og kortstilkede
7.
7. Stænglerne 50-90cm x !-lmm. Kapslen 7-9mm •••••• schousboei
"
15-65cm x {-0,4mm. Kapslen 5-7mm
laevigata
8. Stænglerne vingede
••••••••••••••••••••••••••••• auriculata
"
ikke vingede
9.
9. Bladene håre de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 .
11
m.m. glatte
12.
10. Bladene indskåret-tandede. Bægerets hindekant ~nder !
mm bred
herminii
Bladene rund takkede til tandede. Bægere·ts hindel-ant over
!mm bred
ll.
11. Kronen 8-12mm. Blomsterstilken 3-7 x bægeret
•• scorodonia
"
12-18mm.
"
1-2 x
"
grandiflora
12. De fleste blomsterstilke højst af bægerets længde
.•••• 13.
11
"
"
længere end bægeret
14.
13. Bladene helrandede til rundtakkede. Halvbusk •• frutescens
De øvre blade fligede til 2 x delte
canina
14. Enårig. Bægertænderne spidse
••••••••••••••••••• peregrina
Flerårig. Bægertænderne butte
laevigata

.... ... .. . . . ....... ... ... ... ... .....

Scrophularia peregrina L. Skarptakket brunrod. 15-90cm. M.m.
glat enårig. Bladene ægformede, uregelmæssigt savtakkede. Bægeret uden hindekant. Kapslen m.m. kugleformet. CV.

S. scorodonia L.

Dunet brunrod. 25-lOOcm. M.m. dunet. Bladene
æg- til lancetformede med hjærteformet grund, dobbelt rund-savtakkede. Blomsterstilkene kirteldunede. 2 underarter:
ssp. scorodonia: Sidestillede kvaster med 2-5 blomster. Den enkelte kvasts endestillede frugtstilk 3-4 x bægeret. Az: SJYITPJ.
Lu: NV og CØ.
ssp. multiflora (Lange) Franco: Sidestillede kvaster med 8-12
(-36) blomster. Kvastens endestillede frugtstilk 4-7 x bægeret.
Lu: Udbredt.

S. grandiflora DC. 30-80cm. Tæt kirteldunet. Bladene indtil 25
x 20cm, ægformede, dobbelt tandede. Bægertænderne med bugtet og
bølget rand. Kronen gulliggrøn med mørkere overlæbe. CV.
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Scrophularia sambucifolia L. Hyldebrunrod. 50-80cm. Glat. Bladene fjersnitdelte med æg- til lancetformede, 1-2 x tandede blade.
Kronen 12-20mm, grønlig med brunligrød overlæbe. C og s.
S. sublyrata Brat. 20-BOcm. Glat og noget forveddet. Bladene som
hos foregaende. Kronen grønliggul med brunlilla overlæbe. CV, SV.
S. schousboei Lange 50-90cm. Bladafsnittene uregelmæssigt indskaret-tandede. Støttebladene aflangt-rudeformede. Kronen grønlig med rustfarvet overlæbe. 2 underarter:
ssp. schousboei: Nedre og mellemste blades endeafsnit meget stør~e end sideafsnittene, ægformet. NØ, CØ.
ssp. montana Franca: Bladene med lancetformede afsnit, det yderste ikke meget større end de andre. Over 1000m. NV.
S. laevigata Vahl (S. schmitzii Hou;y). 15-65cm. Bladene mest udelte, sjældent 3-delt-lyreformede, m.m. ægformede, dobbelt rundtakkede, de øvre butte. Kronen grøn med lilla overlæbe. NØ og CØ.
S. herminii Hoffm.& Link 30-90cm. Kirteldunet. Bladene m.m. ægformede, savtakkede, de nedre m.m. butte, de øvre spidse. NV.
S. auriculata L. Øret brunrod. 40-lOOcm. Glat, sjældent dunet.
Stænglen smalvinget (ca. 1mm). Bladene ægformede, oftest med 1,
sjældnere 2 par smålapper under endelappen. Az: MFL. Lu

s.

lyrata Willd. -120cm. Bladene indtil 35cm, lyreformet fjersnitdelte med 2-4 par sideafsnit og et stort endeafsnit. Stænglen kan være smalvinget (indtil !mm bred). Åbredder. NØ, CØ, S.

S. frutescens L. Strandbrunrod. 30-60cm. Bladene læderagtige,
skinnende, de øvre spidslappede, l!-4cm. Kronen 4mm, mørkt rødlilla. Sandstrand. Hele kysten.
S. canina 1. Fliget brunrod. 20-60cm. Nedre blade med en stilk
pa 4cm og en trekantet, 2 x fjersnitdelt plade pa 5-10xJ-5cm.Alm.
Anarrhinum. Paddegab. 2-fler~rige rosetplanter. Kronen rørformet
med noget tolæbet krave, 4-6mm.
A. bellidifolium (1.) Willd. Desmerpaddegab. 15-30(-SO)cm. Glat.
Kronen bleglilla til blå. Blomsterstilkene indtil 2mm, ikke længere end støttebladene. Udbredt.
A. longipedicellatum Fern. -90cm. Glat, men tæt finvortet. Kronen mørkt blålilla. Blomsterstilkene 5-llrnm, længere end støttebladene, meget tynde. NV.
A. duriminium (Brot.) Pers. 15-90cm. Kirteldunet til -håret.
Kronen bleggul eller flødefarvet. N.
Antirrhinum. Løvemund.
1. Stænglen (under klasen) tæt hvidfiltet, ukirtlet •••• molle
11
11
11
2.
glat til kirteldunet
2 • Kronen gul • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3.
"
rød eller hvid, ofte med gul svælgpukkel
4.
J. Kronen 18-25mm, lysegul. Kapslen 7-lOmm •••••••• meonanthum
"
30-40mm, gul. Kapslen ca. 15mm
braun-blanquetii
4. Bladene kirtelnarede
••••••••••••••••••••••••••• graniticum
"
glatte
" 5.
5. Kronen 2_f;:i_ · '··m; ...&<Bgertænderne 3-6mm ••••••••••••.. :rD~-~
11
11
30-45rnm.
6-Smm
majus
Antirrhinwn malle 1. Blød løvemund. -40cm. Dværgbusk: Bladene
bredt ægformede til elliptiske, 8-22x5-20rnm. Kronen 25-35mm,
hvid eller blegrød. NØ som ssp. lopesianum (Rothm.) Silva
A. meonanthum Hoffm.& Link -120cm. Bladene lancet- til ægformede, glatte eller kirteldunede. Klasen 20-35cm, med 30-60(-100)
blomster. NV og CV.
A. braun-blanquetii Rothm.

-120cm. lYiest glat bortset fra kla-
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sen. Bladene linjeformet-aflange til elliptiske. Klasen 5-20cm
med 5-30 blomster. NØ.

Antirrhinum onubense (Casas) Casas 25-120cm. Mest glat bortset
fra klasen. Bladene 3-lOmm brede. Kronen m.m. blegt rosenrød
med gul svælgpukkel. 400-700m. IV-VII. Ag
A. graniticurn Rothm. -120cm. Ofte tæt kirteldunet over det hele. Blomsterstilkene 3-15mm. Kapslen 8-lOmm. Kronen 25-32mm.
N, CØ og SØ.
A. majus L. Haveløvemund. -150cm. Klasen glat eller kirteldunet. Kapslen 10-14mm. Bægertænderne butte. 2 underarter:
ssp. linkianum (Boiss.& Reuter) Rothm.: Bladene l!-3 x så lange
som brede. Nedre blomsterstilke længere end bægeret. CV og es.
ssp. cirrhigerum (Ficalho) Franco: Bladene 4-9 x så lange som
brede. Nedre blomsterstilke kortere end bægeret. C og SV.
Asarina erubescens (D.Don) Pennell Kirtelhåret slyngplante, nedentil forveddet. Bladene indtil 7!x7tcm, trekantet-hjærteformede og spidse, tandede. Blomsterne enlige i bladhjørnerne, 4f-6cm
kirtellådne, lyserøde med hvidlig svælgpukkel. (Az): MTJP
Misopates. Agerløvemund.
1. Under 10cm høj
•..•..••••.••.••.••..•.••.••••.••..•.. nanum
Over 15 cm høj
2.
2. Kronen 8-17mm, kortere end bægerfligene
•••••••••• orontium
"
18-27mm, længere end
"
calycinum

Misopates nanum (Debeaux) Franco Liden agerløvemund. 4-lOcm.
Planten haret. Bladene 3-10xt-3mm. Blomsterne enlige eller i klaser på 2. Kronen 8-lOmm, rød. Kapslen 4-5mm. Ag
M. orontium (L.) Rafin

Agerløvemund. Az Lu

M. calycinurn (Lam.) Rothm. Hvid agerløvemund. 20-80cm. Stængler og blade glatte. Kronen hvid. C og s.
Chaenorrhinum. Torskemund.
1. Kronen 6-9mm. Bladene m.m. linjeformede
••••••••••••• minus
"
l0-20mm. Bladene runde til aflangt-lancetformede
2.
2. Flerårig. Mangestængler, mest over 7cm •••••• origanifolium
Enstænglet enårig under 7cm
serpyllifolium
Chaenorrhinum ori anifolium (L.) Fourr. Bredbladet torskemund.
-35 -50 cm. Opstigende til opret flerårig. 2 underarter:
ssp. origanifoliurn: Glat forneden. Bladene runde til lancetformede. Kronen 10-20mm, blålilla med mørkere striber og bleggul
svælgpukkel. CV og es.
ssp. segoviense (Willk.) Fern.: Tæt dunet. Bladene elliptiske.
Kronen ll-13mm, lyserød med mørkere striber. NØ.
C. serpyllifolium (Lange) Lange Kirtellådden enårig. Kronen
lyst rødlilla med mørkere årer, 9-15mm. Kystnære sandstensklip• per. SV som ssp. lusi tanicum Fern.
C. minus (L.) Lange

Liden torskemund. NV og SV. Sj.

Linaria. Torskemund.
1. Blomsterstanden glat (bægeret kan være kirtelharet)
••••• 2.
u
kirteldunet eller dunet
7.
2. Kronen gul eller flødefarvet
•••••••••••..•.•••••.••••••• 3.
11
lilla
4.
3. Kronen flødefarvet •.••••••••••..•.•••••••••••• pedunculata
n
gul
spartea
4. Svælgpuklen gul •o•••••••••••••••e•••c••••••••••••••••••• 5"'
"
ikke gul
6.
5. Flerårig, 50-130cm høj. Kronen 3 5-55mn1 • • • • tri orni thophora
Enårig, 15-30cm høj. Kronen 9-12mm
ricardoi
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6. Sporen 6-lOmm. Frøene l,3-2mm ••••••••••••••••••••• diffusa
11
ca. 5mm.
"
0,6-0,8mm
coutinhoi
7. Kronen lilla ••••••••••••••••••••••o••••••••••••••o•••••• 8.
"
gul eller med gulagtig grundfarve
14.
8. Kronen 2!-5mm. Sporen 1mm ••••••••••••••••••••••• micrantha
"
8-27mm.
"
4-15mm
9.
9. Nedre blade kransstillede, øvre spredte
••••••••••••••.. 10.
Alle blade spredte
12.
10. Blomsterstilken længere end støttebladet •••• satureioides
11
korte re 11
"
11.
11. Enårig. Frøets vinge fortykket
••••••••••••••.• amethystea
Flerårig. Frøets vinge tynd
aeruginea
12. Klaserne med 1-8 blomster. Liggende til opstigende
algarviana
Klaserne mest med over 10 blomster. Opret
13.
13. Støvfanget kølleformet ••••••••••••••••••.•••••••• elegans
"
dybt kløvet
incarnata
14. Flerårj.g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.
1-(2)-årig
21.
15. Kronen rent gul ....................................
16.
11
m.m. anløben, broget eller stribet
17.
16. Sporen 5-8mm. Kronen gul . • • • . • • . • • • • . • • . • • . • • • • saxa tilis
11
10-15mm. Kronen bleggul
supina
17. Underlæbens lapper lange
••••••••••.•••.••••••••••••••. 18.
11
"
korte
19.
18. Kronen med rødbrune striber ••••••••••••••••••••••• caesia
11
"
uden
"
supina
19. Bladranden indrullet .•.•••••.•••••••••••••••••• aeruginea
Bladene flade
20.
20. Sporen 16-l 7mm • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • lamarckii
11
ll-13mm
tristis
21. Bladene 4-15mm brede
.•••••••••••••••.•••••••••••••• hirta
"
l-2lmm
"
22.
22. Kronen 5:.9~. Sporen 2-3}mm • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • simplex
11
8-30mm. Sporen 4-18mm
23.
23. Sporen 4-6mm. Kronen 8-14mm ••••••••••••••••••••.•••••• 24.
11
11
7-18mm.
12-30mm
25.
24. Bladene 2-5mm. Svælgpuklen orange
••.•••••••••••• munbyana
11
6-20mm
bipunctata
25. Kronen med rødbrune striber ••••••••••••••••••••••• caesia
11
uden
"
"
26.
26. Kronen lilla~broge t
. . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • arne thys tea
11
ikke lillabroget, højst lillaanløben
27.
27. Sporen rødlig. Tæt kirteldunet plante
•.••••••• ficalhoana
11
ikke rødlig
28.
28. Blomsterstilken kortere end støttebladet, l-2mm ••• supina
11
"
mest længere end
29.
29. Kronen 12-l 7mrn .•••••••.••••••••••••••••••••• oblongifolia
"
18-30mm
30.
30. Blomsterstilkene opret-udstående, indtil 15mm •••• spartea
11
opreti:;e, højst 8mm
viscosa
8

••••

Linaria pedunculata (1.) Chaz. 10-30cm. Liggende til opret, m.
m. blågrøn. Bladene 2-5mm brede, kødede. Klasen bladet. Stilkene 10-15mm i blomst, -25m.m i frugt. Kronen ofte lillaaret.
Klitter. SV og S.
L. bipunctata (L.) Dum.Courset 15-30cm. Liggende i:;il opret, ofte stærktgrenet. Klaserne korte, ret tætte i blomst, åbne i
frugt. Sporen ofte rødlig. N, es og SV.
L. ficalhoana Rouy 3-15cm. Liggende til opret. Klasen kort.
Frøene tetraedriske. Klitter. SV.
L. hirta (L.) IVIoench 15-80cm. Opret, tæt kirteldunet, i det
mindste foroven. Bladene aflangt-lancetformede, noget omfattende.
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Klasen ret tæt, længere i frugt. Kronen 18-30mm, bleggul. CØ,SØ.
Linaria spartea (L.) Willd. Børstebladet torskemund. 15-60cm.
Bladene }-lmm brede. Klasen ret åben, meget åben i frugt. Bægeret bredt hindekantet~ Kronen klart gul. 2 underarter:
ssp. spartea:
Fjnstænglet, lidet grenet. Kronen 18-30mm.
ssp. virgatula (Brot.) Franco: Flerstænglet og stærkt grenet.
Kronen 14-16mm. N, CV, SØ.
L. viscosa (L.) Dum.Cours.
kirteldunet og tættere. S.

Som foregående, men klasen altid tæt

L. incarnata (Vent.) Sprengel Blå torskemund. Bladene indtil
4mm brede, alle spredte. Kronen lilla til rødlilla, med vidt åbent svælg. C og S.
L. algarviana Shav. 10-30cm. Liggende til opstigende med få,
spredte blade. 1-8 blomster i klasen med hvidt eller lillat hindekantet bæger. Kronen 20-25mm med hvid- eller gulprikket pukkel.
Tør, sandet jord. SV.
L. elegans Cav. 20-70cm. Bladene i-4mm brede, butte og spredte.
Blomsterstilkene 4-Smm. Bægerets hindekant hvid eller lilla.
Kronen 17-25mm, lilla med hvidlig pukkel og meget krum spore. N.
1. triornithophora (1.) Willd.
50-130cm. Noget blågrøn. Bladene
2f-7fxf-3cm, i kranse på 3. Blomsterstilkene 1-Jcm, oprette.N,C.
1. lamarckii Rouy 20-40cm. Blågrøn. Bladene 7-15x3-6mm, lidt
kødede. Kronen 25-Jlmm, mørkegul, sporen orangebrunt stribet.
Klitter. CS og S.
L. tristis (1.) Miller 10-90cm. Blågrøn. Bladene 8-40xi-4!mm.
Kronen 21-28mm, gul, m.m. brunlillat anløben. Kalkklipper. es.
L. aeruginea (Gouan) Cav. 3-40cm. Liggende til opstigende, blagrøn. Bladene 0,3-l,7mm brede. Kronen gul, m.m. brunlillat anløben, undertiden næsten helt brunlilla, lilla eller hvidlig. NØ.
L. caesia (Pers.) Chav. 10-60cm. Blågrøn 1-flerårig. Bladene i2mm brede. Kronen 19-25mm. 2 underarter:
ssp. caesia: 25-60cm. Ofte 1-stænglet. Klasen svagt kirteldunet.
Bægertænderne spidse. CV.
ssp. decumbens (Lange) Lainz: 10-35cm. Flerstænglet. Klasen
glat. Bægertænderne halvbutte. Klitter. NV og CV.
L. supina (L.) Chaz. Lav torskemund. 5-30cm. Mest liggende med
ensidigt vendte, blågrønne, ca. 1mm brede blade. Kronen bleggul,
15-18mm. CV og CS.
L. oblon~ifolia (Boiss.) Boiss.& Reu1;er ssp. haenseleri (Boiss.
+ Reuter Valdes 5-20cm. Blågrøn. Sporen ofte lillaanløben.
Frøene stærkt hvælvede, med hvidlig vinge. SØ.
L. diffusa Hoffm.& Link 10-40cm. Liggende til opstigende, m.m.
blagrøn. Klasen fåblomstr.et, blomsterstilkene l!-7imn1. Kronen
9-15mm. CV.
L. coutinhoi Valdes Som den foregående, men kronen 8-9mm. N.
L. satureioides Boiss.
5-25cm. Liggende til opstigende, m.m.
blagrøn. Bladene !-lmm brede. Kronen 8-14mm, lyslilla med mørkere årer. S. ? •
L. ricardoi Cout. 15-30cm. Bladene imm brede, de fleste i kranse på 4. Frøene med hvid, fliget vinge. Kornmarker. SØ.
L. ameth~stea (Lam.) Hoffm.& Link 5-35cm. Klaserne 2-5-blomstrede.
underarter:
ssp. amethystea: Bladene mest 0,6-0,Smm brede. Kronen l0-22mm,
mest blålilla. Sporen 4-llmm. Udbredt.
ssp. multipunctata (Brot.) 0hater & Webb: Bladene l~-5mm brede.
Kronen 20-27mm, gul, oftest med lilla spore på 12-15mm. ~V+ S.
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Linaria munbyana Boiss& Reuter 2-6cm. Opstigende. Bladene blågrønne, 3 sa~men forneden, lidt kødede. Klasen med 1-3 blomster
med stilke pa !-lmm. Klitter. SV: Praia do Alvor.
L. saxatilis (1.) Chaz.
mm. N og :.;ø.

7-50cm. Bladene 4-20xl-5mm. Kronen 9-17

L. simnlex (Willd.) DC. Ugrenet torskemund. 20-40cm. Opret og
blagrøn. Bladene !-2mm brede. Kronen bleggul, ofte lillaåret.
NV og CV: Mondego-bugten.
L. micrantha (Cav.) Hoffm.& Link Småblomstret torskemund. 10-20
cm. Bladene 10-20xl-5mm, blågrønne. Klaserne med 2-5 blomster,
tætte. NØ og SØ. Sj.
Cymbalaria muralis Gaertner & al.

Vedbendtorskemund. (Az) (Lu)

Kickxia. Torskemund.
1. Alle blade med afrundet eller hjærteformet grund •••••••• 2.
11
11
"
spydformet grund
3.
2. Bægertænderne 4!-8x2-4mm i frugt. Kronen 10-15mm ••• spuria
lanigera
"
ca. 3xlmm. Kronen 8-llmm
3. Kronen 4-6mm. Bladene lancetformet spydformede .•• cirrhosa
elatine
"
7-lOmm.
"
trekantet spydformede
Kickxia cirrhosa (1.) Fritsch Pilbladet torskemund. Stænglerne
dunede til harede. Bladene m.m. glatte, minder noget om Rødknæs.
Kronen hvid, lillaanløben og -stribet. Az: PT. Lu: C
K. elatine (L.) Dumort Spydbladet torskemund. Kirteldunet til
-ladden. Kronen gullig eller blalig med lilla overlæbe. Øvre blade spidse og savtakkede. Az: SMTJGF. Lu: CV.

K. spuria (L.) Dumort ssp. integrifolia (Brat.) Fern.

Hundbladet torskemund. Kirteldunet til -ladden. Kronen gul med mørklilla overlæbe og gul spore. Az: STGPFLC. Lu: C og SØ.

K. lanigera (Desf.) Hand-M. Uldtorskemund. Tæt kirtellådden.
Stænglerne hvidlige og stive. Kronen hvidlig med lilla overlæbe
og blåprikket pukkel. C og S.

~

Digitalis purpurea L. Alm. fingerbøl. Planten grønlig eller
hvidlig, næppe klæbrig. 3 underarter::
ssp. purpurea: Kronen lyserød. Nedre blade lancet- til æg-lancetformede, gradvist tilsmalnede i stilken. Az: IVITJPL. Lu: Udbredt.
ssp. amandiana (Samp.) Hinz: Stænglen glat, Bladene tandede. Bægerbladene butte. V-VI. Duero-dalen. BA DL TM.
.
ssp. heywoodii Silva: Tæt hvidfiltet. Kronen hvid. AAl: Granitklipper ved Reguengos de Monsarraz.

D. thapsi L.

Hele planten klæbrig

gullige kirtelhar. N,J,SØ.

Veronica. Ærenpris.
1. Blomsterne i sidestillede klaser •••••••••••••••••••••••• 2.
tt
i endestillede klaser eller enlige
12.
2 . Planten t1åre t
... o • • • • " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 3 .
"
m.m. glat (klaserne kan være dunede)
6.
3. Bladstilken 7-15 rrun
•••••••••••••••••••••••••••••• montana
"
under 7 mm
4.
4. Bæg~ret mindst 4 mm ............. o•••&o•e••.,••o••tt••••••••• 5.
"
under 4 mm
officinalis
5. Blomsterstilken 4-8 mm ••••••••••••••••••••••••• chamaedrys
n
1-2 mm
micrantha
6. Bladene stilkede
•••••••••••••••o• .. ••••••(l••••co•e••••••• 7e
11
siddende, de øvre undertiden stilkede
8.
7. Klasen dunet. Kronen 10-12mm bred, blegrød •••••••• dabneyi
n
glat. Kronen 5-7mm bred, mest bla
beccabunga
8. Kraftig plante. Stænglen 5-15mm tyk. Kronen 5-8mm bred
linkiana
Spinklere planter. Stænglen l-5mrn tyk. Kronen 3-5mm bred
9.
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9. Enårig med elliptisk kapsel •••••••••••••••••• anagalloides
r,
Flerårig med ægformet til rund kapsel
l v.
10. Klaserne ofte spredte. Bladene m.m. linjeformede scu1;ellata
11
modsatte. Bladene m.m. lancetformede
11.
11. Stilkene vandret udstående. Blomsterne lyserøde
catenata
11
skråt oprette. Blomsterne lysebl~
anagallis-aquatica
12. Flerårig. Liggende med opstigende klaser .•• serpyllifolia
Enårig
13.
13. Blomsterne enlige i bladhjørnerne
••••••••o•••••••eeeee l~-e
"
i endestillede klaser
18.
14. Bladene med 3-9 lapper •.••••.•••••••••••••••••.••••••• 15.
11
rund- eller savtakkede
16.
15. Kapslen glat. Kronen blå eller lyslilla •••••• hederifolia
11
randhåret. Kronen hvid
cymbalaria
16. Kapseludrandingen stump- til retvinklet ••••••.••• persica
11
spidsvinklet
17.
17. Kronen oftest bleg. Kapslen kun. med lange kirtelhår
agrestis
Kronen blå. Kapslen også med korte hår
polita
18. Stængelbladene mest håndfligede ••••••••••••.•• triphyllos
"
takkede
19.
••.•••••••••• peregrina
19. Planten m.m. glat. Bladene aflange
"
håret. Bladene ægformede
20.
20. Frugtstilken højst i x bægeret ••••••••••••••••.• arvensis
11
2 - 3 x bægere t
acinifolia
Veronica serpyllifolia L. 2 underarter:
ssp. serp~llifolia: Klaserne med 20-40 blomster, uden kir~ler.
Kronen 6- mm, hvid eller blegblå. Az Lu: N og C.
ssp. humifusa (Dickson) Syrne: Klaserne med 7-15 blomster, kirteldunede. Kronen 7-lOmm, blå. Over 1700m. NV.
V. officinalis L.

Lægeærenpris. Az: MTPJF. Lu: N og CØ.

V. dabneyi Hochst. Som den foregående, men glat bortset fra
klaserne. Bladene mørkegrønne ovenpå, lidt læderagtige. Az: MFC
V. chamaedrys L.

Tveskægget ærenpris. N.

V. micrantha Hoffrn.& Link 25-70cm. Som den foregående, men
stænglen ensartet håret. Kronen 7mm bred, hvid med lyserød midte. Fugtige og skyggefulde steder. N og CØ.
V. montana L.

Bjærgærenpris. NV: Minho-flodens bredder.

V. scutellata L.

Smalbladet ærenpris. N og CV.

V. beccabunga L.

Tykbladet ærenpris. N og

c.

V. anagalloides Guss. Dyndærenpris. 10-30crn. Ligner Lancetbladet ærenpris, men stænglerne svampede (hule hos a.a.), ofte
rødligt anløbne. Alle blade siddende, smalt lancetformede.
Blomsterstilken ca.= støttebladet. NØ, C og s.
V. anagallis-aquatica L.

Lancetbladet ærenpris. Az: FL. Lu

V. linkiana Franco (V. anagallis-aquatica var.elata Hoffm.&Lk.)
35-BOcm. Stænglen hul. Bladene 4-12xl-4tcm, æg- til aflangt
lancetformede. Kronen hvid med blå årer. Az: T. Lu: NV, C, SØ.
V. acinifolia L. Udspærret ærenpris. 5-15cm. Opret. Støttebladene højst af blomsterstilkens længde. Kronen 2-3mm, bla.
V. triphyllos L.
V. arvensis L.

Trefliget ærenpris. NØ.
Markærenpris. Az Lu

V. peregrina L. Vandreærenpris. 5-25cm. Bladene helrandede eller svagt takkede. Klasen uskarpt afgrænset. Kronen 2-3mm bred,
hvidlig. Az: SIVITFJ. Lu: NV og C.
V. agrestis L. Flerfarvet ærenpris. Az: SMTFC. Lu: N og CV.
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Veronica polita Fr.
V. nersica Poiret

Blank ærenpris. NØ,C og SØ.
Storkronet ærenpris. Az Lu

V. hederifolia L. Vedbendærenpris. 2 underarter:
ssp. triloba (Opiz) Celak.: Frugtstilken højst 2t x bægeret. Kronen mørkeblå med hvid midte. N og C.
Trelappet ærenpris.
ssp. hederifolia: Frugtstilken 3-7 x bægeret. Kronen blegbla
med hvid midte. SV.
V. cymbalaria Bodard Hvid ærenpris. 5-40cm. Bladene runde med
5-9 lapper, ofte rødligt anløbne nedenunder og noget hjærteformet grund. Kronen 6-lOmm bred. C og SV.
Hebe salicifolia (Forster) Pennell Busk op til 2!m. Hvide ærenprisblomster i 10-20cm lange klaser. Bladene smalt lancetformede
5-8 x så lange som brede, 5-15xl-2!cm. (Az): MJ
Sibthornia. Kilderanke. Liggende og rodslående flerarige med
spredte, rundtakkede, nyreformede til runde blade og spredte,
hjulformede, kort~ørede, ret regelmæssige blomster.
Sibthorpia e~ropaea L. Hvid kilderanke. -40cm. Bladene 8-25mm,
med 7-13 takker. Blomsterstilken under 12mm. Kronen li-2~-mm
bred, hvid til flødefarvet. Az: MTGJPFLC. Lu: N, C og SV.
S. peregrina L. Staunings skæg. -80cm. Bladene 15-50mm, med 1735 takker. Blomsterstilken over 35mm. Kronen 9-13mm bred, gul.
(Lu)NV og CV (Sintra).
IVIelampyrum pratense L.

Alm. kohvede. N.

~uphrasia. Øjentrøst.
1. Flerårig. Bladene med indtil 12 par tænder. Azorerne
.••• 2.
Enårig. Bladene med højst 7 par tænder. Portugal
J.
2. Stængelbladene m.m. runde. Bægeret højst 7~min
grandiflora
n
trekantede.
"
ca. 9i mm
azorica
3. Blade og bægre kirtelhårede. Kronen hvid ••••••••• hirtella
11
11
"
uden kirtelhår. Kronen gul
mendoncae
Euphrasia grandiflora Hochst. -40cm. Kronen 13-16mm, lyslilla.
Kapslen 6-7±mm, omvendt hjærteformet. 750-lOOOm. Az: TJPF
E. azorica Watson Kronen 15-17mm, hvid. Kapslen 10mm, med spids
, vreden som moden. Az: LC
~. hirtella Jordan Ladden øjentrøst. 5-20cm. U- til fågrenet.
Bladene runde til bredt ægformede med 3-6 par tænder. NØ. IVI.sj.
E. mendoncae Samf• -17cm. Bladene rudeforrnede med 2-5 par ~ænder. Kronen 5t-6 2 mm. TM: Mellem Portelo og lVlontezinho.
Odontites. Rødtop og Guldtop.
1. Kronen rød. Bladene tandede
.•••••••••••••••••••••••••.•• 2.
0
gul.
n
med 0-2 par tænder
3.
2. Bladene 3-Smm brede. Kronen rød ••••••.•••••••••••••• verna
11
"
2-4mm
•
n
rødlilla
virgata
3. Kronen 813-12mm. Bladene l-ltmm brede
• • • • • • • • • • • tenuif olia
11
II
"
5-6 mm.
1-4 mm
vi scosa
Odontites tenuifolia (Pers.) G.Don f.
10-50cm. Tæt tiltrykt dunet enarig. Få blade på indtil lem. Udbredt.
O. viscosa (1.) Clairv.
~~
d ene.l 2i - 4 cm. G,y og 00.

20-60cm. M.m. kirteldunet enårig. Bla-

O. verna (Bellardi) Dumort Hødtop. 2 underarter:
ssp. verna: Tidlig rødtop. Bladene bredest nær grunden. Støttebladene 10-15mm, længere end blomsterne. NV.
ssp. serotina (Dum.) Corb.: Høstrødtop. Bladene bredest noget
fra grunden. Støttebladene 7-lOmm, ikke længere end blomsterne.
O. virgata Lange 30-70cm. Med tætte, korte, nedadrettede hår.
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lVIed mange og lange grene. Bladene l-2cm x 2-4mm, tæt krushåret
dunede. Kronen 6-8mm. NV og CØ.
Bartsia as~era (Brot.) Lange Ru sorttop. 30-lOOcm. Ru, kirteldunet flerarig med rynkede, ægformede blade på l-3cm. Støttebladene linje-lancetformede, rødlilla, kortere end bægeret.
Blomsterne skjalleragtige, 15-20mm, gule, senere rødbrune. c.
Parentucellia viscosa (1.) Caruel Engguldtop. 10-50cm. Kirteldu..l'let enarig. Bladene som skjallers, kronen 15-25mm, gul og
rødtopagtig. Klasen alsidig. Az: SMTGJPF. Lu: Udbredt.
P. latifolia (1.) Caruel Stenrødtop. 3-25cm. Minder mest om en
rødtop, men klasen alsidig og bladene omvendt ægformede med 2-4
par ret dybe tænder. Udbredt.
Bellardia trixago (L.) All. Rosenmund. 5-50cm. Kirteldunet enårig. Vækst og blade som Skjaller. Kronen 20-25mm, hvid med
lyst rødlilla overlæbe. Az: SM. Lu: Udbredt.
Pedicularis silvatica L. Ivlosetroldurt. Bægeret med 4 tænder.
Kapslen 10-15mm. ~ underarter:
ssp. silvatica: Stænglen glat eller med 2 hårstriber. Bægeret
glat. NV og CØ.
ssp. lusitanica (Hoffm.& Lk.) Cout.: Stænglen m.m. jævnt dunet.
Bægeret haret langs ribberne. N, C og SV.
P. palustris 1.

Engtroldurt. Bægeret tolæbet. Kapslen 15-20rrnn.

TM: Bragan9a-området. M.sj.
Rhinanthus minor L.

Liden skjaller. N.
GLOBULARIACEAE

Globularia valentina Willk. Ret lav, stedsegrøn, flerårig plan~
te med omvendt ægformede blade med bølget rand i roset samt pa
en l0-120cm høj stængel med små, lyseblå blomster i et enkelt
hovede med svøbblade. NØ og CV.
ACANTHACEAE
Acanthus mollis L.
Blød bjørnetidsel. 25-lOOcm. Staude med 2060cm lange grundblade, der er lappet-fligede. 4-5cm store, hvide og rødårede maskeblomster uden overlæbe i et tæt, 30x3 cm
stort aks med 4cm store, ægformede støtteblade. (Az): 1\IPI'FL. Lu
MARTYNIACEAE
Proboscidea louisianica (Miller) Thell. Gemsehorn. 50-80cm.
Liggende, klæbrigt-dunet enårig. Bladene l-3cm nærmest runde
med skævt hjærteformet grund, helrandede eller bølgede. Kronen
ca. 5cm, hvid eller gullig, rødplettet og næsten hj~lformet.
Kapslen 6-lOcm med horn på 8-20cm. (Lu): Nær Elvas.
OROBANCHAG'~AE
Cistanche phelypaea (1.) Cout. Kvellerkvæler. 20-lOOcm. Glat
og stærkt gul snylteplante. Kronen m.m. regelmæssig og 5-lappet. På forveddede Salturter.es og s.
Orobanche. Gyvelkvæler.

1. Kronens grundfarve blålilla eller blå

•••••••.•••••••••• 2.
ikke blå eller lilla
8.
Hver blomst med 1 støtteblad og 2 bægerblade
amethystea
u
n
n
1
"
, 2 forblade og 2 ofte
kløvede bægerblade
3.
Bægeret 8-15 mm •••••••••••••••••••••.••••••••••• purpurea
"
6-8 mm
4.
Støvknapperne m.m. tæt hårede. Bladene 10-20mm trichocalyx
Il
m.m. glatte. Bladene 6-12mm
5.
Stænglen 4-7mm tyk forneden, mørklilla ••••••••• rosmarina
11
"
i-4mm n
,
hvidgul eller blaanløben
6.
n

2.
3.
4.
5.

II
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Kronen 17-23mm, røret 5-6mrn bredt i spidsen ••e••••• mutelii
11
10-l5mm,
"
3-4mm
"
"
"
7.
7. Oftest ugrenet. Underlæbens tænder spidse ••••••••••••• nana
11
grenet.
"
"
butte
ramosa
8. Kronen skinnende mørkerød indvendigt ••••••••••••••••••••• 9.
"
ikke således
11.
9. Kronen m.m. glat, mest mørkerød udvendigt ••••••e• sanguinea
11
kirteldunet
10.
10. Kronen gullig udvendigt
•••••••••••••••••••••••••• gracilis
11
mørkerød udvendigt
foetida
11. Støvfanget gult (lyserødt eller hvidt)
••••••••••••••••• 12.
"
lillat (rødt eller orange)
18.
12. Underlæben kirtelrandhåret ••••••••••••••••• rapmn-genistae
11
11
ikke
13.
13. Kronen lidt opsvulmet ved grunden, tilsmalnet fortil hederae
"
ikke særligt tilsmalnet fortil
14.
14. Bladene bredt ægformede til ægformet-aflange
••• latiSQUama
11
ægformede til lancet-linjeformede
15.
15. Kronen 22-30mm, klokkeformet •••••••••••••••••••••• crenata
11
10-25mm, rørformet
16.
16. Stængelgrunden m.m. opsvulmet. Kronen ensfarvet gul
densiflora
Stængelgrunden lidet opsvulmet. Kronen oftest anløben
17.
17. Overlæben lige fremadrettet
••••••••••••••••••••••••• minor
11
med m.m. opadbøjede kronflige
amethystea
18. Bægeret 5-8mm, med 2 ens brede, trekantede tænder clausonis
11
8-16mm, med smallere, ofte uens tænder
19.
19. Kronen med lyserødt, rødt eller brunt anstrøg ........... 20.
11
n
lillat anstrøg
21.
20. Bægerfligene 3-4-årede, spidsen ej trådformet
amethystea
0
1-årede, med trådformet spids
calendula
21. Overlæben lige fremadrettet
•••••••••••••••••••••••.•••• 22.
11
med m.m. opadbøjede kronflige
23.
22. Blomsterne udstående
••••••••••••••••••••••••••••• maritima
11
opret-udstående
minor
23. Kronens største knæk nær grunden ••••••••••••••• amethystea
11
11
"
n
spidsen
loricata
Orobanche ramosa L. Grenet gyvelkvæler. 5-JOcm. Bægertænderne
tilspidsede, mest kortere end røret. C og sø.
O. nana (Reuter) Noe Liden gyvelkvæler. 5-15cm. Bægertænderne
trad-sylformede i spidsen, mest så lange som røret. NØ, C og s.
O. mutelii Schultz 7-20cm. Stænglen ofte grenet. Bægertænderne
tilspidsede, ca. af rørets længde. C og SØ.
O. rosmarina G.Beck Rosmaringyvelkvæler. l0-25cm. Kronen 15-18
mm, sammenkneben midtpå, gul nedenfor og lilla ovenover indsnøringen. På Rosmarin. CV og es.
O. trichocalyx (Webb & Berth.) G.Beck 20-40cm. Bægertænderne 2-3
x røret. Kronen kirtelhåret, næsten opret forneden, udstående
foroven, med stærkt divergerende læber, hvid nederst og lilla
yderst. På Ørnebregne og andre planter. EJ I Lu.
O. purpurea JacQ. Røllikegyvelkvæler. 20-50cm. Kronen blålilla,
mørkåret mod spidsen, 18-24.mm. På Bynke og Borst. NV og CV.
O. crenata Forsskål Bønnegyvelkvæler. 20-40cm. Kronen m.m. glat,
hvid og lillaåret på læberne. Underlæbens midtflig ca. 2 x de
ydre. Stænglen 12:mrn tyk. Pa dyrkede ærteblomster. (Az): T. Lu
O. densiflora Reuter Tætblomstret gyvelkvæler. 15-40cm. Akset
5-10x3-3 2 cm, kirteldunet til -laddent. Kronen 10-18mm, lysegul.
På Ærteblomster, undertiden på Kurvblomster. CV. Sj.
O. amethystea Thuill. Ametystgyvelkvæler. 20-40cm. EJ I Lu.
ssp. amethystea: Bægerfligene 1-årede, trådformede. Kronen mest
lillaanløben. Støvfanget rødlillat eller gult. EJ I Lu.
6e
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ssp. castellana (Reuter) Rouy: Bægerfligene 3-4-årede, ikke trådformede. Kronen mest rødt eller brunt anløben. Støvfanget rødlillat. Mest på Fingerbøl. EJ I Lu.
Orobanche calendulae Pomel Morgenfruegyvelkvæler. Kronen 12-20mm
bleggul, hyppigt rødbrunt året og anløben. Støvfanget rødlillat
eller rødligt. På Kurvblomster m.m. C og S.
O. loricata Rchb. Bittermælksgyvelkvæler. 15-35cm. På Kurvblomster, Gulerod, Vikke m.m. C og S.
O. maritima Pugsley Stænglen mest rødlilla. Akset mest tæt.
Kronens ryglinje ret lige. Underlæben ofte med 2 gule knopper.
Kystnær. C og S.
O. minor Sm. Kløvergyvelkvæler. 10-15cm. Kronen 10-16mm. Mest
pa Kløver. Az: IvIT. Lu
O. clausonis Pomel Krapgyvelkvæler. 15-40cm. Kronen 15-l?mm med
m.m. udelt overlæbe. Støvfanget orange til lilla. På Rubiac~er.
O. hederae Duby Vedbendgyvelkvæler. 15-50cm. Kronen 13-16mm,
lidt flaskeformet, m.m. glat, gulligbrun og lillanløben. På Vedbend. NV og C.
O. latisquama (F.W.Schultz) Batt. 20-40cm. Støttebladene 17-25
mm, rødlilla anløbne. Kronen 22-35mm, bleggul, lillaanløben.
Støvtrådene udgår 7-lOmm over grunden. På Rosmarin, Cistus og
andre buske. CV.
O. rapum-genistae Thuill. Høj gyvelkvæler. 30-80cm. Kronen 2023mm, bleggul til rødlig. Blomsterne stinkende.
På Ærteblomster. 2 underarter:
ssp. rapum-genistae: Støttebladene mindst 1t x kronen. Overlæben
tydeligt tolæbet, m.m. opret. På Cytisus og Lygos. N.
ssp. benthamii (Timb-1.) Fourn. Støttebladene under lix kronen.
Overlæben næsten hel, fremadrettet. N.
O. gracilis Sm.
20~5ocm. Kronen 16-18mm, gullig med røde årer
og rand. Overlæben 2-lElPiet og fremadrettet. Mest på Ærteblomster.
O. foetida Poiret Stinkende gyvelkvæler. Blomsterne stinkende.
Overlæben tolap_r:et med oprette lapper. 1\i Ærteblomster. C og S.
O. sanguinea ~.Presl Blodrød gyvelkvæler. 10-40cm. Kronen med
gul grund, ellers mørkerød eller rødlilla. (Az): T.
LENTIBULARIAC'EAE
Pinguicula vulgaris L. Alm. vibefedt. NV.
P. lusitanica L. Bleg vibefedt. Overvintrer som roset. Bladene
l-2fcm x 3-Bmm, stærkt indrullede. Blomsterstilkene 6-15cm. Kronen 7-9mm, lyserød til lyslilla, med gult svælg. N, C og SV.
Utricularia australis R.Br. Slank blærerod. NV, C og S.
U. subulata L. Landplante med underjordisk, hårtynd stængel.
Bladene ofte visne under blomstringen, 10-20x!mm. Kronen 8-9mm,
med 3-lapret underlæbe. Støttebladene skjoldformede. :Pugtigt
sand • (Lu) : BL. S j •
U. gibba L. Smålæbet blærerod. Vandplante. Kronens overlæbe 3-4
m1n bred, kronen 5-7mm. 1-3 blomster. Vingede frø. es og SV.
MYOPORAG'EAE

Myoporum. Emubusk.l-8m. Busk eller træ. Glat med spredte, stedsegrønne, blade ,med skinnende overside. 5-9-blomstrede kvaste i
bladhjørnerne. Kronen 10-llmm bred, hvid med små rødlilla prikker, næsten regelmæssig, butlappet og 5-tallig.
myoporum tenuifoliurn G.Forster Blad::::ne lancetformede, 5-lOcm, ,
oftest helrandede. tilspidsede. 4 støvdragere. (Az): SMTJGL.(LuJ
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rn'±oporum tetrandrum (Labill.) Domin Bladene omvendt ægformede,
2~-5xl-2icm, butte og brodspidsede, savtakkede i yderste halvdel.
5 støvdragere. (Lu): CV og es.
PLANTAGINACEAE
Plantago. Vejbred.
1. Bladene modsatte
·········•••o•••••••••••••••O.•••••••••O• 2.
11
i roset. Sjældent med spredte stængelblade
3.
2. Kirteldunet enårig ••••••••••••••••••••••••••••••.•.•• afra
Blødtdunet halvbusk
sempervirens
3. Bladene ægformet-elliptiske
••••••••••••••••••••••••• major
11
lancet- til linjeformede
4.
4. Bladene fligede til tandede
••••••••••••••••••••••••••••• 5.
"
helrandede
7.
5. Bladet med båndformet midterdel og veludviklede flige,
el r med tænder og
r coronopus
Bladet lancetformet og tandet
6.
6. Bladet bredest foroven, med 3-4 par tænder •••• macrorrhiza
11
11
11
midtpå, med 9-12 "
serraria
7 . Enårig . • . . . . . . . . . . . " . . . . . . . . . . . • . ~ ... e • • • • • • • • • • • • • • • • • • 8 •
Flerårig
10.
8. Nedre støtteblade 6-Smm, sylformede ••••••••••••• bellardii
11
"
2-?!-5mm, ikke sylformede
9.
9. Skaftet stribet .••••••••.••••••••••••••••••••••••• lagopus
"
trindt
loeflingii
10. Bladene m.m. lancetformede, 5-50mm brede
••••••••••••.• 11.
"
linjeformede
13.
11. Støttebladene glatte eller korthårede
••••••••• lanceolata
"
lådne
12.
12. Akset kugle- til ægformet •••••••••••••••••••••••• lagopus
"
cylindrisk
albicans
13. Rodstokken ugrenet. 1 roset
••••••••••••••••••••••••••• 14.
"
grenet. Flere rosetter
15.
14. Bladene l0-23cm x t-Jmm ••••••.•••••••.•••••••••• maritima
"
4-9cm x 0,2-0,8mm
algarbiensis
15. Akset 4-7mm bredt. Støttebladene hårede
•••• almogravensis
"
2-4mm
"
•
"
glat te til dunede
16.
16. Bladene m.m. trekantede, mest stivbørstede
•••••• radicata
"
flade, glatte og svagt randhårede
penyalarensis

Plantago major L. Glat vejbred. 2 underarter:
ssp. major: Bladene tykke, mørkegrøn11e, med 5-9 ribber, halvglatte, med m.m. hjærteformet grund. Az: SL. Lu: NV og c.
ssp. intermedia (DC.) Are.: Bladene tyndere, gulgrønne, med 3-5
arer, oftest dunede, med kileformet grund. Az Lu: Alm.
P. coronopus L. Fliget vejbred. 3 underarter:
ssp. coronopus: Bladene 3-16cm. Skaftet 3-25cm. Støttebladene
med lang, sylformet spids. Az Lu: Alm.
ssp. occidentalis (Pilger) France: Bladene 2-5cm x 3-lOmm, med
1-3 par tænder eller lapper. Skaftet 3-lOcm. Støttebladene ægformede og spidse. Kystområder. NV CV og SV.
ssp. ceratophylla (Hoff~.& Link) Franca: Bladene 12-28cm, fjerfligede i den yderste 1/3-i. Skaftet 25-50cm. C og s.
P. macrorhiza Poiret Spidstakket vejbred. 5-20cm. Flerarig. Bladene 7-9xlcm, kødede og stive, randhårede og hårede. Skaftet gulligt, 1-2 x bladene. Akset cylindrisk, 2-4cm. Klitter. SV. Sj.
P. serraria L. Savbladet vejbred. 10-30cm. Flerårig. Bladene 520xi-4cm, regelmæssigt savtakkede. Aksene 6-lOcm. C og S.
P. maritima L.

Strandvejbred. NV.

P. algarbiensis Samp. 9-18cm. Bladene stive og noget stikkende,
m.m. trinde og længdefurede, svagt trekantede yderst, sorte som
tørre. Akset 15-33mrn. Ag

16 5 .Q.
Plantago ålmogravensis Franca 6-16cm. Bladene l!-5cm x 0,5-0,7
mm, stive, tilspidsede og stikkende, med furet underside, dog
trinde yderst. Skafterne 4-12cm, tiltrykt harede. SV.
P. radicata Hoffm.& Link Bladene l-~-8cm x 0,2-0,5mm, lidt stive,
med 3 ribber, adskilte af furer. 3 underarter:
ssp. radicata: Bladene l!-3cm. Skafterne 3!-9cm. Støtteblade æglancetformede og tilspidsede. Mest 500-900m. N.
ssp. acanthophylla (Decne.) Franca: Bladene 3-Scm. Skafterne 1014cm. Støtteblade ægformede og spidse. Mest 80-500m. N.
ssp. monticola (Samp.) Franca: Bladene 0,4-l,6cm. Skafterne t-2t
cm. Støtteblade ægformede. 1000-1415m"

P. penyalarensis Pau Jordstænglen danner en l-5cm bred pude. Grenene med visne bladrester. Bladene 5-20x0,4-lmm, noget s~ive, sorte som tørre. Skafterne l-6cm, gulbrune. Akset 4-25mm. Støttebladene mørkebrune. Over 1650m. NV.
P. lanceolata L.

Az Lu: Alm.

P. lagopus L. Harefodsvejbred. Bladene lancetformede, 3-7-arede.
Aksene først runde til ægformede, senere noget forlængede. 2 ssp.:
ssp. lagopus: 1-flerarig rosetplante. Bladene 5-12cm, hårede.
ssp. cylindrica (Boiss.) Franco: Flerarig. IVIed stængel pa 2-25cm.
Bladene 10-20cm, glatte eller spredthårede. Akset 2-8cm. C og S.
P. albicans L. Hvidbladet vejbred. 10-30cm. Jordstænglen ofte
grenet. Bladene smalt lancetformede til næsten linjeformede, 5-8
mm brede, ofte bølgede, silke-uldhårede. Skafterne ca. 2 x bladene, trinde og filtede. S.
P. loeflingii L.
Bladene 2-7cm x l-7mm, 3-arede. Skafterne mest
kortere end bladene. Forreste bægerblade helt hindeagtige, glatte
kun med årer i den nedre i• NØ og SØ. Sj.

P. bellardii All. Rævehalevejbred. 3-lOcm. Som lagopus, men bladene ofte smallere og aksene lidt længere. Udbredt.
P. afra L.
Loppefrø. (P. psyllium L.) 3-15(-40)cm. Bladene 3...;.8cm
x l-3mm. Mange langstilkede, ægformede aks på l-2cm fra de øvre
bladhjørner. Udbredt.

P. sempervirens er.

Spergelvejbred. -40cm. Ofte stærktgrenet.
Bladene l-6cm x 1mm. Aksene som hos foregående. NØ: Poz-Tua.IVI.sj.

Littorella uniflora

(L.)

Asch.

Strandbo. Az: MTPFC. Lu:

NV

og CV

CAPRIFOLIACEAE
Sambucus ebulus L. Sommerhyld. Staude pa 80-150cm. Fodflige til
stede. Støvknapper mørklilla. Udbredt.
S. nigra L.

Alm. hyld. Udbredt.

Viburnw'TI tinus L. Vintersnebolle. l-3m. Busk med modsatte og
helrandede blade på 4-14cm med glat og skinnende overside og dunet til glat underside. Flødefarvede blomster i en 6-lOøm bred
halvskærm, 5-9.rrun brede og ensartede, lyserøde udvendigt, hvide
indvendigt. 2 underarter:
ssp. tinus: Bladene aflangt ægformede til lancetformede. Lu
ssn. subcordatum (Trelease) Silva: Bladene ægformede til ægformet rund, med svagt hjærteformet grund. Az: SivITPPLC
Leycesteria formosa Wall -2m. Bladene ægformede, helrandede til
savtakkede, tilspidsede, 5-15cm. Kransstillede hvide eller lyslilla blomster på l!-2cm i hængende, endestillede aks med store,
lilla højblade på l!-3!cm. Bægeret uregelmæssigt 5-lappet. Kronen regelmæssigt tragtformet. (Az): M
Lonicera. Gedeblad.

Kun slyngende arter her.

l. Blomsterne 2 sammen i bladhjørnerne
"
i kranse eller hoveder

• • e e •

~

c • •

• • • • e

japonica
2•
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periclymenum
2 • Øverste 2 blade under blomsterstanden er frie
li
li
li
li
!I
sammenvoksede
2.
siddende
implexa
Bladene
stedsegrønne.
Hovederne
3•
• • • • • o • • • e
li
stilkede
etrusca
løvfældende.
"
1onicera japonica Thunb.
Stuegedeblad. Halvt stedsegrøn. Kvistene hårede. Blomsterne i par på i-lem lange stilke. Kronen
3-5cm, hvid og lillaanløben, kirteldunet. Bærret sort. (Az)(Lu)
L. implexa Aiton Stedsgrøn vedvindel. Stænglerne glatte. Bladene skinnende mørkegrønne ovenpå, blågrønne nedenunder. Siddende blomsterstand med flere sammenvoksede bladpar under sig.
L. etrusca G.Santi Stilket vedvindel. Unge kviste dunede. Bladene bla- eller hvidgrønne med ofte fintdunet underside. (Az):
SPTJG. Lu: NØ, C og S.
1. periclymenum L. Vedvindel. 2 underarter:
ssp. pericl'menum: Grenene glatte, dunede eller hårede. N,C,SØ
ssp. nisnanica Boiss.& Reuter) Nyman: Grenene tæt kirtelharede. Bladene harede på begge sider, især som unge. NØ, ~ og SV.
VALERIANACEAE
Valerianella. Vårsalat.
1. Alle støtteblade bredt hindekantede, æg- eller hjærteformede, spidse, bredt hindekantede, ofte langt randhårede 2.
I det mindst de nedre støtteblade m.m. aflange og butte,
svagt til ikke hindekantede og højst svagt randharede
4.
2. Frugten med en tandet krone af frugtens længde
•••.•••••• 3.
11
uden eller med en kortere krone
pu.mila
3. Frugtens krone halvt delt
.•••••••••.•••••••••••.. coronata
11
"
næsten helt delt
discoidea
4. Frugten med 3 store, uens, krogede horn •••••••••• echinata
"
anderledes
5.
5. Støttebladene aflangt-spatelformede, butte
•••••••••••••• 6.
"
linje-lancetformede, spidse
8.
6. Frugten med en tydelig længdefure
•••••••••••••••• carinata
"
uden længdefure
7.
7. Frugten længere end bred •••••••••••••••••••.••. lusitanica
"
mindst så bred som lang
locusta
8. Frugten med et 6-tandet bæger ••••••••••••••••••• eriocarpa
Bægeret reduceret til en enkelt tand
9.
9. Bægertanden af frugtens længde, skævt kraveformet
muricata
11
kortere end frugten
10.
10. Frugten o,8-1,2mm. Bægeret er en utydelig rand
microcarpa
"
l,5-2mm. Bægeret tydeligt
dentata
Valerianella echinata (1.) DC. Hornet varsalat. 5-30cm. Kronen
lyserød. Frugtens store 1'1orn 2-3 x de to mindr"'e. NØ og SØ. Sj.
V. locusta (1.) Laterrade

Tandfri vårsaiat. NV og C. Sj.

V. lusitanica Font Quer 8-20cm. Ligner den foregående, men
frugten ægformet aflang og usyminetrisk. NØ.
V. carinata 1oisel. Kølet vårsalat. 10-30cm. Kronen bleglilla.
Bægeret reduceret til en ganske kort. tand. NØ, C og SV.
V. pumila (L.) DC. :B'uret vårsalat. 10-40cm. Blomsterstanden
3-4 x gaffeldelt. Kronen lyserød. F'rugten halvkugleformet, but
trekantet, oftest uden krone. SV. M.sj.
V. coronata (1.) DC. Kronvårsalat. 10-30cm. Bladene ofte fligede eller groft tandede. Blomsterne lyst rødlilla. Frugten
stivhåret med netåret bæger. NØ og C.
V. discoidea (L.) Loisel. Pindsvinevårsalat. 10-30cm. Som den
foregående, men bægerkronen med 6-12 uregelmæssige og oftest
hagekrummede tænder. C og S.
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Valerianella microcarna Loisel. Småfrugtet varsalat. 5-25cm.
Frugten oftest dunet, med en kort, bred og but bægertand.NV,CS.

V. dentata (L.) Pollich

Tandet vårsalat. 10-30cm. Bægeret kort
og skævt afskåret med uens tænder. Az: PT. Lu: CV og es.

V. muricata (Stev.) Loudon Ligner den følgende undtagen pa
frugtens krave. NØ, S.
V. eriocarQa Desv. Uldfrugtet vårsalat. l0-30cm. Blomsterne lyserøde. Frugten ofte stivhåret. Øvre stængelblade med tandet
grund. Støttebladene i frugt oprette og længere end frugterne.Ag
Pedia cornucopiae (L.) Gaertner Læbebaldrian. 10-JOcm. Glat og
noget kødet, flere gange gaffelgrenet enårig med spatelformede
til elliptiske blade. Blomsterne i tætte knipper på kølleformet
opsvulmede stilke. Kronen 8-16mm, m.m. tolæbet, stærkt rødlilla,
sjældent lyserød. C og S.
Valeriana. Baldrian.
1. Øvre stængelblade hele, sjældent tredelte
••••••••• montana
2•
11
n
fjersnitdelte
2. Kronrøret l!-2~- mm e••e•••••~•••••••••o•••••••••o••• dioica
11
3!-5 mm
3.
3. Øvre blades afsnit m.m. lancetformede •••••••••••••• repens
li
li
li
m.m. linjeformede
tuberosa
Valeriana repens Host
repens) NV.

Krybende baldrian.

(V.

officinalis ssp.

1. tuberosa L. Knoldbaldrian. 15-40cm. Fortykket jordstængel
med korte, knoldformede udløbere. Grundbladene elliptiske til
ægformede, helrandede. En enkelt, tæt, blegrød halvskærm,·2! cm
bred. cv og es.

V. dioica L. Tvebo baldrian. NV. Minho-floddalen.
V. montana L. Bjærgbaldrian. 12-50cm. Alle blade næsten altid
helrandede, de nedre æg- til rudeformede, det ene øvre par linjeformet. Blomsterne hvide eller lyserøde. NV.
Centranthus. Sporebaldrian. Kronen med en spore eller udvækst pa
det lange kronrør. Kronen rød eller lyserød (sjældent hvid).
Centranthus ruber (1.) DC. Rød sporebaldrian. 30-?0cm. Glat,
blågrøn flerarig. De større blade 7-12cm, ægformet trekantede,
de øvre linje-lancetformede. Kronrøret 7-lOmm, sporen 5-lOmm.
Kronen rød. (Az) Lu
C. calcitrapae (1.) Dufr. Fli~et spørebaldrian. 4-40cm. Enårig.
Bladene gennemgående smalt fjerfligede. Kronen lyserød, 2mm, med
en kort spore midt pa røret. 2 underarter:
ssp. calcitrapae: Frugten glat. (Az): P. Udbredt.
ssp. trichocarpus Richardson: Frugten håret. CØ og S.
DIPSACAC'EAE
1. Stænglen tornet
., ........ o••••••••o••••••••••••o•• Dipsacus
11
2•
uden torne
.••••••••••••••••••• Pycnocomon
2. Svøbbladene! sammenvoksede
11
frie
3.
3. }Cronen 5-delt w••••••••eecoe•••••••••••e•••G···········ø~ 4n

4-del t

4. Bægerbørsterne fjerhårede

5•

••••.•••••••••••••• Pterocephalus
11
ikke fjerhårede
Scabiosa
5. 8-16 bægerbørster .•••••••••••••••••••••••••••••••• Knautia
0-5
"
6.
6. Svøbbladene i flere end 3 rækker ••••••••••••••• Cephalaria
11
i 1- 3 ræklrnr
7.
7. Bægeret med 4-5 børster ••••••••••••••••••••••••••• Suocisa
li
uden børster
Succisella
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Cephalaria leucantha (1.) R.& S. Hvidt skælhovede. -lm. Flerarig
med lyreformede fjerfligede eller -snitdelte blade. Kronen 10-15
mm, gul eller hvid. es og sø. Sj.
Dipsacus fullonu111 L.

Gærdekarte bolle. N og C.

D. sativus (L.) Honckeny /Egte kartebolle. 1-ltm. Som den foregående, men avnerne kortere end blomsterne og med tilbagebøjet
spids. (Lu): Omkring Coimbra.
D. comosus Hoffm.& Link 30-270cm. Stængelbladene fjerfligede, de
øverste helrandede og linjeformede. Avnerne tæt spindelvævshårede
og randhårede. C og S.
Succisa pratensis lvioench

Djævelsbid. NV og "]V.

S. pinnatifida Lange Fliget djævelsbid. Grundbladene takkede;
de mellemste stængelblade lyreformet delte. Stænglen tiltrykt håret. NV og SV.
Succisella carvalhoana (Mariz) Baksay 60-120cm. Grundbladene omvendt æg-lancetformede, takkede; stængelbladene smalle. Kurvene
1-lt;cm brede, blegblå. Kær og sumpe. NV og ,]V.
Knautia subscaposa Boiss.& Reuter
mest fligede. NØ og CØ.

Rosetten grøn i blomst. Bladene

K. nevadensis (Szabo) Szabo Rosetbladene visne under blomstringen.
Alle blade rund- til savtakkede. NØ og CØ.
Pterocephalus diandrus (Lag.) Lag.
(P. papposus p.p.) -45cm.
Dunet enarig. Bladene 1 x delte og smalfligede. Svøbbladene ægformede. Kronerne bla eller lyslilla. N, C og SØ.
P. intermedius (Lag.) Cout.
-80cm. Flerårig med 2 x delte blade.
Svøbbladene linje-lancetformede. Kronerne bleglilla. C og S.
Scabiosa. Skabiose.
1. Underbægeret trindt og med 8 gruber. Enårige
.••••••••••.• 2.
11
længdefuret, men ikke grubet
3.
2. Svøbbladene hele
•••.••••.••••••••••••••••••••••••• stellata
"
trekløvede til fjersnitdelte
monspeliensis
3, Bægerkransen med 8 ribber. Underbægerets ribber bredere
opadtil. Frugthovedet m.m. aflangt ................... 4.
Bægerkransen med ca. 24 ribber. 0nderbægerets ribber
jævnt brede. Frugthovedet kuglerundt
5.
4. Alle hovedets frugter med lange bægerbørster
atropurpurea
De ydre frugter uden eller med korte børster
semipapposa
ni tens
5. Bladene glatte og skinnende. Kurven 2!-4cm bred. Az
6•
"
uldhårede til dunede.
"
l!-2}cm bred
6. Bægerbørsterne 1,5-2,Smm. Øvre blade 2-3 x delte .. triandra
"
2, 5-6mm. Øvre blade 1-2 x del te
tcolumbaria
Scabiosa stellata L. Stjærneskabiose. 20-60cm. Bægerkransen 6"9~mm, tydeligt-længere end underbægeret. 2 underarter:
ssp. stellata: Mellemste stængelblade udelte og tandede. Kurvene
23-50mm brede. NØ, ce og SØ.
ssp. simplex (Desf.) Cout.: Mellemste stængelblade fjersnitdelte.
Kurvene 19-25mm brede. Ag
S. monspeliensis Jacq. Kurvene 14-20mm brede. Bægerkransen 4-7
mm. Børsterne 8-16mrn, 2-2~ x kransen. NØ, CØ og SØ.
S. atropurpurea L.
Vejskabiose (S. maritima L.) 20-60cm. Nedre
biade hele til lyreformede, mellemste og øvre fjerfligede. Mellemste blade med 4-8(11) par flige; endefligen ikke meget større. Az: FGT. Lu: Ikke Mi DL
S. semipapnosa DC. (S. galianoi Devesa & al.)
Nær foregående.
Mellemste blade med 2-3(4) par flige; endefligen meget større.

Ag BAl
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Scabiosa triandra L. (S. gramuntia) Finbladet skabiose. Bladene
tæt stivhårede, de nedre lyreformede. BLE
S. nitens R.& S. 25-60cm. M.m. glat. Bladene lancetformede, spidse, dybt tandede; de øvre en sjælden gang delte. Kurvene 25-40IIL~
brede, lyserøde til rødlilla. Az: SMTJPFLC

s.

columbaria L.

Dueskabiose. N.

Pycnocomon rutifolium (Vahl) Hoffm.& Link Rudeskabiose. -175cm.
Flerårig. Bladene 1-2 x fjersnitdelte og srnalfligede. Kurvene
}-2cm brede. Blomsterne lyserøde, gullige eller hvide. Kystnær.
Ag
CAMPANULA~EAE
1. Blomsterne uregelmæssige og tolæbede
• • • • • • • • • • • • • • o • • • • • 2.
11
regelmæssige
3.
2. Kronrøret mindst i kløve~ langs ryggen •••&•••••••• Lobelia
"
ikke eller næppe kløvet
Laurentia
3. Blomsterne i hoveder med svøbblade •••••••.•••••••• Jasione
11
ikke i hoveder med svøbblade
4.
4. Frugtknuden og kapslen prismatisk, lang og smal
Legousia
11
11
11
æg-, kugle eller pæreformede
5.
5. Dværgbusk. Kronen sammenkneben midtpå ••..•.••.•••• Azorina
11
11
Urter. Kronen ikke
6.
6. Kronrøret langt og smalt, højst 2mm bredt •••.•• Trachelium
11
bredt, mindst 3 mm bredt
7.
7. Bladene nyreformede og
dstakkede, sma ••••• Wahlenbergia
"
anderledes
Campanula
Campanula. Klokke
1. Enårig
e ••••••••••••
e •
o • • • • • • • • • • •
2.
Flerårig
4.
2. Stivhåret. Blomsterne siddende, 3-5mm: •.•••••.••.•. erinus
Glat til håret. Blomsterne stilkede, 5-25mm
3.
3. Kronen 5-6mm ....
transtagana
11
10-25mm
lusitanica
4. Bladene udstående hårede. Kronen klokke-hjulformet
primulifolia
Bladene m.m. glatte. Kronen mim~ tragtformet
5.
5. Mange blomster i top
••••••••••••.•••••••••••••• rapunculus
Stænglerne 1-fåblomstrede
herminii
6

&

••••••

li

.................

•••••••••••••••••••••••••••••

Campanula primulifolia Brot.
40-70cm. Stænglen stivhåret. Bladene rynkede, de nedre aflangt-lancetformede. Blomsterne i nøgler på 1-3 i en g:venet stand. Kronen ca. 2cm, hvidlig ved grunden, 2 x bægeret. Fugtige og skyggefulde steder. NV, C og SV.
C. transtagana Fern. Liggende til opstigende, stærkt- og tyndgrenet. Åben og mangeblomstret top, blomsterstilkene indtil 5cm.
Kronen med lilla årer. CØ og sø. Øvre Tejo og Guadiana-dalene.
C. lusitanica L. 7-60cm. Stænglen opret og bugtet. Blomsterstilkene lange og trådformede. 2 underarter:
ssp. lusitanica: Stængelbladene m.m. butte, lidt omfattende. Kronen 10-20mm. NV og C.
ss~. matritensis (A.DC.) Franco: Stængelbladene spidse, med afskaret grund, de øvre med kileformet grund. Kronen 13-25mm.
C. rapunculus L. Rapunselklokke. -100cm. Bægertænderne meget
lange. Kronen lidt længere end dem, ca. halvt delt. Udbredt.
C. herminii Hoffm.& Link 5-40cm. Løst tuet og halvglat. Grundbladene langstilkede, runde- til ægformede, til stede under blomstringen. Bægertænderne ca. l x kronen. Over 1700m. NV.
C. erinus L. Tofarvet klokke. 5-25cm. Gaffelgrenet. Bladene 1-2
cm, omvendt ægformede med 2-3 par tænder, ofte modsatte. Planten
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ligner en klokkeblomst meget lidt. Az Lu
Azorina vidalii (Watson) Feer -2m. Glat, klæbrig dværgbusk med
en endestillet bladroset; under denne udgår en krans af grene,
der ender i en klase eller top. Kronen 2,5-3,Scm plastikagtig,
hvid, ofte lyserødt anløben. Kystklipper. Az: SMTJPLC
Legousia. Spejlblomst. Enårige, blå- til rødlillablomstrede med
kortstilkede, m.m. oprette blomster. Kronen ikke meget længere
end de smalle bægerflige.
Legousia castellana (Lange) Samp.
Ru spejlblomst. 35-70cm. Blomsterne i et løst aks. Kronen blå eller lilla, ca. = bægertænderne. Kapslen ikke tilsmalnet øverst. (Az): T. Lu: CØ og SØ
L. hybrida (L.) Delarbre Liden spejlblomst. 10-35cm. Blomsterne
i halvskærm. Kronen blå til rødlilla, ca. 1/2 x bægertænderne.
Kapslen tilsmalnet øverst. Bladene stærkt bølgede. NØ, C og SØ.
L. speculum-veneris (L.) Chaix Alm. spejlblomst. 10-40cm. Blomsterne i halvskærm. Kronen lilla, mindst= bægertænderne. Kapslen
tilsmalnet øverst. Bladene næppe bølgede. (Lu): CV
Trachelium caeruleum L.
Krophals. 40-100cm. Næsten glat flerårig med forveddet grund. Bladene ægformede, de større ca. 1,5 x
så lange som brede. Blomsterne blålilla~ næsten metalliske, i
tætte halvskærme. Kronrøret 9-12mm. (Az): MTFL. Lu: NV, CV og S.
Wahlenbergia hederacea (L.) Rchb.
Vedbendklokke. -30cm. Glat og
spinkel, krybende flerårig. Bladene 5-15mm, vedbend- til spidslønsagtige. Blomsterne blegblå, 6-10mm, på lange stilke fra bladhjørnerne. Fugtige steder. N, C og SV.
Jasione. Blåmunke.
1. Blomsterstilkene 0-0,7mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sessilif lora
11
2.
0,5-Smm
2. 3-15(30)cm høj. Kurvstilkens øvre del oftest håret
cr1spa
10-60cm høj. Kurvstilkens øvre del oftest glat
3.
3. Stænglerne rodslående i bladhjørnerne . . . . . . . . . . . . . . . laevis
11
ikke rodslående
4.
4. Puder med slappe, udstrakte stængler . . . . . . . . . . . . . . maritima
montana
Stænglerne oprette eller opstigende
Jasione montana L.

Blåmunke. III-VIII. Alle provinser.

J. laevis Lam.
Flerårig blåmunke. Med udløbere og talrige golde
skud. Bladene tynde, næppe fortykkede i randen. VI-X. BA
J. maritima (Duby) Merino Klitblåmunke. 25-SOcm høj. 30-40cm
brede puder. Stænglerne ofte tæt kortbladede. Bladene m.m. tykke
med fortykket rand, 6-10x1,5-3mm. Klitter. VI-VII. BL DL Mi
J. crispa (Pourr.) Samp.
Lav blåmunke. Tættuet. Stænglerne ret
fåbladede. Kurvsvøbet ofte lillat. 1600-2600m. VII-VIII. BB
J. sessiliflora Boiss.& Reuter (J. serpentinica) Tykrandet blåmunke. 10-40cm. Bladene tykke med fortykket rand. 3 rækker svøbblade. 600-2030m. V-VIII. Ba BB Mi TM
Lobelia urens L.
Bidende lobelie. 20-60cm. Næsten glat, opret
flerårig. Bladet stængel med aflange, tandede blade. 10-15mm
lange,
blå blomster i en mangeblomstret, ofte grenet stand.
Az: TFL. Lu: Alle provinser.
Laurentia gasparrinii (Tineo) Strobl (Solenopsis laurentia)
Enårig stilklobelie. 6-20cm. Spinkel og glat enårig med ofte ugrenet og fåbladet stængel. Bladene 5-8x3-Smm, omvendt ægformede
og m.m. rundtakkede. Blomsterne 4-8mm, på 2-7cm lange stilke,
kongeblå med hvidt svælg. Fugtige steder. 0-700m. IV-VI. Ikke TM
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COlVIPOSITAE
1. Skivekronerne rørformede
•••••••••••••••••••••••••••••••• 2.
11
tungeformede
103.
2. Alle kroner rørformede
•••••••••••••••••••••••••••••••••• 3.
Randkronerne tungeformede
63.
3. Enblomstrede kurve i kugleformede hoveder •••.•••• Echinops
Anderledes
4.
4... Bladene tornede •••••••e•••••ti••*•••••·.,··········G·····i> 5.
11
uden torne
18.
5. Fnokken hårformet eller manglende
••••••••••••••••••••••• 6.
11
fjerformet
11.
6. Stængler og grene vingede
••••••••••••••••••••••••••••••• 7.
11
"
n
uvingede
8.
7. Kurvbunden tæt børstebeklædt •••••••.•••••••••••••• ~arduus
11
uden børster
Onopordu.m
8. I det mindste de ydre frugter uden fnok ••••••••• Carthamus
Alle frugter med fnok
9.
9. Blomsterne gule. Kurven med et svøb af alm. blade •• Cnicus
n
blå eller rødlilla
10.
10. Blomsterne blå •••••••••••••••••••••••••••••• Carduncellus
11
rødlilla
Silybum
11. FI"'ugten håret ..
e •••••••
e
12.
11
glat
13.
12. Indre svøbblade skinnende, randkroneagtige
••••••• Carlina
"
"
ikke således
Atractylis
13. Kurvbunden tæthåret. Ydre blomster forøgede
••• Galactites
11
med avner. Alle blomster m.m. ens
14.
14. Mellemste og indre svøbblade 5-18rnm brede
••••••••• Cynara
Svøbbladene l-2rnrn brede
15.
15. Bladranden helrandet mellem de store torne
••• Ptilostemon
11
finttornet
16.
16. Bladoversiden hvidåret ••••••••••••••••••••••••• Notabasis
"
grøn
17.
17. Svøbbladene med sidetorne ••••••••••••••••••••••• Picnomon
11
kun med endetorn
Cirsium
18. I det mindste nogle blade modsatte
•••••••••••••••••••• 19.
Alle blade spredte elle~ grundstillede
23.
19. Blomsterne blå •••••••.•••••••••••••••••••••••••• Ageraturn
"
ikke blå
20.
20. Bladene helrandede og filtede
••••••••••••••••••• Micropus
11
tandede til fjersnitdelte
21.
21. Kronerne lyserøde eller hvide
.•••••••••••••••• Eupatorium
11
brunlige
2 2.
22. Fnokken består af 2-5 børster ••••••••••••••••••••• Bidens
Ingen fnok
Ambrosia
23. Frugterne 10-35mrn, tornbesatte, 1-få sammen ••••• Xanthium
11
anderledes
24.
24. Svøbbladene ender i en hagekrummet torn •••••••••• Arctiu.m
11
anderledes
25.
25. I det mindste de indre svøbblade med et vedhæng ••••••• 26.
Alle svøbblade uden vedhæng
30.
26. Indre svøbblade lyserøde, kronbladsagtige
•••• Xeranthemum
II
n
ikke lyserøde eller kronbladsagtige
27.
27. Kurvene 8-15cm brede. Blomsterne blå •••••.•••••••• Cynara
"
mindre
28.
28. Kurvene kugle- til kogleformede
••••••••••••••••••• Leuzea
11
anderledes
2 9.
29. Ydre frugter uden fnok, indre med børster ••• Cheirolophus
Alle frugter med ensartet fnok
Centaurea
30. Bladene håndstrengede
••••••••••••••••••••••••••••••••• 31.
11
fjerstrengede
32.
31. Planten slyngende. Blomsterne gule
.•• Senecio mikanioides
11
opret. Blomsterne hvidlige
Petasites
ti

••••••••••••••

0

••

.............
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32. Kronen rødlilla til rød • • • e • o e • e e •
e o • • • • • • • o e e e • o •
"
ikke rød
33.
e-!i'@•••••••••e•••••11•••e• Staehelina
Urter
34.
34. 1-årig. Frugterne hårede
•••••••••••••••••••••••••••••• 35.
2-flerårige
36.
35. Fnokken med gyldenbrune eller sorte hår på 5-6mm
crupina
11
"
skæl og børster på 2-2}mn1
Volutaria
36. Frugterne hårede ........ * • • • • • e • • • • • • • • ., e" • • • • • • e Jurinea
11
glatte
37.
37. Svøbbladene ægformede med en sort spids og kort brod
Ivlantisalca
Svøbbladene anderledes
38.
38. Svøbbladene m.m. lancetformede og spidse
••••••• Serratula
li
bredt ægformede
Centaurea vicentina
39. Svøbbladene ender i en torn ••••••••. Serratula flavescens
ti
uden torn
40.
40. Kurvene 20-25mm brede
••••••••.••.•.••• Centaurea africana
ti
mindre
41.
41. Bladene fligede
••••••••••.•••••••••••••••••.•••••••••• 42.
"
helrandede eller tandede
52.
42. Med hårformet fnok. Svøbblade ofte sortspidsede •• Senecio
Uden hårformet fnok
43.
43. Kurvbunden med avner ... e • • • • • • • •
(!I.
44.
"
uden avner
46.
44. Halvbusk. Bladene 1 x fjersnitdelte
•••••••••••• Santolina
Urter
45.
45. Blomsten med en pose eller spore ved grunden
Chamaemelum
11
11
11
II
uden 11
"
n
Anthemis
46 • F 1 e råri g • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4 7 •
Enårig
48.
47. Kurvene i top •••••••••••••••••••••••••••••••••• Artemisia
11
i halvskærm
Tanacetum
48. Kurvene siddende ..
e ••
e.
e
49.
11
stilkede
50.
49. Frugterne glatte, tyndvingede
.••.•••••..•••.•••••• Soliva
11
hårede, tykvingede
Gymnostyles
50. Frugterne stærkt sammentrykte, de ydre stilkede
.•• Cotula
"
m.m. trinde, siddende
51.
51. Kurvbunden kegleformet og hul
.••.•••••.••••••• Chamomilla
"
hvælvet, ikke hul
Tanacetum
52. Planten grøn, glat til håret •••••••••••••••••••••••••• 53.
Ihvertfald bladundersiderne grå- til hvidfiltede
56.
53. Planten stort set glat .•.•••.••.••••••••••••.•••.••••. 54.
11
håret
55.
54. Enårig. Blomsterne gule
.•.•••.••••••..•.••••••••.• Cotula
Flerårig. Blomsterne hvide. Bladene m.m. kødede
Kleinia
55. Kurvene hvidgrå til hvidgule
.•••.•..•••••..••••••• Conyza
"
gule til gulbrune
Inula + Pulicaria + Jasonia
56. Kurvene enlige eller i halvskærm. Mest halvbuske
•••••• 57.
11
samlede i nøgler. Urter
60.
57. Tæt hvidfiltet strandplante med kødede blade
.••• Otanthus
Bladene ikke kødede
58.
58. Busk. Bladene 3-6 mm •••••••••••••••••••••••• Plecostachys
Halvbuske eller urt. Bladene over 6 mm
59.
59. Enlige, langstilkede kurve
••••••••••••••••••••• Phagnalon
Kurvene tæt samlede
Helichrysum
60. 0-4cm høje enårige med kurvene samlede i puder •••••• .Evax
Anderledes
61.
61. Svøbbladene m.m. glatte
•••••••••••••••••••.••• Gnaphaliwn
11
m.m. lådne
62.
62. Kurvene kugleformede, overrages af højblade
.•••• Micropus
11
pære- til lrng1ef ormede
:B'ilago
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63. Bladene 1nodsatte ••o•••••••••••
11
spredte eller i roset
64" Fnokken l1årf'ormet

64.
68.
Arnica

.. ••eo•••.,••••ø*•••••e••••

*"e.*o••••• .. ••*•••••••••••••••o••••

ikke hårformet
6 i::;
}landkronerne gule
....
Bidens
"
hvide eller rødlilla
66.
Flerårig • • e o • • • • • • • • • • o • • • • e • • o • • • • • • • • • • • • Phalacrocarpum
Enårig
67.
Bladene aflange til lancetformede. Stivhåret •••••• Eclipta
11
ægformede. Håret
Galinsoga
Afrundet-hjærteformede, langstilkede rosetblade og
skælformede stængelblade
Petasites
Anderledes
69.
I(urvbunden med avn.er
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · · · · · · " 5 · · · · · · 70.
11
uden
"
77.
Halvskærm af små kurve
••••••••••••••••••••••••••• Achillea
Mellemstore, ofte enlige kurve
71.
Ydre frugter 2-vingede
•••••••••••••••••••••••••• Anacyclus
Frugterne uden vinger
72.
f{andkroner"lne hvide
•••••e••·················••e••••••••• 73.
11
gule
7 4.
Skivekronerne med en pose eller spore forneden
·'..;hamaemelum
11
11
"
uden 11
"
"
An themi s
Fnokken består af langstakkede skæl ••••••••••••. Gaillardia
"
anderledes
75.
Bladene savtakkede
••••••••••••••••••••••••••• Lepidophorum
"
helrandede
76.
De ydre svøbblade bladagtige og butte
•••••••••• Asteriscus
11
11
"
11
"
tornspidsede
Pallenis
Randkronerne hvide, lilla eller rødlige
•••••••••••••••• 78.
"
gule eller orange
90.
Frugterne tæt lådne. Randkronerne med rødlilla underside
Arctotis
Frugterne glatte til du...YJ.ede
79.
Bladene hele
•••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 80.
11
fligede til fjersnitdelte
81.
Inge n f n Ok • • • • • • •
e • e • • • • • • • • • • • • • •
81 "
Med hårformet fnok
83.
Ihvertfald de ydre frugter stærkt sammentrykte
••••• Bellis
Frugterne ikke stærkt sammentryk-i:;e
82.
Flerårig ...................... " ...............
Leucanthemu::n
Enårig
Coleostephus
1 række tungeblomster
(Se oesa
Q~9t9l ..•.... ~ .. Aster
Flere rækker tungeblomsi~;·· •·•• •••
~rigeron
Bladene l x delte
................ ., ...
85.
11
2-3 x delte
87.
Enårig ••••••••••o•••••••*••••••••••••••••••••••••• Daveaua
Flerårig
86.
Tueformet med golde+ 1-kurvede stængler •• Leucanthemopsis
Alle stængler med ( 1- )få kurve
Leucanthemu.1n
Bladafsnittene brede
•••••••••••••••••••••••••••• Tanacetum
11
trådforme de
88.
Bladene 2-3 x 3-delte
•••••••••••••••••••••••••• Otospermum
"
2-J x fjersnitdelte
89.
Flerårig ••••••••••••.••••••••••••••••••••.••••• Matricaria
En~rig
Chamomilla
Handkronerne orange med sort og hvid grund •••••••• Gazania
11
uden sort plet
91.
Frugterne tæt lådne. Randkronernes underside lilla
Arctotheca
Frugterne glatte til dunede
92.
Ivied hårtfor·met fnok
•ø••••••o•••••••@•o••••e•••e•••oo•••• 93.
11
Uden
°
97.
Svøbbladene i 1 række, ofte med små ekstrasvøbblade Senecio
11
i 2-flere rækker
94.
11
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94. Blomsterstanden uden kirtelhår ••••••••••••.••••••••••• 95.
11
med
"
96.
95. Kurvene 3-6mm, samlede i top •••••••••••••••••••• Solidago
li
større
Inula + Pulicaria
96. Kurvene langstilkede. Stængelbladene bredt omfattende
D.oronicum'
Stængelbladene tilsmalnede eller siddende
Inula + Jasonia
97. Frugterne store, stærkt krummede, med tornet eller
rynket ryg .•• Calendula
Frugterne ikke krummede
98.
98. Kurvene 15-40cm brede. Bladene bredt ægformede
Helianthus
11
mindre og bladene smallere
99.
99. Planten klæbrigt kirtelhåret ..•.•••••.•••• Heteranthemis
11
11
ikke
100.
100. Flerårig. Silkehåret til dunet •••••••••• Leucanthemopsis
Enårig. Glat til svagt håret
101.
•••••••..••.•..••••••• Chrysanthemu.iu
101. Ydre frugter vingede
Alle frugter uvingede og cylindriske
103.
102. Randkronernes fnok 2 x kranrøret .•••.•••••• Glossopappus
11
"
kortere end kronrøret
Coleostephus
1C3. Stænglen tidselagtigt tornet •••••.•.•••.••••••. Scolymus
"
uden torne
104.
104. Frugten uden fnok. Enårige
. • • • • • • • • • • • • . • • • • . • • • • • • • 10 5.
11
med hår-, fjer- eller skælformet fnok
108.
105. Alle blade i roset •••••••.•.•••••.•••••••••••• Arnoseris
Med stængelblade
106.
106. Frugterne lange og stjærneformet udstående
•• Hhagadiolus
11
11
korte, ikke
"
107.
107. Stænglen med mange kurve
•••••••••••••••••••••••• La.psana
11
"
l kurv
Hispidella
108. I hvert fald de indre frugter med fjerformet fnok ••• 109.
Frugterne med hår- eller skælformet fnok
115.
109. Bladene ligestrengede og helrandede
•••••.••..••••••• 110.
"
anderledes
111.
•••••••••••••••••••••••• Tragopogon
110. 1 række kurvsvøbblade
Flere rækker kurvsvøbblade
Scorzonera
111. Kurvbunden med avner •••••••••••••••••••••••• Hypochoeris
"
uden avner
112.
112. 1 række kurvsvøbblade
.•••••••••.••..•.••••••• Urospermum
Flere rækker kurvsvøbblade
113.
113. Evt. stængelblade er støtteblade for topgrenene Leontodon
Med egentlige stængelblade
114.
114. Frugterne længdestribede
••.•.••••••.•••••••• Podospermum
11
tværrynke de
Picri~3
115. Frugterne stærkt sammentrykte
••••••••••••••••••••••• 116.
"
ikke eller kun svagt sammentrykte
117.
116. Frugten med næb ••••••••••••••••••••••••••••••••• Lactuca
"
uden næb
Sonchus
117. Kurvsvøbet hindeagtigt. Bladene ligestrengede
Jatananche
11
m.m. urteagtigt
118.
118. Kronen blå ••••g••••••••e• .. •&••••6•~~•••••••••• Cichoriurn
"
ikke blå
119.
119. Fnokhårene m.m. børsteaqtige. Ofte med fnokskæl
••••. 120.
Fnokken hårformet, aldrig skælformet
121
120. Stænglerne bladløse
••••••••.•••••.•..•.••••••.• Hyoseris
"
bladede
Hedypnois
121. En krone øverst på frugten under næbbet ...... Chondrilla
Frugten uden krone under det eventuelle næb
122.
122. Kurvbunden med hår mindst af frugtens længde
••• Andryala
11
uden lange hår
123.
123. Frugten stærkt tværrynket
•..••.•••••.•••.••• Reichardia
li
ikke
IX
12 4 •
124. Stænglerne ugrenede, oladløse, hule, tyndvæggede Taraxacum
"
anderledes
12 5.

17 5.
125. Kurvsvøbet i 2 rækker ••••••••••••••••••••••••••••••• 126.
11
i flere rækker
127.
126. Frugten afskåret foroven ..•••...••••••.•••••••••• Tolpis
"
tilsmalnet foroven eller med næb
Crepis
127. Frugten tilsmalnet foroven. Med rodknolde
Aetheorhiza
11
afskåret foroven. Uden
"
Hieracium
Agera tum houstonianum Miller Blåkvast. -60cm. 1I'ætdunet enarig
med oftest hjærteformede blade. Få blå kurve i tæt halvskærm.
Kurvsvøbet tætdunet og lidt kirtlet. (Az): MF. (Lu): NV.
Eunatorium cannabinum L.

Hjortetrøst. N og C.

E. adenophorum Sprengel

Rudebladet hjortetrøst. Indtil 2m. Stængel og stilke med korte kirtelhår. Bladene hele, trekantede e
ler rudeformede og takkede. Kurvene 5-lOmm brede, hvidlige. (Az):
MTJFP. (Lu): NV, 3v og SV.
Solidago virgaurea L.
S. gigantea Aiton

Alm. gyldenris. NV, C og S.

Sildigt gyldenris. (Az): TJP.

S. sempervirens 1. Strandgyldenris. 30-200cm. Bladene ret kødede, de nedre m.m. stængelomfattende. Bladranden ikke randharet.
Stængelbladene 10-35cm. Kystklipper, 0-450m. Az: Alle øer.
Bellis. Tusindfryd.
1. Enårig med bladede stængler ,, • • • c. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • an.nua
Flerarige
.:,
2.
2. Stænglerne bladede, liggende til opstigende
••••••• azorica
11
bladløse
3•
3. Svøbbladene 3-5mm. Kurven under 3 cm bred • • • • • • • • pere:nnis
silvestris
"
7-12mm. Kurven 2-4cm bred
Bellis annua L. Enårig tusindfryd. 5-12cm. Halvglat til stivhåret. Bladene 6-25x3-15:mm, m.m. finttandede, randhårede. Kurvene
5-15mm brede. Udbredt.
B. perennis L.

Alm. tusindfryd. Az: MTJ. Lu: N, C og SØ.

B. azorica Hochst.

Som den foregående, men med bladede stængler. Kurvbunden næsten flad. Kurvene højst 13mm brede. Az: MTJP
FLC
B. silvestris 8yr. Mørk tusindfryd. 10-30cm. Bladene 3-18cm, omvendt lancetformede, dunede, med 3-5 årer. Skafterne stivhårede.
Tungekronerne ofte rødt anløbne. Udbredt.
Aster. Asters
1. Enårig. Talrige små, 8min brede kurve
• • • • • • • • • • • • sq_uama tus
Flerårig. Kurvene større
2.
2. Bladene kirtelprikkede
•••••••••••••••••••••••••••••••••• 3.
11
ikke kirtelprikkede
4.
3. 3-5 rækker svøbblad~. Bl~danff ret-ens
••••• ~; •.• sedifolius
Op til 8 rækker svøbblade. 2 slags blade
aragonensis
4. Svøbbladene butte. Randkronerne blalilla ••••••• tripolium
11
11
spidse.
mest hvide
lance ola tus
Aster lanceolatus Willd. Lancetbladet asters. 50-130cm. Bladene
ca. 8 x så lange som brede. Stænglen altid med hårstriber. Bladgrunden ikke stængelomfattende. (Lu): NV og es.
A. squamatus (Sprengel) Hieron. Skæla:::.,ters. 30-80cm. Stærktgrenet. Bladene linje-lancetformede, hel.randede, indtil 8xlcm. Lyslilla randkroner. (Az): STJP. (Lu) NV, C og S.
A. trinolium L. ssp. pannonicus (Jacq.) So6

Strandasters.

A. sedifolius L. Rustænglet asters. 20-50cm. Stænglen ru. Bladene linje-lancetformede, helrandede, med ru rand og ofte ogsa overflade. Svøbbladene glatte, ofte klæbrigt-glinsende. NV.

176.
Aster aragonensis Asso 10-50cm. Stænglen spindelvævshå..ret. Grundbladene omvendt lancetformede, stængelbladene naleformede. 6-8
blå til lilla randkroner. NØ og CV.
Erigeron karvinskianus DC. Tretakket bakkestjærne. 15-40cm. Bueformet opstigende, stærktgrenet flerå..rig. Nedre blade omvendt ægtil kileformede, ofte tretakkede, spidse. Langstilkede kurve i en
åben halvskærm. Randkronerne hvide eller bleglilla ovenpa, rødlilla nedenunder. (Az) (Lu): NV og c.
E. acer L.

Bitter bakkestjærne. NV og CV.

Conyza. Bakkestjærne.
1. Kurvsvøbet næsten glat. 3 rækker svøbblade
•••••• canadensis
11
som regel håret. 2 rækker svøbblade
2.
•••••••••••••••••••••••••••• bonariensis
2. Nedre blade 1-årede
li
li
også med sideribber
albida
Cnnyza canadensis (1.) Cronq.

Kanadisk bakkestjærne. (Az) (Lu)

C. albida Sprengel Høj bakkestjærne. 60-18Ccm. Stænglen kun med
1 slags hår. Bladene grønne. Åbne kurve 4-Smm brede. (Az) (Lu)
C. bonariensis (L.) Cronq. Haret bakkestjærne. 10-60cm. Stænglen med korte tiltrykte og lange, udstående hår. Bladene grålige.
Åbne kurve 8-15mm brede. (Az) (Lu)
Pila~. Museurt.
l. Kurvsvøbblader1e med en stak ... s w. ~ ..
~
o ••••••••
2.
11
uden stak
4.
2. Bladene bredest i nedre halvdel •••••••••••••••••• vulgaris
11
"
i øvre
n
3•
3. 4-6 svøbblade i hver lodret række med udadbøjet, aldrig
rødlig spids
pyramidata
3(4) svøbblade i hver lodret række med opret, ofte
rødlilla spids
lutescens
4. Bladene 4-lOrrnn, flade, ikke sylf orme de
• • • • • • • • • • • • • minima
"
15-25rmn, linje-sylformede, ofte indrullede
gallica
ti

Filago vulgaris Lam.

•••••

••••

Kuglemuseurt. NØ, C og SØ.

F. lutescens Jordan Gulgrå museurt. 10-25cm. Bladene 15-20mrn.
Planten gulgrat filtet. Kurvene svagG 5-kantede. 2 underarter:
ssp. lutescens: Planten gulliggr2t. Nøglerne 10-14rnrn brede. Svøbbladene gullige, rødlilla før blomstringen. NØ.
ssp. atlantica Wagenitz: Planten hvidlig. Nøglerne 6-9mm brede.
Svøbbladene helt gule eller kun rødlilla forneden; stakken gul
før blomstringen. Az: TPFGL. Lu: NØ, C.
F. pyramidata L. Bredbladet museurt. 5-30cm. Gr&hvidt filtet.
Bladene 10-l')mm. Kurvene tydeligt 5-kantede. NØ, C og S.
F. minima (Sm.) Pers.

Liden museurt. Az: P. Lu: N og C.

F. gallica L. Spidsbladet museurt. 2-25cm. Gr~lig. Bladene spi
se, 15-25xl-l~mm. Svøbbladene udtrukne i en lang, bm.t~spids.
Az: MTGPFL. Lu: Udbredt.
Evax. Pudekurv. Som Filago, men nøglerne danner ofte en pude.
Oftest talrige svøbblade.
Evax pygmaea (L.) Brot. Alm. pudekurv. 2-4cm. Stængelbladene
7-lOmm. Stænglerne med endestillede bladrosetter omkring kurvnøglerne. Rosetbladene 5-15x2-5,mm, 2-3 x nøglerne. 2 underarter:
ssp. pygmaea: Sidegrenene korte. Planten hvidfiltet. Rosetbladene lidt stive. CV og SØ.
ssp. ramosissima (Mariz) Fern.: Sidegrenene lange. Planten gråfiltet. Rosetbladene bløde. NV 1 C og S.
E. carpetana Lange Smalbladit pudekurv. Stænglen ind:i~.7~m.
Enderosetternes blade 7-18xl 2 -3TJTI, ca. 2 x nøglerne, ~vidlige,
halvspidse til brodspidsede. NØ, es og sø.

l-

'7 '7
I

1

•

Evax lusitanica Samp. Dværgpudekurv. Stængelløs. Rosetbladene
12-20x5-8:rrun, butte, brodspidsede eller udrandede, meget længere
end kurvnøglet; dette 8-l6rrm1 bredt. sø.
I'/Iicropus erectus L. Fureblomst. (Bombycilaena erecta). Grahvidt
uldhåret enarig. Bladene aflangt spatelformede, l0-18mm, m.m.
bølgede i randen. Kurvnøglerne 8-lOmm brede, oftest omgivne af
længere højblade. 5-8 indre svøbblade på 2-Jmm. CV: Serra da Boa
1iagem.
M. sutinus L. Kamfureblomst. 2-20cm. Liggende eller opstigende,
silke iltet anårig. Bladene modsatte, bredest nær spidsen, 12-20
mm. Kurvene enlige i bladhjørnerne, 5-7mm brede. S.
Gnaphalium. Evighedsblomst.
1. Kurvnøglerne uden blade under sig • ••••••••••••• luteo-album
11
med støtteblade
2
2. Hvert nøgle med flere støtteblade
• • • • • • • • • • • • • • • uliginosum
"
n
"
1 støtteblad
3.
3. Bladene tydeligt tofarvede. De visne grundblade til
stede under blomstringen •••••••••••••••• 4.
Bladene lidet tofarvede. Grundbladene væk under blomstring. 6.
4. Bladoversiden furet mod grunden •••••••••••••••••••• spi
ti
ikke tydeligt furet
5.
5. Bladene spatelformede og flade
••••••••••••.••••••• ustulatum
11
omvendt lance tf ormede, de øvre ofte foldede
purpureu.m
6. Alle blade m.m. bredt spatelformede, flade
•••• pensylvaniciJm
Øvre blade aflange til omvendt lancetf., ofte foldede
7.
7. Indtil 40cm. Nedre blade flade, øvre foldede
•••• subfalcatrn1
"
25cm. Alle blade m.m. ens
calviceps
f/

Gnaphaliu.m subfalcatw11 1-.,:ahrera Seglevighedsblomst. 10-40cm. Nedre blade. 15-40x4-12mm, flade; øvre 12-30xli-3mm, foldede og butte, tiltrykt uldharede. Enårig. (Az): P. (Lu) C og S.
G. calvicens Fernald -25cm. Nær foregående. Stænglen jævnt grenet. Bladene mest foldede, indtil ]Ox5mm. (Az): TG. (Lu)
G. nensylvanicumWilld. 12-50cm. Stænglerne enkle eller grenede
ved grunden. Stængelbladene 2!-Scm x 4-18mm. (Az): MTGJFF. (Lu)
G. ustulatumNutt. 12-40cm. Plerårig. Stængelbladene 25-75x5-18
:nm, hvidfil ted.e nedenunder. Kurvsvøbe t langspidset og kastanje~runt. (Az): SMT
G. purpureumL.
Flerårig. Stængelbladene 15-50x3-8imn. Kurvsvøbbladene tilspidsede, lyserøde til rødlilla. (Az): SMTPFL
G. spicatum Lam. 10-60cm. Flerarig. Grundbladene 3-10xl-2cm,
hvid.filtede nedenunder. Svøhbladene rødlige og butte. (Lu): NV.
G. uliginosuJn L.

Sumpevighedsblomst. Az Lu: Alm.

G. luteo-album L. Gulhvid evighedsblomst. 5-30cm. Hvidfiltet enårig. Bladene spidse, 1-ribbede, 10-25x2-5mm. Svøbbladene glatte
og gullige. Blomsterne gullige, rødlige foroven. Az Lu
Helichrvsum. Evighedsblomst.
1. Stængelbladene m.m. linjeformede, med omrullet rand
11
bredt lancetformede til runde, flade
4.
2. Kurvsvøbet aflangt cylindrisk, tæt tiltrykt
••••••• italicu.m
11
æg-kugleformet, løst tiltrykt
3.
J. Bladene indtil 35mm, m.m. udste,ende ••••••••••••••• stoechas
11
"
15mm, noget tiltrykte
decumbens
4. Bladene 12-35mm. Kurvene 2-4rmn brede
••.•••••.•••• petiolare
11
3-7cm. Kurvene 15-20mm brede
foetidum
tlelichrysum stoechas (L.) Moench Kugleevighedsblomst. 10-50cm.
Halvbusk med m.m. filtede stængler. Bladene mest grønne ovenpa,
hvidfil tede nedenunder. Kurvene 4-6:min brede, i en 3-6c:m bred

178.
halvskærm, med gult svøb. Udbredt.
Helichrysum decu.mbens Camb. Som foregaende, men liggende, 10-25
cm, m.m. pudeformet. Bladene 6 5mm. ca. 4 rækker svøbblade. SV.
H. italicum (Roth) G.Don f.
20-50cm. Bladene 1-Jcm x i-lmm.
Halvskærmen li-Sem bred. Kurvene 3-4mm brede. De indre svøbblade
mindst 5 x de yderste. Langs hele kysten som ssp. picardi (Boiss
& Reuter) Franco.
H. petiolare Billiard & Burtt Lådden evighedsbloms1;. -2!m.
Stærkt grenet, forveddet klatreplante. Bladene brat tilsmalnede
i en bred og halvt omfattende stilk. Halvskærmene 4-12cm brede.
Dyrket i vejkanter og forvildet derfra. (Lu): NV, CV.
H. f oe tidu_rn ( L. ) _;ass. Stinkende evighedsblomst. 20-lOOcm.
Stinkende toårig. Bladene tofarvede, de nedre langstilkede.
Svøbbladene skinnende og strågule, m.m. udspærrede. (Lu): NV,~V.
Plecostachys serpyllifolia (Berg.) Hilliard & Burtt -lm. Tætgrenet, hvidfiltet busk. Bladene 3-6x2-4mm, tofarvede. Kurvene
ca. 4mm, i en 8-15mm bred halvskærm. 3-4 rækker hvidligtspidsede
svøbblade. (Az): F-J. (Lu): CV
Phagnalon. Stenkurv. Halvbuske pa indtil 60cm, med svagt tandede,
tofarvede blade og bru.nskællede kurve.
Phagnalon rupestre (L.) DC. Klippestenkurv. Bladene 5-6mm brede. Mellemste svøbblade ikke bølgede. CV og es.
P. saxatile (1.) Jass. Smalbladet stenkurv. Bladene !-3mm brede. Mellemste svøbblade med bølget rand. Alm.
l~ællesnøgle for Inula, Pul i caria og Jasonia.
1. Randkronerne næppe længere end svøbet ••••••••••••••••••• 2.
u
veludviklede, mindst 5 mm
5,
2. Bladene æg-lancetformede, de større 2-6cm brede
I. conyza
11
lancet- eller linjeformede
3,
3. Stærkt kirtlet. Stænglen stærkt grenet overalt I. graveolens
Lidet kirtlet. Stænglen kun grenet foroven
4.
4. Bladene bløde, ofte bølgede, m.m. lancetf • • • • • P. vulgaris
11
"
sti ve, næppe
,
smalle
P. 1jaludosa
5. Planten tætkirtlet og klæbrig ••••••••••••••••••.•••••••• 6.
11
ukirtle t
7.
6. Bladene helrandede, stive
11
I. viscosa
m.m. tandede
I. cri t.nmoide s
7. M.m. glat med kødede og m.m. linjef. blade
8.
Hiret. Bladene ikke kødede og bredere
8. Stængelbladene med tilsmalnet grund ••••••.••••• I. montana
11
11
øret gru.nd
9.
9. Med grønne grundblade under "blomstringen ••••••••• P. odora
11
11
11
Uden
"
10.
10. Kurvsvøbe t 8--12mm. 1-få kurve
• • • • • . • • • • • • • • • • I. sali cina
li
P. dysenterica
5-6mm. Mange kurve
Inula salicina L. Pilealant. 2 underarter:
ssp. salicina: Stænglen med børster forneden, ellers glat. Bladene helrandede til fjærnt fintandede, m.m. glatte. N.
ssp. aspera (Poiret) Hayek: Stænglen spredt håret. Bladene finttandede, undersidens ribber spredt hårede. NØ.
I. montana L. Klippealant. 20-30cm. Blødt hvidulden flerarig.
Stænglerne mest ugrenede og 1-kurvede. Bladene m.m. lancetformede. Kurvene 3 4!cm brede. Svøbet fil~et. NØ, CV. Uddød?
I. convza DC. Trekløftalant. 50-120cm. Toårig. Kurvene i en
top, cylindriske, ca. lem brede, med udpræget taglagt og ofte
rødspidset svøb. NV og CV.
I. critlrnoides L. Strandalant. 40-70cm. Glat halvbusk med opstigende grene. Bladene 2-4!cm, helrandede eller med tretandet
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spids. Kurvene mellemstore pa hule, fortykkede stilke med mange,
skælformede højblade. Kyster. C og S.
Inula viscosa (L.) Aiton Klæbrig alant. 40-130cm. Forveddet nederst. Stænglerne(oprette)og stivhårede .foroven. Bladene ru.
Blomsterne i smal top. 2 underarter:
ssri. viscosa.: Opret. Bladene 3-6crn x 4-30rnm, flade. (Az): Gl\tl. Lu
ssp. revoluta (Hoffm.& Link): Ofte liggende. Bladene 6-7cm x 2-3
mm, med indrullet rand. S.
I. graveolens (L.) Desf. Tægealan"t. Kamferlugtende enarig. Bladene linje.formede, 20-33xl-2mm, spidse og m.m. helrandede; de nederste indtil lem brede. Iviange små, 4-7mm brede kurve. NØ, C, S.
Pulicaria odora (L.) Rchb. Knoldloppeurt. 30-90cm. Med blivende
roset af æg-lancetformede blade. Få 2-3cm brede og halvkugle.formede kurve. Bladene grønne og ru ovenpa, grafiltede nedenunder.
P. dysenterica (L.) 3ernh. Strandloppeurt. 30-70cm. Porekommer
her sydpa i en form med mindre kurve end den hjemlige. NV, '...;, SV.
P. vulgaris Gaertner Alm. loppeurt. 7-30cm. M.m. haret enarig.
Bladene lancetformede til æg-lancet.formede. Mange kurve i en grenet top med en del små højblade på stilkene. NØ: Vimioso.
P. paludosa Link Som den foregående, men mellemste og øverste
blade linjeformede til smalt aflange. Indre svøbblade spidse (med
børsteformet spids hos vulg. ). Handkronerne indtil 3mm, længere
end svøbet. Udbredt.
Jasonia tuberosa (1.) DU. Knoldalant. 10-40cm. Flerarig. Rodstokken knoldagtigt opsvulmet. Stænglen med mange korte kirtelhår og
få lange, ukirtlede hår. Bladene indtil 7xlcm, 1 jeformede "til
omvendt lancetformede. Kurvene 12-25mm brede. NØ.
I)alleni·c ni·noca (L ) 0~s
Tornet stjærnesvøb. 30-60cm. 1-2vt:t
årig. Grenene rager op over stænglen. Bladene spatel- til lancetformede, brodspidsede. Ydre svøbblade bladagtigt forlængede og
tornspidsede. Udbredt.
,
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Asteriscus aquaticus (L.) Less. Vandstjærnesvøb. 10-40crn. Opret
enårig, der er m.m. halvskærmformet gaffelgrenet i øvre halvdel.
Ydre svøbblade bladagtigt :forlængede, længere end de citrongule
randkroner. Fugtig eller sandet jord. NØ, C og S.
A. rnari timus (L.) Less. Strandstjærnesvøb. 2-5(-15)cm. Udstrakt
flerårig med forveddet grund. Bladene aflangt spatelforrnede,
stilkede. Ydre svøbblade bladgtigt forlængede, af længde med de
guldgule, dybt 3-tandede randkroner. Kystklipper. S.
Bidens. Brøndsel.
1. Med 5-6 gule randkroner
• e
e ~
e
e
e
e e
aure a
n
G. •
Ingen randkroner
2. Bladaf
ttene næppe s lkede
••••••••.••••••••• tripartita
11
tydeligt stilkede
3.
3. Kurvene 10-20mm brede. Frugterne aflange
••••••••• frondosa
"
5-15 min
"
•
"
tenformede
pilosa
$

Bidens tripartita L.
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Fliget brøndsel. NV og CV.

B. aurea (Aiton) Sher:ff Smalbladet brøndsel. 50-lSOcm. Nedre
blade lancetformede eller delte i 3-5 smalle afsnit; de øvre med
linjeformede, oftest helrandede afsnit. Frugten med oprette randbørster. 2 lange børster. (Lu): ~ og s.
B. frondosa L. Sortfrugtet brøndsel. 10-lOOcm. Næs-r;en glat. 3
(5) stilke-de smablade, det midterste langstilket:. :Frugten sortagtig med 2 lange børster. (Lu): N, C og SV.
B. pilosa L. Håret brøndsel. 30-lOOcm. Som den foregående, men
bladene ofte ha.rede. Ydre svøbblade grønlige. Frugten med 2-3
gullige børster. (Az): SMTJPF. (Lu):
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Eclipta prostrata (1.) L.
20-90cm. Bladene modsatte, 4-lJcm x
8-20mm, f jærnt savtakkede, spidse 7 mest siddende. Kurvene 6-lOrmn
brede, på 5-12mm lange stilke. Randkronerne ca.6mm. Rismarker og
andre våde steder. (Lu): C og S.
Helianthus annuus L.

Solsikke. (Lu)

Ambrosia artemisiifolia L. Bynkeambrosie. -60cm. H~ret enarig
med c: x delte blade. Endestillede klaser af nikkende, ca. 3rmn
brede hankurve. Herunder enlige hunblomster i bladhjørnerne.
(Lu) NV, SØ.
Xanthium spinosum L. Tornet brodfrø. 20-SOcm. Liggende til opstigende, ofte dunet emirig. Gule, fra grunden 3-kløvede torne i
bladhjørnerne. Bladene 3-5-kløvede, hen ad Hjærtespands, mørkegrønne ovenpå, filtede nedenunder. Az: lv.fF. Lu: Udbredt.

X. strumarium L.

Skræppebrodfrø. 20-120cm. Bladene store, m.m.
trekantede med let hjærteformet grund, med 3-5 brede, groft savtakkede lapper. Frugten 12-15x6-10rnrn, tornet og med to rette
horn fortil. Az: T. Lu: SV.

X. italicum Moretti

Plettet brodfrø. 30-120cm. Som den foregående, men bladene med afskåret grund; stænglen ofte mørkplettet.
Frugten 15-35x6-25mm med 2 krogformede horn. Az: lYlG. Lu: Udbredt

Galinsoga parviflora ]av.

Håret kortstråle. (Az) (Lu): N og C.

G. ciliata (Rafin.) Blake

Kirtelkortsrale.

(Az) (Lu): CN.

Gaillardia aristata Pursh Kokardeblomst. 20-70cm. Opret, håret
flerarig. Bladene helrandede til fjerfligede. 1-få store kurve.
Randkronerne l-3!cm, gule, ofte med rødlilla grund, dybt tandede • Ski ve kronerne rød- ti 1 brunlilla. ( Az) : TGJP1'
1

•

Santolina. Jypresurt. Iøjnefaldende gule, langstilkede kurve.
1. Bladene ensartede. Ydre svøbblade i kølede
••••••• impressa
2 slags blade. Ydre svøbblade kølede i hele længden
2.
2. Unge blade l5-35rrL111, med 8-14 par tænder •••• rosmarinifolia
11
11
11
11
8-17 mm, med 4-6
semidentata
Santolina rosmarinifolia L. 15-45cm. Den nøgne kurvstilk 3-9cm.
Ældre blade med l række tænder på hver side. Ydre svøbblade 3-4
mm, lancetformede, m.m. flade. NØ, es.

S. semidentata Hoffm.& Link

30-60cm. Den nøgne kurvs lk 6-18
cm. Ældre blade med 3 rækker tænder p~ hver side. Ydre svøbblade 3-4mm, lancetformede, m.m. flade. NØ.

35-BOcm. Kun med blade af den ældre
slags, med 2 rækker tænder p~ hver side. Ydre svøbblade 2-3mm,
hvælvede i indre og kølede i ydre halvdel. es og SV.

S. impressa Hoffrn.& Link

Anthemis. Gåseurt.
2•
1. Flerårig
4.
Enårig
••• triumfetti
2. Bladene ikke kirtelprikkede, m.m. kamtandede
11
kirtelprikkede, ikke kamtandede
3.
3. Kurvbunden mest halvkugleformet. Randkroner mangler ofte
alpestris
Kurvbunden kegle- til aflangt-ægformet. Med randkroner

4. Kurvbunden let hvælvet. Bladene kamtandede

•••••• austriaca
11
kegleformet.
noeet uregelmæssige
5,
Avnerne linje-børBteformede. Planten stinkende
••••• cotula
11
lancetformede. Planten ikke stinkende
arvense
11

5.

Anthemis alpestris (Hoffm.& Li
) Fern.
10-35cm. Bladene noget
kødede, l 2 -4cm, med 0,3-0,7mm brede flige. Kurvene 8-20mm brede,
::.1ki ven 3-5mm bred under blomstringen. Avnerne kortere end blom-
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:3terne. NØ.
Anthemis maritima L. Strandgåseurt. 12-70cm. Glat til svagt dunet halvbusk. Svøbbladene spidse og lyst hindekantede. Bladene
kødede. Randkronerne ofte nedadrettede. Sandstrand. S.
A. arvensis L. Agergåseurt. 2 underarter:
ssp. arvensis: Kurvstilkene ikke fortykkede i frugt. N og C.
ssp. incrassata (Loisel.) Nyman: Kurvstilkene m.m. tydeligt fortykke og buekrummede i frugt.
og SØ.
A. cotula L.

Stinkende gåseurt. Az Lu

A. austriaca Jacq. østrigsk gåseurt. 10-60cm. Frugten tyde gt
sammentrykt med rudefcrrnet tværfo:ni t. Avnerne aflange med kort
brod. (Lu): Nær Lissabon.
A. triumfetti All. Kamgåseurt. 30-50cm. Bladskaftet tandet mellem fligene. Randkroner mangler undertiden. Kurven 3-5cm bred.
Achillea ageratum L.
Balsamrøllike. 10-BOcm. Med kamferlugt. Bladene i knipper langs stænglen, omvendt lancet- til spatelformede,
2-5cm, grofttandede og kirtelprikkede. Halvskærmene med 15-mange,
gule kurve. Fugtige steder. C og S.
A. millefolium L. Alm. røllike. Mellemste stængelblade 3-5cm x
':J-1'.:-?mm, skaftet ft-lmm bredt. Kurvene 3-4x2-3mm. (Az): M. Lu: N,~V.
A. monticola Martrin-Donos 25-·75cm. Mellemste stængelblade 5-8
cm x 16-JOnun, skaftet l-l,2mm bredt, uldho.rede pa begge sider.
Kurvene 4-6x3-4rnm med m.m. uldhåret og tydeligt kølet svøb. N.
]hamaemelurn nobile (L.) All. Romersk kamille. 10-JOcm. M.m. dunet,
aromatisk flerårig med 2-3 x fintdelte blade.
Svøbbladene bredt hindekantede, skinnende og svagt h&rede. Az Lu
C. mixtwn (L.) All. Tofarvet gaseurt. l0-60crn. Dunet til tætharet enarig. Bladene 1(2)x delte. Svøbbladene grønlige med bred
hindekant. Randkronerne hvide med gul grund. Kurvstilkene ikke
kølleformede. Az: SGF. Lu: Alm.
]. fuscatum
5-30cm. M.m.
m.m. kødede.
'{andkronerne

(Erot.) Vase. Vårgaseurt. (Anthemis praecox Link)
glat enårig. Stænglerne rødlige. Bladene 2 x delte,
Kurvsvøbet sortrandet. Kurvstilkene fortykkede.
hvide med gul grund. Fugtige enge m.m. Alm.

Matricaria maritima L.

Strandkamille. NV og CV.

:hamom:i.lla recutita (1.) Rauschert
.]. suaveolens (:Pursh) Rydb.

Vellugtende kamille. 0V •

Skivekamille. (Az): T.

(Lu): NV,CV.

C. aurea (Loefl.) Gay .Udstrakt kamille. 4-25cm. Liggende til opstigende, spinkle stængler, grenede fra grunden. Kurvene 4-7mm
brede, med gule blomster. Svøbbladene brunrandede. SØ.
Anacyclus radiatus Loisel.
Gul bertram. 20-60cm. Enårig. Bladene 2 x delte med l-3ITLm brede afsnit. Kurvsvøbbladene med et vedhæng som hos Alm. knopurt. Bredt spatelformede avner med brod.
Kurvstilkene kølleformede efter blomstringen. Randkronerne gule.
(Az): J. Di: Udbredt

A. clavatus (Desf.) Pers.

Køllebertram. 20-60cm. Bladene 2-3 x
delte, smalfligede. Kurvstilkene ofte kølleformede i frugt. Randkronerne hvide. Svøbbladene uden vedhæng, ofte med rødlig kant.
N og SØ. Sj.
Otanthus maritimus (L.) Hoffm.& Link Sølvøre. 20-40cm. Tæt hvidfiltet flerarig med opstigende stængler. Bladene udstaende, omvendt lancetformede, butte, 9-12x4-5mm, siddende. Kurvene kugleformede, de ydre svøbblade uldharede, de indre glatte med uldharet spids. Sandstrand. Hele kysten •
.Jhrysanthemum seget1;u11 L.

Gult ol{seøje. (Az) (Lu): Udbredt
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Chrysanthemum coronarium L. Kranokseøje. 20-60cm. Enårig. Bladene 2 x delte med ofte tandede afsni.t. Ydre svøbblade med brunligt kantbånd og hvidlig hindekant. Randkronerne gule eller hvi~
de med gul grund. (Az): MTGL. Lu: Udbredt.
Heteranthemis viscidehirta Schott Klæbrigt okseøje. -50cm.
Klæbrig-kirtlet enarig. Stænglen stærkt krc1sharet. Bladene omvendt ægformede til aflange, de nedre takkede til lappede, de
mellemste underi;iden fligede. Kurven 2 5-40:mrn bred, de indre svøbblade indadkrummede. Gule randkroner. Fugtig sandjord. Ag
Tanacetum.•
1. Ingen tungeformede randkroner •.••••••••••••••••••••••••• 2.
11
11
Med
4.
2. Flerarig. Stængelbladene over 5 cm •••••.•••••••••• vulgare
Enårig. Stængelbladene indtil Jem
J.
3. Gråligt uldhåret. Stængelbladene }-lem, butlappede
:microphyllum
Grønligt dunet. Stængelbladene l-3cm, spidslappede
annuum
4. Stængelbladene stilkede ..••.••.•••••••••••••••• parthenitun
11
siddende
5.
5. Bladundersiden tæt lådden ti 1 u.ldhare t
••.••• mucronu.latum
Bladene dunede til halvglatte
6.
6. Randkronerne 10-15mm. Sammensat halvskærm •••••• corymboswn
11
3-4 mm. Enkel halvskærm
gracilicaule
Tanacetu1n vulgare L. Hejnfang. (Lu): N og C.
T. microphyllum DC. Små.bladet rejnfang. 20-60cm. Stærkt grenet.
Nedre blade 2 x delte, stængelbladene l x delte. 5-20 kurve i en
tæt halvskærm. NØ, C og SØ.
T. annuum L. Ern.-irig rejnfang. 20-80cm. Grundbladene 2 x , stængelbladene 1 x delte. 6-40 kurve i en tæt halvskærm, 3-4mm brede. C og s.

T. corymbosum (L.) Sch.Bip. Lundokseøje. 50-lOOcm. Bladene fjersnitdelte med aflange, takkede til snitdelte flige, nærmest rejnfangsagtige. 3-15 kurve i halvskærm med hvide randkroner. N,CØ.
T. gracilicaule (Rouy) .B'ranco -50cm. Stænglerne spinkle. Bladene hån::'ede pa begge sider med 4-6 par sideafsnit. 3-6 kurve, 7-8mrn
brede. Randkronerne 3-4:mm. Krat af Quercus pyrenaica. NØ.
T. mucronulatum (Hoffm.& Link) Heyw. 30-65cm. Kurvene kortstilkede i en uregelmæssig halvskærm. Handkronerne 7-lOmm. NØ og C.
T. parthenium (L.) Sch.Bip. lVIatrem. (Az) (Lu): N og C.
Phalacrocarpum. Liggende til opstigende, silkehårede til filtede halvbuske med hvide til rødlilla randkroner. Modsatte blade.
P. oppositifoliu.m (Brat.) Willk. 20-50cm. Bladene fjerlappede
til -fligede. Kurvstilkene ind til 20cm. Kurvene 2 5-55mrn brede.
Ydre frugter med 7, indre med 8 ribber. NV.
P. hoffmannseggii (Samp.) Lainz 10-35cm. Bladene helrandede i
nedre halvdel, savtakkede i øvre. Kurvsi;ilkene indtil 12cm. Kurvene 22-JOcm brede. Ydre frugter med 9, indre med 10 ribber. NØ.
Otospermum glabruJn (Lag.) Willk. 10-40cm. Glat., friskgrøn, opret eller opstigende enårig. Bladfligene linje-sylformede, brodspidsede. Kurvene 15-JOm.~ brede. Rørblomsterne med sammeni;rykt
og let vinget rør. Fnokken et hindeagtigt. øre. C og SØ. Sj.
Leucanthemopsis flaveola (Hoffm.& Link) Heyw. 10-35cm. Løsttuet, graligt- til grønligt- silkeharet eller dunet flerarig. Nedre blade med 7-14 lancetformede, brodspidsede lapper eller flige, der ikke er tæts llede. Randkronerne svovlgule. 2 ssp.:
ssp. flaveola: 15-35cm høj. Nedre blade 2}-4icm. Kurvene 23-30
mm brede. Stænglen li-2mm tyk. N0 og CØ.
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ssp. alpestris (Mariz) Franca: l0-252m
j. Nedre blade li-2cm.
Kurvene 15-2Cmm brede. Stænglen i-lmm tyk. NV, CØ.
Leucanthemopsis pulverulenta (Lag.) Heyw. 10-20cm. Gri- til
hvidfiltet flerarig. Nedre blade med 7-15 linjeformede, tæ~stillede flige. Ydre svøbblade filtede. Randkronerne hvide med gul
grund. N.
Lep:i.dophorum re~andum (L.) DC. 20-50cm. Glat
.
1-2-arig.
Grundbladene 2-oxl-2cm, m.m. spa~elformede, butte og savtakkede,
langstilkede; de øvre siddende, m.m. aflange. Kurven 2-4cm bred.
Randfrugterne med en fnok af 4 trekantede skæl; indre frugter 5l<::antede, uden fnok. Gule randkroner. Udbredt.
Daveaua an~hemoides Mariz 10-40cm. Glat, opret enarig. Bladene
1-2 x-fjersnitdelte med tradformede af
t. 2-3 rækker svøbblade
mea bred, brun hindekan~. Hvide randkroner;
sses frugter bredt
2-vingede. Skivefrugterne uvingede. CV og SØ. Ikke alm.
Glossopanpus macrotus (Durieu) Briq. 10-40cm. Glat enarig. Nedre blade 2-4cm, omvendt ægformede, bui:;te, fjærnt tandede, stilkede; mellemste aflangt-spatelformede, siddende. Randkronerne gule,
undertiden med hvid underside. Alle frugter cylindriske oe ens,
med et øre, der er længere end frugten. Ag
Coleostenhus. Enårige på 10-45cm med bre
butte, savtakkede blade. Randkronerne gule, hvide eller tofarvede. Frugterne
ske.
Coleostephus myconis (1.) Rchb.f. Rørokseøje. Bladene m.m. regelmæssigt savtakkede. Ydre frugter med en rørformet, hindeagtig
fnok op om kronrøret; indre frugter med et øre halvt op om kranrøret. Az Lu; Alm.
C. clausonis Pomel Bladene uregelmæssigt savtakkede. Fnokken en
krone eller manglende. NV, C og SV. Sj.
Leucanthemum lacustre (Brat.) Samp. 70-150cm. Grundbladene 7-10
x 2~-3 cm, æg-lancetformede, kortstilkede. Stængelbladene 10-15x
2-4cm. Kurvene 5-7cm brede. Kurvsvøbet hvidrandet. Randkronerne
15-25mm. Abredder m.m. CV.
L. silvaticum (Hoffm.& Link) Nyman 40-80(-lOO)cm. Grundbladene
~-3txl-2cm, omvendt ægformede ~il runde, langstilkede. Stængelbladene 3 9xl-2lcm. Kurvsvøbet brunrandet. Randkronerne 8-15rnm.
Kurvene 3-5cm brede. Åbredder og løvfældende krat. Az: SMFJ. Lu
L. crassifolium (Lange) Willk.
5-25cm.Kystplante med forvedde~
grund og kødede blade, de nedres plade ca. sa lang som bred. NV.
(De 3 ovennævnte arter er mere udprægede former af samlearten
Leucanthemum vulgare Lam. - Hvidt okseøje.)
Jotula corononifolia L. Firkløft. 5-20cm. Bladene stængelomfattende, ~-5cm, 'Iirije'formede 1 nelrande
eller med f
og f jærne lapper. Glat og stærkt aroma sk enårig. Mange lem brede kurve, der
er nikkende før blomstringen, uden randkroner og med lillabræmmede svøbblade. Fugtige steder. (Lu): NV, C og S.

J. australis (Sieber) Hooker f. Ladden enarig. Bladene oftest 2
x fjerfligede. Kurvene 4-5mm brede. (Lu): NV.
Soliva nterosnerma (Juss.) Less. -20cm. M.m. l~dden, liggende enarig. Bladene 2 x delte med 3-5 hovedflige. Bladstilken med omfattende og hindeagti.g grund. KiJ.rvene omgi vne af blade, 5-8mrn
brede. Frugten med en bred vinge, der er lappet forneden. (Lu):
NV og CN. Ruderal pa fugtige steder. (Az~ SM
Gymnostyles stolonifera (Brat.) Tu~in 2-5cm. M.m. l&dden,
ggende enarig. Bladene 1 x fjersnitdelte med 5-9 m.m. aflange lapper. Kurvene 5-8mm brede, omgivne af blade. (Az): SMTGJ. (Lu)
Artemisia. Bynke.
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1. Bladene mørkegrønne ovenpa, gråfiltede nedenunder •••.••• 2.
ti
af samme farve på begge sider
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ns bladf
ujævnt
1 fjer'sr1i
lte
vulgaris
1. ordens bladflige he
ede
verlotorum
3. Bladstilken med øret grund •••••••••••••••.•••••••••••••• 4.
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ikke øret ved grunden
5.
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Gr~ bynke. N og C.

A. verlotiorum Lamotte Spidsfliget bynke. 50-200cm. Med lange
udløbere. Bladfligene helrandede og spidse. (Lu): CØ.
A. absinthium L.

Malurt. (Az): IIITG. Lu: N.

A. arborescens L. Buskmalurt. 50-lOOcm. Kraftig og hvidfiltet.
Stænglerne forveddede forneden. Bladene 1-2 x delte, smal- og
butfligede. es og sv.
A. caerulescens L. Rank malurt. 30-BOcm. Svagt grafiltet til
m.m. glat. Golde skud ofte med hele, omvendt lancetformede blade. Stængelbladene hele eller 1-2 x delte. Toppen bred og pyramideformet. Strandsumpe og kystklipper. es, SV.
A. campestris L. Markbynke. 2 underarter:
ssp. glutinosa (Besser) Batt.: Topgrenene klæbrige. Kurvene m.m.
siddende, l-fr-2~mm. N, C og SV.
ssp. maritima Are.: Topgrenene ikke klæbrige. Bladfligene kødede. Kurvene kortstilkede, 3-5mm. Kystnær. Hele kysten.
Petasites fraprans (Vill.) C.Presl Vellugtende hestehov. 20-40
cm. Bladene hjærte-nyreformede, 5-20cm, regelmæssigt finttandede. 5-10 kurve med rødligthvide blomE,ter. Az: SMTGJJ:<11. (Lu) :NV ,C.
Arnica montana L. ssp. atlantica Bolos

Guldblomme. NV, C og SV.

Doronicum plantagineum L. Vejbredgemserod. -lm. Grundbladene
ægformede til bredt elliptiske, 5-llx3-5cm, helrandede til bugtede. 2-4 stængelblade. 1-3 kurve pr. plante. Randkronerne l·-2mm
brede. 3 underarter:
ssp. plantagineum; Grundbladenes grund ikke indskaren. Nedre
stængelblade siddende eller tyndstilkede. N og C.
• ssp. tournefortii (Houy) Cout.: Grundbladenes grund ikke indskaren. Nedre stængelblade meget bredstilkede. JV og
•
ssp. emarginatum (Le Grand) Fourn.: Grundbladene med hjærteformet grund, violformede. CV: Serra da Boa Viagem. Sj.
D. carpetamL111
llk.
40-BOcm. Grund.bladene æg-hjærteformede,
rundtakkede til tandede. 6-8 stængelblade. 2-3 kurve. Randkronerne 2-3mm brede. Over 1700m. NV.
Senecio. Brandbæger.
le Bl.adene 118_ r1dstrengede
2.
"
fjerstrengede
4.
2. Glat slyngplante
•••••••••••••••••••••••••••••• mikanioides
M.m. dunede, oprette planter
3.
3. 7-12 rødlilla eller blå randkroner .••••••••••• malvifolius
5-6 gule randkroner
petasitis
4e Ingen r andkrone~r
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5. Enårig. Kurvsvøbet rørformet
••••••••••••.••••••.• vulgaris
Flerårig. Kurvsvø1:)et klokkeformet
jacobaea
6. Halvbusk. Bladundersiden tæt
dfiltet
•.••.•••• cineraria
Urter. Blad11ndersiden ikke hvidfil te t
7.
7. Bladene hele til lappede ••.••.•••••.••..••••.•••.••••••• 8.
Stæ11gelb1adene fliged.e til f'jer~sni tdel te
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8. Enarige. Kurvene under 16mm brede

•••••••••••••••••••.•. , . :9.
F rarige. Kurvene over l
brede
10.
3. Kurvsvøbet kl
formet. Randkronerne ihvertfald først
udstae e
•••.••••• leucanthemifolius
Kurvsvøbet rørformet. Randkronerne
llede fra
begyndelsen
lividus
f
ii
10 5-6 randkroner
e ~
e
~
«.
10-20 :".'endkrone r
11.
11. Kurvsvøbet 6-8mm •.•••.•••••••••••••••••••••••••. pyrenaicus
"
10-l 5mm
12.
12. Frugterne fintdunede til ru * e
e
~
e
10 pe z i i
11
cloronj_ curn
glatte
13. Randkronerne rødlilla
11
gu.le
14.
14. Randkronerne kortere end det rørformede kurvsvøb
.•••••• 15.
11
klokkeformede kurvsvøb
16.
"
længe re 11
15. Blomsterstanden kirtelhåret
••.••••••••••••••••• silvaticus
u
ukirtlet
vulgaris
gallicus
16. Enårig. Bladene ikke lyreformet delte
Flerårig
•••••.••••••• jacobaea
17. Bladaf
~tene nogenlunde lige store
aquaticLU3
Bladene lyreformet delte
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Senecio mikanioides Walpers -3(-6)m. Stænglerne slyngende, spinkle, lidt kødede. Bladene 3-lOcm, runde til trekantet-nyreformede med 3-11 lapper eller kanter. Mange 5-7mm brede kurve uden
randkroner i sammensat halvskærm. (Az): MTGJPF. (Lu): NV og CV.
(S. an~ulatus L.f. Som den foregaende, mBn bl~dene ægformede og
kantede til bugtet-lappede. 4-6 gule randkroner. (Lu)?)
S. cineraria DC. Gråblad. 25-50cm. Dværgbusk med tæt hvidfiltede stængler. Bladene med 5 par kantede flige. Mange 12-15mm brede
kurve med 10-13 randkroner. (Az): SMTGPL. (Lu): NV og CV.
S. fuchsii Gmelin Pilebladet brandbæger. 60-150cm. Bladene lancetformede, 5-7 x så lange som brede, savtakkede. Stænglen mest
purpurbru.n. NV.
S. looezii Boiss.
30-lOOcm. Nedre blade 20-30x2!-7cm, svagt kruf3et-dunede ihvertfald pa undersiden. Bladene aftager hurtigt i
størrelse opad. 1-8 kurve med svagt kruset-dunede svøbblade. SV.
S. pyrenaicus L. 15-60cm. Bladene samlede midt pa stænglen, glat-:ce el1er svagt krushare de nedenunder. 3-8 kurve med svagt krushåret svøb. Over 1670m. NV som ssp. caespitosus (Brat.) Franca.

s.
•

doronicum (L.) L. Storblomstret brandbæger. 20-60cm. Grundbladene 10-25x2-6cm, lance"t,- til ægformede, Krus11are
undern.
4(-7) kurve. Frugterne glatte. CV som ssp. lusitanicus
)out. lvif;sj

e

S. malvifolius (L'H~r.) DC.
-120cm. Nedre blade 10-15cm, runde
og langstilkede, ofte med lapper på bladstilken og store øren,
ihvertfald de øvre svagt lappede. Mange kurve. Handkronerne
blegtrødlilla eller blalige. Az: SMTJFF.
S. petasitis (Sims) DC. Kæmpebrandbæger. -120cm. Planten dunet
og kødet. Nedre blade 5-20cm, m.m. runde og svagt lappede, med
hjærteformet grund cg langstiDcede. Mange kurve i ægformet top.
( Az): J?~:J
S. jacobaea L.

Engbrandbæger. Udbredt.

S. aouaticus
11 Vandbrandbæger. 2 underarter:
ssp. aouaticus: Bladafsnittene spidsvinklet udst~ende. Az: M. Lu
ssp. barbareifolius (Wimmer & Grab.) Walters: Bladafsnit-tene
retvinklet udstaende. Lu: NV.
S. gallicus
lld. Fligøret brandbæger. 10-40cm. Stænglerne
rødlige og stribede. Bladene med smalle, tandede og nage~ omrul-

186~
lede, ofte retvinklet udstående flige; mellemste og øvre med
tandede til fligede øren. N, CV og SV.
Senecio leucanthemifolius Poiret Okseøjebrandbæger.
cm.
Ofte meget kødet. Ganske foranderlig. Bladene ofte omvendt ægformede, tandede eller groft fjersnitdelte. Mest kystnær. SV.

S. silvaticus L.

Skovbrandbæger. N, C og SØ.

S. lividus L. Fennikelbrandbæger. 20-40cm. Med fenni llugt.
Planten fåhåret forneden og m.m. kirtelh~ret i toppen. Bladene
glatte el r noget kirtlede, m.m. lappede. Udbredt.
S. vulgaris L.

Alm. brandbæger. Az Lu: Alm.
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Llalendula. Morgenfrue.

1. Randkronerne oftest under 2 x svøbet. Enarig
ti

2. Bladene 7-14 cm
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3. Bladene m.m. tæt kirteldunede, of-ce ret
de algarbiensis
11
svagt e
r ikke kirteldunede 1 ikke kødede
4.
4. Blade og stængler hvidfiltede
••••••••••••••.••. tomen-cosa
li
li
li
grønne og dunede
lusitanica

Calendula lusitanica Boiss. 20-50cm. Opret eller udbredt. Bladene svagt kirteldunede eller halvglatte. Kurvene mest 2-4cm
brede. Randkronerne gule, under-ciden rødspidsede. CV,
og SV.
C. tomentosa Tiesf.
20-50cm. Stænglerne udbredte eller ops-cigende. Kurvene oftest 4-Scm brede. SV.

8. algarbiensis (Boiss.) Nyman 20-50cm. Stænglerne liggende.
Kurvene 2-3fcm brede. Randkronerne gule, under-ciden rødspidsede.
CV,
og SV. Langs kysten.

C. officinalis L.

Morgenfrue. (Az)

C. arvensifJ L. Agermorgenfrue. 15-25cm. Ofte temmelig grenet.
Bladene m.m. helrandede 1 3-Bcm. Kurvene 2-3cm brede. Randkronerne orange eller gule, ski ve kronerne af sarmne farve. Az Lu
Arctotis stoechadifolia Bergius Bjørneøre. -lm. Hvidfiltet
flerarig med liggende stængler. Bladene 3-10xi-3cm, omvendt ægformede til smalt aflange, helrandede til lyreformede. Kurvene
4-7cm brede med m.m. hindeagtige svøbblade med et sylformet
'"'1T"l
ve d næng. (1)
.u : v,rv og ;::,v
K 1·t
l
ter.
l

1

Arctotheca calendula (L.) Levyns En~rig. Bladene lyreformede
med hvidfiltet underside. Kurvene 3-Scm brede. Ydre svøbblade
ofte med et fjerfliget, hindeagtigt vedhæng. Ski ve kronerne grøn-·
ligt s o r te . ( Lu ) : NV , C'/ og SV •
Gazania rigens (1.) Gaertner Påfugleblomst. -50cm. Liggende
flerårig. Bladene 3-Bcm, m •• rn. aflange, helrandede, langstilkede med tæt hvidfiltet underf-3ide. Kurvstilkene oprette, 8-2 5cm.
Kurvene 5-Bcm brede. Skivekronerne orange. (Az): FT. (Lu): SV.
~arlina corymbosa L. Skærmbakketidsel. 20-50cm. Glat eller fåh~ret fler~rig med ofte mange kurve i halvskærm. Udbredt.
C. racemosa L. Guldbakketidsel. 10-40cm. M.m. filtet enirig.
Kurvene i grenenderne og stænglens forgreningspunkter. C og S.
Atractylis guJru11ifera L.
Lavt strålehovede. Ingen stængel. Bla·dene 15-40x5-12cm, fjerfligede og kraftigt tornede. Den enlige
kurv 3-?cm bred med rødlilla blomster. C og S.
A. cancellata L.

Enårigt str~lehovede. 6-25cm. Stænglerne

1

hvidfil.tede. Bladene smal.t l.ancetformede rnBd fint tornet-tandet
rand. De øvre blade omgiver kurven som et svøb. Kurven ægformet,
5-15x5-12mm. Kronerne rødlilla. CØ og S.
Xeranthemum cylindraceu_m Sibt'n.& Sm. But papirsbl.omst. 15-60cm •
.c~narig med hel.randede blade med hvidfil. tet underside. Svøbbladene hindeagtige, de ydre med en hvid g harplet midtpa, de indre
10-13rnm, lyse røde , m.m. opret; te • NØ.
Echinops strigosus L. 20-lOOcm. Bladene med s vharet over- og
hvidfiltet underside. Kurvansamlingen
7cm bred, blalig. C, S.
Arctium minus Bernh.
lVlT • Lu: Udbredt.
Staehelina dubia L. Smalbladet fjerkurv. 20-40cm. Grenene hvidfiltede. Bladene linje-lancetformede, bugtet-tandede, mørkegrønne ovenpci, hvidfil tede nedenunder. 1-4 kurve sammen pa 15-20x3--5
mm. Svøbbladene grønne med rødlig spids. C og S.
,Jurinea hu.In.il.is (Desf.) DC. Lav bisamtidsel. 3 5cm. All.e blade
i roset, 6-Bcm, med
te lapper eller fl.ige med indrullet rand,
undersiden hvidfiltet. Stænglen 0-4cm. :i. rød kurv med sylformede
svøbbl.ade. Klippeskr~nter og kalkurer. CØ.
Ca.ra_1lllSs

1'idsel.

1. Kurvene aflange til cyl.indriske .•.••••••••••••••••••.••. 2.
kl.okke- til kugleformede
5.
2. 8-10 par bladl.apper .•••.•.••••••.•••••••••••••• meonanthus
2-5
fl
li
3.
3. I?l.erårig. Kronen 14-16rnrn •••••••••.•••••••••.•••• asturicu.s
11
1-2-i::,rig.
10-14mm
4.
4. Øvre kurve 1-3 samr:ien • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • pycnocephalus
0
"
4-8
"
tern1if'lorus
5. Kurvene 15-20mm. Kronen 12-15mm ••••••.••••••••• bourgeanus
11
11
20-50mm.
16-30mm
6.
6. Kurvene oftest 3-5 sammen, 20-30mm ••••••••••••• carpetanus
11
enlige, 25-50mm
7.
7. Ydre ::wøbblade S-formet bøjede .••••••.••.•••••••. platypus
11
11
ikke S-formet bøjede
8.
8. Fnokken 13-18mm. 5-8 par bl.adlapper ••.••••••••• sandwithii
11
II
18-22mm. 8-10 par
broteroi
Carduus broteroi Welw. -80cm. Kurven 3-5x3i-6cm, dybt navleformet ved grunden. Mellemste svøhbl.ade 2-2~rmn brede, med gennemgaende midterribbe. CV og CN.
C. sandwi thi i Kazmi Ku.rven 2 5-30x40-45mm, med af~1kåre t grund.
Ivie 11.emste svøbblade l ±-2frrHn brede, midte rr:i. boen fremtrædende i
ydre halvdel. NØ og CØ.
C. platynus Lange -85cm. Kurven 3-4x3-6cm, n~ppe navleformet
ved grunden. Kurvstil.ken indtil 3mm tyk. Mell.emste svøbblade 2-3
mm brede, midterribben fremtrædende i øvre 2/3. N og CØ.
C. bourgeanus Boiss.& Reuter -40cm. Enårig. 6-8 par bladlapper.
Kurvene næsten siddende eller op til lem s~il.kede. Kurvsvøbet
til.trykt og linje-syl.formet. SØ.
C. asturicus Franco -40cm. Flerarig med grafiltet stængel.
Bl.adlappernes endetorne indtil 10mm. Kurvene 3-5 sall.l"Ilen, 10-18
x 3!-8mm. Svøbbladene hindekantede. 800-1600. Bjærgenge. NV.
C. carpetanus Boiss.& Reuter -50cm. Flerarig med hvidfiltet
stængel. Bladundersiden hvidfil.tet. Svøbbladene hindekantede.N.
C. meonanthus Hoffm.& Link 1-2
g. -65cm. Kurvene 15-20x8-12
mm, ofte 2-8 sammen. Stænglen halvglat. Svøbbladene højst Jimm
brede. CV og s.
C. tenuiflonis Curtis Smalhovedet tidsel. -75cm. 1-2-irig med
spindelvævsha.ret stænge 1. Svøbbladene l!-2rmn brede, glatte. Az
Lu; Alm.
11

188.
Carduus pycnocephalus L. F'iltidsel. -8Ccm. Enarig. Stænglen
spindelvævshåret,
gråfiltet øverst. Svøbbladene 2-2lmm brede,
spindelvævshårede. (Lu): CV. M.sj.
Cirsium. Tidsel.
1. Bladoversiden finttornet
.•••.••••••••••••••••••••• vulgare
11
ikke finttornet
2.
2. Stænglen bladet indtil toppen. Kurvene 6-15mm brede
••••• 3.
11
uden blade foroven. Kurvene 20-35x20-45mm
5.
3. Stænglen tornet-vinget til det øverste blad •••••• palustre
"
trind og uvinget foroven
4.
4. Kronen rød lilla. J:i'nokken 8-12mm • • • • • • • • • • • • • • • • flavi spina
11
"
bleglilla.
20- 30mm
arvense
,. Stængelbl>adene lapped.e til fligede
.. o e . * •• e
fiJ~ipendul1;.m
11
helrandede til tandede
6.
6. Stænglen kun med få og små, reducerede blade •• vvelvvitschii
11
med veludviklede blade
monspessulanum
8

Cirsium vulgare (Savi) Ten.

fi

Horsetidsel. Az Lu

C. filipendulum Lange Hedetidsel. 25-80cm. Med lane;e, unde.cjordiske udløbere. Oftest ugrenet, med 1-3 kurve. Bladene med 3-5
lapper. Svøbbladenes spids ofte udstaende. 2 underarter:
ssp. filipendulum: Grundblade med en stilk pa l/3-! x pladen.
Nedre stængelblade 2-6cm brede. Kurvene 20-25mm. Fnokken 14-18mm.
NV og CV.
ssp. grumosum (Hoffm.& Link) Franco: Grundbladene næsten siddende. Nedre stængelblade 5-8}cm brede. Kurvene 25-35mm. Pnokken
18-22mm. NV, SV og CN.
Cirsium welvvi tschii CosE,on 20-80cm. Grundbladene aflange, 6-30
x 1-2-~cm, hårede og med tynde, gule torne pa 4-8rrn1 i randen.
3-7 små stængelblade. Kurvene mest enlige, langstilkede. C, SV.
C. monspessulanum (L.) Hill Pilebladet tidsel. 30-200cm. Bladene friskgrønne, nedløbende, ofte glatte, skinnende, med tynde,
bøjelige, l-5mm lange randtorne. 3-5 kurve i halvskærm. Uddød?
C. palustre (1.) Scop. Kærtidsel. N og CV.
C. :flavispina Boiss.
(C. pyrenaicum (Jacq_.) All.) 30-150cm.
Bladene læderagtige og bølgede med kraftige torne pa 8-12mm.
3-3 mest tætsiddende kurve. Våde steder. DL: Campa~h~ ved Porto.
C. arvense (L.) Scop. Agertidsel. Az: G. Lu: N, C og SV.
Picnomon acarna (L.) Cass. Tornsvøb. 20-50cm. Grat spindelvævsfiltet enarig. Stænglen med finttandede vinger. Bladene nedløbende. Kurvene i nøgler, omgivne af de øvre blade som en slags
svøb. Svøbbladene med en krU.1"TIITle t, fjerfliget spids. NØ, C og S.
Notabasis syriaca (1.) Cass. Spydtidsel. 20-150cm. Enårig.
Stænglen uvinget. Bladene læderagtige, de øvre fjersnitdelte og
stort set reducerede til ribberne; omgiver kurvene som et svøb.
Ptilostemon casabonae (1.) Greuter Elfenbenstidsel. 40-lOOcm.
Bladene m.m. lancetformede, helrandede, med randgrupper af 2-4
5-15mm lange torne. Kurvene m.m. siddende i et langt ak~::;, 15-25
mm. (Lu) : CV.
Galactites tomentosa Moench Kamtidsel. 15-lOOcm. M.m. hvidfiltet enårig. Bladene hvidårede eller hvidbrogede ovenpa, hvidfiltede nedenunder, ret smal.fligede med spidse
torne. 1-flere
kurve sammen. Svøbbladene med en spids torn med furet overside.
Kronerne lyst rødlilla. Az Lu: Alm.
Ono:pordum. JEselfoder.
1. Stængler og blade m.m. grønne, ikke filtede
••••• nervosum
11
11
11
m.m. tæt grfi- eller hvidfil tede
2.
2

~

Svøbbladene linj e-sy·lf orrnede
... e
11
lancet;- ,:;il ægformede

•

e •

••

,, • • • • • •
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•

acan thi un1

3.
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J.

Stænglen spredt tornet. 5-7 par bladlapper
11
tættornet. 8-10 par bladlapper

-~
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macracanthum
illyr:i.cum

Alm. æselfoder. N.

-270cm. Stænglen gullig og korthare t. Bladene
indi;il 50x20cm, grønne med hvidlige årer. Kurvene 35-50x]0-50mm.
C og S.

C. nervosuJn dol ss.

C. macracanthum SchotU3boe -150cm. Stænglen hvidulden. Bladene
indtil 40x20cm, grå ovenpå, hvide nedenunder. Svøbbladene med skeformet grund og en 15-]0mm lang spids med indrullet rand og en
torn på 6-7mm. SØ.
C. illyricum L. /Eghovedei; æselfoder. -130cm. Bladene hvid- til
grå.filtede, indtil 55xl5cm. Svøbbladene 5-7mm brede, ofte lillaspidsede og ofte tilbagebøjede. NØ. M.sj.
Cynara. Ærteskok. Blomsterne blå.
1. Blade og svøbblade uden torne
••••••••••••••••••••• scolymus
11
11
"
med torne
2.
2. Stængelløs. Mellemste svøbblades torn under 7mm tournefortii
11
11
11
Med stængel.
mindst 10ITL'11
3.
3. Stængelbladenes flige linjeformede og indrullede
••• humilis
11
11
lancetforme de oe; flade
4.
4. Bladene indtil 20xl2cm, med torne på 4-6mm •••• algarbiensis
11
11
11
"
50x]5cm,
"
15-35mm
cardunculus
Cynara scolymus L. Ærteskok. -2m. Bladene op til 80x cm, 1-2 x
del te eller m.m. helrandede. Kurvene 8-15cm brede med lrndede,
tornløse svøbblade. Dyrket.
C. humilis L. Smalflie;et æri;eskok. 15-SOcm. Stænglen ofte hvidfiltet, bladundersiderne ligeledes. Bladoversiden grøn. Nedre
blade 2 x del te. Kurvene 30-60x20-45mm, svøbet rødli.lla t. C og S.
C. algarbiensi s '~osf,on 10-50cm. S1;ængler og bladundersider hvidfilte de, bladoversiden bl~grøn. Stængelbladene 7-20cm. Kurven 1535mm, ægformet. Ydre svøbblade tilbagekrummede. S.
C. cardunculus L. Spansk ærteskok. 20-lOOcm. Bladunder den hvidfiltet, oversiden friskgrøn og kortfiltet. Bladtorn.ene gule og 1535mm. Kurvene 4l-6x4-5Jcm, med svøbtorne pa
5cm. C og S.
C. tournefortii Boiss.& Reuter Bladene 15-35cm, 1 x fligede, grafiltede nedenunder. Kurven 4-8cm 1 svøbtornene 4-7rr@. SØ. Sj.
Silvbi..:tm marianum (L.) Gaertner Marie dsel. 20-150cm. Toa.rig.
Nedre blade store og brede, 25-5Ccm, skinnende og læderag ge,
hvidbrogede med kraf-i:;ige torne. Kurvene 2ft-4cm. Svøbbladene med
en lang, furet og noget nedadbøjet torn pi 2-Scm med mindre sidetorne midtpå. Az: SGTF. Lu: Udbredt.
Cheirolophus sempervirens (L.) Pomel Ru knopurt. 30-60cm. Fle
ig med lancetformede blade, helrandede foroven, ofte med 2 fodfligsagtige flige nederst. Grenene bladede til spidsen. Kurven 1520mm. Vedhænget m.m. rundt med frynser 2 x dets bredde. C og S •
..:;. uliginosus (Brat.) Dostal Sumpknopurt. -150cm. Bladene lancetformede, de nedre tandede. Grenene uden blade yderst. Kurven
15-20mm. Vedhænget halvkredsformet mea. ra, korte og stive frynser. Sumpe og moser. NV og CV.
Serratula. Skær.
1. Blomsterne gule. Alle blade udelte
•••••••••••••• flavescens
11
røde til rødlilla. Bladene m.m. fligede
2.
2. Kurvene 15-20mm, samlede i en åben top ••••••••••• tinctoria
11
20-40mm, enlige eller 2-6 sammen
3.
3. Stængelløs eller stænglen højst 6cm ••••••••••••••• monardii
Stænglen mesi; over 10cm.
4.
4. stængelbladene gradvist aftagende i størrelse opad
••.••.• 5.
11
meget forskellige fra grundbladene
8.

190.
S® Gru_r1dblade:r1es stilk læ.rigere er1a~ placlen
4!/0•~@lll~~"•••e.••(l)o• 6.
11
11
"
kortere 11
7.
6. Svøbbladenes stak l!-3(-4)mm •••••••••••••••••••• abulensir::
11
"
3-7 mm
estremadurensis
7. Nedre stængelblade under 12cm. Kurven 20-30xl2-20mm baeti.ca
11
11
mest over 12cm. Kurven 30-40mn1
alcalae
8. Kurvsvøbet 30-35mm, med afskåret-navleformet grund
acanthocoma
Kurve;:wøbet 22-30mm, med afrundet grund
barrelieri

Serratula tinctoria 1. ssp. seoanei (Willk.) Lainz

Engskær. N.

S. monardii Dufour Grundbladene 3-12xl-3!cm, aflangt-lancetformede, ofte bølget-tandede. Stængelbladene smallere, ofte fjerfligede. Kurvene enlige e
r 2-6 ;;:3ammen, 2-3cm, ægformede.c,s.
S. abulensis }'au 5-38cm. Stænglen svag-i:; uldhåret. Bladenes sideribber utydelige. Grundbladene 5-lOcm, mest tandede. Stængelbladene smallere, undertiden fligede. Kurven enlig, 25-50mm,
med afrundet grund. Svøbbladene med 7-9 ribber yderst. CV og s.
S. estremadurensis Franca 20-50cm. Stænglen løst uldhåret. Sideribberne i bladene tydelige. Nedre blade hele, øvre tandede
til fligede. Kurven enlig, 27-35mm, med afskåret-navleformet
grund. Svøbbladene med 3-5 ribber yderst. CV.

t,l

S. baetica DC. 20-50cm. Stængelbladene savtakkede eller sjældent bugtede, brungrønne som tørre. Kurven enlig. C og S som
ssp. lusitanica Cant6 med kurvssvøbtorne på 5-lOmm.

@

S. alcalae Cosson 15-40cm. Stængelbladene fjerfligede med aflange og m.m. spid se afsnit. Kurven. enlig. ,)V og SV som ~
aristata Franca med kurvsvøbtorne pa 4-9mm.
S. acanthocoma Franca 8-25cm. Grundbladene 4-8cm, lancetformede og bugtet-tandede, stilken !-1 x pladen. Nedre stængelblade
lyreformede. Kurven enlig. Svøbbladene l-2mm brede med en torn
på 6-9mm. Kronen 28-35mm. Fnokken 16-20:mm. CV og S.
,..,~. b arre 1·1er1. :u_our
D f
i=<?·
"~runao
-,1 actene
' 1 6- cm, æg f ormede
u-~Jcm.
~~elliptiske, finttandede til fligede; stilken ca.= pladen.
nedre stænge 1 blade lyreformede. Kurven enlig. Svøbbladene 1-}-3
rmn brede med en torn på 16-20mm. Kronen 22-28mm. :Fnokken 16-2
S. flavescens (L.)
iret 30-70cm. Alle blade hele, 10-25xl-5
cm, m.m. lancetformede, brodtandede, gradvist mindre op ad
stænglen. 1-5 kurve på 25-40mm. Svøbbladene med l-6mm lange,
ofte nedbøjede torne. 2 underarter:
ssp. flavescens: Grundbladenes stilk= pladen. Svøbbladenes
1""V
KY'OV\Pr-,,-,rcr
c::
..
u
J..e bo-u 1 e
.1 6
t o.J.._Y,r\ ?X2 -0?-mm
ssp. leucantha (Cav.) Cant6: Gru.ndbladenes s,:;i
kortere end
pladen. Svøbbladstornen l~-3nun. Kronerne gule eller hvide. S.
1.
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Leuzea conifera (L.) D..;. Kogleknopurt. 5-30cm. Stænglen hvidulden, med blade op til kurven. Bladene hvidfiltede nedenunder,
helrandede til lyreformede. Kurven kogleformet, enlig, 4x3cm,
med snæver munding. Mellemste svøbblade fintdunede med rødligbrunt vedhæng. NC, C og S.
L. rhaponticoides Graells 90-170cm. Stænglen fabladet foroven.
Bladene fligede, svagt spindelvævsdunede nedenunder. Kurven
kugleformet, 6-8cm bred. Mellemste svøbblade svagt fintdu::1.ede
med rødbrunt vedhæng. NØ.
, . F.1011m.cz.
v T.ulnn.
•
2 u-ovcm.
-\ n,-..
.
• f o.1.1a
0l,æng 1 en bl~a d-..Løs øverst;.
L • 1.ong1·
Nedre blade lance ormede, helrandede eller med pilformet
5 rund, undersiden hvidfiltet. Kurven 4-6cm bred, kugleformet.
Mellemste svøbblade glatte, med kastanjebrunt vedhæng. CV, SV.
Volutaria crupinoides (Desf.) Maire 25-90cm. EnArig. Nedre
n

n

ir

n

.J..

191.
stængelblade med 4-5 par dybe flige, 2-4mm brede; de mellemste
med linjeformede flige. Kurvene 12-15rnm, i halvskærm. Svøbbladene lysegrønne med sort spids. Randblomsterne store og bla, skiveblomsterne mindre og orange. E: Costa Bela. M.sj.
Mantisalca salmantica (L.) Briq.& Cav. Stiv knopurt. 30-100 cm.
2-flerarig. Stænglen opret, kantet og stivharet. Bladene 8-12cm,
de nedre fjersnitdelte, de øvre linje-lancetformede. Kurven 1015mm, ægformet, langstilket. Frugterne ca.3mm, tværrynkede, med
en skæv spids, omgivet af fnokken. NØ, ~ og S.
Centaurea. Knopurt.
1. Mellemste kurvsvøbblade uden vedhæng •••••••••••••••••••• 2.
11
"
med
"
3•
2. Blomsterne rødlilla. Bladene uldharede
•••••••••• vicentina
11
gule. Bladene glatte
africana
3. Vedhænget helt, laset eller finttandet
••••••..•••••••.•. 4.
"
tornet eller frynset
6.
4. Vedhænget med brodspids •..•••••••••••••••••••.••••••• alba
11
"
uden
5.
5. Kurven ind til 14mm bred •..••••.••••••••••••••..• vinyalsii
11
2}-8 cm bred
Leuzea-slægten
6. Stænglerne 0-2cm ••••.•.••..•.••••••••••••.••••••• luisieri
"
over 5 cm
7.
7. Vedhænget tornet ••••.••.•••••••••••••••••••••••••••.•••• 8.
"
frynset, højst med en lille, kort torn
13.
8. Toårig. Midterste torn 8-40mm, kraftig og gul •• calcitrapa
1-flerårig. Midterste torn mest under 8 mm
9.
9. Vedhængets torne nogenlunde lige store
••••••••••••••••• 10.
Midterste torn lang, de andre korte eller er frynser
11.
10. Vedhængets torne 3-9mm • • • • • • • • • ø ø ø e • • • • • • • sphaerocephala
"
"
indtil 3mm
aspera
11. Stængelbladene nedløbende, oftest hele
•••.•••• melitensis
11
ikke nedløbende, fligede
12.
12. Vedhænget med 10-12 par frynser •••••.•••••••••..• collina
li
"
5-9
"
"
orna ta
13. Vedhænget ikke nedløbende pa svøbbladene
•••••••••••••• 14.
11
nedløbende pa svøbbladene
15.
14. Vedhænget lancetformet ••••••••.••••••••••••.••••••• nigra
"
halvkredsformet til rundt
Cheirolophus-slægten
15. Vedhænget danner en smal kant helt ned til grunden
16.
11
højst! nedløbende på svøbbladet
18.
16. Vedhænget uden frynser, med en fjergrenet torn .•• pullata
''
med frynser, uden torn
17.
17. Flerårig. 15-25cm høj. Stænglen ugrenet ••••••• triumfetti
11
1(2)årig. 20-60crn høj.
grenet
cyanus
18. Stænglerne fågrenede. Kurvene 10-25mrn brede
.•••••••••• 19.
"
ret grenede. Kurvene 4-lOmm brede
20.
19. 5-20cm. Kurvsvøbet 10-15mm bredt .•••••••••••••••• crocata
II
20-50cm.
"
15-25mm
prolongoi
20. Kurven 13-20mm høj. Stængelbladene m.m. hele
••••• exarata
"
7-13 mm 11
"
delte
21.
21. Mellemste svøbblade tydeligt ribbede. Brodden 0,3-lmrn
22.
11
11
"
utydeligt
"
-t-2l mm
24.
•••• melanosticta
22. Kurven 9-10x5-7mm. 4-6 par sorte frynser
11
10-12x7-13mm. 5-9 par lysere frynser
23.
23. Vedhængets brod 0,7-lmrn, frynserne }-lmm ••••••• coutinhoi
11
"
0,3-0,6mm, frynserne l,2-l,8mm
herminii
24. Kurven 7-9mm høj. 4-5 par frynser på 0,5-0,8mm
micrantha
11
10-13mm høj. 5-9 par frynser på 0,8-2mm
25.
25. Frynserne l,5-2mm ••••.•••••••••••.••..•••••• rothmalerana
11
o,8-1,5mm
26.
26. Frynserne sorte eller mørkebrune. Kurven 7-9mm bred limbata
11
hvidlige til brune. Kurven 3-6mm bred
aristata
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Centaurea vicentina Welw.
(C. fraylensis Sch.Bip.). -50cm. Liggende til opstigende. Bladene uldhåret-lådne, stilkede; de nedre
15-22x7-10cm, udelte til lyreformede; de øvre fligede. Kurven
12-15mm bred. Mellemste svøbblade 2-4mm bredt hindekantede. SV.
C. africana Lam.
50-lOOcm. Nedre blade 18-22x8-12cm, hele og
finttandede, stængelbladene mere delte. Kurvene 12-20mm brede.
Svøbbladene 5-ribbede, de mellemste smalt hindekantede. Blomsterne bleggule. C og SØ.
Tungeknopurt
C. collina L. Bakkeknopurt. 20-60cm. Bladene m.m. ru, de nedre
1-2 x delte, sjældent hele, fligene 3-9mm brede. Kurvene 13-20mm
brede. Svøbbladene gullige med en brun torn på 3-12mm. CV og s.
C. ornata Willd. 15-80cm. Grundbladene 1(2) x delte, afsnittene
i-5mm brede. Kurven 10-25mm bred. Tornene 5-25mm lange. 2 ssp.:
ssp. ornata: Bladfligene !-2fmm brede. Kurvene l0-15mm brede.
Tornene 5-15mm. Kronerne gule. Fnokken hvid. NØ, C og S.
ssp. interrupta: Bladfligene 2f-5mm brede. Kurvene 15-25mm brede. Tornene 15-25rmn. Kronerne orangegule. Fnokken gul. N og S.
C. crocata Franco 5-20cm. Spindelvævsdunet. Yderste grundblade
m.m. helrandede, de indre fligede, stængelbladene ligeledes.
Kurven 10-15mm bred. Mellemste vedhæng trekantede og dækker
svøbbladene helt, med en brod på indtil 2mm, sorte, med 9-12
par brune frynser. Blomsterne orangegule. Fnokken gul. SV.
C. prolongoi DC. 20-50cm. Stænglen udelt eller svagt grenet.
Bladene m.m. glatte, grundbladene lancetformede og helrandede,
nedre stængelblade lyreformede. Kurven 15-18mm bred. Vedhænget
bredt trekantet til halvmåneformet, dækker ikke svøbbladene helt,
mørkebrunt med 7-9 par frynser på 2-3rnrn. SV.
C. luisieri Samp. Rosetplante med spindelvævsfiltede 1-2 x delte blade. 1-4 kurve på 15-25mms bredde. Svøbbladene gule. Ydre
og mellemste vedhæng med en krogbøjet torn på 8-lOmm. Blomsterne
lyserøde. BA: Nær Tabua90.
C. rnicrantha Hoffm.& Link 30-70cm. Stærktgrenet i øvre 2/3. Bladene grønne ovenpå, uldhårede nedenunder, de nedre m.m. hele,
stængelbladene f~erfligede. Kurvene 1-2 sammen. Vedhænget mørkebrunt. Fnokken l13 -2-2 mm. N.
C. lirnbata Hoffrn.& Link 20-60cm. Stænglen spindelvævsfiltet
med glatte grene. Vedhængets brod f-lmrn; 5-7 par frynser. 2 ssp:
ssn. limbata: Indtil 35cm høj. Kurvene nikkende. Vedhænget 1-i x
sa langt som bredt med udbøjet brod. NV og CV.
ssp. geresensis (Arenes) Franco: Indtil 60cm høj. Kurvene oprette. Vedhænget ofte lidt bredere end langt med m.m. opret brod.NV.
C. rothmalerana (Arenes) Dostal 30-50cm. Kraftigt grenet fra
grunden. Vedhænget brunt til sortebrunt, som en m.m. ligesidet
trekant, med en brod på 0,8-l,5mm. CØ.

c. aristata Hoffm.& Link 20-70cm. Stærktgrenet i øvre halvdel.
Bladene grønne og ru, ikke spindelvævsfiltede. 3 underarter:
ssp. aristata: Kurvsvøbet aflangt og glat. Vedhænget 2 x så
langt som bredt, brodden 1t-2trr1~. Frynserne hvidlige. CØ og SØ.
ssp. exilis (Arenes) Dostal: Kurvsvøbet aflangt-krukkeformet.
Vedhænget ligesidet trekantet, brodden 0,8-l,3mm. Frynserne
kastanjebrune. Kurvsvøbet glat. CØ.
ssp. langeana (Willk.) Dostal: Kurvsvøbet m.m. klokkeformet og
m.m. uldhåret. Vedhænget ligesidet trekantet, brodden 0,8-l,3mm.
Frynserne hvidlige. N og CV.
c. coutinhoi Franco
rede. C.

30-50cm. Bladene grønne og ru, svagt uldha-

C. melanosticta (Lange) Franco 35-70cm. Stænglen m.m. glat.
Bladene ru. Vedhængene sorte eller sortebrune, lf x så brede som
lange, med en brod på 0,3-0,5mm. NV.

193.
Centaurea herminii Rouy 20-45cm. Grenet fra grunden. 2 ssp.:
~sp. herminii: Vedhænget indtil 1mm bredt, rødbrunt eller sortagtigt. Frynserne mest ensfarvede. N.
ssp. lusitana (Arenes) Franca: Vedhænget 1-ltmm bredt, sort.
Frynserne tofarvede. NV.
Centaurea exarata Cosson 30-40cm. Stænglerne u- eller svagt
grenede. Bladene m.m. lancetformede, de nedre stilkede, de øvre
siddende. Vedhængene rødlige, med frynser på 1t-2mm. C og SV.Sj.
C. calcitrapa L. Stjærnetidsel. 20-lOOcm. Toårig. Nedre blade
1 x delte med lancetformede flige. Kurvene siddende, omgivne af
de øvre, hele blade, 6-8mm brede. Kronerne blegt rødlilla. Udbr.
C. sphaerocephala L. Sandknopurt. 5-70cm. Oftest opstigende.
Nedre blade lyreformede, klæbrige og m.m. sanddækkede. Kurvene
enlige, l-3i-cm brede. Vedhænget med 5-9 gule torne. 3 ssp.:
ssp. sphaeroce~hala: ~lade~e ikke nedløbende. Kurven 15-20mm
bred. Tornene -5mm. ' "' og S.
ssp. polyacantha (Willd.) Dostal: Bladene ikke nedløbende. Kurven 25-35mm bred. Tornene 6-9mm. NV og CV.
ssp. lusitanica (Boiss.& Reuter) Nyman; Bladene m.m. nedløbende.
Kurven 8-20mm bred. Tornene 2-5mm. C.
C. aspera L. Raspeknopurt. 20-50cm. Toårig. Kurvene kugleformede, 6-20 mm.
Svøbbladene blegt rødlige med oftest 3-5 små torne i spidsen. 2 underarter:
ssp. aspera: Kurven ca. 20mm bred. Stængelbladene fjerfligede, de
øvre m.m. lancetformede. Kurvsvøbet med 3-5 torne. NØ, CV og SV.
ss
stenophilla (Dufour) Nyman: Kurven 8-15miu bred. Øvre stænge blade sma t linje- til trådformede. Kurvsvøbet 3-tornet. Ag

1.

C. melitensis L. Vinget knopurt. 30-60cm. Talrige, 7-9mm brede
kurve. Vedhænget lyst med en torn på 5-8mm og 1-3 par småtorne.
1(2)årig. (Az): SGJPC. Lu: Udbredt.
C. alba L. ssp. strepens (Hoffm.& Link) Afonso Rasleknopurt.
10-30cm. Nedre blade 1 x fligede. Kurvene 8-lOmm brede. Vedhænget dækker svøbbladene, klart-hvidt med en brun plet, skinnende,
laset-frynset med 3-5 tandede lapper og en brod pa l,2-l,8mm.
Randkronerne lyst rødlilla, de indre hvide. Øvre Tejo-dal.
C. vinyalsii Sennen ssp. approximata (Rouy) Dostal Uldknopurt.
20-70cm. Bladene ru eller dunet-uldne, de nedre bugtet-lappede
til helrandede, med spydformet eller øret grund; de øvre linjeformede. NV og CV.
C. nigra L. ssp. rivularis (Erot.) Cout. Sorthovedknopurt. 30lOOcm. Nedre blade m.m. lancetformede. Vedhængene lancetformede,
dækker kurvsvøbet helt, kastanjebrune, med 10-12 par indkrummede
frynser. Kurven 12-15xl0-20mm. N.

c. triumfetti All. ssp. lingulata (Lag.) Dostal Fløjlsknopurt.
10-30cm. Bladene gråfiltede, de nedre aflangt spatelformede,
fjærnt tandede. Blomsterne blå. NØ.
C. cyanus L.

Kornblomst. (Az): FJ. (Lu): NØ og

es.

C. pullata L. Svøbknopurt. 5-45cm. Enårig. Bladene bugtede til
lyreformede. Kurvene omgivne af blade, blåblomstrede. Svøbbladene med en sort rand og en blød, fjerformet, gul torn. C og S.
Crupina vulgaris Cass. Krybefrø. 20-50cm. Slank enårig. Bladene
1 x delte med finttandede, l-2mm brede flige. Kurvene rødlilla i
en åben halvskærm, 8-15x3-5mm. Svøbbladene lanceuformede, ofte
med rødlilla spids. :Fnokken først gul brun senere sort. NØ, C, SØ.
Cnicus benedictus L. Korbendikt. 20-60cm. Enårig. Bladene aflange, lysegrønne, med hvidåret underside, fint tornet-tandede, de
nedre m.m. delte, de øvre m.m. bølgede, de øverste omgiver kurven som et svøb. NØ, CØ og SØ.
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Carthamus tinctorius L. Saflor. 10-60cm. M.m. glat enarig. Bladene lancet- til æg-lancetformede, med tandet og finttornet
rand, udelte. Kurvene 3cm brede, omgivne af højblade, pæreformede. Blomsterne gule, orange eller rødlige. (Az): F. (Lu): SØ.

C. lanatus L. Gul svøbtidsel. 30-60cm. M.m. ulden-lådden enårig.
Bladene tidselagtige, fjerfligede. Kurvene enlige med højblade
under sig.
Gule blomster. 2 underarter:
ssp. lanatus: Stænglen stråfarvet. Tornene danner en spids vinkel med bladranden. Gule blomster. NØ, C og S.
ssp. baeticus (Boiss.& Reuter) Nyman: Stænglen hvidlig og glat.
Tornene retvinklet anbragte. Lysegule blomster. Ag
Carduncellus caeruleus (L.) C.Presl Blå æselkurv. 30-60cm.
Ugrenet flerårig. Bladene lancetformede med finttornet rand, meget forskelligt indskårne. Kurvene oftest enlige, blablomstrede,
omgivne af udstående højblade. Svøbbladsvedhænget })runt og fliget. C og S.
Scolymus maculatus L. Hvidkantet gyldenrod. 15-90. Planten
stærkttornet som en tidsel, men med gule, cikorielignende blomster. Enårig. Blade og stængelvinger med en fortykket, hvid
kant. Kurvene i en slags halvskærm. ~ og S.
S. hispanicus L. Alm. gyldenrod. 20-SOcm. 2-flerårig. Som den
foregående, men ikke hvidkantet. Kurvene i en smal top. (Az): F.
Lu: Udbredt.
Cichorium intybus L.

Cikorie. Az Lu

C. purnilurn Jacq. Vild endivie. (:J. endivia ssp. divaricatun1).
5-5Ccm. Ligner den foregående, men enårig og udpræget stivhåret.
Kurvstilkene kølleformet fortykkede. Fnokken ca. 1/6 af frugten.
(Az): F. Lu: C og SØ.
Catananche lutea L. ssp. carpholepis (Sch.Bip.) Nyman Gul rasleblomst. 4-40cm. Enårig. Bladene smalt lance~formede, de nedre
indtil 15cm. Svøbbladene hindeagtige og gulbrune. Blomsterne
gule. SØ.
C. caerulea L. Blå rasleblomst. 20-90cm. Flerårig. Nedre blade
2-30cm x 2-7mm. Svøbbladene sølvfarvede. Blomsterne bla. CV.IvI.sj.
Tolpis barbata (L.) Gaertner Kristøje. 6-90cm. Opret enarig.
Let kendelig på de lange, børsteformede, ydre svøbblade, der
danner et svøb uden om kurven. Den almindeligste form har de ydre kroner svovlgule og de indre brunlilla. Az Lu: Alm.
T. fruticosa Schrank 30-lOOcm. Flerårig. Hovedstænglen indtil
30cm, overrages af lange, udspærrede grene. Grundbladene 5-20cm,
m.m. aflange, stængelbladene aftager i størrelse opad. Oftest
3-4 kurve med et svøb pa 6-Smm og fa ekstra støtteblade. Kystklipper. Az: SMTJFLC
T. azorica (Nutt.) Silva 15-70cm. Flerårig. Sidegrenene ikke
længere end stænglen. Mellemste blade sa store som eller større
end de nedre; tænderne ofte seglkrummede med en afrundet bugt imellem. Oftest flere kurve på 8-llmm med en del ekstra støtteblade. Skyggefulde klipper. Az: SMTJPFLC
Arnoseris minima (L.) Schw.& K. Svineøje. 5-30cm. Enårig rosetplante med oprette grene og kølleformede kurvstilke. N og C.
Hyoseris scabra L. Ru svinefoder. Enårig rosetplante. Bladene
5-Bxlcm, fjersnitdelte med ægformede, m.m.tandede afsnit, ru og
m.m. melede. Kurvstilkene kraftigt fortykkede. Kurvene 7-10x3-5
mm. 2 rækker svøbblade, ydre mege~ kort. CV og S.
Hedypnois cretica (L.) Willd. Ribbekurv. 3-45cm. M.m. håret enarig rosetplante med ofte grenede og noget bladede stængler. 2
rækker svøbblade, den ydre meget lille, den indre tydeligt indadkrummet i frugt. Kurven 7-lC}mm; stilken ofte fortykket. (Az);

195.
S. Lu: Udbredt.
Hedypnois arenaria (Schousboe) DC. 10-40cm. Glat til spredt håret. Kurvsvøbet ll-14mm, næppe indadkrummet i frugt. Kurvstilkene ikke eller kun lidt fortykkede. Klitter. CV og S.
Hhagadiolus stellatus (L.) Willd. Stjærnefrø. 20-40cm. Opret og
grenet enarig med ofte 1 stængel. Nedre blade spatelformede og
tandede forneden, de øvre linjeformede. 2 rækker svøbblade, den
ydre ganske kort. Let kendelig ved de 10-15mm lange, stjærnedannende 8-15 ydre frugter, der er rette eller svagt krumme. Udbr.

I{. edulis Gaertner

10-40cm. Som den foregaende, men de nedre
blade lyreformede med 3-4 par nedre sideflige. De ydre frugter
15-20mm, tydeligt krumme. Udbredt.

Urospermuin picroides (1.) F'.W.Schmidt Rut halefrø. 30-45cm.
M.m. stivharet enårig. Bladene stængelomfattende, fjerfligede
til tandede. 1-9 langstilkede kurve, op til 4cm brede med stivhåret svøb. Kronerne lysegule. Frugten med et nedadtil fortykket
næb. Az Lu
Hypochoeris glabra L. Glat kongepen. 5-40cm. Oftest glat og enarig. Ydre frugter uden, indre med eller uden næb. Az: MGFC. Lu
H. radicata L.

Alm. kongepen. Az Lu: Alm.

Leontodon. Borst.
1. Bladene glatte eller kun med få har ••••••••••••••••••.•. 2.
11
hårede
4.
2. Ydre kroner med grålilla yderside
•.•••••••••• taraxacoides
Randkronerne ensfarvet gule
3.
3. Ydre frugter uden fnok, 2-3mm lange
•••••••••••• salzmannii
11
11
4-4}m1n, med en fnok af korte skæl
rnuelleri
4. Randkronerne ensfarvet gule
•••••••••••••••.••••••••••••• 5.
11
rødlige, grønlige eller grålige udvendigt
7.
5. 20-80 kurve i en m.m. halvskærmformet top ••••.••••• rigens
1-4 kurve
6.
6. Uden grenhår. Stænglen ugrenet. Kurvsvøbet m.m. sortharet
pyrenaicu.s
Med grenhår. Stænglen ofte grenet
filii
7. Randkronerne grønlige udvendigt. Med rodknolde
•• tuberosus
11
rød- eller grålige udvendigt. Ingen rodknolde 8.
8. Støvfanget mørkere end blomsterne. Ingen grenhår auturnnalis
11
gult. Med grenhår
9.
9. Randkronerne gralige udvendigt. Ydre frugters fnok
skælformet
••• taraxacoides
Randkronerne mest rødlige, sjældent gralige udvendigt.
Ydre frugter med hårformet fnok
hispidus
Leontodon pyrenaicus Gouan Bjærgborst. 4-30cm. Stænglerne m.m.
glatte forneden, harede foroven. 2 underarter:
ssp. cantabricus (Widder) Finch: 4-15cm. Bladene l}-4cm, ikke lyreformede. Stænglen næppe fortykket foroven. Over 700m. NV.
ssn. herminicus Franco: 16-30cm. Bladene 6-13cm, lyreformede.
Stænglen kølleformet foroven. 1500-1900m. NV.
L. autumnalis L.

Høstborst. NV.

L. muelleri (Sch.Bip.) Fiori Ravnefodsborst. 10-30cm. Frugterne
mørkebrune, stærkt tværknudrede, af 2 slags, de indre 6-7mm med
en fnok på ca. 10 fjerhar. (Lu): SV: Sado-bugten i rismarker.
L. salzmannii (Sch.Bip.) Ball 10-30cm. Frugterne brune, stærkt
tværknudrede, af 2 slags, de indre 6-?mm med ca. 10 fjerhar og
en ydre række korte skæl. SØ. Guadiana-dalen.
L. hispidus L. Stivhåret borst. 2 underarter:
ssp. hispidus: 10-60cm. Kurvsvøbet ll-13mm. Frugterne skinnende
og tydeligt tværstribede. NV.
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ssp. bourgaeanus (Willk.) Mart.: -15cm. Kurvsvøbet 14-16mm.
Frugterne noget matte, utydeligt tværstribede. NV. Over 1500m.
Leontodon tuberosus L. Knoldborst. 15-40cm. Rødderne fortykkede. Stænglerne uden skæl, med få gaffelgrenede har. Kurvsvøbet
med få grenhår. Udbredt.
L. taraxacoides (Vill.) M~rat Hundesalat. 2!-35cm. Kurvene nikkende før blomstringen. Kurvsvøbet næsten glat. 2 underarter:
ssp. taraxacoides: (2-)flerarig. Indre frugters næb ca.lmm.Az Lu
ssp. longirostris Finch & Sell: Mest enarig. Indre frugters næb
2-3mm. Az: S. Lu: Alm.
L. filii (Hochst.) Paiva & Ormonde 20-50cm. Stænglerne ofte
grenede, med mange, stive, enkle og grenede har. Bladene 3-17cm,
elliptiske til omvendt lancetformede. Kurvsvøbet 10-13x7-10mm.
Az: lVITJPFL
L. rigens (Aiton) Paiva & Ormonda 15-60cm. Bladene 9-13x3-12cm,
elliptiske og tandede. Kurvsvøbet 6-10x3-5mm. Az: MTPPLC
Picris. Bittermælk.
1. Ydre svøbblade linjeformede, mindre end de indre
•••••••• 2.
11
11
m.m. ægformede, ofte bredere end de indre
3.
2. Frugterne glatte, alle med fjerformet fnok
••• nieracioides
"
filtede, de ydre med hindeagtig fnok
willkommii
3. Ydre svøbblade over 1t .x de indres længde
••••.•• echioides
11
"
under 11 x 11
"
"
4.
4. Kurvsvøbet 16-18mm. Nibbet 2 x frugten ••••••• algarbiensis
"
10-14mm. Frugterne kortnæbbede
spinifera
Picris echioides L. Vingekurv. 40-60cm. Stærkt stivharet enårig. Børsterne ofte med hvidknudret grund. Ydre 3-5 svøbblade meget store, æg-hjærteformede, dækker næsten de 8 indre. Az Lu
P. algarbiensis Franca 50-90cm. Med spredte torne og mange
stive hår på stænglen. Bladene med fa stive har. Indre svøbblade 3 x de ydre, med kamtornet rand. S.
P. spinifera Franco 20-75cm. Stænglen mest med torne og stive
har foroven. Bladene med mange stive hår og torne. Ydre svøbbladeaflangt-elliptiske, smallere end de indre, med kamtornet
rand. C og S.
P. hieracioides L. Ru bittermælk. NV som ssp. longifolia
(Boiss.& Reuter) Sell
P. willkommii (Sch.Bip.) Nyman 10-50cm. Grundbladene 5-30xl-6
cm. 1-flerarig. Få kurve. Bladene bugtede til fligede. Ag. IYI.sj.
Podospermum. Fodfrø. Står nær Scorzonera, men med fjerfligede
blade. Frugterne med en bleg, rørformet grund på 1/3 af frugten.
Podospermum laciniatu..rn (L.) DC. 10-50cm. l-fler8sig. Glat eller lidt spindelvævsharet. Ofte flers-cænglet. Bladfligene 2-5mm
brede. Svøbbladene 4-6mm brede. Kronerne 1-4/3 x svøbet. Frugterne indtil 17mm, stærkt ribbede. C og S.
P. hoffmannseggiana P.Silva Flerårig. Glat eller meget spredt
vortet. Bladfligene 1-l!rnm brede. Svøbbladene 2-4mm brede. Kronerne 4/3-1± x svøbet. Frugterne indtil 12mm, svagt ribbede.
NØ: Nær Vilar Formosa.
Scorzonera. svinerod.
1. Stængler og blade trinde og hule

.•••••••••••••. fistulosa
Stænglerne marvfyldte og bladene flade
2.
2. Frugterne med glatte ribber ••&••&•••••••••••••••••••••• 3.
11
"
knudrede eller rynkede ribber
6.
3. Frugterne 7-llrnm. Kronerne l!-2 x kurvsvøbe-i:; ••••• humilis
11
"
15-25mn1.
1-1~ x
"
4.
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4. Stænglerne bladede næsten til spidsen
••••••••• graminifolia
11
bladløse i øvre halvdel
5.
5. Stænglerne bladede forneden. Bladene 2-8mm brede ••• baetica
11
bladløse. Bladene l-2mm brede
transtagana
6. Stænglerne kun grenede under midten. Bladene uregelmæssigt
tandede, med ihvertfald nogle linjef. tænder
crispatula
Stænglerne oftest grenede i øvre halvdel. Bladene helrandede til svagt tandede
7.
7. Bladene højst 8ITLm brede, sammenfoldede
••.••••••••.• baetica
"
indtil 6cm brede, ikke foldede
hispanica
Scorzonera graminifolia L. Fyrresvinerod. 10-50cm. Bladene 1-Jmm
brede, flade. Kurvsvøbet 3-5cm. Kronerne 1-li x svøbet, bleggule
til hvidlige, ofte rødlilla udvendigt. Udbredt.
S. humilis L.

Lav svinerod. NV og

,:,v.

S. baetica (Boiss.) Boiss.
20-50cm. Svagt filtet pa blade cg
kurvsvøb. Bladene foldede og kølede, ikke bølgede, langspidsede,
med udvidet, omskedende grund. Kurven 27-35mm. Kronerne ca. l{ x
svøbet, undertiden lilla udvendigt. SV.
S. transtagana Cout.
20-40cm. M.m. glat. Bladene foldede og kølede, med tætstillede, ret stive skeder. Kurven 2-Jcrn. Kronerne
l{-1! x svøbet, rødlige eller lilla udvendigt. SV.
::3. hispanica L. Sortrod. 25-lOOcm. M.m. glat. Bladene undertiden
med bølget rand. Kurven 2-Jcm. Kronerne li-2 x svøbet. Frugten
10-15(-JO)mm, de ydre med rynket-knudrede, de indre med glatte
ribber. NØ.

s.

crispatula (Boiss.) Boiss. 15-50cm. Nedre blade l-4!cm brede,
ofte med kruset eller bølget rand. Frugten 15-18mm. SØ.

S. fistulosa Brot. 15-70cm. Mest helt glat. Stænglen liggende
forneden. Kurven l-2cm. Kronerne 1}-2 x svøbet, lilla udvendigt.
Kær og vintervåde steder. CV og SV. Sj. og meget lokal.
Tragopogon crocifolius L. Tofarvet gedeskæg. 10-80cm. Kurvstilkene ikke fortykkede. 5-12 svøbblade. Ydre kroner mest lilla med
gul grund, indre gule. Kronerne kortere end svøbet. NØ.
T. dubius Scop. Storfrugtet gedeskæg. 1-2-arig. 25-50cm. Kurvstilkene stærkt fortykkede. 8-12 svøbblade. Kronerne gule, kortere end svøbet. NØ og SØ.
T. hybridus L. Køllegedeskæg. (Geropogon glaber L.) 20-50cm.
Glat en~rig. Kurvstilkene fortykkede. 8 svøbblade, der er 2-3 x
så lange som de lilla kroner. Ydre frugter med en fnok af 5 stive har, indre med fjerformet fnok. C og S.
Reichardia. Haresalat. 1-flerårige. Kendelige på de hindekantede,
ægformede, ydre svøbblade og de mange lignende skæl neden for
kurven. De ydre frugter stærkt tværrynkede.
Reichardia gaditana (Willk.) Cout. 15-50cm. Bladene lidt blagrønne, hyppigt med finttornet rand. Kronerne orangegule med
lilla grund, 1} x svøbet. Kystnær.
R. picroides (L.) Roth 10-45cm. Kronerne uden lilla grund, li-2
x svøbet. Ydre svøbblade 2-5xl}-2!mm, hindekanten 0,2-0,45mm
bred. C.
R. intermedia (Sch.Bip.) Cout. Bredhindet haresalat. -70cm. Kronerne uden lilla grund. Ydre svøbblade 4-7x2!-Jimm, hindekanten
}-l}mm bred. NØ, C og SØ.
Aethe9rhiza bulbosa (L.) Cass. Knoldhøgeskæg. 7-55cm. Flerårig
med underjordiske rodknolde. Bladene i roset, linje-spatelformede. 0-2 stængleblade. Oftest kun 1 kurv med sortagtige, kølleformede kirtelhår ved grunden og på stilken. Az: T. Lu: Udbredt.
Sonchus. Svinemælk.
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1. Stængelbladene tydeligt stilkede
•.••••••••••••• tenerrimus
11
ikke stilkede, med øret-pilformet grund
2.
2. Støvfanget gult. Flerårig •••••••••••••••..•••••• maritimus
11
olivengrønt. 1-2-årig
3.
3. Bladene skinnende med øreformet grund
••••••••••••••• asper
"
matte med pilformet grund
oleraceus
Sonchus asper (L.) Hill Ru svinemælk. 2 underarter:
ssp. asper: Enårig. Kurvene 2-2-~cm brede. Az Lu
ssp. glaucescens (Jordan) Ball: Toårig. Kurvene 4-5cm brede. Az
Lu
S. tenerrimus L.
Smalfliget svinemælk. 10-80cm. Bladene med
6-8 par ofte lancetformede flige med stærkt tilsmalnet grund;
sjældnere er de helt linjeformede. Az Lu

L.
S. maritimus L.

S. oleraceus

Alm. svinemælk. Az Lu: Alm.

Strandsvinemælk. 15-60cm. Stærkt blagrøn. Bladene spatelformede, m.m. helrandede til svag~ bugtede. Kurven
ofte hvidfiltet forneden. 2 underarter:
ssp. maritimus: Kurven ca. 15mm. Ydre svøbblade æg-lancetformede, de indre lancetformede. Saltsumpe. NV og CV.
ssp. afuatilis (Pourret) Nyman; Kurven ca. 10mm. Alle svøbblade
lancet_ormede. Fugtig, ikke saltholdig jord; rismarker. C og SV.
Lactuca. Salat.
1. Bladene langt nedløbende
. . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • viminea
11
11
ikke
2.
2. Blomsterne hvide . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . • . • watsoniana
"
gule
3.
3. Stængelbladene helrandede
••••••.••.•••.••••••••••. saligna
"
tandede eller lappede
4.
4. Bladene blø~. Toppen halvskærmsagtig ••••••••••••••• sativa
11
finttornede. Toppen pyramideformet
5.
5. Bladene normalt lodretstillede. Frugten gralig, finttornet foroven
•••••• serriola
Bladene normalt vandretstillede. Frugten sortlilla, glat
virosa
Lactuca viminea (1.) Presl Rissalat. 30-80cm. Stænglen benhvid.
Bladene blagrønne, de nedre smalt fjerfligede, de øvre ofte helrandede og linjeformede. Kurvene siddende på lange, udelte grene.
ssp. viminea: Stænglen kun grenet foroven. Frugterne 12-15mm,
næbbet ca. = kroppen. N, CØ og SØ.
ssp. chondrilliflora (Boreau) Bonn.: Stænglen grenet fra grunden. Frugterne 7-9mn1, næbbet -i-i x kroppen. NØ og CV.
L. watsoniana Trelease 30-200cm. Bladene bugtet-tandede, bladuggede, spindelvævsfiltede nedenunder, indtil 30xl5cm. Krat i
vulkankratere. Az: MTJPF. - Hvidblomstret salat.
L. serriola L.

Tornet Salat. Az: GFL. Lu

L. saligna L. Pilsalat. 30-lOOcm. Stænglen benhvid. Nedre blade udelte til fjerfligede, øvre aflange til linjeformede med
pilformet grund. Blomsterne ofte lillaanløbne. C.
L. sativa L.

Havesalat.

(Lu)

L. virosa L.

Giftsalat. 30-150cm. N og CV.

Taraxacu.,.'11. Mælkebøtte. Her kun hovedgrupperne.
l. Ydre svøbblade halvt til helt hindeagtige
.••••• hi thyni Cll.,.'TI
11
2.
"
højst smalt hindekantede
2. Frugterne m.m. rødfarvede
••••••.•••••••••••.•••••••••••• 3.
6.
"
ikke rødfarvede
3. Skaftet kraftigt, indtil 40cm x 4mm. Bladstilken vinget
hoppeanum
Skaftet spinkelt, under 30cm x 3mm. Bladstilken Llvinget
4.
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4. Ydre svøbblade tiltrykte til udstående
••.•.• erythrospermum
11
"
m.m. "tilbagebøjede
5.
5. Bladene f j erfligede, udstående
••••••••..••••••••.••. fulvum
"
svagt delte til lyreformede, oprette
gasparrinii
6. Ydre svøbblade med horn
••••••••••••••••••••••••••. obovatwn
"
"
uden horn
7.
7. Ydre svøbblade tiltrykte til bueformet-oprette
••••.•.•.•. 8.
11
"
udstående til tilbagebøjede
9.
8. Bladene indtil 25cm. Svøbet 12-15mm. Næbbet 8-lOmm •• adamii
11
"
10cm.
"
8-12mm. Næbbet 5-8mm
apenninwn
9. Ydre svøbblade 4-9x2,2-4mm. Bladstilken -i-1/3 x pladen
offj_ cj_nale
Ydre svøbblade
9xl,5-2,2mm. Bladstilken 1/3-} x pladen
10.
10. Bladene 8-20cm med 4-7 par lapper eller m.m. hele. Ydre
svøbblade 7-9x2-2,2mm
praestans
Bladene 4-lOcm med 2-3 par lapper. Ydre svøbblade
.
. 1
Slml _,_e
4-7xl,5-2mm
Taraxacu.In bi thynicum Hindemælkebøtte. Bladene tykke. Ydre svøbblade ofte rød- eller lillaanløbne, m.m. tiltrykte, ofte netarede, med horn. NV og CV.

T. obovatum

!Egbladet mælkebøtte. Kronerne gule med en gralilla
stribe. Frugten stærkt rynket. Ne, SØ, JV.

T. praestans Kronerne lidt bleggule, med en grå eller brun stribe. Az: MTP. Lu; SV.
T. adamii

Engmælkebøtte. Az: ML~. Lu: N og C.

T. apenninum
T. simile

Alpemælkebøtte. Serras da Estrela og Lousa.

Az: M. Lu: CV og SV.

T. erythrospermum
T • ful v,J.m

N og CØ.

::,v.

T. gasparrinii
T. hoppeamun
T. officinale

N.
NØ og CØ.
Fandens mælkebøtte. Az: MJFC. Lu: NV, C og SV.

Chondrilla juncea L. Hiskurv. 50-lOOcm. Gragrøn 2-flerarig,
stærkt risagtigt· grenet planet med oprette grene, stivbaret fornede~ og glat foroven. Øvre blade ~a~ge og lin~e~orme~~· K~rvene
talrige, 1-4 sammen, smalt cylindrisKe, 9-12x2 2 -5mm. Uabrea.t.
Lapsana communis L.

Haremad. Az: IVI. Lu: Udbredt.

Crepis. Høgeskæg.
1. Ingen stængel, kurvene sidder midt i rosetten •••••• pusilla
Med stængel
2.
2. Kurvsvøbet 3-9mm. Frugterne l,4-2,5mm ••••••••••• capillaris
11
(7)9-16mm. Frugterne 4-17mm
3.
••••••.••••••••••.•...•. 4.
3. Sv2Jbbladene udpræget kirtelhare de
11
ikke eller lidet kirtelharede
5.
4. Mellemste stængelblade violinformede
•.••.••••• lampsanoides
11
n
reduceret fjerfligede
foetida
5. Planten klæbrigt-kirtle~ i nedre halvdel ••••••••••• pulchra
"
ikke kirtlet forneden
taraxaeifolia
Crepis lampsanoides (Gouan) Tausch Violinhøgeskæg. 30-90cm.
Bladene gulhårede; de nedre lyreformed~, de mellemste med 2 store
øren. 2-12 kurve på 9-llrnrn. N.
C. pulchra L. Glinsende høgeskæg. 30-70cm. Enarig. Planten glat
i den øvre halvdel, kirlet i den nedre. Kurvsvøbet 8-llx3-6rnn1,
glat. Nedre blade omvendt lancetformede, tandede til fligede. NØ.

J. foetida L. Stinkende høgeskæg. 10-50cm. Mest enårig. Bladene
fligede med uregelmæssigt tandede flige. Kurvene 10-12mm, noget
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cylindriske. Ydre frugter uden, indre med næb. Kronerne citrongule, de ydre rødstribede udvendigt. C og SØ.
8repis pusilla (Sommier) Merxm. Dværghøgeskæg. 2-8cm. Bladene
2-7cm x 2-5mm, høvlfligede eller helrandede, i roset. 2-8 siddende kurve på 3-4mm midt i rosetten. CV.
C. capillaris (L.) Wallr.

Az Lu: Alm.

C. taraxacifolia Thuill.
(C. vesicaria ssp. haenseleri) 30-80cm.
Bladene stivharede. Kurvsvøbet 8-12:mrn, ofte dunet. Alm.
Hispidella hispanica Lam. 2-30cm. Enårig med lange har og stjærnehår. Bladene helrandede, l-6cm x 2-lOmm. De lange hår indtil
12mm. Kurvstilkene fortykkede i frugt. Ydre kroner gule med rødbrun yderside; de indre brunlilla. Sandede marker og udyrket
jord, især i bjærgene. N og CØ.
Andryala. Filtkurv. Stjærnefiltede 1-flerarige med eller uden
kirtelhar.
1. Svøbbladene uden kirtelhår, udbøjede i frug~
•••• ragusina
11
med mange kirtelhar, ikke .udbøjede i frugt
2.
2. Kurvsvøbet 10-12mm, langt tilspidset, bueformet indadkru.rnme t i frugt
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . laxiflora
Kurvsvøbet 5-lOrnm, stjærneformet-udstående i frugt
3.
3. Kurvene i en tæt halvskærm, 8-10xl0-14mm •••••••• corymbosa
"
i en m.m. løs halvskærm, 5-9x5-10mm
4.
4. Flerårig. Stængelbladene med m.m. kileformet grund
integrifolia
Enårig. Stængelbladene bredt halvt-omfattende
arenaria
Andryala ragusina L. Hvid filtkurv. 10-50cm. Flerårig. Bladene
tandede til h~lrandede. Åben og uregelmæssig halvskærm. NØ,C,SØ.
A. corymbosa Lam. Tæt filtkurv. 20-50cm. Bladene helrandede til
bugtet-tandede, stængelbladene kan dog være fligede. C og S.
A. integrifolia L. Alm. filtkurv. 30-?0cm. Bladene bugtet-tandede til fligede. A~: JF. Lu: Alm.
A. arenaria (DC.) Boiss.& Eeuter 10-35cm. Grundbladene visne under blomstringen. Stængelbladene æg-lancetformede. He·::; mange kurve i en bred og åben halvskærm, 6-8x6-9mm. Indre svøbblade bredt
hindekantede. 2 underarter:
ssp. arenaria: Kurvens kirtelhår 1-l}mmt sorte. C og S.
ssp. parvipila Franco: Kurvens kirtelhår 0,5-0,Bmm, brune til
gullige. C og S.
A. laxiflora DC. 15-45cm. Enårig. Bladene helrandede til tandede, m.m. lancetformede, stængelbladene med afrundet til kileformet grund, uden kirtelhår. NØ, CØ og SØ.
Hieracium. Høgeurt.
1. Ille d udløbe re
. . . . . . . . . . . . . " ...
* •• e " e • • e • • • •
2.
11
Uden
4.
2. Kurvene sidder for enden af udløberne
••••••.•• castellam1..rn
11
på stængler
3.
3. Udløberne korte og tykke med store blade •••••• peleteranum
"
lange og tynde med små blade
pilosella
4. Ivied bladroset under blomstringen ••••••••••••••.••••••••• 5.
11
11
Uden
"
16.
5. Bladene klæbrige med mange kirtelhår .•••••••..•••••••.•• 6.
"
uden kirtelhår
7.
6. Stængel og blade uden almindelige har •••••••. amplexicaule
Stængelgrund og bladrand med almindelige .t1rir
speluncarwn
7. 0-1(2) stæ11gelblade
80
2-8 stængelblade
13.
8. Bladoversiden m.m. glat. Støvfangene mørke
•••••••••••••• 9.
11
m.m. tæthåret. Støvfangene gule
10.
Cl

ø

.....

6

•

•

•
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•
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9. Bladgrunden kileformet
•••.•••••••••.••••••••••••••• oblongum
"
nærmest SDvdformet
praecox
10. 1-2(3) kurve. Svøbet~8-10x7-8mm
••••••.•••••••• lusitanicum
( 1 )2-6 kurve.
"
9-12x9-llmm
11.
11. Stænglen tæt h{tret af alm. hår ••.•••••••••••••••• schmidtii
11
m.m. glat
12 .
12. Svøbbladene med mange alm. har .••••••••••••••••• legionense
"
" få til ingen alm. hår
bourgaei
13. Svøbbladene med mange alm. hår •••••••••••••••••••••••••• 14.
11
11
få til ingen alm. hår
15.
14. Grundbladene med en uvinge t stilk pa 1/3--~ x pladen vulga tum
11
siddende eller med en meget kort og vinget
stilk
onosmoides
15. Bladene grønne, de nederste 6-14cm. 3-18 kurve
•• acuminatum
li
mørkegrønne, de nederste 3-8cm. 1-3 kurve
chlorophyllum
16. Nedre stængelblade i-2cm brede
••••••.••.•••••••. wnbellatum
11
"
(l,2)2-4cm brede
17.
17. Bladstørrelsen aftager brat midt pa stænglen ••••• virescens
11
"
gradvist op ad stænglen
18.
18. Bladene hindeagtige, de øvre bredt ægformede
.••• latifoliwn
"
m.m. urteagtige, de øvre m.m. lancetformede
19.
19. Øvre stængelblade med afrundet grund
.•••••••••.•... durnosum
11
11
"
kileformet grund
laevigatum
Hieracium castellanum Boiss.& Reuter
spidsen, hver med 1 kurv. N og CØ.

Udløberne med 1-3 skafter i

H. Deleteranum Ivlerat

Klithøgeurt. 2 underarter:
Nø.
ssp. vansoestii de Retz: Rosetbladene 8-15mm brede. Kurven 10-12mm.
ssp. ligericum Zahn: Rosetbladene 4-8mm brede. Kurvene 8-lOmm.

H. pilosella L.

Haret høgeurt. N.
En skovhøgeurt med grønne blade. NV.

E. oblon.flum Jordan

H. praecox Sch.Bip.
H. vulga tum Fr.

En Skovhøgeurt med blagrønne blade. NV.

Alm,. høgeurt. N og CØ.

H. acuminatum Jordan 50-BOcm. Svøbhladene langspidsede. N og CØ.
H. chlorophyllum Jordan 30-60cm. N og CØ.
H. schn1id tii Tausch

Bleg høgeurt. Bladene blagrønne. Grundbladene æg-lancetformede, næsten helrandede. Over lUOOm. NV.

H. lusitanicu1n Arv.-T.

10-]0cm. Bladene blågrønne, m.m. elliptiske, næsten helrandede. NV.

H. legionense Willk.

Bladene blagrønne, elliptiske til æg-lancetformede, helrandede til bugtet-tandede. NV.

H. bourgaei Boiss. NV.
H. onosmoides Fr. 30-60cm. Bladene m.m. 'blagrønne med mange har.
2-12 stængelblade. Kurvsvøbet med få stjærnehar og kirtelhar. NV.
H. amulexicaule 1. Hjærtebladet høgeurt. 10-JOcm. 3-6 brede og
stængelomfattende stængell::llade, m.m. ægformede. Kurven 12-16rnm.tH.

H. speluncarum Arv.-T. -55cm. Som den foreg&ende, men kurven
16-18mm. NV.
E. latifolium link 40-lOOcm. Bladene ægformede til elliptiske.
Kurvene 10-lJmm med få stjærneh~r. NV og CØ.
H. virescens Koch 30-SOcm. (H. sahaudun1 p.p.). Kurvene 7-9x5-7
:m.n. NV og CN.
li.

du1nosum Jordan

lt. umbe lla tum L.

N'J og CØ.

Smal bladet høgeurt. NV.

l:. laeviga tum Willd.

Rank høgeurt. NV.
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Kleinia renens (L.) Haw.
-30cm. Blidugget flerårig. Bladene 3-4
x -;t cm, affladede eller furede ovenpå, afrundede nedenunder, m.m.
~ætstillede i grenenderne, m.m. kødede og med en kort brod. Oftest 2-3 kurve sammen. (Az): T
K. aizoides (L.) Haw. Bladene let sammentrykte og sværdformede,
4-7cm x 2-5mm. (Az): F.
ALISMATACEAE
Sagittaria sagittifolia 1.

Pilblad. NV og CV.

Baldellia ranunculoides (L.) Parl. Søpryd. 10-50cm. Undervandsblade græsformede, luftblade lancet-linjeformede, 3-8mm brede.
Opret stængel med 1(-3) blomsterkranse. :B1 rugterne i e·t; smørblomstagtigt hovede. Az: T. Lu: Udbredt.
B. alpestris (Cosson) Vase. Butbladet søpryd. Bladene ikke over
3fxlcm, elliptiske og butte, med kileformet til afrunde~ grund.
Kronbladene 3-4mm. N, C og SØ.
Alisma plantago-aquatica L.

Vejbredskeblad. Udbredt.

A. lanceolaturn With.
Lancetskeblad. Bladene lance~formede, ind~il l;--:crn brede, med kileformet grund. Az: STJG. Lu: Udbredt.
Damasoniu.m alisma Mille.r Damstjærne. 5-40cm. Alle blade grundstillede; flydende og aflange hos vandforme ; m.m. lancetformede
hos landformen. 3 3mm lange, hvide kronblade med gul grund. Oftest 6 stjærneformet udstående b:})lgkepsler. 2 underarter:
~sp. alisma: Blomsterstilkene 2-3cm, meget længere end bælgkapslerne. Ofte flerårig. CV.
ssp. bourgaei (]osson) Iviaire: Blomsterstilkene 8-15mm, ca.=
b~lgkapslerne. Altid enårig. CV.
BUTOIVIAG'ZAE
Butomus umbellatus L.

Brudelys. C.
HYDROCHARITACEAE

Hydrocharis morsus-ranae L.
Elodea canadensis lvlichx

Frøbid. C.

Vandpest. (Lu): CV.

Blyxa japonica (Miq;) Maxim. Risstjærne. 5-27cm. Undervandsenårig med forlængede, undertiden grenede stængler. Bladene linjeformede, 3-7cm x li-3imm, omskedende, bløde og uregelmæssigt fint
savtakkede. Med akselstillet, rørformet hylsterblad om blomsterstilken. Bægeret 3-4mm, kronen 6-lOmm og hvid, begge linjeformede. Rismarker. (Lu): SV
Vallisneria spiralis L. Vandskrue. Alegræslignende vandplante.
Hunblomsterne pa lange, spiralsnoede stilke. CV og SV.
JUNCAGINAC-.C:AE
Triglochin. Trehage.
mari tima.
• o • • • e • e • • o
o • e e
li
2.
3
2. Frugten kugleformet
•••.•••••••••••••••••••••••••••• striata
11
forlænget
J.
3. Stængelgrunden løgformet opsvulmet og trævlet •..••• bulbosa
II
"
ikke
n
uden trævler
palustris
Triglochin maritima L. Strandtrehage. NV og CV.
T. palustris L. NV og CV. Sj.
T. striata Ruiz og Pav6n Frugterne med 3 længderibber. Strandsumpe. (Lu): NV og CV.
T. bul bosa L. Knold trehage. Frugten 6-12a11, ellipsoidfK-cylindrisk. 2 underarter:
ssp. barrelieri (Loisel.) Rouy. Vårblomstrende. Frugtstilkene m.m.
1. 6 frugter, 2 x så lange som brede

~
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opret-udstaende. C og S.
ssp. laxiflora (Guss.) Houy: Høstblomstrende. Frugtstilkene m.m.
tiltryKte til aksen. CV og SØ. Sj.
1ILAEACEAB.:
Lilaea scilloi.des (Poiret) Hauman En enarig sumpplani:;e, der ligner en Trehage. Bladene indtil 60cm x 4mm, med en tvelappet skedehinde. Med grundstillede hun.blomster mellem skederne med lange,
trådformede grifler. Ellers med langstilkede aks med skælagtige
dækblade. (Lu): NV.
POTAMOGETONACEAE
Potamogeton. Vandaks.

1. Alle blade modsatte
••••••••••.••••.•••••••••.••••••• den.sus
Højst blomsterstandens blade modsatte
2.
2. Alle eller nogle blade elliptiske, lancet- eller ægformede 3.
Alle blade bånd-, linje- eller trådformede
9.
3. Undervandsbladene uden bladplade •••••••••••••••••••• natans
11
11
med
4.
4. Undervandsblade kort- eller langstilkede •••••••••••••.•.• 5.
11
helt siddende
7.
5. Undervandsbladene kortstilkede. Ingen flydeblade •••• lucens
11
langstilkede. Ofte med flydeblade
6.
6. Undervandsbladene finttandede. Frugterne 3-4mm ••••• nodosus
11
helrandede. 1-i'rugterne li-?imm
polygonifolius
7. Stænglen fladtrykt. Bladranden savtakket, ofte kruset crispus
"
trind$ Bladene helrandede
8.
c~. Undervandsbladene med
kileformet grund
••••••••••• gramineus
11
"
hjærteformet grund
perfoliatus
9. Alle blade spredte og børsteformede ••••••••••••• pectinatus
Blomsterstandsbladene modsatte
10.
10. Bladene 1-ribbede. Frugtens buglinje næsten ret
trichoides
11
3-5-ri bbe de. :B·rugtens buglinj e buet
pus i llus
Potamogeton natans L.

Svømmende vandaks. NV, C og SV.

P. polygonifolius Pourret

Aflangbladet vandaks. A~ Lu: Udbredt.

P. nodosus Poiret Knudevandaks. Flydebladene store, elliptiske
eller lancetformede, 9-14x3-6cm; undervandsbladene lancetformede,
op til 20x4cm. Akss lkene fortykkede foroven. Stængelleddene
kortere forneden, hvor stænglen derfor bliver knudret. Az Lu: Alm.

P. lucens L. Glinsende vandaks. Az: M. Lu: NV, CV og S.
P. gramineus L. Græsbladet vandaks. CV.
P. perfoliatus L. Hjærtebladet vandaks. NV og C.
P. pusillus L. Spinkelt vandaks. Az: SMGL. Lu: Udbredt.
P. trichoides ~ham.& Schl. H~rfint vandaks. CV og SØ.
P. crispus 1. Kruset vandaks. Udbredt.

P. pectinatus L.
P. densus L.

Børstebladet vandaks. NV, C og SV.

Tæt vandaks. C og SØ.

iiuppia maritima L.

Alm. havgræs. Az: TJ. Lu: NV, C og S.

q. cirrhosa (Petagna) Grande

c-:.
Langstilket havgræs. C og SØ. uJ
e

ZOSTEHACEAE
Zostera marina 1.

Alm. ålegræs •

• noltii Hornem.

Dværgålegræs.
ZANNI ;_;HELLIACEAE

Zannichellia nalustris L.
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Vandkrans.

Cymodocea nodosa (Ucria) Asch. Finttandet ålegræs. Et saltvandsalegræs, der er on til 5mm bredt, med 7-9 ribber og finttandet mod spidsen.
NAJADAC'EAE

-~~_?jas. Najade. Ernirige, gaffelgrenede vandplanter. Bladene 2-3
sammen, tydeligt takkede.
Najas marina L. Stor najade. Bladene 15-40mm lange og 1-2 mm
brede uden de grove tænder, der far bladene til at ligne noget,
der er afgnavet af vandinsekter. C

N. minor All.

Skør najade. Bladene op til 3cm lange og under
1mm brede (tænderne indbefattede), med 5-17 par tænder. C og S.

LILACEAE
1. Blomsterne udgår direkte fra løget
"
stilkede
2. Bloster·bladene sarnmenvo1csede f"'orneden til et rør
Colcl1icum
"
frie hele vejen
lVIerendera
3. Blomsterne i bladhjørnerne eller i klaser fra bladhjørnerne4.
11
i en m.m. endestillet blomsterstand
7.
4. Bløde, - løvfældende blade
. • • . • • • • • • • • • . • • • • • • • • Polygona tuin
Stive, stedsegrønne blade (eller kladodier)
5.
5. Blomsterne sidder midt på de m.m. lancetform.ede kladodier
Huscus
Blomster- eller klasestilkene udgår fra stænglerne
6.
6. Slyngplanter med netårede blade
•••••••••••••••••••• Smilax
Kladodierne mest linjeformede, ikke netarede
Asparagus
7. Blomsterne i en skærm, omgivet af svøbblade i knop •••••• 8.
11
sjældent i skærm, i så fald uden svøb
9.
8. Blosteret sammenvokset forneden. Ingen løglugt Nothoscordum
11
frit forneden. Planten med løglugt
Allium
9. Bladene kødede og tykke med m.m. tornet rand .•••.•••• Aloe
Bladranden ikke tornet
10.
10. Blosterbladene mindst 1/5 sammenvoksede
••••••••••••••• 11.
11
under 1/5
"
13.
11. Blosterrøret ikke længere end tænderne
••••••••••• Dipcadi
"
længere end tænderne
12.
12. Blostarøret m.m. indsnævret ved mundingen •••••.•• Muscari
11
II
ikke
fortil
Bellevalia
13. Blomsterne med 3-4(5) frie grifler •••••••••••••• Veratrum
n
uden eller med 1,højst 3-kløvet griffel
14.
14. Støvtrådene tætharede
.••••••.••.•••••••••..•••.••••••• 15.
11
m.m. glatte
16.
15. Blomsterne i en klase. Støvknapperne grundfæstede
Narthecium
Blomsterne i en top. Støvknapperne rygfæstnede
Simethis
16. Sivformede stængler med skælagtige blade
Aphyllanthes
Med grønne blade
17.
17. Bladene grundstillede (1-2 kan dog omskede stænglen lidt)l8.
Med stængelblade eller bladagtige støtteblade
24.
18. Planten med løg • . • • • . • • • • • • • • . • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . 19.
"
uden løg, men med en kort jordstængel
22.
13. Blosteret med en rød midterribbe
•.••.•••••••••.•• Urginea
"
ensfarvet eller med en grøn mid terri b11e
2C.
20. Blosteret hvidt, gulligt eller grønligt ••••• Crnithogalurn
11
blat eller lillat
21.
21. Blomsterne med 1(0) støtteblad ••••••••••••.••••••• Scilla
11
11
2 støtteblade
Hyacinthoides
22. Blosterbladene med l ribbe
•••••.•••••••.••...• Asphodelus
11
n
3 ribber
23 .
23. Blomsten tragtformet. Støvknapperne rygfæstnede
Paradisea
11
hjulformet. Støvkne.pperne endefæstnede Anthericum
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24. Bladene i krans
11

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lilium

modsatte eller spredte
25. Blosterbladene tilbagebøjede. Plettede blade
11
11
ej
•
Uplettede 11
26. Ingen griffel

25.
... Erythronium
26.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tulipa

Med griffel
27.
27. Blomsterne oprette eller udstående, m.m. gule ........ Gagea
11
nikkende, 15-40mm
Fritillaria
Narthecium ossifragum (L.) Hudson Benbræk. Serras do Minho.
Veratrum album L. Hvidt foldblad. 50-150cm. De nedre blade 10-25
x 3,5-7(15) cm, m.m. foldede langs ribberne. Blomsterne hvidgrønne eller gullige i en ofte stor top. M.sj. Serra da Estrela.
Asphodelus. Skarnlilje.
1. Bladene m.m. trinde og hule, 1-4mm brede . ........ fistulosus
11
2•
flade, 1-4cm brede
2. Kapslen trelappet og indtrykket i spidsen ..... bento-rainhae
11
anderledes
3.
3. Støttebladene ensfarvet mørke. Enkel eller fågrenet klase
4.
11
lyse eller lysrandede. Blomsterne i top
5.
4. Frugtstilken mindst lig støttebladet. Kapslen 8-13x6-13
mm, oftest noget forlænget
lusitanicus
Frugtstilken < støttebladet. Kapslen 10-18x12-18mm,
oftest kuglerund
macrocarpus
bladrester .. ramosus
5. Frugtstilken 0,8-1,3mm tyk. Mange gamle
11
11
11
6.
0,5-0,7mm tyk. Ingen
forneden
. . . . . . . . . . . . . . serotinus
6. Kapslen
klæbrig,
indsnævret
li
.
li
.
li
li
aestivus
eJ
, eJ
Asphodelus fistulosus L. Trind skarnlilje. I-VI.
A. bento-rainhae Silva ssp. bento-rainhae Serra da Gardunha.
A. lusitanicus Cout. III-VI. Udbredt.
A. macrocarpus Parl. ssp. macrocarpus III-VI. Udbredt.
A. ramosus L. ssp. distalis Diaz & Valdes I-IV. AAl Ag BAl E
A. serotinus Wolley-Dod Klæbrig skarnlilje. III-VI. Udbredt.
A. aestivus Brot. Sildig skarnlilje. IV-IX. Udbredt.
Anthericum liliago L. Ugrenet edderkopurt. BA TM
Paradisea lusitanica (Cout.) Samp. Paradislilje. 60-120cm. Bladene 30-70x0,5-2,5cm. Åben klase med 20-25 blomster på 2,5-3cm.
Støvdragerne lidt krumt nedad- og opadbøjede. V-VII. N og CØ.
Simethis planifolia (L.) Gren. Hedestjærne. 12-40cm. Bladene
smalle, ofte vredne, >stænglen.Toppen åben og uregelmæssig med
10-30 blomster på 9-11mm, hvide indeni, røde udenpå.NC og SV.
Aphyllanthes monspeliensis L. Blå nellikelilje. 20-30cm. tættuet, noget blågrøn med sivagtige stængler med reducerede blade.
1-3 blå blomster sammen, omgivne af et rødbrunt svøb. TM.
Aloe vera (L.) Burmf. Ægte rørklokke. 80-150cm. Tykke, kødede,
smalt trekantet-lancetformede blade. Mange rørformede, gule
blomster på 2,5-3cm, ca. 5mm langt stilkede. (Lu): SV.
A. arborescens Miller Semperfi. 1,5-3,5m. Bladene 20-40x3-5cm,
7-8mm tykke. Klasen tæt, 10-20cm lang med blomsterstilke ~å 3-4
cm og 3,5-4,5cm lange, skarlagenrøde blomster. XII-V. (Lu): Ag E
Colchicum multiflorum Brot. (C. autumnale p.p.) Rødlilla, krokusagtige blomster med gule støvknapper. IX-XI. N og C.
C. lusitanum Brot. Blomsterne rødlilla, let spættede. Støvknap-
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perne sortlilla til lyst rødlilla, sjældent gule. IX-XI. NØ,C,~L
Merendera montana (1.) Lange Kalktidløs. (M. pyrenaica). Bladene indtil 22cm x 4-8mm, kommer mest frem efte.c blomsterne. Disse
1yst rødlilla, 3-4!cm. Støvknapperne 8-12mm. N og C. VIII-IX.
7
"T
~l
• 1 i. f' o J_1_a
.
Cam..
b
t Tl
' . d__l øs. B· 1.1.a d ene in
. d tL
· . l 1~ 5 cm x 1 21 -c~ 21 mm
1'/i.
I
Ls.ra
1
kommer frem samtidip·t med blomsterne. Disse lyst rødlilla, 2-3!
cr:1. Støvknapperne 5l-8mm. Hørnblomstrende. NØ, CV og 0.
Gagea. Guldstjærne.
l. Blomsterstilkene dunede
.•....••.••••.•.•...••••.••.•••••• 2.
11
glatte eller kun hårede forneden
3,
2. 2-6cm høj. Grundbladene !mm brede, tri1dformede
•. nevadensis
7-12cm høj.
n
1-lfmm brede, flade
lusitanica
3. 1 grundblad, 1-3mm bredt, fladt
.•••.•••••.•.•••. praten.sis
2 grundblade, 0,2-0,5mm brede, tradformede
i:;enuis
Gagea pratensis (Pers.) Dumort Engguldstjærne. 4-12cm. Blosteret 15-20rmn. Støvfanget længere end støvknapperne. NØ.
G. lusitanica Terracc.
(G. foliosa p.p.) 1-2 blomster pa 9-14mm,
grønne udvendigt, gule indvendigt. Støvfanget længere end støvknapperne. NØ, C og SØ.
G. nevadensis Boiss. Grønlig guldstjærne. 1-2 blomster pu 6-9mm,
grønne udvendigt og gule indvendigt. Støvfanget m.m. dækket af
støvknapperne. N og CØ.
G. tenuis 1rerracc.
(G. soleirolii p.p.) 3-12cm. 1-2 blomster pa
6-9mm, farvede som nevadensis. Støvfanget omtrent pa højde med
støvknapperne. N.
Erythronium dens-canis L. Hundetandslilje. 10-30cm. Bladene 5-9
x lf-4cm, rød- eller blegspættede. Den enlige blomst nikkende,
lyserød med tilbagebøjede, 18-30mm lange 1-)losterblade og fremadrettede støvdragere og griffel. N og CN.
Tulipa australis Link Sydlig tulipan. 25-40cm. Blosi:;eret 20-35
mm, gult, med rødligt anstrøg udvendigt. Støvtradene opsvulmede
og harede ved grunden. Udbredt.
T. clusiana DC. Syrentulipan. 20-40cm. Bladene smalle, indtil
lfcm brede. Blosteret hvidt med sort grund indvendigt og rødt
anløbent udvendigt. (Lu): CS: Fra Ir~o til N.f. Paquist~o.
T. nraecox Ten. Spidstulipan. 20-65cm. Bladene ret brede, indtil 7cm. Blosteret orange med grønligt anstrøg udvendigt og en
mørkt brungrøn, gulkantet grund. (Lu): C og SØ.
Fritillaria nervosa Willd. 12-55cm. Ydre blosterblade 20-40 x
5!-15 mm, de indre 8f-20mm brede. Blomsi:;en brunlilla og spættet,
undertiden med et gult band. Honningkirtlerne 2-7fxl,2-5fmm.
900-1600m. Serra do Soajo, Gerea og Estrela.
F. lusitanica Wikstr6m 10-60cm. Ydre blosterblade 18-30x4-9mm,
de indre 7-12mm brede. Farven som hos foregaende, mindre hyppigt
spættede. Honningkirtlerne 6-18xl-3mm. C og S,.,
LiliuJn martagon L. Kranslilje. 50-90cm. Bladene i kranse på 4-8
lancetformede blade. Blomsterne hængende, op til 3}cm, m.m. røde
og ofte plettede, med krummede blosterblade. N.
Ornithogalum. Fuglemælk.
1. Blomsterne i en forlænget klase
••••••••••••••••••••••••• 2;
11
i en halvskærm
2. Blomsterne m.m. siddende, mest under 15 i klasen .•••••.• 3.
"
tydeligt stilkede, mest over 20 i klasen
4.
3. l blad. Frugtknuden afskaret i spidsen •••••••••.• broteroi
2-3 blade. Frugtknuden tilsmalnet i spidsen
concinnum
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Blomsten 5-lOmm, grønlighvid med grønt band
•••e pyrenaicwn
11
10-15mm, hvid med grønt længdeband
narbonense
5. Blomsterne helt hvide eller flødefarvede
.•••.•••• arabicum
11
hvide med grønligt længdebånd
6.
6. Bladene meget længere end halvskærmen •••••••• orthophyllum
11
hø,j st af halvskærmens længde
gussonei
d.

_Orni thogalum pyrenaicum L.
Pyrenæisk fuglemælk. 50-lOOcm. 5-8
blade, der ofte er visne under blomstringen. Støttebladene 5-10
mm. Blomsterstilkene 5-2Cmm. Udbredt.

O. narbonense L.

Pyramidefuglemælk. 30-BOcrn. Mest 3-4 blade, der
er grønne under blomstringen. Si:;øttebladene 14-25mm. Blomsterstilkene 10-30mm. NØ, C og S.

O. orthophyllum Ten. ssp. baeticum (Boiss.) Zahar 7-20cm. 3-10
blade på 14-40crn x 1-8 mm. 2-25 blomster. Udbredt.

Q.

gussonei Ten. Skaftet 3-6cm. 1-4 blade på 6-1.lcm, tr&dformede og furede. 1-5 blomster. C.

0. ara.bicum L. Storblomstret fuglemælk. 30-80cm. Bladene l-3cm
brede, uden hvid stribe. Blosterbladene 15-25x7-12mm, butte.C,S.

0.

broteroi Lainz Eenbladet fuglemælk. (0. unifolium). Skaftet
c-15cm. Bladet 5-25cm x l-!-2imm. 3-6(-11) olornster i en aksformet klase. NV, C og S.

O. concinnum (Salisb.) Cout.

Skaftet 10-40cm. 6-15(-20) blomster i den aksformede klase. N, C og SV.

Urginea maritima (L.) Baker Strandløg. Stor knold pa 10-15cm,
:-ned store, læderagtige blade pa 12-30x3-6cm, der kommer frem efter blomstringen. Stænglen 50-150cm med over 50 tætsiddende blomster på 6-Smm. Udbredt.
Scilla. Vårstjærne.
1. Støttebladene over 4rnm
e e
e
e
e e e
e a e •
e
2
li
højst li-mm eller manglende
7.
2. Støttebladene 4-7mm. 1 grundblad
.•••••••••••••• monophyllos
ti
over 7mm. 2-12 grundblade
3.
3. Støttebladene 5-8cm •••••••••••••••.••.••••••••••• peruviana
n
4-30m~
4.
•••=<•:d_._5.
4. Nedre blomsterstilke 15-50mm. Planten indtil 40cm
11
11
"
5-12 mm.
sjældent over 15cm
6.
5. Bladene 3-8mm brede. Kla::.'>en med 8-25 blomster
.•••. ramburei
11
11
11
11
8-15mm 11
25-45
beirana
6. Blomsterne i halvskærm, lugtløse. Blomstrer V-VI . • • • • verna
"
n klase, vellugtende. Blomstrer II-III.
odorata
7. Med støtteblade. Planten 30-80cm, kraftig •••• hyacinthoides
11
11
Uden
5-20(25)cm, spinkel
autumnalis
&

e,

ti

fil

Gs

8

0

O

•

O

ti

11

•

i'-

c,

6

Scilla verna Hudson
Norsk vårstjærne. 2-12 blomster
Støttebladene ofte lidt længere end stilkene. NV.

e,

C

•

ei

e,

fi

•

t,

5-7mm.

S. odorata Link Vellugtende vårstjærne. 5-12 blomster pa 6-12mm.
Støttebladene ca.= stilkene. Sortbla støvKnapper. Ag.
S. ramburei Boiss. Knolden li-3!cm. Blomsterne klokkeformede.
Bladene 3-bmm brede. Klasen aflang. NØ, C og S.
S. beirana Samp. Knolden 1t-3icm. Blomsterne klokkeformede. Klasen kegleformet som u.ng, forlænget j_ frugt. N •

.:3.

monophyllos Link Eenbladet vårstjærne. 5-30cm. Bladet 10-25x
j-2cm. 4-12 klokkeformede blomster på 5-8mm. Udbredt.

3. hyacinthoides L. Hyacintvårstjærne. 30-BOcm. Løget 4-5cm.
Bladene 30-50xl-3cm. Blomsterstanden klaseformet med l-3cm lange
stilke. Blosteret 5-7mm. C og S.
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Scilla ueruviana L. Pyramidevårstjærne. 10-40cm. Stort løg pa
4-7cm. Bladene store, 30-50x5-dcm, noget kødede. Klasen tæt, pyramideformet, stilkene til sidst 5-9cm. Blomsterne blalilla med
en grøn stribe udvendigt, 9-12mm. C og S.

S. autumnalis L. Høstvårstjærne. 5-20 cm. 6-20 blomster i en
forlænget klase med stilke p~ 3-4mm (15mm i frugt). Blosteret 3-5
mm, blålillat med brungrøn midterribbe. Udbredt.
Hyacinthoides hispanica (Miller) Rothrn. Spansk vårsi;jærne. 10-4(
cm. Klasen med 4-15, udstående til hængende, klokkeformede blomster på 8-20mm. Støvdragerne udgar 1/3 oppe ad blosterei;. Udbredt
H. vicentina (Hoffm.& Link) Hothm.
4-35cm. 3-15 klokke-stjærneformede blomster pa 5-9mm. Støvdragerne udgår fra blostere-c;s
grund. 2 underarter:
ssp. vie en tina: Bladene ind til 20cm, ofte "bølge t-kru.Irrrnede. Stænglen 4-l~cm. SV.
ssp. transtagana Franco & Afonso: Bladene indtil 35cm, ikke bølgede. Stænglen 10-35cm. es og SV.
Bellevalia hackelii Freyn 12-35cm. Ligner en Muscari-art. Bladene linjeformede i de nedre 2/3 og trådformede i den øvre 1/3.
Blomsterne mørkeblå; tænderne hvidrandede. Ag
Dipcadi serotimun (L.) Med. Gulorun klj_ppehyacint. 10-JOcm.
2-4 blade. Kiasen ensidig med 6-23 gulorune eller gulgrønne blomster på 12-15mm. Udbredt.
1\/Iuscari c omosum ( 1. ) Mille r
Dusk:hyacin t. Bladene 5-1 7mm brede.
Klasen forlænget, for neden med udstående, blegbrune frugtbare
blomster med en stilk på 5-lOmm. Foroven med en dusk af golde,
lilla blomster med stilke pa 6-25mm. IvI.alm.
iVI. neglectum Ten.

Druehyacint. 10-20cm. Bladene ll-3mm brede,
furede eller halvtrinde. En tæt klase med 12-20 kortstilkede,
4-4fmm lange, mørkebla blomster med sma, hvide tænder. I spidsen
nogle mindre, golde blomster. NØ, CV og S.

Alli u.rn. Løg.
1. Bladene tydeligt stilkede, lancetformede
••••••• victorialis
ti
ddende, linje- eller tradformede
:2.
2. Skærmen uden blomster, kun med yngleknopper •••••••••••••• 3.
11
med
"
7.
3. l ofte affaldende svøbblad med langt næb •••••.••••••••••• 4.
2 olivende svøbblade, uden eller med kort næb
6.
4. Bladene flade, mest over 4mm 1)rede
•••••••••••• arnpeloprasum
11
l-4mm brede, halvtrinde eller i:;rådformede
5.
5. Skærmen uden tydelige forblade
••••.•••••••••••.•••• vineale
r,
med store og tydelige forblade
gu1.;tatum
6. Bladene indtil 30cm lange og l-4mm brede
••• sphaerocephalon
11
11
20cm
"
og 0,3-0,Smm brede
pruinatu1n
7. Stænglen trekan-c;et. Griflen tregrenet
•••••••.••. triquetrum
Støvfanget hoved- eller tradformet 8.
8. Bladene m.m. svagt randharede, undertiden dunede ••••••••• 9,
11
helt glatte
10.
9. Blomsterstilkene 3-5 x blosteret ••••••••••.•••• subhirsutum
11
højst 3 x blos-c;eret
subvillosum
10. Bladene udgår fra samme højde pa stænglen ••••••••••.••• 11.
11
11
11
forskellige højder på stænglen
19.
11. Knoldene sidder
en jordstængel. Støvdragerne udragende 12.
11
Uden jordstængel. Støvdragerne sjældent en smule
13.
12. Skærmen 2-5cm bred. Blomsterne rød-bleglilla ••.. senescens
11
11
l-2icm bred.
hvidlige
ericetorum
13. Blomsterne gule
•.•..•••••••.••.•..•••.•.• scorzonerifolium
11
hvide eller lyserøde
14.
14~ Bladene mest over lem brede
.$6••ce••••••~•••@••$•••@~$• 15@
II
n
under lem brede
16.

15.
16.
17.

18.
19.
?n
~- V

•

21.

22.
23.

20:3.
Stænglen 2-4mm tyk, tre kante-i:; ••••••••.••.••• neapoli -canum
11
5-lOmm tyk, trind
nigrum
2 svøbblade. Ydre blosterblade kølede
••••••• massaessylum
l svøbblad, der er helt eller 2-4-kløvet
17.
Blosi:;erbladene 7-l2mm, mest lyserøde •..••.••••••.• roseum
11
5-7 mm, hvide
18.
Blomsterstilkene 3-5 x blos-ceret
•••.•••.•••• subhirsui:;um
"
højst 3 x blosteret
m.J.bvillosum
Blomsterne over 8 r:1rn, mest lyserøde .•••.•••••••••. roseum
11
under 8 mm
20.
2 blivende svøbblade med langt næb
•••••••••••••••.•••• 21.
1 affaldende eller 2 blivende svøbblade med kort næb
22.
Skærmen 3!-7cm bred, tydeligt uligestilket ••. paniculatt~
n
l-3!cm
" , mindre udpræget uligestilket
pallens
2 blivende svøbblade
.•••••••••••••••••..••..••.•••.••• 23.
1 affaldende (sj. blivende), langnæbbet svøbblad
25.
Støvdragerne udragende, de indre ]-spidsede sphaerocephalon
11
ikke udragende
24.

2 4. ii.lle støv·dr·agere enl<:~le,

ca. = blor.;teret

..

e. o c ••

sc11mi 0zii

Indre støvdragere 3-spidsede, kortere end blost. pruinatum
~ ~ .., .
+'
~
.,;i
3 - 2 0r ( --40· ) mn1 h._reae
'
r-. C
.J..J..a0.e,
••••••••••.•••.•.••.•. t:'.u.
25. ,.,tU"a,Clene
11
trinde eller tradformede, 0,2-3(4)mm brede
27.
26. Blc1den.e 5-2(Jmrn br·ea_e •.•
e. e •••••• e.
e
ampelopra_SUlTI
11
II
3-6 mm
baeticum
.•• vineale
27. Ydre blosterblade næppe kølede. Ingen forblade
li
11
kølede. Skærmen med et ekstra svøb
af store forblade
••••..••.•••• guttatum
A.llium senescens L. Kantet løg. 10-40crn. Stænglen halvtrind nederst, tokantet længere oppe. Svøbet 5-Bmm med 2-3 lapper. IvI.sj.
A. ericetorum rl1hore
Hedeløg. 10-40cm. S1;-::r;nglen trind. Svøbet 712mrn med 2 uens lapper. Blomsterne 3:'t-4mrn, hvide eller gullige,
undertiden med lyserødt anstrøg. NV.
A. schn1itzii ~out.
30--60cm. Stænglen hul. 1-3 blade, -~-2-~-mm
1
Jrede. 2 uens, kort tilspidsede svøbblade, indtil 15mm. Skærmen
2f-6!crn. Blosteret 5-7mm J:'.1.ed mørkere midterribbe, rødlillat eller
lyserødt. Løget smalt kegleformet. NØ, CØ og S.
A. victorialis L. Allemandsharnisk. 30-80cm. Bladene ll-9cm brede. Blomsterne 4-5m1n, hvidgrønne, med fremragende støvdragere .NV.
A. roseti.m L. Rosenløg. Bladene 4-6mm brede, med finttandet rand.
Svøbet kort og uregelmæssigt firfligei:; eller udelt. NØ, C og S.
A. massaessylum Batt.& Trabut 15-40cm. 2-3 blade, 2-lOmm brede,
furede. De 2 svøbblade 10·-15mm. Blomsterne 10-14mm, hvide med
rødlilla ribbe. Udbredt.
A. neanolitanuJn :,yr.
2C-50cm. Stænglen -crekan"tet med de 2 kan-·
ter svagt vingede. Svøbet 1-bladet. Skærmen 5-Bcm bred. Blomsterne 7-12mm, hvide. NØ, C og S.
A. subhirsuturn L. Handharet løg. 20-50cm. Bladene slappe, 3-10
mm brede. Svøbet med 2-3 korte lapper. Skærmen aben. Blosterei:;
7-9mm, skinnende hvidt. Støvdragerne ofte s-r; brune. ( Az): MTP
A. subvillosum Salzm.
10-50cm. 2-5 blade. Svøbet 10-15nm1, mest
2-4-delt. Blosteret 5-7mm, helt hvid-i:;. Skærmen mest "tæt. S.
A. scorzonerifolium DC. 12-50cm. Stænglen kantet foroven. 3 blagrønne blade, 3-7mm brede. 1 affaldende svøbblad. Blomsterne 7-10
rm:n. N.
A. triouetrum L. Trekantsløg. 10-45crn. Bladene 3-10(-17)mm brede. 2 svøbbi.ade p~ 20-25mm. Skærmen mest ensidig, med 3-15 blomster, der er hængende og klokkeformede, l0-15mm og hvide med
grøn længdestribe. (Az): m. (Lu): NV og es. M.sj.
A. paniculatum L.
'Topløg. 20-60cm. Bladene indtil 2mm brede, kafil

••••
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rakteristisk indrullede som tørre. Svøbet tvedelt, den længste
del indtil 14cm lang. Blosteret lyst rødlilla til hvidt. C og S.
Allium pallens L.
Blegt løg. 30-45crn. Bladene halvt cylindriske, l-1 2 rnm, let furede. Det lange svøbblad 2i-10cm. Blosteret
smalt klokkeformet, 3}-Strnrn, hvidt. Udoredt.

A. ampeloprasum L.

Porreløg. 50-l]Ocm. Bladene visne under
blomstringen, kølede og ru. J-8cm bred, kugleformet, ofte meget
tætblomstret skærm med hvide til mørkerøde blo1mn;er p& 3!-Simm.
Indre 3-spidsede.støvtrådes ydre spidser 2 x midterspidsen.
(Az): MPJLC. Lu: NØ, C og S.

A. baeticum Boiss.

Trævlløg. 30-90cm. Ydre løghinde trævlet,
kraveformet forlænget opad. Bladene ofte visne under blomstringen. Skærmen 3-6cm bred, halvkugleformei::. Blosteret 4-Smm,
hvidt. Indre støvtråde ligeligt 3-spidsede. C. Ikke alm.

A. sphaerocephalon L.

Hovedløg. J0-90cm. 2-5 ofte visne blade.
Svøbet l-2cm. Blomsten mes~ lyserød eller rødlilla, 3}-6mm.
Skærmen l-3cm bred. Udbredt.
A. pruinatu"11 Sprengel 20-SOcm. Bladene 0,3-0,8rnr:i brede, -cradformede. c. svøbblade pa 5-7mm. Skærmen l-2cE1 breci. Blostere"t
3}-4mm, rødlilla, de indre blade hvidrandede. Indre støvtrades
yderspidser 2-3 x midterspidsen. NV, C og S. Ikke alm.

A. vineale L.

Sandløg. Az: MPFL. Lu: N, C og SØ.

A. gu.ttatum Steven ssp. sardoum (lVIoris) Stearn S-cribe-i:; løg.
20-90cm. Bladene hule. Svøbet 1-Scm. Blos-ceret 2}-4imm, hvidligt med grøn eller lyserød ribbe. Støvdragerne udragende.Udbr.

A. nigrum L.

Bredbladet løg. 45-90cm. Bladene 2-6cm brede, med
bølget rand. Skærmen tæt og halvkugleforme-c, 7-9cm. Svøbet 2-4delt, indtil Jem. Blosteret 6-Jmm, lyserød-celler hvidligt, med
grønlig ribbe. C og SØ.

Nothoscordum inodorum (Aiton) Nicholson Duftløg. 30-60cm. Bladene 4-20mm brede. Skærmen delvis-c omsluttet af et svøb af 2
nedentil sammenvoksede blade. Blomsterne vellug1.:ende, 10-15mm,
tragtformede, hvidlige med lyserød ribbe, grønlige ved grunden.
(Az) (Lu)
Polygonatum odoratum (Ivriller) Druce

Kantet konval. N, C og SØ.

Asparagus. Asparges.
1. Kladodierne æg-lancetformede
••••••.•••••.••. asparagoides
11
under 2mm brede, ikke bladagtige
2.
2. Stænglerne hvide. Kladodierne 20-30mm .••••••••••••• alhus
11
grønne.
"
4-20 mm
J.
3. Kladodierne næsten ens, 2-8mm, 10-30 sammen •• acutifolius
11
tydeligt uens, 10-20mm, 3
sammen
aphyllus
Asparagus asparagoides (L.) Druce Bladasparges. Stænglen klatrende, indtil lfm. Kladodierne 20-30x8-15mm, tilspidsede. 1-3
hvidgrønne blomster pa 4-6mm i bladhjørnerne. (Az): M'l'Ii. (Lu)
A. albus 1. Hvidgrenet asparges. 30-JOcrn. De hvide grene bugtede eller zigzagbøjede. De ret bløde kladodier med en torn ved
grunden af knippet. Blomsterne grønlige, 4mm, 6-12 sammen. Bærret rødt,
1 sidst sortagtigt. NØ, C og S.
A. acutifolius L. Buskasparges. 30-15Ccm. Blomsterne gulgrønne1 4fmm. Bærret sort. Udbredt.
A. aphyllus L.

Gitterasparges. Udbredt.

Ituscus aculeatus L. MuseTtorn. 30-60cm. Halvbusk med mørkegrønne, stribede grene og mørkegrønne, æg- til 1ancetformede, torn:c::pidsede kladodier ps, 20-32x8-14mm med blomster og frugTter udgående fra midten af kladodiet. Blomsterne grønlige, 4mm. Bærret rødt. Az Lu
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Smilax aspera L. Pigtr~d. l-15m. Stedsegrøn slyngplante med
kantede, glatte og tornede stængler og spredte hjærte
lformede
læderagtige blade, ofte 8-10x4-5cm. Bloms-cerne hvide, 4-5rnm, i
skærme i korte stande fra de øvre bladhjørner. Bærret rødt eller
mørkt. Az: MTJ. Lu
S. canariensis Willd. Trind pigtrad. -20m. Stedsegrøn slyngplante med trinde, mest tornløse stængler. Bladene indtil 12x9cm,
lancet- eller
ormede
, med afrundet til svagt hjærteformet grund; stilken furet, ofte udvidet foroven. Blomsterne i enlige skærme fra bladhjørnerne. Bærre-c rødt. Az: MTJP
AGAVACEAE
Agave. Tykbladede rosetplanter med -cornet-tandet rand og en solid
omster med udragende støvdra~.
spids.
top pi 4med oprette
gere.
Agave americana 1. Sekelplante. Bladene l-2m x 15-25cm, med en
endetorn på 2-3cm, lidt blågrønne. Skaftet lig eller kor-cere end
toppen. (Az): S. (Lu): C og S.

A. atrovirens Karw.

Bladene 20-40cm brede, mørkegrønne, med en
endetorn pi 4-6(-lC)cm. Skaf~et 2-3 x toppen. (Lu): CV og S.

Furcraea foetida (L.) Haw.
Bladene l-2m x 10-15cm, nelrandede,
næppe stikkende, gulliggrønne. Toppen med skaft 6-12m. Blomsterne nikkende, støvdragerne ikke udragende. (Lu): S.
AMARYLLIDACEA.E
Amaryllis belladonna L.
Belladonnalilje. 30-60cm. Bladene 30-45
x J~-3cm, kommer frem efter blomstringen. En skærm pa 4-8 6-Jcm
store, kraftigt lyserøde, vellugtende, klokkeformede blomster
med et blosterrør p~ lem. (Az): MTJFL. (Lu): CV.
Leuco,jum. Hvid hl omme. Skærm af 1-4 hvide
de blomster med ens blosterblade.

nikkende

t

klokkeforme-

1

Leu.cojum a:Jtumnale L. Høsthvidblomme. 7-15(-25)cm. Bladene 1 mm
tykke, korte under blomstringen, senere 12-16Cm. Støttebladet udelt. Blosterbladene J-14mm, ofte lyserødt
øbne ved grunden.
Høstblomstrende. Udbredt.
L. tri chophyllum Schousboe

Tråd1Jlade t hvidblomme. Bladene 4-20
cm, smalt linjeformede, udviklede før blomstringen. Skaftet 8-30
cm. Støttebladet tvedelt. Blosterbladene 12-20mm. Varblomsi;rende.
C og S.

Narcissus. Narcis.
l. Høstblomstrende. Ingen hlade under blomstringen •• serotinus
Blomstrer I-VI. Med blade under blomstringen
2.
2 ~ BlostereG l1vid.t og kro11er1 gJ..l
~ ~
e ~
e
ta.ze-cta
"
m.m. ensfarvet
3.
.•...•••••••••••••..•. 4.
3. Blomsterne hvide eller flødefarvede
11
fra lysegule -cil orangefarvede
5.
4. Blosterblad.ene :1.dstående . $.
e. e. e.
e
pap~{l~aceLlS
11
skarpt nedadbøjede
triandrus
5. BlosterI"'øret 2--3 .rnm
cyclarnin.eus
11
mindst 5 mm
6.
6. Blosterrøret bredt omvendt kegle- eller klokkeforme-c •.... 7.
11
cylindrisk til smali.-; tragtformet
9.
7. Kronen 20-45mrn. Blad.ene 5-15mm brede
•.•••.• pseudonarcissus
11
11
n
7-2 5 mm.
1-6 mm
8.
8. Støvtrå dene krumme. Bladene l-ll-(-3 )mm bre
•• bulbocodiwn
u
rette. Bladene 2-6mm brede
asturiensis
9. Blosterbladene skarpt nedbøjede .••••••..••••••••• triandrus
11
m.m. udstående eller noget -cilbage
jede
10.
10. Blomsterstilken 0-3 mm
.•••••..••••••.•.•••••••..• rupicola
11
mindst 6 mm
11.
fj
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11. Blosterbladene over 10mm. Blosterrøret (17-)20-30 mm
jonquilla
Blosterbladene mest under 10mm. Blosterrøret højst 18mm 12.
Bladranden fint ru (i
t mindste delvist)
•••• scaberulus
u
jævn
13.
Bladene f]_ade
e ~ ~ • ~
a .::, • o
e e • e
e "' e
* •
calci C o}.a
l "
u
halvtrinde eller furede
14.
14. Bladene stive cg oprette
.•••.••...•..••.•.•.•• willkommii
li
bøjelige, ofte bølgede eller nedhængende
15.
15. Bladene }-1 8rnm brede. Blosterrøret
te krumi:;
gadi tanLlfJ
1 nHn
li
II
1-42
n
ret
f e'rnande sii
_J _ _.,
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Narcissus serotinus L. Høstnarcis. 10-25cm. Bladene 10-20cm x
1mm, trinde og lidt bl~,rønne. Blomsterne mest enlige, hvide rnea
orange krone, denne 1-1 2 x3, 6-lappet. S.
N. tazet
1.
Tazet. 20-S,Ocm. Bladene 20-60cm x 5-25mm. 3-15
hlomster. Blosterrøret 12-18mm. Kremen 3-6x6-llm.m. (Az): SM~:GP.

N. papyraceus Ker-Gawler

Hvid tazet. 20-50cm. 6-20 blomster.
Blosterrøret 12--16mm, bladene 12-18mm. Bladene 7-1
hrede.
~
'
r, 1
.
"'
'
n
ssp. papyraceus: "b~omsterne
~~-4cm
~reae.
~ o~ ~.
ssp. panizzianus (Parl.) Are.: Blomsterne 2-2}cm brede. Az: F.
111: C og S*
r;

N. jonauilla L.
Sivnarcis. 20-45cm. Bladene 1}-4mm brede, halvtrinde, oprette. Mest 2-4 gule blomster. Blosterfligene 10
Kronen 2-5x5-10mm. (Az): G. Lu:
og S.
N. willkommii (Samp.) Pern. 20-50cm. Bladene 1·-3mm brede, halvtrinde. (1)2-5 blomster.
esterrøret 12-15r:un, flie::;ene 6-::?rmn,
kronen 2-5x5-10mm, m.m. bølget i randen. S.
N. gaditanus Boiss.& Reuter 6-20cm. Bladene furede. Blosterrøret 8-15mm, fligene
9mm. Kronen 2
5x4-llmm, m.m. hølget. S.
N. fernandesii G.Pedro 10-20crn. Bladene halvtrinde. Blosterrøret 14-22mm, ret eller svagt krummet; fligene 8-llmm. Kronen
4-5x7-9mm, med rund takket rand. :~v.
N. rupicola Dufour 6-20cm. Bladene 0,6-1}(-3)mm brede. Blomsterne enlige, citrongule. Granitkløfter over Boom. N.
N. calcicola lVIendon9a 9-33cm. Bladene 2-5mm brede, mest oprette. Skærmen mest 2-blomstret. Kronen 4-5x81-·lCmm, bølget. CV, es.
•N. scaberulus Henriq_.
7-4Ccm. Bladene 1-3-!rnm ·brede og flade.
Skærmen mest 2-3- omstret. Blosterfligene 6mm. Kronen 2-4x5
mm, let bugte1; i. randen. Midterste
go--dal.
N. triandrus L.
Orki.denarci f.:;, 10-3 :-,cm. 1-3 bloms ter i skærmen.
Blomsterne hvide til gule. Blosterfligene l0-22mI'l. Kronen 5-15
x 6-15mm. 2 underarter;
ssp. tr:i.andrJ.s: Bladene mest over 2mm 'brede. Blormnerne hvide
c::tore (,r_JJ...Uo...Ju
,,,, " terfl i' t~o-ene 1 5-2°rr.m) i _~J.._. h
c,~mrr1"n
N·'·
11.
,;;c.-;)V\...LC'
)
0ct"1J...c1c..,
e
e l ler '"'v1·"l.a,,l
ssp. pallidulus (Graells) Hivas-Goday: Bladene mest under
brede. Blomsterne lyst svovl
til hvide eller gyldentgule,
1-2 sammen. N, C og SV.
_L
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N. bulbocodium L. Gul trompetnarci.s. 6-20cm. 2
mørkegrønne
blade. Blomsterne m.m. vandrette, bleg- til mørkt orangegule.
Kronen 8-15x9-30mm, bølget til let lappet. 2 underar1Ær:
ssp. bulbocodium: Bladene 1-3mm brede, m.m. oprette. Blosteret
med grønligt skær. Kronen ikke tilsmalnet foroven. Udbredt.
ssp. obesus (Salif:ob.) Maire: Bladene mest under 1mm brede,
ggende eller nedbøjede. Blosteret kun svagt grønligt anløbent.
Kronen ofte lidt indadkru.rnmet foroven. C
S.
N. pseudonarcissus L. Påskelilje. 4
rarter:
ssp. nobilis: Kronen orange 1, blosterbladene bleggule.
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ssp. major (Curtis) Baker: Bladene mest længere end s~aftet.
Blomsterstilkene 15-35mm. Kronen orangegul. C.
ssn. ccnfusus (Pugsley) Fern.: Bladene mest lidt kortere end
skaftet. Blomsterstilkene 8-12mm. Kronen orangegul. Serra da Bstre1a over 1000m.
ssn. portensis (Pugsley) Fern.: Bladene 3
brede, tydeligt
kortere end skaftet, sjældent li
lange. Blosterfligene
smalt lancetformede, orangegule. NV.
Narcissus asturiensis (Jordan) Pugsley 5-15cm. Bladene blagrønne. Blomsterstilkene 2-lCmr:1, indesluttede i svøbbladet. Blomsterne enlige. Blosterrøret 4-9mm, fligene 5-15mm. Kronen 8-16x6-1Jmm
rrr.m. klol{keformete I"1e
N. cyclamineus DC.

15-30cm. Bladene fri f.:lkgrønne, 2-6mm brede.
Blomsten enlig, pa en 10-25mm lang stilk, der er indesluttet i
svøbbladet. Kronen 12-20mm, rørformet. NV.

Pancratium maritimum L. Strandlilje. Bladene op til 50x2cm,
mørkt gragrønne. 5-10 10-15cm lange, hvide blomster med et 6-Bcm
langt blosterrør. Den øverste del af blomsten ~rag-cforme-c og med
en 12-tandet bikrone. Sandstrand og klitter. Az: FT. Lu: Alm.
DIOSCOREACEAS
'ramus communis L. Fedtblad. l-4m. Slyngplante med spredte 1 ret
store (5-10x_3-8cm) hjær-ceformede, fedtglinsende blade med 3-9
buekrurnmede og grenede arer. Sma 6-fligede, grønne blomster i
klaser fra bladhjørnerne. Az: 1". Lu: Udbredt.
PONTEDERIACEAE

Heteranthera reniformis Ruiz & Pavon Mudderhyacint. 20-50cm. En
krybende og rodslaende stængel pa mudderet med store, skælformede skeder. Spredte, langstilkede, hjær-ceformede blade pa ca. Jern.
Korte aks med 2-5 hvide, spidsfligede, lid-c uregelmæssige blomster med et rør p~ 6-lOmm. (Lu): BL: Montemor-o-Velho i rismarker.
Eichhornia crassipes (l\Tar-c.) Sol.ms Vand1\yacin-s. Flydeplante med
en roset af skinnende, 6-12cm lange, omvendt ægformede blade med
en pæreformet opsvulmet, luftfyldt stilk. Et 15 cm langt aks med
8-12 blalilla blomster. (Az): GT. (Lu): NV, C og SØ.
IRIDAUEAE

Kendelige på de 3 støvdragere.

1. Griffelgrenene kronbladsagtige

r,
c,O,~til»Oie8oe•ll-@$41$0•e•o•••*'*•

C_e

n
ikke
3•
2. :Med blosterrør
••.••.•.•.•.•••••••••..•......•.•.••..•. Iris
Uden
"
Gynandri ris
3. Blomsterne ikke i aks ..... ..,.~•e@"*•••$e•l!•••..,•8••••••••••(! 4t,
11
r:;
i aks
l{omuJ_ea
4. Blosterrøret højst lem. Frugtknuden overjordisk
Il
O"E' r 1.1.r.,n
li
l'"'dP r u~I ord i....... s 1r
,Jrocus
2
Ferraria
5. Intet blosterrør
6.
d
.•••••••••••.•••.• Sparaxis
6. Støtte- og forblade dybt fligede
7/
"
li
u
ikke
u
7. Griffelgrenene dybt tvekløvede e e G o • e o • e e • o e * e e • e • • • • e • QV e
0
n
udelte
8. Akset toradet eller skruestillet med m.m. lige akse Watsonia
u
ensidigt med zigzagbøjet akse
Freesia
J. Støttebladene grønne, det nederste mindst l! cm
Gladiolus
11
gule eller pu.rpurbrogede, det nederste mindrelO.
10. Blosterrøret ret
.••.••..•••.••.•..•.•••.••....•.••••• Ixia
H
Tritonia
krwnt
11
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Iris. Sværdlilje.
J_. Bladene ikke toradet stillede
•.•••••..•..••.•••..•..•..•. 2.
n
toradet stillede og sværdformede
5.
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2. Nedre blade :flade, 10-30 mm brede
....•.••.••.•• planifo a
l'Jedr·e blacie højst 6 i11rn brede
2"
3. Blosterrøret 30-45mm. Bladene gulgrønne
.••.•.••• boissieri
11
meget kort, 1-3 mm. Bladene blagrønne
3.
4. Ydre bloster"blade 12-20(-3G)mrn brede, neglen 6-13mrn bred
xi phimn
Ydre blosterblade 5-12mm brede, neglen 3-6mm bred
taitii
5. Ydre
osterblade uden h~rstribe (skæg)
••••..••....•.••. 6.
li

rned

7.

u

6. Blomsterne gule. Stænglen trind
••••.•.•••.•••• pseudacorus
Il
oftest matlilla. Stænglen med en kant
:foetidissima
7. Stænglen ugrenet. Blomsterne mest enlige ••••••• subbiflora
li
~
grenet. Blomsterne 3-5 sar::-1men
8. Nedre bloms~er m.m. siddende, indesluttede af støttebladet indtil blomstringen ••.••••. albicans
Nedre blomster tydeligt stilkede, tydeligt udragende
af støtteblade~ før blomstringen
geroanica
\._,

.

Iris foetidissima L. Stinkende sværdlilje. 30-90cm. Bladene
mørkegrønne og stinkende. Blosterrøre~ grønligt, de ydre flige
gullige inderst, ellers matlilla; de indre flige lysegule og
lillaanløbne. Fugtige skove m.m. NV, C og S.
I. pseudacorus L.

Gul sværdlilje. Udbredt.

I. subbiflora Brat. Mørk sværdlilje. 20-40cm. Blomsterne mørklilla. Skægget oftest lilla, kun gult nær neglen. Blosterrøret
3!-5cm. CV.
I. germanica L. Havesværdlilje. 50-lOOcm. Støttebladene m.m.
hvide og hindeagtige. Blomsten 10-12cm, lyslilla eller over j_
det hhi. Skægget gult. (Lu) : Udbredt.
I. albicans Lange
(Lu) C og S.

Hvid sværdlilje. 40-60cm. Bloms~erne hvide.

I. planifolia ( ller) Fiori & Paol. Fladblade~ sværdlilje.
15-40cm. Alle blade grundstillede. Oftest kun 1 blomst med et
l0-20cm langt, hvidligt blosterrør, ellers bla til hlalilla med
en gul stribe pa de 6 cm lange ydre flige. C og S.
I. xiphium L. Spansk sværdlilje. 25-50cm. Nedre blade 20-70cm
x 3-5mm, oprette. Blomsten lysebla eller blålilla med en gul
stribe og uden skæg. NØ, C og S.
I. taitii Foster Som den foregående, men de nedre stængelblade
l-2mm brede nederst. NC, C og S.
I. boissieri Henriq.
Blomsterne oørklilla, deres stilke højst
15mm. De ydre blosterblades gule s-cri"be med et svagt skæg. 6001300m. Serra do Geres.
Gynandirif:, sisyrinchium (L.) Par1.
Toknoldet sværdlilje. 8-12
cm.. Bladene 10-30cm, ofte liggende og halvcirke1forme0 krummede.
B1osterbladene 1
cm, himmelbla, ofte med en gul plet, kun abne i solskin. C og S.
Ferraria crispa Burm.
30-60cm. Sværd:formede blade. Blosteret
3cm, udadbøjet og stærkt kruset, gult, bru.nt eller hvidli
,
med gulbrun eller grønlig rand. Sandede fyrreskove. (Lu): CV,SV.
d kornlilje. 30-lOOcm. Stænglen
Ixia paniculata Delaroche
ofte grenet. 2-3 grundblade, 3-12mm brede. Blomsterne fløde
. e .r_Jd 11
2 1 ,- =
( J:i z ) ~ m
(,.lJ1.A.,...,
T
2-~-2,___:111..
..L P".t',• •
vede, med et rør
4-7cm og f .11--c:)-'
NV og CV.
CJ'

y- .-
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Watsonia bulbillifera Mathews & L.Bolus li-2m. Bladene indtil
6ox6cm, sværdformede. Med yngleknopper i øvre blad- og nedre
støttebladshjørner. Blomsterne røde, uregelmæssige, med et 4-6
cm langt, kru1nt kronrør cg flige pa 2
• (Lu): SV.

$

,,-, i::
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Preesia refracta (Jacq.) Klatt 20-30cm. Stænglen enkel eller grenet. Blomsterne 4i-6icm, hvidliggule, hvide eller gule. ( 1 .u). Vnv 1
~

1

irocus carpetanus Boiss.& Heuter 2-4 blade. Blomsterne enlige,
~leglilla, ofte fint mørkere
de. Svælget hvidligt eller svagt
~ulligt. Griflen hvidlig eller bleggul, sva2:t delt i tre stærkt
;dvid~de og frynsede gr~ne. (I)Iv-vtvII). N~og c.
C. serotinus Salisb.
4-7 blade. 1
lyslilla blomster med hvidt,
lyslillat eller bleggult svælg. Griflen gul til orangerød J1ed }"ler_,
O"'
a"c 1 te ba-re11.e
v11(T\
3 ,·,,,a er~rt·er·
. L U·,dv·'a"e·a"e
.
.L
5
--.,.
•
J..A-.1.\.
\..L)e
- 0. .
ssp. serotinus: Iøghindens trævler tykke (over 0,2mm) og groft
netformede. C og S.
~3sp. clusii ( Gay) Ma thevv: Løghindens trævler E,ilkeagtige ( under
0,2mm brede) og fint netformede.
og C.
ssn. salzmannii (Gay) Mathew: Løghindens trævler ikke netformede.
g1~dene ikke eller lidet udviklede under blomstringen. N.
J._
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RoJ1u1ea. Sivstjærne. Sma, oftef,t lilla/hvide blomE,ter, som regel
p~ en kort stængel. Tradformede blade uden hvidt band.
1. Støvfanget nar op over s1,øvknappernes top
••••••••••••••• 2.
11
nar ikke op over støvknappernes top
3.
2. Øvre støtteblad hindeagtigt, højst med en smal, grøn ribbe
bulbocodium
Øvre støtteblad-grønt
bredt hindekantet
ramiflora
3. Øvre støtteblad overvejende urteagtig-i:,
•••••••••. ramiflora
11
11
u
hindeag-r,igt
colunmae
Romu.lea bu1bocodiu.m (L.) Seb.& Mauri Langgriflet sivstjærne.
3-15cm. Biomsten meget forskelligt farve1,, svælget of1,est gult.
Nedre støtteblad lillat eller rødbrunt plettet, de-c øvre brunligt. 2 underarter:
ssp. bultocodiu.m: Blosteret 12-25mm. Støvknapperne 4-6mm. Udbr.
ssp. clusiana lLange) Jout.: Blosteret 30-45mm. Støvknapperne
7-llmm. NV.
R. ramiflora Ten.
31~ sivstjærne. Blomsterne lilla til lyserøde,
14-30mm, med gult eller hvidt svælg. 2 underarter:
ssp. ramiflora: Øvre støtteblad helt eller overvejende urteagtigt.
Blosteret 14-25mm. Griflen lidt kortere end støvdragerne. Udbredt.
ssp. aditana (Kunze) Marais: øvre støtteblad bredt hindekantet.
Bl oste ret 1, - )20- 30rrm1. Grj_flen lidt længere end Etøvdragerne. S.
::1. columnae Seci.& Mauri

rkaret sivE,tjærne. 2-15cm. Blomsterne
bleglilla med mørkere arer og mest gult
, l-2cm. Az: MT. Lu

Tritonia crocosmiflora (Lemoine) Nicholson Vejrhane. 30-90cm.
Akset ensidigt og toradet med 10-20 orangegule,
dt uregelmæssige blomster. (Az) (Lu): NV og CV.
Soaraxis bulbifera (L.) Ker-Gawler 10-35cm. Aksene l-fab1omstred~. Hver blomst med 2 ~indeagtige, rødbrunt stribede støtteblade.
Blomsterne gule, deres blade 1{-2{cm. (Lu): CV og SV.
S. tricolor (Curtis)
r-Gawler Som den foreg~ende, men blomsterne med gult svælg, en mørk plet ved tlosterbladenes grund og
selve bladene hvide til lilla. (Az) (Lu)
Gladiolus. Jomfrufinger. Blomsterne rø
lla, lidt uregelmæssige,
;ned oftest kru.m,ue,:; kronrør, i det ensidigt aks.
Gladiolus illyricus Koch Illyrisk jomfrufinger. 20-55cm. 3-10
tlomster. Blosterrøret 7i-13mm. Øvre 'blosterblad 18-32mm.• Støvknapperne 6!, kortere end trådene. 2 underarter:
ssp. illyricuf_,: Bladene 5-15mn1 brede. Nederste blomst::o nedre
støtteblad mest; 2cm eller længere. Mest N og C.
ssp. reuteri (Boiss.) Cout.: Bladene 3-5(7)mm brede. Nederste
blomsts nedre støtt;eblad mest under 2cm. Mest C
S.
G. italicus
ller Markjomfrufinger. 35-lOOcm. 3-13 blomster.
3losterrøret 1C-14mm. 2vre blos-i:;erblad 2
• S-cøvknapperne

2Hi.

l2-l 7mrn, længere end tr&dene. Hyppigt mar.i{1J.krud t.

b.re cl t.

t.TlJNCACEAE
tTtincu_s. Siv~
n
1. Enårig
Fleriir~ig
0.
2. Bladene med
li
tværvægge
•..••....••.•..•... pygmaeus
11
uden tværvæe;ge
3.
3. Stænglen bladløs .•..••.•••...••......•.....•..•. capitatus
•••e-Et1øtieeeeec;,tae11,41ee&t,«l!eet:,t1811:'ee-~.,t;&e6e:e•~*C1-@t1:ee;,a41
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6.

ægformet til e11ipsoidisk
7.
:1d1··.1C\,:::,;a-er···
"nct'er
l2 a . f. . . p_,__c::tnven
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te
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11
11
mindst l af planten
spnaerocephalu:::,
'7
Bd
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1
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1.
ia ene I aae,
~-c~ mm oreae
••••..•..••••••••.••. ±., oi1osus
"
trecdf ormede, op til 1 mm brede
5.
8. Kapslen 2-3mm lang. Støvknappen {-1/~ x tr~den
minutulus
0
11
"
3-5mm 11
ca. 2 x
·bufoniu2
3. Alle blade grundstillede, cylindriske
stængelagtige
Bladene forskel ge fra stænglerne
14 .
• Blomsterstanden trængt til side af det lange, stængellignende støtteblade
•••.••••••. 11.
Blomsterstanden l
re end eller
g sit støtteblad
13 .
. Nedre bladskeder sortbrune oe skinnende
.•••••.•. inflexus
li
li
brune og matte
12.
12. Blomsters
n kugleformet sammentrængt. Srm1glen rillet
c ongl or:1.e ra tus
Blomsterstanden oftest aben. Stænglen glat
effusus
13. Blosteret gulliggrønt, mindst af kapslens længde maritimus
n
brunt, kortere e
kapslen
acutus
tværvægge
.•.•..••..•.•..•••••. 15.
14. Øvre blade med tydeli
Bladene uden eller med svage tværvægge
23.
1 i::
Grundbladene reducerede til bladskeder .••••. subnodulosus
11
med veludviklet bladplade
,10
Nedre blade med tyde ge tværvægge
.•.••••.•••...•.•.•. 17.
11
11
uden el r med svage tværvægge
1 '7
lange
...L {
Ydre stængler liggende
rodslåe
til
fontanesii
Alle stængler oprette til opstigende
12 .
• Blade og stængler længdestribede
••.••••••••••••• st atus
n
li
n
m.m. jævne
19.
Blosteret 2-3} mm
e
e ~ e@ G•@ • e "
.s .Ib••••
e e
e ø
2Ce
21.
"
4-6 mm
2C. Blosterbladene uden hindekant, de indre længsi:; acutiflorus
It
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u
i.1rke ~LCEYtgs-c
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r:apslen kortere end blosteret
11
n
\ra tus
længere H
uden tydelige tværvægge
Zvre blE:tde med,
uden
lige tværvægge
Alle bladene ens
•••.••.•..•.•••.••.•....•••.••.• bulbosus
Øvre
nedre blade
ligt forskelli
heter
brede, rø.rf ormede
samr1en
lie;e
2 4. Bladene 6
GUS

Bladene
lere, ikke rørformede
25. Stænglen med
dterstillede blade
stort set uden blade
dte n
2 f, • Bl orns te rr1e i
li
i en end~estillet t
') I
ebrune
x den gule til
27. Blosteret 21 -c./3
Blosteret ca.

=

den rød- til sori:;ebrune kapsE1l

2 5.

28.

27,
sel
coE1pressus
gerardii
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28. Blosterbladene butte
li

• ••• •• ••• •••••• • ••••• •••••• s

spiCise
2).
kortere end blosteret
.•..•....•.•••.•. ten.uis
, længere end blosteret

2Jt> Kapslen
It

J. acutus L.

Stikkende siv. 50-150cm. Tæt tueformet og stærkt
stikkende. Det nedre støtteblad 3-6cm, med kølet grund. Blosteret 2tmm, ydre blade spidse, de indre butte eller afskårne.2ssp:
ssp. acutus: Toppen oftest tæt. Kapslen mest 5-6mm, med kegleformet spids, af forskellige farve. Az Lu
ssp. leopoldii (Parl.) Snogerup: Toppen m.m. aben. Kapslen 4-5mm,
but, mørk eller rødbrun. Az Lu

J. inflexus L. Blågråt siv. Jog S.
J. effusus L. Lysesiv. Az: Alle øer. Lu: Udbredt.
J. conglomeratus L.

Knopsiv. Az: M. Lu: Ikke alm.

J. subulatus Forsskål Mellembrudt siv. 50-lOOcm. Ingen grundblade, 2-4 slappe stængelblade. Toppen l0-20cm, åben og mangeblomstret. Blosteret spidst, 2-3!mm, bleggrønt til brunligt. Kapslen
lige så lang, but. Langs kysten. E, BAl Ag
ørstesiv. Bjærgene i N og C.

J. squarrosus L.

Fladstrået siv. NØ og J.

J. compressus Jacq.

J. gerardi Loisel
J. tenuis Willd

Harril.
Tuesiv.

(Az): MTJPFC

J. imbricatus Laharpe 15-40cm. Tættuet. Toppen oftest tæt, med
5-25 blomster. Blosterbladene lige lange, de ydre ægformede, de
indre lancetformede og bredt hindekantede. Rismarker. (Lu)

J. tenageia L.f. Tyndstænglet siv. 5-30cm. Bladene tynde, t-lmm
brede. Bladskederne ender i 2 afrundede øren. Blosterbladene 2-2i
mm, de ydre spidse, de indre butte. Fugtigt sand. Udbredt.
J. s~haerocarpus Nees

Kuglesiv. 5-30cm. Blosterbladene spidse,
2f-4;mm, uens, tydeligt længere end kapslen, udstående i frugt.
Alemtejo. Ikke alm.

J. foliosus Desf.
ger ofte det meste
en mørkebrun streg
Fugtigt sand. C og
J. bufonius L.

Stor tudsesiv. 15-50cm. Blomsterstanden optaaf stænglen. Blosterbladene 4-6mm, oftest med
mellem hindekanten og den urteagtige midte.
S.

Tudsesiv. Az: Alle øer. Lu: Udbredt og alm.

J. minutulus Albert & Jah.

Spæd siv.

J. hybridus Brot.

Svikkelsiv. 5-20cm. Toppen bred, danner ofte
en flad vifte. Blosterbladene uens, de ydre længst, 4-5mm. Az::. T.
Lu: Alm.

J. capitatus Weigel Fint siv. Az: SMTJPFLC. Lu: Hyppig.
J. subnodulosus Schrank Butblomstret siv. C og S.
J. pygmaeus Richard Dværgsiv. Fra Mi til Ag
J. heterophyllus Dufour Forskelligbladet siv. 10-40cm. Vandplante. Vandbladene trådformede, slappe, uden skillevægge. Luftbladene cylindriske, med skillevægge. Toppen med 5-20 nøgler med 2-6
blomster på 6-8mm. Lavt vand.

J. emmanuelis Fern.& Garcia

3-8 hoveder med (3-)10-30(-50) blomster hver pa 4f-6mm. Blos~erbladene ofte udkrw'TIIllede i spidsen.
Støvknappen l,8-2,5mm, 4-6 x tråden. C og S.

J. bulbosus L. Lidet siv. Az: MTLC. Lu: Udbredt.
J. acutiflorus Ehrh. Spidsblomstret siv. 30-llOcm. Blosterblade-
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ne ofte med udbøjet spids, de indre længst. Udbredt.
Juncus valvatus Link Pindsvinesiv. 10-30cm. Nøglerne store og
m.m. kugleformede, 10-15mm brede, med indtil 50 eller flere
blomster. 1-4 nøgler. C og S.

J. striatus Schousboe Stribet siv. 30-?0cm. Med krybende jordstængel. Stængler og blade stærkt længdefurede. Nøglerne m.m.
kugleformede. Blosterbladene tilspidsede, de indre længst. Kapslen spids og kegleformet, længere end blosteret. Az: IVI. Lu: S
J. fontanesii Gay Krybsiv. 10-30cm. Bladskederne med 2 øren.
Blosteret 2f-4mm, spidst. Med krybende stængler. C og S.
J. articulatus 1.
Luzula. Frytle.

Glanskapslet siv. Az: MTJC. Lu: Udbredt.

1" Blomsterne enlige
......................................... 2.
t1
i nøgler, hoveder eller aks
3.
2. Enårig. Blosteret 2-2fmm, purpurfarvet •••.•••••••• elegans
Flerårig. Blosteret 3!-5mm, mest mørkebrunt
forsteri
3. Blomsterne i et nikkende aks .••••••••.••••••••• caespitosa
t1
i nøgler eller hoveder
4.
4. Blomsterne i nøgler p~ 2-5 •••.•••.••••••••••••••.••••••• 5.
ti
i hoveder på 5-18
6.
5. Blosteret
t
••••••••.•••••.••• purpureosplendens
n
brunt
silvatica
6. Blosteret hvidligt ••••••••••••••••••••••••••••••••• lactea
"
mørkt
7.
7. 2-5 ved frugtmodning nikkende hoveder •••••••.•• campestris
3-16 11
"
oprette
"
8.
8. Nøglerne sammenklumpede til et uregelmæssigt hovede congesta
"
langstilkede
multiflora

Luzula campestris (L.) DC.

Markfrytle. Az: MGP. Lu

L. multiflora (Retz.) Lej.

Mangeblomstret frytle. Az: SMTGJPF.

Lu
L. congesta Thuill.

Hovedfrytle. Az: MTP. Lu

1. caespitosa Gay 20-30cm. Bladene meget smalle, tilsidst indrullede og næsten børsteformede. Akset l-3cm, med 3-20 blomster
på 4-4!mm. Serra da Estrella.
1. silvatica (Hudson) Gaudin Stor frytle. Bjærgene i Minho og
Beira som ssp. henri~uesii (Degen) Silva.
L. purpureosplendens Seub. 20-60cm. Grundbladene 2-8mm brede,
randhårede. Bladskederne rødlilla forneden. Blosterbladene 4!-5
mm. Åbne bjærgskove. Az: MTJPFLC
L. lactea (Link) E.H.F.Meyer Mælkefrytle. 30-60cm. Med lange
udløbere. Grundbladene 4mm brede. Stængelbladene 6-lOcm. Bladskederne efterhånden trævlede. 8-20 nøgler med 8-25 blomster
hver. Blosteret gennemskinneligt. Bjærgene i nord. - Az?
1. elegans Lowe Purpurfrytle. 20-30cm. Grundbladene l-3mm brede, ofte svagt randhårede. Blosterbladene med brod eller stak.
Krat på sandet jord. (Lu): C.
L. forsteri (Sm.) DG. Smalbladet frytle. 20-30cm. Grundbladene
l-3mm brede, stærkt, hvidt randhårede. Blomsterne på ret oprette stilke. Mest i bjærgene.
COMMELINACEAE
Bladene spredte, ofte ægformede og buestrengede og toradede.
3 bæger- og 3 kronblade. 6 støvdragere.
Tradescantia fluminensis Velloso Vandrende jøde. Stænglerne
liggende og rodslående. Bladene 3-6cm, ofte lilla nedenunder.
Fåblomstrede kvaste med parrede, bladagtige støtteblade. Kron-
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bladene indtil 12mm, hvide eller bleglilla. Støvdragerne ens.
(Az): SMTPC. (Lu)
Tripogandra multiflora (Sw.) Rafin.
Indtil 80cm. Liggende og
rodslående. Bladene 3-9cm. Kronbladene 2-4m.m, hvide eller lyserøde. Støvdragerne uens: 3 korte og 3 lange. (Az): MTPFL
GRAIVIINE.AE
Aksgræsser: Sm&aksstanden danner et enkelt eller flere aks, hvor
de enkelte småaks sidder lige eller næsten lige pa aksets akse,
eller hvor hvert andet kan være kortstilket.
Duskgræsser: Småaksstanden danner en sammen-trængt top, hvor man
ved ombøjning kan erkende, at smaaksene sidder på korte, grenede
stilke og derfor ikke direkte pa aksen.
Topgræsser: Sm~aksstanden en top med for det meste synlige stilke.
Aksgræsser

1. Blomsterstanden 1 aks

••••••••••••••••••••••••••$••••••••• 2.
flere aks
18.
2. Med en knæbøjet stak
••••••••••.••••••••.•••••••••• Gaudinia
Stakken ret eller mangler
3.
3. Akset kort og kugleformet med stikkende avner •••• Echinaria
11
forlænget
4.
4. 2-3 små.aks ved hvert led
5.
11
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11
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5. 2 småaks ved hvert led

•••••••••••••••••••••••• Taeniatherum
Hordeu.In
6. Småaksene 1-blomstrede ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 7.
"
flerblomstrede
11.
7. Akset ensidigt •••••••••• * •• e •
e •••
8@
11
toradet
9.
8. Inderavnen med stak
11
uden li
Mibora
9. Inderavnen med stak
11
10.
uden ti
10. Småakset med 2 yderavner ••••••••••••••••••••••• Parapholis
11
"
1 yderavne
Hainardia
11.
rne hvælve
, med 2-4 stakke eller tænder
••e• Aegilops
"
med 0-1 stak
12
12. Kt:tn 1 yde1. . . a·\rne
•••ooeoc,;11••••••••••••••••e••••••••••G Lolium
2 yderavner
13.
13. Småaksene lange, 2-4 cm,
nedre kortstilkede Brachypodium
"
meget mindre
14.
14. Yderavnerne meget uens •••••••••••••••••••••••••• Ctenopsis
"
m.m. ens
15.
15. Inderavnerne kortere end yderavnerne ••••••••• Wangenheimia
11
11
længere
"
16.
16
rå.rig
*@
e
e
~
::C.:l:fmus
Enårig
17.
17. Yderavnerne m.m. stærkt
de
•••••••••••$••••• Catapodium
11
Mi cropyrum
18. Med knæbøjet stak
!I
20.
Uden
n
19. 3-15 nærmest fingerformet stillede aks •••••••• Dichanthium
Parvise aks i en~top
Hyparrhenia
20. Skedehinden hindeagtig
••••••••••••••••••••••••••••••••• 21.
11
hårformet, manglende eller mege-t kort
23.
21. Langtkrybende strå, den oprette del 1-2m høj
Brachiaria
Anderledes
22.
22. Aksene fingerformet samlede (de fleste af dem)
Digitaria
"
spredte eller 2 sammen
Paspalum
23. Småaksene med 4-10 blomster
••••••••••••••••••••• Eleusine
11
"
1-2
11
24.
24. Småaksene indsænkede i en tyk, leddelt akse
•• Stenotaphrum
Aksen ikke tyk og leddelt
25.

3

"

"

n

"

tt

(f

"

• • • • "'

@

•••

It

"

lo

te'

•••

G

6'

Il

.. $

6,

i-

e,

ti

G@

G@

li$

Øi

tt

@

•

8

it

Ilt

G

G@

0@@

tl

O

$

G@

ii

lit

li,,

t\l

li,®@~@.li

Ua

220.
25. Ena.rig
Echinochloa
Flerårig
26.
26. Småaksene 5-15mm lange . . . . . . . . . . . . . . . . . . " . . . . . . . . Spartina
2mm lange
27.
27. Skedehinden hårformet. Fingerstillede aks
. ........ Cynodon
meget kort
Axonopus
li

li

Duskgræsser
1. To slags småaks: golde og frugtbare
...................•.. 2~
Småaksene ens
4.
2. Frugtbare smaaks brede, vinget-kølede .........•... Phalaris
smalle
3.
3. Golde småaks spidse eller med stak .............•. Cynosurus
11
outte, uden stak
Lamarckia
4. Dusken lådden af hår eller lange stakke
············l!fl••tt•~ 5.
11
ikke lådden
9•
5. Småaksene uden stak
6.
11
11
med
7 •,
6. Yderavnerne glatte, inderavnerne lådne .............. Melica
11
ladne
Imperata
7. Småaksene 2-blomstrede. Flerårig
................ Pennisetum
11
1-blomstrede. Enårige
8.
8. Bladene glatte. Dusken forlænget
................. Polypogon
"
blØdharede. Dusken ægformet
Lagurus
9. Smaaksene orngivne af børster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.
11
ikke orngivne af bØrster
11.
10. Børsterne sammenvoksede forneden til en slags svøb Cenchrus
11
brunlige, ikke sarrunenvoksede
Setaria
11. Smaakset med 1 frugtbar blomst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.
11
11
2-flere frugtbare blomster
20.
12. Yderavnerne med en knudeformet fortykkelse ved
grunden. Ena.rig ..............•.....•....... Gastridiurn
Yderavnerne uden knude ved grunden
13.
li

li

li

13. Inderavnen med stak

.........

e

••

Ø:

••••••••••••

~

••••••••••

14

ti:

11

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

uden "
17.
Inderavnen med en endestillet stak på mindst lem
Stipa
11
11
11
rygstillet eller grundstillet stak
15.
Inderavnen med 1 grundstillet, knæbØJet stak samt 2
børster i spidsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triplachne
Inderavnen med l rygstillet stak, uden børster i spidsen 16.
Yderavnerne lige lange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alopecurus
11
uens
Anthoxanthum
Skedehinden harformet ..................•.......... Crypsis
11
hindeagtig
18.
Småakset ll-l3mm. Dusken 10-25cm .......•........ Ammophila
11
mindre
19.
Yderavnen med en vinget kØl ...........•........•. Phalaris
11
11
11
uvinget kØl
Phleum
Inderavnen med en lang stak . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 21.
11
uden eller med en kort stak
23.
Stakken lige og endestillet ..•.............•...••.. Vulpia
"
knæbØjet qg rygstillet
22.
Nedre yderavne med 3 ribber. Stakken kantet og vreden
Trisetaria
Nedre yderavne med l ribbe
Trisetum
Dusken ensidig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dactylis
11
alsidig
24.

24. Flerårig

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . . . . .,. Koeleria

Ena.rig
Topgræsser
1. 2 slags srnåaks: frugtbare og golde
Småaksene ens

Lophochloa

.... Duskgræsser, punkt 3.
2•
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2. Småakset med 1 frugtbar blomst ...•...............•....•.• 3.
11
11
2-flere frugtbare blomster
16.
3. Hvert andet smaaks med en endestillet, knæbØjet stak,
hvert andet uden stak ........................•• Sorghum
Småaksene ens
4.
4. Med rygstillet, knæbØjet stak
5 •.
Uden eller med endestillet stak
6.
5. Stakken udgår fra eller over inderavnens midte
Pseudarrhenatherum
Stakken udgår fra inderavnens nedre 1/3
Arrhenatherum
6. Yderavnerne
mangler eller meget små ···············~······ 7~
11
veludviklede
8.
7. Skedehinden forlænget. Yderavnerne små .........•.•... Oryza
"
1mm. Yderavnerne væk
Leersia
8. Stakken l~-12cm. Inderavnen læderagtig ............... Stipa
11
under lem
9.,.
9. Småakset indeholder en tydelig, gold blomst ............. 10.
11
uden nogen gold blomst
12,
10. Hårformet skedehinde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Panicum
11
Hindeagtig
11.
11. Med stak

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~. . . . . . . . . . . . . Holcus

Uden stak
Melica
12. Mange grupper af 3 siddende småaks ............ Chaetopogon
Ingen sådanne grupper
12a.
12a. Blomsten med hår ved inderavnens grund ..... Calamagrostis
li
uden
13 ..
13. Yderavnerne hvælvede ................................•.. 14.
11
kølede
15.
14. Inderavnen uden stak .............................•. Milium
11
med en langt fremragende eller evt.
Oryzopsis
skjult stak
Sporobolus
15. Skedehinden hårformet eller næsten manglende
11
Agrestis m.m.
hindeagtig
16. Inderavnerne omgivne at m.m. lange, hvide hår.
Høje planter over lm ................................. l 7 .,
Inderavnerne ikke omgivne af lange, hvide har
20.
17. Skedehinden hindeagtig. Bladene noget indrullede
Ampeloctesmos
Skedehinden harformet. Bladene flade
18.,.
18. Bladranden skarpt savtakket ................... , Cortaderia
11
helrandet
19.
19. Strået forveddet. Yderavnerne næsten lige lange .... Arundo
11
urteagtigt. Yderavnerne uens
Phragmites
20. Den ene yderavne mindst så lang som inderavnerne .....•. 21.
Yderavnerne kortere end inderavnerne
31.
21. Ingen eller en endestil let stak ..................., . . . . . 2 2 .,
En rygstillet stak
26.
22. En endestillet stak. Sammentrængt top ....•...... Avellinia
Ingen stak
23.
23. Smaaksene meget små, l-2rnrn ............................, ... 24.
11
større, 6-15mm
25.
24. Toppen åben. Bladene flade ...................•.• Antinoria
11
ret tæt. Bladene indrullede
Airopsis
25. Inderavnen tretandet i spidsen ................... Danthonia
"
uden tænder
Melica
26. Småaksene 2-blomstrede, små, kortstakkede ..........•... 27.
11
flerblomstrede, mere langstakkede
29"
27. Stakken meget kort og svagt kØlleformet ...... Corynephorus
11
trådformet
28.
28. Flerårig .......•..................•........... Deschampsia
Enarig
Aira
29. Småaksene ret små, 3-7mrn. Yderavnen kølet ··~·· -~· Trisetum
11
"
større, 8-35mrn.
hvælvet
30.
30. Småaksene m.m. oprette
.............•............. Ventenata
11
hængende
Avena
li

li

li

"
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31. Inderavnen med en stak, der rager mindst 2mm ud over
32.

33.
34.
35.
36.

37.
38 .
39.

40.
41.
42.
43.

4 4.
45.
46.
47.
48.

småaksets spids ••••• 32.
Inderavnen uden eller med en kortere stak
35.
Stakken rygstillet og knæbøjet
••••••••••••••••••• Avenula
11
ikke rygstillet
J3.
Inderavnen kløvet med en stak i selve kløften ••••• Bromus
11
ikke kløvet
34.
Yderavnerne ret ens •••••••••••••••••••••••••••••• Festuca
Nedre yderavne 1/10-i x den øvre
Vulpia
Skedehinden hårformet
••e•••*·•~et&•c•••••••§e••••*••••Q\ 36.
11
hindeagtig
37.
Yderavnerne indtil 2(2,8)mm. lVIest enarige
••••• Eragrostis
Øvre yderavne 4-5nnn. Flerc:irig
IVIolinia
Inderavnen med hjærteformet grund. Hængende smaaks
Briza
11
11
11
uden
38.
Enårig
.
~
e •
e ~ • " ••
*
e ••
e "
e • e ••• e ~
39 .
Flerårig
44.
Stive og trekantede topgrene
•••••••••.•••••••••.•••••• 40.
Bøjelige topgrene
41.
Småaksene 6-8mm. Inderavnen 5-ribbet
•••••••••• Catapodium
11
7-15m1n.
"
3-ribbet
Cutandia
De nedre 1-3 kranse af topgrene næsten uden småaks
reriballia
De nedre topgrene med småaks
42.
Småaksene J-7 mm
Poa
11
1-3 mm
43.
2 blomster. Yderavnerne lidt kortere end småakset
IVIolinierella
2-5 blomster. Yderavnerne meget kortere end småakset
Sphenopus
Inde ravne rne hvælve de
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4 5•
11
kølede
4 7.
Yderavnerne med 1 ribbe, inderavnerne med 5-11
•• Glyceria
11
11
11
11
3 ribber,
5
46 •
Inderavnerne spidse
•••••••••••••••••••••••••••••• Festuca
11
butte
Puccinellia
Småaksene 2-4cm •••••••••••••••••••••• Bromus willdenovvii
"
mindre
48.
Nederste topgren enlig •••••••••••••••••••••••••• Dactylis
11
topgrene i krans
Poa
0
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Festuca. Svingel.

1. Stænglen med fortykket, løgformet grund

••••••••••••••••• 2.
"
uden
"
"
"
J.
2. Bladene foldede hele vejen. Inderavnen utydeligt ribbet
durandii
Bladene ikke foldede hele vejen. Inderavnen tydeligt
ribbet
paniculata
3. Bladene mindst 3mm brede, m.m. flade •••••••••••••••••••• 4.
Grundbladene smallere, ofte sammenfoldede
6.
4. Nederste par topgrene med 1-3 og 4-6 småaks ••••• pratensis
11
11
"
"
5-15 småaks
5.
5- Toppen bred med udstående grene
$eeeeeeGeooe•-·
arundinacea
"
smal med oprette grene
fenas
6. Skedehinden på de golde skud 3-4rnm. Ingen stak •••• elegans
n
meget kort på de golde skud
7.
8"
7. Småaksaksen synlig mellem blomsterne under bloms-i:;ringen
11
11
11
"
skjult
li
11.
8. Bladene flade som friske, 2-2! m1n brede e. e . o o t1enriquesii
11
saxnmenf oldede
9.
e
o
e
~
e
e e
e e
e
j u bat a
9. Stakken 3-5 mm. Az
li
lu~
0,15-1,5 mm
10. Toppen 10-20crn. Småaksene 8-llmm. Lu • «
~ e e
* ••
an1plc1
It
11
J-8 cm.
petraea
6-7 mm. Az
Q<
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11. Med korte udløbere
.•.••••••••••••.••.••••••••••••.•••. 12.
Helt uden udløbere
15.
12. Småaksene med mindst 8 blomster •••••••••••••••• rivularis
11
sjældent med over 6 blomster
13.
13. Bladene O, 6 5-1, 5mm brede
. • • • • • • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • ru bra
11
0,3-0,65mm
"
14.
14. Løst tuet. Gamle skeder trævlede
•••••••••.•• trichophylla
Ret tættuet. Gamle skeder ikke trævlede pseudotrichophylla
15. Bladene bløde. Golde skuds skeder helt lukkede
nigrescens
11
m.m. stive. Golde skuds skeder mindst i åbne
16.
16. Bladene ru mod spidsen •••••••••••••••••••••.•• brigantina
11
glatte mod spidsen
indigesta
Festuca paniculata (1.) Sch.& Th. ssp. s~adicea (L.) Litard.
Guldsvingel. 40-lOOcm. Stængelgrunden 1- cm tyk. Grundbladene
trådformede, stængelbladene ll-3mm brede og flade. Toppen åben.
Småaksene omvendt ægformede, 10-12mm, gylden~gule. Ingen stak.

F. durandii Clauson Som den foregående, men stænfelgrunden lem
tyk. Toppen brunt- og lilla.broget. Smaaksene 8!-9 2 mm. Udbredt.
F. arundinacea Schreber Strandsvingel. Az: SM. Lu
F. fenas Lag. 30-80cm. 2 underarter:
ss;e. atlantigena, (St-Yves): Bladet med høje og lave ribber. Skedehindens øren med få, lange randhår. Inderavnen med en stak på
lf-2tmm.
ssp. fenas: Alle bladribber ens. Skedehindens øren med tætte og
korte randhår. Inderavnen uden stak. Toppen mellembrudt. Bladene
3-4mm brede, til sidst indrullede.
F. pratensis Hudson Engsvingel. Az: F
F. elegans Boiss. 60-90cm. Bladene 0,4-0,5mm brede, meget ru.
Skederne abne, meget ru, stråfarvede eller lillanløbne. Toppen
8-14mm, grenene tæt stivhårede. Småaksene 7-Smm, grønlige eller
svagt lillaanløbne. TM samt Serras do Geres og da Estrella.
F. ampla Hackel Udbredt svingel. 30-90cm. Bladene 0,6-0,9mm brede. Stængelbladene undertiden flade. Skederne gullige. Toppen 1020cm, m.m. udbredt. Småaksene 8-llmm, med 4-9 blomster, grønlige
eller noget lilla. Stakken 0,15-0,2mm. Fra TM til BAl i bjærgene.
F. petraea Guthnick 30-60cm. Bladene 0,6-0,8mm brede, stive, m.
m. oprette. Skederne lilla til brungrå. Toppen 3-Scrn, ret tæt,
med tætdunede grene. Stakken i-limrn. Az: Alle øer.
F. jubata Lowe -60cm. Bladene 0,3-0,6mm brede. Skederne gralige. Toppen 3-lOcm, tynd, med ru grene. Småaksene 7-Smm. Az: Alle
øer.
F. henriquesii Hackel 20-40cm. Bladskederne hurtigt optrævlede.
Toppen 5-lOcm, rugrenet. Smaaksene 7-Stmm. Stakken 2!-4mm. Bjærgsætere. Serra da Estrela.
F. nigrescens Lam. Vejsvingel. 30-90cm. Skederne noget lyserøde. Toppen 4-lOcm, ensidig, rugrenet, kun aben under bloms~ringen. 2 underarter?
ssp. nigrescens: Bladene mørkegrønne, mes~ glat~e.
ssp. microphylla (St-Yves) MrD.: Bladene blagrønne, ru ovenpå.
F. rubra L. Rød svingel.
F. trichophylla (Ducros) K.Hichter Grågrøn svingel. 30-68cm.
Bladene 0,3-0,5mm brede, m.m. hårede, ru ovenpå. Smaaksene grønne. Stakken oftest meget kort.
F. pseudotrichophylla Patzke 30-70cm. Bladene 0,4-0,6mm brede,
ru, m.m. glatte. Smaaksene med svagt lilla skær. Stakken ca. i x
inderavnen. Bjærgplante.
F. rivularis Boiss. Bæksvingel. 50-lOOcm. Bladene o,6-1,lmm bre-

22 4.
de som foldede, of1;e flade som friske, friskgrønne. Skederne m.
m. dunede. Toppen 10-22cm, meget åben. Smaaksene 7-8mm, grønne
til lilla. Stakken 0,3-2mm. Fugtige, skyggede steder i bjærgene.
Festuca brigantina (M.-D~) lVI.-D.
25-40cm. Bladene o 5-0,75mm
brede, blagrønne, ret stive, m.m. krumme. Toppen 5-7 21cm, tæt og
rugrenet. Småaksene blåduggede og lillabrogede. Serpentin. NØ.

F. indigesta Boiss.

Tykgrenet svingel. 10-30cm. Bladene korte,
krumme, hårde, ofte stikkende. Toppen 2-7cm, tæt, med ru eller
hårede grene. Småaksene undertiden blåduggede. Bjærge. 2 ssp.:
ss~. indigesta: 20-30cm. Småaksene 8-9,7mm. Øvre yderavne 4,85, mm. Stakken 1,5-2,Jmm. NV.
ssp. aragonensis (Willk.) Kerguelen: 10-23cm. Smaaksene 6,3-7,5
mm. Øvre yderavne 3-3,Bmm. Stakken l,3-l,5mm. N.
Lolium. Rajgræs.

1. Yderavnen mindst 2 x så lang som den nærmeste inderavne
2.
3.
4.

5.

temulentum
Yderavnen kortere end 2 x den nærmeste inderavne
2.
Flerårig, med golde skud
•••••••••••.•••••••••••.•.•••••• 3.
Enårig, uden golde skud
4.
Oftest med stak. Strået næsten altid rut øverst multiflorum
Ofte uden stak. Strået glat øverst
perenne
Yderavnen tydeligt kortere end småakset
••••••• multiflorum
"
lig eller længere end småakset. Oftest uden stak 5.
et-affladet med m.m
s·t~e
rigidum
H
sk med småaksene indsænke
parabolicae

Lolium perenne L.
L. multiflorum Lam.

Alm. rajgræs. Az: Alle øer. Lu: Alm. nordpa.
Italiensk rajgræs. Az: Alle øer. Lu: Alm.

L. rigidum Gaudin Rut rajgræs. 18-45cm. Inderavnen med en but,
hindekantet spids. Akset ved grunden omgivet af den lidt oppustede øverste bladskede. (Az): F. Lu: Udbredt.
L. parabolicae Senn.
(L.
de. Stænglen stiv og for
-3imm tyk forneden (1

n foregaeniaceum) 15-20cm. Som
t. Ligner en Lepturus. Aksets akse
s rie;idLL11). (Az): S. Lu?

L. temulentum L. Giftigt rajgræs. 20-70cm. Enårig, oftest kun
med 1 stra, der er glat foroven. Yderavnen omtrent af småaksets
længde, dette 10-15mm. Inderavnen tyk, 3 x så lang som bred,
oftest med en ru stak. (Az): MGPF. Lu: Tidligere alm.
Vulpia. Væselhale.
1. Toppen pyramideformet, nedre grene lange. Stakken
højst lig inderavnen ••••••••• geniculata
Toppen smal, kort- eller ugrenet. Stakken ofte længere
end inderavnen
2.
2. Inderavnen langt randhåret
..••••••..••.••.•••.••••••••• 3.
11
glat
4.
3. Øvre yderavne kortere end inderavnen •••••••.••••• ciliata
11
"
lig eller længere end inderavnen
alopecurus
4. Nedre yderavne under 1/6 x den øvre •••••••.•••••.•••••• 5.
11
"
-i-i x den øvre
6.
5. Støvknapperne 0,8-2mm. Toppen ofte lidt omsluttet
af den øvre bladskede
•••••••• fasciculata
Støvknapperne 0,6-0,9mm. Toppen oftest fri af den
øvre bladskede
membranacea
6. Toppen 10-20cm, ofte buet, omsluttet af øvre bladskede
myuros
Toppen 2-8cm, ret, fri af den øvre bladskede
1.
7. Småakset 8-lOmm. Stakken ca.= inderavnen •••••• brornoides
0
muralis
"
ca. 6mm.
"
2-J x
Vulpia geniculata (L.) Link Grenet væselhale. 30-60cm. Toppen
5-15cm med opret-udstående grene og s-,t;ilke på 3i-6irnm. Nedre

22 5.
yderavne ca. l x den øvre. Støvknapperne 2-5mm. Alm.
Vulpia alopecurus (Schousboe) Dumort 10-?0cm. Ofte stift opret.
Nedre yderavne under 1/6 x den øvre. Støvknapperne 2-5mm. Stakken ofte kortere end inderavnen. Mest i klitter. Fra Mi til Ag.
V. fasciculata (Forsskål) Samp. Strandvæselhale. 8-50cm. Toppen
kort, 4-lOcm, og ensidig. Frugtknuden haret i spidsen. De afbrækkede topgrene efterlader et regelmæssigt ægformet ar.
V. membranacea (L.) Dumort Løsblomstret væselhale. Som den foregaende, men frugtknuden glat. De afbrækkede topgrene efterlader
et uregelmæssigt ar. (V. longiseta).
V. bromoides (1.) S.F.Gray Langstakket væselhale. 6-50cm. Nedre
yderavne ~---i x den øvre. Az: Alle øer. Lu: Alm.
V. muralis (Kunth) Nees lVIurvæselhale. 10-60cm. Nedre yderavne
1-i x den øvre. Az: MPF. Lu
V. mturos (1.) Gmelin Stor væselhale. 8-65cm. Nedre yderavne
1/3-2 x den øvre. Az: MTGPF. Lu: Alm.
V. ciliata Dumort Randhåret væselhale. 3-45cm. Ofte med blade
lige til toppen. Toppen 4-lOcm, ofte lilla. Nedre yderavne under
i X·,.den øvre, 0,1-lmm. Udbredt.
Ctenopsis delicatula (Lag.) Paunero Langstakket kamaks. -40cm.
Meget spinkel, flerstænglet enarig. Smaaksene meget kortstilkede,
højst 1mm, ensidige, 45-90° udstaende efter blomstringen, 5i-9i
mm. Stakken lidt længere end inderavnen. N.
vVangenheimia lima (1.) Trin. Børsteaks. Ret stivstænglet enarig
op til 30cm med indrullede blade. Aksene 8-35mm, noget ensidige.
Nedre yderavne drejet, så den er parallel med småaksets akse.
Småaksene står 45-90° ud efter blomstringen.
Micropyrum tenellum (1.) Link Toradet svingel. (Nardurus halleri). 5-25cm. Ofte lillaanløben enårig. Akset tydeligt toradet,
l-20cm, stift. Yderavnerne butte, ret ens. Inderavnerne med en
stak på 0-2mm. Småaksene~m.m. tiltrykte under blomstringen.
Støvknapperne 0,5-l,3mm. Sandet jord. Udbredt.
IvI. patens (Brot.) Rothm. -100cm. Som den foregaende, men akset
indtil 30cm. Småaksene 9-15mm, opret-udstående under blomstringen. Støvknapperne 2-3,2mm. Især i bjærgene. N og C.
Catapodium loliaceum (Hudson) Link Liggende stivgræs. (Desmazeria marina (L.) Druce). 5-15cm. Glat enårig med halvt liggende
stængler. Akset toradet, indtager ofte over halvdelen af stænglen, stift, dets akse bølget efter de siddende småaks. Az: SMTGF
Lu: Langs kysten fra Mi til Ag.
C. rigidum (L.) Hubbard Bregnegræs. (Desmazeria rigida). 5-30cm.
Enårig med opstigende strå. En sammentrængt, ofte noget ensidig
top med til sidst udstående grene, stilkene mest l-2mm. Inderavnerne stærkt indrullede ef~r blomstringen oe veladskilte. Az:
MTGPF. Lu: Alm.
Cutandia maritima (L.) Richter Strandstivgræs. 10-35cm. Svingelagtige smaaks i en stivgrenet, oftest udspærret top. Sandstrand.
Sphenopus divaricatus (Gouan) Rchb. Kilefodsgræs. 5-25cm. Spinkel, trådbladet, opret enårig med ægformet, tyndgrenet top. Småaksstilkene fine, ofte parvise, kileformet fortykkede opad, ca.
2-4mm. Småakset 2mm. Langs kysten. Al Ag
Poa. Rapgræs.
1. :B1 le
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3. Skedehinden 3-10 mm

.•••.•.•••••..•••••.•••••.•• -rrivialis
indtil 1 mm
4.
4. Stængelbladene udstående. Knæene brune
•••••.••• nem oral is
Anderledes
5.
5. Bladene 2-3mm brede, flade til lidt rendeformede pratensis
n
1mm brede, trådformede
angustifolia
6. Nedre topgrene opret-udstående ef-rer blomstringen
infirma
11
"
udstående eller nedadrettede efter
blomstringen
annua
Poa annua L. Enårigt rapgræs. Az: SMTGJPFL. Lu: Alm.
n

P. infirma Kunth Spinkelt rapgræs. Ligner foregaende meget,
men støvknappen 0,2-0,3mm (0,5-l,2mm hos annua). Småaksene med
5-6 mere fjærntsiddende blomster, så de virker smallere. Sandede steder.
P. trivialis L.
P. pratensis L.

Alm. rapgræs. Az: Alle øer. Lu: Hyppig.
Engrapgræs. Az: MF. Lu: N og C.

P. angustifolia L.

Smalbladet rapgræs. Ikke alm.

P. nemoralis L. Lundrapgræs.
P. bulbosa L. Løgrodet rapgræs. Hyppig.
Puccinellia. Annelgræs.
1. Med rodslående udløbere
.••••••..•••••••••••••••• maritima
Uden udløbere
2.
2. Bladene i det mindste delvist flade
.••.•.•••••.•••••.•• 3.
"
sammenfoldede, siv- eller trådformede
4.
3. Nedre topgrene uden småaks i nedre 1/3-! •••.••.•• distans
De korte nedre topgrene med småaks til grunden fasciculata
4. Bladene trådformede, under i mm brede •••..••.• ~enuifolia
11
sivformede, over i mm brede
5.
5. Toppen alsidig ••..•••.•.••.•••••••••••••••• festuciformis
"
ensidig
convoluta
Puccinellia distans (1.) Parl.

Udspærret annelgræs. E

P. fasciculata (Torrey) Bicknell (P. borreri (Balb.) Hayek)
60-lOOcm. Største blade indtil 5mm brede. Småaksene 6-9rnm. Inderavnens midterribbe når spidsen.
P. maritima (Hudson) Parl.

Strandannelgræs. Langs kysten.

P. festuciformis (Host.) Parl. Svingelagtigt annelgræs. Bladene ru mod spidsen. Topgrenene i vekslende halvkranse.
P. convoluta (Hornem.) Hayek
kvarte kranse. Ag Al.

Bladene glatte. Topgrenene i

P. tenuifolia (Boiss.& Reuter) Richt.
grene, de nedre to sammen. Ag
Dactylis glomerata 1.

Toppen smal med oprette

Alm. hundegræs. Az: SMTGJP. Lu: Hyppig.

D. hispanica Roth Sydligt hundegræs. 20-40cm. Ligner den foregående, men toppen lige bred foroven og forneden, med korte
grene, så den bliver duskformet. Skedehinden 4-Bmm (2-5mm hos
glomerata). Alm.
Cynosurus. Kamgræs.
1. Flerårig. Dusken smal, 3-5mm bred ••••••••••••• cristatus
Enårig. Dusken bred, 10-20mm u
2.
2. Bladene 3-9 mm brede
.•••.•.•••.••.•.•••••••.•. echinatus
11
II
1-3 mm
elegans
Cynosurus crista~us L.

Alm. kamgræs. Az: SMTJP. Lu: Alm. i N.

C. echinatus 1. Pindsvinekamgræs. 20-60cm. Dusken kortgrene~t
tæt og ægformet. Frugtbare blomsters stakke 1-2 x inderavnen.
Az: SMTJPF. Lu: Hyppig
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Cynosurus elegans Desf. Grenet kamgræs. l0-60cm. Dusken mere
langgrenet og aben. Frugtbare blomsters stakke 4-5 x inderavnen.
Lamarckia aurea (1.) Moench Guldgræs. 7-15(-20)cm. Enarig. En
løs, oftest ensidig, først bleggrøn, siden gylden top med m.m.
hængende grene. Frugtbare småaks med stak, de golde med 6-9
fjærntsiddende, små, butte inderavner. Udbredt.
Psilurus incurvus (Gouan) Sch.& Th. Slangehalegræs. 10-30cm.
Stængler, blade og aks trådformede. Akset mege~ skørt og til
sidst m.m. indrullet. Yderavnen reduceret til et skæl pa højst
1mm. 1 blomst med en stak af inderavnens længde. Udbredt.
lVIibora minima (1.) Desv. Dværggræs. 2-15cm. Tueformet med tradfine stra. Bladene indtil 2cm. Akset i-2cm, ofte lillat. Småaksene 2-3mm, toradede. Yderavnerne hvælvede, længere end inderavnerne. Udbredt.
Briza media L.

Hjærtegræs. Flerårig. Hyppig.

B. maxima L. Stort hjærtegræs. 20-50cm. Enarig. Toppen med 1-12
meget store småaks pa 14-25mn1, sølvhvide og med 5-20 blomster.
Az: Alle øer. Lu: Hyppig.
B. minor L.

Lidet hjærtegræs. 20-50cm. Enårig. Toppen mangeblomstret og ret tæt. Småaksene 3-4mm lange, med 5-7 blomster. Az:
Alle øer. Lu: Hyppig.
Echinaria capitata (1.) Desf. Pindsvinegræs. 5-25cm. Enårig. Akset kuglerundt, ca. lem. Yderavnerne med 1 og 2 staklignende tænder; inderavnerne med 5(7) staklignende tænder.
Melica. Flitteraks.
magnolii
2.
•••o••••••••••••••• uniflora

1. Inderavnen håret. Toppen hvidulden

•

•

•

•

•

•

e •

"
glat
2. IVIed udløbere. 1 frugtbar blomst
Tueformet. 2 frugtbare blomster
3. Bladene flade eller furede. Skedehinden kort
"
helt indrullede. Skedehinden 4-5mm
Melica uniflora Retz. Enblomstret
M. magnolii G.& G.
(M. ciliata L.
T"lcnæ under toppen. Bladene flade.
duskagtig og mellembrudt forneden.
glat rygstribe. Udbredt.

•

e •

e •

•

e •

3.

••o••••••

major
minuta

flitteraks. CØ.
ssp. m.) 50-lOOcm. Strået med
Toppen ofte 12-25cm, noget
Inderavnen langhåret med en

M. minuta L. Klippeflitteraks. 10-40cm. Toppen ofte pyramideformet med udstående grene. Yderavnerne uens med lilla ryg. Planten
ofte grenet forneden. 8 og S.
M. major Sibth.& Sm. 40-lOOcm. Toppen ensidig, pyramideforme~
efter blomstringen. Skedehinden afskaret, med en spids pa hver
side. Fra TM til BAl
Glyceria declinata Breb. Tandet sødgræs. Inderavnen med 3-5 tydelige tænder og mørke ribbeender. Az: SMT. Lu
G. fluitans (1.) R.Br.
Az: M. Lu: Udbredt.

IVIannasødgræs. Inderavnen spids, 6-7!mm.

Bromus. Hejre.
1. Yderavnerne 9-25mm, med 1 og 3 ribber .•.•••••••••••••.•• 2.
11
3~-9mm, med 3-5 og 7-9 ribber
8.
2. Flerårig. Stakken kortere end inderavnen •••••••.•• erectus
Enårig. Stakken længere end eller lig inderavnen
3.
3. Topgrenene m.m. hængende
•••••••••••••••••••••••••••••••• 4.
n
m.m. oprette
5.
4. Topgrenene ru. Stænglen glat foroven •••.•.••.•.•• sterilis
11
dunede. Stænglen dunet foroven
tectorum
5. Småaksene med stak 2-5cm, næsten siddende i tæt dusk rubens
u
n
n
3-9cm, i grenet top
6·
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6. Inderavnen 15-l?mm med en stak pa 20-25mm ••••. madritensis
11
2C-30rrnn " n
°
" 25-75rrnn
7.
7. Nedre topgrene 1-3 sammen, l-3cm lange
••••••..••.• rigiaus
0
11
"
3-6
,
ind til 8cm lange
diandrus
8. Flerårig. Inderavnen stærkt kølet .•.•••••••••• willdenowii
Enårig. Inderavnen hvælvet
9.
9. Modne stakke vredne og udspærrede .•••••.•..••••.•.•••.• 10.
11
"
ikke vredne, oprette eller lidt krumme
12.
10. Strået fint dunet
•••••••••••••••••••••••••••• molliformis
0
glat
11.
11. Småaksene l-2cm. Stakken udgår 0-lmm nede
•••••• scoparius
n
2-5cm.
"
u
2-3mm "
lanceolatus
12. Bladskederne glatte
•••••••..•..•..•••..•••••••. secalinus
I hvert fald de nedre bladskedar hårede
13.
13. Alle bladskeder og topgrene blødhårede
•••••••• nordeaceus
Øvre bladskeder glatte til korthårede. Topgrenene ru
14.
14. Inderavnens rand buekrummet •••••.•••••••••••••. racemosus
0
11
med et stumpvinklet knæk
commutatus
Bromus diandrus Roth Storakset hejre. (B.· gussonei Parl.) 3095cm. Toppen op til 25cm, meget aben nikkende. Grenene meget
ru, ofte kun med 1 smaaks. Stakken } 21-6lcm. (Az): SF. Lu: Alm.
B. rigidus Roth Stivtoppet hejre. 20-40cm. Toppen 15-20cm, tæt
og opret. Småaksene med stak 5-8cm, selve stakken 3-5cm. Az: MT.
Lu: Alm.
B. sterilis L.

Gold hejre. Udbredt.

B. tectorum L.

Taghejre. Udbredt.

B. madritensis L. Spansk hejre. 10-50cm. Stråene oftest glatte.
Bladene langt blødhårede. Az: MTGJPFLC. Lu: Hyppig.
B. rubens L. Rød hejre. 10-30cm. Bladene og stænglens øvre del
dunede. Toppen rødlig. Inderavnen 14-15mm med en stak pa l!-2cm.
Ikke alm.
B. erectus Hudson

Opret hejre. Serra do Geres?

B. secalinus L. Rughejre. Inderavnerne til sidst med indrullet
rand, hvorved de presses fra hinanden. Modne GOP stærkt nikkende. C og S. Ikke alm.
B. racemosus Enghejre. 30-70cm. Toppen 6-lOcm, smal, til sidst
sammentrængt og noget ensidig. Inderavnen 6!-8mm. N og c.
B. commutatus Schrader Mangeblomstret hejre. 30-70cm. Toppen
5-25cm, løs; grenene indtil 6cm. Inderavnen 8-ll~mm. (Az): J<'
B. hordeaceus L. Blød hejre. Alm.
B. molliformis Lloyd 15-25cm. Øvre skeder ofte lidt opblæste.
Toppen fåakset. Inderavnen 7-8mm (9-lOmm hos hordaceus). Az:
SMTGJPF. Lu: Udbredt, men ikke alm.
B. scoparius L. Kosthejre. 10-30cm. Knæene ofte mørke. Toppen
duskformet og ægformet, 3-5cm. Småaksene 10-20mm. Stakken 7-9mm,
knæbøjet og udstående. Fra TM til Al
B. lanceolatus Roth 30-?0cm. Toppen 10-20cm. De nedre §rene
forlængede, 2-4cm, men stive og oprette. Smaaksene 2~-4 2 cm.
Stakken knæbøjet, indtil 15mm. :; og S.
B. willdenowii Kunth Foderhejre. 20-lOOcm. Toppen åben. Småaksene 2-4cm, lancet- til ægformede, stærkt sammentrykte. Stakken
0-lmm. (Az): SMTGPFLC. (Lu)
Brachypodium. Stilkaks.
distachyum
1. Enårig
o • • • o • • • • • • e e • • o o • • • e • o • • • • • • • • • e • o • • • • •
2.
Flerårig
2. Tueformet. Stakken mindst lig inderavnen ••••••• silvaticum
Med udløbere. Stakken højst i x inderavnen
3.
&
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J. Bladene flade, ihvertfald ved grunden, uden fremtrædende ribber på oversiden .•••••••••••.... 4.
Bladene indrullede, med fremtrædende ribber på oversiden
5.
4. Bladene helt flade, grønne
•••••••••••.••••.•••••• pinna~um
11
indrullede mod spidsen, noget blagrønne
rupestre
5. 3måaksene 2-Jcm. Akset 4-9cm •••••••••••••••••••••• retusu..1T1
11
3-6(-S)cm. Akset 15-20(-JO)cm
phoenicoides
Brachypodium silvaticum (Hudson) Beauv.
JPFL. Lu: Hyppig.

Skovstilkaks. Az: SlYITG

B. pinnatum (1.) Beauv. Bakkestilkaks. 40-70 • Småaksene 18-40
mm, oftest rette. Inderavnen ofte noget korthåret. Stakken l-6rnm.
B. rupestre (Host) R.& S. Seglstilkaks. Smaaksene 30-50mm, oftest noget seglkrummede. Stakken højst 3mm.
B. retuswn (Pers.) Beauv. Toradet stilkaks. (B. ramosum H.& S.)
20-40cm. Bladene tydeligt toradede, især på de golde skud. Akset
tæt og stift opret med 1-5(7) småaks. Al
B. phoenicoides (1.) R.& S. Langbladet stilkaks. 50-80cm. Bladene 10-40cm. 6-9 noget fjærne, ofte seglkrummede smaaks. Alm.
B. distachyum (L.) Beauv. Enårigt stilkaks. (Trachynia d. (1.)
Link) 2-15(-45)cm. Bladene glatte eller svagt hårede. Akset reduceret til (1)2(5) småaks på 2-Jcm. Stakken 7-15mm. Az: SlVITPC. Lu:
Hyppig; næsten hele landet.
Elymus. Kvik.
1" Tueformet .................................
25
Med udløbere
J.
2 . Ivie d stak ................
* • • caninus
Uden stak
elongatus
J. Nedre aksled længere end småaksene
••••••••••••••••• farctus
11
11
højst så lange som småaksene
4.
4. Inderavnen spids. Bladene ikke stive og stikkende
.•• repens
11
m.m. but. Bladene m.m. stive og stikkende
5.
5. Småaksene tæt korthårede
••••••••••••••••••••••••••• pungens
11
glatte
6.
6. Bladene ru på begge sider, mest flade
•••••••••••• campester
Bladundersiden jævn
7.
7. Nedre skeder randhårede
••••••••••••••••••••••••• pycnanthus
"
n
ikke randhårede
pungens
e ................

e

Elymus caninus (L.) L.

•••••••

"

.................

Hundekvik.

E. elongatus (Host) Runem. Langakset kvik. 60-90cm. Blågrøn.
Bladene ru, indrullede i frugt, læderagtige. Akset 10-25crn, dets
akse flad ud for småaksene. Nær kysten.
E. pycnanthus (Godron) Meld. Stiv kvik. (Agropyron litorale).
70-llOcm. Bladene blågrønne, flade eller indrullede. Aksene tætte,
6-12cm. Småaksene ofte 3-4 x aksleddene. Oftest uden stak. Az: T.
Lu: Porto, Mattosinhos. På kysten.
E. repens (1.) Gould

Alm. kvik. (Az): F. Lu: Udbredt.

E. campester (Godron & Gren.) Markkvik. 50-lOOcm. (E. pungens
ssp. c.) Bladene flade eller kun indrullede i spidsen, indtil lem
brede, blågrønne, meget ru ovenpå. Hh.
E. pungens (Pers.) Meld. Stikkende kvik. 40-65crn. Akset 7-15cm,
ret løst. Yderavnen aflang. 2 underarter:
ssp. pungens: Stængler og småaks glatte. Kystnær. N og C.
ssp. fontqueri Meld.: Stængler og smaaks tæt kortharede. CØ?
E. farctus (Viv.) Runem.

Strandkvik. (Agropyron junceum). Alm.

Aegilops. Bukkekorn. Enårige.
1. Akset forlænget, indtil 10cm •••••••••••••••••• triuncuialis
11
m.m. ægformet, l-3cm langt uden stakkene
2.

230.
2. Yderavnen med 4-5 stakke
11
n
2-3
u

••••••o•~••@•••••e•••••

geniculata
neglecta

Aegilops geniculata Roth Alm. bukkekorn. 10-30cm. Akset l-2cm,
med 1 goldt smaaks forneden og 2-5 frugtbare med 3-6 blomster.
Stakkene ru forneden. Hyppig.

A. neglecta Req.

Goldt bukkekorn. 10-30cm. Akset 3cm, brat indsnævret foroven, idet de 2 øverste smaaks er golde. 3-4 frugtbare småaks. Stakkene glatte. Al. Sj.
A. triuncialis L. Trestakket bukkekorn. 20-45cm. Akset 3-6cm
langt uden stakkene, med 1-2 golde smaaks forneden og 3-6 frugtbare. Yderavnerne med 3 tænder, hvoraf de 2 eller 3 har stakke.
Endesmåaksets stakke 3-6cm. Udbredt.
Hordeum. Byg.
1. F le råri g
• o ••••• e ••••••••
e • o • • • • • ., • • • • • " • • • • • • • • •
2•
Enårig
3.
2. Stængelgrunden løgformet ••••••••••••••••••••••••• bulbosum
11
ikke løgformet
secalinum
3. Småaks + stak 3-4cm. Yderavnen randhåret på midtersmåakset
murinum
Småaks + stak 2 cm. Yderavnen uden randhår
4.
4. Sidesmåaksenes yderavner uens, en bred og en smal
marinum
hystrix
"
n
ens, begge smalle
'1

••••

.,

••

Hordeum secalinum Schreber Engbyg. 15-70cm. Akset 2-5cm. Alle
yderavner med stak. Midtersmåakset siddende, sidesmåaksene med
en stilk indtil llmm. N og C.

H. bulbosum L.

Løgrodet byg. 60-150cm. Grøn og tættuet. Nedre
blade ladne. Akset 5-lOxlcm, tæt og sammentrykt. De sidestillede småakses yderavner uden stak. (Lu)

H. marinum Hudson Strandbyg. (H. maritimum With.) 5-30cm. Akset
aflangt og opad tilsmalnet. Mest på sandstrand. Az: S. Lu
H. hystrix Roth

Vejbyg. 5-30cm. Az: lYIT. Lu

H. murinum L. Gold byg. 3 underarter:
ssp. murinum: Sidesmåaksene ikke længere end midtersmåakset,
den nedre yderavne kun randhåret på den ene side. Planten ikke
blågrøn. Støvknapperne 0,7-1,lm~.
ssp. glaucu..'!l (Steudel) Tzvelev: Småaks og yderavner som hos foregaende. Planten blågrøn. Støvknapperne 0,2-0,5mm.
ssp. leporinum (Link) Are.: Sidesmåalrnene længere end midtersmåakset, deres nedre yderavne randhåret på begge sider. Az:
Alle øer. Alm.
Taeniatherum canut-medusae (L.) Nevski Medusahovedbyg.
10-40
cm. Enarig med l-2~mm brede blade.
Akset ca. 4
cm med stakke pa 5-12cm. Yderavnerne sylformede, sammenvoksede
ved grunden.
Avena. Havre.
1. Inderavnens spids med 2 ofte lange stakke
••••••••••••••• 2.
li
11
"
2 tænder på indtil 1-?t mm
4.
2. Yderavnerne 30-45mm, meget længere end blomsterne
longiglumis
Yderavnerne 12-30mm, ikke meget længere end blomsterne
3.
3. Blomsterne falder enkeltvis. Inderavnen lådden op til
stakken ••• barbata
Småakset falder samlet ved modenhed. Inderavnen glat
eller håret strigosa
4. Småaksene 18-25mm. Alle 2-3 bloms1;er med stak ••••••• fatua
11
25-45mm. Med stakløse blomster
5.
5. Inderavnen meget korttandet •••••••••••••••••••••••• sativa
11
med tænder på 1-112 mm
6.

231.
6. Inderavnen kun håre,:; ved grunden
"
næsten 2/3 håret

.
oyzan +-ulna
sterilis
Avena longiglumis Durieu Storakset havre. 25-140cm. Inderavnen
20-25mm, lådden i nedre!, endestakkene 10-15mm, hver med en lille sidestak. Rygstakken 5-7cm. Ag
•

0

0

•

0

0

0
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e • •
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A. barbata Pott Skæghavre. 30-lOOcm. Inderavnen oftest hvidgult
ladden, 12-18mm, dens endestakke 3-5 mm, rygstakken 3-6cm. _(itz):
SMTGPFC. Lu: Hyppig.
A. strigosa Schreber Pur havre. 35-lOOcm. Småaksene 14-20mm. Inderavnen 13-16mm, dens endestakke 5-9mm med en sidestillet børste
på indtil 1mm. Rygstakken 2-J!cm. (Lu)
A. fatua L.

Flyvehavre. (Az): MTF. Lu: Sj.

A. byzantina 8.Koch Rød havre. 60-lOOcm. Småaksene 25-35mm, med
oftest 3 blomster, hvoraf den nederste har stak på 2i-3!cm, der
ikke er knæbøjet. (Lu)
A. sativa L.

Alm. havre. (Az) (Lu)

A. sterilis L. Gold havre. 50-120cm. Inderavnen mest rusthåret
i den nederste !-2/3. 2 underarter:
ssp. sterilis: Skedehinden 6-8mm. Småaksene 35-45mm, med 3-5 blomster. Inderavnen 25-33fil~. Stakken 6-9cm. Hyppig.
ssp. ludoviciana (Durieu) Nyman: Skedehinden 3-4mm. Småaksene 2530mm. Inderavnen 18-25mm. Stakken 3-6cm. BL. Sj.
Avenula. Havre.
1. Stakkens nedre del trind ••••••••••••••••••••••••• pubescens
11
11
n
fladtrykt
2.
2. Bladene 0,5-0,?mm brede. Småaksaksens hår 2!-4mm •• hackelii
Småaksaksens hår højst 3mm
J.
3. Småaksaksens led hårede i øvre halvdel ••••••••••••••••••• 4.
n
"
m.m. glatte
5.
4. Grundbladene o 3-0,4mm brede, med rundt tværsnit
••• murcica
11
1 21-Jmm brede, med V-formet tværsnit
bromoides
5. Øvre stængelblads skedehinde 2-3imm. Småakset 10-12mm
delicatula
Øvre stængelblads skedehinde 3-lOmm. Småakset 10-20mm
6.
6. Inderavnen glat, tydeligt furet i nedre halvdel •• marginata
"
mest silkehåret forneden , kun tydeligt furet
ved grunden
7.
7. Grundbladene m.m. jævne. Hårene ved inderavnens grund
2-Jmm og rødbrune
••••••••••••• albinervis
Grundbladene tydeligt finvortede. Harene ved inderavnens
grund l-2fil~ og hvidlige
occidentalis
Avenula pubescens (Hudson) Dumort

Dunet havre. TM.

A. marginata (Lowe) J.Holub Furet havre. 3 underarter:
ssp. marginata: 40-lOOcm. Grundbladene 8-15cm x 2-5mm, 1/7-1/5
x strået. Inderavnen 13-16mm, ensfarvet gulliggrøn, med 2 spidser på l-~-2mm. E: Serra de Sintra.
ssp. sulcata (Gay) Franca: Grundbladene indtil 25cm x 6mm, 1/52/5 x strået.
Inderavnen 10-13mm, rødligbrur1 forneden, med 2
spidser på 0,8-l,2mm. Udbredt.
ssr. p~renaica"J~Holub: 20-40cm. Grundbladene 6-lOcm x o,8-2mm,
1/ J_Q-11 6 x strae t.
Inderavnen 9-lOmm. NØ.
A. albinervis (Boiss.) Lainz Fyrrehavre. 30-60cm. Med udløbere.
Grundbladene 3-5mm brede, i-! x strået, oftest flade, gragrønne,
løst skruesnoede som visne. Inderavnen brun, 10-14mm. NV.
A. occidentalis (Gervais) Holub 50-lOOcm. Grundbladene 0,4-3,5
mm brede, mest foldede. 2 underarter:
ssp. occidentalis: Grundbladene l!-2!(~!)mm brede, stærkt skruesnoede som visne. Inderavnens spidser t-lmm. L;.
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ssp. stenophylla Franco; Bladene 0,4-lrnm brede, stærkt foldede,
næppe snoede som visne. Inderavnens spidser l-2rnm. SV.
Avenula delicatula Franco 20-40cm. Stråene meget tynde: %-lrnm.
Grundbladene 1%-4cm x 0,8-2rnm, grågrønne, flade eller foldede,
snoede som visne. Toppen grønlig eller lillaanløben. Inderavnen
9-lOrnm, ensfarvet gulgrøn, glat, noget furet i nedre halvdel, med
endespidser på 0,2-0,5rnm. NØ.
A. bromoides (Gouan) H.Scholz Hvidakset havre. 25-50cm. Grundbladene flade eller foldede, blåduggede, snoede som visne.
A. murcica J.Holub Fåakset havre. 30-45cm. Bladene meget ru, ikke
snoede som visne. 2-8 m.m. siddende småaks. SØ
A. hackelii (Henriq.) J.Holub 40-80cm. Grundbladene 20-45cm, stive og stikkende, sivformede og ru; skederne grålilla. Småaksene
15-2lrnm. Inderavnen ll-17rnm, svagt furet i nedre 1/3. SV.
Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. Draphavre. Den frugtbare blomsts inderavne glat, eller med få hår på højst 1mm. 2 underarter:
ssp. elatius: Nederste stængelled ikke opsvulmede.
ssp. bulbosum (Willd.) Schilbler & Martens: Nedre stråled kugleformet opsvulmede, ofte hårede. Az: Alle øer. Lu: Alm.
A. album (Vahl) W.D.Clayton Hvid draphavre. 50-lOOcm. Den frugtbare blomsts inderavne med hår på 2-3rnm. Nedre stråled kugleformet opsvulmede. Nedre blomsts stak 15-25rnm. Alm.
Pseudarrhenatherum longifolium (Thore) Rouy Langbladet draphavre.
40-120cm. Nedrestråledikke opsvulmede. Småaksene 5-7rnm, gulliggrønne eller lillaanløbne. Stakken 7-9rnm, udgår fra inderavnens
øvre 1/3. N og C
e P. pallens (Link) J.Holub Bleg draphavre. 30-70cm. Nedre stråled
ikke opsvulmede. Småaksene 9-lOrnm, bleggrønne. Stakken 12-15rnm,
udgår fra inderavnens nedre%, C.
Gaudinia fragilis (L.) Beauv. Akshavre. 15-120cm. Enårig med m.m.
lådne blade. Akset ganske langt, op til 35cm. Småaksene 10-12rnm
med 3-4 blomster og stakke på 5-8rnm. Yderavnerne kortere end småakset, den nedre under 2/3 x den øvre. (Az): SMTGJPF. Lu: Hyppig
• G. coarctata (Link) Durand & Schinz Mest under 30cm. Småaksene
under 10mm. Yderavnerne næsten så lange som småakset, den nedre
over 3/4 x den øvre. Az: SMTPJFC
Ventenata dubia (Leers) Cosson Bunkehavre. 15-70cm. Enårig. Toppen bred og løs med kransstillede grene. Småaksene 10-15rnm, med
2-3 blomster, sølvhvide eller purpurbrogede. Stakken 10-15mm og
knæbøjet.
Koeleria. Kambunke.
1. De nedre bladskeder netformet optrævlede ........ vallesiana
11
11
11
ikke netformet optrævlede
2.
2. Strået mindst 45cm. Dusken mellembrudt forneden .... caudata
11
mest under 30cm. Dusken ikke mellebrudt
crassipes
Koeleria vallesiana (Honckeny) Gaudin Netkambunke. 10-50cm. Bladene grågrønne. Dusken 1%-7cm.
K. caudata (Link) Steudel Bladene blågrønne, de golde skuds
5-12cm x l-2rnm, slappe. Dusken 8-17cm x 4-8mm. CØ.
K. crassipes Lange Løgrodet kambunke. 10-30cm. Bladene blågrønne, de golde skuds 2-5(8)cm x %-2rnm, stive. Dusken 2\-5(8)cm x
4mm. NØ.
Lophochloa cristata (L.) Hyl. Enårig kambunke. 10-40cm. Dusken
aflang, l-12x%-lcm. Yderavnerne uens, kortere end småakset. Nedre stakke l-3mm.
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Lophochloa azorica A.Hansen

nornen nudurn. Ubeskreven art. Beskrivelse har ikke kunnet fremskaffes. Endernisk for Santa Maria.

Trisetum. Guldhavre.
1. Flerårig . . . . . . . . . . . . . . . ,, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "' 2.
Enårig
3.
2. Topgrenene og stænglen tæthåret •••••••.•••••••••. hispidum
11
"
"
m.m. gla"tte eller ru
flavescens
3. Topgrenene meget stive. Dusken !-3cm ••••••••••••••• ovat~~
"
ikke sådan. Dusken eller toppen 2-12 cm
4.
4. Toppen smalt cylindrisk. Yderavnerne m.m. ens scabriusculum
"
bredere. Nedre yderavne meget smallere
paniceum

Trisetum hisnidum Lange 30-80cm. Tættuet. Gamle skeder stråfarvede med lilla grund, tæt lådne. Bladene filtede til lådne. Toppen 6-12xl-2!cm, smalt cylindrisk. tætgrenet. Serra da Estrella.

T. flavescens (1.) Beauv.

Alm. guldhavre. TM.

T. paniceum (Lam.) Pers.

Hvidlig guldhavre. 20-45cm. Toppen 2-12
cm, cylindrisk, æg- eller smalt kegleformet, ofte gullig, tæt men
ofte lappet. Stakken lf-4mm. Hyppig.

T. scabriusculum (Lag.) Josson 10-30cm. Toppen 5-9cm x icm, noget rødlig. Stakken 0,8-2mm. Barca de Alva i NØ.
T. ovatum (Cav.) Pers.
ken 3-6~-mm. N.

4-50cm. Dusken ægformet, meget tæt. Stak-

Trisetaria dufourei (Boiss.) Paunero 15-35cm. Enårig. Skederne
lidt oppustede, nedadvendt lådne. Dusken 2-6xl-2fcm, lillabroget.
Småaksene 4-7mm. Yderavnerne smalt hindekantede. Inderavnen med
2 børster på 2/3 af dens længde og en stak pa 5-6!mm. Ag
Lagurus ovatus L. Harehale. 8-50cm. Enårig. Bladene blødhårede.
Dusken ægformet med 1-blomstrede småaks med ladne yderavner, der
får dusken til at virke blødhåret. Inderavnen med 2 endestillede
børster på 2-6mm og en stak på ca. 8P20mm. Az: IVITGJPFL. Lu: Alm.
DeschamQsia. Bunke.

1. Bladene flade, 2-5rnm brede
..•••••••••••••••••••• caespttosa
"
børsteformede, 0,3-1 mm brede
2.
2. Stakken skarpt knæbøjet
.••••.•.••.•••••••••••••••• flexuosa
11
ret eller svagt knæbøjet
3.
3. Stakken højst 1mm længere end inderavnen ••••••••••••• media
11
11
11
"
indtil 5mm
foliosa
De schampsia cae spi tosa ( 1. ) Beauv.
D. flexuosa

(1.) Trin.

Ivlose bunke. Mi 1rM

Bølget bunke. N.

D. media (Gouan) R.& s. Børstebunke. 8-70cm. Bladene blagrønne.
Skedehinden 5mm, spids. Toppen 3-24 x indtil 15cm, oftest aben.
Småaksene ofte sølvfarvede eller lilla. TM: Serra de Rebordaos.
D. foliosa Hackel Toradet bunke. 15-30cm. Bladene grønne, toradede. Skedehinden 4-7mm. Toppen 4-9xl-5cm, ret åben, stråfarvet
eller undertiden lilla. Bjærgenge. Az: IvITJPFLC.
Aira. Dværgbunke.
1. Toppen tæt og smal med korte, oprette grene
•..•.••• praecox
11
åben og bred med m.m. udstaende grene
2.
2. Blomsterstilkene 2-5 x småaksene
•.••••••••••. elegantissima
11
n
1-2 X
3.
3. Yderavnerne noget butte, finttandede mod spidsen
cupaniana
11
spidse til tilspidsede
4.
4. Begge blomster med stak. Støvknappen 0,3-0,6mm
caryophyllea
Nedre blomst ofte stakløs. Støvknappen ca. 1,3mm uniaristata
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Aira praecox L.

Tidlig dværgbunke. Az: SMTJPFC. Lu: Hh.

A. caryophyllea L. Udspærret dværgbunke. 2 underarter:
ssp. caryophyllea: Of te::cJt 5-3 5cm. Smaaksene 2~-3~rmn. Længere
blomsterstilke oftest over 5rmn. Az: Alle øer. Lu: Hyppig.
ssp. multiculmis (Dumort) Bonnier & Layens: Oftest 20-50cm.
Smaaksene 2-2 2-mm. Længere blomsterstilke oftest under 5mm. Az:
SMTFL. Lu: Udbredt.
A. cupaniana Guss. Tykstilket dværgbunke. 6-30cm. Som den foregående, men stilkene brat fortykkede under småakset. Inderavnen i-2/3 x yderavnen (i hos car.). C og S.
A. uniaristata Lag.& Rodr. Enstakket dværgbunke. Som caryoph.,
men topgrenene bøjelige og mere udspærrede. Småaksene 2-2lmm
(2i-3i hos car.). es.
A. elegantissima Schur Hardværgbunke. (A. elegans Willd.) 1030cm. Stilkene brat udvidede under småaksene. Stakken 2 x smaakset. ?
Molinierella minuta (1.) Rouy Violet dværgbunke. 5-20cm. Som
Aira, men yderavnerne kortere end småakset. Toppen ofte lillaanløben. Små.aksene 1-llmm. Inderavnen uden st;ak; hårene ved
dens grund ca. 2/3 x inderavnen. Ivii,E Al
M. laevis (Brot.) Rouy Kortstakket dværgbunke. -35cm. Som foregående, men småaksene ca. 2mm. Inderavnen med en kort stak
ca. fra sin midte; hårene ved grunden indtil 1/5 x inderavnen.
Udbredt.
Airopsis tenella (Cav.) Asch.& Gr.
Skivebunke. 5~20cm. Bladene indrullede, l!mm brede. Toppen·tæt, op til 5xlcm, med hårfine grene og 2-blomstrede smaaks pa 1,2-1,Smm med næsten halv.:c
skiveformede yderavner. Udbredt.
Periballia involucrata (Cav.) Janka Gold dværgbunke. 15-40cm.
Toppen indtil 15xl0cm, åben, næsten uden småaks i de nedre 1-3
grenkranse. Stilkene 1-2(5) x smaaksene; disse ca. 3mm og brungrønne. ~ ,:
Antinoria agrostidea (DC.) Parl.
Flerarig kærbunke. 5-JOcm.
Som Aira, men flerarig og den øverste blomst tydeligt stilket.
Inderavnen afskåret, svagt 3-tandet og uden stak. N og S.
Anthoxanthum odorat;um L.

Alm. gulaks. Az: M'I1J.P1' LC. Lu: N og C.
1

A. amarum Brot. Knoldgulaks. -90cm. Som den foregaende, men
stænglen ofte med knoldformet grund; blad.ene 6 5mm brede,
randhårede. Smaaksene 10-13mm. NV og c.
A. aristatum Boiss. Enårigt gulaks. 10-40cm. Enarig. Bladene
ca. 3mm brede. Toppen l-4cm, ret løs. Småaksene 6-7mm med ret
lang stak. Az: MPC. Lu: Udbredt.
Holcus. Hestegræs.
1. Stakken krogformet eller tilbagebøjet
•••••••••••••••••• 2.
11
ikke sådan
3.
2. Flerårig. Inderavnens stak ikke udragende
•••••••• lanatus
Enårig. Inderavnens stak udragende
setiglumis
3. Knæene l1årede ••••••••••••O*•••*e••••••e••e•••••••• n1olli.s
11
glatte
4.
4. Flerårig. Az
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• rigidus
Enårig• Lu
gayanus
Holcus lanatus L.

Fløjlsgræs. Az: Alle øer. Lu: Hyppig.

H. setiglumis Boiss.& Reuter Enårigt fløjlsgræs. 40-80cm.
Som den foregående, men bladene l-4mrn brede. Yderavnerne oftest lådne, begge med stak, den øvres ll-6rmn. 2 underarter?
ssp. setiglumis: rroppen oftest med 70-500 smaaks. Øvre yderavnes s t a k -~2I -jmm.
~
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ssp. duriensis P.Silva: Toppen med ca. 100 smaaks. Øvre yderavnes
stak 4-6mm. NØ.
Holcus mollis L.

Krybende hestegræs. Az: MTF. Lu: N og J.

tfH. rigidus Hochst. Stivbladet hestegræs. Som den foregaende, men
bladene ofte korte, stive, toradede og udstaende. Az: MTGJPFLC
.H. gayanus Boiss.

Blegt hesi:egræs. l0-25cm. Bladene ca. lmin brede, dunede. Toppen ll-4xl-2cm, aben og hvidlig. Yderavnerne langt
tilspidsede. Minho, Estrella.
Corynephorus canescens (1.) Beauv.

Sandskæg. Flerarig. Hyppig.

c. fasciculatus Boiss.& Reuter Smablomstret sandskæg. 5-50cm. Enarig. Glat og næppe blågrøn, skederne ofte lilla, knæene sorte,
bladene indrullede. Topgrenene kun med småaks i den ydre halvdel.
Småaksene ca. 3mm. Støvknappen ca. ~-mm. Udbredt.
C. macrantherus Boiss.& Reuter Som den foregaende, men topgrenene med smaaks langs det meste af længden. Smaaksene 4!-5rr1~. Støvknappen ca. l!mm. S.
Avellinia michelii (Savi) Parl. Svingelbunke. 10-25cm. Enarig.
Toppen 2-7cm, tæt og hvidliggrøn. Smaaksene 3-5rnm. Nedre yderavne
i x den øvre og sylformet. Inderavnerne med en kort stak fra
spidsen. Sandede steder, især nær kysten. C og S. Ikke alm.
Triplachne nitens (Guss.) Link Glansaks. 10-40cm. Enarig. Bladene ru. Skederne opblæste. Knæene sortagtige. Dusken l-5cm, bleggrøn og skinnende. Småaksene 3t-4rnm med spidse, lancetformede yderavner. Stakken m.m. indesluttet. ~abo de Sao Vicente.
Agrostis. Hvene.
1 • E11åri g
•••••••• e • • • • o •
* ••• o • 2 e
Flerårig
5.
2. Toppen tæt med korte, oprette grene
••.•••••••••••. juressi
"
åben med lange, m.m. udstaende grene
3.
3. Småaksene 2-2tmm, oftest grønlige
••••••••••.•••••• pallida
11
o,8-l,5mm, m.m. lilla
4.
4. Smaaksene ca. 0,8mm, inderavnen lidt kortere
•••• tenerrima
11
ca. 1, 5rrL~, inderavnen i-1/3 x yderavnen
nebulosa
5 . 1\1 e d stak •••••••••••
e .........
e • • • "'
6•
Uden stak
10.
6. Med under- eller overjordiske udløbere
.••••••••••••••••. 7.
Uden udløbere
8.
7. Srnåaksene l,6-2,5mm. Toppen sammenkneben efter blomstringen ••.•••• canina
Småaksene 2!-4:mm. Toppen mest åben efter blomstringen
castellana
8. Småaksene 3-4mm. Lu .•••••••••••••••••.••••••••••• curtisii
"
2-3mm. Az
9.
9. Toppen tæt og aksformet ••••••••••••••••••••• congestiflora
11
åben under blomstringen
gracililaxa
10. Fleste topgrene over 2 x srnåaksenes længde
.••.•••••... 11.
11
11
"
under 2 x
"
13.
11. Bladene indrullede, ihvertfald som tørre
•••••• delicatula
11
flade, selv som tørre
12.
12. Skedehinden ca. så bred som lang ••••••••••••••••• durieui
"
forlænget, indtil 10 mm
reuteri
13. Toppen åben hele tiden •••••••••••••••••••••••• capillaris
11
sammenkneben hele tiden eller efter blomstringen 14.
14. Toppen meget tæt, ligner en lappet dusk
Polypogon viridis
11
sammenkneben efter blomstringen, ellers aben
stolonifera
fll

Agrestis canina L.

•

0
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•

•

•••

0

0

...........
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•••••

e,

•••

Hundehvene.

A. curtisii Kerguelen Tradhvene. 10-60cm. En tæt tue, der minder om Katteskægs. Bladene 0,2-0,3mm brede, ofte graligtgrønne.

236.
Topgrenene oprette før og efter blomstringen. Hyppig.
A. pallida DC. Bleg hvene. (A. pourretii Willd.) 10-50cm. Bladene flade, indtil 2mm brede, ru. Inderavnen under i x den nedre
yderavne. Stakken ca. 3mm. Hyppig.
A. tenerrima Trin. Fin hvene. 10-30cm. Bladene flade, indtil
limm brede, ru. Topgrenene næsten glatte. Ingen stak. Udbredt.
A. juressi Link Smal hvene _40-80cm. Bladene flade, 3-8mm brede, glatte. Skedehinden ca. -&mm. Toppen ,:;æt og lappet. Smaaksene ca. 3mm, grønne. Inderavnen med brod eller kort stak. N og C.
A. nebulosa Boiss.& Reuter Køllestilket hvene. 6-40cm. Bladene
flade, l-4mm brede. Toppen meget aben, med 10-flere grene i hver
krans. Mest uden stak. sø.
A. delicatula Pourret Blågrøn hvene. Bladene blågrønne. Topgrenene glatte. Småaksene ca. 1,2mm. Inderavnen med 5 tænder, der
højst er 1/8 så lange som inderavnen. Hyppig.
A. durieui Boiss.& Reuter Som den foregående, men tænderne ca.
x inderavnen. Småaksene ca. 1,7mm. N.

i

A. reuteri Boiss.
A. capillaris L.

Kilestilket hvene. -100cm. Az: TL. Lu: C og S
Alm. hvene.

A. stolonifera L.

Krybhvene. Hyppig.

A. congestiflora Tutin & Warb.
5-35cm. Bladene flade eller inarullede. Toppen 2-6(-8~)cm. Alle topgrenene med småaks i den
nedre halvdel. Stakken udgår fra inderavnens nedre 1/3-i. 2 ssp:
ssp. congestiflora: Yderavnen med brod, fint ru. Az: MGJFLC.
ssp. oreophila Franca: Yderavnen uden brod, glat. Az: TJPL.
•A. ~racililaxa France -20cm. Stråene meget tynde. Skedehinden
f-limm. Nedre topgrene undertiden uden småaks i den nedre halvdel. Stakken udgår fra inderavnens nedre 1/5. Az: lVITGPL
A. castellana Boiss.& Reuter Hornhvene. 20-80cm. De fleste topgrene 2-3 x delte og uden småaks i deres nedre halvdel. Az: Alle
øer. Lu: Udbredt.
Gastridium ventricosum (Gouan) Sch.& Th. Gniddergræs. 10-40cm.
En~rig med tæt og lappet dusk, let kendelig ved yderavnernes
hvidlige knude forneden. Småaksene enblomstrede, 3-4mm. Yderavnerne glatte med ru køl, brodspidsede, 1/3 forskellige i længde.
Stakken indtil 6mm. Az: SMTGJPFL
G. scabrum, Presl Som den foregaende, men dusken tættere, ikke
lappet. Yderavnerne ru, ikke brodspidsede, 1/5 forskellige i
længde.?
G. phleoide:::1 (Nees & Meyen) Hubbard Dusken lKKe lappet. Småaksene 6-Smm med en stak på 6-8mm. 1 gl. fund.
Polypogon. Skægaks.
1. Flerårig. Blomsterne uden stak •••••••••••••••••••• viridis
Enårig. Yderavnen med stak
2. Yderavnerne udrandede. Inderavnen med stak •• monspeliensis
11
kløvede. Inderavnen uden stak
maritimus
Polypogon monspeliensis (1.) Desf. Skægaks. 10-40cm. Toppen
tæt, duskformet, halvt cylindrisk til svagt lappet, silkeagtigt
gulgrøn. Småakset 2mm. Yderavnens stak 5-7mm. Skedehinden 5-10
mm, spids. Fugtige steder. Az: SlYITJPFL. Lu: Udbredt.
P. maritimus Willd Purpurskægaks. 10-]0cm. Dusken hG.lvt cylindrisk, tæt, ofte lillaanløben. Az: Alle øer. Lu: Udbredt.
P. viridis (Gouan) Breistr. Duskhvene. 20-80cm. Stænglerne liggende og rodslående forneden. IVIinder om en Krybhvene, men "toppen ganske tæt, som en lappet dusk. Az: Alle øer. Lu
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Ammophila arenaria (L.) Link ssp. arundinacea Lindb.f.
Alm. langs hele kysten.

(L.)

Calamagrostis arundinacea.

Roth

Hjælme.

Skovrørhvene.

Chaetopogon fasciculatus (Link) Hayek Bøstehale. 5-25cm. Enårig
med glatte og trådformede blade. Smal top på !-12cm. Småaksene
2-3 sammen, 1-blomstrede, ca. 3mm, med kraftige stilke. Nedre yderavne med en stak på 1-J x avnen. Udbredt.
Phleum. Rottehale.

. e • • • ., •
e ••
e • e
e ø •
e ••• ~ •
arenari.um
Flerårig
2•
2. Dusken tydeligt lappet, når den bøjes •••••••••••• phleoides
"
ikke
"
'
"
"
"
3•
J. Skedehinden uden hår. Yderavnens brod l-2mm ••••••• pratense
11
"
korthåret.
"
!-lmm
bertolonii
1 . Enårig

@

Phleum pratense L.
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Engrottehale. Az: lVIF. Lu
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P. bertolonii DC. Knoldrottehale. Udbredt.
P. phleoides (L.) Karsten Glat rottehale. TM
P. arenarium L.

Sandrottehale. Udbredt.

Alopecurus. Rævehale.
1. Stænglen opret. Yderavnerne spidse
••••••••••••••••••••••. 2.
"
knæbøjet opstigende. Yderavnerne butte
4.
2. Enårig. Dusken tilspidset i begge ender •••••••• myosuroides
11
11
Flerarig. Dusken afrundet 11
3.
J. Yderavnernes spidser ikke udadbøjede
••••••••••••• pratensis
11
11
lidt
"
arundinaceus
4. Stakken knæbøjet, 2 x inderavnen, udragende •••• geniculatus
11
ret, indesluttet eller lide1; udragende
aequalis
Alopecurus pratensis L.

Engrævehale. (Az): IvI

A. arundinaceus Poiret Sort rævehale.
A. geniculatus L. Knæbøjet rævehale. (Az): F. Lu: BL
A. aequalis Sobol. Gul rævehale.
A. myosuroides Hudson Agerrævehale. 20-40cm. Dusken smal og cylindrisk, 7-12cm x 4-6mm, ofte lillaanløben. Yderavnerne glatte.
( Az) : T. Lu: Mi
Paranholis. Spidshale.
1. Yderavnernes køl tydeligt vinget •••••••••••••••• filiformis
11
11
uvinge t
2.
2. Støvknapperne under 1mm. Akset ofte stærkt krmnmet
incurva
11
mindst 2mm. Akset ret eller svagt krummet
3.
3. Støvknappen 2-2-?i-mm. Yderavnen 4-6mm ••.•••••••••••• strigosa
"
3 ,2-4mm.
"
6-9mm
pycnantha
Parapholis incurva (L.) Hubbard Krum spidshale. 2-25cm. Øverste
sKede opblæst. Akset 1-lOcm, med 10-20 småaks, der er noget længere end leddene. Ivli til Ag
P. filiformis (Roth) Hubbard -25cm. Akset J-15cm, med 10-20
smaaks, der er højest 4/3 x leddene. Støvknappen 2i-3~-mm.
P. stri osa (Dumort) Hubbard Spidshale. -40cm. Smaaksene højst
5 4 x leddene.
P. pycnantha (Hackel) Hubbard Langakset spidshale. Akse~ oftest
med 15-30 blomster. Småaksene mest over l i x leddene.
Hainardia cylindrica (Willd.) Greuter Lang spidshale. 5-30cm.
Opret til opstigende enårig med e1; 5-15cm langt, stif1;, cylindrisk aks med indsænkede småaks. C og S.
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Phalaris. Glansfrø.
1. 70-150cm høj flerårig med lappet og ofte åben top arundinacea
Tæt dusk, der ikke er lappet
2.
2 • F le råri g
............
3•
Enårig
4.
3. Yderavnens køl tandet foroven ••••••••••••••••• coerulescens
"
" helrandet
0 quatica
4. Yderavnen med stak og en tand nær spidsen ••••••••• paradoxa
"
uden stak
5.
5. Dusken nærmest cylindrisk. Yderavnens køl tandet ••••• minor
11
ægformet. Yderavnens køl helrandet
6.
6. De golde inderavner mindst! x de frugtbare
•••• canariensis
II
"
"
"
højst 1/5 x de
brachystachys
Phalaris arundinacea L. Rørgræs. (Az): L. Lu
0

G

•••••••

Ol

•••••••

CC

•••••••••
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$
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•
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P. aquatica L. Knoldglansfrø. (P. bulbosa L.) 50-150cm. Strået
ofte med løgformet grund. Dusken forlænget. Yderavnens køl
jævnt tilsmalnet i begge ender. (Az): J. Lu: Udbredt.
P. canariensis L.
P. minor Hetz.

Kanariegræs. (Az): SMTPF. (Lu)

Lidet glansfrø. 10-60cm. Az: SF. Lu: Alm.

P. brachystachys Link Kortskællet glansfrø. 30-60cm. Som den
foregaende, men de golde inderavner reducerede til 2 brunlige
skæl på 0,5-0,7mm. Az: TC. Lu: Hyppig.
P. paradoxa L. Stakglansfrø. 25-65cm. Dusken ofte omsluttet af
den øverste bladskede forneden og ofte lillabroget. Småaksene i
grupper på 5-7 med 1 frugtbart og resten golde. (Az): F. Lu: C
og S. Hyppig.
P. coerulescens Desf. Violet glansfrø. 40-lOOcm. Strået løgfor~
met forneden. Dusken ofte lillaanløben. Småaksene i grupper på
5-7 med 1 frugtbart og resten golde. (Az): S. Lu
Iviilium vernale Bieb. Vårmiliegræs. 10-SOcm. Opret enarig. Bladene ru og glatte. Skederne ru, ofte purpurfarvede og bredt
hindekantede. Toppen li-Bcm med opret-udstående grene. TM
Oryzopsis. Rishirse. (Piptatherum) l~blomstrede småaks med stak
og læderagtig inderavne. Flerårige.
Oryzopsis miliacea (L.) Bentham & Hooker Alm. rishirse. 50-120
cm. Toppen stor, ~ben og mangeblomstret, op til 30cm. 4-8(-20)
topgrene i hver krans. Småaksene 3-4mm, med en stak på 3-5mm.
Az: SMC. Lu: C og S. Alm.
O. thomasii Duby En form af foregående, med de nedre topgrene
i kranse pa 20-60 og næsten alle golde. Sj. E
O. paradoxa (L.) Nutt. Langstakket rishirse. 60-120crn. Skedehinden højst !mm. Toppen indtil 20cm, med 2-3 grene sammen.
Småaksene 6-7mm, stakken 10-12mm.
O. coerulescens (Desf.) Hackel Blå rishirse. 30-70cm. Bladene
tynde og ofte indrullede. Toppen stor- og fåblomstret .med ofte
bølgede grene. Yderavnerne 6-Smm, grønt og blåligt brogede.
Stakken m.m. indesluttet, 3mm lang. 1-2 topgrene sammen. Skedehinden 6-9mm.
Stipa. Stakgræs.
1. Stakken 1}-2±cm, ret .•••••••••••••••••••••••••• brornoides
"
4-18cm, snoet forneden
2.
2. Inderavnen hindeagtig, dybt tvekløvet i spidsen •••••.•• 3.
11
læderagtig, hel eller ganske svagt kløvet
4.
3. Toppen tæt. Stakkens nedre del langh~ret
••••• tenacissima
n
meget åben. Stakkens nedre del ru
gigantea
4. Inderavnen 6-7rnrn. Stakken 7-lOcm •••••.•••••••••• capensis
"
9f-ll~rnm. Stakken l}f2-18cm
lagascae

Stipa capensis Thunb. Snoet stakgræs. 10-30(-SO)cm. 1-2-arig.
'Toppen 3-lOcm, tæt. Yderavnerne 12-16mm. Inderavnen med til trykte
børster. C og S.

s.

lagascae R.& s. Vimpelstakgræs. -80cm. Toppen indtil 50cm og
tæt. Yderavnerne 3-6cm. Øvre skedehinder 2-6mm, ladne.

S. tenacissima L. Stortoppet stakgræs. 60-150cm. Bladene sammenrullede, 1mm tykke. Toppen 25-35cm. Inderavnen 25-30mrn. Inderavnen ca. lem. Stakken 4-6cm, dens nedre, snoede del med l-4mm lange hår. Ag

s.

gigantea 11.nk Kæmpestakgræs. 50-250cm. Bladene lange, 30-90
cm. Toppen 30-SOcm. Yderavnerne 25-35mm. Stakken 7-12cm. Udbredt.

s.

brornoides (1.) D6rfler Rankt stakgræs. 60-lOOcm. Flerarig.
Bladene indrullede, under 1mm brede. Toppen linjeformet, 15-30cm.
Yderavner 8-9mm, inderavnen 6-7mm, ladden forneden.
Ampelodesmos mauretanicus (Poiret) Dur.& Schinz Vingræs. Op til
lm brede tuer. Bladene op til lm x 7mm, rukantede. Straene l-2m
med en top på 30-40cm. Småaksene 10-15mm, nærmest svingelagtige,
gulgrønne til lillaanløbne. Inderavnens stak l-2mm. (Lu)
Arundo donax L. Kæmperør. 2-5m. Strået l-2cm tykt og bambusagtigt. Bladene l-8cm brede. Toppen J0-60cm. Småakset mindst 12mm,
oftest med 3 blomster. Inderavnen med kløven spids. (Az): Alle
øer. (Lu): Alm.
A. plinii Turra Strandrør. l-2m. Strået 3-7mm tykt. Bladene 1(2)
cm brede. Småaksene ikke over 10mm, med 1-2 blomster. Inderavnen
ikke kløven. BLE
Phragmites australis (Cav.) Trin.

Tagrør.

Cortaderia selloana (Schultes & S.f.) Asch.& Gr. Pampasgræs.
-3m. Bladene l-3m, blågrønne, hårde, med skærende kant. Toppen
50-lOOcm, hvidlådden. Srnaaksene ca. 15mm, sølvhvide. (Az): IVI
Danthonia decumbens (1.) DC.

Tandbælg. Az: MTP. Lu: Udbredt.

Molinia caerulea (L.) Moench

Blåtop. Fra Mi til Al

Nardus stricta L.

Katteskæg. Az: M. Lu: N.

Eragrostis. Kærlighedsgræs.
1. Bladene med kirtler langs randen •••••••••••••••••••••••• 2.
"
uden
il
"
"
J.
2. Bladene 4-8mm brede. Inderavnen 2-2,8mm ••••••• cilianensis
11
indtil Jrnm brede. Inderavnen ll-2mm
minor
3. Nedre bladskeder med små ekstratoppe
••••••••••• barrelieri
Alle toppe endestillede
4.
4. Modne topgrene opret-udstående, med smaaks næsten
til grunden •••••••• pilosa
Modne topgrene udstående, uden smaaks i indre i-1/3
parviflora
Zragrostis pilosa (1.) Beauv. Slørkærlighedsgræs. 10-30cm. Bladene 2-3mm brede. Toppen rigtgrenet, grenene of~e 4-5 sammen forneden. Inderavnerne grågrønne med lilla spids. Udbredt.

2. parviflora (R.Br.) Trin.
(E. multicaulis Steud.) -60cm. Som
den foreg~ende, men toppen meget aben. Småaksene ofte tiltrykte
grenene. Inderavnerne mørkegrå, uden lilla spids. (Az): T
E. ci lianensi s (All. ) Hubb.
Stort kæ.rlighedsgræs. (E. megastachya (Koeler) Link) 10-40(-GO)cm. Nedre topgrene ofte enlige.
Små.aksene 8-12mm. Az: MTJ. Lu: Udbredt.
E. minor Host Lidet kærlighedsgræs. 10-20(-40)cm. Nedre topgrene 1-2 sammen. Små.aksene 6-8rnm. Hh.
E. barrelieri Daveau Flertoppet kærligh2dsgræs. Som den foregå-
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ende, men bladene glatte; smaaksene 7-15rnm med 10-20 blomster.
Az: MTP
1·
.
~
·1
(Uden for nøglen: ~ragrostis mexi cana \ rtornem.
-inK
00m
DJ.....c osa, men meget større, indtil 130cm. Bladene 2-7mm brede. Smaaksene S-1Umm. Yderavnerne ret ens (uens hos pilosa). (Az): T )
•

(,r

)

_,. 0

Sporobolus indicus (L.) R.Br. Trådhale. 60-lOOcm. Tueformet
flerarig. Toppen stiv og linjeformet, indtil 30cm, mørkt grålig.
Småaksene lf-2-±mm på tynde, ofte tiltrykte grene. (Az): SIVITGJPF
(Lu)
Crypsis aculeata (1.) Aiton Hovedsumpaks. 3-15cm. Enårig med
m.m. oppustede skeder og blågrønne blade. Dusken pudeformet,
bredere end lang, licm bred med et svøb af 2(4) udstående, stive blade med en noget tornagtig spids. Klitlavninger. Mi E Al

C. schoenoides (1.) Lam. Ægformet sumpaks. 5-25cm. Som foregående, men dusken 2-4 x så lang som bred, ægformet og meget tæt.
Fugtige steder, især nær kysten. E Al

C.

alopecuroides (Pill.& M.) Schrader Langakset su.mpaks. 10-40
cm. Bladskederne ikke oppustede. Dusken uden svøbblade, cylindrisk, 4-10 x så lang som bred, ofte mørk. Udbredt.
Eleusine indica (1.) Gaertner Enårig fingerrap. 15-85cm. Enar1g med ofte harede blade med bred bruskrand. 2-5 linjeformede
aks. Småaksene rapgræsagtige, toradede, med 3-6 blomster uden
stak, 2-4mm. (Az): 1VI1I·JPF1. (Lu)

E. tristachya (Lam.) Lam.

Flerarig fingerrap. 10-30cm. Plerarig. 2-4 tætte aks på li-31tcm x 7-15mm. Småaksene med 5-10 blomster. (Az): SMJ

Cynodon dactylon (1.) Pers. Hundetandsgræs. -30cm. Ligner Digitaria, Fingeraks, men let kendelig ved sine blågrønne, toradede
blade. Smaaksene 1-blomstrede med lancetformede yderavner og
bådformede inderavner. Az: Alle øer. Lu: M.alm.
Spartina maritima (Curtis) Fernals Purpurvadegræs. 15-70cm.
Bladene 4-8rnm brede, ofte lillaanløbne. Aksene 2-3, oprette og
fingerformet stillede. Småaksene 120-15mm. Az: M. Lu: Hyppig

S. versicolor Fabre

Sivbladet vadegræs. (S. juncea). 60-150cm.
Bladene sivformede, 1-limm tykke, først lilla. 2-6 ret fjærntsiddende aks. Småaksene 5-7mm. Az; SlviTPF. Lu: Al Ag
Oryza sativa L. Ris. 70-150cm. Opret enårig. Skedehinden op
til 20mm. Småaksene 7-9mrn med en lang stak eller uden stak.(Lu)
Leersia oryzoides (1.) Sw. Risgræs. 50-150cm. Opret flerårig.
Bladene stærkt ru med hvidlig midterribbe. Toppen åben med bølgede grene, dog ofte m.m. indesluttet i den øvre bladskede. Inderavner 4-5mm, stærkt ribbede. Az: L. Lu: N og c.
Panicum capillare L. Hårfin hirse. 30-50cm. Enårig. Skederne
stivhårede. Toppen med hårfine grene og smaaks pa 2-3mm. (Az):
TJ. (Lu)

P. miliaceum L. Alm. hirse. 50-120cm. Enårig med langhårede
skeder og blade. Toppen stor, 10-30cm, tæt og noget vifteformet, lidt nikkende, med oprette grene. Småaksene 4-S!mm. (Lu)
P. repens L. Krybehirse 15-60cm. Flerårig med lange, ofte
overjordiske
øbere. Bladene næsten toradede. Toppen tæt med
m.m. oprette grene. Yderavnerne glatte. (Az): SMF. Lu: Hyppig.
Echinochloa. Hanespore.
•
•
0maa k.sene 2 - 2 21 mm, 1• 'i'11 rege 1 mæssige
rækKer
•••••.•• co 1 onurn
li
3!-5mm, i 2-flere uregelmæssige rækker
2.
2. Nedre yderavne 2/J x den øvre og inderavnen •••• oryzoides
It
11
-±-1/3 x den øvre og inderavnen
crus-galli
-,
J...

C,

C

l
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Echinochloa colonum (L.) Link Spinkel hanespore. 10-70cm. Aksene
indtil 3cm. Småaksene stakløse. Nedre yderavne~· x inderavnen.
Bladene 4-6mrn brede, ofte med brunlilla tværband. (Lu)
i~. crus-gall~ (L.) 3eauv.

Alm. hanespore. 25-lOOcm. De længste
aks 2-lOcm. Småaksene mest 3-4mm, ofte med stak, i 2-flere uregelmæssige rækker pa aksene. Az: Alle øer. Lu: Hyppig.

E. oryzoides (Ard.) Fritsch Rishanespore. 25-150cm. De længste
aks 2-5cm. Småaksene 3,8-6!mm, ofte med stak, i 2 uregelmæssige
rækker på aksene. I rismarker. (Lu)
Brachiaria mutica (Forsskål) Stapf Et kraftigt græs. Straet 5-8
mm tykt, liggende og rodslående forneden med kraftigt lådne knæ.
Bladene 10-30cm x 10~1smm. Spredtstillede aks på 2,5-8cm. (Az): F
Axonopus affini s Chase I lerårig. Bladene 10-18cm x 3-:5mm. Skederne sammentrykte og stærkt kølede. 2-4 spredtsiddende aks pa
3-8cm. Småaksene med håret rand. (Az): M - KØlfodsgræs.
Digitaria. Fingeraks. Enarige.
,
J...
Øvre yderavne længere end den frugtbare inderavne
debilis
li
It
lf
li
li
tf
li
ej
2•
')
Øvre yderavne lig den frugtbare inderavne
ischaemum
'• * •
li
li
1/1-~i X den frugtbare inderavne
3 ~yderavne 1/ 3-t X smaakset
sanguinalis
J. Øvre
e
*
n
li
li
ciliarir:1
2/3-i X
Digitaria debilis (Desf.) Willd. Spinkelt fingeraks. 10-30cm.
Strået spinkelt. Nedre blade dunede, øvre næsten glatte, 3-5mn1
brede. 5-11 aks pa 5-lOcm. Nedre yderavne væk, den øvre tilspidset. IVli E
D. sanguinalis (L.) Scop. Blodhirse. 20-50cm. Bladene ofte med
udstående hår på 1-1-~rrnn, 8-12mm brede. 4-6 aks pa 3-Scm. Yderavnerne i og l!mrn; frugtbare inderavne 21mm. Az: M. Lu: Hyppig.
D. ciliaris (Hetz.) Koeler Randharet fingeraks. 20-50cm. Som
den foregaende, men den golde inderavne randharet. (Az): Alle øer
D. ischaemum (Schreber) IVIuhl. Lidet fingeraks. 10-40crn. Bladene
glatte eller svagt harede ved grunden, 5-6mm brede, ofte lilla.
Yderavnerne 0,3-1 og 2mm. Mi
Paspalum. Savaks. De nævnte arter flerårige. Lysegrønne småaks.
11
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l. Øvre yderavne l~dden ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2.
"
glat eller fintdunet. Mest 2 endestillede aks
3.
2. Oftest 3-5 aks. Småaksene 2,8-3,Bmm O & O e ~ e e e e e o o e 6 dilatatwn
"
12-18 aks. Småaksene 2-3mm
urvillei
3. Øvre yderavne tiltrykt fintdunet •••••••••••••••• paspalodes
11
11
glat
vaginatum
Pasnalum dilatatum Poiret Savaks. 40-80cm. Mest 3-5 sprE::dte
aks pa 4-llcm med smalvinget skaft. (Az): SMTF. (Lu)
P. urvillei Steudel Stort savaks. 75-250cm. Mest 12-18 aks pa
7-14cm. {Az): M. (Lu) - I rismarker og andre vade steder.
P. pas:ealodes (Iviichx) Scribner Tvillingaks. 6-50cm. Mest kun 2
hornagtigt endestillede aks pi li-7cm. Skederne randharede. (Az):
S1YITP:F C. (Lu)
Skederne glatP. vaginatum Swartz Klitsavaks.
te i spidsen. Klitlavninger og rismarker. (Lu)
1

Stenotaphrum secundatum (Walter) O.Kuntze Kvellergræs. 5-30cm.
Med lange, rodslaende udløbere. StrJene liggende eller opstigende. Bladene 5-9mrn brede. Spredte eller delvist knippestillede,
leddede aks, der er bleggrønne. (Az): SlVITJPFC. (Lu)
Setaria. Skærmaks.
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1. Bladene 5-6cm brede. Flerarig •••••••••••••••••• palmifolia
"
højst 2 cm brede
2.
2. Dusken akslignende med 1 veludviklet småaks pr. gren •••• 3.
"
med flere veludviklede små.aks pr. gren
4.
3. Småaksene ca. 3mm. Enårig •••••••••••••••••••••••••• pun1ila
11
11
·
2mm. :B1 lerårig
geniculata
4. Børsterne med nedadrettede modhager, så de hænger i
••••• 5.
11
11
11
opadrettede
,
hænger ikke i
6.
5. Bladskeden foroven ca. 1mm langt randhåret ••• verticillata
Bladskedens rand glat
adhaerens
6. Frugtbare inderavne glat. Dusken mest over 15xl!cm
italica
11
"
fint tværrynket. Dusken mest mindre
7.
7. Øvre yderavne ca. i x småakset. Bladene m.m. dunede
faberi
11
11
"
-- småakset.
Bladene glatte
viridis
Setaria palmifolia (Koen.) Stapf.
-lm. Bladene lancetformede,
ca. 35x5-6cm, længdefoldede. Toppen lancetformet og aben med
små sidegrene. (Az): MF

S. t;umila (Poiret) Schultes Blågrønt skærmaks. (S. glauca).
15- 0cm. Under hvert småaks 4-12 først gule, senere ræverøde
børster. Den frugtbare inderavne stærkt tværrynket. Unge blade
langt udstående hårede ved grunden. Az: Alle øer. Lu: Hyppig.
S. geniculata (Lam.) Beauv.

20-50cm. Bladene smalle, mest 2-4
mm brede, langhårede, især ved grunden. Børsterne gullige som
modne. (Az): Tv1TJF (Lu) ?

S.

verticillata (1.) Beauv. Kransskærmaks. 20-60cm. Skederne
harede pa flade.ene eller kun langs randen, bladene næsten glatte. Dusken mellembrudt forneden. Børsterne ikke eller svagt røde. Småaksene 2-2,3mm. Hyppig.

S. adhaerens (Forsskål) Chiov.
mm. (Az): SivITJP.F'. (Lu)?

Burreskærmaks. Småaksene 1,7-2

S. italica (L.) Beauv. Kolbehirse. 60-120cm. Stænglen op til
1 cm tyk. Små.aksene J-J!mm, falder ikke af som en helhed, idet
yderavnerne bliver siddende tilbage. (Lu)
S. faberi Herrm. Nikkende skærmaks. Dusken ikke opret, oftest
krum til nikkende. Småaksene 2,7-3mm. Ellers som viridis.(Az):F
S. viridis (L.) Beauv. Grønt skærmaks. 20-60cm. Dusken ikke
mellembrudt, alle børster 5-lOmm, tynde og bøjelige. Småaksene
2-2tmm. Hyppig.
Pennisetum villosum R.Br.
Dungræs. 50-70cm .. Flerårig. Bladene
flade eller indrulle
• Dusken 3-10x2-4cm, hvidlig eller lillabroget. Hvert småaks med et svøb af 3-7cm lange børster, der er
fjerformede nederst. (Az): MGF. (Lu)
Cenchrus incertus Curtis Sandpiggræs.
10-90cm. Enarig.
Skederne fladtrykte, de øv.re opblæste. Harformet skedehinde.
2-3 småaks sammen, omgivne af et kraftigt stivtornet svøb med
8-40 torne. (Az): F
Imperata cylindrica (1.) R~uschel Sølvgræs. 50-120cm. Bladene
indtil 50cm, indrullede og stift oprette. Dusken indtil 20cm,
tæt og cylindrisk, hvidulden af de lådne yderavner. Småaksene
2-blomstrede, 4-6mm. Flodbredder, klitlavninger. Udbredt.
Sorghum halepense ( 1.) Pers. Vild durra. 50-·l 50cm. Bladene 1-2
cm brede med lys midterribbe. Flerarig. Toppen 10-30cm med
brunlilla småaks. (Az): MTF. (Lu): C og S.
S. bicolor (L.) IVIoench Negerhirse, Durra. l-3m. Bladene 2-7cm
brede. Enårig. Toppen 20-40cm, kraftig. (Lu)
Dichanthium ischaemum (L.) Hoberty Alm. skæggræs. 15-60cm.
Tæt tuet flerctrig. 4-/g fingerf ormede aks på 3-5cm. Yderavnerne
brunlilla, 5mm, hvidt uldhårede. Småaksene i grupper pal sid-
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dende og 1 stilket. N og C.
Hyparrhenia hirta (L.) Stapf "Tvillingskæggræs. 30-lOOcm. Toppen
dannet af mange parvise aks pa 3-4 cm pa fælles stilke. Smaaksene i grupper p~ 1 siddende og 1 stilket. Stakken l-3!cm. Udbredt.
PALlvLL\E
Jhamaerops humilis L. Dværgpalme. l-2m. Stammen oftest kort og
knoldformet, sjældnere lidt forlænget. Bladene vifteformede, op
til 80cm. Bladstilken med tornet-tandet rand. Al (sj.) Ag (alm.)
ARAG'~AE

1. Ingen blade u..>1der blomstringen •••••••••••••••••••••• Biarum
Med blade under blomstringen
2.
2. Bladene fodfligede
••••••••••••••••••••••••••••• Dracunculus
11
ikke fligede
3.
3. Bladstilken fæstnet pa bladundersiden •••••••••••• Colocasia
11
11
ved bladgrtmden
4.
4. Bladene lancetformede med kileformet grund •••••••••• Biarum
"
med pilformet grund
5.
5. Hylsterbladet sammenvokset forneden, hætteformet foroven
Arisaruin
Hylsterbladet frit forneden
6.
6. Hylsterbladet tragtformet og snehvidt ••••••••• Zantedeschia
"
rørformet nederst, æg-lancetformet øverst Arum
Zantedeschia aethiopica (1.) Sprengel Hvid kalla. 50-150cm. Bladene pil-spydformede med butte lapper, 15-40xl0-30cm. Hylsterbladet tragt- eller kræmmerhusformet, 10-25cm. Kolben 5-lOcm, med
blomster over det hele. (Az): SMTJPC. (Lu)
Colocasia esculenta (1.) Schott Tara. 30-60(-150)cm. Bladene æghjærteformede, spidse, 10-15x7-10cm. Hylsterbladet 20-45cm, med
en grøn, rørformet nedre del og en mat orangegul, lancetformet
øvre, langt tilspidset del. (Az): Alle øer. (Lu)
Arum italicum Miller Hvidåret lygtemand. 40-lOOcm. Kolbestilken
kortere end bladstilken. Kolben gul. Hylsterbladet 15-40cm. Bladene ofte hvidårede. Knolden forlænget,m.m. vandret. 2 underarter:
ssn. itali.cu.m: Bladene kraftigt hvidårede, med spydformet udstaende lapper ved grunden.
s::,p. neglectum (Townsend) Prime: Bladene ensfarvede, sjældent
mørkplett;ede; med pilformet grund.
A. alpinum Schott & Kotschy (A. cylindraceum Gasp., A. arientale
Bieb.) Skovlygtemand.Kolbestilkenlig eller længere end blad:
stilkene. Kolben lilla. Hylsterbladet 10-20cm. Knolden tykt skiveformet. TM
Biarum tenuifolium (1.) Schott Brun ormetunge. -8-20cm. Høstblomstrende uden blade, sjældnere vårblomstrende med blade, disse 520cm x 3-15mm. Hylsterbladet 8-20cm, de nedre 2!-6cm danner et
hvidligt rør, den øvre del lancetformet, mørkpurpur indvendigt og
grønligt anløbent udvendigt, siddende på jorden. E Ag
B. dispar (Schott) Talavera Opblæst ormetun~e. 10-25cm. Høstblomstrende. Bladene 4-7xl-2cm, ofte stilked~. Hylst~rbladet stilket, de nedre l-4cm stærkt opblæste, den øvre del lancetformet;
purpurfarvet. SØ.
Arisarum simorrhinum Dur.
Stump munkehætte.
1- fa blade,
der ligner sma Arum-blade på 4-lOcm. Hylst;erbladet 3-5cm, grønligt med b1~u.nlilla længde striber, foroven hætteagtigt fremadbøjet. Az: SMTGPF. Lu: C og S.
Dracunculus vulgaris Schott Dragerod. 30-lOOcm. Bladene nærmest
julerosea.gtige med 9-15 fodformet anbragte flige, 15-20x25-35cm.
Hylsterbladet 20-40cm, grønligt udvendigt og mørkt brunlillat indvendigt, glat. Kolben mørklilla og glat. Mi TM Ag
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LEMNACEAE

Wolffia arrhiza (L.) Horkel
flydende kugler. N og tJ.
Lemna trisulca L.

Dværgandemad. Små, 1-lmm store,

Korsandemad. N og C.

L. gibba 1.

Tyk andemad. Udbredt.

L. miner L.

Liden andemad. Az: MT. Lu: Udbredt.

Spirodela polyrhiza

(L.)

Schleiden

Stor andemad.

SPA.t'tGANIACEAE
Sparganium erectum L. Grenet pindsvineknop. 2 underarter;
ssp. erectu.1n: Prugten mørkebrun til sort med kantet tværsnit.
ssp. ne,glectum (Beeby) S.& Th.: Gulbru.n frugt med trindt tværsnit. Sj.
S. emersum Heb.m.

Enkelt pindsvineknop. BL Al

S. angustif ium Michx Smalbladet pindsvineknop. 10-lOOcm.
Stængel og blade som oftest flydende. 3-4 hunhoveder. Estrella.
Typha angustifolia L.

Smalbladet dunhammer.

T. domingensis (Pers.) Steudel Stor dunhamrner. l-3m. Ligner
den foregående, men hunakset lysebrunt. Bladskederne of,:;e uden
øren. Hunblomsternes skæl lysebrune og gennemskinnelige (matte
og mørkebrune hos foregående). Az: 8. Lu
T. latifolia L. Bredbladet dunhammer. N
CYPEHACEAE

Sciruus. Kogleaks.
1. S1nåaksene i ktlglefor1nede 11.oveder
" e . . . . . . . " • • • ,.
holosc}1oerru.s
u
.ikke i kttg1.ef'or1nede hoved.e.r
2.
2. Stænglerne grenede, flydende eller evt. krybende
fluitans
"
ugrenede, oprette eller opstigende
3.
3. Blomsterstanden endestillet ••••••••••••••••••••••••••••• 4.
li
tilsyneladende sidestillet
5.
4. Flere sm~aks
•.•••••••.••.••.••.••••••••••••••••• maritimus
1 småaks
caespitosus
5 . Tue f o rrn e t . . e "' e • .. • • .. • • • • • ~ e • e • • • • • • •
~
e
e
6.
Med udløbere
10.
6. Stænglen trekantet, 40-100 cm ••••••••••.••••••• mucronatus
11
trind
r.
7. Støttebladet over 2 cm •••••••••••••••••••••••••• juncoides
"
under 2 cm
8.
8. Nødden med indadbuede sider og spidse kanter pseudosetaceus
11
11
11
11
11
udad buede
butte
9.
9* l'Iødden mem. glat
C8I"'UUUS
n
længderibbet
setaceus
10. Stænglen trekantet
11"
11
trind
12.
11. Stænglen med 2-3 blade
••••••••••••••••••••••••••• pungens
11
11
"
0-1
triqueter
12. Stænglen grøn. Avnerne glatte
••••••••••••••••••• lacuster
11
blågrøn. Avnerne smavortede
tabernaemontani
tl
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Scirpus maritimus L.
S. lacuster L.

Strandkogleaks. Az: T. Lu: Alm.

Søkogleaks. Hyppig, især i

S. tabernaemontani Gmelin

C og S.

Bligrønt kogleaks. Hyppig.

S. mucronatus L. Sylkogleaks. 40-lOOcm. Med bladløse skeder.
Blomsterstanden et sammentrængt nøgle af 3-8 grålige eller brune smaaks på 4-12min med hvidlige dækskæl med grøn køl og rød
rand. Az: M. Lu

245.
Scirpus pungens Vahl Stikkende kogleaks. 30-lOOcm. Stængelbladene 3-20cm. 1-6 5-lOmm lange aks i et nøgle. Dækskællene udrandede
med 2 spidser. 2 støvfang. N og C

S. triqueter L.

Trekantet kogleaks. 50-150cm. Stæ~glen med højst

1 blad pa 2-6cm. Aksene 5-lOmm lange, mest stilkede. Dækskællene
butlappede på hver side af udrandingen.

S. juncoides Hoxb. -60cm. Encirig. Støttebladet indtil 8cm. 1-6
aks. Frugten ca. 2mm, svagt tværrynket eller næs-cen glat. Rismarker.

(Lu) : ,; •

S. holoschoenus 1.

Kuglekogleaks. J0-50cm. Stænglen trind. Blomsterstanden tilsyneladende sidestillet, bestaende af 1-10 kugleformede, stilkede hoveder. Udbredt.

S. setaceus L.

Børstekogleaks. 5-20cm. 1-4 smaaks sammen. Støttebladet ofte længere end blomsterstanden. Az: Alle øer. Lu
-15cm. }1 rugten mat og blegbrun. E Al.

S. pseudosetaceus Daveau

S. cernuus Vahl Damkogleaks. 3-15cm. 1(-3) smaaks sammen. Støttebladet ofte omtrent af småaksenes længde. Frugten mat. Az: Alle
øer. Lu: Hyppig.

S. fluitans L.

Flydende kogleaks. Az: MTGJPF. Lu

S. caesoitosus L.

Tuekogleaks. N.

Eriophorum angustifolium Honckeny
ne glatte. Serra do Geres.

E. latifolium Hoppe

Smalbladet kæruld. Aksstilke-

Bredbladet kæruld. Aksstilkene ru. Enge syd

for Tejo. Sj.
Eleocharis. Smnpstrå.
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7-20 mm
2. Stråene firkantede. Udløberne uden endestillede smaløg
acicularis
Stråene trinde. Udløberne med endestillede smaløg
parvula
3. Ivled udløbere •••••••••••.•.••••••••••••••••••••••• palustriD
Tueformet
4.
4. 2 grifler. Bladskederne brune eller purpurfarvede
••• obtusa
11
3
"
strafarvede eller lysebrune
multicaulis
Eleocharis parvula (R.& S.) Link Lavt kogleaks. 2-Bcm. Udløberne hvidlige, med knoldformede fortykkelser i enden. Straene trådfine. Akset 2-3mm, med 3-5 blomster. Støttebladet ca. i x akset.Mj_
E. acicularis (L.) R.& S.

Nålesumpstra. Omkring Porto. Sj.

E. obtusa (Willd.) Schul teE, Hisfmmpstra. 30-60cm. Stænglerne
indtil 1-#mm ·tykke. Akset 8-15mm, lysebru.11.t. Nødden tokani;e-i:;. I-tismarker. {Lu): SV.
E. nalustris (L.) IL& S.

Alm. smnpstrå. Az: STJFB'LC. Lu: Hyppig

E.
ticaulis (Sm.) Desv. Mangestænglet sumpstrå. Akset brunt.
Nødden trekantet. Az: SMTJPFLU. Lu: Udbredt.
Fuirena pubescens (Poiret) Kunth Knippeaks. 20-70cm. Flerarig
med udløbere. Stænglerne skarpt trekantede, bladede næsten til
toppen, blødt dunede ved stængelleddene. Gragrønne, dunede aks
et nøgle på 2-8 småaks. C og S.
Fimbristylis bisumbellata (Forsskål) Bubani Frynseaks. (F. dichotoma;. l0-20cm. Blagrøn enårig. Bladene flade, l-2mm brede.
Indtil 10-12 ægformede, skarpi;kantede småaks pa 3-5xl-lim1n. Avnerne lyst rødbrune med en smal, grøn ribbe. Griflen med lange,
udstående hår og 2 støvfang. Mudder og fugtigt sand. Ikke alm.
Cyperus. Fladaks.

i
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1. Enårig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !.
Flerårig
5.
2. Avnerne
klare
til
gullige
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3.
11
brune til sortbrune, evt. grønne
4.
3. Småaksene i et hovede, 3-radede . . . . . . . . . . . . . . . . . michelianus
"
mest i skærm, 2-radede
flavescens
4. Avnerne
0,5-0,7mm,
grønlige.
Strået
mest
20-75cm
..
difformis
11
1-1, 3mm , mest brunlige. Strået mest 2-35cm
f uscus
5. Småaksstanden et hovede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.
"
en skærm eller et knippe
8.
6. 5-11 støtteblade. Småaksene 14-30-blomstrede ..... eragrostis
11
3-6
1-12-blomstrede
7.
"
7. Småaksene m.m. rødbrune, med 4-12 blomster ........ capitatus
"
hvidlige til gullige, 1-2-blomstrede
brevifolius
8. Småaksene i et sidestillet knippe
. . . . . . . . . . . . . . . . laevigatus
11
1 en endestillet skærm
9.
9. Uden grund- eller stråblade, kun med støtteblade for skærmen
10.
Med grund- eller stråblade
11.
10. 11-25 støtteblade og 20-25 skærmstråler ....... involucratus
11
8-12
"
skærmstråler
textilis
11. Småaksene samlede i tætte hoveder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.
11
klasestillede i åbne aks
14.
12. Hovederne m.m. aflange
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . retrorsus
11
m.m. kugleformede
13.
13. Småaksene med 20-30(10-50) blomster på 2-2,3mm .. eragrostis
"
mest 3-blomstrede, avnerne 4-7mm
ovularis
14. Mest 10-40cm. Tynde jordstængler med rodknolde . . . . . . . . . . 15.
Mest 50-120cm. Tykkere jordstængler uden rodknolde
16.
15. Blågrønne blade, 2-6mm brede. Rødbrune småaks ..... rotundus
Friskgrønne blade, 5-10mm brede. Strågule til rødlige
småaks
esculentus
16. Småaksene smalt lancetformede, 2-2,5mm brede ..... serotinus
11
linjeformede, indtil 1mm brede
longus
Cyperus longus L.
Langt fladaks. Bladene m.m. grågrønne. Stænglens nederste 20cm dækket af bladløse skeder. Jordstænglen 3-10mm
tyk. Aksene rødbrune. Lu Az: Alle øer. 2 underarter:
ssp. longus: Skærmgrenene dels korte (3-6cm) og udelte og dels
lange (8-12cm) og 3-5-delte.
ssp. badius (Desf.) Asch.& Gr.: Alle skærmstråler korte og udelte,
4-5cm, sjældent med enkelte korte grene. Alm.
C. rotundus L.
Knoldfladaks. Alle blade grundstillede. Skederne
ofte rødlige. Az: SMTGPFC. Lu: C og S.
C. esculentus L.
Spiseligt fladaks. Småaksene 6-12mm med m.m.
udstående avner. Az: Alle øer. Lu: Ikke alm.
C. eragrostis Lam.
Stjærnefladaks. 25-90cm. Bladene friskgrønne,
ofte flade, 4-6mm brede. 8-10 skærmstråler på indtil 12cm. Småaksene 7-15x2-4,5mm med 11-32 blomster. (Az): Alle øer. (Lu)
C. textilis Thunb.
60-90cm. Tueformet. Støttebladene med indrullet rand. Småaksene 6-8mm. (Az): M. (Lu)
C. involucratus L.

Skærmfladaks.

(Az): MT.

(Lu): C

C. fuscus L.
Brunt fladaks. Strået trekantet med indadbuede sider. Bladene 2-3mm brede, kølede. Nedre skeder brunlige. Småaksene 4-6x1-1,5mm. Alle provinser.
C. difformis L.
Kuglefladaks. Planten m.m. gulgrøn. Strået uregelmæssigt trekantet. 1-8 skærmstråler, hver med et kugleformet
aks. (Az): M (Furnas, de varme kilder). Lu
C. capitatus Vandelli Hovedfladaks. 10-40cm. Grågrøn med lange
udløbere 1 sandet. Stænglen trind, ofte krum. Bladene sivformet
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indrullede og stive. Hovedet 2-3cm bredt, brunt. Sandstrand.
Cyperus michelianus (L.) Link Treradet fladaks. 1-7cm. 3(-8)
lange støtteblade. Småaksstanden et tæt, siddende, æg/kugleformet
hovede. Avnerne hvidlige med fremspringende grøn køl og tilspidsede. N og C
C. serotinus Rottb.
Sildigt fladaks. 55-70cm. Avnerne rødbrune
med bred hindekant og grønt midterbånd. Med 2 støvfang og linseformet frugt. BL DL E
C. laevigatus L. ssp. distachyos (All.) Maire Sivfladaks. 20-40
cm. Stråene but trekantede, omgivne af bladskeder forneden. Et
sidestillet knippe af mest 2-4 sortbrune småaks. Ag uddød?
C. flavescens L.
Gult fladaks. 3-30cm. Stænglerne trekantede med
stærkt uens sider. Bladene 0,5-3mm brede, mest uden køl. (Az) Lu
C. ovularis (Michaux) Torrey (C. echinatus) Pindsvinefladaks.
20-60cm. Stråene enlige eller i tuer, med korte udløbere. 3-12
stråfarvede til brunlige hoveder på 8-17mm. (Az): P
C. brevifolius (Rottb.) Hassk. (Kyllinga b.) Æggefladaks. 3-40cm.
Med lange udløbere. Bladene 1,5-2,5mm brede. Hovedet enligt, med
3 støtteblade, bleggrønt, 5-lOmm. (Az): SMTJPFLC. (Lu): NV.
C. retrorsus Chapman 20-50cm. 4-9 skærmstråler med hoveder på
6-16x6-12mm. Småaksene 3-6mm med 2-5 blomster, de midterste vandret udstående. (Az): F
Cladium mariscus (L.) Pohl
Rhynchospora alba (L.) Vahl

Avneknippe. Az: ML. Lu
Hvidt næbfrø. BL: Pinhal do Urso.

R. rugosa (Vahl) S.Gale Rynket næbfrø. 40-65cm. Bladene 20-35cm
x 1,5-3mm, lidt blågrønne. Småaksene ca. 4mm, ægformede~ mørkebrune, i en åben, uregelmæssig top. Nøddem tværryn et. (Lu) Omkring
Setubal; Duero-flodens bredder. V-VII, VIII-IX.
Schoenus nigricans L.
Sortskæne. Et hovede på 5-10 sortbrune
småaks med 2 højblade, hvoraf det nedre forlænger stænglen lidt.
Tættuet flerårig med sortagtige nedre bladskeder. Mi til Ag
Carez. Star.
1. Et enkelt aks
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . peregr1na
Flere aks
2.
2. Aksene ens
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.
11
uens
14.
3. Aksene samlede i et hovede med 2-3 lange støtteblade
bohemica
Aksstanden m.m. forlænget
4.
4. Med udløbere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.
Tueformet
6.
5. Fru ten tydeligt vinget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . arenar1a
8'
uvinget
di visa
6. Hunblomsterne sidder nederst i akset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.
11
11
11
øverst 11
10.
7. Stænglen m.m. vinget, siderne indadhvælvede . . . . . . . . . . otrubae
11
11
ikke
8.
8. 2-4 meget spredtsiddende aks. 3 støvfang . . . . . . . . . . . distachya
Flere samlede aks. 2 støvfang
9.
paniculata
9. Aksene blegbrune under blomstringen, 7-15cm lange
11
11
11
grønlige
10.
10. Akset 5-lOcm, stærkt mellembru t
. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . divulsa
11
tæt, 2-3cm
pa1rae1

248.
10. Nedre støtteblade 10-20cm lange, bladlignende
.•.•• remota
11
11
meget kortere
11.
11. Frugten med en bred vingekant .••..•.•.••.••••••• leporina
11
uden vingekant
12 •
• 3-4 tætsiddende aks ••••••••••••••••••••••••••• lachBnalii
Flere aks pa ræKKe
13.
•••••••••••••••.•••••••••.••• echinata
13. Frugterne udstående
11
til trykte
canescens
14 2 s tø vf' ar.te_;
e
e •
e
e
e
e e e e e
~
e
15
3
"
19.
15. Frugten med et langt, 2-kløvet næb .••••••••••••.• vulcani
"
uden eller med et kort, udrandet næb
16.
16. Nedre bladskeder netformet optrævlede
•••••••••••••• elata
"
"
hele
1 7.
17. Stænglen butkantet. Frugten 312-5 mm •••••••••••• t.cinervi.s
11
skarpkantet. l<'rugten 2-3-& mm
18.
18. Stænglen ru næsten til grunden •••••••••••••••••• gracilis
"
glat eller kun ru foroven
nigra
19. Øvre aks tvekønnede. Nederste aks grundstillet oedipostyla
11
11
hanlj"gt
20.
2 0 F 1 e re han aks
.
e •• e " e
e
e e e
e ••• e
e
2 ]~
1 hanaks
2 5.
21. Blader1e og frugterne hårede
011<oee• .. @ • • • • • ~ • e * o • • e • e ~ hirta
"
glatte
22.
22. Frugten stivhåret foroven •••••••••••••••••••••••• hispida
11
glat eller ruprikket
23.
23. Frugten kortnæbbet, ofte ruprikket. Bl~grønne blade flacca
11
glat, med tokløvet næb. Bladene grønne
24.
24. Bladene 6-15 nun brede. Lu •••••••••••••••••••••••• riparia
11
11
2-4 mm
•
Az
hochstetterana
25~ FrLigterne dunede
••••••@llØØ!Sl.li'6'1e.-&t1e1lee~•c•o•4a@e@e•e-•e•
26e
11
glat te
2 9.
26. Med 1-2 grundstillede, mN,t langstilkede hunaks .•••••• 27.
Uden grundstil.lede hunaks
28.
27. Frugten 4-~";mm, med tydelige længde ribber ••••••• hallerana
"
2!-3mm, kun randribberne tydelige
depressa
28. Tættuet uden udløbere
••.•.•••••••••••••••••.•• pilulifera
Løsttuet, med udløbere
caryophyllea
29. I det mindste det nederste hl.maks hamgende
•••••••••••• 30.
Aksene oprette
35.
30. Stænglen skarpt trekantet ••••••.••.•••••••••••.••••••• 31.
11
but trekantet
33.
31. Hunaksene knippestillede •••••.••••••••••••• pseudocyperus
11
srre d te
32.
32. Frugten 3-3-2 mm. Næbbet kort, svagt udrandet •••••• pendula
"
4-5lmm.
lf
tokløvet
laevigata
33. Frugten 5-7mm. Hunaksenes s-i:;ilke 1-1 cm •••••••••• debilis
0
"
3!-5mm.
"
1-15 cm
34.
34. Hunaksene 5-8mm brede. Bladene mørkegrønne
•••••• binervis
11
11
4-5rnn1
"
bleggrønne
hochstetterana
35. Med lange udløbere. Næppe tueformet ••••••••••••••••••• 36.
M.m. tættuet, uden eller med korte udløbere
37.
36. Frugterne skinnende. Nedre bladskeder brunlilla
asturica
11
11
11
ej
"
lysebrune
panicea
37. Stænglen skarpt trekantet. Bladene 6-12mm brede
laevigata
11
but trekantet
38.
38. 1(2) hunaks. Bladene f!-lmm brede
••••••••••••••••• durieui
2-flere hunaks. Bladene mindst li- mm brede
39.
39. Øvre hunaks oftest tætsiddende. kugle- til ægformede
•• 40.
11
11
vel adskilte, aflangt ægformede til cylindr. 43.
4-0. Hunaksenes dækskæl brodspidsede
•••••••••••••••••• extensa
11
n
butte e J.ler spidse
41.
41. "B'rugten 4-7mm; næbbet lf--3mm, bøJet
•••••••••••••••. flava
11
2-4mm;
u
f!-l~mm, ret eller næ:::,ten ret
42.
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43.
44.
45.

249.
Bladene 2J-3lmm brede. De"t nederste hunaks noget skilt
fra det-de andre
••••••••••• demissa
oederi
Bladene li-2il;mm brede. Hunaksene samlede
JTrugterne skinnende, m.m. udsta.ende
•••••••••••••• punctata
11
ikke skinnende, m.m. tiltrykte
44.
Bladene over 6mm brede
••••••••••••••••••••••••••• camposii
11
3-6 mm brede
45.
Hunaksenes dækskæl mørke. Nedre skeder orangebrune binervis
11
11
11
11
distans
lyse •
brune

Carex peregrina Link 20-40cm. Tueformet. Ligner Loppestar. Akser7
,, ' V'I"TT>'ClT,
nedoøJecte
som mo d ne. A z: .il'
1..ru.,:.t<.L0
ne 2~-3±cm. Frugterne 5-21 -,mm,
]. bohemica Schreber Fladaksstar. Aksstanden l-2cm; støttebladene bladlignende. Frugten 7-lOmm. E: Azambuja. Az: MT
C. divisa Hudson Skænestar. 10-50cm. Stænglerne m.m. ru. Bladene
l-3mm brede. Aksstanden
~cm, ægformet med 3-8 brune, tætsiddende aks med hanblomster foroven. Udbredt.
C. arenaria L.

Sandstar.

C. otrubae Podp.

Syltstar. Az: LC. Lu: C og S.

C. distacl1ya Desf * Pinje.star. 15-45cm. Bladene !-lmrn brede, af'
stængiernes længde, flade. 2-4 løse aks med 2-5 hunblomster. Nedre støtteblade lange, 6-15cm. Frugterne 5-6rrnn.

c.

paniculata L. ssn. lusitanica (Schkuhr) Maire

C. pairaei I<'.W.Schultz
C. divulsa Stokes
C. remota L.

Topstar. Udbr.

l)igget star. Az: SlVIGJLC. Lu: Udbredt.

Sydlig mellembrudt star. Az: SIVITGJPFL. Lu

Akselblomstret star. CN.

C. leporina L.

Harestar. Az: M. Lu: Mest i bjærgene.

C. lachenalii Schkuhr
C. echinata Murray
C. canescens L.

Rypestar. Serra da Estrella.

Stjærnestar. Az: MTGJPFLC. Lu: Nogle bjærge.

Grå star. Az: MTJ

C. vulcani Hochst. Vulkanstar. 40-lOOcm. Bladene 2-4lmm brede.
l h~naks: 3-S~~~t-tæ~te hunaks f~ ~-5cm, de -~v~e tæt~~d~!~~~-og
overrage1 hana.Koeu. lirugterne 4 2 -5-r2mm, bleggrønne. A"'~ 11I1Jr.J::'1J
C. elata All.

Stiv star.

G. trinervis Degl.

Klitstar. Klitter. NV.

C. gracilis Curtis

Nikkende star.

C. nigra (1.) Reichard

Alm. star.

(J.
(U.

acuta 1.) Bjærgene i N.
reuterana).

C. oedipostyla Duv.-J. Knækstar. 10-30crn. Med udløbere. Bladene
tynde og længere end blomsterstanden. 2-3 korte og fåblomstrede
aks, det nedre ofte et rent hunaks med stilk fra stængelgrunden.
Hunblomsterne veladskilte på en zigzagbøjet akse.
C. hirta L.

Håret star. Mi TM

C. hispida Willd. Ru star. 45-lOOcm. Stænglerne kraftige, butkantede. Nedre skeder sortbrune og trævlede. Bladene 4-8mm brede,
blågrønne. 2-4 hanaks, 3-5 hunaks pa 4-lOcm x 6-8mm. Dækskællene
med stak. C og S.
C. flacca Schreber Blågrøn star. Hyppig. 2 underarter:
ssp. flacca: Hunaksene oftest tætte, mest tydeligt stilkede, tit
hængende.
ssp. serrulata (Biv.) Greuter: Hunaksene løse, m.m. sidde
, oprette.
C. riparia Surtis

Tykakset star. BL Al Ag

C. hochstetterana Gay 50-lOOcm. Nedre bladskeder sortbrune og
uden bladplade. Bladene 2-4mm brede, bleggrønne og flade. 1-4

2 5()

e

hanaks. 3-5 hunaks, :i. det mindste de-c nedre of·te hængende; dækskæ1lene med stak; frugterne 4-5mm, blegbrune. Az: lVITJP}'LC
Carex hallerana Asso Stilkstar. l0-40cm. Tæt tueformet. Nedre
skeder brune og trævlede. 1-2, 5-15cm langt stilkede, grundstillede+ 3-5 korte, tætstillede, ægformede hunaks. Dækskæl ne
brune til rødbrune, med hindekant. C og s.
C. depressa Link 5-20cm. Tæt tueformet. B1adene ofte lænf'.ere
end stænglerne. Nedre hunaks med bladagtigt støtteblad pa~l-4cm.
Dækskællene med brod, tydeligt længere end frugterne.
C. nilulifera L. Pillestar. 2 1.mderarter:
ssp. pilulifera: Hanakset indtil 15mm. Hunaksene ca. 5mm bre
3 støvfang. Mi
ssp. azorica (Gay) Pranco: Hanakset højst
• Hunaskene ca.
brede. 2 støvfang. Over 60Cm. Az: MTJPFL

C. caryophyllea Latourr.
C. p;:1eudocyperus 1.

Vårstar.

Knippestar. BL og Al

C. pendula Hudson Kæmpestar. 6C-140cm. Bladene 7-12(
)mm brede, mørkegrønne. Hunaksene 5-26cm x 5-7mm, ble
til brunligt
grønne med rødbrune dækskæl. Az: MPFL. Lu: Udbredt.
C. laevigata Sm.
50-lOOcm. Nedre skeder lysebrune og bladløse.
Bladene 5-Bmm brede. 2-4 cylindriske, langt adskilte, 2
cm
lange hunaks. Frugterne grønlige, flaskeformede 1 flerribbede.
Odemira.
C. debil.is Michx Tættuet. 30-60cm. Nedre skeder rødbrune. 2-4
løse hunaks, det nedre hængende. Nederste støtteblad længere end
akset, med en skede p~ 3-7cm. Skove og fugtige steder. Az: F

C. binervis Sm. Hedestar. 30-150cm. Nedre skeder orangebrune.
Bladene mørkegrønne, kølede. Hunaksene mørkebrune, både dækskæl
og frugter, disse tydeligt;
bbede, med et næb pa 1-l~·mm. N og C
C. asturica Boiss. Nedre bladskeder mørkt brunlilla, uden plade. Nedre støttebladsskede 5-20mm, m.m. oppustet. :Frugterne 4-5
mm, brunlilla eller sortebrune. Næbbet megei:; kort og udelt.
Bjærgsætere. Serras do Mardo og Geres,
C. nanicea L.

Hirsestar. Az: GJP. Lu: Mi: Valongo.

C. durieui Steudel
20-70cm. Bladene gre~grønne og furede. Hunakset 7-10x5-8mm, æg-kugleformet, m.m. siddende. :B'rugterne 6-7mm,
gulliggrønne, med 2-kløvet næb. Fug gt græsland.

C. extensa Good.

C. flava L.

Udspile-i:; star. Az: T. Lu: C og S.

Gul star.

C. demissa Hornem.
Grøn star. (J. tu"'Tiidica.rpa). Az: M'l1 JPPL.
Lu. Planterne fra Azorerne har været kaldt J. tu:midicarpa ssn.
cedercreutzii Fagerstram, og har 1-2(4)mm brede blade og frugterne 3-3 2 mm lange.

C. oederi Hetz. 2 underarter:
ssp. oederi: Dværgs--car. Frugten 2~--3mm, brat tilsmalnet i et næb
pa 2 -lrmn. Lu: IVIi BL.
ssp. nulchella Lonnr.: Høststar. Frugten 2-2imm, gradvist tilsmalnet i et næb pa under imm. Az: M
C. punctata Gaud
kstar. 2u-50cm. Bladene 4-Smm brede,
friskgrønne. Støttebladene ofte stængeloverragende. Hunaks cylindriske eller aflange. Dækskæl lysebrune. Az: SMTJ-FB'L. Lu: BI
C. camposii Boiss.& Reuter 60-lOOcm. Stænglen glat. Hunaksene
5-7mm brede, deres stilk m.m. ind.es
tet i skederne. Bladene
, 01mm b rede.
H
l .
d.æKsKæ
1
'
l
. t - b run_,._i
1 .
YO
-)
3-21 mm,
6 -1.
·.,_un-ige
.....
mørk
• .crugterne
.Jbrune og rødprikkede. Bække og åbredder. SØ.
C. distans L.

Fjærnakset star. Az: ML. Lu
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Z INGI BERA CEAE
T1
kk
1 '
g_araneranum 0neppara.'
ta
- e.,_p1ante.
i-t:'m.
BJ.adene ca.
30xl5cm, lancetformede. Endestillet aks p~ 20-30cm med

i
' •
:-ieaycniu.rn
U

C'

C

r,

stærk
te
hlomster med et
kronrør pj 4-5 cm og uens
kronflige
ca. 4cm 2
destillede, gule staminodier pa 2 jX
llcm. 1 6cm lang, rød støvtråd. (Az): Alle øer.

H. coronari um Kc)nig 100-180cm. Akset 10-20x4-8cm, tæt og med
brede, tæt taglagte støtteblade. Blomsterne hvide med et kronrør
på 8cm. Bageste blosterblad med hætteformet spids, forreste bredt
omvendt hj ærtef ormet. (Az): L
CANNA~)EAE
Canna indica L.
Blomsterrør. 50 50cm. Bladene op til 50x25cm,
ægformede og tilspidsede. Endestillet top. Hver gren med 2 kortstilkede, orangegule, rødplettede blomster. Grønt bæger pa lem
og 3 lidt uens kronblade på 3-4cm, der alle vender opad, samt 4
staminodier. (Az):: TGPC
OHCHIDA;ÆAE
C)

1. Uden bladgrønt
e • e • e ~
e e ~ ~ • a o e e
e • o
o
~
e e e • ~ e
e e o e e • *
L e
11
Med
3.
2. Planten brun
n
1illa
Limodorum
J. Blomsten
uden eller næsten uden spore
••••••••••••••••••• 4.
11
med spore
9.
4. Sma hvide, skruestillede blomster pa 4-7 mm •••• Spiranthes
Større og ande
des blomster
5.
50 Underlæben firfliget e • • • • • • • 1 1 1 o e t 1 t 1 • • • • e • e e ø s o & 0 1 6 & 8 G Aceras
"
ilcke firflige t
6.
6. Underlæben delt pa tværs i en inder- og yderlæbe
•••••••• 7.
11
ikke tværdelt, ret ty1{ og hvælvet
Ophrys
7. Blomsten rødbrun. Underlæben stor og spids
••••••• Serapias
"
ikke rødbrun
8.
8~ F rugtknuden sr1oet, memo siddende •••••••••••• Cephalanthera
11
Epipactis
ikke snce t, stilket
9. 2 spredtsiddende, hjærteformede blade • • • • • • • • • • • • Gennaria
Bladene ikke hjærteformede
10.
de
r gulgrøn Platanthera
10. Underlæben udelt•
t
Ande
des
11.
l ,
••••••••• Anacamptis
...L..L a Underlæben med 2 lameller nær grunden
uden ophøjede lameller
12.
12. Underlæben 4-f get med krusede sideflige
••••••••• Barlia
li
oftest 3-fliget
13.
e • e
e
~
e
* .. • • • I\{ e Otine a
13. Sporen 1-3 mrn
11
længe re
14.
14. Støttebladene hindeagtige
••••••••••••••••••••••••• Orchis
Nedre støtteblade urteagtige
15.
15. Sporen ca. 1mm tyk. Underlæben uden tegninger
Gymnadenia
11
over 1mm tyk. Underlæben ofte med tegninger
Dactylorhiza
$

$

&

$

@

@

$

$

•

1

C

g

••

(r

@

t,

@

$

"

f;

6l

it,

G

Cil

0

•

0

et

ti

til

6

••

Hullæbe.
1. Læben hvidlig med rødåre-c inderdel
•••••••••••••• palustris
11
grønlig eller rødlig, inderdelen ustribet
2.
2. Blosteret brunrødt eller mørkt rødlillat
••••••• lusitanica
11
i hvert fald. delvist grønligt
3.
3. Bladranden bølget
••••••••••••••••••••••••••••••• tremolsii
11
ikke bølget
helle borine

Epipactis palustri~, (L.) er. Sumphullæbe.
E. lusitaniea D.Tyteca (E. atrorubens p.p.)
Ti
"ne l '.1.e "hvorine
•
(TJ.J. ) n\..;r. Skovhullæbe. E Al
LJ.
E. tremol

i Pau

BL

IV-VI. Udbredt.

Bølget hullæbe. 40-60cm. Stænglen med svagt

2 52.
purpurskær. Bladene bredt ægformede til runde, de største 6-lOcm,
skråt opretstående. Ellers som den foreg~ende. IV-VII.
Cephalanthera rubra (1.) Rich
V-VII.

Rød skovlilje. Blomsten rødlilla.

·~1·
. tscn
C
• ] .ongil
o ia 1, Hd
.u son ) Fri

c•
"'
J_LLJ
. ..,. e. c..0 04.:::
0værasKov.
,_
_.,cm. B.-J..omsterne renhvide. 6-10 blade, der er mindst 6 x sa lange som brede. IV-VII. Udbredt.

C. damasonium (Miller) Druce Hvidgul skovlilje. Bloms~erne hvi
lige-flødefarvede. 3-5 blade, der er 2-3 x så lange som brede.

V-VII.
Limodorum abort i vum ( L. ) Sw. :B ugle stok. 20-80cm. Stænglen opret
og med skælblade. 6-20
lla blomster med en spore på 15-25mm og
en indsnøret underlæbe, der er 7-12mm bred pa det bredeste sted.
IV-VI. E Al Ag
1

lla blomster med en spoL. trabutianum Batt.
-55cm. Indtil 20
re på, l-4mm. Underlæben ikke indsnøret, 3-5mm bred. IV-VI. E:
Nær Villa Franca og Alemquer.

(L.) Richard Rederod. V-VII. Bussaco.
spiralis (L.) Chevall.
Skrueaks. 10-25cm. Bladene

Neottia nidus-avis

Spiranthes
ægformede til elliptiske, gnmdstillede. Underlæben t:tdelt. De smb.
blomster tætstillede i en skrueformet række. /III-X. Udbredt.
Gennaria diphylla (Link) Parl. Knopspore. 15-30cm. 2 hjærteformede stængelblade, dei:; nedre 4-7cm, det øvre mindre. Akset 5-8cm,
m.m. ensidigt. Blomsterne små, ca. 4mm, gulgrøn..."1e 1 med udadbøje-de blosterbladsspidser. IV-VI. Serra da Arrabida, Setubal, Azeitao, Milfontef.:,.

(1.)

Platanthera bifolia

Richard

Bakkegøgelilje. V-VI. Mi TM

P. micrantha (Hochst.) Schlechter Smtblomstret gøgelilje. 20-5G
cm. 4-b blade. Blomsterne gulgrønne, duftende, 2-~-4mm lange. Sporen 2-3mm. Underlæben nedadbøjet. Az: SMTJPFLC. V-VII.

P. azorica Schlechter

Som den foregående, men større. Sporen
7-9mm. Underlæben opadbøjet. Az: SMJPF. VI-VII.

Gymnadenia conopsea (1.) R.Br.
Langakset trådspore. 25-55cm.
Bladene linje-lancetformede. Akset t
omstret. Blomsterne lyserøde til lyst rø illa. Sporen 15-20mm, ca. 2 x frugtknuden. V-VI
Serra do Geres.
sulphurea

1. Blomsten gul

n
t.'.. •

rød
2. Største blade linje-lance
11

ormede, over 7 x så lange som
brede
• • • • e la ta
Største blade lancet- til ægformede, højst 6 x
lange
som brede
3.
3. Sporen cylindrisk-kegleformet, 2-4-?trnm tyk •••••••• sacc1fera
n
cylind.ri sk, !-21- mm tyk
macula ta
Dactylorhiza sulphurea (Link) Franca Svovlgøgeurt. (D. markusii)
15-45cm. Sidestillede blosterblade lodret opadrettede. Underlæben
lyst citrongul uden rød tegning. Sporen opad.krummet. IV-;'fI. N,C.

D. elata (Poiret) So6

Rank gøgeurt. 30-125cm. 5-10 blade, der
er bredest på eller under midten. Klasen cylindri
og rigtblomstret. Blomsterne ofte ret mørkt rødlilla. Læben med brudte
striber på sin lysere inderdel. Iv-VII.
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Plettet gøgeurt. III-VIII. N og CN.
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2 53.
Neotinea maculata (Desf.) Stearn Kyseblomst. l0-30cm. Bladene aflange, nogeT, blagrønne og oftest sm~plet~ede. Akset tæt, 2-6cm,
noget ensidi.gt. Blomsterne 3-4r:nm, med hjælmformet sammentrængte
blosterblade, mat lyserøde el r grønlighvide. III-V.
Aceras anthnrnoDhorum (1.) Ai t.f. Den hæng-ce mand. 10-40cm. Akset smalt cylindrisk og tætblomstret. Øvre blosterblade grønlige
og hjælmdannende. Underlæben okkergul, lang og firfliget, sa den
ligner en mand med arme og ben. IV-VI. Hyppig.
Orchis. Gøgeurt.
1. Bl.omsterne gule
... ~ ..... o . tie e • • • • *. o . e • • • " • • o pr~ovincialis
11
røde
2.
2. Læben ude1t
••••••••••••••••••••••••••••••••.•• papilionacea
11
3-lappet eller 4-fliget
3.
3. Ydre blosterblade fremadrettede og hjælmdannende ••••••••. 4.
11
11
udad- eller opadrettede
8.
4. Spor~er1 va11driet eller opadrettet
5.
"
nedadrettet
6.
5. Læbens midterfelt prikket, kun let hvidt
••••••••••••• morio
11
"
rent hvidt, stort set uprikke-c
champagneuxii
6. Læbens midterlap mindre end sidelapperne
•••••••• coriophora
11
"
"
større 11
7.
7. Læbens midterflig delt i 2 smalle flige
•••••••••••• italica
II
n
svagt del-i:; i 2 lapper eller udelt
com.ca
8. Bladene linje-lancetformede, ingen rigtig roset •• laxiflora
"
bredere, med roset
9.
9. Sporen længere end frugtknuden. Læbens sidelapper
nedadbøjede
••• olbiensis
Sporen ikke længere end frugtknuden. Læbens sidelapper
ikke nedadbøjede
mascula
@'
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Orchis coriophora L. Tægegøgeurt. 15-60cm. Ofte stinkende. Hjælmens blosterblade langt tilspidsede. Blomsterne brune, røde, lyserøde eller grønlige. Læben med purpurplette-i:; og papilløst haret inderdel. V-VI.
O. laxiflora Lam.
20-60cm. Bloms-cerne mørkt rødlilla. Underlæbens midterfelt hvidt og mest uprikket. Sporen 10-19rmn, ::::,krat opadrettet. Sumpe, fugtige enge. III-VI. C og S.
O. mascula L.

Tyndakset gøgeurt. IV-VI. Udbredt.

O. olbiensis Barla 10-25cm. Som den foreg~ende, men laveret med
en 3-Bcm lang klase med 6-15 hvidlige eller lyserøde blomster.
III-VI.
O. provincialis Balbis Krumsporet gøgeurt. Bladene ca. 5 x sa
lange som brede, kraftigt plettede. Læben med røde prikker. Sporen opadkrummet, 13-19mm. IV-VI. Serra da Estrella og Louza.
O. papilionacea L. Sommerfuglegøgeurt. 15-40cm. Blosterbladene
fremadrettede, men ikke hjælmdannende, stribede, vinrøde. Læben
ofte lys og med brudt stregmønster. IV-V. BLE Al
O. morio L.

Salepgøgeurt. III-VI. Udbredt.

O. champagneu.xii Barn. Treknoldet gøgeurt.
-25cm. 3 knolde.
Læben foldet. Sporen 1C-15mm,
dt bredere mod spidsen. Ligner
ellers foregående. IV-VI.
O. conica Willd.
5-30cm. Blosterbladene lyst rødlilla, langt
tilspidsede. Læben hvid med rødlilla prikker, med smalle sideflige, nærmest forklædeformet. III-IV. C og S.
C. i tali ca Poire t
J:i'larmnegøgeurt. 20-40cm. Hj ælrnbladene lang-i:;
tilspidsede, blegt rødlilla med mørkere arer. Underlæben smalt
firfliget, med en lille tap mellem de 2 nedre flige. III-V.
~

Anacamptis pyramidalis ( l., •

\

)

I{icha.rd

Horndrager. 20-60cm. Akset

kegleformet til kort cylindrisk, 2-8cm. Blomsterne lyst til
mørkt rødlilla. Underlæben med 3 korte, næsten lige store lapper. Sporen 10-15xfmm. IV-VI. C og S.
Barlia robertiana (Loisel.) Greuter Kruslæbe. 25-60cm. Akset
pyramideformet cylindrisk, tæt, med op til 30 blomster. Blosterbladene hjælmdannende, ikke spidse, af varierende farve og
rødplettede indvendigt. Læben 13-20rrun. Sporen kegleformet, 4-6
mm. II-III. BL E Al
Serapias. Hønsetunge. Læben med en nedadrettet yderflig og en
skjult inderdel inde i blomstens svælg. Blosteret hjælmdannende.
1. Læben allerinderst med 1 sort vulst
e •
e
e e
«- o
l i l'lgtla,
li
li
11
2 åse
2.
2. Læbens yderflig 7-11! mm lang •••••••••••••••••• parviflora
II
n
over 12 mm lang
3.
3. Yderfligen hjærteformet, 16-23mrn bred
. . . . . . . . . eee
cordiger'a,
11
vomeracea
lancetformet, 8-13 mm 11
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Serapias cordigera L.
Purpurhønsetunge. 20-40cm. Blosterbladene lyst gralilla. III-VI, Az: t:>MTGJP:B'. Lu: Hyppig

S. vomeracea (Burm.) Briq. Plovskærshønsetunge. 25-50cm. Hjælmen gralilla. Yderfligen 18-26mm. V-VI. Ikke alm.
S. oarviflora Parl.

Smablomstret hønsetunge. 15-25cm. Hjælmen
ofte indesluttet under det 3-4cm lange støtteblad. Ikke alm.
IV--VI.

S. lingua L.

10-30cm. Yderfligen l3-18mm, skr&t nedadrettet.

IV-VI. Alm.
Onhrys. :B'lueblomst.

1 (: Griffelstøtter1 l)Ut
(fe • • • ~ • • • e
ec. ~ e ~ e
0,. e e • • ~ . ~ . e $. 2
11
spids
8.
2. Ydre blosterblade rødlige
••••••.••••••••• tenthridinifera
11
"
grønlige
3.
3. Læben tæthåret langs hele randen
••••••••••••••••••••••• 4.
n
ikke stærkt randhåret
5.
4. Læbens lapper stærkt hvælvede ••••••••••••••••••• vernixia
11
;-,
m.m. flade
speculum
5. Læbens midterlap med stærkt nedbøjet rand og derfor
halvkugleformet
bombyliflora
Læbens midterlap ikke nedbøjet i randen
6.
6. Læben bredt gulrandet •••••••••••••••••••••••••••••• lutea
11
ikke eller smalt gulrande -i::;
7.
7. Læben længdefuret inderst
•••••••••••••••••••••••••• fusca
11
ikke længdefuret inderst
omegaifera
8. Læben med et vedhæng i spidsen ••.••••••••••••.••••••••• 9.
11
11
11
"
uden et
10.
9. Læbens vedhæng opadbøjet, ofte 3-tandet ••••••••• scolopax
11
11
bøjet ind under underlæben
apifera
10. Læbens rand stærkt ladden •••••••••••••••••••••••• a tra-ca
11
11
korth2_re t til glat
sphegode s
O

$

••
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Ophrys fusca Link Mørk fluebloms-c. 10-40cm. Læben lang i det
og butlappet, sortagtig med et oftest mørkeblat, bredt, omvendt
V-formet mærke. III-V. C og S.

o.

omegaifera Fleischm. ssp. dyris 11/Iaire Blabugte-c; flueblomst.
10-25cm. Læben lang i det og butlappet, sortagtig med et brunagtigt, tolappet mærke med en mest hvidlig 1..mderkant.
Indre blosterblade bølgede. XII-I.
O. lutea 8av. ssp. lutea Gul flueblomst. 10-25cm. Læben forholdsvis flad og lang i det, butlappet med let udrandet midterflig, meget bredt gulrandet og ellers brun eller sort med et
mørkeblåt mærke. II-V. C og S.
O. tenthredini

ra Willd.

Stor flueblomst. 10-30cm. Læben fir-

kantet til trapezformet, helrandet, med to
r, ofte bredt
gul.randet, ellers purpurbrun med et lilla-hvidrandet, oftest
blåt mærke. Blosterbladene
serøde. Alm. C
S. II-VI
Ophrys apifera
son Snabe lueblomst. 20-50cm. Griffelstøtten
af læbens længde og med bølget spids. Blosterbladene lyserøde
til hvi
• Læben stærkt hvælvet, ofte brun, med et skjoldformet,
brunt,
og gulkantet mærke. III-VI. C og S.
O. speculum Link Spejlfluebloms1~. (0. ciliata Biv.) 5-25cm. Læben noget forlænget, butlappet og med bred, udrandet midterflig,
hvor det skj_nnende blalilla, gulrandede mærke fylder det meste.
III-VI. Syd for Douro.
O. vernixia Brat.
(0. speculum ssp. lusii:;anica) 15-50cm. Ligner
den foregaende, men selve læbens rand gullig og
håret, med
brunlige hår lige indenfor. Mærket aflangt drabeformet. III-V.

E Ag
O. bombyliflora Link Humleflueblomst. 5 0cm.
ndelig ved sin
stærkt hvælvede, hårede, b.cune underlæbe og de gulgrønne blosterblade. Ret små blomster. III-V. C og S.
O. scolopax Cav. Sneppeflueblomst. l0-65cm. Blosterbladene ofte
rødlige, de t:o indre ret
• Læben med et blat eller brunt,
drandet, m.m. H-forme0 mærke, der ofte breder sig stærkt.
Hver sidelap med et fremadrettet horn. III-VI. C og S.
O. sphegodes Miller Edderkappeflueblomst. 10-40cm. Blosterbladene grønne, de indre ofte bølgede. Læben brun, ladden, oftest helrandet. Mærket H-formet, ret langt, grabrunt eller gråblat.
III-IV.
O. atrata Lindley Langs0ribet flueblomst. (0. incubacea Bianca)
20-40cm. Ydre blosterblade mest grønne, indre grønne eller rødligt anløbne. Læben mørkt rødbrun til brunsort med indtil 3~ mm
høje horn. III-V.
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Abutilon 98
Acacia 67
Acanthus 162
Acer 95
Aceras 253
Acinos 146
Achillea 181
Achyranthes 23
Aconitum 38
Adenocarpus 71
Adiantum 4
Adonis 39
Aegilops 229
Aeonium 59
Aetheorrhiza 197
Agave 211
Ageratum 175
Agrimonia 63
Agrosternma 32
Agrostis 235
Aichryson 59
Ailanthus 94
Aira 233
Airopsis 234
Aizoon 24
Ajuga 142
Alcea 98
Alchernilla 64
Alisma 202
Alliaria 49
Alliurn 208
Alnus 12
Aloe 205
Alopecurus 237
Alternanthera 23
Althaea 97
Alyssum 51
Amaranthus 22
Amaryllis 211
Ambrosia 180
Amelanchier 64
Ammannia 107
Arnmi 116
Ammoides 116
Ammophila 237
Ampelodesmos 239
AnacamPtis 253
Anacyclus 181
Anagallis 122
Anagyris 68
Anarrhinum 155
Anchusa 137
Andryala 200
Anemone 39
Anethum 114
Angelica 117
Anogramma 4
Anthemis 180
Anthericum 205
A:nthoxa:nthum 234
Anthriscus 112
Anthyllis 85
Antinoria 234
Antirrhinum 155
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Aphanes 64
Blackstonia
Aphyllanthes 205
Apium 115
Aptenia 24
Aq_uilegia 42
Arabidopsis 49
Arabis 51
Araujia 128
Arbutus 121
Arceuthobium 15
Arctium 187
Arctotheca 186
Arctotis 186
Arenaria 26
Argemone 44
Argyrolobium 72
.Arisarum 243
Aristolochia 15
Armeria 122
Arnica 184
Arnoseris 194
Arrhenatherum 232
Artemisia 183
Arthrocnemurn 21
Arum 243
Arundo 239
Asarina 156
Asparagus 210
Asperula 129
As1)hodelus 205
Aspleniurn 6
Aster 175
Asteriscus 179
Asterolinum 122
Astragalus 72
Athyriu.m 7
Atractylis 186
Atriplex 21
Atropa 150
Avellinia 235
Avena 230
Avenula 231
Axonopus 241
Azolla 10
Azorina 170
Bacopa 153
Baldellia 202
Ballota 144
Barbarea 50
Barlia 254
Bartsia 162
Bellardia 162
Bellevalia 208
Bellis 175
Berula 113
Beta 19
Betula 12
Biarurn 243
Bidens 179
Bifora 113
Bilderdykia 17
Biscutella 53
Biserrula 73

127

Blechnum 9
Blyxa 202
Bombylicaena 177
Borago 137
Botrychium 2
Boussingaultia 25
Brachiaria 241
Brachypodiurn 228
Brassica 55
Briza 227
Bromus 227
Bryonia 106
Bryophyllum 59
Bufonia 27
Buglossoides 136
Bunias 49
Buniurn 113
Bupleurum 115
Butomus 202
Buxus 95
Cachrys 115
Cakile 56
Calamagrostis 237
Jalamintha 146
Calendula 186
Calepina 57
Callitriche 140
Calluna 121
Caltha 38
Calycotome 68
0alystegia 133
Camelina 52
Campanula 169
-.:anna 251
:Jannabis 14
Capnophyllum 117
Capparis 46
Capsella 52
Capsicum 152
Cardamine 51
Cardaria 54
Carduncellus 194
Carduus 187
Carex 247
_;arlina 186
Carpobrotus 24
Carthamus 194
Carum 116
Castanea 12
Catananche 194
;atapodium 225
,;aucali s 119
Jedronella 145
)enchrus 2 42
Centaurea 191
Centaurium 127
;Jentranthus 167
Jephalanthera 252
Cephalaria 168
Cerastium 28
Ceratonia 67
Cera-cophyllum 38

2 57.
Jerinthe 136
terach 7
Chaenorrhinum 156
Chaerophyllum 112
Chaetony
a 30
Chaetopogon 237
Chamaecyparis 10
Chamaemelum 181
Chamaerop13 243
Chamaespartium 70
·Jhamomilla 181
~:heilanthes 4
Cheirolophus 189
Chelidonium 44
Chenopodi l.L'11 19
(;hondrilla 199
Christella 6
Chrozophora 90
Cl1r"'ysan. th.ern1..L111 181
Chrysosplenium 61
]icendia

127

choriu.m 194
Circaea 108
'...;irsiu.n1 188
-.;i stancr1.e

162

Cistus 101
Citrus 92
Cladi urn 2 47
Clematis 3J
Cleome 46
Cleonia 146
Clethra 120
Clinopodium 146
Cnicus 193
·cochlearia 52
Colchicum 205
Coleostephus 183
~olocasia.. 2 43
Coniwn 115
Conopodium 113
.]onsolida v.:::i
Convolvulus 133
Conyza 176
Corema 121
...;o
drum 113
Coriaria '.)<,
Cornus 109
Coronilla 86
Coror1opu_s
54
Corrigiola 29
Cortaderia 239
Corydalis 44
Corylus 12
Corynephorus 235
Cotula 183
Crassula 58
Crataegus 65
Crepis 199
Cressa 133
...;ri th"Jnum 113
Jrocus 215
Crucianella 129
Cruciata 131
Crupina 193
Crypsis 240
J

.,!,,'

_,

,__;rypt ogramma 5
Cryptome a 10
Ctenopsis 225
Cucubalus 36
,}ucumi s 106
Culcita 6
Cupressus 10
cuscuta 132
...::utandia 225
Cyathea 6
Cyclosorus 6
Cydonia 64
]ymbalaria 159
Cymodocea 204
Cynanchu.m 12 8
Cynara 189
Cynod on 2 40
Cynoglossum 139
]ynomorium 16
Jynosurus 226
Cyperus 2 45
Cyrtomium 8
]ystopte s 8
Cytinm3 15
]ytisus 68
Dahoe cia 1;21
Dactylis 226
Dactylorhiza 252
Da..masoni um 202
Danthonia 239
Daphne 98
Datura 152
Daucus 119
Dava1~lia 9
Daveaua 183
Delphinium 38
Deschampsia 233
Descurainia 49
Dian-chus 37
Dichanthium 242
Dichondra 133
Digitalis 159
Digitaria 241
Dipcadi 208
Diphasium 1
Diphysma 24
Diplazium 7
Diplotaxis 54
Dipsacus 168
Doodia 9
Doronicum 184
Dorycniuxn
Draba 52
Dracunculus 243
Drosanthemum 24
Drosera 58
DrosophyJ..lum 58
Dryopteris 8
Duchesnea 64
Ecballium 106
Echinaria 227
Echinochloa 2
Echinops 187
Echinospartium 70

i~chium 136
2clipta J..t>O
.2-:i chhornia 21.3
Zlaeoselinttn1

118

~laphoglossum 9
-2:la-cine 105
.2:leocharis 245
Eleusine 240
Elodea 202
Elymus 229
Emex 18
Ephedra 11
J:..:pilobj_um 108
Epipactis 2 51
.2: q ui se nun 2
Eragrostis 2.39
Erica 120
Erigeron 176
Eriobotrya 64
Zriophorwn 245
Erodium 88
Zrophila 52
Zruca 55
Erucastru.rn 56
Eryngium 111
Zrysimum 49
"E::;rythronium 206
2schscholzia 44
-2:ucalyp-cus 107
Euonymus 95
..i:;upatorium 175
Euphorbia 90
Euphrasia 161
Evax 176
Exaculum 127
Fagonia 89
Fedia 167
Ferraria 214
Ferula 117
Ferulago 117
Pestuca 222
Ji'i cus 13
Filago 176
l<'ilipendula 62
Fimbristylis 245
.Foeni culu.m 114
Pragaria 64
Frangula 96
Frankenia 105
Fraxinus 126
Freesia 215
Fritillaria 206
J;,uch::,ia 107
Fuirena 245
FUi'Tlana 10 4
Fwnaria 44
l<'urcraea 211
Gagea 206
Gaillardia 180
Galactites 188
Galeonsis 144
Galinsoga 180
Gali1..:1.m 12 9
Gastridium 236
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:Jaudinia 232
Gazania 186
Genista 69
Gen:naria 2 52
Gentiana 128
Geranium 87
Geu..m 6 3
Gladiolus 0,.::;
J.. _,,
Glaucium 44
Glaux 122
Glechoma 146
G~~ditsia 67
G.nnus 2 5
Globularia 162
Glossopappus 183
Glyceria 227
Gnaphali urn 1 77
Gomphocarpus i28
Grammitis 6
Gratiola 153
Gunnera 1oq
Gymnadenia -252
Gymnostyles 183
Gynandiris 214
Hainardia 237
Hakea 14
Halimione 21
Halimium 102
Halopeplis 21
Hebe 161
Hedera 109
Hedychium 251
Hedypnois 194
Hedysarum 87
Heimia 107
T'
·
:1e 1 ianthemuÆ
10'
~1
., •
_)
h8J..lanthus 180
Helichrysum 177
Heliotropium 135
Helleborus 38
Heracleum 11"
. I
Herniaria 30
Hesneri·s '-t,1·9
Heteranthemis 182
Heteranthera 213
Eibiscus 98
::ieracilun 200
Hi ppocrepi f3 86
Him:::uris lOq
Hirschfeldia_, 56
spidella 200
li
cus 2 34Holosteum 28
Eonclrnnya 27
Hordeum 230
Hornungia 52
H1.1.mu1us. lLL.
',.
nuperzia 1
chinsia 52
Hyacinthoides 208
~1ydrange a 6 2
Hydrocharis 202
ny d rocotyle 111
Hymenolobus c:;2
_,,
Hymf,nophyllum "i
L.

-

p

~
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Hyoscyamus l"iO
Hyoseris 194Hyparrhenia 2 ,'\.2
Hypecoum 44
·
dype cum 99
tlypochoeris 195
Iberis 53
Ilex qi;
Illeceb;um 30
lmperata
2Ll2.,.,

Linaria 156
Lindernia 153
Linum 89
..ulppia 140
Lithodora 136
L~ thospermu.rn 13 5
Li-ctorella 16"i
Lobelia 170 Lobularia 52
Loeflingia 31
Lolium 22Lt
i.DU.La
178
T.(Y'1i
,1._cera J_~· 6 '~.J
Ionopsidium 52
Lophochloa 232
Ipomoea 1 ~ il
Lotus 84
Iris 213~~ ·
Ludwigia· 108
Isatis 43
Lunaria c:;1
Isoetes 1
Lupinus 71
Ixia 214
Luzula 218
Jasione ·1
Lychnis 32
6
Lycium 150
Ja
170.
Lycopersi.:on 152
Lycopodiella 1
Juglanf, 12
Juncus 216
Lycopodium 1
Juniperus 10
Lycopus 147
Lygos 70
Jurinea 187
Lysirnachia 121
Kickxia 159
Lythrum 106
Kleinia 202
Knau.tia 168
LVIagydaris 115
Ivialcolmia 49
Kochia 21
Koeleria 2'-12
Malope 96
Kundmannia ~114
Malus 64
Malva 96
Lactuca 198
Mandragora 151
Lagoecia 112
Mantisalca
1:n
La guru~_:; 2 33
Marrubium
14.3
1 aillaJ::'"'rl· a
2",-,
,:. 1
l\!Iarsi lea 9
Lamium 144
lilatricaria 181
Lampranthus 24
Matthiola 50
Lantana 139
Medicago 7Sb
Lapsana 199
lampyrum 161
Laserpitium 118
_ lanoselinum 11:z
Lathyrus 76
Jvlelica 227
Laurentia 170
Melilotus 78a
Laurus 43
Uelissa 146
Lavandula 148
Melittis 144
Lavatera 97
Mentha l
Leersia 240
l!Ienyan the s 12 8
Legousia 170
ldercuri.alis 90
Lemna 244
ivlerendera 206
Lens 75
Jlle sembqrarnhemum 2 4
Le ontodon l oi::;
Mibora 227
Lepidiuin 54
l\'Ii.cromeria 146
Lepidophoru..m 18"
lVIi cronus 1 77
'
Leucanthemopsis ~182 'lVIicropyrum
22i;
Leucanthemum 183
lium 238
/
Leucojum 2
Mimulus 153
Leuzea 190
lVIinuartia 26
Leycesteria 165
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