210.
oftest med 3 blomster. Inderavnen med kløven spids. 0-900m.

VIII-XI.

Arundo plinii Turra (A. pliniana) Strandrør. l-2m. Strået 3-7mm
tykt. Bladene l(2)om brede. Småaksene_ikke over 10mm, med 1-2
blomster. Inderavnen ikke kløven. 0-600m. VII-X.

Phragmites australis (Cav.) Trin. Tagrør. 0-1200m. VI-X.
Cortaderia selloana (Sch.& Soh.f.) Asch.& Gr. Pampasgræs. -3m.

Bladene 1-3m, blågrønne, hårde, med skærende kant. Toppen 50-100
om, hvidlådden. Småaksene oa. 15mm, sølvhvide. 0-600m. VI-VII.

Schismus arabicus Nees_

Stor kløftavne. lO-24om. Bladene indrul-

lede, ofte langt hvidhårede ved oversidens grund. Enårig. Småaksene

5-7mm. Yderavnerne bredt hindekantede. Nedre inderavne

1/3-1/4 kløvet, ofte med kort stak i spidsen. III-V.
Molinia oaerulea (L.) Moenoh Blåtop. O-2000m. VII-IX.
Nardus striota L.
Lygeum spartum L.

Katteskæg. l700-2600m. VI-VII. TA,KY,KH.
Espartogræs. 20-300m. Jordstænglen og strå-

grunden med læderagtige skæl. Bladene låmm tykke, indrullede og

stive. Blomstersvøbet 3-4om, æg-lancetformet og spidst. Småakset
med 2 blomster med langhåret grund. 0-300m. III-V. Lerskrænter.

Aeluropus littoralis (Gouan) Parl.

Kattefodsgræs. lO-25om. Lan-

ge, nedliggende stængler med stive, udstående, ret korte blade.
Dusken en tosidet klase af m.m. siddende aks med toradet stille-

de småaks, 2%-5cm lang, smalt ægformet og lappet. VI-VIII. Om.

Eragrostis ourvula (Sohrad.) Nees

Tueformet og tæppedannende.

Bladene indtil lm, buehængende. Strået 50-120om. Toppen l5-300m

og grågrøn. Småaksene 5-l2mm, med 7-12 blomster. VI-VIII. Forv.

Sporobolus pungens (Sohreber) Kunth

Stikkende ribbensgræs. 20-50

om. Jordstænglen langt krybende i sandet. Golde skud med faste,
indrullede, toradede blade. Toppen grålilla, stærktgrenet, tæt
og sammentrængt. Klitter. VII-VIII.

Crypsis aculeata (L.) Aiton

Hovedsumpaks. 3-l5om. Enårig med

m.m. oppustede skeder og blågrønne blade. Dusken pudeformet, bre-

dere end lang, låcm bred, med et svøb af 2(4) udstående, stive

blade med en noget tornagtig spids. Klitlavninger. VII-IX.

C. schoenoides (L.) Lam.

Ægformet sumpaks. 5-25om. Som foregå-

ende, men dusken 2-4 x så lang som bred, ægformet og meget tæt.
Fugtige steder, især nær kysten. 0-300m. VII-X.

Eleusine indica (L.) Gaertner

Enårig fingerrap. l5-85cm. Enárig

med ofte hårede blade med bred bruskrand. 2-5 linjeformede aks.
Småaksene rapgræsagtige, toradede, med 3-6 stakløse blomster.
0-500m. VII-XI. Indslæbt.

Cynodon dactylon (L.) Pers.

Hundetandsgræs. lO-400m. Ligner Di-

gitaria, Fingeraks, men let kendelig ved sine blågrønne, toradede blade. Småaksene l-blomstrede, med lanoetformede yder- og

bådformede inderavner. 0-800m. VI-IX.
Panicum repens L. Krybehirse. l5-600m. Flerårig med lange, ofte
overjordiske udløbere. Bladene næsten regelmæssigt toradede.
Toppen tæt med m.m. oprette grene. Glatte yderavner. 0-100m.VI-X.

Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. Hanespore. 25-lOOom. VI-X.
Digitaria sanguinalis (L.) Scop. Blodhirse. 20-500m. Øvre yderavne 1/3-1/2 x småakset. Bladene mest tvesidet hårede. VI-XI.
D. ciliaris (Retz.) Koeler Randhåret fingeraks. 20-50om. Øvre
yderavne 2/3-3/4 x småakset. Den golde nedre inderavne med jævne
rlbber (ru hos sang.). Bladene mest fåhårede inderst. VIII-X.

Paspalum dilatatum Poiret

Savaks. 30-80(-l50)om. Tættuet fleråSiden indeholder rettelser (november 2016)

