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Dækker arterne i Rothmaler 5 og Stace                                                          
 
1. 4-mange småblade…………….…………………………….………………………………….2 
  - 3 småblade….………..……………………..……………….…………………………………….6 
2. 4 småblade………………………………………………………………………………………….3 
  - 5 -mange småblade……………………..……………………………………………………..4 
3. Småbladene lidt udrandede. Blomsterne lyst rødlilla. Med småknolde   
     for enden af underjordiske udløbere……….....……………………...tetraphylla  
   - Småbladene afskårne fortil, næppe udrandede. Blomster teglstens-    
     røde. Småknoldene siddende…................................……………………deppei 
4. 15-30 cm høj. Skærmen med 9-25 blomster. 5-10 fortil mere eller      
     mindre udrandede småblade……………………………………………….decaphylla 
  -  <15 cm høj. 1-3 blomster sammen. Småblade hjerteformede…………….5  
5. Bladstilkene kobberbrune. Bladene sølvgrå. Blomsterne mest 2-3   
     sammen……………………………………………………………………………adenophylla 
  - Bladstilke og blade blågrønne. Blomsterne enlige……………..enneaphylla 
6. Blomsterne gule……………...…………………………………………………………………..7 
  - Blomsterne røde eller hvide………………………………………………………………15 
7. Den bladløse skærmstilk udgår direkte fra den underjordiske knold. 
     Kronbladene 20-25 mm……………………………………………………….pes-caprae 
  - med bladede stængler…………………………………………………………………………8 
8. Stænglerne udstrakte, ofte rodslående………………………………………………..9 
  - Stænglerne oprette, evt. senere nedliggende…………………………………….10 
9. Blomsterne altid enlige. Småbladene 3-5 X 3-6 mm, altid grønne. Meget   
     lille plante. Kapslen 5-7 mm…………………………………………………………..exilis 
  - Blomster 1-7 sammen. Småblade 5-18 X 6-23 mm. Kapslen 10-25 mm. 
    Planten ofte brunlilla…………………………………………………………….corniculata 
10.Stænglen ikke kødet………………………………………………………………………….11 
   - Stænglen kødet, først opret, siden liggende……………………..………………13 
11.Blomsterne med brunlilla årer, 10-15 mm………………………….valdiviensis 
  -  Blomsterne rent gule, 5-11(15) mm………………………………………………..12 
12.Frugtstilkene (men ikke kapslerne) udstående eller tilbagebøjede. 



     Stænglens hår opad tiltrykte……………………………………………………..dillenii 
   - Frugtstilkene mere eller mindre oprette. Stænglens hår mere eller    
     mindre udstående……………………………………………………………………..stricta 
13.Blomsterne med brunlilla årer…………………………………………....vulcanicola 
  -  Blomsterne rent gule……………………………………………………………………...14 
14.Bladene kødede. Blomsterne 1-3(5) sammen, 12-15m mm. 3 af bæger- 
     bladene hjerteformede (carnosa)……………………………………..megalorrhiza 
  -  Blade ikke kødede. 5-8 blomster sammen. Spiselige knolde……tuberosa 
15.Blomsterne enlige…………………………………………………………………………….16 
  -  Flerblomstrede blomsterstande………………………………………………………..20 
16.Småblade afrundede, ikke indskårne. Kronblade med gul grund……...17 
  -  Småblade hjerteformede………………………………………………………………….18 
17.Det øvre småblad noget større end de to andre…………………..…depressa 
  -  De tre småblade lige store. Bladundersiden lilla………………….…purpurea 
18.Med stængelblade, der oftest sidder i kranse på 4-8……………..incarnata 
  -  Ingen stængelblade………………………………………………………………………..…19 
19.Bladstilke og bladunderside glatte. Kronbladene 8-15 mm…..acetosella  
  -  Bladstilke og bladunderside rusthårede. Kronbladene 15-25 mm. En 
      Kraftigere (op til 20 cm høj) udgave af foregående………………….oregana 
20.Med bladet stængel. Blomsterne i en svagt grenet kvast. Småbladene 
      med svag indbugtning………………………………………………………………….rosea 
  -  Ingen bladet stængel…………………………………………………………………………21 
21.Småbladene bredt trekantede, tydeligt bredere end lange……………….22 
  -  Småbladene hjerteformede, ca. så brede som lange…………………………23 
22.Blade mest mørklilla, sjældent mat mørkegrønne. Krone blegrosa med    
     hvidgrøn grund, sjældent hvid. Blomster 3-5 sammen……..… triangularis  
  - Blade friskgrønne. Kronen rødlilla med hvid til bleggrøn grund.  
     Skærmen med 6-32 blomster…………………………………………………….latifolia 
23.Planten stærkt kirtelhåret. Blomsterne rosenrøde med gulgrøn  
      grund……………………………………………………………………………………....bowiei 
  -  Planten ikke kirtelhåret........................................................................24 
24.Med en underjordisk, fortykket jordstængel, mere eller mindre  
      omgivet af brune skæl. Bægerbladene tæt tiltrykt hårede. Eventuelle  
      bladstilkhår tiltrykte..................................................................articulata 



  -  Med et skællet underjordisk løg. Bægerbladene randhårede, ellers  
      glatte. Bladstilkshårene udstående.....................................      debilis 25 
25.Blomsterne laksefarvet-lyserøde til teglstensrøde. De underjordiske  
      småknolde 2-3 mm.................................................................var. debilis 
  -  Blomsterne rosenrøde. Småknoldene 3-6 mm................var. corymbosa 


