
SPIRAEA

Medtager arterne fra Nordens Flora, Lid, Stace og Flora Gallica. Nøglen
er hovedsageligt udarbejdet ud fra Geholzflora fra 2007, der medtager
56 arter og krydsninger.

1. Blomsterstanden med ugrenede stilke, endestillet ................. 2.
" en top eller grenet kvast 9.

2. Blomsterstandene skærme .......................................... 3.
" skærmagtige klaser 4.

3. Bladene stort set helrandede, m.m. gråfiltede ............ X CINEREA
" skarpttakkede i øvre halvdel, friskgrønne X ARGUTA

4. Kvistene kantede ................................................. 5.
" m.m. trinde 6.

5. Bladene 1,5-3 cm, let rundtakkede i den afrundede forende
mørkegrønne ovenpå NIPPONICA

Bladene 4-6 cm, dobbelt savtakkede, friskgrønne ..... CHAMAEDRYFOLIA
6. Bladene 3-5,5 cm, med 2-4 tænder yderst ...................... MEDIA

" m.m. lappede, med flere tænder 7.
7. Bladet rude—lancetformet, 3-5,5 cm, ca. 2,5 x så langt som

bredt CANTONIENSIS
Bladet 2-3,5 cm, 1-1,5 x så langt som bredt 8.

8. Bladet rundagtigt, but fortil. Bægerbladene oprette. Bladet let
3-5-lappet TRILOBATA

Bladet æg- til omvendt ægformet, 1,5 x så langt som bredt,
m.m. spidst. Bægerbladene udspærrede X VANHOUTTEI

9. Blomsterne i halvskærme, der er højst så lange som brede, ofte
både ende- og sidestillede 10.

Blomsterne i endestillede toppe, der er tydeligt længere end brede 16.
10. Kvistene kantede ............................................... 11.

" trinde til stribede 13.
11. Bladundersiden næsten glat .......................... X FONTENAYSII

" håret til filtet 12.
12. Bladene 1-2 cm. Halvskærmene bredere end lange .......... CANESCENS

" 2-5 cm. " så lange som brede BRACHYBOTRYS
13. Støvdragerne så lange som kronbladene. Liggende til opsti-

gende busk DECUMBENS
Støvdragerne længere end kronbladene. Oprette buske 14.

14. Kvasten glat til svagt dunet. En enkelt hvidblomstret, ende-
stillet halvskærm - BETULIFOLIA

Kvasten vedvarende håret, oftest rødblomstret 15.
15. Bladene utydeligt fjerstrengede med to lange sideribber ved

grunden X BUMALDA
Bladene tydeligt fjerstrengede med omtrent lige lange side-

ribber JAPONICA
16. Bladundersiden filtet .......................................... 17.

" glat til håret 19.
17. Kviste og bladundersider tæt gulligt filtede. Bladene spidse

TOMENTOSA
Kviste og bladundersider hvidt til lysegråt filtede 18.

18. Bladene butte eller med kort spids, kun savtakkede i den øvre
halvdel eller næsten helrandede DOUGLASII

Bladene spidse, savtakkede fra den nedre 1/3 af X MACROTHYRSA
19. Bladundersiden dunet til håret ................................. 20.

" glat 21.
20. Toppen smalt kegleformet. Blomsterne ofte blegrøde. Bladene

ret groft tandede X BILLARDII
Toppen næsten valseformet. Blomsterne lyserøde. Bladene tæt

finttandede - X PSEUDOSALICIFOLIA
21. Bladene dobbelt savtakkede. Halvskærmsgrenene glatte ........... 22.

" enkelt " 23.
22. Topgrenene mest under 60 grader udstående ............... X RUBELLA

" ofte over " " " LATIFOLIA



23.

24.

Spiraea side 2

Toppen bredt kegleformet med lange grene forneden. Bladene ofte
bredest over midten. Blomsterne ofte m.m. hvide. StØvdra-
gerne ca. = Kronbladene .................................. ALBA

Toppen m.m. valseformet. Bladene oftest bredest under midten.
Støvdragerne oftest længere end kronbladene 24.

Topgrenene oftest hårede. Bladene oftest lancetformede. Blom-
sterne oftest klart lyserøde SALICIFOLIA

Topgrenene oftest fåhårede. Bladene oftest smalt ægformede.
Blomsterne oftest svagt blegrøde X ROSALBA


