Art

Bladfärg

Bladets
tandning

Rubus
"allanderi"

Ljusgrön

Grövre än hos Rundade, ofta bredast
R. mortensenii ungefär vid mitten
Mjukhåriga

Rubus aureolus Ljus, nästan
gyllenbj.b
gulgrön
Ofta ljusa vid
Rubus
nerver, mörka
camptostachys emellan, ser
hårbjörnbär
randiga ut

Rubus
glauciformis
daggbj.b

Rubus lidforssii
bornholmsbj.b Ljusgrön
Rubus
mortensenii
lindblomsbj.b

Rubus suecicus
svenskt bj.b
Rubus
wahlbergii
hasselbj.b
Rubus
walsemannii
polabiskt bjb

Grovtandat

Fintandad
Ganska
fintandat

Mörkgrön

Ganska
fintandad

Grovtandat

Bladets
hårighet mm

Stjälkar

Taggar årsskott Taggar blomskott Blomfärg mm Glandler

Blådaggig

Stora och rejäla

Fårad eller
kantig, kan vara Taggar korta
med bred bas
Bredare, mer hjärtlikt Tunt mjukhåriga blådaggig

Rundade, ofta med
hörn

Ganska ljust
grön, ganska lik
gyllenbjörnbär Grovtandat

Rubus gothicus
spetsbj.b
Mörkgrön

Rubus
pruinosus
hallonbj.b

Grovtandat

Bladets form

Mycket hårigt på Rundade
översidan
årsskott

Utstående håriga
inunder,
Blådaggig,
Breda, något hjärtlika bubbliga
kantig/fårad
Runda, blir
kraftigt röda i
Långspetsat
Tunt, strävt
solsken
Unga skott
fårade, äldre
Mjuka, lite
kantiga, lite
Långspetsat
håriga
blådaggig

Rundade
Ganska breda, uddblad ofta m hörn el
flikar på femtaliga
blad. Ngra sjudelade
blad brukar finnas.
Bredast ovanför
mitten, mer eller
mindre tydligt
rombiska

Tunna blad

Blådaggig

Speciella karakteristiska
Ofta brunfläckig när den pressas.
Blad i blomställningen ofta m kilStora och vita,
lik bas, bredast längst ut. Kala
ibland dubbel
fruktämnen, fel i Nordiske
Saknas
brombaer
Få, relativt kraftiga storlek
Långhårigt fruktämne. Ibland med
enstaka sju-flikade blad. Gulgröna
blad. Påtagligt klena och krökta
Få
Svagt rosa
Få eller saknas taggar på bladskaften.

Klena men långa
och många

Vit-rosa

Kortare än hos
hasselbjb. Ibl m
enst småtaggar Böjda, (inte raka
mellan de stora. och nålformade!)

Ljusrosa

Håriga ståndarknappar
Välutveckl blomställningar stora
m flera enkla till treflikade blad.
Breda stipler (inte alla!) m röda
Många skaftade nerver. Varning för andra konstiga
glandler
blådaggiga björnbär på Öland!

Veka men långa
och många

Vit

Enstaka

3-delade blad i blomställningen

Lång blomställning med enkla
blad högt upp, sick-sack formad

Många

Få taggar

Få

Vit, små
blommor

Saknas

Få taggar

Få

Ljusrosa

Saknas

Raka,
nålformade, ofta
(inte alltid)
tydligt violetta Raka
Korta, små,
många, (med
mörk bas på
unga skottdelar).

Vita

Saknas

Starkt rosa
(ljusare i sol)

Många

Tjocka, tätt
Bred med hjärtlik bas filthåriga under

Rejäla, många

Rosa

Saknas

Stora och breda, ofta
bredast ovanför
mitten

Stora och rejäla, Stora och kraftiga
mörkare mot
men ej så kloböjda
unga skottdelar som hos hasselbj. Vita

Mjukhåriga av
utstående hår på
undersidan
Blådaggig

Filthåriga
inunder

Kloböjda

Många

Sju-delade blad. Fruktämne och
unga frukter finhåriga. Variabel,
troligen ett samlingsnamn för flera
olika former

Kraftigväxande art, brukar ge
mörkt intryck. Ska inte förväxlas
med avvikande, glandelrika
former av hasselbjörnbär.

