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Crepis spathulata Guss. Spatelhøgeskæg. 15-30om. Grundbladene
linje-spatelformede, svagt bugtet-tandede. Stængelbladene linje-
eller skælformede. 1-4 kurve på 12-13mm med blomster på 15-17mm.
Xl-V. V-Sioilien. Sj. Måske uddød?
C. vesicaria L. Opblæst høgeskæg. lO-SOom. Stærkt delte blade.
Ydre svøbblade ofte bredt hindekantede. Kurvstilkene med opblæste
støtteblade, der ligner de ydre svøbblade. l-Xll. Alm.
C. hyemalis (Biv.) Ces.& al. Vinterhøgeskæg. Kurvsvøbbladene med
en række sorte hår. Kronerne gule eller lyserøde. Kurvene nikken-
de før blomstringen. XI-IV.
C. bursifolia L. Hvidtandet høgeskæg. 5-35om. M.m. dunet flerår-
ig med mange liggende eller bueformet opstigende stængler. Frug-
ten med et ca. dobbelt så langt næb. lV-IX. Alm.
Hieracium. Høgeurt.
l. Bladene m.m. spatelformede. Frugten med en knudret ring ... 2.

" bredere. Frugten med en jævn ring foroven 3.
2. Stænglen med 3-50 kurve ....................... piloselloides

Kurvene enlige hoppeanum
3. 0-1 stængelblade. Med bladroset ........................... 4.

Mange stængelblade, der undertiden kan danne en falsk
roset lidt over grunden 5.

4. Bladene med 2—10mm lange hår på rand og midterribbe pallidum
" uden sådanne lange hår silvatioum

5. Bladene skinnende læderagtige og glatte ............. lucidum
" hårede 6.

6. Bladene ikke egentligt stilkede, blot tilsmalnede .. crinitum
Med 3—5 tydeligt stilkede blade symphytifolium

Hieracium hoppeanum Schultes Butskællet høgeurt. 20-35cm. Korte
eller manglende udløbere. Bladundersiden tæt hvidt stjærnefiltet.
Kurven 9-13mm. 500-1gOOm. V-Vlll. Madonie. Sj.
H. piloselloides Vill. Tungehøgeurt. 20-70cm. Oftest uden udlø-
bere. Grundbladene smalle, noget blågrønne og ofte rødligt anløb—
ne, med 3-5mm lange børster. Kurvsvøbet 5-7mm. V-Vlll. Alm.
H. silvatioum (L.) L. Skovhøgeurt. (H. murorum) V—Vlll. Sj.
H. pallidum Biv. Bleg høgeurt (H. sohmidtii). lO—AOom. Ligner en
lille Skovhøgeurt. Bladstilken langhåret. KurVSVØb og kurvstilke
uden kirtelhår. V-Vll. Sj.
H. lucidum Guss. Skinnende høgeurt. lO-BOcm. Med 12—20 blade, de
nedre tætstillede og store, de øvre meget mindre. Kurvsvøbet 12-
lSmm, bleggrønt og kirtelhåret. Kalkklipper. O—600m. V-Sic.: M.
Gallo (X-Xl) og M.Cofano (V—Vl). M.sj.
H. symphytifolium Froelioh Hvidfiltet. Kurvsvøbet lO—lm. Mel—
lemform mellem lucidum og orinitum. Kalkklipper. lOOO-l600m. Ma—
donie. M.sj.
H. crinitum Sibth.& Sm. (H. racemosum p.p.) 30-60om. Nedre blade
lancetformede til smalt elliptiske, lO-ZOx3—5om; øvre blade brat
mindre, l-Aom. Kurvsvøbet 8-9mm, med mørkegrønne, stivhårede el-
ler m.m. kirtelhårede skæl. Vlll-X. Alm.

ALISMATACEAE

Alisma plantago-aquatioa L. Vejbredskeblad. V—Vll. Alm. M
A. lanceolatum With. Lancetskeblad. ZO—AOom. Bladene lancetfor—
mede, indtil 1,5om brede, med kileformet grund. V-Vll. Sj. M
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