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373. 

Stænglen opret, grenet. Grundbladene 4-6cm. Blomsterne i en åben top, 
1-3 sammen. Kronfligene 10-12mm. Al? Ju (SØ) 

Asyneuma limonifolium (L.) Janchen Bølget stråleklokke. 10-lOOcm. Stæn

glen opret, mest ugrenet. Grundbladene 3-6cm, bølgede. Blomsterstanden 

mest tæt og lang, ugrenet. Kronfligene 8 - 9mm. Al Ju 

A. comosiforme Hayek & Janchen Liden stråleklokke. 8-15cm. Stænglen 
bugtet. Stængelbladene 8-15mm, æg-rudeformede. En tæt, få bomstret blom

sterstand. Al (nær Bicaj i NØ) 

A. canescens (W.& K.) Griseb.& Schenk Græsstråleklokke. 40-70cm. Stæng

len opret. Stængelbladene 4-6cm, mest stilkede. Blomsterne i en lang 
top, 2-4 sammen. Kronfligene 7-9mm. Al Ju. 2 underarter: 
ssp. canescens: Stængelbladene elliptisk-omvendt ægformede, m.m. stilke

de, tætstillede i stænglens nedre del. Al Ju 
• ssp. cordifolium (Bornm.) Damboldt: Stængelbladene bredt æg formede, sid

dende, med hjærteformet grund, jævnt fordelte. Ju (nær Rozden i S-Maked.) 

Phyteuma. Rapunsel. 

1. Akset valse- eller ægformet, længere end bredt .................. 2. 

" kugleformet 4. 

2. Grundbladene lancet- til æg-lancetformede ........... zahlbruckneri 
" æg-hjærteformede, 1-2 x så lange som brede 3. 

3. Grundbladene groft dobbelt sav t akked e . Kronen mest sortlilla ovatum 
" rund- til savtakkede. Kronen ikke sortlilla spicatum 

4. Grundbladene jævnt tilsmalnede nedad, uden tydelig stilk confusum 
Grundbladenes plade vel afsat fra stilken 5. 

5. Hovedets svøbblade linjeformede ....................... scheuchzeri 

" " trekantede, lancet- eller ægformede 6. 

6. Grundbladene m.m. rundagtige ...................... pseudorbiculare 
" højst ellipt i ske 7. 

7. 4-7(20)cm høj. Svøbbladene 1,2-1,5 x så lange som brede ... sieberi 
20-50cm høj. Svøbbladen e ca. 3 x så lange som brede orbiculare 

Phyteuma spicatum L. Aksrapunsel. Ju. 2 underarter: 
ssp. spicatum: Kronen hvid eller hvidgul. 
ssp. coeruleum R.Schulz: Blomsterne med blåt skær, dog ofte kun på kro
nens spids og på støvfangene. 

P. ovatum Honck Mørk rapunsel. 50-70cm. Grundbladenes plade ca. så lang 

som bred, med dybt hjærteformet grund. Nedre stængelblade trekantet
hjærteformede. Ju (NV) 

P. zahlbruckneri Vest Ferskenrapunsel. 30-60cm. Grundbladenes stilk 4-6 

cm, pladen 9-lOcm. Bladene smallere og mere siddende opad. Kronen blå
lilla. Akset mest valseformet. Ju (N) 

P. orbiculare L. Kuglerapunsel. 10-50cm. Grundbladenes plade bredest 
under midten, af forskellig form. Svøbbladene æg-lancetformede, helran
dede til savtakkede. Al Ju 

P. pseudorbiculare Pant. Rundbladet rapunsel. Grundbladene kortstilke

de. Stængelbladene bredt ellip tiske til rundagtige, hurtigt mindre opad. 




