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396. 

2. Stængelbladene m.m. linjeformede, fåtandede ...................... 3. 
" aflangt-lancetformede til elliptiske, mangetandede 4. 

3. Ydre svøbblade mørkegrønne med mørk hindekant ..... lithopolitanicum 
Kurvsvøbbladene bleggrønne med bleg hindekant chloroticum 

4. Skivekronernes frugter med en krone øverst ..•.................... 5. 
" uden krone 6. 

5. Ydre kurvsvøbblade bleggrønne med smal (0,l-0,2mm) rand platylepis 

" " mørkegrønne med bredere rand halleri 
6. Mellemste stængelblades grund med tænder, der er længere end brede 7. 

" " " " " " " kortere " " 9. 
7. Mellemste stængelblade i nedre 1/3 med tænder, der er meget kor-

tere end midterstykkets halve bredde ............... ircutianum 
Mellemste stængelblade i nedre 1/3 med tænder, der er mindst så 

lange som midterstykkets halve bredde 8. 

8. Kurvsvøbbladene med mørke- til sortbrun rand ....... . ...... gaudinii 
" " lysebrun rand vulgare 

9. Grundbladene væk under blomstringen. Nederste stængelblade lancet
formede, langstilkede, korttandede. 30-80cm høj .. heterophyllum 

Grundbladene mest til stede under blomstringen. Anderledes 10. 
10. Kurvsvøbbladene med mørkebrun eller sort rand ............. adustum 

" " lys rand pallens 

Leucanthemum vulgare Lam. Hvidt okseøje. 30-70cm. Stænglen ofte grenet, 

med flere kurve. Mellemste blade ca. 5 x så lange som brede, tydeligt 
smallere mod grunden, med øreformet stængelomfattende afsnit. 

L. gaudinii Dalla Torre (L. alpicolum) 20-30cm. Stænglen mest ugrenet 

med 1 kurv. Mellemste blade mindst 6 x så lange som brede, smallere mod 

grunden; nederste afsnit lidet øreagtige. 1400-2500m. 

L. ircutianum (Turcz.) DC. 30-70cm. Stænglen mest grenet med flere kur

ve. Mellemste blade ca. 4 x så lange som brede, lidet smallere mod grun

den; nederste afsnit ikke eller udstående øreformede. 

L. heterophyllum (Willd.) DC. Forskelligbladet okseøje. 30-80cm. Stæn

gelbladene jævnt, regelmæssigt savtakkede. Kurvene 5-7cm brede; kurvsvø

bet mest sortrandet. 1000-2200m. 

L. adustum (Koch) Gremli 30-50cm. Stænglen ugrenet, m.m. bladløs foro

ven. Tykke og læderagtige blade; de nedre med omvendt ægformet plade. 

L. pallens (Gay) DC. 40-80cm. Mange, ofte grenede stængler. Grundbladene 

ofte væk under blomstringen. 

L. halleri (Suter) Ducomm. 10-20cm. Stænglen ugrenet. Stængelbladene 

småtykke, mørkegrønne, de øvre kun lidt mindre end de nedre, med 3-7 par 

ofte noget langt udstående tænder. Ju 

€L. platylepis Borbas 10-50cm. Grundbladene med afskåret til afrundet 
spids, takkede til lappede. Stængelbladene aflangt-lancetformede, takke

de til lappede. Ju (V+ M) 

L. lithopolitanicum (E.Mayer) Polatschek 10-20cm. Grundbladene linje
kileformede med 3(5) tænder fortil. Stængelbladene 2mm brede uden takker

ne. Ju (Kamniske Alpe i Nordslovenien) 


