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støtteblade under sig. Ydre svøbblade mindst å x de indre.
lö-BOom. Kurvene oa. 7mm, med 0-2 små
Inula methanea Hausskn.
sig. Randkronerne kortere end kurvunder
og smalle støtteblade
svøbet.
Trekløftalant. 50-120om. Toårig. Kurvene i en
I. conyza DC.
top, cylindriske, ca. lcm brede, med udpræget taglagt og ofte
rødspidset svøb. Randkronerne kortere end svøbet.O-l350m.VII-IX.
Strandalant. 40-70om. Glat halvbusk. Bladene
I. crithmoides L.
eller med tretandet spids. Kurvstilhelrandede
2-4äcm X 2-4mm,
kene med mange, skælformede højblade. Strandplante. VII-XI.

I. viscosa (L.) Aitond Klæbrig alant. 40-130om. Stænglerne oprette, forveddede 'ederst, stivhårede foroven. Bladene lanoetformede, 3-7om, spidstandede og ru. Oprette svøbblade. VIII-X.
I. graveolens

(L.) Desf.

Tægealant. 20-500m. Kamferlugtende,

stærktgrenet, mangekurvet enårig. Bladene linjeformede, de nedre
lanoetformede, m.m. helrandede. Kurvsvøbet 4-7mm. O-800m.VIII-X.

Pulioaria. Loppeurt.

l. Flerårig. Bandkronerne iøjnefaldende

.................... 2.

Enårig. Randkronerne næppe meget længere end kurvsvøbet

2. Med blivende bladroset. l-få kurve
. Mange kurve
"
"
Ingen

3. Bladene linjeformede, 2-3mm brede
"

.................. sioula
vulgaris

lanoetformede, bredere

Pulioaria sioula (L.) Moris

3.

.................. odora
dysenterioa

Smalbladet loppeurt. 20-450m. Bla-

dene spidse, ofte med omrullet rand, stive, ikke bølgede. Kurv-

stilkede fortykkede i frugt. O-BOOm. VII-X.
P. vulgaris Gaertner Alm. loppeurt. 7-300m. Stinkende og krus'Håret. Bladene lanoetformede til elliptiske, bløde og ofte bøl-

gede. Kurvstilkene korte, ofte bladede. O-800m. VIII-IX.
P. dysenterioa (L.) Bernh. Strandloppeurt. 30-70om. Forekommer
her sydpå i en form med mindre kurve end her i lanoet. VII-X.

P. odora (L.) Bohb.

Knoldloppeurt. 30-900m. Rosetbladene æg-

Iancetformede. Nedre stængelblade ørede, grålådne nedenunder.
Kurvene 2-3cm brede og halvkugleformede. O-lOOOm. VI-VII.

Pallenis spinosa (L.) Cass.

Tornet stjærnesvøb. 30-60om. 1-2-

årig. Grenene rager op over stænglen. Bladene spatel- til lanoetformede, brodspidsede, ydre svøbblade ligeledes. V-VIII.

Ästerisous aquatious (L.) Less.

Vandstjærnesvøb. lO-40om. Opret

enårig. Halvskærmformet gaffelgrenet i øvre halvdel. Ydre svøbblade bladagtigt forlængede, længere end de oitrongule randkro-

ner. Fugtig eller sandet jord. O-800m. IV-VII.
Bidens pilosa L. Håret brøndsel. 30-lOOom. Med 3(5) savtakkede,

lanoet- til ægformede småblade. Ingen randkroner. Ydre svøbblade
grønlige. 2-3 børster på frugten. O-300m. VII-X. Indslæbt.

Flaveria bidentis (L.) Ktze.

-1m.

Bladene 3-strengede. Små,

5-6-blomstrede hoveder, samlede i større grupper for enden af
grenene. Hver kurv med 2-4 svøbblade. 0-200m. VII-X. Indslæbt.
Helianthus annuus L.

Solsikke. VII-X. Dyrket og forvildet.

Xanthium spinosum L.

Tornet brodfrø. 20-800m. Liggende til op-

stigende, ofte dunet enårig. Gule, fra grunden 3-kløvede torne
i bladhjørnerne. Bladene 3-5-kløvede, hen ad Hjærtespands, mørkegrønne ovenpå, hvid-gråfiltede nedenunder. O-500m. VIII-IX.
Skræppebrodfrø. 30-120om. Bladene bredt treX. strumarium L.
kantede og håndstrengede, 8-l2x7-l2om. Frugten lå-3åcm, med pig-

ge og 2 større torne i spidsen. O-SOOm. VII-X.
ssp. cavanillesii (Sohouw) Love & Dans. har en frugt med meget
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