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OENOTHERA (Natlys)

1. Frugtknude og frugt tæt, m.m. tiltrykt korthårede samt også med mange
længere hår.....................................................................................2.
Frugtknude og kapsel med mange udstående kirtelhår og spredte, udstående
børster 12.

2. Kapslen valseformet. Bladene bugtede........................................LAGINIATA
" bredere nedadtil. Bladene højst svagt tandede 3.

3. Bægertænderne helt adskilte i knop......................................................4.
" tiltrykte forneden i knop 7.

4. Kronbladene 6-l2mm. Stænglen ikke rødplettet. Klasen ret............PARVIFLORA
" 12-18mm 5.

5. Kapseltænderne afrundede eller lidt spidse ................................AMMOPHILA
" afskårne 6.

6. Knopperne rødplettede, med bægerspidser på 4-6mm.....................ALBIPERCURVA
" først grønne, siden rødlige. Bægerspidserne 2-3mm. OAKESIANA

7. Stænglen rødplettet .........................................................................8.
" ikke rødplettet 10.

8. Støttebladene bredt lancet- til ægformede, med bred, næsten omfattende
grund ..............................................................................SCANDINAVIGA
Støttebladene lancetformede med smalt kileformet grund 9.

9. Knopperne rødstribede...............................................................DEPRESSA
" grønne WIENII

10. Bladmidterribben rød. Knopperne rødstribede.......................WRATISLAVIENSIS
" hvid. " grønne 11.

11. Kapseltænderne afskårne .............................................................VILLOSA
" udrandede CANOVIRENS

12. Stængel, klase og kapsler ikke rødplettede..........................................13.
" , " og " rødplettede 18.

13. Stængel, klase og kapsler næsten uden børster....................................NUDA
" , " og " med børster 14.

14. Nedre kapsler uden kirtelhår. Kronbladene 9-12mm...........................DEFLEXA
" " med " . " (10)15-30mm 15.

15. Bladmidterribben hvid. Kronbladene bleggule, 25-35mm.................SUAVEOLENS
" rød. " rengule 16.

16. Kronbladene længere end brede, l0-20mm. Kapslen 30-50mm.............VICTORINII
" mindst så brede som lange, l5-30mm. Kapslen 20-35mm 17.

17. Underbægeret 28-35mm. Kronbladene 15-30mm, bredere end lange..........BIENNIS
" 20-25mm. " l5-20mm, så brede som lange CASIMIRI

18. Kronbladene 30-50mm. Støvfanget sidder tydeligt over støvknapperne
GLAZIOVIANA

Kronbladene mindre. Støvfanget sidder nær eller mellem støvknapperne 19.
19. Underbægeret l5-25mm. Bægerbladene grønne..........................................20.

" 25-40mm 21.
20. De nedre blade bugtet-tandede..................................................ACUTIFOLIA

" antydet finttandede RUBRICAULIS
21. De fleste børster med en påfaldende forlænget, valseformet, krum, rød

grund. Kronbladene 10-20xl0-20mm............................................PERANGUSTA
Mange børster med kegleformet, rød grund 22.

22. Knopper og bægerblade rødstribede. Støvfanget sidder mellem støvknapperne
23.

Knopper og bægerblade grønne. Støvfanget sidder lidt over støvknapperne 24.
23. Nedre kapsler uden kirtelhår. Kapseltænderne tydeligt udrandede..HOELSCHERI

Alle kapsler med talrige kirtelhår. Kapseltænderne butte til svagt
udrandede FALLAX

24. Klasens akse stærkt rød i hvert fald øverst. Alle kapsler med talrige
kirtelhår........................................................................RUBRICAULOIDES
Klasens akse grøn hele vejen; Nedre kapsler uden kirtelhår CAMBRICA


