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Korte determinatietabel voor de Nederlandse soorten van

Taraxacum sect. Erythrosperma Dahlst. em. Lindb. f.

door

J.L. van Soest ('s-Gravenhage)

lc Vruchten geelachtig gebakken steenrood, terra-cotta oflicht zalmkleurig . .
7

ld Vruchten roodbruin (mahoniehout, wilde kastanje, donkerrode dakpan) . . 8

2a Stuifmeel aanwezig Fig. a. (Alg. op zand) T. tortilobum Florstr.

b Stuifmeelontbrekend 3

3a Bladlobben met veel priemvormige tanden; eindlob meestal in een smal tong-

vormige top verlengd; buitenste omwindselbladen meestal purper

Fig. b. (Arnhem, Rijnoever) ? T. tanyolobum Dahlst.

3b Bladlobben zonder of met weinig en dan bredere tanden; eindlob breder, al of

niet met een brede tongvormige eindslip; buitenste omwindselbladen meestal

groen Fig. c. (Venlo) T. brakelii v. Soest

4a Stuifmeelontbrekend
.... Fig. d. (Vrij alg. op zand) T. proximum Dahlst.

4b Stuifmeel aanwezig 5

5a Bladslippen min of meer lijnvormig
(Zeldz. in de duinen)? T. saphycraspedum Hagl. & Saarsoo

5b Bladslippen duidelijk driehoekig 6

la Vruchten strokleurig (tot bleekbruin) 2

Vgl. ook T. obliquum (Fr.) Dahlst. in sect. Obliqua Dahlst. met buisvormige,

van buiten oranje bloemen.

lb (zie ook c en d) Vruchten in rijpe toestand neutraal bruin (notenhout, donker

eikenhout, van Dijksbruin, tamme kastanje) tot oranje-achtig bruin
....

4



44



45

6a Zijlobben dicht opeen (1—2 mm afstand); rand der buitenste omwindselbladen

zeer smal (minder dan 0,1 mm) . . Fig. e. (Voorne) T. pseudoproximum v. Soest

6b Zijlobben, vooral de onderste ver uiteen; rand der buitenste omwindselbladen

breed (0,1—0,2 mm)

.... Fig. f. (Duinen van Rozenburg tot Wassenaar) T. disseminatum Hagl.

7a Bladsteel felrood Fig. g. (Duinen) T. oxoniense Dahlst.

7b Bladsteel bleekrose Fig. h. (Z.-Limburg) T. glauciniforme Dahlst.

8a Stempels heldergeel 9

8b Stempels groenig, vuilgeel tot donkergrijs 10

9a Bladsteel zuiver groen; lintbloemen donkergeel

Fig. i. (Duinen van Voorne tot Noordwijk) T. agaurum v. Soest

9b Bladsteel roodachtig; lintbloemen lichtgeel

Fig. j. (Duinen) T. commixtum Hagl.

10a Stuifmeel ontbrekend 11

10b Stuifmeel aanwezig 12

11a Stempels groen; buitenste omwindselbladen sterk teruggeslagen, roodgerand;

lintbloemen stralend Fig. k. (Duinen) T. taeniatum Hagl.
11b Stempels vuilgeel; buitenste omwindselbladen aanliggend tot wat teruggebogen

aan de top, groenig; lintbloemen vaak kort, weinig langer dan het omwindsel

Fig. I. (Zandgrond, vrij alg.) T. silesiacum Dalhlst.

12a Hoofdjessteel geheel kaal; buitenste omwindselbladen aanliggend, eirond . . .

Fig. m. (Duinen, Z.-Limburg) T. rubicundum Dahlst.

12b Hoofdjessteel onder het hoofdje behaard; buitenste omwindselbladen meestal

aan de top teruggebogen 13

13a Middennerfvan het blad en de rand der tussen de zijlobben gelegen delen (inter-

lobia) diep purper tot bruinpurper gekleurd 14

13b Middennerf hogerop niet (of nauwelijks) gekleurd 15

14a Zijlobben lijnvormig, aan de voet wat ingesnoerd, uitstaand; bladsteel wijnrood

Fig. n. (Duinen) T. dunense v. Soest

14b Zijlobben zeer smal driehoekig, aan de voet het breedst, uitstaand ofteruggericht ;

bladsteel bruinpurper Fig. o. (Ierseke) T. grootii v. Soest

15a Buitenste omwindselbladen duidelijk geiand (ca. 0,1 mm); bladtop breed drie-

hoekig (Zeldz., duinen) T. polyschistum Dahlst.

15b Buitenste omwindselbladenniet tot smal gerand (tot 0,05 mm) 16

16a Eindlob door insnijdingen en zijlobjes slecht definieerbaar t.o.v. de bovenste

zijlobben, verlengd Fig. p. (Zandgrond) T. scanicum Dahlst.

16b Eindlob kort of verlengd, maar dan duidelijk definieerbaar t.o.v. de bovenste

zijlobben, althans bij de meeste bladen van een plant 17

17a Eindlobverlengd; bladsteel groenig tot rose

Fig. q. (Duinen) T. laetiforme Dahlst.

1 7b Eindlobkort, ongeveer even lang als breed ; bladsteel purper tot rose
....

18

v. Soest;

d:

Taraxacum tortilobum Florstr.; b: T. tanyolobum Dahlst.; c: T. brakeliiBladen van a:

v. Soest; f: T. disseminatumDahlst.; e: T. pseudoproximum Hagl. ; g:T. proximum T. oxoniense

v. Soest. Alle ½ x nat. grootte.T. glauciniformeDahlst.; i:Dahlst.; h: T. agaurum
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18a Eindlob min of meer drielobbig; buitenste omwindselbladen lancetvormig;
lintbloemenstralend; vrucht vrij licht roodbruin

Fig. r. (Zandgrond) T. lacistophyllum Dahlst.

1 8b Eindlob meestal meer driehoekig spiesvormig ; buitensteomwindselbladeneirond;

lintbloemenmeestal weinig stralend; vrucht vurig roodbruin

Fig. s. (Zandgrond) T. brachyglossum Dahlst

Summary

A key to the Netherlands species of Taraxacum sect. Erythrosperma Dahlst. em. Lindb. f.

Bladen van j: Hagl.; k: Hagl.; l:

v. Soest; o:

Dahlst.;

m: Dahlst.; n: Dahlst.;

q: Dahlst.; s: Dahlst. Alle ½ x nat. grootte.

v. Soest; p:

Dahlst.; r:


