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BLADWIJZER VAN HET DERDE DEEL. 

Achillea … 

macrophylla 
Millefolium … 

nobilis . 

Ptarmica . 

tomentosa 

Achyrophorus . 
maculatus 

Adoxa 

Moschatellina 

Adoxaceae … 
Ageratinae … 
Ajuga . 

chamaepitys. 
genevensis 

pyramidalis . 
reptans 

Ajugeae . 
Alectorolophus 

fallax … 
major … 
minor … 

Ambrosia 
artemisiaefolia … 

trifida . 

Ambrosiinae 

Amsinckia 

lycopsidioides . 
Anagallideae 
Anagallis. 

arvensis 

coerulea 
phoenicea. 

tenella . 

Anaphalis 
margaritacea 

Anchusa . 

arvensis 

italica . 

ochroleuca 

officinalis . 

Anchuseae … 

Andromeda . 

polifolia 
Antennaria … 

dioica . 

Anthemideae 

Anthemidinae … 

Anthemis 

arvensis 

austriaca . 

Cotula . 
ruthenica . 

tinctoria .… 

Antirrhineae 

Antirrhinoideae 

Antirrhinum. 

majus … 

Orontium . 

Apargia . 
autumnalis … 

hispida 

Apocynaceae 
Arctium . 

Lappa. 
tomentosum . 

Armeria … 

vulgaris 
Arnica 

montana .… 

Arnoseris 

minima 

pusilla. 

Artemisia 

Abrotanum 

Absinthium … 



VI 

annua … 
campestris 

gallica. 
maritima 

Tournefortiana . 

vulgaris 
Asclepiadaceae 
Asclepias 

cornuti. 

syriaca 

Asperifoliae 

Asperugo 
procumbens . 

Asperula . 
Aparine 
arvensis 

cynanchica … 

galioides . 
glauca. 
odorata 

Aster . 
chinensis . 
corymbosus . 

laevis … 

leucanthemus 
Linosyris . 
novi Belgii 
parviflorus 

salicitolius 

salignus . 
Tripolium 

Atropa 

Belladonna .… 

Ballota 

foetida 
nigra 

Barkhausia . 

foetida 
setosa . 

taraxacifolia 
Bellidinae 

Bellis . 

perennis 

Betonica . 

officinalis . 

Bidens 

cernuus 

tripartitus. 

— BLADWIJZER. — 

Boraginaceae 
Borago 

officinalis. 
Brunella . 

alba. 
iaciniata . 
vulgaris 

Bryonia . 
dioica . 3 

Buphthalminae 
Buphthalmum … 

speciosum 

Calamintha . 

Acinos. 

officinalis. 

Calceolaria . 
scabiosaefolia 

Calceolarieae 

Calendula 
arvensis 

officinalis . 

Calendulae . 
Callistephus 

chinensis . 

Calluna 

vulgaris 
Campanula . 

glomerata 
latifolia 

patula . 

persicifolia 

rapunculoides .… 

Rapunculus . 
rotundifolia . 

Trachelium 

Campanulaceae 
Caprifoliaceae . 
Carduinae _ 
Carduus . 5 

acanthoides . 

acaulis 

Crispus. 

hamulosus 

heterophyllus 
Marianum 

nutans . 

tenuiflorus 

Carlina 



vulgaris 

Carlininae 
Carthamus … 

tinctorius . 

Centaurea 
amara . 

Calcitrapa 
Cyanus 
decipiens . 
diffusa . 

Jacea 
maculosa . 

montana … 

nigra 
paniculata 
pseudo-phrygia 
rhenana 

Scabiosa . 

solstitialis 

Centauriinae 
Centunculus 

minimus .… 

Cerinthe . 

minor … 

Cerintheae . 

Cheloneae 
Chlora 

perfoliata . 
serotina 

Chondrilla … 

juncea . 

muralis 

Chrysantheminae . 
Chrysanthemum … 

Chamomilla . 

coronarium .… 

corymbosus . 
inodorum. 

Leucanthemum. 

Parthenium … 

segetum 
vulgare 

Cicendia . 

filiformis … 

Cichorieae . 

Cichoriinae . 

Cichorium .… 

Endivia 

Intybus 

— BLADWIJZER. — 

Cineraria 
palustris . 

Cirsium 
acaule . 
anglicum . 
arvense 
eriophorum … 
heterophyllum … 
lanceolatum . 

oleraceum 

palustre 

Clethra 
alnifolia 

Clinopodium 
vulgare 

Cnicus 
benedictus 

heterophyllus 

Collinsia . 
bicolor 

Collomia. 
grandiflora … 

Compositae . 
Convolvulaceae 
Convolvuloideae … 

Convolvulus 
arvensis … 

cordifolius 

Dahuricus 
sepium 

silvestris . 

Soldanella 
Conyza 

ambigua 

squarrosa 
Coriopsiinae 
Cotula 

coronopifolia 
Crepidinae . 
Crepis. 

biennis 

foetida. 

paludosa . 
setosa . 
tectorum … 
taraxacifolia. 
virens . 

Crupina … 
vulgaris 



VIII 

Cucumis . 
sativus 

Cucurbitaceae . 

Cuscuta . 
epilinum .… 

Epithymum … 
europaea . 
Trifolii 

Cuscutoideae 

Cynanchum. 
Vincetoxicum 

Cynareae 
Cynoglosseae . 
Cynoglossum 

Cheirifolium . 

officinale . 

Datura 

Stramonium . 

Tatula. 

Datureae. 

Diervillea 

canadensis 

trifida … 

Digitaleae 
Digitalis . 

lutea 

purpurea . 

Dipsacaceae 
Dipsacus. 

fullonum … 

pilosus 

silvester .… 

Doronicum . 

Pardalianches 

Dracocephalus. 
parviflorus 
thymiflorus … 

Echinospermum 

deflexum . 
Lappula … 

Echium 
calycinum 
vulgare 

Elssholzia 
Patrini. 

Erica . 
carnea. 

— BLADWIJZER. — 

cinerea 

confusa 

mediterranea 

multiflora . 

Tetralix 

vagans 

vulgaris 
Ericaceae 

Ericeae 

Erigeron . 
acer 

annuus 

bellidiflorus . 

canadensis 

linifolius … 

pulchellus 
Erythraea 

Centaureum . 

linariaefolia 
littoralis 
pulchella . 

Eupatorieae . 
Eupatorium . 

cannabinum . 

Euphragia … 
viscosa 

Euphrasia 

curta 

gracilis 
littoralis . 

lutea 

nemorosa 

nitidula 

Odontites 

officinalis . 

pratensis . 

Rostkoviana. 

stricta . 

verna … 

Exacum … 

filiforme . 

Fedia . 

carinata … 

dentata 

Filagininae … 
Filago. 

apiculata . 

arvensis 



gallica . 
germanica 

minima 

spathulata 
Fraxinus . 

excelsior … 

Ornus . 

Galeobdolon 
luteum. 

Galeopsis 
bifida . 
intermedia 
Ladanum . 
latifolia 
ochroleuca 
pubescens 
speciosa . 

Tetrahit 
versicolor. 

Galinsoga 
parviflora. 

Galinsoginae 
Galium 

anglicum . 
Aparine 
boreale 
Cruciata . 
elongatum 
hercynicum … 
Mollugo 
ochroleucum 

palustre 
parisiense 

saxatile 

silvaticum 

silvestre . 

tricorne 

uliginosum 
verum . 

Gentiana . 
Amarella . 

campestris 

cruciata 

germanica 

Pneumonanthe . 

verna . 

Gentianaceae . 

Gilia … 

— BLADWIJZER. — 

achillaeifolia 

Glaux . 
maritima … 

Glechoma 

hederacea 

Globularia 

vulgaris 
Globulariaceae. 

Gnaphalieae 
Gnaphalium 

arenarium 

arvense 

dioicum 

germanicum . 

luteo-album . 
margaritaceum 
minimum . 

montanum 

norvegicum … 

purpureum 

silvaticum 

uliginosum 

undulatum 

Gratiola . 

officinalis . 

Gratioleae 

Heliantheae . 

Helianthus … 

tuberosus . 

Helichrysum 
arenarium 

Heliotropieae 

Heliotropium 

europaeum 

Helminthia 

echioides . 

Hieracium 

amplexicaule 

aurantiacum . 

Auricula .… 

boreale 

caesium 

dubium 

laevigatum 
murorum 

Pilosella … 

pratense . 

Prenanthoides . 



rigidum 
sabaudum 

silvestre 

strictum 

tridentatum … 

umbellatum … 

virescens . 

vulgatum . 
Hottonia . 

palustris … 

Hottonieae … 

Hydrophyllaceae . 
Hyoscyameae . 
Hyoscyamus 

niger 

Hypochoeris 
glabra . 

maculata . 
radicata 

Hyssopus 
officinalis . 

Inula … 

britannica 

Conyza 
dysenterica … 
Helenium 

Oculus Christi . 

Pulicaria . 

vulgaris 
Inuleae 

Inulinae … 

Iva. EE 

xanthiifolia … 

Jasione 
montana .… 

Knautia . 

arvensis 

Labiatae . 

Eactucais. 

muralis 

saligna. 

sativa . 

Scariola 
virosa … 

Lamium .… 

A71, 

— BLADWIJZER. — 

Biz. 

472 album … 

471 amplexicaule 
471 dissectum. 

471 Galeobdolon 

AT2 incisum 

412 intermedium 

472 maculatum 

474 purpureum 

39 Lampsana 
39 communis 

a) minima 

15 Lappa. 

107 intermedia 

Bk major . 
17 minor … 

451 nemorosa . 

451 tomentosa 

452 Lappula … 
451 detlexa. 

209 Myosotis . 
209 Lathraea . 

Squamaria É 
368 Lentibulariaceae … 

368 Leontodon .… 

369 autumnalis 

371 hastilis. 

368 Taraxacum … 

369 Leontodontinae 

370 Leonurus. 

369 Cardiaca … 

338 Liguliflorae . 
339 Ligustrum 
375 vulgare 
375 Limnanthemum 

nymphaeoides . 
281 Limosella 

281 aquatica .… 

Linaria 

334 arvensis 

334 chalepensis … 

Cymbalaria . 
190 Elatine 

456 minor … 

458 repens. 

458 spuria . 

457 striata . 

456 vulgaris 
457 Lithospermeae . 

220 Lithospermum . 



arvense 

officinale . 

purpureo-coeruleum . 
Littorella 

juncea . 

lacustris … 

Lobelia 

Dortmanna .… 

Erinus . 

inflata . 

Lobeliaceae . 

Lonicera . 

Caprifolium … 
Ledebourii 

Periclymenum … 
Xylosteum 

Lycium 
barbarum. 
halimifolium . 

Lycopsis 
arvensis 

Lycopus . 

europaeus 
Lysimachia . 
nemorum . 
Nummularia . 
punctata . 

thyrsiflora 
vulgaris 

Madia . 

sativa … 

Madiinae. 

Marrubium 

creticum … 

pannonicum . 

peregrinum … 
vulgare 

Matricaria 

Chamomilla . 
discoidea . 

inodora 

maritimum 

Melampyrum 
arvense 

pratense .… 

vulgatum . 
Melissa 

officinalis . 

— BLADWIJZER. — 

240, 

Blz. 

99 
98 

98 
271 

Mentha 

aquatica … 

arvensis 

dumetorum 

gentilis 
nemorosa. 

piperita 
Pulegium 
rotundifolia … 

sativa . 

silvestris … 

verticillata 

viridis . 

Mentheae 

Menyanthes 
trifoliata … 

Mimulus . 

luteus … 

Monardeae … 

Monotropa . 
hypophegea . 
Hypopitys 
hypoxya … 

Mulgedium … 
macrophyllum … 

Myosotis . 

agrestis 
alpestris . 

arenaria 

arvensis 

caespitosa 
collina . 

hispida. 

intermedia 

palustris . 

silvatica 

stricta . 

umbrosa … 

versicolor 

Nemophila . 
atomaria … 

insignis 

Nepeta 
Cataria 
Nepetella . 

ucranica 
Nepeteae. 
Nicandra . 

103, 

104, 
103, 



XII 

physaloides . 
Nicotiana 

Tabacum . 

Nicotianeae. 

Oleaceae 
Omphalodes 

verna … 
Onopordon . 

Acanthium 
Origanum 

vulgare 

Orobanche . 
amethystea … 

caryophyllacea 
coerulea 

Gali 
Hederae … 

major . 
minor … 

pallidiflora 

Picridis 
purpurea . 
ramosa 
Rapum Genistae … 
rubens. 

Orobanchaceae 

Oxycoccus … 
palustris 

Parentucellia 

viscosa 

Pedicularis . 

palustris . 

silvatica 

Petasites 

albus 

niveus . 

officinalis. 

Petunia 

nyctaginiflora 
Phacelia . 

tanacetifolia 

Whitlavia 

Phelipaea 

coerulea 

ramosa 

Physalis . 
Alkekengi 

— BLADWIJZER. — 

Blz. 

114 

120 

Phyteuma 
nigrum 
spicatum . 

Pieris: 8 

hieracioides . 

pyrenaica 
Pinguicula … 

vulgaris 
Pirola. 

media . 

minor … 

rotundifolia . 

secunda 

uniflora 

Piroleae . 

Plantaginaceae 
Plantago. 

arenaria - 

aristata 

Coronopus 
Cynops 
Lagopus . … 

lanata. 

lanceolata 

major … 
maritima … 

media … 

Plumbaginaceae . 
Polemoniaceae 

Polemonium 

coeruleum 

Prenanthes . 

purpurea . 

Primula … 

acaulis. 

elatior . 

officinalis. 

Primulaceae 

Primuleae 

Prismatocarpus 

hybridus . 
Speculum. 

Prunella . 

Pulegium. 
vulgare 

Pulicaria 

_dysenterica . 
vulgaris 

Pulmonaria . 



longifolia 
officinalis . 

Pyrethrum 
inodorum . 

maritimum 

Parthenium . 

Ramischia 

secunda 

Rhinantheae 

Rhinanthoideae 

Rhinanthus . 
Alectorolophus . 
Crista Galli. 
major … 
minor .… 

Rhodoraceae 

Rubia . 
tinctorum . 

Rubiaceae 

Rudbeckia … 
hirta 

laciniata … 

Salpichroa … 
rhomboidea . 

Salvia. 

aethiopis . 
Horminum 

nemorosa . 

officinalis . 

pratensis . 

Sclarea 

silvestris . 

Verbenaca 

verticillata 

Sambucus 
Ebulus . 

nigra 
racemosa . 

Samoleae 

Samolus . 

Valerandi. 

Saurer A: 
hortensis . 

Saturejeae 
Scabiosa . 

arvensis 

Columbaria … 

— BLADWIJZER. — 

Blz. 

97 Scopolia . 
96 carniolaca 

394 Scorzonera . 

389 hispanica . 
389 Scrophularia 
304 alata 

aquatica . 

g Balbisii 

0) Ehrharti . 

122 Neesii . 

122 nodosa 

178 vernalis 9 

181 Scrophulariaceae . 
181 Scutellaria 

180 Columnae 

179 galericulata . 
3 minor … 

302 Scutellarieae 

302 Senecio 

297 aquaticus 
315 erraticus . 

376 erucifolius 

376 fluviatilis . 

Fuchsii 

114 Jacobaea . 
114 ovatus . 

210 paludosus 
212 paluster 
213 saracenicus . 

214 silvaticus . 

212 tenuifolius 
213 visCOSUSs 

212 vulgaris 
214 Senecioneae 

215 Senecioninae 

215 Serratula . 

319 tinctoria 

319 Sherardia 

320 arvensis 

321 Sideritis . 

25 montana .… 

40 Silybum 
40 Marianum 

206 Solanaceae . 

206 Solaneae . 

191 Solanum . 

336 Dulcamara 

334 Lycopersicum 
336 nigrum. 



XIV 

rostratum . 

tuberosum 

villosum … 

Solidagininae 
Solidago . 

canadensis 

Virga aurea. 
Sonchus . 

arvensis 
asper .… 
oleraceus . 

paluster 
Specularia 

hybrida 
Speculum. 

Stachydeae . 
Stachys . 

ambiguus. 
annuus. 
arvensis 
germanicus … 
italicus 

paluster 

rectus . 

silvaticus . 

Statice 

Armeria 

elongata . 

Limonium 

Thouini 

Stenactis. 
annua . 

Stramonium 

chalybea . 
Succisa 

pratensis . 

Symphytum. 
officinale . 

Syringa 
vulgaris 

Tanacetum . 

vulgare 
Taraxacum . 

officinale . 

Telekia 

speciosa . 

Teucrium 

Botrys . 

— BLADWIJZER. — 

Blz. 

JS) 

110 

112 

339 

350 
350 

350 

459 
461 

461 

460 

462 

291 

292 

291 

191 

232 

239 

236 
235 

Chamaedrys . 
Scordium. 

Scorodonia … 

Thrincia . 

hirta 

Thymus . 
Acinos. 

Serpyllum 
Tragopogon 

minor … 

orientalis. 

porrifolius 
pratensis . 

Trientalis 

europaea . 
Trixago 

visSCOSa LD. 

Tubuliflorae. 

Tussilago 
alba 

Farfara 

hybrida 
Petasites . 

ramosa 

Utricularia … 

Bremii 

intermedia 

minor … 

neglecta 
vulgaris 

Vaccinieae .… 

Vaccinium 

intermedium . 

macrocarpon 

Myrtillus . 

Oxycoccus . 
uliginosum 
Vitis idaea 

Valeriana 

dioica . 

excelsa 

officinalis . 

sambucifolia 
Valerianaceae . 

Valerianella . 

Auricula … 

carinata 



coronata . 

dentata 

eriocarpa . 

Morisonii . 

olitoria. 

rimosa . 

Verbasceae . 

Verbascum … 

adulterinum … 

Blattaria … 

Brockmülleri. 

Chaixi. 

collinum … 

cuspidatum 
grandiflorum 
Lychnitis . 
nigrum 
orientale … 

phlomoides 
phoeniceum . … … 
Pseudo-Blattaria . 
ramigerum 
Reissekii . 
rubiginosum . 

Schiedeanum 
Schraderi . 
sinuatum … 
spurium 
thapsiforme … 
Thapsus … 

Verbena . 

officinalis. 

Verbenaceae 

Verbesininae 

Veronica . 

agrestis 
Anagallis . 
arvensis 

austriaca . 

Beccabunga . 

— BLADWIJZER. — 

126, 

Blz. 

330 Buxbaumii 
329 Chamaedrys . 
330 hederaefolia . 
329 latifolia 
327 longifolia . 
329 montana … 

121 officinalis. 
124 opaca . 

132 parmularia . 
131 peregrina . 

132 polita . 

130 praecox 
132 prostrata . 

128 scutellata . 

133 serpyllifolia . 
129 spicata 
129 Teucrium. 
130 Tournefortii . 
128 triphyllos 
132 verna . 

133 Viburnum 

132 Lantana 

133 Opulus 
133 Villarsia. J 

132 nymphaeoides . 
126 Vinca. Lien 
1311 minor … 

133 major … 
) rf Vincetoxicum .… 
WA officinale . 

269 
269 Whitlavia 
269 grandiflora 
339 
151 Xanthium 

168 macrocarpum 

155 spinosum . 
164 strumarium … 

161 Xeranthemum . 

156 annuum 





ONDERKLASSE II. 

SAE TAB 

BLOEMEN MET VERGROEIDBLADIGE 

BLOEMKROON. 

SHEUKELS, Flora. HL. 





Familie 82. Ericaceae Lindl. Heideachtigen. 

Kruidachtige planten, grootere of kleinere heesters, die sterk bebladerd 
zijn en sterk vertakte wortels bezitten. 

Bladen enkelvoudig, verspreid, tegenoverstaand, in kransen of in een 

wortelroset, bijna steeds blijvend, zonder steunbladen. 

Bloemen wit, groenachtig, rose of violet, regelmatig of bijna regelmatig. 
Kelk meest blijvend, 4-5-slippig of -bladig. Bloemkroon eenbladig, 4-5- 
slippig of -tandig, soms ook -bladig. Meeldraden 5,8 of 10, vrij, met de 
bloemkroon op een onderstandige schijf of op het vruchtbeginsel ingeplant, 
met 2-hokkige helmknopjes, die zich meestal aan den top openen en soms 
van 2 hoorntjes voorzien zijn. Vruchtbeginsel boven- of onderstandig met 
1 draadvormigen stijl met knop-, schildvormigen of 5-spletigen stempel. 
Vrucht droog (een doosvrucht) of vleezig (een bes) met 4-5 hokjes, ieder 
met 1 of meer zaden. 

Overzicht der onderfamiliën der Ericaceae. 

A. Overblijvende planten of halve heesters, die soms saprophytisch of ook parasitisch 
leven. Bladen verspreid, gesteeld en vlak of schubvormig. Kelk uit 4 of 5 bijna of 

geheel vrije bladen bestaand, onderstandig. Bloemkroon losbladig. Helmhokjes zonder 

aanhangsels. Stuifmeelkorrels soms vrij. Doosvrucht door middendeeling der hokjes 

Ópenspringend. Zaden zeer klein, op ijzervijlsel gelijkend. Kiem zeer klein, zonder 

BAAMODDEN Se Ne eea ee es ee ea KOnderfamiltesBicolezerlind) 

Gesl. Pírola, Ramischia, Monotropa. 

B. Houtige gewassen. Bloemen 2-slachtig, meest regelmatig, 4- of 5-, zelden 6-tallig. Kelk 

onder-, zelden bovenstandig, 4-6-spletig of slechts getand. Kroonbladen zelden vrij, 

Meeldraden meest dubbel zooveel als bloemkroonslippen. Helmknopjes vaak door een 

spits aanhangsel aan iedere helft 2-hoernig, aan den top met een porie of met een tot 

aan den voet reikende spleet openspringend. Stuifmeelkorrels 4 bijeen. Vruchthokjes 

evenveel als bloemkroonslippen, voor deze staand, meest meerzadig. Zaden hangend, 

omgekeerd. 

a. Knoppen met knopschubben. Bladen vlak, verspreid. 

aa. Bloemkroon afvallend, boven- of onderstandig, de oneven slip naar voren 

gericht. Vrucht een bes, een steenvrucht of een door middendeeling der 

hokjes openspringende doosvrucht. . . . …. Onderfamilie Vaccinieae D. C. 

Gesl. Vaccinium, Andromeda. 

bb. Bloemkroon iets symmetrisch, afvallend, de oneven slip naar de as gekeerd. 

Helmknopjes zonder aanhangsels, de helften aan den top met een ronde 

opening openspringend. Stuifmeel met kleverige draden er tusschen. Doos- 

vrucht aan de tusschenschotten openspringend. 

Onderfamilie Rhodoraceae Klotsch. 

Gesl. Clethra. 
b. Blad- en bloemknoppen zonder schubben. Bladen naaldvormig, blijvend, ín kransen. 

Bloemkroon blijvend, onderstandig, in den knoptoestand (links) gedraaid. Helm- 

knopjes met lange, zijdelings staande gaten openspringend. Doosvrucht door 

middendeeling der vruchtbladen openspringend of de kleppen van de tusschen- 

schotten loslatend . . . . . . « . … … « … « … Onderfamilie Ericeae Lindl. 

Gesl. Calluna, Erica. 

Biologische bijzonderheden. Evenals bij de meeste planten, die op den 
humusrijken bodem der bosschen en heiden groeien, vindt men bij alle 
Ericaceae een eigenaardig samenleven van de wortels dezer planten met 

1* 
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schimmelmyceliën, zoog. mycorrhizen. Men vindt nl. bij deze planten de 
bijzonder wijde opperhuidscellen van den wortel gevuld met kluwens schim- 

meldraden, die onderling ook door draden verbonden zijn en tevens door 
enkele draden samenhangen met myceliumdraden in den bodem. Men noemt 
ze hier endotrophe mycorrhizen, in tegenstelling met de ectotrophe, die bij 

andere planten (zie Deel Il, blz. 3) voorkomen. 
Wat de beteekenis is van deze schimmels, is nog niet geheel bekend. 

Sommigen meenen, dat het protoplasma, dat die schimmeldraden bereid 

hebben, door de planten wordt opgenomen, zoodat zij alleen aan de 

planten, waarin zij leven, ten goede zouden komen. Zij zouden dus de in 

den humus aanwezige voedingsstoffen geschikt maken voor de planten, 
waarin zij leven. Anderen meenen, dat zij het zijn, die aan de planten 
het water en de zouten toevoeren, daar er geen of weinig wortelharen 
aanwezig zijn. Zeker schijnt het uit proefnemingen te zijn gebleken, dat 
de planten zonder die mycorrhizen niet kunnen leven (zie ook bij Monotropa). 

Bij tal van andere bosch- en heideplanten, zooals Empetraceae, Orchi- 
daceae en vele andere, zijn ook dergelijke endotrophe mycorrhizen aange- 

troffen. 

Tabel tot het determineeren der geslachten der Ericaceae. 

A. Kruidachtige planten. Vruchtbeginsel bovenstandig. Doosvrucht 4-5-hokkig. 
a. Planten met groene, glanzende bladen. Heimknopjes gescheiden, ieder aan den 

top met een opening openspringend. 

aa. Geen onderstandige schijf. Stuifmeelkorrels in hoopjes van 4 samenhangend. 
Pirola blz. 5. 

bb. Een onderstandige, 10-deelige schijf. Stuifmeelkorrels afzonderlijk. Bloemen 

in een naar eene zijde gekeerden tros. Kroonbladen groenachtig. 
Ramischia blz. 9. 

b. Planten zonder groene, slechts met schubachtige bladen. Helmhokjes boven ver- 

bonden, met een halvemaanvormige spleet openspringend. Stuifmeelkorrels afzon- 

derlijkeet enk AN Eder ver deter oat Helde une ndghake den de oen plan ke oe MT ODO DON 

B. Heesters, kleinere of grootere. 

a. Vruchtbeginsel onderstandig. Vrucht bes- of steenvruchtachtig. Vaccinium blz. 12. 

b. Vruchtbeginsel bovenstandig. 

aa. Helmknopjes met 2 spitse aanhangsels. Meeldraden 8 of 10. 

aaa. Bladen vlak, lederachtig. Meeldraden 10. Kelk 5-spletig. Bloemkroon 

klokvormig tot bolrond, 5-spletig. Doosvrucht 5-hokkig. 
Andromeda bliz. 18. 

bbb. Bladen smal, min of meer naaldvormig. Bloemkroon vergroeidbladig: 
Meeldraden 8. Doosvrucht 4-hokkig. 

a. Kelk 4-spletig, bloemkroonachtig. Bloemkroon diep 4-spletig, korter 

dan de kelk. Doosvrucht tegenover de tusschenschotten opensprin- 
gend, de kleppen van de tusschenschotten loslatend. 

Calluna blz. 19. 

f. Kelk 4-bladig of 4-spletig. Bloemkroon langer dan de kelk, 4-tandig. 

Doosvrucht door middendeeling der hokjes openspringend, de tus- 

schenschotten dus op het midden der kleppen staand. 
Erica blz. 22. 

bb. Helmknopjes zonder aanhangsels. Meeldraden 10 of 5. Bladen elliptisch tot 

spits eirond-wigvormig, aan den voet gaaf, verder scherp gezaagd. Bloemen 

wit, in rechtopstaande trossen . . … one eee rv Clethra DIZR24n 

Voorkomen der Ericaceae. Zijn Calluna en de Ericasoorten echte heide- 
planten, de meerderheid der andere soorten zijn op meer beschaduwde en 
meer vochtige plaatsen aangewezen. Vaccinium Myrtillus en V. Vitis idaea 
groeien op droge plaatsen in bosschen, de Pirolasoorten, Ramischia en 
Monotropa groeien ook in bosschen, doch meest op meer vochtige plaatsen, 
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de eerste ook veel in duinvalleien. Eindelijk zijn Vaccinium uliginosum, 

V. Oxycoceus, V. macrocarpon en Andromeda polifolia echte veenplanten. 

1e Pirola*) Tru. “Winteneroen: 

Bloemen regelmatig. Kelk blijvend, bijna tot aan den voet 5-deelig. 

Kroonbladen 5. Meeldraden 10, in 2 rijen staand. Stamper 1 met boven- 

standig vruchtbeginsel, draadvormigen stijl, zelden zonder stijl, met 5- 

lobbigen stempel. Vrucht een 5-hokkige, bijna bolronde, hoekige doosvrucht, 

die met 5 kleppen openspringt. De kleppen blijven boven en beneden 

verbonden en dragen de tusschenschotten op hun midden. Kiem van het 

zaad zeer klein, zonder zaadlobben, zonder dat in het pluimpje reeds stengel 

en blad te onderscheiden zijn. 
Bloemen wit, rose of geelachtig, alleenstaand of in schermen of lang- 

gesteelde trossen. 
Bladen meestal van verscheiden achtereenvolgende jaren aanwezig, alleen 

aan den voet van den stengel tot rosetten opeengehoopt, het adernet aan 

de bovenzijde meer uitstekend, soms in kransen. 
Bladen gesteeld, gaafrandig of getand. 
Kruidachtige, onbehaarde planten met dunnen, verlengden, horizontalen 

wortelstok. | 

Biologische bijzonderheden. De Pirolasoorten hebben voor hunnen groei 

een humusrijken bodem absoluut noodig. Zij leven in de resten van de 
vorige vegetatie en voeden zich waar- 
schijnlijk ook met den humus (faculta- 
tieve saprophyten). 

De helmknopjes hebben in de bloem- 
knoppen nog een geheel anderen stand 
dan later. Zij zijn aan den helmdraad 
slechts in een punt bevestigd en hangen 
eerst aan de buitenzijde van dien draad 
neer. Later duikelen zij om dat punt 
om, zoodat het breedste einde, dat eerst 
naar den top der bloem was gericht, nu Figel, 

Doosvruchten van Pirola. 
naar den voet komt te staan en het 1bij dibog weke Wokeieeeeneen 
smalle deel, dat 2 poriën bezit, voor 

ieder der hokjes 1, naar den top gekeerd wordt. Het stuifmeel is tot 

hoopjes van 4 korrels vereenigd. De stempels zijn zeer kleverig. 

De stelen der bloemen blijven na den bloei naar beneden gekromd en 

de spleten in de vrucht komen aan den voet van deze. Dit is gunstig 
voor de verspreiding der zaden, maar er is zoo groot gevaar, dat er water 

in de vrucht komt. Dit wordt belet, doordat de spleten zich bij regen- 

achtig weer sluiten (fig. 1). 
De zaden zijn zeer licht en worden daardoor gemakkelijk door den wind 

over groote afstanden verspreid. 

Volksnamen. Op Terschelling worden de soorten van dit geslacht parel- 

bloem genoemd. 

1) verkleinwoord van het Latijnsche pirus: peer en slaat op de overeenkomst in vorm 

en in glans der bladen met die van den pereboom. 
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Tabel tot het determineeren der soorten van het geslacht Pirola, 

A. Wortelstok draadvormig, kruipend, vertakt. Bloemen een naar alle zijden gekeerden 

tros vormend. Helmdraden priemvormig, van den voet af opstijgend. Doosvrucht 
hangend. Randen der kleppen door een viltwerk van vezels verbonden. 

a. Bloemkroon open, klokvormig, vrij groot. Meeldraden naar boven, stijl naar be- 

neden gekromd, de laatste aan den top verdikt, ín een kraag, die breeder is dan 

de rechtopstaande stempels, eindigend. Kelkslippen lancetvormig, toegespitst, aan 

denstopsteruggekromd..n nn ee ee Ee rotundifolta mb IzeNne 

b. Bloemkroon bolrond-klokvormig. Meeldraden gelijkmatig samenneigend. 

aa. Kelkslippen eirond-lancetvormig, aan den top iets afstaand. Stempels omstreeks 

even breed als of iets smaller dan de stijlkraag. Stijl langer dan de bloemkroon. 

P. media blz. 7. 

bb. Kelkslippen driehoekig-eirond, aangedrukt. Stempels dubbel zoo breed als 

de stijl, die geen kraag draagt. Stijl korter dan de bloemkroon. 

P. minor blz. 7. 

B. Plant alleen door wortelknoppen overblijvend. Stengel onvertakt met een eindelingsche 

bloem. Helmdraden aan den voet driekant, daar naar buiten gebogen. Doosvrucht 

rechtopstaand. Randen der kleppen zonder viltwerk van vezels. Kelkslippen eirond, 

afgerond stomp. Kroonbladen vlak uitgespreid. Stempels 3-maal zoo breed als de stijl. 
P. uniflora blz. 8. 

P. rotundifôlia') L. Rondbladwintergroen (fig. 2). 

Uit den ver kruipenden wortelstok, die met enkele langwerpige of eirond- 

lancetvormige, spitse, witvliezige, rechtopstaande schubben bezet is, komt 

aan den top een rechtopgaande, stompkantige 

bloemstengel en een roset van wortelbladen, waar- 
van de onderste vaak nog van het vorig jaar zijn 
blijven zitten en wat verkleurd zijn. De bloem- 
stengel is driekantig, de 3 kanten komen als lijsten 

te voorschijn. 
De bladen zijn 6-12 in getal, langgesteeld, groot, 

glad, glanzend, rondachtig of ovaal, meest met 
stompen top, onduidelijk gekarteld, korter dan de 
steel, zwak lederachtig, rechtopstaand, aan weers- 

zijden kaal. 
Aan het bovenste deel van den bloemstengel 

zitten de kortgesteelde, knikkende bloemen in een 
langgerekten, lossen tros. De bloemsteeltjes zijn 
iets naar beneden gekromd en dragen ieder aan 

den voet een lijn-lancetvormig, spits schutblaadje. De kelk draagt spitse, 

lancetvormige slippen, die meer lang dan breed zijn en half tot */; maal 

zoo lang als de bloemkroon zijn. De bloemkroon is wit, soms roodachtig, 

iets welriekend, en bestaat uit omgekeerd eironde blaadjes. 
De meeldraden zijn 10 in getal, zij zijn eerst naar beneden, 
dan naar boven gebogen. Zij hebben bruine, langwerpige 
(fg. 3), met 2 poriën openspringende, niet ver onder den 
top vastgehechte helmknopjes. De stijl is naar beneden 

Fig. 3. gebogen (fg. 2), aan het einde boogvormig gekromd, 
orelmknopie wan: langer dan de bloemkroon en eindigt in een kraag, waar 

“boven de 5 opgerichte, ten deele vergroeide stempels uit- 
steken. De doosvrucht is neergedrukt-bolrond, iets stekelpuntig door den 
blijvenden voet van den stijl, 5-hokkig en springt met 5 spleten open, 

Pirola rotundifolia 

Fig. 2. 

1) rotundifolia — rondbladig. 



FAMILIE 82. — ERICACEAE. — Ĳ 

doordat de 5 kleppen aan den topen aan den voet verbonden blijven, zij 
dragen in het midden het tusschenschot. De zaden zijn talrijk, klein, 
bolrond, netachtig. 2%. 1,5-3 dM. Juni, Juli. 

Biologische bijzonderheden. De witte, open, klokvormige bloemen zijn 
eerst voor kruis-, later voor zelfbestuiving ingericht. Zij bevatten geen 
honig, rieken iets en zijn homogaam. Eerst is d 
de top van den stijl bijna recht naar beneden RENE 
gericht of geheel bovenaan zwak naar boven SS 
gekromd, zoodat het neervallende stuifmeel wel 
8 mM van den stempel blijft (fig. 4, /). Nu 
kunnen dus insecten kruisbestuiving bewerken. dE 
Later buigt zich de stijltop naar boven, zoodat Dinan 
de stempel recht onder de helmknopjes komt te _ 7 Meeldraden en stamper in het 

B 7 Nen begin van den bloei. hagen: (fie- 4, 2) en kan dus spontane zelfbe- °$' Dezelfde deelen later in den 
stuiving plaats hebben. bloeitijd. 

Daar er in de bloemen weinig insecten komen, zijn zij meestal op de 
zelfbestuiving aangewezen. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. Deze soort komt in geheel 
Europa op vochtige plaatsen in bosschen en op begroeiden zandgrond voor. 

Bij ons is zij vrij algemeen, het meest op diluvialen zandgrond en in duin- 

pannen, soms ook op löss. 

P. média!) Sw. Middelst wintergroen (fig. 5). 
Deze plant heeft in den bodem een horizontalen, met enkele schubben bezetten wortel- 

stok en daaruit komt een wortelroset van bladen en een rechtopstaande, boven vaak rood- 

achtige bloemstengel. 
De bladen zijn groot, rondachtig, zeldzamer ovaal, met onduidelijke spits, zwak gekarteld, 

even lang als of korter dan de iets gevleugelde steel. 

De bloemen zijn vrij groot, witachtig rose en staan in een 

lossen veelbloemigen, naar alle zijden gekeerden tros. De 

kelkslippen zijn eirond-driehoekig, spits, aan den top terug- 

gekromd. De bloemkroon is klok-kogelvormig, open, 2 maal 

zoo lang als de kelk, de kroonbladen zijn samenneigend. 

De meeldraden neigen ook samen, zij hellen niet naar eene 
zijde over en de helmknopjes zijn in de bloemkroon opge- 
sloten. De stijl is nauwelijks gebogen (fig. 5), steekt uit de 

bloemkroon, is ten slotte langer dan het vruchtbeginsel, aan 

den top ringvormig tot een kraag verdikt en draagt rechtop- 

staande, stervormige stempels, die smaller zijn dan de stijl- 

kraag. De doosvrucht is hangend. &. 1,5-3 dM. Juni, Juli. 

Deze soort is omstreeks even hoog als P. rotundifolia, 

heeft ook even groote, cirkelronde of rond-eironde bladen, 

die aan den rand, waar de bladnerven eindigen, een kliertje Pirola media 
bezitten. De bloemtros is echter armer aan bloemen en de Fig. 5. 

bloemen staan in grootte in tusschen die van P. minor en 

P. rotundifolia, doch staan even los als bij de laatste. Van P. rotundifolia is de plant te 

onderscheiden door de iets gevleugelde bladstelen, door de samenneigende kroonbladen en 

den rechten stijl, van P. minor door de lossere bloeiwijze, de open en bijna dubbel zoo 

groote bloemkroon en den reeds dadelijk uitstekenden, rechten stijl. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in bosschen in Midden- en 

Noord-Europa voor, doch meer in het Oostelijk deel. Zij wordt opgegeven als bij ons te 

zijn gevonden in de Geldersche dennenbosschen, doch die opgave is waarschijnlijk onjuist. 

P. minor?) L. Klein wintergroen (fig. 6). 
Uit den kruipenden wortelstok, die eenige schubben draagt, komt een 

1) media — middelste. 2) minor — klein. 
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wortelroset van bladen en de rechtopstaande, ongelijk driezijdige stengel , 
die in het bovenste deel iets roodachtig is. De bladen zijn vrij groot, 
rondachtig of ovaal, vaak met een stompen top, vlak gekarteld, korter dan. 

de steel, onbehaard en minder stijf dan bij de 
andere soorten. 

De bloemen zijn klein en staan in een dichten, 
niet eenzijdigen, tamelijk rijkbloemigen tros, aan. 
steeltjes, die omstreeks evenlang zijn als de 
bloemen, doch iets korter dan de lijn-lancet- 
vormige, groene schutbladen, die aan den voet 
dier steeltjes staan. De kelkslippen zijn breed 
ovaal-driehoekig, spits, aan den top opgericht, 
roodachtig. De bloemkroon is lichtrose of wit, 
klokvormig-bolrend, 3 maal zoolang als de kelk, 
met samenneigende kroonbladen. De meeldraden 
zijn samenneigend, korter dan de bloemkroon 
en hebben 2-hokkige helmknopjes, die boven 2 
korte, rechte hoorntjes dragen. De stijl is recht, 

rechtopstaand, steekt niet buiten de bloemkroon uit, is korter dan het 

vruchtbeginsel en aan den top niet tot een kraag verdikt. De stempels zijn 
stervormig uitgespreid, breeder dan de stijl. De doosvrucht is hangend, 
5-hokkig, 5-kleppig (fig. 6). De zaden zijn klein, talrijk, bolrond, net- 
aderig. 2. 7-22 cM. Juni, Juli, vroeger dan P. rotundifolia. 

De plant gelijkt veel op P. media, doch is veel kleiner en de bloemen 
zijn meest wat rose. 

Pirola minor 

Fig. 6. 

Biologische bijzonderheden. De bloemen bevatten geen honig en zijn homo- 
gaam. De 5 stempellobben scheiden veel kleverige vloeistof af, die waar- 
schijnlijk door de bezoekers afgelikt wordt en daarna zoeken zij stuifmeel 
en bewerken daarbij kruising. Bij uitblijvend insectenbezoek valt het stuif— 
meel op de uitstaande stempels en heeft zoo spontane zelfbestuiving plaats. 
Bezoekers zijn ook hier weer weinig waargenomen. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in bijna geheel 
Europa in bosschen voor. Zij is bij ons vrij algemeen , 
vooral op diluvialen zandgrond, verder, niet veel, 

in de duinen en op lössgrond op een paar plaatsen. 

P. uniflóra!) L. Eenbloem-wintergroen (fig. 7). 
De kruipende wortelstok dezer plant is 2-5 cM lang en 

met 1-3 lancetvormige schubben bezet. Daaruit komt een 

bloemstengel en een roset van bladen voor het volgende jaar. 
De bladen zijn voor het meerendeel wortelstandig, rondachtig 

of rondachtig-spatelvormig, gekarteld-gezaagd, even lang als 

de steel, iets lederachtig. 

Aan den top van den stengel zit slechts eene groote bloem, 
die grooter is dan bij een der andere soorten. Deze is wit, 
uitgespreid, riekt naar citroen en lijkt oppervlakkig gezien 

wel wat op de bloem van Parnassia. De kelkslippen zijn 

Pirola uniflora gewimperd, de kroonbladen sterk uitgespreid, vlak, 3 maal 

Erens zoo lang als de kelk. De meeldraden zijn niet samenneigend, 
de helmdraden aan den voet naar buiten gekromd, driekantig, niet verbreed, de helm- 

knopjes dragen 2 uitstekende hoorntjes. De stijl is langer dan de bloemkroon met 5 groote, 

uitgespreide stempels (fig. 7). De doosvrucht staat rechtop. 4. 5-10 cM. Mei, Juni. 

1) uniflora —= eenbloemig. 
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Bij het bewaren der plant in het herbarium wordt het papier, vooral door den stengel, 
rozerood gekleurd. 

Biologische bijzonderheden. De knoppen, die op het punt staan om open te gaan of die 

pas zijn opengegaan, zitten aan half cirkelvormig gebogen stelen, dus knikkend, met de 

opening naar beneden (fig. 8, 1). De stijl staat recht naar beneden. De helmdraden zijn 
S-vormig gekromd, zoodat 
de gaten der hokjes naar 

boven staan en het stuif- 
meel er niet uit kan. In- 

secten, die van onderen 
komen, strijken eerst langs 

de stempels en brengen 
dan de helmknopjes, door o 
er tegen te stooten, tot Pirola uniflora 

omvallen en worden dan Fig. 8. 

bestrooid met stuifmeel, / doorsnede door een knop, die op het punt staat open te gaan, 
ii di zg 2 bloem in het begin van den bloei in doorsnede, 3 bloem 

Zoo at er DE ie WIJZE tegen het einde van den bloei, in doorsnede. 
kruisbestuiving plaats heeft 
(fig. 8, 2). Tijdens den bloeitijd wordt de boogvormige kromming van den bloemsteel 

kleiner, zoodat de bloem nu schuin naar beneden gekeerd is (fig. 8, 3). De stijl komt nu 

ook schuin te staan en daardoor onder de helmknopjes, zoodat deze er hun stuifmeel op 

kunnen strooien en zoodoende zelfbestuiving kan plaats hebben. 

De zaden wegen slechts 0,000004 G. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt vooral in Midden- en Noord- 

Europa in vochtige bosschen voor. Reeds Boerhave vermeldt deze plant als in ons land 

voorkomende, zij was echter vroeger alleen vermeld als in 1849 gevonden te zijn bij Ap- 

pelscha en het was nog niet eens zeker of de daar gevonden plant wel P. uniflora is. Nu 

is zij echter bij Denekamp gevonden. 

2. Ramíschia') Opiz. 

R. secúnda?) Greke. (Pirola secúnda L.). Ramischia (fig. 9). 
Deze plant heeft een liggenden of kruipenden wortelstok, die vrij kort is. Daaruit komt 

een al of niet vertakte, tweekantige, gladde, bruine stengel, die beneden met groene, ovale, 

spitse, zittende, onbehaarde, circa 2-3 mM lange schubbetjes bezet is en hoogerop gewone 
bladen draagt, terwijl hij bovenaan roodachtig is en van af- 

stand tot afstand met verspreide schubbetjes bezet is, die 

wel wat op de onderste gelijken. De bladen zijn eirond- 

lancetvormig, onbehaard, fijn gekarteld-gezaagd, meest spits, 

langer dan de steel. 
De bloemen zijn klein en staan in een eenzijdigen, dichten, 

veelbloemigen, eerst knikkenden, later rechtopstaanden tros. 
De kelkslippen zijn driehoekig, spits, getand. De bloemkroon 

is klokvormig, licht geel-groenachtig. De kroonbladen zijn 

samenneigend, 4-5 maal zoo lang als de kelk. De meeldraden 

hebben lijn-priemvormige helmdraden, die van den voet af 
opstijgen en helmknoppen, die uit de bloemkroon steken en 

aan den top met poriën openspringen. Aan den voet zitten 

om het vruchtbeginsel 10 kleine honigkliertjes. De stijl is 
langer dan de bloemkroon, in de bloem iets naar boven ge- 

bogen, zonder kraag aan den top. De stempels zijn ster- Ramischia secunda 
vormig uitgespreid, 5 in getal, dubbel zoo breed als de stijl Fig. 9. 

(fig. 9). De doosvrucht is hangend, de randen der kleppen zijn 

door een viltwerk van vezels onderling verbonden. 24. 7-20 cM. Juni, Juli, tegelijk met 
P. minor. 

Door de meestal spitse bladen en de helderder groene kleur is deze plant gemakkelijk 

van de Pírolasoorten te onderscheiden. Zij gelijkt het meest op P. minor, maar is er ook 

o.a. van te onderscheiden door de veel smallere stempels en door de afwezigheid van de 
buisvormige verlengsels aan de helmknopjes. 

1) naar prof. F. A. Ramisch, te Praag. 2) secunda —= naar eene zijde gekeerd. 
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Biologische bijzonderheden. De helmknopjes lijken bij deze soort wel wat op strooi- 

bussen en worden door S-vormig gekromde en als een veer gespannen helmdraden ge- 

dragen en door de aangedrukte kroonbtaden in dien stand 

gehouden (fig. 10, 1). Zoo gauw echter insecten in de 
klokvormige bloemkroon dringen en daarbij de kroonbladen 
verschuiven, strekken zich de tot nu toe gespannen ge- 

houden S-vormige helmdraden recht, de strooibussen vallen 
nu om met de gaten naar beneden gericht en strooien hun 

stuifmeel op het insectenlichaam (fig. 10, 2). Bij het be- 

Á zoek in een volgende bloem gaat dit op den stempel van 

Ramischia secunda deze over Heeft er geen insectenbezoek plaats, dan strekken 

Fig. 10. zich toch ten slotte de helmdraden, drukken de kroon- 
1. een deel der kroonbladen en bladen uiteen en steken uit de bloem. De helmknopjes 

meeldraden weggesneden, 2. de- varen nu van zelf om en het uitvallende stuifmeel valt uit 
zelfde bloem maar door het ophef- 
fen van een kroonblad is het tot hooger staande bloemen op de stempels van lager staande 
zoolang daardoor vastgehouden wit dezelfde bloeiwijze. 
helmknopje omgevallen en laat 

stuifmeel vallen. Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt 
in geheel Europa in bosschen voor en is bij ons alleen te Hummelo (kasteel Enghuizen) 

gevonden. 

ò. Monótropa !) L. 

M. Hypopitys®) L. Stofzaad (ig. 11). 

Deze plant heeft vleezige, dikke, veelvoudig vertakte wortels en een 
vleezigen, onvertakten, geelwitten, rechtopstaanden stengel, die bij het 
drogen bruin of zwart wordt en vooral beneden vrij dicht met rechtop- 
staande, eirond-langwerpige schubben bezet is. 

De bloemen vormen een dichten, knikkenden, eenzijdigen tros, die na 

den bloei los wordt en zich opricht. De bloemen 
zijn bijna regelmatig, kort gesteeld, geelachtig-wit en 
rieken niet onaangenaam. De topbloem is 5-, de 

zijbloemen zijn 4-tallig. De schutbladen zijn bijna 
ruitvormig of omgekeerd eirond. De kelk is gekleurd, 
4-5-bladig met lijnvormige blaadjes en blijft na den 
bloei verdroogd zitten. De bloemkroon is 4-5-bladig, 

iele klokvormig, de kroonbladen zijn getand, aan den 
y ‚\\t voet bultig, bijna gespoord, zij zijn samenneigend. 

{|} De meeldraden zijn 8-10 in getal en staan in 2 kran- 
sen. Het vruchtbeginsel is bovenstandig, draagt een 
rechten, trechtervormigen stijl en deze een ronden, 
4-5-lobbigen, gelen stempel (fig. 11). De vrucht is 
een eironde, veelzadige, onvolkomen 4-5-hokkige 

doosvrucht, die met 4-5 kleppen openspringt. De kleppen dragen in het 
midden de slechts beneden met de middenzuil verbonden tusschenschotten. 
Voor ieder hokje van de vrucht zitten 2 klieren. Aan de kiem is geen 
scheiding in stengel en blad waar te nemen, zij bestaat slechts uit eenige 
cellen. 2. 10-25 cM. Juni—Augustus. 

De plant ziet er uit als een Orobanchesoort, maar is van dit geslacht 

dadelijk te onderscheiden door de regelmatige bloemen. 
Men onderscheidt 2 vormen: 
z. glábra®) Bernh. (M. hypoxya*) Spr, M. hypophégea®) Wallr.). Plant 

kaal. Kleur zuiver wit. Doosvrucht meer rondachtig met verheven puntjes. 

LAN 
NUE 

Monotropa Hypopitys 

Fig vil: 

1) van monos: alleen en tropos: levenswijze, om den eenzamen stand in bosschen. 

2) Hypopitys — onder dennen groeiend. 5) glabra — onbehaard. t) hypoxya = 

onder beuken groeiend. 5) hypophegea — onder beuken groeiend. 
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4. hirsúta!) Roth. (M. hypopítys L.). Spil van den tros, kroonbladen 
en meeldraden kort behaard. Schutbladen gewimperd. Doosvrucht meer 
langwerpig. 

Biologische bijzonderheden. Het stofzaad is een zeer merkwaardige plant, 

wat hare voeding betreft. Het deel boven den bodem is geheel bleek, de 
stengel is dik, vleezig, sappig, sterk bezet met vliezige, doorschijnende 
schubben in plaats van bladen en aan den top haakvormig omgebogen. 
Half bedekt door de schubben ontwikkelen zich aan den stengeltop de 
cylindrische bloemen, die met de opening naar beneden zijn gericht. Eerst 
in den herfst, als de vruchten rijp zijn, strekt zich de stengeltop, de stengel 
wordt bruin en verdroogt en in den winter blijven onder den bodem de 
wortelmassa’s over, die er als een koraalstok uitzien en uit veelvuldig ver- 

takte, korte, dikke, vleezige deelen bestaan. leder dier worteltakjes is om- 

geven door een mantel van mycelium. De draden daarvan dringen wel 
niet in het wortelweefsel, maar sluiten zoo dicht tegen de opperhuidscellen, 
dat er wel geen twijfel aan kan bestaan of de plant ontleent daaraan al 
haar voedsel, daar zij zelf door het ontbreken van bladgroen dit niet kan 
bereiden. Vrij zeker leeft dit mycelium van den humus in den bodem en 
daar de Monotropa weer daarvan leeft, hebben wij hier het merkwaardige 

geval van een parasiet, die op een saprophyt leeft. 
Volgens sommige onderzoekers zou de Monotropa in het eerst op boom- 

wortels leven en zou zich eerst later het zwammycelium ontwikkelen (dus 
ectotrophe mycorrhizen). 

De bloemen zijn bleekgeel en homogaam. Zooals reeds is medegedeeld 
is de topbloem 5-tallig, terwijl de zijbloemen 4-tallig zijn. De eerste heeft 
10, de andere hebben 8 kleine, langwerpige honigkliertjes aan den voet 
van het vruchtbeginsel, zij reiken tot in de bulten der kroonbladen en daar 
wordt de honig geborgen. 

De rechtopstaande kroonbladen sluiten zijdelings dicht aaneen, zoodat er 

een 4-5 mM wijde opening blijft, die door den 3-3!/> mM breeden stempel- 
kop bijna geheel is gesloten. Een insect moet een minstens 10 mM lange 
slurf hebben om den honig te bereiken. Van onderen is de stempelkop 

door witte haren omsloten, die verhinderen, dat er stuifmeel uit dezelfde 

bloem op den stempel komt, terwijl ook daardoor kleine insecten, die voor 
de bestuiving geen dienst doen, niet bij den honig kunnen komen. De 
helmknopjes staan op de hoogte van die haren en springen naar buiten open. 

Bezoekende insecten raken eerst met hun kop den stempel aan en geven 
daaraan stuifmeel af uit vroeger bezochte bloemen. Tevens maakt het 
stempelvocht hun kop kleverig, zoodat het witte stuifmeel, waarlangs zij 

daarna strijken, er aan blijft kleven. Kruisbestuiving is daardoor verzekerd, 
terwijl spontane zelfbestuiving uitgesloten schijnt. 

De zaden zijn zeer licht (0,000003 G) en worden gemakkelijk door den 
wind verspreid. 

Als alle boschplanten al verdord of geel geworden zijn, nemen de Mono- 
tropa’s en de evenzeer niet groen gekleurde paddestoelen, welke geen van 
beide van het licht afhankelijk zijn, hun intrek in de bosschen. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in geheel Europa 
in bosschen voor. Bij ons is zij op diluvialen zandgrond bijna uitsluitend 

1) hirsuta = ruw behaard. 
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in Gelderland, Overijsel en Utrecht gevonden en verder in de duinen. De 
vorm 2. glabra is vrij zeldzaam en komt het meest in beukenbosschen voor, 
de vorm 4. hírsuta is evenzeer vrij zeldzaam en is het meest in dennen-— 
bosschen te vinden. 

4. Vaceínium ) L. Boschbes. 

Kelk met 4- of 5-deeligen, vliezigen zoom, zeldzamer zonder insnijdingen. 
Bloemkroon 4-5-tandig of -deelig, kroes- of klokvormig. Meeldraden 8 of 
10, de helmknopjes versmallen zich naar boven in 2 uitsteeksels, aan wier 

toppen zich een schuin afgeknotte opening bevindt. Onder deze uitsteeksels 
bevinden zich vaak op den rug 2 naar buiten gerichte, vaak iets naar 
boven gekromde spitsen. Vrucht een bolronde, boven met een navel voor- 

ziene bes met 4 of 5 meerzadige hokjes. 
Bloemen wit of rose, kortgesteeld, hangend. 
Bladen kortgesteeld, gaafrandig of getand. Vertakte heestertjes. 

Biologische bijzonderheden. De bladen bij Vaccinium Vitis idaea, V. uli- 
ginosum en V. Oxycoccus, dus bij die soorten, welke vooral op vochtige 
plaatsen leven, zijn geheel met een waslaag overtrokken. Deze dient 
waarschijnlijk om te zorgen, dat de huidmondjes niet door opvallend water 
verstopt raken. Ook hebben V. Vitis idaea en V. Oxycoccus leerachtige 
bladen, doch dit staat waarschijnlijk in verband met het in groenen staat 
overwinteren van deze. 

De vruchten worden door verschillende vogels, o. a. duiven, lijsters en 

patrijzen gegeten en zoo de zaden verspreid. 

Gebruik. Vooral de bessen van V. Myrtillus worden bij ons verzameld 
en gegeten. Ook worden ze veel gebruikt voor het kleuren van kunstwijn. 

De bessen van V. Vitis idaea zijn zuur en worden met suiker wel inge- 
maakt (in Duitschland: Preisselbeeren), ook gebeurt dit wel met die van 
V. Myrtillus. De bessen van V. uliginosum zijn flauw van smaak, die van 
V. Oxycoecus zijn, als de vorst er over heen is gegaan, eetbaar. De bessen 
van V. macrocarpon worden op Terschelling gekweekt en naar Engeland 
verzonden, waar zij gebruikt worden voor het maken van jam. 

Volksnamen. De naam boschbes is het meest algemeen, in Twente 
spreekt men van kroozen, in Oostelijk-Drente van bleeken, in den Achter- 

hoek van Gelderland van bikbèzen. 

Tabel tot het determineeren der soorten van het geslacht Vaccinium. 

A. Stengel rechtopstaand of opstijgend. Bloemkroon kroes- of klokvormig. 
a. Takken in een zachte doornpunt eindigend. Bladen afvallend, vlak. Bloemen aan 

de eenjarige takken, meest in de bladoksels, hangend, meest 5-tallig. Bloemkroon 

kroesvormig. Helmknopjes aan de rugzijde met 2 naalden. 
aa. Takken scherpkantig. Bladen eirond of langwerpig-eirond, spits, klein ge- 

karteld-gezaagd, lichtgroen. Kelkzoom ongedeeld. Bloemkroon bolrond-kroes- 
vormig. MEEO ERS rh Ae Vv. Myrtillas blz. 13. 

bb. Takken rond. Bladen elliptisch of omgekeerd-eirond, stomp, gaafrandig, van 

onderen blauwgroen. Kelkzoom 5-deelig. Bloemkroon eirond-kroesvormig. 
V. uliginosum blz. 14. 

1) door verbastering uit het Grieksche huakinthos ontstaan, waarmede o.a. een heester 

met bessen, die een purperen kleurstof leverde, bedoeld werd, waarschijnlijk onze Vacci- 
nium Myrtillus. 
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b. Bladen steeds groen, met omgerolden rand. Bloemen in trossen, die aan het eind 

der takken van het vorig jaar staan, 4-tallig. Bloemkroon klokvormig. Helmknopjes 

zonder naalden. Takken rond. Bladen omgekeerd eirond of elliptisch, stomp, 

meest onduidelijk gekarteld, van onderen lichtgroen, onduidelijk geaderd, verspreid 

zwart klierachtig gepunt. Kelkzoom 4-deelig . . . . … … Ve. Vitis idaea blz. 15. 

B. Stengel draadvormig, kruipend. Bloemen 4-(5-)tallig. Bladen altijd groen blijvend. 

Bloemkroon stervormig, diep 4-5-deelig, met teruggeslagen slippen. 
a. Bladen klein (5-8 mM lang), eirond tot langwerpig, spits, met omgerolden rand, 

van onderen blauwgroen. Bloemen in 1-4-bloemige schermen, knikkend op de 

EEEN ee ee Oepeodens biz. 17. 

b. Bladen grooter (8-10 mM lang), langwerpig, stomp, met weinig omgerolden rand, 

van onderen witachtig. Bloemen alleenstaand in de bladoksels. 
V. macrocarpon blz. 18. 

V. Myrtillus*) L. Blauwe boschbes (fig. 12). 
De plant is een kaal, groen, dichtbebladerd heestertje met opgerichte, 

hoekig gevleugelde (fig. 12), groene takken en een rechtopstaand of op- 

stijgend, beneden bruingrijs stammetje. De wortel 
is houtig, loopt horizontaal in den grond, is ver- 
takt, rond, bruin. De bladen zijn vliezig, bijna 
zittend, afvallend, spits, eirond of langwerpig- 
eirond, fijn gekarteld-gezaagd met kleine, een klier 
dragende tandjes, vlak, beneden lichter groen en 

fijn generfd. 
De bloemen zijn alleenstaand of staan 2 bijeen, 

zij staan meest aan den voet van een bladdragenden 
tak en zijn hangend. De kelk heeft een bijna 
gaafrandigen zoom, de bloemkroon is bijna bol- 
rond, met samengetrokken opening, dus kroesvor- 
mig, met korte teruggebogen tanden (fig. 12) en is PE an 
groen, purper aangeloopen. De helmdraden zijn Sai 
kaal. De vrucht is besachtig, bolrond, rechtopstaand, 4-(5-6-)hokkig, 
zwartblauw, blauw berijpt, met purperkleurig sap, zelden rood, wit of 
zwart en onberijpt. Zij is gekroond door den kelkrand. fb. 1,5-3 dM. 
„Mei, soms, doch zelden in Augustus— October. 

Bij dezen heester sterven de takken na een zeker aantal jaren af. Er zijn 
dan echter al weer nieuwe uit den wortel ontstaan. 

Biologische bijzonderheden. De bladen staan verspreid, dus spiraalsgewijs. 
Het regenwater, dat er op valt, loopt langs den stengel door de geleidende 

groeven naar den bodem. 

De bloemen zijn zwak proterandrisch. Tusschen het oogenblik, dat de 

meeldraden hun stuifmeel ontlasten en dat, waarop de stempels geschikt 
zijn, om het op te nemen, verloopt 2-5 uur. De roodachtige bloemen vallen 

niet sterk op, doch zijn zeer rijk aan honig, die door een schijf op het 
vruchtbeginsel, om den stijl liggende, wordt afgescheiden. 

Terwijl de knoppen rechtopstaan en ook de bloemen eerst, krommen zich 
later de stelen zoo, dat de opening naar beneden is gericht, zoodat het 
stuifmeel dan tegen regen beschut is. 

De opening der bloem is nauw, zoodat alleen bijen, die een voldoend lange 
slurf hebben, om van buiten af bij den honig te komen, als bezoekers kun- 
nen optreden. De top van den stempel steekt iets uit de bloemen, wordt 

1) Myrtillus — kleine myrt. 
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dus door den kop van den bezoeker eerder aangeraakt dan de in de bol- 
vormige bloemkroon verborgen meeldraden, die om den stijl liggen (fig. 13). 

De hokjes openen zich aan den top en hebben ieder een 
lang uitsteeksel, dat tegen den wand van de bloemkroon 
aankomt. Een bij, die de slurf naar binnen steekt, stoot 
tegen een dier uitsteeksels, waardoor het droge, poeder- 
vormige stuifmeel op haar kop valt. Blijft insectenbezoek 

Fie13: uit, dan valt ten slotte van zelf stuifmeel op den stempel 
Bloem van Vaccinium rand, dus heeft dan spontane zelfbestuiving plaats. 

Myrtillus. De vruchten zijn, evenals die van V. uliginosum, zwart 
of blauwzwart. Als zij rijp zijn, is het loof vaak al wat geelrood getint en 
de kleur valt dan goed op, terwijl bij V. Vitis idaea het loof dan nog groen 
is, doch daar zijn de bessen dan ook rood van kleur. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in bosschen in 
Midden- en Noord-Europa voor en is bij ons in de bosschen op het diluvium 
en ook op lössgrond algemeen. 

Volksnamen. Het meest wordt boschbes gebruikt, ook vrij veel blauwe 
boschbes, in Friesland spreekt men van blebberbeien, blekbessen, heidebei 

en wilde palm, in het Oostelijk deel van Drente van bleeken en bleibers, 
in Twente van euverbeeren en kroozen, in het Oostelijk deel van Gelderland 
van bikbezen, bij Nijmegen van waldbeeren, in het Westelijk deel van Noord 
Brabant van klokkebeien, in het Oostelijk deel van palmbessen en stapele, 
in Utrecht, op de Veluwe en in Zuid-Limburg van blauwbessen, in Noord- 

Limburg van malbezen, mobelen en molbei, in Zuid-Limburg van molberen, 

(w)orbelen en walberen. 

V. uliginósum!) L. Rijsbes (fig. 14). 
Deze plant is een sterk vertakt heestertje met rechtopstaande, ronde, 

grijsachtige, niet gevleugelde takken. Zij is kaal en dicht bebladerd. De 
bladen zijn elliptisch of omgekeerd eirond, stomp 
of vrij vaak uitgerand, van boven donkerder 
dofgroen, van onderen blauwgroen en netvormig. 
geaderd, iets lederachtig, gaafrandig, vlak. 

De bloemen zitten meestal 1-2 bijeen, meest 
aan den top van een kort takje, zij zijn over- 
hangend. De kelkslippen zijn kort, afgerond, wit- 
achtig of rood gezoomd. De bloemkroon is 
eirond-kroesvormig, met korte en teruggeslagen 
tanden, wit of rose aangeloopen. De helmdraden 
zijn kaal. De vrucht is bolrond (fig. 14), van 
buiten als bij V. Myrtillus, doch van binnen 

Vaccinium uliginosum groenachtig-wit met kleurloos sap, zij is iets 
Allie grooter, door den kelk gekroond. De zaden zijn 

niervormig. bh. 3-12 dM. Mei, Juni, soms, doch zelden, in den nazomer. 

De plant vormt in het veen tot vingerdikke, horizontale, zich ver uit- 
spreidende, houtige stokken, waaruit telkens weer jonge takken komen. 
Dit is voor het leven der plant ook wel noodig, daar vele der oudere takken 

na eenige, vooral na ongunstige jaren, afsterven. 

1) uliginosum — moeras. 
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Biologische bijzonderheden. Zie over schimmelwoekeringen bij Vaccinium 
Vitis idaea. 

De wijze van bestuiving komt in hoofdzaak met die bij V. Myrtillus 
overeen, doch er zijn een paar verschillen. Eerstens staan de bloemen aan 

hoogere planten, zijn grooter in aantal en aan de zon- 
zijde rood gekleurd, vallen dus meer op. Verder is de 
opening der bloem 3 mM wijd, zoodat kleinere insecten 
er met den kop en het voorste deel van hun lichaam 

in kunnen dringen. De stempel steekt hier niet uit de 
bloem (fig. 15) en wordt nu toch ook aangeraakt door 

deze insecten, die kortere slurven hebben. Is dus V. 

Mvyrtillus geheel aangewezen op het bezoek van insecten 
met langere slurven, hier kunnen ook insecten met kortere 
slurven terecht. Fig. 15. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant uriginesum ns heter 
komt in Midden- en Noord-Europa in moerassige veen- nemen van het voorste 

é Ad Je eel der bloemkroon. 
streken en in bosschen op veengrond voor. Zij is bij 
ons zeer zeldzaam en bijna uitsluitend in het Oostelijk deel van Gelderland 
en verder bij Helmond en den Helder gevonden. 

Volksnamen. In Twente heet de plant rijsbes, in den Achterhoek van 

Gelderland spreekt men van stronkbèzen. 

V. Vitis idaéat) L. Roode boschbes (fig. 16). 
Bij dit heestertje wortelen de stengels aan den voet en hebben opge- 

richte, dunne, ronde, eerst groene, later roodbruine takken. De laatste 
zijn evenals de bladranden beneden en als de onder- 
zijde der bladnerven kort behaard. De bladen zijn 
van boven donkerder groen, van onderen bleek, zwak 
generfd en van klierpuntjes voorzien. Zij zijn blijvend, 
groen, glanzend, lederachtig, gesteeld, omgekeerd 
eirond of elliptisch, stomp of uitgerand met een klier- 
achtigen top, gaafrandig, met iets omgerolde randen. 

De bloemen staan in kleine, eindelingsche, dicht 

ineengedrongen, knikkende trossen. Zij zijn kort ge- 
steeld. De kelkslippen zijn kort driehoekig, spits, 
spaarzaam klierachtig gewimperd. De bloemkroon is 
wit, meest rose aangeloopen, klokvormig, met naar vaccinium Vitis idaea 

buiten omgerolde slippen (fig. 16). De helmdraden Fig. 16. 

zijn aan den rand behaard. De vrucht is scharlakenrood, zelden wit, bol- 
rond (fig. 16), glanzend, zuur. b. 7-15 cM. Mei, Juni, en ook vrij veel 
in Augustus October. 

Biologische bijzonderheden. Als beschutting tegen het opvreten door 
dieren dient het dikke opperhuidsvliesje der bladen en kiezelzuur in de 
opperhuidscellen dier deelen. 

Men vindt aan de ondervlakte der bladen kleine groefjes. In het midden 
van ieder dezer bevindt zich een knotsvormig deel, waarvan de kleine, 

dunwandige cellen slijmachtige, kleverige stoffen bevatten. Deze cellen 

1) Vitis idaea — wijnstok van den berg Ida (de bekende berg op Creta). 
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schijnen een zuigapparaat voor water te vormen. Is nl. bij regen de boven- 
vlakte der bladen bevochtigd, dan verspreidt dit water zich over den rand 
heen aan de ondervlakte en wordt hier door die zuigcellen opgezogen. 

De bloemen zijn homogaam. In de wijd geopende bloemklokjes (fig. 17), 
wordt de toegang tot den honig, die weer op dezelfde plaatsen als bij de 

andere soorten, wordt afgescheiden, door de 

meeldraden bedekt, welker helmdraden aan de 

buitenzijde en ter zijde lang afstaand behaard 
zijn, terwijl de helmknopjes den stijl omgeven. 
De helmhokjes openen zich weer aan den top, 
de openingen zijn reeds van het begin af naar 
beneden gericht, zoodat zij bij iederen stoot, 
door bezoekende insecten teweeggebracht, stuif- 
meel laten vallen. De stempel steekt buiten de 
meeldraden uit, wordt dus het eerst door de 

Vaccinium Vitis idaea insecten aangeraakt en daarna worden zij met 
Biel: stuifmeel bestrooid, als zij de meeldraden uit 

1 bl langs doorgesneden, ze ‚ 
2 meeldraad van de binnen 3van Elkaar dringen. Bij insectenbezoek is dus kruis- 
de buitenzijde gezien. ENT 

vb vruchtbeginsel, k kelk, bk bestuiving verzekerd. 

bloemkroon, m meeldraad, st stem- Aan de takken der plant komen 2 soorten 
el, A honigklier. Ee 8 

8 5 woekeringen voor, welke beide door een 

schimmelplant worden veroorzaakt. Van de eerste, Melampsora Goeppertiana, 
veroorzaakt de teleutosporengeneratie, dat zich eerst het schorsparenchym 
der stengels sterk verdikt en overgaat in een sponsachtig weefsel, dat 
eerst vleeschkleurig is, maar al spoedig kastanjebruin wordt. De stengels 
strekken zich ook sterk in de lengte, groeien vertikaal naar boven en 
maken den indruk van kleine bezems. De bladen staan verder uiteen dan 
gewoonlijk, de onderste bladen der takken zijn in kleine, gewimperde 
schubbetjes veranderd, de bovenste zijn zoo sterk verkort, dat zij bijna 

cirkelrond zijn. 
De tweede woekering wordt veroorzaakt door Exobasidium Vaccinii. De 

stengel krijgt dan een bleekrose kleur, is iets sponsachtig verdikt, strekt 
zich niet sterk in de lengte. De bladen krommen zich en wel zoo, dat de 
bovenvlakte den voet eener uitholling vormt. Het weefsel dier bladen 
verdikt zich, wordt bros, het bladgroen verdwijnt er uit en er komt een 
roode kleurstof in, die vooral aan de bovenzijde sterk opvalt. De onder- 
vlakte der bladen, waar zich de sporen ontwikkelen, ziet er meelachtig 

bestoven uit. Meest ontwikkelen zich aan zulk een tak de knoppen al, 

die eerst het volgend jaar zouden moeten uitloopen. De tak blijft echter 
kort, de bladen staan daardoor dichter opeen, zijn vaak cirkelrond, 
zonder bladsteel. In de verte gezien, zien zulke takken er als groote, ge- 
vulde roode bloemen uit te midden van het andere groene weefsel van den 
heester. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in Midden- en 
Noord-Europa in diluviale bosschen voor en is bij ons vrij algemeen. 

Volksnamen. De naam roode boschbes wordt vrij algemeen gebruikt, 
verder spreekt men in Friesland van blebberbei en roode heidebei, in het 

Oostelijk deel van Drente en in Twente van kreuzen, in Twente ook van 
everbezien, in Twente en Salland van kroozen, op de Oost-Veluwe van 

hondsbes, aan den Veluwezoom van preiselbes, in het Oostelijk deel van 
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Gelderland van kroosjesbes, krootbessen, roode bleeken en vossenbes (de 
laatste naam wordt ook op de Veluwe gebruikt). 

V. intermêdium *) Ruthe. Middelste boschbes. 
Deze tusschenvorm tusschen V. Myrtillus en V. Vitis idaea gelijkt het meest op laatst- 

genoemde, doch onderscheidt er zich van door de breedere, meer lichtgroene, duidelijk 

gekartelde bladen, door de meer rondachtige bloemen en door den bloemstand. De bloe- 

men staan nl. zoowel alleen in de oksels der bladen als in een armbloemig, eindelingsch 

trosje. Van V. Myrtillus is de plant in den winter dadelijk te onderscheiden, doordat een 

aantal bladen groen overblijven. bh. Tot 25 cM. Mei—Juli. 

Voorkomen. De plant is in ons land bij Apeldoorn (Asselt) tusschen de stamouders ge- 

vonden. 

V. Oxycóeeus®) L. (Oxyeóeeus palústris®) Pers). Veenbes (fig. 18). 
Deze plant heeft vertakte, zeer dunne, draadvormige stengels, die tusschen 

het veenmos kruipen, met opstijgende of rechtopstaande, los bebladerde 
takken. De jonge takjes zijn kort behaard. De 
bladen zijn zeer klein (5-7 mM lang, 2-4 mM 
breed), blijvend, eirond tot langwerpig, spits, 
gaafrandig met naar binnen omgerolde randen, 
van boven groen en glanzend, van onderen grijs- 
of blauwgroen, vaak witachtig. 

De bloemen zitten meest aan het einde van 
een tak, die het vorig jaar ontstaan is en die 
zich zeldzaam over de bloeiwijze heen verlengt, 
op, met 2 schutbladen voorziene, zacht behaarde, 

donkerroode stelen, knikkend. De kelkzoom is 

4-deelig, met ronde, eerst groenroode, later 

purperroode slippen. De bloemkroon is rose, Vaccinium Oxycoccus 
stervormig met 4 langwerpige, omgerolde slip- pel 
pen (fig. 18). De 8 meeldraden zijn bruin, zij hebben aan den rand gewim- 
perde helmdraden en helmknopjes zonder naaldvormige uitsteeksels. De 
vrucht is bolrond (8-10 mM), rood, zeer zelden wit, ten slotte zwartachtig, 
zuur, met eironde zaden. h. 1,5-3 dM. Mei, Juní. 

Biologische bijzonderheden. De bloemen bloeien bij deze plant zeer lang, 
wel 18 dagen. De honig, die op dezelfde plaats als bij de andere soorten 
wordt afgescheiden, is in de stervormige bloemen tegen regen beschut, 
doordat de bloemen naar beneden zijn gericht en tegen ongewenschte be- 
zoekers door de dicht om den stijl staande meeldraden, die verbreede, 
gewimperde helmdraden hebben. De helmhokjes zijn weer tot een buis 

verlengd, die zich aan den top opent. De bezoekende bijen trachten niet 
tusschen de haren der naast elkaar liggende helmdraden .door den honig te 
bereiken, maar zij klemmen zich beneden aan de bloem vast en steken 
hun slurf tusschen meeldraden en stijl door, waarbij er stuifmeel op hun 
kop valt. Daar de stempel het verst uit de bloem steekt zal een bij, die 
komt aanvliegen en al stuifmeel op haar kop heeft, dezen het eerst aanraken 

en dus kruisbestuiving bewerken. 
Insectenbezoek is trouwens in de bloemen weinig waargenomen, hoewel 

bijen nog al vaak naar veenmosbulten, waartusschen de veenbes staat, 
komen, om hun dorst te lesschen. 

wilen 

Ni 

1) intermedium — middelste. 2) van het Grieksche oxys: zuur en coccus: bes, dus 

Zuurbes. 5) palustris — moeras. 

HEUKELsS, Flora. III. Ze 
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De plant is een echte hygrophyt. Hoe de waslaag, die de bladopper- 
vlakte bedekt en de naar binnen omgebogen randen daarmede in verband 
staan, zie bij Andromeda. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in Midden- en 
Noord-Europa, op veengrond, vooral op hoogveengrond, meest te midden 
der veenmosbulten voor. Zij is bij ons vrij zeldzaam en ook in heide- 
plassen gevonden. 

Volksnamen. In Friesland noemt men de plant kreuzebei en daar en in 
Utrecht ook veenbes, in Drente en Salland spreekt men van kreuzen, in 
Noord-Limburg van vennekeskersen, in Zuid-Limburg van tusbeeren. 

V. maerocárpon !) Ait. Lepeltjeheide. 
Deze plant heeft cylindrische, draadvormige, opstijgende, sterk vertakte stengels. De 

bladen zijn altijd groen, groot (8-10 mM lang), langwerpig of elliptisch, stomp, gaafrandig, 

met weinig omgerolden rand, van onderen witachtig. 

De bloemen staan in 1-6-bloemige trossen, die boven een voortzetting van den beblader— 

den stengel dragen, zij zijn 4-(5-)tallig. De bloemkroon is stervormig, 4-(5-)deelig, met 

teruggeslagen slippen. De helmknopjes hebben geen naaldvormige uitsteeksels. De bes is 
rood en heeft een doorsnede tot 2cM. b. 5-10 dM. Juni. 

Voorkomen. De plant groeit in Amerika en is waarschijnlijk bij een schipbreuk op Ter- 

schelling aangevoerd. Daar komt zij in veenachtige, des winters overstroomde duinpannen 

vrij veel voor (zij wordt ook gekweekt) en is vandaar waarschijnlijk door vogels verder 

verspreid. Zij is althans op Vlieland, op Texel (aan de noordelijkste punt) en in een duin- 
vallei bij den Helder ook gevonden. 

Volksnamen. Op Terschelling is de plant bekend onder de namen beie, beikes, blaadje- 

heide, leppeltsjeheide en geleiappeltjes. 

5. Andrómeda®) L. 

A. polifólia®) L. Rotsbes (fig. 19). 
Dit is een kaal heestertje met dunne, wortelende, vertakte, opstijgende, 

donkerbruine stengels. Daaruit komen jonge, ronde, 
opstaande, bebladerde, glanzige takken met een 

groengrijze schors. De bladen staan verspreid, zijn 
lederachtig, altijd groen, elliptisch tot lancetvor— 
mig, gaafrandig met omgerolden rand, van boven 
glanzend, van onderen witachtig, sterk geaderd. 

De bloemen staan in eindelingsche, armbloemige, 
2-8-bloemige schermen, knikkend op de 3 à 4 maal 
zoo lange stelen. De bloemstelen en kelken zijn 
rose. De kelkslippen zijn ovaal-lancetvormig, stomp, 
onbehaard (fig. 19). De bloemkroon is roodachtig 

Andromeda polifolia wit, afvallend, kroesvormig-eirond (fig. 19), met 
Fig. 19. 5 korte, teruggeslagen tanden. Er zijn 10 meel- 

draden met helmknopjes, die zich aan den top met 2 poriën openen en 
voorzien zijn van 2 hoorntjes (fig. 19 rechts beneden en fig. 20). De doos- 
vrucht is rechtopstaand, bolrond, 5-kantig, glad, 5-hokkig (fig. 19) en 
springt met 5 kleppen open, die in het midden de tusschenschotten dragen. 

1) macrocarpon — grootvruchtig. 2) Dit woord is afgeleid van Andromeda, de 

dochter van Cepheus en Cassiope, die aan een rots werd vastgemaakt. Linnaeus gaf de 

plant dien naam, omdat hij haar vaak tusschen de rotsblokken der bergvlakten in Lapland 

in eenzame streken vond. 3) polifolia — gepolijstbladig. 
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De hokjes zijn veelzadig met bruine zaden. bh. 1,5-3 dM. Mei, Juni, 
zelden in den Herfst weer. 

Biologische bijzonderheden. De bloemen vallen nog al sterk op door de 
gekleurde kelken, bloemkronen en bloemstelen. De opening 
der bloem is slechts 1!, mM wijd. De binnenzijde der DN 
bloem en de meeldraden zijn met haren bezet, die den D) | 
honig aan den voet van het vruchtbeginsel beschutten en ig ) 
ook het uitvallen van stuifmeel uit het klokje verhinderen. Nid 

Aan den ingang der bloem staat de kleverige stempel. „naromeda polifolia 
Daaronder staan de helmknopjes, die zich weder aan den Fig. 20. 

top openen (fig. 20), om den stijl. De bestuiving heeft _Vruchtbeginsel met 

als bij de Vaccinium-soorten plaats. Blijft insectenbezoek Honysmiier en 2 meel- 
uit, dan kan door neervallen van het stuifmeel de stempel- 
rand er wat van ontvangen, dus is spontane zelfbestuiving mogelijk. 

Het rolblad, bij Empetrum beschreven, vindt men ook hier, al is de 

oprolling niet volledig. Aangezien de onderzijde vele huidmondjes bezit, 
vooral naar den rand toe, moet het oprollen wel dienen om het water van 
de huidmondjes weg te houden, trouwens de ondervlakte is ook met een 
waslaag bekleed. Voor planten, die in een zoo vochtige atmosfeer staan, 
is dit ook wel noodig. Hoe droger de plant staat en hoe meer wind er is, 
des te sterker zijn echter de bladen omgerold, dus dient het omrollen 
ook om overmatige verdamping tegen te gaan. De bladen zijn altijd groen, 
met een dikke opperhuid. Dit laatste zal wel in verband staan met het in 

groenen toestand overwinteren der bladen. 
Ook bij deze soort komen weer dergelijke veranderingen door Exobasidium 

Vaccinii voor, als bij Vaccinium Vitis idaea zijn beschreven. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in geheel Europa, 

vooral ín hoogveen en op vochtigen, diluvialen zandgrond voor en is bij 
ons vrij algemeen. 

6. Callúna ') Salisb. 

C. vulgáris®) Salisb. (Erica vulgáris L.). Struikheide (fig. 21). 
Dit heestertje is kaal of iets kort behaard, sterk vertakt en heeft een 

roodbruinen, gladden, liggenden of opstijgenden 
stengel met tal van opgerichte, roodachtige, sterk 
bebladerde takken. De bladen zijn klein, staan 

tegenover elkaar, zijn lijn-lancetvormig en staan 
dakpansgewijze opeengedrongen in 4 rijen (fig. 21). 
Zij zijn zittend, aan den voet in 2 priemvormige 

oortjes verlengd (fig. 21) en blijvend. 
De bloemen zijn klein, kortgesteeld, knikkend 

en zitten aan de einden der takken (die zich echter 
later meest daarboven verlengen) en vormen een 
naar eene zijde gekeerden tros. Soms komen er 
2 zijbloemen uit de oksels der schutblaadjes. De 
kelk is gekleurd, met 4 langwerpige, vliezige slip- Calluna vulgare 
pen (fig. 21), de bloemkroon is half zoo lang als Fiene 
de kelk (fig. 21), klokvormig, 4-slippig en verdroogt later, zij is rose, zelden 

1) van het Grieksche callunoo: reinigen, omdat van de plant bezems worden gemaakt. 

2) vulgaris — gewoon. 
2% 
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wit. Er zijn 8 meeldraden (fig. 21), in de bloemkroon ingesloten. De 

helmknopjes zijn pijlvormig (fig. 21), oranje gekleurd, aan den voet genaald, 

zijwaarts aangehecht en openen zich aan den top met een spleet. De 

doosvrucht is behaard, bolrond (fig. 21), bruinachtig, vierhokkig, veelzadig. 

Bij het openspringen scheiden zich de tusschenschotten van de kleppen. 
De zaden zijn ovaal, bruinachtig met ruwe puntjes. b. 3-9 dM. Augustus — 
Herfst. 

Biologische bijzonderheden. De struikheide is een in vele opzichten merk- 

waardige plant. Zij kan op de onvruchtbaarste zandgronden en op humus- 

rijken bodem groeien, doch stelt als bepaalde voorwaarde een vrij vochtig 

klimaat en een bodem, waarvan althans de bovenste lagen weinig voedings- 

stoffen bevatten (wordt zulk een bodem flink bemest, dan verdwijnt zij). 

De meeste andere planten stellen grootere eischen aan den bodem en geven 

dan ook een grootere stofproductie, zij versmaden een zoog. heidegrond, 

doch juist de Calluna met hare geringe stofproductie, haar langzamen groei, 

is daar op hare plaats, zou zelfs niet in staat zijn de grootere hoeveel- 

heid voedsel, die voor andere planten misschien nog gering zou schijnen, 

te verwerken. Zij zou aan overlading sterven. 

Wordt een heidebodem iets rijker aan voedingsstoffen, dan neemt men 

eerst een krachtigen groei der heideplanten waar, doch zij vormen geen of 

weinig bloemen en zijn niet meer tegen de gewone weersinvloeden bestand, 

want zij komen den winter niet door. Geen wonder dan ook, dat Calluna 

op voor haar geschikte gronden, die, welke wij heidegronden noemen, de 

overheerschende plant is. 

Zij kan niet tegen een herhaald volledig uitdrogen van den bodem. Hier- 

door wordt het duidelijk, dat zij zich in het meer Oostelijk deel van Europa 

in de bosschen terugtrekt en nog Oostelijker niet meer voorkomt. 

De bladen hebben een naar beneden omgebogen rand, zoodat de huid- 

mondjes in windstille ruimten zitten, waardoor waterdamp moeilijk kan 

ontwijken. De Calluna is dan ook een echte xerophyt, die echter merk- 

waardigerwijze ook op moerasbodem kan leven. 

De bladen zijn altijd groen en kunnen dus in het voorjaar op elken fraaien 

dag reeds voedsel opnemen. 

De levensduur der plant is hoogstens 10 à 20 jaar. Gewoonlijk hebben 

zich echter in dien tijd door uitzaaiing al weer nieuwe planten gevormd. 

De plant heeft nl. een lang blijvenden, diep in den bodem dringenden 

hoofdwortel en verder een aantal in de oppervlakkige lagen liggende wor- 

tels, die nieuwe takken kunnen vormen. 

De heideplanten worden nooit hooge heesters, want de takken bloeien 

eerst in het 3e of 4e jaar (in het tweede jaar zelden). Schijnbaar sluiten 

de bloemen den tak af, maar hij groeit later boven de bloemen verder en 

vormt. dan weer op nieuw bloemen. Vaak ontstaat er onder den eersten 

bloemdragenden tak een zijtak en deze komt boven den bloeienden tak uit 

en bloeit in het volgende jaar. Soms ook ontstaan er meer takken, die het 

volgende jaar een kroontje van bloeiende takken vormen. Daarmede is het 

dan echter ook afgeloopen en zoo er geen nieuwe takken uit den wortel 

komen, sterft de plant. 

De weidende dieren werken ook de flinke ontwikkeling der takken tegen, 

daar zij de uiteinden der jonge takken afbijten, waarna het overgebleven 

stuk van dat takje, dicht bij de afsnijdingsplaats verdroogt. Vlak daar- 
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onder ontwikkelen zich krachtige knoppen, waaruit nieuwe takjes komen, 
waarmede misschien weer hetzelfde gebeurt. Herhaalt zich dit vaak, dan 
ziet de plant er uit, alsof zij door een schaar is afgeknipt. Ten slotte 
vormen die stijve, droge stukken van takken aan den omtrek der plant een 

dicht geheel, waardoor schapen niet meer bij de jonge takjes kunnen komen. 
Als parasiet op heide is vooral bekend Cuscuta Epithymum. 

Over de bestuiving het volgende. De klokvormige bloemkronen, die 

eenigszins naar beneden zijn gebogen, beschutten het stuifmeel goed tegen 

regen. De vergroote, roode kelk en de vereeni- 
ging der bloemen tot dichte bloeiwijzen lokt de 
insecten, ook werkt daartoe mede het dicht 

bijeenstaan der planten. De bloemen zijn zwak 
protrandrisch en staan eenigszins knikkend. 
Meeldraden en stempel buigen zich in het 
bovenste deel der bloem naar boven (fig. 22), 
zoodat beneden een gemakkelijken toegang tot 
den honig ontstaat, die door 8 met de meel- fl ze 

draden afwisselend staande kopjes, aan den voet 

der bloemkroon, wordt afgescheiden. Grootere Calluna vulgaris 

insecten (bijen, hommels) trekken door hunne Fig. 22. 
zwaarte de bloem neer en zuigen van onderen, / ionge bloem, nadat kelk en 

g y kroon aan de eene zijde wegge- 
kleinere steken kop of snuit van voren in de nomen zijn, 2 een meeldraad. 

A a kelkbladen, 5 kroonbladen, 
bloemen en ontvangen dus van boven stuifmeel. c aanhangsels der helmknopies, 

> - d honigkliertjes, e opening van het In den knop openen zich de helmknopjes al neimnokie, f helmdraden, g stijl. 
en de ruw behaarde aanhangsels staan zoover 

naar buiten, dat iedere insectensnuit, die den honig wil bereiken, er tegen 
moet stooten, waardoor het stuifmeel uit de hokjes valt. De 4-lob- 
bige stempel steekt er boven uit, dus de kans op kruisbestuiving is groot, 
zelfbestuiving schijnt wel uitgesloten. 

Later, als de bloemen ouder worden (zij bloeien lang), houdt de honig- 
afscheiding op, de helmdraden verlengen zich, zoodat de helmknopjes 
buiten de bloemkroon komen en het stuifmeel kan nu door den wind 
worden meegevoerd naar-de stempels van andere bloemen, die ook uit de 

bloemkroonbuis steken. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in geheel 
Europa voor en is bij ons op heidegrond zeer algemeen, ook in de 
duinen. 

Gebruik. De heide dient als schapenvoedsel, er worden bezems en 
boenders van gemaakt en de heideplaggen worden als strooisel en als 
brandstof gebruikt. De bijenhouders brengen in den bloeitijd der heide 
hunne korven er heen, om de bijen in de gelegenheid te stellen, den honig 
te verzamelen. 

Volksnamen. De meest gewone namen, die men voor de plant hoort, 

zijn gewone heide, heide met allerlei dialectische variaties tot heet, heid, 
hied, hiet, verder struikheide en bezemheide. In Friesland, Drente en 

Twente gebruikt men den naam bruine klaver, doch deze is steeds eenigs- 
zins ironisch bedoeld, in Groningen spreekt men van Drentsche thee, in 
Friesland, Groningen en Drente van riegheide, in het Oostelijk deel van 
Gelderland van knopheet en kooheet. 
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7. Erica’) Trn. Dopheide. 

Kelk met 4 groene of gekleurde slippen. Bloemkroon kroes- of klokvor- 
mig, 4-slippig of -tandig, langer dan de kelk, later opdrogend. Meeldraden 
8, met helmknopjes, die aan den voet vaak 2 hoorntjes hebben. Stijl 1, 
draadvormig met knop- of schildvormigen stempel. Doosvrucht met 4 veel- 
zadige hokjes, met 4 kleppen openspringend, die het tusschenschot op het 

midden dragen. Meestal scheuren de tusschenschotten en blijft een deel 
van deze aan de centrale spil en de rest aan de kleppen zitten (E. Tetralix 
en E. cinerea). 

Bloemen purper, wit of groenachtig, in hoofdjes, trossen of pluimen. 

_ Bladen blijvend, klein, naaldvormig, met omgerolde randen, zeer talrijk, 
in‘kransen van 3-5, zittend of bijna zittend, na het drogen loslatend. 

Heestertjes met brosse of vrij brosse takken. 

Biologische bijzonderheden. 

Erica Tetralix 

Bie 23. 

Bloem, waarvan het voorste 
deel der bloemkroon verwij- 
derd is. 

a kelk, b bloemkroon, c 
teruggeslagen slippen van den 
zoom, d meeldraden (ten deele 
ult den natuurlijken stand 
weggenomen), e naar bene- 
den gekeerde openingen der 
helmknopjes, f hoorntjes der 
helmhokjes, g honigkliertjes, 
h vruchtbeginsel, f stijl, K 
stempel. 

er niet bij kan komen. 

De bloeiwijzen zijn nog al opvallend. Om 
den voet van het vruchtbeginsel zit een honigaf- 
scheidende ring (fig. 23). De opening der bloemen 
is slechts 2 mM wijd en in de opening staat de 
kleverige stempel. Deze steekt iets naar buiten, zoo- 
dat een bezoekend insect, dat aan de bloem gaat 
hangen en met zijn slurf honig wil zuigen, eerst langs 
den stempel strijkt, dezen met stuifmeel uit een andere 
bloem voorziet en tevens aan zijn slurf een weinig 
van de kleverige stempelvloeistof krijgt, zoodat het 
stuifmeel uit dezelfde bloem er beter aan blijft kleven. 
De openingen der 8 helmhokjes zijn naar beneden 
gekeerd en liggen iets hooger dan de stempel en 
daar de uitsteeksels der hokjes tot aan den wand 
van de bloemkroon reiken, raakt de slurf eenige van 
deze aan en dan valt het droge stuifmeel op kop en 
slurf juist op die plaatsen, die door het stempelvocht 
kleverig zijn geworden. 

De honig ligt bij de meeste bloemen 7 mM diep, 
zoodat de honigbij met haar slurf van 6 mM lengte 

Deze bijt echter aan de buitenzijde op de halve 

hoogte der bloemkroon wel eens een gat en zuigt daardoor honig. 
Bij uitblijvend insectenbezoek valt er stuifmeel op den stempelrand en 

kan zoo spontane zelfbestuiving plaats hebben. 

Tabel tot het determineeren der soorten van het geslacht Erica. 

A. Bladen van boven en aan den rand behaard. Bloemstelen en kelken wollig viltig. 

Bloemen 5-12 bijeen, in een eindelingsch scherm. 

vleeschkleurig rood, zelden bleekrood of wit. 

Bloemkroon eirond-kroesvormig, 

Meeldraden in de kroonbuis ingesloten. 
E. Tetralix biz. 25. 

A. Bladen en kelken onbehaard, de eerste hoogstens aan den rand fijn gewimperd. 
a. Helmknopjes uit de kroonbuis stekend, zonder hoorntjes, aan den voet op de helm- _ 

draden ingeplant. Bloemstelen korter dan de bloemen. 

rood, in korte trossen. 

Bloemen vleeschkleurig 

Bloemkroon 4-5 mM lang. Stijl kort uitstekend. 
E. carnea blz. 23. 

1) van het Grieksche ereikoo: breken, hetgeen slaat op de brosheid der takken bij som- 

mige Zuid-Europeesche soorten. 
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b. Helmknopjes in de bloemkroon ingesloten, op de rugzijde aan de helmdraden be- 

vestigd. Bloemen roodviolet, in kransen staand en verlengde trossen vormend. 

Bloemkroon 5-7 mM lang. Stijl weinig uitstekend . . . . . E‚ cinerea blz. 24. 

E. Tetrálix!) L. Dopheide (fig. 24). 
Deze plant is een rechtopstaande, vertakte, dicht bebladerde heester. 

De stengel is bruin gekleurd, de jonge takken zijn 
bruinrood, met fijne witte viltharen en enkele klier- 
haren bekleed. De bladen staan in kransen van 
M-3), zijn lijnvormig-langwerpig tot lijnvormig, 4 
mM lang, iets afstaand, zij hebben een naar beneden 
omgerolden rand, zijn van boven fijn behaard (fig. 
24) en aan den rand stijfharig gewimperd door 
eenige klierharen en dragen zelden in de oksels 
bundels van bladen (verkorte takjes). 

De bloemen zijn vrij groot, kort gesteeld, rose 
en staan 5-12 bijeen in eindelingsche, schermvor- 
mige hoofdjes. De bloemstelen zijn korter dan de ik 
bloemen. De schutbladen komen in vorm en be- kde 
haring met den kelk overeen, 2 zitten dicht tegen den kelk, een is er wat 
van verwijderd. De kelk draagt lancetvormige, stijf klierharig bewimperde 
slippen en is 4 à 5 maal zoo kort als de bloemkroon. De laatste is kroes- 
vormig (5-7 mM lang) met 4 korte, eironde, omgeslagen tanden (fig. 24). 
De meeldraden zijn ingesloten, de helmknopjes hebben 2 hoorntjes aan 
den voet (fig. 24). De stijl steekt eenigszins uit de bloem en draagt een 
knopvormigen stempel. De doosvrucht is behaard en springt met 4 kleppen 

open. hb. 1,5-45 dM. Juni—Herfst. 

Biologische bijzonderheden. De bouw der bladen is als bij Calluna, doch 
op vochtige plaatsen zijn zij minder opgerold. 

Wat de levensvoorwaarden betreft, geldt voor deze plant hetzelfde, als 

bij Calluna is opgegeven, doch waar beide samen voorkomen, kiest de 

dopheide gewoonlijk de meer vochtige plaatsen. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in West- en 
Midden-Europa voor en is in ons land in heidestreken, op diluvialen zand- 

grond en in duinpannen algemeen. 

Volksnamen. De namen heide, dopheide en 

bezemheide worden algemeen gebruikt. In Fries- 
land en het Oostelijk deel van Noord-Brabant 
spreekt men van fijne heide, op Terschelling van 
kikkerbloem, in Noord-Limburg van zevenklappers. 

E. cárnea?) L. Vleeschkleurige dopheide (fig. 25). 
Dit heestertje is onbehaard. De stengels zijn bochtig, uit- 

gespreid liggend met opstijgende takken. De bladen staan in 

kransen van 4, zijn 6-9 mM lang, lijn-naaldvormig, met een 
groeve van onderen, onbehaard, scherp van rand, overwin- 

terend (fig. 25). 

De bloemen zijn rose of vleeschkleurig, knikkend en staan Erica carnea 

in korte, eenzijdige trossen met korte bloemsteeltjes. De kelk Fig. 25. 

heeft lancetvormige, onbehaarde slippen en is 2; maal zoolang als de bloemkroon. De 

laatste is eirond-buisvormig (4-5 mM) met rechtopstaande, stompe lobben (fig. 25). De 

helmknopjes steken geheel, de stijl steekt slechts weinig uit. De doosvrucht is onbehaard. 

1) Tetralix — vierzadig. 2) carnea —= vleeschkleurig. 
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b. 3-6 dM. Maart—Mei (eigenlijk begint de bloei reeds in den Herfst, doch dan is de, 

later vleeschkleurig rood wordende, kelk nog groen). 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in Midden- Europa op steen- 

achtige plaatsen in bergbosschen voor en is tusschen Middelburg en Nieuw- en St. Joosland 

gevonden en waarschijnlijk vroeger ook bij Oisterwijk (zie E. mediterranea). In beide ge 

vallen zal men wel met een verwilderde sierplant te doen gehad hebben. 

E. cinérea!) L. Grauwe dopheide (fig. 26). 
Deze heester is sterker vertakt dan E. Tetralix, de takken zijn rechtop- 

staand, de jonge zijn zacht behaard. De bladen zijn smal lijnvormig (fig. 26), 
stomp, glanzend, staan in kransen van 3 en 

hebben in de oksels bundels bladen (verkorte 
takken). Zij zijn 4-6 mM lang, met een groeve, 
van onderen onbehaard, aan den rand fijn. 
gewimperd. 

De bloemen zijn rood-violet of wit, kort 
gesteeld, knikkend en staan in kransen, die 

verlengde, stompe, eindelingsche trossen vor- 
men. De stelen zijn weinig behaard, nauwe 
lijks zoo lang als de bloemen en hebben onder 
de bloemen 2 schutbladen. De kelk is korter 
dan de bloemkroon en heeft lancetvormige, 
gladde, groene slippen met vliezige randen, 
die |, van de lengte der bloemkroon hebben. 
De bloemkroon is kroesvormig-eirond (5-6 

mM lang) met 4 korte, teruggeslagen tanden (fig. 26). De meeldraden zijn 
ingesloten, de helmknopjes hebben 2 hoorntjes (fig. 26). De stijl steekt 
weinig uit. De doosvrucht is glad, bolrond met 5 groeven (fig. 26). h. 3-6 
dM. Juni—September. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in West- en 
hier en daar in Midden-Europa voor in heidevelden. Bij ons is zij zeer 
zeldzaam gevonden op eenige plaatsen in Limburg en verder bij Oirschot. 
Nog worden in den Prodromus Florae Batavae genoemd E. mediterránea®) L., E. vagans 5} 

L, E. multiflóra*) L., E. confusa5) L. De eerste zou gevonden zijn bij Oisterwijk, maar 

is vrij zeker E. carnea, trouwens haar vinden is niet zeer waarschijnlijk, daar zij niet tegen 

de winterkoude bestand is. De 2 volgende worden opgegeven als in de 18e eeuw bij Har- 

derwijk te zijn gevonden. E. confusa zou bij Elspeet gevonden zijn. In geen der meer 

bekende Flora's wordt echter deze als soort genoemd. 

Erica cinerea 

Fig. 26. 

S. Cléthra®) L. 
C. alnifólia®) L. Ciethra. 
Deze heester heeft gesteelde, verspreid staande, omgekeerd eirond 

Fi wigvormige, afvallende, spitse, gezaagde bladen, die hoogstens van 
ig. 27. ; oe 

Bi onderen op de middennerf behaard zijn. 
oem van ee e « 

Clethra alnifolia. De bloemen zijn wit, kort gesteeld en staan in lange, rechtopstaande „ 

aarvormige trossen. De kelk is witachtig tot groen. De bloemkroon 
is bijna 5-bladig met omgekeerd eirond-langwerpige, samenneigende slippen en welriekend 

(fig. 27). De helmknopjes hebben geen aanhangsels. De meeldraden en de stijl steken 

uit, de eerste zijn het langst. Het vruchtbeginsel is bovenstandig, de stijl draagt een _ 

3-spletigen stempel. De doosvrucht is 3-hokkig. b. 1-2 M. Augustus, September. Ì 

1) cinerea —= aschgrauw. 2) mediterranea —= aan de Middellandsche Zee groeiend. 

>) vagans — zwenkend. 1) multiflora — veelbloemig. 5) confusa — ineengeward. 

6) van het Grieksche klethra: els, omdat bij dit geslacht de bladen in vorm en kleverigheid 

met die van den els overeenkomen. 1) alnifolia = elsbladig. 
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Voorkomen. De plant is een heester uit Oostelijk-Amerika. Zij is bij ons als sierstruik 

aangeplant en enkele malen verwilderd gevonden nl. bij Amersfoort, Delden, Ruurlo en 

Lonneker. 

Familie 83. Primulaceae Vent. Sleutelbloemigen. 

Kruidachtige planten. Bladen enkelvoudig, zelden ingesneden, zonder 
steunbladen. Bloemen verschillend gekleurd, oksel- of eindstandig, meest 
regelmatig. Kelk blijvend, onderstandig, alleen bij Samolus half boven- 

standig, meest 5-spletig of 5-deelig. Bloemkroon verwelkend of afvallend, 

met meest 5-spletigen, in den knop dakpansgewijs liggenden of gedraaiden 
zoom (bij Glaux ontbrekend). Meeldraden 4-7, op de bloemkroon ingeplant 
en tegenover de slippen van deze geplaatst, soms nog 5 onvruchtbare. Stijl 
ongedeeld, met 1 stempel. Doosvrucht eenhokkig, meest veelzadig met 
eentralen zaaddrager, boven meest met 5, vaak teruggebogen, soms 2-sple- 
tige tanden, zelden overdwars, dus met een dekseltje, openspringend. 
Zaden talrijk. Kiem recht, binnen in het vleezige kiemwit liggend. 

Overzicht der groepen der Primulaceae. 

A. Vruchtbeginsel bovenstandig. 

a. Zaden met zijdelingschen navel. 

aa. Doosvrucht bolrond, overdwars openspringend. Bloemen alleenstaand in de 

bladoksels. Meeldraden vrij. Groep 1. Anagallideae Endl. 

Gesl. Anagallis, Centunculus. 
bb. Doosvrucht met kleppen openspringend. Groep 2. Primuleae Endl. 

Gesl. Trientalis, Lysimachia, Glaux, Primula. 

b. Zaden hangend, met navel aan den voet. Doosvrucht 5-kleppig. 

Groep 3. Hottonieae Endl. 

Gesl. Hottonia. 
B. Vruchtbeginsel half onderstandig. Doosvrucht aan den top 5-tandig. Zaden met zij- 

standigen navel. Groep 4. Samoleae Endl. 

Gesl. Samolus. 

Biologische bijzonderheden. Bij vele Primulaceae, b.v. bij de geslachten 
Hottonia en Primula, komt heterostylie voor. In het begin van den bloei 
kunnen de stempels noch’ stuifmeel van de boven hen staande helmknopjes 
in de kortstijlige vormen, noch van de onder hen staande helmknopjes in 
de langstijlige vormen krijgen. Daarentegen zal dan een insect, dat zijn 
slurf in een kortstijlige bloem brengt en daarbij strijkt langs de in de keel 
der bloem staande helmknopjes, stuifmeel ontvangen en dit in een lang- 
stijlige bloem op den stempel brengen, omdat die stempel juist op dezelfde 
hoogte in de bloem staat als de helmknopjes in de andere. Evenzoo zal 
omgekeerd stuifmeel, dat midden in de bloemkroonbuis van een langstijligen 
vorm aan de slurf van een insect gekleefd wordt, bij het volgend bezoek 

eener kortstijlige bloem aan den stempel, die op dezelfde hoogte ligt, ge- 
kleefd worden. 

Bij de heterostyle bloemen is de vorm der bloemkroon verschillend, ook 
de grootte der stuifmeelkorrels en de vorm der stempelpapillen. De stuif- 

meelkorrels der kortstijlige vormen zijn in verband met de lange stuifmeelbuis, 
die zij moeten vormen, aanzienlijk grooter dan die der langstijlige vormen. 
Evenzoo zijn de stempelpapillen der korte stijlen klein, die der lange groot, 
ver uiteenstaand. 

Voorkomen. Als echte halophyt komt in deze familie voor een vertegen- 
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woordiger nl. Glaux maritima. Een ander, Samolus Valerandi, groeit vaak 
op zilte, doch ook wel op geen zout bevattende gronden. 

Als echte waterplant is Hottonia palustris te vermelden, terwijl als 
hygrophyten, die in moerassen en veenplassen groeien en ook aan kanten 
van wateren voorkomen, Lysimachia thyrsiflora en vulgaris genoemd moeten 
worden. Ook Anagallis tenella zoekt vochtige plaatsen, vooral ook duin- 
pannen. 

Als echte boschplanten moeten Trientalis europaea en Lysimachia nemorum 
vermeld worden, terwijl de Primula-soorten ook wel meest beschaduwde 
plaatsen zoeken, maar toch niet zoo aan het bosch gebonden zijn. Vooral 

Primula officinalis komt meer in weiden voor. 
Eindelijk treft men nog Anagallis arvensis op allerlei gronden aan, doch 

meest op onbeschaduwde plaatsen en Centunculus minimus meest op eenigs- 

zins vochtige, zandige plaatsen. 

Tabel tot het determineeren der geslachten der Primulaceae. 

A. Bladen ongedeeld. Land- en moerasplanten. 

a. Bladen langs den stengel staand. 

aa. Bloemen met kelk en bloemkroon. 

aaa. Vruchtbeginsel bovenstandig. 

a. Bloemen wit, rood of blauw. 

ad. _Bloemkroon stervormig. 

aaa. Bloemkroon 5-deelig, rood of blauw. Meeldraden 5. 

Bladen tegenoverstaand. . . . . . Anagallis blz. 26. 

PPP- Bloemkroon 7-deelig, wit. Meeldraden 7 (6-8). Bladen 
aan het midden van den stengel bijna kransstandig. 

Trientalis blz. 29. 

Pp. Bloemkroon kroesvormig, 4-spletig, kleiner dan de kelk, wit 
of roodachtig. Meeldraden 4. Bladen verspreid. 

Centunculus biz. 29. 

P. Bloemkroon geel, ster- of bekkenvormig, met korte buis, 5-, soms 

ook 6- of 7-tallig. Stengel bebladerd. Bladen meest tegenoverstaand. 

Lysimachia blz. 20. 

bbb. Vruchtbeginsel half onderstandig. Bloemkroon wit, klokvormig, met 

B-deeligen zoom. Meeldraden 5, met 5 schubben (waarschijnlijk rudi- 

mentaire meeldraden) afwisselend. Bladen verspreid. Samolus blz. 40. 

bb. Bloemkroon ontbrekend. Kelk lichtrose, klokvormig, 5-spletig. Bloemen in 

de bladoksels staand. Bladen meest tegenoverstaand. . . . Glaux blz. 41. 

b. Bladen in een wortelroset. Kroonslippen stomp, vaak ingesneden tot gespleten. 
Primula blz. 55. 

B. Bladen kamvormig-vindeelig, ondergedoken. Bloemkroon met korte buis en vlakken, 
BolobbigeneZoont.v orten e ol oe eter eo ee HOL 

1. Anagállis!) Trn. Guichelheil. 

Kelk diep 5-slippig met lancet-lijnvormige slippen. Bloemkroon ster- of 
trechtervormig, evenlang als of langer dan de kelk, afvallend, bijna zonder 
buis met 5 gave of nauwelijks uitgerande slippen. Meeldraden aan den 
voet der bloemkroon ingeplant en korter dan deze, met gebaarde helm- 

“draden. Doosvrucht bolrond, zich overdwars met een dekseltje openend, 

veelzadig. 
Bloemen vrij klein, gesteeld, rood, rose, wit of blauw, okselstandig, 

alleenstaand. 

1) wordt verschillend afgeleid. Misschien moet het woord afgeleid worden van het 

Grieksche anagelein: lachen, omdat de sierlijke bloemen de zwaarmoedigheid verdrijven. 
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Bladen tegenoverstaand of verspreid, eirond of bijna cirkelrond, gaaf- 

randig. Planten onbehaard. 

Biologische bijzonderheden. De bloemen zijn bij goed weer opgericht, 
bij regen en des nachts zijn de stelen gekromd en staan de bloemen naar 
beneden gekeerd, zoodat het stuifmeel goed tegen regen beschut is. Trouwens 

de bloemen sluiten zich ook. 
De bloemen bieden aan de insecten alleen stuifmeel en zijn homogaam. 

Aan de helmdraden zitten gelede en knotsvormig ver- 
dikte haren, welke volgens sommigen dienen om de 
bezoekende insecten in de gelegenheid te stellen, om 
er zich aan vast te klemmen, volgens anderen echter 

om door de bezoekers te worden uitgezogen (fig. 28). 
In de bloemen is de stijl naar eene zijde gebogen 

en tusschen 2 der meeldraden doorgestoken. Zoo kan 
in het begin van den bloeitijd geen stuitmeel op den 
stempel komen, doch kleine insecten, die over den 

zoom der bloemkroon komen om aan de haren der Fig. 28. 
ne Bloem van Anagallis 

meeldraden te snoepen, kunnen kruising teweegbren- arvensis. 
Bene: bloem -opent en sluit zich periodiek en wel & kelk» De Bloemoon nk 

: se : pies, st stempel. 

sluit zij zich zoo, dat zich de schotelvormig uitge- 
spreide zoom in vouwen legt, die zich over elkaar schuiven. Sluit zich de 
bloem ten tweeden male, dan komen de helmknopjes in aanraking met het 
naar binnen gevouwen deel der bloemkroon en daaraan gaat iets stuifmeel 
kleven. Dit stuifmeel is op den volgenden dag aan de binnenzijde der 
bloemkroon nog te zien, als de zoom zich weer heeft uitgespreid. Nu sluit 
zich des avonds de bloem weer ten derden male, doch opent zich nu niet 
weer, maar valt gesloten af en daarbij is het onvermijdelijk, dat de stempel 
langs den binnenwand der bloemkroon strijkt en dan met het daaraan vast- 
gekleefde stuifmeel in aanraking komt, zoodat zelfbestuiving plaats heeft. 

Tabel tot het determineeren der soorten van het geslacht Anagallis. 

A. Bladen zittend, eirond tot langwerpig-eirond. Bloemstelen omstreeks even lang als de 

bladen. Kelkslippen iets korter dan de bloemkroon . . . . … . A. arvensis blz. 27. 

B. Bladen gesteeld, rond-eirond. Stengel teer, B Kelk slechts !/ à !/, maal 

zoo lang als de bloemkroon. . . . . … « Ae tenella blz. 28. 

A. arvénsis!) L. (A. phoenícea®) FI. B. s). Guichelheil (fig. 29). 
De plant is onbehaard. Uit den penwortel komt een vierkante, uitge- 

spreid vertakte stengel. De bladen zijn tegenoverstaand, zelden in kransen 
van 3, zittend, eirond tot langwerpig-eirond, van onderen met zwarte 

puntjes, met 3-5 nerven. 
De bloemen staan alleen in de bladoksels, dus tegenover elkaar, op 

draadvormige stelen. Deze zijn omstreeks zoo lang als de bladen en ten 
slotte haakvormig teruggekromd. De kelkslippen zijn lancetvormig, toege- 
spitst, vliezig gerand, iets korter dan de bloemkroon en de vrucht. De 
bloemkroon is menierood, soms vleeschkleurig (fl. carneis), vrij klein, ster- 
vormig, met 5-deeligen zoom, de slippen zijn fijn gekarteld of klierachtig 
behaard. De helmdraden zijn aan den voet aan de bloemkroon verbonden. 
De doosvrucht is bolrond, omstreeks zoo lang als de kelk en springt met 
een deksel open. © en OO. 7-15 cM. Mei—Herfst. 

1) arvensis — veld. 2) phoenicea — purperrood. 
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De variëteit 2. coerúlea ') Schreb. (A. coerulea Schreb.) heeft een hemels- 
blauwe, soms violette bloemkroon met getande, bijna klierlooze slippen. 

De geheele plant is dofgroen en de bladen zijn 
2-3-nervig. 

De soort is scherp vergiftig. De verwisseling 
met de in niet bloeienden toestand er veel op 
gelijkende Stellaria media, die veel als vogel- 
voeder wordt gebruikt, heeft reeds dikwerf na- 
deelige gevolgen gehad. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De 
plant komt in geheel Europa op bouw- en moes- 
land, langs wegen en op onbebouwde plaatsen 

voor. Zij is bij ons vrij algemeen, vooral veel 
op klei en löss gevonden, het minste op veen- 
grond. De var. 4. is bij ons zeldzaam. 

Anagallis arvensis 

Fig. 29. Volksnamen. De namen guichelheil en roode 
Ee nee rrkent e muur worden het meest gebruikt. In het Ooste- 
bloem, d opengesprongen vrucht. lijk deel van Gelderland en Overijsel spreekt 
men van hanetreê, in Noord-Overijsel en in West-Friesland van murik, op 
Terschelling van wild kooltjevuur, op Goeree van heelal, op Overflakkee 
van Spaansch groen, op Schouwen van blommetjes van zeven kwartier, in 
Zeeuwsch-Vlaanderen van spikkelatiefjes en in het Land van Hulst van 

muurkruid. 
Over de namen guichelheil-manneken en -wijfken uit een vroegeren tijd 

voor de soort en hare variëteit, zie blz. 55, Deel Il. 

A. tenélla®) L. Teer guichelheil (fig. 30). 

Deze plant is onbehaard. Uit den teeren wortelstok komen draadvormige, 
vierhoekige stengels, die kruipen en aan den voet wortelen, doch naar den 

top opgericht zijn. De bladen zijn tegenover- 
staand, kort gesteeld, klein, bijna cirkelrond 
met een spitsen top, zonder stippeltjes van 
onderen. 

De bloemen zijn teer rose met donkerder 
aderen. Zij staan alleen op tegenoverstaande 
dunne stelen, die 3 à 4 maal zoo lang zijn als 
de bladen en ten slotte teruggekromd. De kelk- 
slippen zijn lancet-lijnvormig, toegespitst, niet 
vliezig gerand. De bloemkroon is trechtervormig 
(fig. 30), 3 à 4 maal zoo lang als de kelk, met 
langwerpige, stompe of uitgerande, niet klier- 

Anagallis tenella achtig gewimperde slippen. De helmdraden han- 
ARE gen aan den voet iets samen. De doosvrucht is 

klein, ongeveer even lang als de kelk (fig. 30). 2%. 5-12 cM. Mei—September. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in West-Europa 
in moerassige weiden, aan slooten, meest op zandgrond voor, ook in duin- 

pannen. Op veengrond is zij bij ons niet gevonden. Zij is bij ons vrij 
zeldzaam en bijna alleen in de provinciën Gelderland en Noord-Brabant 
en in de duinprovinciën aangetroffen. 

1) coerulea — blauw. 2) tenella = tenger. 
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2. Centúneulus ') Dill. 

C. minimus?) L. Dwergbloem (fig. 31). 
De plant is kaal en heeft een vezeligen wortel, terwijl de stengel teer, 

rechtopstaand, niet of uitgespreid vertakt is. De bladen staan bijna alle 

verspreid, zijn rondachtig-eirond, zeer kort ge- 
steeld, spits, gaafrandig. 

De bloemen zijn zeer klein, zeer kort gesteeld, 
alleenstaand in de bladoksels. De kelkslippen 
zijn 4 in getal, lijn-lancetvormig, toegespitst, 
iets langer dan de vrucht. De bloemkroon is 
roodachtig of wit, 1-2 mM in diameter, alleen 

des middags open. Zij is korter dan de kelk, 
met korte, bijna bolronde buis en 4, tweemaal 
zoo lange, uitstaande, eironde, gave, spitse 

slippen, die later verdrogen. Meeldraden zijn er 
A, zij steken buiten de bloemkroon uit, zijn op 
de keel ingeplant, zitten tegenover de kroon- 

slippen en zijn kaal. De doosvrucht is bolrond, Centunculus minimus 
korter dan de kelk en opent zich overdwars met Fig. 31. 
een dekseltje. Zij bevat vele, kleine zaden. ©. groot b bleem e opentesbion. 
1-10 cM. _Juni—September. "AEEA 

Deze soort wordt door hare kleinheid vaak over het hoofd gezien. Zij 
gelijkt wel wat op Peplis en zonder vruchten ook op kleine exemplaren 
van Herniaria en Illecebrum, de eerste en de laatste hebben echter tegen- 
overstaande, stompe bladen. 

Biologische bijzonderheden. De bloemen bestuiven zich in den regel 
zelf, doordat ze bij eenigszins ongunstig weer gesloten blijven en dan in de 
gesloten bloem het stuifmeel op den stempel komt. Bij gunstig weer openen 
zij zich echter tegen 10 à 11 uur in den voormiddag om zich tusschen 4 en 
5 uur des namiddags weer te sluiten. Dit herhalen zij ook den volgenden 
dag. Zij worden dan bezocht door insecten, die komen, gelokt door den 

zilverglans aan den voet der bloemkroon, die daar met zwak gewelfde, 
groote, sappige opperhuidscellen is bekleed, welke door de insecten aange- 

boord en uitgezogen kunnen worden. 
Als de bloem opengaat, is de stempel al geschikt om stuifmeel op te 

nemen, doch de helmknopjes zijn nu nog gesloten en liggen dicht tegen 
den stempel. Nu is kruisbestuiving mogelijk. In de tweede helft van den 
bloeitijd zijn de helmknopjes open en bestuiven dadelijk den stempel. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt vooral in Midden- 
Europa op vochtige, zandige plaatsen, het meest op afgeplagden grond 
voor. Bij ons is zij alleen op diluvialen zandgrond, zeldzaam gevonden. 

9. Trientális ®) Rupp. 

T. europaéa®) L. Zevenster (fig. 32). 
Deze plant is onbehaard en heeft een kruipenden, dunnen wortelstok en 

1) Dit was oorspronkelijk de naam voor Polygonum Convolvulus en stamt af van cento: 

lapwerk, om de slordige wijze van groeien dier klimplant. De naam is later op dit geslacht 
overgebracht, omdat men het als een verwant van bovengenoemde plant beschouwde(?). 

2) minimus —= kleinste. 3) van het Latijnsche trientalis: een derde deel van een voet, 

omdat de bloemstelen !/; van de hoogte der plant hebben. 1) europaea — Europeesch. 
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een niet vertakten, rechtopstaanden stengel. Deze draagt beneden eenige uit 
elkaar staande, kleine, maar aan den top verscheiden groote, zeer ongelijke, 
tot een roset vereenigde bladen. Uit de laatste verheffen zich de okselstandige, 
dun- en langgesteelde, een armbloemig scherm vormende, vrij groote bloemen. 
De bladen zijn zittend, zeer fijn getand, de onderste omgekeerd eirond, 

stomp, de hoogere langwerpig-omgekeerd eí- 
rond tot omgekeerd lancetvormig, spitsachtig 
of spits, kort stekelpuntig. 

De kelk is meest 7-(6-8-)deelig, met lijn- 
vormige, toegespitste slippen, die korter zijn 

dan de bloemkroonslippen. De bloemkroon 
is meest 7-(6-8-)deelig, wit met gelen voet, 
stervormig, met breed lancetvormige, spits 

toegespitste, in den knop naar links gedraaide 
slippen. De 7 (6-8) meeldraden zijn aan den 
voet der bloemkroon ingeplant en korter dan 
de slippen van deze. De doosvrucht is bol— 
rond, kort stekelpuntig, door den kelk omgeven 

Trientalis europaea 
Fig. 32. en springt met 6-8 teruggekromde kleppen open. 

a vrucht. Zij bevat weinige, kleine, hoekige zaden, die 

een zeer dun, blauwachtig grijs, netvormig geaderd oppervlak hebben. 

5-30 cM. 2. Mei, Juni. 

Biologische bijzonderheden. De bloemen bieden alleen stuifmeel aan de 
insecten, maar de vleezige ring om het vruchtbeginsel, die de meeldraden 
draagt, is zoo rijk aan sap, dat hij ook door de bezoekers wordt aange- 
boord. De meeldraden staan schuin naar boven en buiten gericht, de 

helmknopjes zijn meest eerst nog gesloten, terwijl de stempel, die even 
hoog als de meeldraden ligt, dadelijk geschikt is, om stuifmeel te ontvangen. 
Een bezoekend insect zal dus kruisbestuiving bewerken en ook als de meel- 
draden en stempels te gelijk rijp zijn, zal een insect met de eene zijde van 
zijn kop stuifmeel opnemen en met de andere zijde den stempel aanraken. 

Tijdens den bloei strekt zich de stijl iets, zoodat hij tegen het einde 
daarvan boven de helmknopjes uitsteekt. Bij het einde van den bloei 
sluiten zich de bloemen en worden de meeldraden tegen den stempel ge- 
drukt, zoodat dan spontane zelfbestuiving plaats heeft. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in Midden- en 
Noord-Europa in bosschen op humusrijken grond voor en is bij ons zeer 

zeldzaam. 

4. Lysimáchia') Trn. Wederik. 

Kelk diep ingesneden, met 5 slippen. Bloemkroon stervormig, met korte 
buis en 5-7 gave slippen, die langer zijn dan de kelk. Meeldraden 5-7, 
aan den voet der bloemkroonslippen ingeplant, bovendien zijn vaak nog 
overblijfselen van een buitensten krans van meeldraden (staminodiën) aan- 
wezig. Stijl draadvormig. Doosvrucht bolrond, zich aan den top met 2-5, 
gave of 2-spletige kleppen openend, met vele zaden. 

Bloemen geel of wit, oksel- of eindstandig. Bladen tegenoverstaand of 

1) naar Lysimachus, veldheer van Alexander en na diens dood koning van Thracië of 

naar Lysimachus, een geneesheer in de Oudheid. 
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in kransen, niet ingesneden. Overblijvende, meest op vochtige plaatsen 

groeiende planten. 

Tabel tot het determineeren der soorten van het geslacht Lysimachia. 

A. Bloemen in langgesteelde, dichte trossen, in de oksels van schutbladen, klein, meest 

6-, niet zelden 7-, zeldzamer 5-tallig. Tusschen de bloemkroonslippen evenveel tandjes 

(staminodiën of bijkroonbladen?). Meeldraden alleen aan den voet verbonden, het 

klierachtige vruchtbeginsel niet bedekkend. Zaden bijna ongerand. Bladen meest tegen- 

overstaand, lancet- tot lijn-lancetvormig, met stengelomvattenden voet zittend. Kelk- 

slippen lijnvormig, spits. Bloemkroonslippen lijnvormig . . . L. thyrsiflora blz. 31. 

B. Bloemen 5-tallig. Vruchtbeginsel zonder klieren. Zaden gerand. Slippen der bloem- 
kroon, evenals die van den kelk, in den knop links gedraaid. Bijkroonbladen ontbrekend 

(door de gele bloemkroon en de zwarte klierpuntjes gelijken de bloemen veel op die 
van Hypericum, maar door de vergroeidbladige bloemkroon en het geringer aantal 

meeldraden zijn zij er direct van te onderscheiden). 

a. Stengel rechtopstaand. Bloemen groot, 1-4 bijeen in de oksels van schut- of gewone 

bladen, een eindelingschen, vaak vertakten tros vormend. Helmdraden tot het 

midden verbonden, het vruchtbeginsel bedekkend. 

aa. Bloemkroonslippen met kalen rand. . . . . . . … . Le vulgaris blz. 32. 

bb. Bloemkroonslippen klierachtig gewimperd . . . . . . L. punctata blz. 33- 

b. Stengel kruipend of opstijgend. Bladen tegenoverstaand, kort gesteeld. Bloemen 

alleenstaand in de bladoksels, zelden 2 bijeen. Bloemkroon 2-3 maal zoo lang als 

de kelk. Helmdraden niet of alleen aan den voet verbonden, het vruchtbeginsel 

niet bedekkend. 

aa. Bladen rondachtig. A hartvormig-eirond. Bloemkroon met spitse 

Slmpenss ve Ee. ns Le Nammglariarhiensss 

bb. Bladen eirond, spits. ‘Kelkslippen ze ld Bloemkroon met stompe 

Sfippenrs: B et ae De nemorumyilzsss 

L. thyrsiflóra!) L. Moeraswederik (ie. 33). 
Deze plant bezit een kruipenden wortelstok met uitloopers. Daaruit komt 

een rechtopstaande, holle, niet vertakte stengel. Hij is beneden verwijderd 

en klein bebladerd, naar boven dicht behaard en 

met zwarte puntjes voorzien. De bladen staan tegen- 
over elkaar of in kransen van 3-4, zij zijn lancet- 
tot lijn-lancetvormig, spits, met stengelomvattenden 
voet zittend, zwak gestippeld, gaafrandig, onbe- 
haard. 

De bloemen staan in langwerpig-eironde, in de 
oksels der middelste bladen staande, dichte, ge- 

steelde trossen, die korter zijn dan deze bladen. 
De bloemstelen zijn korter dan de schutbladen en 
de bloemen. De kelk is met roode puntjes bezet, 
de slippen zijn lijnvormig, spitsachtig, ten slotte Lysimachia thyrsiflora 

teruggeslagen. De bloemkroon is goudgeel, klein Ree 
(4-6 mM), dubbel zoo lang als de kelk (fig. 33) en heeft 5 diepgaande, 
lijnvormige, stompe slippen. Er zijn 5-7 meeldraden, die even lang als of 
langer dan de bloemkroon zijn met oranje gekleurde helmknopjes, zij zijn 
aan den voet door een korten ring met elkaar verbonden. De doosvrucht 
is eirond, met roode puntjes, korter dan de kelk (fig. 33) en opent zich bij 
rijpheid met 5 kleppen. 3-6 dM. 2. Mei—Juli. 

Biologische bijzonderheden. De bloemen zijn proterogynisch en daardoor 
heeft bij insectenbezoek kruisbestuiving plaats. De bloemen zijn wel klein, 
doch het vereenigd zijn tot dichte trossen doet ze toch flink in het oog 

1) thyrsiflora — spiesbloemig. 
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vallen. Honig is er in de bloemen niet, maar het vruchtbeginsel is met 
kleine wratjes bezet, wier saprijke cellen door de insecten worden uitge- 
zogen of opgegeten. Blijft insectenbezoek uit, dan heeft er geitonogamie 
(kruisbestuiving op dezelfde plant) plaats, doordat de meeldraden zich 
strekken en zich zoo krommen, dat zij het stuifmeel op de stempels van 
naburige bloemen overbrengen. 

De huidmondjes der bladen blijven ook open, zelfs als deze ondergedoken 
zijn, omdat de opperhuidscellen, die er om heen liggen, als papillen ge- 
welfd zijn en zoo een met lucht gevuld blijvend kokertje er boven vormen. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in Noord- en 
Midden-Europa voor, aan waterkanten, in moerassen en veenplassen en 
bijna niet op kleigrond. Bij ons is zij vrij algemeen. 

L. vulgáris®) L. Wederik (fig. 34). 
Deze plant heeft een kruipenden wortelstok met uitloopers. Daaruit komt 

een krachtige, rechtopstaande, nauwelijks holle, al of niet vertakte, rond- 
achtig-vierkante, zacht behaarde stengel. Daar- 
aan zitten de bladen tegenoverstaand, zeldzamer 
in kransen van 3-4. Zij zijn langwerpig-eirond 
tot langwerpig-lancetvormig „ spits of toegespitst, 
bijna zittend, zwart gepunt, van onderen bleek- 
groen, zacht behaard. 

De bloemen vormen een, aan den voet be- 

bladerde, pyramidale pluim. ledere bloem heeft 
aan haar voet een schutblaadje. De bloem- 
stelen staan rechtop en zijn even lang als of 
weinig langer dan de bloemen. De kelkslippen 
zijn lancetvormig, toegespitst, roodbruin gerand, 

Lysimachia vulgaris gewimperd. De bloemkroon ís goudgeel, van 

Ne binnen met klierpuntjes en heeft 5 eironde 
slippen, die 2 à 3 maal zoo lang zijn als de kelkslippen (fig. 34), tamelijk 
spits met kalen rand. Meeldraden zijn er 5, met tot de helft of !/3 ver- 

groeide helmdraden. De doosvrucht is bolrond (fig. 34), even lang als de 
kelk en springt met 5 kleppen open. Zij bevat 6-hoekige, boven gewelfde 
zaden. 2. 6-12 dM. Juni, Juli. 

Biologische bijzonderheden. De plant is bekend in 3 biologische vormen. 
a. dprica®) Knuth. Kroonslippen circa 12 mM lang en 5 mM breed, 

goudgeel, aan den voet rood, aan den top naar buiten geslagen. Helm- 
draden naar het einde rood. Stijl boven de 2 langere meeldraden eenige 
mM uitstekend. Plant van zonnige standplaatsen. Bij insectenbezoek is 
bij dezen vorm kruisbestuiving verzekerd. 

b. umbrósa®) Knuth. Kroonslippen 10 mM lang, 5 mM breed, licht- 
geel, niet teruggeslagen, schuin naar boven staand. Helmdraden groengeel. 

Stijl even lang als de beide langere meeldraden. Plant voor beschaduwde 
plaatsen. Bij uitblijvend insectenbezoek is spontane zelfbestuiving onver- 
mijdelijk. 

c. intermédia®*) Knuth. Staat in bouw tusschen a en b in. 
De vorm a, de grootbloemige vorm, is geheel aangewezen op bestuiving 

1) vulgaris — gewoon. 2) aprica — zonnig. 3) umbrosa — beschaduwd. 

1) intermedia — middelste. 



FAMILIE 83. — PRIMULACEAE. — 33 

door insecten. Honig wordt in de bloemen niet afgescheiden. Het is vooral 
het wijfje van een bijensoort, Macropis labiata, waarvan de aanwezigheid 
in een bepaalde streek gebonden schijnt te zijn aan die van L. vulgaris. 
Wanneer dit insect zich over de bloemen beweegt, krijgt het dikke ballen 
vochtig stuifmeel rondom de schenen der achterpooten. Het vocht komt 
uit de bloem, want zoowel de buitenzijde der helmdraden als de binnen- 
zijde der bloemkroon is met langgesteelde klierknopjes bezet. Het vocht 
van deze blijft aan het insect zitten en daardoor kleeft het stuifmeel er 
beter aan. 

Ook stuifmeelverzamelende zweefvliegen zijn als bezoekers waargenomen. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant is in geheel Europa 
aan waterkanten en op vochtige plaatsen gevonden. Bij ons is zij algemeen, 

vooral veel op diluvialen zandgrond. 

Volksnamen. De naam gele wederik wordt het meest gehoord. In 
Groningen. noemt men haar gele veenwortel en wilde weenen, op Goeree en 
in Groningen wilde wilg, in Zuid-Holland vader- en moederplant. 

L. punctáta!) L. Puntwederik (fig. 35). 
Bij deze zacht behaarde, boven zelfs klierachtig behaarde plant, vormt de wortelstok korte 

uitloopers. De stengel is krachtig, rechtopstaand, hol, meest niet vertakt, vierkant met 

smal 2-vleugelige kanten. De bladen staan in kransen van 

3-4, zeldzamer tegenoverstaand, zijn kort gesteeld, eirond- 

lancetvormig, spits, soms van onderen van zwarte puntjes 

voorzien. 

De bloemen staan in okselstandige kransen, die korter 
zijn dan de bladen en samen lange, bebladerde trossen 

vormen. Zij zijn welriekend. De bloemstelen zijn even lang 

als de bloemen. De kelk is klierachtig behaard, 5-slippig. 

De slippen zijn lijn-lancetvormig, spits, niet donker ge- 

rand. De bloemkroon is goudgeel, aan den voet bruin, 

5-slippig met spitse, eirond-langwerpige, klierachtig ge- 

wimperde slippen (fig. 35). Meeldraden zijn er 5 met tot 

het midden vergroeide helmdraden. De doosvrucht is bol- 
rond (fig. 35), korter dan de kelk. %. 6-12 dM. Juni— 

Augustus. 
; : Lysimachia punctata 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant be- A SEE. Ee 

hoort in Midden- en Oost-Europa op moerassige, bescha- 
duwde plaatsen thuis. Bij ons is zij een sierplant en is op eenige plaatsen verwilderd 
gevonden (Apeldoorn (nu verdwenen), ’s Gravenhage, ’s Gravesande (langs de Maas), 

Haarlemmermeer (in het riet), Bulteveen bij Erprath. ê 

L. Nummulâria?) L. Penningkruid (fg. 36). 
Deze onbehaarde plant heeft een dunnen, draadvormigen wortelstok en 

teere, vierhoekige, kruipende, wortelende, al of niet vertakte stengels. De 
bladen zijn tegenoverstaand, kortgesteeld, rondachtig, aan den voet zwak 
hartvormig, stomp, vaak met een spitsje aan den top, beneden soms ge- 

tand, met bruine puntjes. 
De bloemen zijn okselstandig, alleenstaand, tegenoverstaand. De stelen 

zijn omstreeks dubbel zoo lang als de bloemen, korter dan of ook wel 

even lang als de bladen, in wier oksels zij staan, na den bloeitijd terug- 
gekromd. De bloemen zijn groot (circa 2 cM breed) en rieken vaak wat 
naar pruimen. De kelkslippen zijn hartvormig-eirond, toegespitst. De bloem- 
kroon is goudgeel, dubbel zoo lang als de kelk, van binnen van bruine 

1) punctata — van stippels voorzien. 2) Nummutaria — penningkruid. 

HeukeLs, Flora. II. 3 
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klierpuntjes voorzien en heeft 5 spitse, ovaal-lancetvormige slippen. Meel- 
draden zijn er 5, met alleen aan den voet verbonden helmdraden. De 

doosvrucht is bolrond, iets toegespitst, 

korter dan de kelk en springt met 5 klep- 
(4 pen aan den top open. De zaden zijn bruin, 

Dj () driekant en in groot aantal aanwezig. 2. ve IN Ú/ 1,5-4,5 dM. Juni, Juli. 
ke (fi Biologische bijzonderheden. Hoewel de 

bloemen groot zijn en zoowel kruis- als 
zelfbestuiving mogelijk is, wordt er zelden 
zaad gevormd (het schijnt dat bij zelfbe- 
stuiving geen zaadvorming plaats heeft). 
Ook hier wordt weer geen honig voort- 
gebracht, maar aan de meeldraden en aan 

_ de onderste deelen der bloemkroon vindt men 

hier ook weer klierharen als bij L. vulgaris. 
De plant vermenigvuldigt zich vooral, 

doordat deelen er van in staat zijn, nieuwe 
planten te vormen. In de oksels toch der 
bladen dicht bij den top ontstaan knoppen, 
die wortels vormen en in het volgend jaar 
geheel nieuwe planten doen ontstaan. 

Nn Voorkomen ín Europa en in Nederland. 
Fig. 36. De plant komt vooral in Midden- en Noord- 

EASEldrae en SLAMpEL Europa aan slootkanten en op vochtige 
plaatsen op allerlei gronden voor en is bij ons algemeen. 

Volksnamen. De naam penningkruid is het meest algemeen, verder spreekt 
men in Friesland van gele kattestaart en Sint-Janskruid, in Noord-Overijsel 
van adderkruid, in Oost-Drente van duizendkruid, op Voorne en Beierland 
van oot en op Walcheren van muntkruid. 

L. némorum®) L. Boschwederik (fig. 37). 
Deze plant is kaal en heeft een vezeligen wortelstok. De stengels 

zijn teer, kruipend, wortelend, vaak vertakt, 

de bloeiende stengeltoppen zijn opstijgend. 
De bladen staan tegenover elkaar, zijn kort 
gesteeld, eirond, spits, op de ondervlakte van 

zwarte puntjes voorzien. 
De bloemen zijn vrij klein (ongeveer 1 cM 

breed) en staan alleen in de bladoksels. De 
bloemstelen zijn draadvormig, vele malen 
langer dan de bloemen, meest langer dan de 
bladen, in wier oksels zij staan, bij rijpheid 
der vrucht teruggeslagen. De kelkslippen zijn 
lijn-priemvormig, toegespitst. De bloemkroon 
is dooiergeel, stervormig, met 5 stompe slip- 

Lysimachia nemorum pen. Er zijn 5 meeldraden met geheel vrije 
Fig. 37. helmdraden. De doosvrucht is bolrond, even 

TO ee lang als de kelk. De zaden zijn langwerpig, 
gegroefd. 24. Tot 45 cM. Mei, Juni, soms Juli—October. 

1) nemorum == bosch. 
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De plant gelijkt veel op een Stellaria, doch heeft gele bloemen. 

Biologische bijzonderheden. De open bloemen zijn naar boven gekeerd. 
Honig bevatten zij wel niet, maar aan de binnenzijde der bloemkroon be- 
vinden zich weer knotsvormige klierharen (zie L. vulgaris). 

Zij zijn homogaam, doch eerst zijn de door rechte draden gedragen helm- 
knopjes van den iets lager staanden stempel verwijderd, zoodat zij nu op 
kruisbestuiving zijn aangewezen. Later maken de helmdraden echter tal 
van bewegingen en komen daardoor ten slotte tegen den stempel en geven 
daaraan stuifmeel af. 

Als de vrucht rijpt, blijft deze door den blijvenden kelk omsloten en 
buigt de bloem zich naar beneden door kromming van den steel. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt vooral in Midden- 
en Noord-Europa voor op beschaduwde en vochtige plaatsen. Bij ons is 
zij vrij zeldzaam. Zij is vrij algemeen op löss, doch de meeste komen op 
diluvialen zandgrond (vrij veel in Twente en verder op een paar plaatsen 
bij Breda) voor. Enkele zijn op rivierklei langs den IJsel en den Rijn in 
Gelderland gevonden. 

5. Prímula') L. Sleutelbloem. 

Kelk buis- of klokvormig, 5-tandig, even lang als of korter dan de 
bloemkroonbuis, de buis met uitstekende nerven. Bloemkroon trechter- of 

trompetvormig, met cylindrische buis, die bij de keel wat verwijd is en 5 
ingesneden of 2-lobbige slippen. Meeldraden 5, in de buis ingesloten. 

Stamper 1, met een knopvormigen, soms iets uitstekenden stempel. Doos- 
vrucht rondachtig of langwerpig, aan den top openspringend met 5 gave 
of 2-spletige slippen. Zaden talrijk. 

Bloemen geel, purper of violet, alleenstaand of in eindelingsche schermen 
met omwindsel, aan den top van een wortelstandigen, onbebladerden 
bloemstengel. Omwindselbladen aan den breeden voet niet verdikt. Bloem- 
stelen naar eene zijde overhangend. Bladen in een wortelroset, rimpelig, 
van onderen behaard. 

Biologische bijzonderheden. De wortelstok der Primula’s staat vertikaal 
en uit den top komt het wortelroset van bladen. Wel groeit hij ieder jaar 
circa 1 cM aan, doch de wortelvezels trekken hem over denzelfden afstand 
terug, zoodat zijn top op dezelfde hoogte in den bodem blijft 

In de schermvormige bloeiwijzen staan de bloemen in den knoptoestand 
rechtop, doch zoo spoedig zij beginnen te bloeien, krommen zich de 
bloemstelen, zoodat de bloemen een meer schuinen stand krijgen, de bui- 
tenste gaan zelfs bijna horizontaal staan. Na de bevruchting gaan echter 
de stelen weer rechtopstaan. 

In de bloemen wordt honig afgescheiden aan den voet van het vrucht- 
beginsel en deze wordt in de bloemkroonbuis bewaard. De bloemen zijn 
heterostyl. Bij sommige planten zijn in de bloemen de meeldraden onder 
de keel ingeplant en dan is de stijl veel korter dan de bloemkroonbuis en 
geheel daarin opgesloten. Bij andere planten zijn echter de meeldraden in 

1) Verkleiningsvorm van primus: eerste, hetgeen wijst op den vroegtijdigen bloei van 
vele soorten. 

3* 
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het midden der bloemkroonbuis ingeplant en bevinden zich de helmknopjes 

op dezelfde hoogte als de stempel in de bloemen der andere soort, terwijl 

hier de stijl langer is en reikt tot aan de keel, zoodat deze hier even hoog 

staat als de helmknopjes in die der andere soort (fig. 38). De eerste heet 

de kortstijlige, de andere de langstijlige vorm. 
LO Sn leder dezer soorten is met stuifmeel derzelfde 

_ soort weinig vruchtbaar, doch komt het stuifmeel 
8 ‚_ van een lang- of kortstijligen vorm op den stempel 

ACNE 
van een kort- of langstijligen, dan heeft er goede _ 
vruchtvorming plaats. De genomen proeven hebben 

verder geleerd, dat de zaden, die door kruising 
van 2 langstijlige vormen waren ontstaan, lang- 
stijlige vormen leveren, die welke door kruising 

Fig. 38. van 2 kortstijlige vormen zijn gevormd, ook weer 

a kortstijlige vormen voortbrachten, terwijl uit de 
zaden, die door kruising van lang- op kortstijlige 

vormen en omgekeerd, ontstonden, ook beide vormensoorten ontstaan. 

Zie over de grootte der stuifmeelkorrels en den stempelbouw, de biolo- 
gische bijzonderheden bij de familie der Primulaceae. 

Volksnamen. Het aantal volksnamen voor de soorten van het geslacht 
Primula in gebruik is legio. In de eerste plaats wordt sleutelbloem veel 

gebruikt en verder primulaveris met allerlei verbasteringen b.v. plomlewier. 
In Groningen noemt men ze tabaksbloemen, ín het Oostelijk deel van Overijsel 

en Gelderland vrouwenoogjes, in Twente ook hollanderkers en pinkster- 

bloem, ook evenals op Texel Aprilbloempjes, in Friesland, de Graafschap 

Zutphen en Utrecht paaschbloem, in Zuid-Holland paaschroosjes, in Salland 

pannekoekenbloempjes, in Drente, Noord-Overijsel, in Salland en op de 
Veluwe pannekoekjes, in het Oostelijk deel van Overijsel en van Gelderland 
ook maartenbloem, in Utrecht en Zuid-Holland hofbloem, in de laatste 

provincie (ook Aalsmeer) houtstoofjes en struitjes, in het Oostelijk deel van 

Noord-Brabant mieketonneke, in het Land van Nijmegen en in Noord- 
Limburg koekebloem, in Zuid-Limburg kerkesleutel, op Voorne en Beierland 
teunisjes, in het westelijk deel van Noord-Brabant en in het Land van Hulst 

eierkruid, in geheel Zeeland bakkruid. 
De volksnamen sleutelbloem en hemelsleutel staan in verband met de 

volgende legende: Petrus vernam, dat men zijne sleutels had nagemaakt, 

om daarmede een deurtje van den Hemel te openen. Daarvan schrok hij 

zoo, dat zijn geheele sleutelbos aan zijn hand ontgleed, van ster tot ster 

viel en eindelijk op onze aarde terecht kwam. Wel zond hij snel een 
engel, om de sleutels op te rapen en ze hem terug te brengen, doch voor 

dat de engel dit bevel kon uitvoeren, hadden de gouden sleutels den aard- 

bodem reeds bereikt en zich daarin afgedrukt. Uit die indruksels bloeiden 
de goudgele bloemen op, die wij nu sleutelbloemen noemen. 

Tabel tot het determineeren der soorten van het geslacht Primula. 

A. Bloeiwijze een langgesteeld scherm. Bladen plotseling in een gevleugelden steel, onge- 

veer even lang als de bladschijf, versmald. 
a. Bladen eirond tot langwerpig, van onderen evenals de scherm- en bioemstelen en 

de kelken kort behaard. Haren der bloemstelen even lang als de middellijn van deze. 

Kelk cylindrisch, met groene kanten. Kelktanden lancetvormig. Zoom der bloem- 

kroon vläkes LA se RREEder  ve r nsen Pet 
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b. Onderzijde der bladen, scherm- en bloemstelen en kelken dunviltig. Kelk opge- 
blazen, met eironde, toegespitste tanden. Zoom der bloemkroon verdiept. 

P. offlcinalis blz. 37. 

B. Bloemen alleenstaand in de bladoksels. Bladen geleidelijk in den steel overgaand. 
P. acaulis blz. 38. 

P. elátior !) Jacq. Slanke sleutelbloem (fig. 39). 
Uit den wortelstok komt een wortelroset van bladen en een of soms 

meer bloemstengels, die aan den top een scherm van bloemen dragen. De 

bladen zijn eirond tot langwerpig, aan beide 
zijden groen, aan den voet afgeknot, stomp, 
ongelijk getand, rimpelig, van onderen evenals 
de scherm- en bloemstelen en kelken kort be- 
behaard, veel korter dan de schermstelen. 

De schermen zijn veelbloemig, naar eene zijde 
gekeerd. De schermstelen staan ook na den 
bloei rechtop. De haren der bloemstelen zijn 
even lang als de middellijn van deze. De 
bloemen zijn meestal niet welriekend. De kelk 
is cylindrisch, witachtig, met groene kanten, 
tot op !/5 ingesneden met spitse, lancetvormige 

tanden. De bloemkroon is lichtgeel, met dooier- 
gele keel en bijna vlakken, 12-18 mM breeden ib 
zoom. De doosvrucht is langwerpig-eirond, ded 
langer dan de er nauw omheen sluitende kelk (fig. 39). 4. 1,5-3 dM. 

Maart—Mei, soms ook laat in den zomer. 

Bij het drogen worden de bloemen eerst gras-, daarna donkergroen. 

Biologische bijzonderheden. Bij den kortstijligen vorm is de kroonbuis 
15-17 mM lang en boven is zij op 12 à 13 mM 
hoogte verwijd, daar zijn de 5 meeldraden inge- 
plant, wier helmknopjes tot aan den top der kroon- 

buis reiken en daar samenneigen. De stijl is hier 
half zoo lang als de kroonbuis. 

In den langstijligen vorm (fig. 40) is de kroonbuis 
12-14 mM lang en verwijdt zich omstreeks op het 
midden, waar de meeldraden zijn ingeplant. De 
stempel ligt hier in den ingang der kroonbuis. De 
slurf der bezoekende insecten behoeft slechts circa 
12 mM lang te zijn, om den honig te bereiken, EE Kee 

id | E 
daar zij hunnen circa 5 mM langen kop in het 1 1anestiitiee. pikoetstinge 

verwijde gedeelte der bloemkroonbuis kunnen steken. vorm. 

Zie nader over de bestuiving bij P. acaulis. 
Vooral zijn Bombus hortorum en de citroenvlinder als bezoekers waar- 

genomen. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt vooral in West- 
en Noord-Europa voor in drassige weilanden en in boschrijke streken op 

grasgrond. Zij is bij ons vrij zeldzaam. 

P. officinâlis?) Jaeg. Gewone sleutelbloem (fg. 41). 
Uit den wortelstok komt hier ook weder een wortelroset van bladen en 

1) elatior = hoog, slank. 2) officinalis — geneeskrachtig. 
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een bloemstengel, die een veelbloemig, naar eene zijde gekeerd scherm van 
bloemen draagt. De bladen zijn eirond, plotseling in den steel samen- 

getrokken, ongelijk getand, rimpelig, van onde- 
ren dun viltig behaard evenals de scherm-, bloem- 
stelen en kelken. 

De steel der bloeiwijze is langer dan de bladen 
en blijft ook na den bloeitijd opgericht. De 
bloemen zijn welriekend. De kelk is opgeblazen, 
geheel witachtig, tot op !/, verdeeld, met ei- 
ronde, toegespitste tanden. De bloemkroon is 
dooiergeel, met 5 oranjekleurige vlekken aan de 
keel en een verdiepten zoom, die 8-12 mM 
breed is. De doosvrucht is eirond, bruingeel, 
korter dan de los er om heen liggende kelk en 
springt met 5-10 tanden open (fig. 41). Zij bevat 
vele rondachtige, bruine zaden. 2. 15-30 cM. 
April —Juni, soms in den Herfst. 

Primula officinalis 

Fig. 41. 

Biologische bijzonderheden. De inrichting in verband met de bestuiving 
is als bij P. elatior. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in geheel Europa 
in weilanden en in boschachtige streken voor en is bij ons vrij algemeen. 

P. acáulis!) Jacq. Stengellooze sleutelbloem (tig. 42). 

Uit den vrij dikken wortelstok komt een roset van bladen en verder een 

aantal bloemstengels, die ieder een bloem dragen. De bladen zijn groot, 

langwerpig-omgekeerd eirond, geleidelijk in 
den steel versmald, van onderen kort behaard 

en bleek, ongelijk getand, rimpelig. 
De bloemen zijn langgesteeld en alleenstaand 

in de bladoksels. De bloemstelen en kelken 
dragen lange kroesharen, de eerste zijn bijna 

even lang als de bladen en ten slotte liggend. 

De haren der bloemstelen zijn langer dan de 
middellijn der stelen. De bloemen zijn licht- 
geel, met 5 oranje vlekken aan den voet, 
rechtopstaand, niet welriekend. De kelk is 
groen, op de kanten sterk behaard, bijna tot 
het midden verdeeld in toegespitst lancetvor- 

de en mige slippen. De bloemkroon heeft een vlakken, 
Dt 2-3 cM breeden zoom. De doosvrucht is ei- 

rond, iets langer dan de er tegen aanliggende kelk (fig. 42). 2. 5-15 cM. 

… Maart, April. 
De variëteit @. cauléscens°) heeft de bloemen gezamenlijk op een korten 

bloemstengel staan. 

Biologische bijzonderheden. Bij deze soort is de kroonbuis circa 2 cM 
lang. Bij den langstijligen vorm bevindt zich de stempel aan den ingang 
der bloemkroonbuis (fig. 43), terwijl de helmknopjes in het midden dier 
buis gelegen zijn. Bij den kortstijligen vorm zitten natuurlijk de helm- 

1) acaulis — stengelloos. 2) caulescens — stengeldragend. 
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knopjes in de opening der hier iets trechtervormig verwijde bloemkroonbuis, 

terwijl de stempel daarin tot de halve hoogte reikt. 
Bezoekers zijn vooral Bombus hortorum en Anthophora pilipes, die beide 

met hun 18-21 mM lange slurf 
den honig gemakkelijk kunnen 
bereiken. Zij raken in den kort- 
stijligen vorm met den kop, in 
den langstijligen met de kaken de 
helmknopjes aan en bewerken 
zoo kruisbestuiving. 

Bij P. officinalis en P. elatior 
is de bloemkroonbuis korter, dus 

kunnen daar ook bijen met kor- Primula acaulis 

tere slurven terecht. 1 langstijlige ts vorm. 
De 3 Primula-soorten worden 

ook door verschillende vlindersoorten, b.v. den citroenvlinder en den kleinen 

vos bezocht, doch steeds door vlinders met lange slurven. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in geheel Europa 
op vochtige, beschaduwde plaatsen, aan beekjes voor. Zij is bij ons vrij 
zeldzaam en misschien wel alleen een overblijfsel van vroegere culturen. 

6. Hottónia !) L. 

H. palústris?) L. Waterviolier (fig. 44). 
De gelede, sterk vertakte wortelstok, kruipt in het slib van den bodem der 

wateren en loopt uit in een schuin opstijgenden, dicht bebladerden stengel 

onder water, die zich boven water verlengt in den 
bloemdragenden stengel. Dicht onder de plaats, 
waar de bloemstengel boven water uitkomt, zitten 
verscheiden zijtakken, die zich soms nog weer 
gaftelvormig vertakken en kranswijs aan den hoofd- 
stengel staan. Beneden is de laatste van afgestorven 
bladresten voorzien, hooger op zijn stengel en tak- 
ken bezet met dicht opeengedrongen bladen. De 
bladen zijn alle ondergedoken, staan verder ver- 
spreid en zijn kamvormig-vindeelig met lijnvormige, 
zeer teere en doorschijnende slippen. 

De bloemen staan aan den bloemstengel in ver- 
wijderde kransen in de oksels van kransstandige Hottanid palushis 

schutbladen en vormen samen een afgebroken tros, Fig. 44. 

die uit 3-7 kransen bestaat. De bloemdragende stengel is naar boven toe, 
evenals de bloemstelen en kelken, kleverig behaard. De bloemstelen staan 

eerst uitgespreid en zijn later teruggekromd. De bloemen zijn vrij groot, 
hebben een diep 5-deeligen kelk met lancetvormige, stompe slippen, die 
even lang zijn als de bloemkroonbuis en een witte of lichtrose bloemkroon 
met gele keel (zelden lichtpurper). Zij is trompetvormig met een vrij korte 
buis en een vlakken 2 cM breeden zoom met 5 omgekeerd eironde slippen. 
De 5 meeldraden zijn op de bloemkroon ingeplant. De doosvrucht is eirond, 

1) Naar P. Hotton (1648—1709), Boerhaave’s voorganger als professor te Leiden. 

2) palustris =—= moeras. 
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toegespitst (fig. 44) en springt met 5 tanden open, zij is veelzadig. 2. Steel 
van den tros 15-45 cM boven water uitstekend. Mei, Juni. 

Biologische bijzonderheden. Deze waterplant heeft echte waterbladen en 
blijft in den winter als Utricularia over door winterknoppen, die zich aan 
den top van korte takken vormen. 

Er bestaan ook landvormen. De bladen van deze zijn stijver, bezitten 
een opperhuid en zijn van huidmondjes voorzien, zij staan dichter opeen 

en zijn kleiner dan de waterbladen. 
De bloemen zijn heterostyl als bij Primula (fig. 45). De kroonbuis is 4-5 

mM lang, in de langstijlige vormen 
steekt de stempel 3 à 4 mM uit deze 
en staan de helmknopjes aan den 
ingang er van, bij de kortstijlige is 

het omgekeerd. 
Honigzoekende insecten krijgen aan 

hun kop stuifmeel in den langstijligen , 
ant aan een meer naar achteren gelegen 

Fig. 45. deel van hun lichaam in den kort- 
1 langstijlige vorm, 2 kortstijlige vorm. stijligen vorm en met diezelfde deelen 

raken zij nu ook weer de stempels in 
resp. kort- en langstijligen vorm aan, zoodat zij voor de meest gunstige 

wijze van kruisbestuiving zorgen. 
Anders is het met stuifmeelzoekende insecten. Deze raken ín de kort- 

stijlige vormen alleen de meeldraden aan, niet den stempel, omdat zij met 
hun kop buiten de bloemkroonbuis blijven. Gaan zij dan over op een lang- 
stijligen vorm, dan bestuiven zij daar den stempel wel. Zij bewerken dus 
alleen kruisbestuiving op de langstijlige vormen. 

De proeven omtrent bestuiving van kort- op kort- en op lang- en kort- 
stijlige vormen en omgekeerd hebben omstreeks dezelfde uitkomsten als bij 

Primula gegeven. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in Midden- en 
Noord-Europa in slooten en plassen en op moerassige plaatsen voor en is 

ook bij ons algemeen. 

Volksnamen. Behalve waterviolier, welke naam algemeen gebruikt wordt, 
heet de plant in Gelderland en Overijsel ook pinksterbloem. 

7. Sámolus!) Trn. 

S. Valerándi®) L. Waterpunge (fig. 46). 
Deze plant is onbehaard en geelgroen. Zij heeft een korten wortelstok 

met 1 of meer hoofden, waaruit 1 of meer ronde, niet of verwijderd ver- 
takte, rechtopstaande, holle stengels komen. De onderste bladen staan in 

een wortelroset, de stengelbladen staan verspreid. Zij zijn spatelvormig- 

omgekeerd eirond, gaafrandig, de onderste zijn in een tamelijk langen, de 
overige in een korten steel versmald, zij zijn stomp of de hoogere iets 

spits, alle zijn iets vleezig. 
De bloemen zijn klein en staan in eindelingsche trossen, die een lange, 

1) Misschien af te leiden van Samos, omdat de vruchten dezer plant zooveel geleken op 

daar vervaardigde vaasjes. 2) Valerandi, naar D. Valerand, een botanicus der 16e eeuw , 

die deze plant voor de samolus van Plinius hield. 
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smalle pluim vormen. De bloemstelen zijn ten slotte rechtop-afstaand, zij 

zijn van de plaats af, waar het zeer kleine lancetvormige schutblaadje zit, 

naar boven gekeerd. De kelk (fig. 46) is ten deele met het vruchtbeginsel 

vergroeid, is klokvormig, met 5-spletigen zoom. 

De kelkslippen zijn driehoekig, spits. De bloem- 
kroon is wit met gele keel, klein (3 mM in 
middellijn), bijna stervormig, met korte buis en 
een keel, voorzien van 5 schubben, die afwis- 

selen met 5 uitgerande slippen, zij is weinig 
langer dan de kelk. Die schubben worden òf 
als staminodiën (onontwikkelde meeldraden) òf 
als een rudimentaire bijkroon beschouwd. De 
meeldraden zijn op de bloemkroonbuis ingeplant. 

De doosvrucht is bolrond (fig. 46), in den kelk 
opgesloten en opent zich aan den top met 5 
kleppen. Er zijn veel, aan de rugzijde vlakke 
zaden. 2. 5-45 cM. Juli—Herfist. 

Biologische bijzonderheden. De kroonbuis is slechts 1!/, mM diep. Aan 
den voet van het vruchtbeginsel bevindt zich een ring, die naar analogie 
met zulk een ring in andere bloemen honig zou moeten afscheiden, doch 

dit is hier niet het geval. 
Insectenbezoek is in de trouwens weinig opvallende bloemen bijna niet 

waargenomen. Zelfbestuiving heeft echter onvermijdelijk plaats, daar de 
helmknopjes even hoog staan als de stempel. Zij zijn er in het begin van 
den bloei nog wel van verwijderd, maar buigen zich later naar binnen, zoodat 
de naar binnen opengaande knopjes zich dan tegen den stempel leggen. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in geheel Europa 
op vochtige plaatsen en op veenachtigen grond, echter vaak op zilten 

grond voor en is bij ons vrij algemeen. 

Samolus Valerandi 

Fig. 46. 

8. Glaux!) Trn. 

G. maritima?) L. Melkkruid (fig. 47). 
Deze plant is lichtgroen, eenigszins vleezig en onbehaard. De wortelstok 

is roodachtig en vormt lange uitloopers. De stengel 
is lang, meest aan den voet vertakt, met rechtop- 
staande of uitgespreide takken, die even als de 
stengel dicht bebladerd zijn. De bladen zijn klein, 
tegenoverstaand, doch in het midden der bloeiende 
takken verspreid staand, zij zijn langwerpig-lancet- 
vormig (fig. 47) tot bijna spatelvormig-elliptisch, 
zitten met versmalden voet en zijn stomp, doch 
de hoogere iets spits, zij zijn gaafrandig. 

De bloemen (fig. 47) zijn klein, alleenstaand, 
okselstandig, zittend en vormen lange, bebladerde 
aren. De kelk is klokvormig, lichtrose, aan de Glaux maritima 
exemplaren met kortere meeldraden donkerder van te 

kleur. Hij heeft 5 eironde, stompe slippen. De bloemkroon ontbreekt. De 

1) waarschijnlijk een verbastering van het Grieksche galax: melkkruid, om het melksap, 

dat de plant bevat. In verband hiermede werd zij volgens de leer der signatura rerum ge- 

bruikt, om melkafscheiding te bevorderen. 2) maritima — zee. 
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5 meeldraden zijn aan den voet van den kelk ingeplant en wisselen met 
de slippen van dezen af. De stijl is draadvormig, met een knopvormigen 
stempel. De doosvrucht is ei-bolrond, spits (fig. 47), springt met 5 kleppen 
open en bevat 5-10 driehoekige zaden, die in verdiepingen van den zaad- 
drager zijn ingeplant. 2. 2,5-15 cM. Mei, Juni. 

Biologische bijzonderheden. De bloemen zijn heterostyl. In de kortstijlige 
zijn de meeldraden even lang als de kelk, in de langstijlige zijn zij korter. 
In den voet der bloem wordt iets honig afgescheiden. De bloemen zijn 
homogaam. Zij worden, daar zij weinig opvallen, zelden door insecten 
bezocht en schijnen gewoonlijk zich zelf te bestuiven. Toch zal een nader 
onderzoek nog uit moeten wijzen, hoe dit in de heterostyle bloemen 
mogelijk is. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in geheel Europa 
op vochtigen, zilten kleigrond en ook in de duinen voor. Bij ons is zij 
vrij algemeen op dergelijke plaatsen. Merkwaardig is haar voorkomen op 
4 plaatsen in de nabijheid van Ootmarsum, dus op een plaats, waar de 
bodem niet zouthoudend is. 

Familie 84. Plumbaginaceae Juss. 

Kruidachtige, overblijvende of aan den voet houtige planten. Bladen 
enkelvoudig, verspreid of alle in een wortelroset, zonder steunbladen, 
gaafrandig. 

Bloemen purper, blauw, violet of wit, regelmatig, in trossen of hoofdjes, 
voorzien van schutbladen. Kelk blijvend, buisvormig, soms vliezig, 5-10- 

tandig of -slippig. Bloemkroon teer, eenbladig, doch vaak tot bijna aan 
den voet 5-deelig, in den knop gedraaid. Meeldraden 5, tegenover de 
bloemkroonslippen staand, ingeplant aan den voet van deze of op den 
bloembodem. Vruchtbeginsel met slechts een langgesteeld, in het midden 
staand eitje. Stijlen 5, soms tot 1 vergroeid, met de meeldraden afwisse- 
lend. Vrucht droog, vliezig, in den kelk opgesloten, I-hokkig, 1-zadig, 
niet openspringend of zich onregelmatig bij den voet openend. Zaadsteel 
tot aan den top der vrucht opstijgend, aan de tegengestelde zijde van het 

zaad naar beneden gaand en er mee vergroeid. Kiem binnen het weinig 
ontwikkelde kiemwit liggend, recht. 

Voorkomen. Alle bij ons voorkomende soorten zijn halophyten. 

Tabel tot het determineeren der geslachten der Plumbaginaceae. 

A. Kelk trechtervormig, met uitstekende nerven, die hem 5-kantig maken en een droog- 

vliezigen, 5-lobbigen zoom. Kroonbladen alleen aan den voet vergroeid, beneden 
gebaard. Vrucht ten slotte aan den voet losscheurend. Bloemen in hoofdjes (rose oi 

ie Bladen lijnvormig. … so «ves makeetdesge men Gao ae ve on AFDE 
B. Kroonbladen geheel vrij. Bloemen in vertakte, naar eene zijde gekeerde aren (blauw 

of geel). Bladen langwerpig, soms ook ingesneden. Overigens als de vorige. 

Statice blz. 44 

1. Arméria!) Willd. (Statice L). Strandkruid. 

A. vulgáris 2) Wilid. (Státice elongáta”) Hoffm., Státice Arméria de Gorter). 
Engelsch gras (tig. 48). 

1) van het Keltische armor, nabij den oever der zee, omdat vele soorten daar groeien. 

2) vulgaris — gewoon. 5) elongata — verlengd. 
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Deze plant is zodevormend. Uit den veelhoofdigen, houtigen wortelstok 

komen dichte bundels bladen en ook vele onbebladerde, bloemdragende 

stengels. De bladen zijn alle wortelstandig, lijnvormig, gaafrandig, iets 
spits of stomp, aan den voet gewimperd, met van onderen uitstekende 
middennerf, stijf. De bloemstengels zijn rechtopstaand, 4-6 maal zoo lang 
als de bladen, meest onbehaard, met een bloem- 

hoofdje aan den top. Onder dit hoofdje zit een 
buisvormige, vliezige scheede, die aan den voet 

onregelmatig is ingescheurd. Eigenlijk staan de 
kleine bloemen in schichtjes, aan wier voet zich 
een breed, doorschijnend, vliezig schutblaadje 
bevindt en deze zijn tot een dichte hoofdjes- 
achtige bloeiwijze vereenigd, die omgeven is 
door een omwindsel, dat uit een dubbele rij van 
blaadjes bestaat. Zij hebben alle een droog- 
vliezigen rand, de buitenste zijn langwerpig- 
driehoekig, door de uitstekende groene midden- 
streep stomp toegespitst en voor het opengaan AEN ee 

der bloemen langer dan de andere (de vliezige E ae hen 
scheede onder het hoofdje is eigenlijk het ver- Fig. 48. 
lengsel van de voeten dier buitenste omwindselbladen naar onderen), de 
binnenste zijn eirond, breed vliezig gerand, afgerond stomp, meest met een 
korte, priemvormige punt. 

De bloemen zijn rose, purper (zelden wit) en aan den voet met een 
vliezig schutblaadje. De bloemsteeltjes zijn even lang als de kelkbuis. De 
kelk is tol-trechtervormig, overlangs geplooid, de buis draagt beneden 10 
behaarde kanten (fig. 48) en loopt boven uit in een breeden, witvliezigen 
zoom, waardoor 5 nerven loopen, die zich er boven als kortgenaalde spitsen 
verheffen. De bloemkroon (fig. 48) bestaat uit 5 omgekeerd eironde, be- 
neden versmalde, boven fijn gekartelde of iets stomp uitgerande kroonbladen, 
die alleen heel beneden iets vereenigd zijn. Er zijn 5 meeldraden, beneden 
tot een buis vergroeid, aan den voet der bloemkroon ingeplant. Het vrucht- 

beginsel draagt 5 stijlen, die aan den voet wat vergroeid zijn en vederachtige, 
draadvormige stempels. De vrucht is l-zadig, met 5 ribben, dus 5-kantig, 

bijna niet openspringend, doch aan den voet onregelmatig openscheurend. 
Het zaad is bruin, eirond, iets samengedrukt, boven iets spits. 2. 3-45 cM. 

Einde Mei—Herfst. 
Vormen zijn: 
x. elongáta!) Hoffm. met de boven opgegeven kenmerken. 

5. intermédia®) Marsson met 35-45 cM lange stengels. 
7. maríitima®) Mill. (fg. 48). Hierbij zijn de bladen (fig. 48) meest stomp, 

alleen gewimperd of bovendien kort behaard. De bloemstengel is kort 
behaard, 2-3 maal zoo lang als de bladen. De buitenste omwindselbladen 
zijn kort driehoekig, de groene middenstreep steekt maar weinig boven den 
vliezigen rand uit. De kelk is vaak tusschen de kanten behaard. De 
bloemkroon is meest lila. 3-35 cM. 2. Juni, Juli, soms weer Augustus, 

September. 

Biologische bijzonderheden. De bloemen zijn welriekend en bijna homo- 
gaam. In het midden der bloem zitten de 5 lange stijlen, die in het onderste 

1) elongata — verlengd. intermedia — middelste. 3) maritima — zee. 
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deel afstaand wit behaard zijn, waardoor de honig beschut is, die door 
een op het vruchtbeginsel zittende schijf wordt afgescheiden. 

De op de korte kroonbuis voor de bloemkroonbladen ingeplante meel- 
draden en de helmknopjes staan tusschen de stempelstralen. Ondanks den 
kleinen afstand tusschen beide heeft toch nog geen zelfbestuiving plaats. 
Eerst staan de meeldraden zoo, dat de insecten, die honig willen halen, 
langs de helmhokjes moeten strijken. Nu staan de stempels nog rechtop. 
lets later richten zich de meeldraden op en de stempels komen zoo uitge- 
spreid te staan, dat zij op de plaats komen, waar straks de helmknopjes 
stonden. Bij insectenbezoek is dus kruisbestuiving verzekerd. Ten slotte 
draaien zich de stijlen spiraalvormig en bewegen zich naar het midden der 

bloem, waar zij zich zoo ineenvlechten met de ook spiraalvormig gedraaide 
meeldraden, dat nu zelfbestuiving moet plaats hebben. 

Als de vrucht rijp is, zit de kelk er nog op en dient misschien als ver- 
spreidingsmiddel voor deze. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De vorm «. elongata komt waar- 
schijnlijk bij ons niet voor, de vorm 4. is vroeger bij Nijmegen gevonden, 
de vorm 7. is in West- en Noord-Europa op allerlei zilte gronden aange- 
troffen. Zij is bij ons vrij algemeen, vooral op zeeklei en soms ook ver- 
wilderd, daar de plant wel wordt aangewend voor randen om bloemperken. 

Volksnamen. De namen Engelsch gras, grasanjelier en ook zeegras 
worden het meest gebruikt. In Friesland spreekt men van bloeiend zee- 
gras, in Groningen van kweldergras, op Texel van gouden spelden en 
koeiebloem, op Terschelling van zoutebloem, in Zuid-Limburg van gras- 
bloemen. 

2. Státice ) L. Lamsooren. 

Kelk trechtervormig met een 5-10-kantige buis en een vliezigen, geplooi- 
den rand met 5 nerven en 5-10 lobben. Bloemkroon met 5 vrije of aan 
den voet vergroeide kroonbladen. Meeldraden aan den voet der bloemkroon 
ingeplant. Stijlen vrij of bijna geheel vrij, onbehaard met draadvormige, 
klierachtige stempels. Vrucht onregelmatig losbrekend vlak bij den voet of 
zich aan den top met een dekseltje of met kleppen openend. 

Bloemen blauw, violet, rose of geel, bijna zittend, tuilvormig, terwijl de 

takken ten slotte naar buiten gekromd zijn en in een schicht uitloopen, 
waarvan de bloemen naar eene zijde zijn gekeerd en dicht bijeenstaan. 
Aan den voet van iedere bloem zitten 3 schutblaadjes. 

Bladen alle wortelstandig, zelden ontbrekend. Stengels vertakt, in de 
knoopen of aan het begin der takken van kleine, leerachtige of vliezige 
schubben voorzien. Meestal overblijvende planten met een harden of hou- 
tigen wortelstok. 

Biologische bijzonderheden. De blazig opgezwollen kelk vormt een val- 
scherm om de vrucht. 

Tabel tot het determineeren der soorten van het geslacht Statice. 

A. Bladen langwerpig-omgekeerd eirond tot langwerpig-lancetvormig, stekelpuntig, gaaf- 

randig, leerachtig. Takken der bloeiwijze afstaand. Van de schutbladen is het buitenste 

groen en zijn de binnenste vliezig . . . . … «. … … … « … … S. Limonium blz. 45. 

1) van het Grieksche statikè: naam voor een samentrekkend kruid, vroeger een middel 

tegen buikloop. 
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B. Bladen bochtig of liervormig-vindeelig met ronde lobben, blauwgroen. Takken der 

bloeiwijze gevleugeld. Schutbladen, althans het buitenste vliezig, het binnenste leer- 

EEN Ai ontaarde re se en vS Thouint: blan45: 

S. Limónium ) L. Lamsooren (fig. 49). 

De plant is onbehaard. Uit den dikken wortelstok komt een wortelroset 
van groote, langwerpig-omgekeerd eironde tot langwerpig-lancetvormige, 

stekelpuntige, onbehaarde bladen (fig. 49), die 
alle in den steel versmald en stijf, lederachtig, 
zelfs eenigszins vleezig zijn. Uit het midden van 
elk roset verheft zich een krachtige, rechtop- 
staande, ronde bloemstengel, die naar boven 

tuilvormig vertakt is, met ten slotte uitstaande 
takken, die alle in een schicht uitloopen van 
dicht opeengedrongen, naar eene zijde gekeerde 
bloemen. ledere bloem is door 3 schutblaadjes 
(fig. 49) omhuld, waarvan het buitenste eirond- 
langwerpig, spits, groen, smal witvliezig gerand 

is, terwijl de binnenste breeder en vliezig zijn. 
De kelk is schuin ingeplant met blauwen rand 
en 5-10 eironde, spitse tanden. De bloemkroon EE 
is blauw-violet met holle, afgeronde kroonbladen. Ae 
Meeldraden zijn er 5 en er is een stamper. U. 2-5 dM. Augustus. 

Biologische bijzonderheden. De bloem wordt door den kelk bijeengehouden 
als bij Armeria en aan den voet wordt honig afgescheiden. De helmknopjes 
steken eerst 1 à 2 mM uit de bloemen en nadat ze verwelkt zijn, komen 
de stijlen er uit, zoodat dus bij insectenbezoek kruisbestuiving zal plaats 
hebben. Spontane zelfbestuiving kan ook geschieden door stuifmeel, dat 
uit de helmknopjes op de kroonbladen valt, daar blijft liggen en als de 
bloemen door den wind heen en weer buigen, op de stempels kan komen. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in geheel Europa 
aan zeedijken en op schorren voor en is bij ons vrij algemeen. Zij schijnt 
in Zeeland wel als groente te worden gebruikt. 

Volksnamen. Behalve de naam lamsooren, worden de namen limoen- 

kruid (West-Friesland, Zeeland), blauwe strandbloem (Texel), schaapsoor 
(Walcheren) en zeebloemen (Overflakkee) gebruikt. 

S. Thouini ®) Viv. Thouin’s lamsooren. 
Deze plant is kruidachtig, blauwgroen. De stengel is aangedrukt behaard. De bladen 

staan in een wortelroset, zijn bochtig of liervormig vindeelig met ronde lobben en kort 
gewimperden rand. 

De takken der bloeiwijze zijn gevleugeld, aan den voet der takken in lancetvormige, 
stompe uitsteeksels uitloopend. De vleugels der takken zijn netvormig geaderd, van den 

voet naar den top sterk verbreed en onder de schijnaren tot driehoekige aanhangsels ver- 

lengd, die even lang zijn als de bloemen. De aartjes zijn 2-3 in korte, eenzijdige schijn- 

aren vereenigd. Van de schutbladen zijn althans de onderste vliezig, schildvormig, het 

binnenste is veel grooter, groen, lederachtig, op den rug dubbel geplooid met 2 kielen, 

die onder den 3-lobbigen, vliezigen top in, 2 harde, teruggebogen, ongelijke tanden uit- 

loopen. De kelk is wit of blauw, recht ingeplant, trechtervormig met witten, diep 5-lob- 

bigen zoom, die even lang is als de buis. Tusschen de lobben zitten borstels. De bloem- 
kroon is geel en bestaat uit 5 beneden verbonden kroonbladen. ©. 3-4 dM. Juli, Augustus. 

1) Limonium — weideplant. 2) Naar A. Thouin, professor te Parijs + 1824. 
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Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant behoort thuis in Zuid-Europa en is bij 

ons alleen bij Rijswijk (G.) gevonden. Zeer waarschijnlijk zal dit een verwilderde sierplant 

geweest zijn. 

Familie 85. Oleaceae') Lindl. Olijfachtigen. 

Houtige gewassen met tegenoverstaande bladen, zender steunbladen. 
Bloemen wit, geel of lila, regelmatig, vaak welriekend, in trossen of 
pluimen. Kelk 4-tandig tot 4-deelig, zelden ontbrekend, meest blijvend. 
Bloemkroon 4-tandig tot 4-bladig, zelden ontbrekend, langer dan de kelk, 
de slippen in den knop klepvormig liggend. Meeldraden 2, met korte 
helmdraden. Stijl 1, kort met enkelvoudigen of 2-spletigen stempel. Vrucht- 
beginsel 2-hokkig. Hokjes meest met 2 hangende eitjes, waarvan er zich 
in de vrucht meestal slechts 1 tot zaad ontwikkelt. Vrucht droog of 
vleezig. Kiem in de as van het vleezige of hoornachtige kiemwit liggend. 

Tabel tot het determineeren der geslachten der Oleaceae. 

A. Bloemkroon vergroeidbladig, 4-tandig. Bladen enkelvoudig, ongedeeld. Heesters. 

a. Vrucht een 2-hokkige bes. Kelk afvallend. Bloemkroon trechtervormig, 4-slippig, 

NT EE TN Ee er eed PVE Sz, 4 

b. Vrucht een 2-hokkige, 2-kleppige doosvrucht. Kelk blijvend. Bloemkroon blauw, 

Vvioletslilar Of swt ne Syringa blz. 49. 

B. Bloemkroon 2- of 4-bladig of ontbrekend. Kelk 4-deelig of ontbrekend. Vrucht een 

1-2-hokkige vleugelvrucht. Bladen (meest) gevind. Boomen . . . Fraxinus biz. 47. 

1. Ligústrum®) L. 

t. vulgáre®) L. Liguster (fig. 50). 
Deze heester, waarbij de jeugdige takken afstaand zijn, heeft tegenover- 

staande, laat afvallende, lederachtige, meest 

elliptische, spitse of iets stompe, onbehaarde, 
gaafrandige, kortgesteelde bladen. 

De bloemen staan in een eindelingsche, ineen- 
gedrongen pluim, wier takken kort behaard zijn. 
De kelk is afvallend, klein, bekervormig, 4-tan- 

dig. De bloemkroon is wit, welriekend, trechter 
vormig met verlengde buis, is langer dan de 
kelk en heeft een 4-deeligen zoom met uitge- 
spreide, ovale, uitgeholde slippen. De meel- 
draden zijn korter dan de bloemkroon. De 
stempel is 2-deelig. De vrucht is een 2-hokkige, 
zwarte, soms groene bes (fig. 50) van circa 

3 mM middellijn. Zij is bolrond, bitter van 
smaak en heeft meest 2-zadige, zelden 1-zadige hokjes. De vrucht over- 
wintert lichtbruin. hb. 12-30 dM. Juni, Juli. 

Biologische bijzonderheden. De witte bloemen vallen door haar ver- 
eeniging tot pluimen en doordat zij sterk rieken, zeer op. De 2-deelige 

Ligustrum vulgare 

Fig. 50. 

1) De familie heet naar het geslacht Olea, waartoe de bekende olijfboom, Olea europaea 
behoort. 2) Volgens sommigen van het Latijnsche ligare: binden en zou daarop slaan, 

dat de buigzame takken dienen, om er snoeren van te maken, volgens anderen van het 

Latijnsche ligurio: snoepen, omdat de bladen een lepelvormige gedaante hebben. 

3) vulgare —= gewoon. 
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stempel staat aan den ingang der bloemkroonbuis, de 2 meeldraden steken 
er uit (fig. 51). De bloemen zijn homogaam. De stand der helmknopjes 
ten opzichte van den stempel is verschillend. Nu eens staan ze wijd uiteen, 
zoodat een bezoekend insect in den regel met de eene zijde 
van zijn slurf een helmknopje en met de andere den stempel 

aanraakt, dus kruisbestuiving bewerkt, dan weer neigen ze 

over den stempel, zoodat zoowel bij insectenbezoek als ook 

spontaan zelfbestuiving kan optreden. De insecten vinden in 
de bloemen honig, die door den wand van het vruchtbeginsel Fig. 51. 
wordt afgescheiden. Bloem van Ligus- 

De vleezige vruchten worden door vogels gegeten en zoo “vulgare 
de zaden verspreid. Het schijnt, dat deze de groene versmaden, doch de 
zwarte gaarne gebruiken. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De heester komt in geheel 
Europa tot in Zuid-Noorwegen voor, in heggen en in kreupelhout. Bij ons 
is hij vrij algemeen in kreupelhout, vooral op zeeklei en het meest in 
Zeeland en verder in de duinen. De heesters zijn ook veel aangeplant als 
heggen en zoo verwilderd. 

Volksnamen. De naam liguster wordt het meest gebruikt, verder in 
Groningen heeg, in de Graafschap Zutphen kattekruid, daar en ook op 
Schouwen en Zuid-Beveland augustus, in den Achterhoek van Gelderland, 

West-Friesland en op Walcheren heggesering, op Texel haagjes en op. 
Walcheren wilde sering. 

2. Fráxinus') Trn. 

Boomen met gesteelde, meest oneven gevinde bladen. 
Bloemen klein, veeltelig (tweeslachtig, mannelijke en vrouwelijke op 

denzelfden boom) of 2-huizig. Kelk 4-deelig, vaak ontbrekend. Bloemkroon 
2- of 4-bladig of ontbrekend. Vrucht een eenzadige, eenhokkige vleugel- 
vrucht. 

Biologische bijzonderheden. Bij de Fraxinus-soorten komen zoogen. om- 
wallingsgallen op de bladnerven der bladen voor, welke veroorzaakt worden 
door een galmug, Cecidomyia acrophila (fig. 52). De 
galholte ontstaat, doordat het weefsel in de omgeving 
der plaats, waar een eitje tegen de opperhuid is vast- 
gekleefd, begint te woekeren, waardoor aan weerszijden 

vleezige uitwassen ontstaan, die zich als een dak over 
de zoo ontstaande groeve verheffen. Die uitwassen 
vergroeien hier niet onderling en als de galmuggen die 
holten verlaten hebben, schrompelt het weefsel ineen, 
verdroogt en er ontstaat op die plaatsen een vrij wijde 

spleet. 
Een ander soort gallen ontstaat door een galmijt, een 

Phytoptus-soort. In dat geval vergroeien tal van dicht Fig. 52. 
ii 1 — Omwallingsgallen op de bijeenstaande bloemstelen tot koraalvormige of onregel- Omwallingsg Erres 

matige massa’s, die meest met vergroende bloemen be- excelsior. 

1) Bij Virgilius de naam voor F. Ornus, terwijl F. Ornus bij dezen dichter F. excelsior 
schijnt te zijn. Misschien van phrassoo: omheinen, omdat als palen voor rasterwerk wel 

esschenpalen gebruikt werden. 
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zet zijn. Vaak ziet men de kronen der boomen met deze soort gallen 
als bezaaid. 

Aan den esch is de bladspil, waarvan de blaadjes uitgaan, aan de boven- 
zijde van een groef voorzien, die door ombuiging der randen tot een kanaal 
wordt, dat alleen open is daar, waar de blaadjes er uitkomen. Volgens 
sommigen dient dit kanaal om water op te nemen, dat van de blaadjes er 
in loopt. Dit blijft daar langen tijd en wordt door haren en schildvormige 
celgroepen er in opgezogen. Volgens anderen wonen hierin mijten en dienen 
de haren, om deze te beschutten. 

Tabel tot het determineeren der soorten van het geslacht Fraxinus. 

A. Kelk aanwezig. Kroonbladen 2 of 4, aan den voet paarsgewijze verbonden, lijnvormig- 

FANOWELPIG ER RE ee We 8 . F. Ornus biz. 49. 

B. Kelk en bloemkroon ontbrekend … … >. … a ede Fe excelsiorsblza4s. 

F. excélsior!) L. Esch (fig. 53). 

Deze boom heeft een bruine schors, de takken zijn dik en stomp, meest 
grauw en glad, zelden geel (F. aurea) of roodachtig. De knoppen zijn 

zwart, fluweelachtig. De bladen zijn oneven 
ji aas EN 8 gevind, tegenoverstaand. Blaadjes zijn er 9-13, 

FEN ANN x, _zij zijn bijna zittend, langwerpig-lancetvormig, 
RNN A Ni toegespitst, aan den voet versmald, klein gezaagd, 
SSSSN iv) #° \__van onderen aan den voet naast de middennerf 
TE NNS #17 ON behaard. 
ON IN WES A De bloemen verschijnen vóór de bladen en 
Ï (7 IN NVA staan in okselstandige, dicht opeengedrongen, 
/ HAN PA slappe pluimen (fig. 53). Zij hebben geen kelk 
W ‚ EEL CA _\ of bloemkroon. De helmknopjes zijn donkerrood. 

f 1 mA ZN x/ De vrucht is lijnvormig-langwerpig (fig. 53), aan 
a We za \s den top gevleugeld, aan den voet meest afge- 
NE en rond, aan den vleugeltop meest scheef uitgerand. 

Fig. 53. h. 18-36 M. April, Meí. 

Biologische bijzonderheden. De helmdraden zijn kort en dik en dragen 
met melig stuifmeel gevulde knopjes. Deze openen zich door overlangsche 
spleten. De randen dezer spleten schrompelen zeer snel ineen, zoodat iedere 
spleet tot een wijde nis wordt. De helmknopjes hebben zich kort voor het 
openspringen zoo gesteld, dat die nissen naar boven gericht zijn en dus in 

stille lucht geen stuifmeel laten vallen. Komt er echter wind en worden 
dus de takken daardoor heen en weer gebogen, dan valt er stuifmeel uit 
en wordt door den wind meegevoerd. Het bloeien der plant vóór de bladen 
ontwikkeld zijn, het niet aanwezig zijn van honig in de bloemen, het weinig 
opvallen der bloemen, het poedervormige stuifmeel, alles wijst er op, dat 
wij hier met windbloemen te doen hebben. Deze zijn sterk proterogynisch, 

want de helmdraden in de 2-slachtige bloemen openen zich eerst 2, 3 à4 
dagen, nadat de stempels al geschikt waren om stuifmeel op te nemen. 
Daardoor is natuurlijk kruisbestuiving regel in zulke bloemen, terwijl in de 
eenslachtige het stuifmeel der meeldraadbloemen op andere stamperbloemen 

moet worden overgebracht. 
De vleugel aan de vrucht heeft natuurlijk beteekenis in verband met de 

verspreiding van deze door den wind. 

1) excelsior = verheven. 
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Voorkomen in Europa en in Nederland. De boom komt in geheel Europa 
in bosschen voor. Bij ons is hij aangeplant in parken, langs wegen enz, 
vooral op zandgrond. De vorm met hangende takken, F. pendula Vahl., 

wordt ook veel als sierboom aangeplant. 
Het hout is vrij taai en vast, het heeft nog al 

waarde. 

Volksnamen. Behalve de naam esch, die in ver- 

schillende dialectische variaties gebruikt wordt, heet 
de boom sleutelboom in Groningen. 

F. Ornus *) L. Mannaesch (fig. 54). 
Deze boom wordt niet zoo hoog als F. excelsior, maar 

groeit overigens op dezelfde wijze. De knoppen zijn grijs 

zijdeharig-viltig. De bladen zijn tegenoverstaand, oneven ge- 
vind en bestaan uit 7-9 langwerpige of langwerpig-lancet- 

vormige blaadjes, die alle gesteeld (het eindelingsche langer) 

zijn, verder gekarteld-gezaagd, aan den voet stomp, aan den 

top toegespitst. Fraxinus Ornus 
De bloemen verschijnen tegelijk met de bladen en staan in Fig. 54. 

okselstandige en eindelingsche samengestelde pluimen. De 

kelk is groenachtig, kort bekervormig met 4 lange, spitse slippen (fig. 54). De bloemkroon 

is witachtig en de blaadjes zijn lang, smal lancetvormig. De meeldraden hebben lange 

helmdraden. De vrucht (fig. 54) is lijnvormig, eenzadig, met stompe, meest niet uitgeran- 

den vleugel (soms is deze iets scheef uitgerand). b. 6-9 M. Mei. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. Deze boom is afkomstig uit Zuid- en Zuidoost- 

Europa en wordt bij ons soms aangeplant. In Zuid-Europa wordt er de manna uit ge- 

wonnen. 

e 3. Syrínga®) L. 

S. vulgáris®) L. Sering (fig. 55). 
Deze heester heeft roodachtige takken bij de exemplaren met gekleurde bloemen of groene 

bij de ex. met witte bloemen. De jonge takjes zijn behaard. 
De bladen zijn tegenoverstaand, afvallend, gesteeld, rondachtig of eirond, met hartvor- 

migen voet, gaafrandig, spits, onbehaard, aan weerszijden 

gelijk gekleurd. 
De bloemen staan in eindelingsche, dichte pluimen en zijn 

welriekend. De kelk is klein, blijvend, 4-tandig. De bloem- 

kroon is trompetvormig met verlengde buis en 4 uitgespreide, 

eironde, uitgeholde slippen, zij is lichtblauw, lila, violet, 
purperviolet of wit. De meeldraden zijn ingesloten. De 

stempel is 2-spletig. De vrucht is eirond-langwerpig, samen- 

gedrukt, lederachtig, geelachtig, 2-hokkig (fig. 55). De hokjes 

zijn 2-zadig, de zaden gevleugeld. ph. 3-6 M. Mei, Juni. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De heester is 

inheemsch in Zuid-Hongarije, doch bij ons als sierstruik alge- 

meen aangekweekt en soms verwilderd. 

Volksnamen. De naam sering is algemeen in gebruik. In 
Friesland, op de Veluwe, in de Duinstreek en in Zuid-Limburg Syringa vulgaris 
noemt men haar nagelbloem, in Groningen sireen, in Gelder- Fig. 55. 

land zuiglammetjes, in de Noord-Betuwe kattestaart, in de Betuwe kennekesbloem, in den 

Achterhoek van Gelderland nageltakken, in Limburg, Noord-Brabant en Zeeuwsch-Vlaan- 

1) Ornus = op bergen groeiend. 2) van het Grieksche syrinx: fluit, omdat uit het 
hout fluiten gemaakt werden. De nymf Syrinx werd door de Goden, om haar aan den 
haar vervolgenden Pan te doen ontkomen in riet veranderd, wat dezen God tot de uitvin- 

ding der Pansfluit bracht, die het ruischen van den wind in het riet moest nabootsen. 

>) vulgaris — gewoon. ; 

HEUKELS, Flora. III. 4 
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deren kruidnagel, in Zuid-Limburg gnoffelsneggel, meibloem, pinksterbloem en Sint Jans- 

bloem, op Zuid-Beveland striengen, in het Land van Hulst tronkaarts. 

Familie 85. Gentianaceae Juss. Gentiaanachtigen. 

Kruidachtige planten. Bladen enkelvoudig of 3-tallig, tegenoverstaand, 
kransstandig, zelden verspreid, zonder steunbladen. 

Bloemen geel, blauw, rose of wit, regelmatig of bijna regelmatig. Kelk 
blijvend, 4-8-spletig of -tandig, onderstandig. Bloemkroon eenbladig, meestal 
in verdroogden toestand blijvend, 4-8-slippig, meest in den knop gedraaid. 

Meeldraden 4-8, aan den voet der bloemkroon ingeplant, met de slippen 
afwisselend. Helmknopjes vaak samengekleefd. Vruchtbeginsel vrij vaak 
gesteeld, I-hokkig, zeldzamer half of geheel 2-hokkig met wandstandige 
zaaddragers, ten getale van 2 of 4 (telkens 2 naast de naden). Stijl onge- 
deeld of een zittenden, 2-spletigen stempel. Vrucht een doosvrucht met 
vele kleine, omgekeerde, horizontaal afstaande zaden, zonder kuif. Kiem 

klein, aan den voet in het kiemwit zittend. 

Biologische bijzonderheden. De meeste soorten bevatten een zeer bittere 
stof en zijn daardoor beschut tegen het opvreten door dieren. 

Overzicht der groepen van Gentianaceaë. 

A. Bladen verspreid. Bloemkroonslippen in den knop klepvormig. Zaadhuid houtig. 

Groep. Menyanthoideae Griseb. 

Gesl. Menyanthes, Limnanthemum. 

B. Bladen bijna steeds tegenoverstaand. Bloemkroonslippen in den knop links gedraaid. 

Doosvrucht 2-kleppig. Zaadlijsten aan de naar binnen geslagen randen der klep. Zaad- 

huid vliezig. Groep. Gentianoideae Endl. 

Gesl. Chlora, Gentiana, Cicendia, Erythraea. 

Voorkomen der Gentianaceae. Als echte waterplant moet Limnanthemum 
nymphaeoides genoemd worden, als moerasplant Menyanthes trifoliata, als 
halophyten Erythraea littoralis en pulchella (deze komt ook op niet zilten 
grond voor), terwijl de andere soorten vochtige plaatsen op zand-, vooral 
op heidegrond en ook duinpannen verkiezen. Het zijn Gentiana Pneumo- 
nanthe, cruciata (deze meer op kalkgrond), campestris en Amarella, Cicendia 
filiformis en Erythraea Centaurium. 

Tabel tof het determineeren der geslachten der Gentianaceae. 

A. Bladen meest verspreid. Zaadhuid houtig. Bloemkroonslippen in den knop klepvormig. 

Kelk 5-deelig. 

a. Bloemkroon trechtervormig, iets vleezig, de slippen aan den rand van binnen ge- 

baard. Vruchtbeginsel op een ringvormige, gewimperde schijf. Vrucht I-hokkig, 

met wandstandige knn naast de naden onregelmatig openscheurend. Zaden 

AAN vn hees oel Ee eee ee et Menyanthespbizao 

5. Bloemkroon stervormig, aan de keel) vooral op de plaatsen, waar de meeldraden 

zijn ingeplant, gebaard. Aan den voet van het vruchtbeginsel 5 klieren, die met 

de meeldraden afwisselen. Vrucht l-hokkig met wandstandige zaadlijsten, ten slotte 

onregelmatig inscheurend . … „ … Limnauthemum blz. 52. 

B. Bladen meest tegenoverstaand, baande. ‘ Zaadhuid. vliezig. Bloemkroon in den knop- 

links gedraaid. Planten kaal. 
a. Stijl ontbrekend. Stempel op den versmalden top van de eenhokkige doosvrucht 

blijvend. Kelk buis- of klokvormig, 4-10-, meest echter 5-spletig of -deelig, zelden 

scheedeachtig, aan de eene zijde gespleten. Bloemkroon klok- of trechtervormig, 

de zoom met evenveel slippen, als de kelk heeft, in de bochten vaak met tusschen- 

tanden. Stempel 2-spletig met stompe slippen …. . . . . - » Gentiana blz. 55. 
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b. Stijl duidelijk, vaak afvallend. 
aa. Kelk klokvormig, 4-tandig of -deelig. Bloemkroon trechtervormig met korte, 

wijde buis en 4-spletigen zoom, na den bloei over de doosvrucht ineenge- 
draaid (geel). Helmknopjes na het openspringen niet gedraaid. Stijl draad- 
vormig, afvallend. Doosvrucht I-hokkig of half 2-hokkig. Klein plantje. 

Cicendia blz. 59. 
bb. Kelk buisvormig, 5-kantig, 5-spletig met lijnvormige slippen. Bloemkroon 

trechtervormig, onder de keel samengesnoerd, met 5-deeligen, ten slotte over 
de doosvrucht ineengedraaiden (rooden, zelden witten) zoom. Helmknopjes 
na het stuiven spiraalvormig ineengedraaid. Doosvrucht lijn-cylindervormig, 
half 2-hokkig . EREN Erythraea blz. 60. 

cc. Kelk tot aan den voet (6-)8-deelig met priemvormige slippen. Bloemkroon 
met korte buis en 8-spletigen zoom (geel). Helmknopjes na het openspringen 
weinig gedraaid. Doosvrucht 2-hokkig . . . . . . . . . Chlora biz. 53. 

1. Menyánthes ') Trn. 

M. trifoliáta?) L. Waterdrieblad (fig. 56). 
Deze kale moerasplant heeft een kruipenden, vleezigen, van schubben 

voorzienen, geleden wortelstok, die kruipt op of in het slib van den bodem. 
De bladen zijn wortelstandig, 3-tallig en staan op 
lange, aan den voet scheedeachtig verbreede stelen. 
De blaadjes zijn bijna zittend, omgekeerd eirond 
tot langwerpig-omgekeerd eirond, stomp. 

De bloemen staan in een eindelingschen, lang- 
gesteelden tros en zijn vrij groot. De 5 kelkslippen 
zijn eirond of lancetvormig, stomp. De bloem- 
kroon is afvallend, trechtervormig, roodachtig wit 

en heeft 5 lancetvormige, spitse, uitgespreid terug- 
geslagen slippen, die van binnen sterk wit gebaard 
zijn. In de bloem zijn verder 5 meeldraden en een 
eenhokkig vruchtbeginsel met een draadvormigen, Menyanthes trifoliata 
blijvenden stijl met een 2-lobbigen stempel. De Fig. 56. 
doosvrucht is bolrond, met iets uitstekende wandstandige zaadlijsten. Zij 
springt onregelmatig met 2 kleppen naast den top open (fig. 56). ledere 
klep heeft op de binnenzijde in het 
midden, maar niet geheel doorloopend, 
een zaadlijst, waaraan de eironde, 
glanzende zaden zijn vastgehecht. 2. 
1,5-3 dM. Mei, Juni, soms October 
weer. 

Biologische bijzonderheden. De met 
franje bezette kroonslippen doen de 
bloemen niet alleen meer opvallen, 
doch dienen ook om den honig te hade 

beschermen tegen regen en het bezoek 1 Kortstijlige AAE Langstijlige vorm. 

van insecten, die voor de bestuiving 
geen beteekenis hebben. De bloemen zijn op de meeste plaatsen dimorph 
(fig. 57). De stempel van den kortstijligen vorm staat aan den ingang der 
bloem, die van den langstijligen steekt er eenige mM uit. De zwaluwstaart- 

1) van het Grieksche mènos: maand en anthos: bloem of van minus: weinig, kort en 
anthos: bloem. Dit laatste zou slaan op den korten bloeitijd. =) trifoliata — driebladig. 

4% 
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achtig uiteenstaande helmhokjes staan in den eersten hoog, in den anderen 
laag (zie verder hierover bij Primula). 

De kortstijlige bloemen zijn op zelfbestuiving door het stuifmeel der 
hooger liggende meeldraden ingericht en ook op kruisbestuiving, de lang- 
stijlige alleen op kruisbestuiving. 

De bloemen zijn zwak proterogynisch, daar de stempels 2-5 uur voor de 
meeldraden rijp zijn. 

Bij slecht weer blijven de bloemen dicht, dan heeft er zelfbestuiving 
plaats in de gesloten bloemen, doch wordt later het weêr gunstig, dan gaan 
zij toch nog open en is er nog mogelijkheid voor kruisbestuiving. 

De bittere stof in de bladen beschut de plant tegen slakkenvraat. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in geheel Europa 
voor. Zij is bij ons vrij algemeen langs slooten en in moerassen, het meest 
op zandgrond, ook op laagveen, doch weinig in Noord- en Zuid-Holland. 

Volksnamen. De plant heet op vele plaatsen waterdrieblad, in Friesland 
en Zuid-Limburg drieblad, in Twente en West-Friesland waterklaver en in 
Zuid-Limburg schijtbladeren. 

2. _Limnánthemum }) Gmel. 

L. nymphaeoides 2) Lk. (Villársia ®) nymphaeoídes Vent). Watergen- 
tiaan (fig. 58). 

Deze onbehaarde waterplant heeft een in het slib van den bodem kruipen- 
den wortelstok. Daaruit komen lange, vertakte, 
ondergedoken stengels, die zich eerst dicht aan 
den waterspiegel vertakken en daar de bloemen 
dragen. De bladen zijn drijvend, langgesteeld, 
bijna cirkelrond, aan den rand gegolfd met een 
diepe smalle en hartvormige insnijding aan den 
voet, van boven donkergroen, glanzend, van onde- 

ren, evenals de aan den voet vliezig verwijde blad- 

stelen, stengel- en bloemstelen van kleine knobbel- 
tjes voorzien en violet gekleurd. De onderste bladen 
staan verspreid, de bovenste tegenoverstaand. 

De stengel draagt daar, waar zich de bloemen vor- 

Limnanthemum nym- men, 2 schijnbaar tegenoverstaande bladen en daar 
nn vormt zich een schermachtige bloempluim (eigenlijk 

ig. 58. 
een middenpuntvliedende bloeiwijze), terwijl in den 

oksel van een dier bladen weer een stengel ontstaat, die weder eindigt in 
een met bladen gesteunde, dergelijke bloeiwijze en dit herhaalt zich soms 
meermalen. Soms draagt het tweede der beide bladen, die de eindelingsche 
schermvormige pluim insluiten, in zijn oksel ook zulk een stengel, die 
eindigt in een met bladen gesteunde bloeiwijze. De bloemen zijn gesteeld 
(de stelen zijn 2-3 cM lang) en vrij groot. De kelk is eenbladig, 5-slippig, 
met spitse, lancetvormige slippen. De bloemkroon is goudgeel, teer, 
afvallend, stervormig, 5-deelig, aan de keel gebaard. De slippen zijn omge- 
keerd eirond, stomp, gewimperd en hebben een donkerder middenstreep. 
Er zijn 5 meeldraden, die afwisselen met 5 klieren aan den voet van het 

1) van het Grieksche limné: vijver en anthos: bloem, omdat de plant in het water groeit. 

2) nymphaeoides — nymphaea-achtig. 3) Naar Villars, prof. te Straatsburg, + 1814. 
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vruchtbeginsel. De stijl is draadvormig, blijvend en heeft een 2-lobbigen 
stempel. De doosvrucht is eirond, samengedrukt, 1-hokkig, springt niet 
open, doch scheurt meest wel onregelmatig. De zaden zijn samengedrukt, 
gevleugeld, stekelig. MW. 9-15 dM. Juli—September. 

Door den vrij wel gelijken bladvorm wordt de plant nog al eens verward 
met Hydrocharis. 

Biologische bijzonderheden. Het van onderen door anthocyaan violet 
gekleurd zijn der bladschijven dient evenals bij andere waterplanten met 
drijvende bladen om het licht, dat door het blad gaat, tegen te houden, 

zoodat dit in warmte kan worden omgezet. Waarschijnlijk dient die ver- 
warming om de verdamping te bevorderen. De damp kan uit groote lucht- 

holten in het blad door de huidmondjes aan de bovenzijde ontsnappen. 
Die huidmondjes raken, als de oppervlakte van het water, waarop de 

bladen drijven, in beweging is, niet verstopt, omdat het water, dat er op 
komt, niet uitvloeit, doch droppels blijft vormen, die er spoedig weer 
afvloeien. 
Op een vochtigen bodem ontstaan ook landvormen, die in hun geheelen 

bouw enz. overeenkomen met de landvormen van Nymphaea, Nuphar enz. 
De bloemen zijn als bij Menyanthes dimorph (zie Primula). De groote 

bloemkroon bezit aan de grens tusschen kroonbuis en slippen een krans 
van schuin naar boven gerichte, tot aan het vruchtbeginsel reikende, 
franjeachtige aanhangsels, waardoor de ingang tot de kroonbuis afgesloten 
wordt en dus de honig, die aan den voet der bloem op 5 plaatsen tusschen 

de voeten der meeldraden wordt afgescheiden, tegen regen en onnutte 
insecten beschut is. 

De bloemen blijven slechts eenige uren en alleen bij helderen zonneschijn 
open. Bij het verwelken worden de kroonbladen gauw slap, het celsap 
treedt uit het weefsel en bedekt de oppervlakte met een dunne laag vloei- 

stof, waarop vooral vliegen azen, die het sap likken en zoo tegelijk 
ook nog de kruisbestuiving bewerken. 
Limnanthemum is de eenige waterplant, waarbij de doosvrucht onder- 

gedoken blijft. Deze is door den kelk omhuld en springt niet open, scheurt 
soms onregelmatig, doch verrot verder en zoo komen de zaden vrij. Deze 
verkeeren in denzelfden toestand als de vruchtjes van Sagittaria, blijven 
drijven, doch daar ze met tot weerhaakjes omgebogen stekeltjes voorzien 
zijn, blijven ze gemakkelijk aan het vederkleed van zwemvogels hangen en 
worden door deze soms over groote afstanden verspreid. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in geheel Europa 
voor. Bij ons is zij vrij algemeen in slooten, grachten, kanalen, op allerlei 
grond, vooral in Overijsel, Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland. 

Volksnamen. In Friesland noemt men de plant baarzebladen en kleine 

kannetjesbloem, daar en ook in Drente en Noord-Overijsel kleine gele 
plompen. 

8. Chlóra }) L Bitterling. 

Kelk 6-10-slippig. Bloemkroon stervormig met korte buis, met 6-10 

slippen, die in den knop gedraaid zijn. Meeldraden 6-10, op de buis der 

1) van het Grieksche chloros: groengeel, omdat de plant groen is met gele bloemen. 
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bloemkroon ingeplant. Helmknopjes weinig spiraalvormig gedraaid. Stijl 
vrij kort, afvallend, met 2-spletigen stempel. Doosvrucht ovaal, korter dan 

de kelk, gekroond door de verdrogende bloemkroon, 1l-hokkig. Zaden 
talrijk, langwerpig, klein. 

Bloemen geel, gesteeld, in gevorkte bijschermen. Bladen gaafrandig, de 
onderste in een roset, de stengelbladen tegenoverstaand, aan den voet ver- 
groeid, den stengel omvattend. Planten eenjarig, onbehaard, blauwgroen. 

Tabel tot het determineeren der soorten van het geslacht Chlora. 

A. Stengelbladen aan den voet over hunne geheele breedte vergroeid. Bloemen groot 

(ongeveer 15 mM ín middellijn), levendig geel of oranje, met meestal 8 stompe, lang- 
werpige slippen. Kelk tot aan den voet verdeeld in lijnvormige, l-nervige slippen, 

korter dan de bloemkroon. Bladen breed ovaal-driehoekig, toegespitst. 

C. perfoliata blz. 54. 

B. Stengelbladen niet over hunne geheele breedte aan den voet vergroeid. Bloemen vrij 

groot (ongeveer 12 mM in middellijn), bleekgeel. Kelk tot aan den voet verdeeld in 

lijn-lancetvormige slippen, die bijna even lang zijn als de bloemkroon, iets 3-nervig. 

Bladen ovaal of ovaal-lancetvormig . . . … … … …… … … … … C. serotina blz. 54. 

C. perfoliáta ') L. Zomerbitterling (fig. 59). 
De plant is meest kaal, blauwachtig berijpt. De wortel is dun. De stengel is rechtop- 

staand, aan den top vertakt, rond. De wortelbladen staan 

in een roset, zijn omgekeerd eirond, stomp. De stengelbladen 

staan tegenover elkaar, zijn breed ovaal-driehoekig, toege- 

spitst en aan den voet over de geheele breedte vergroeid. 

De bloemen zijn levendig geel, vrij groot en staan in een 

vaak veelbloemig bijscherm. De kelk is tot aan den voet in 

eennervige, uitgespreide, lijnvormige slippen gedeeld. De 

bloemkroon is ongeveer 15 mM breed, vrij wat langer dan 

de kelk en heeft circa 8 langwerpige, stompe slippen. De 

doosvrucht (fig. 59) is langwerpig, eenhokkig, de zaaddragers 
staan aan de randen der kleppen. De vruchtstelen zijn 2-3 

cM lang. ©. 2-8 dM. Mei—September. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in 

West- en Zuid-Europa op zandige en rotsachtige plaatsen, 

Chlora perfoliata vooral op kalkgrond voor en is bij ons alleen aan het Groene 
Fig. 50 Strand bij Rockanje gevonden. 

C. serótina ®) Koch. Winterbitterling (fig. 60). 
Deze plant is blauwgroen. De wortel is een penwortel. De stengel is opstijgend of 

rechtopstaand, stijf, enkelvoudig of aan den top vertakt. 

De wortelbladen staan in een roset en zijn omgekeerd 
eirond, de stengelbladen zijn ovaal of ovaal-lancetvormig, 
aan den voet afgerond en niet over de geheele breedte 

met elkaar. vergroeid. 
De bloemen zijn bleekgeel en staan in veelbloemige, 

gevorkte bijschermen. De kelk is bijna tot aan den voet 

in lijn-lancetvormige slippen verdeeld, welke opgericht 

staan en onduidelijk drienervig zijn. De bloemkroon is 
12-14 mM breed, iets langer dan de kelk, met meest 8 

bijna spitse slippen. De doosvrucht (fig. 60) is eirond, 

korter dan de kelkslippen. De vruchtstelen zijn 2-4 cM 
lang. ©. 1-4 dM. Juni—Augustus. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plantkomt 
in Midden- en in Zuid-Europa op vochtige, zandige plaatsen 

voor. Bij ons is zij bij 's Gravenhage, Staalduin en op 

het Groene Strand bij Rockanje gevonden. 

Chlora serotina 

Fig. 60. 

1) perfoliata —= doorgroeidbladig. 2) serotina — laat. 
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4, Gentiána') Trn. Gentiaan. 

Kelk buis- of klokvormig, 4-10-slippig of -tandig, zelden met ongelijke 
slippen. Bloemkroon klok-, trechter- of stervormig met kale of van franje 
voorziene keel, 4-10-slippig. Meeldraden 4-10, in de bloemkroon inge- 

sloten en ingeplant op de bloemkroonbuis, met helmknopjes, die na den 

bloeitijd niet gedraaid zijn. Stijl ontbrekend of zeer kort met 2 bijna zittende 
stempels, die ook op de vrucht nog te zien zijn. Doosvrucht omgeven 

door de verdroogde bloemkroon, 1-hokkig, veelzadig met 2 kleppen open- 
springend. 

Bloemen geel, blauw, violet of purper, zelden wit. Bladen tegenover- 
staand, zittend, gaaf, de onderste vormen meest een wortelroset. Onbe- 

haarde, eenjarige of overblijvende planten met zeer bitteren smaak. 

Tabel tot het determineeren der soorten van het geslacht Gentiana. 

A. Plant overblijvend. Keel der bloemkroon kaal. Buis der bloemkroon klokvormig, zeld- 

zamer met korte, cylindrische buis en grooten, stervormigen zoom. 
a. Bladen langwerpig-lancetvormig, 3-nervig, aan den voet tot een lange scheede ver- 

groeid. Bloemen 4-tallig, in de oksels der bovenste bladen aan den top des stengels 

opeengehoopt. Helmknopjes vrij. Doosvrucht kortgesteeld. G. eruciata blz. B 

b. Bladen lijn-lancet- of lijnvormig, l-nervig, aan den voet tot een korte scheede 

verbonden. Bloemen in een trosvormige pluim. Helmknoppen samengekleefd. 

Doosvrucht langgesteeld. . . . . … … G. Pneumonanthe blz. 56. 
B. Plant eenjarig. Buis der vrij groote of kleine bloemkroon cylindrisch-trechtervormig. 

Keel met franje. Zoom tamelijk vlak, zonder tusschentanden. 

a. Kelk tot bijna aan den voet in 4 zeer ongelijke slippen gedeeld (2 tegenoverelkaar 
liggende zijn breeder dan de 2 andere). Bladen eirond tot langwerpig-lancetvormig. 

Bloemen 4-tallig. Breedere slippen van den kelk elliptisch, breeder dan de bloem- 
kroon. Doosvrucht bijna zittend. . . . … G. campestris blz. 57. 

b. Kelk tot het midden in (4-)5 vrijwel gelijke ‘slippen ‘verdeeld. 

aa. Kelkslippen lancetvormig, toegespitst, veel smaller dan de bloemkroon, met 

omgerolden rand. Doosvrucht langgesteeld. . . . . G. germanica biz. 58. 

bb. Kelkslippen meest vlak, ed Bladen lancet- tot lijn-lancetvormig. Doos- 
votchbszittenden en m0 > ee Gs Amarella:blz359: 

G. eruciáta?) L. Kruisbladgentiaan ie. EN 
Deze plant heeft een langen, vingerdikken, witachtigen wortelstok, die 

op de dwarsdoorsnede 4 in een kruis staande vaat- 
bundels vertoont, waarom men er in vroegeren tijd 
sterke geneeskrachtige eigenschappen aan toe- 
schreef. Uit den wortelstok komt een wortelroset 
van bladen en uit de oksels van deze komen meest 
verscheiden, dicht bebladerde, vaak violette sten- 

gels. De bladen staan kruiswijs, zijn groot, lang- 
werpig-lancetvormig, 3-nervig, stompachtig, de 
onderste zijn tot een lange, de bovenste tot een 
korte scheede vergroeid. De bovenste steken boven 

de bloemen uit. 
De bloemen zijn blauw, vrij groot (20-25 mM 

lang), 4-tallig, kortgesteeld en staan zoowel in de nen 
oksels der bovenste bladen als aan den top van ei 

den stengel opeengehoopt. De kelk is kort klokvormig, A-tandig (twee 

ĳ) Naar Koning Gentius van lIlyrië (5 eeuwen voor Christus), die, volgens Plinius, het 

eerst de gentiaan als middel tegen pest aanwendde. 2) cruciata = kruisgewijs, slaat 

op den kruiswijzen bladstand of op de teekening op de doorsnede van den wortelstok. 
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tegenoverstaande tanden zijn grooter dan de 2 andere) of scheedeachtig. 

De bloemkroon ís van buiten blauwgrijs, van binnen hemelsblauw, heeft 
een knotsvormige, kantige buis en 4 vouwen aan de keel. Tusschen de 
vlakke slippen van den zoom staan meest 1 of meer tusschentanden. De 
helmknopjes zijn vrij. De stempels zijn naar buiten omgerold (fig. 61). De 
doosvrucht is kortgesteeld. 2. 7-45 cM. Juni—Augustus. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in geheel Europa, 
vooral in Midden-Europa op zonnige heuvels en in droge, kalkbevattende 
weiden voor. Bij ons is zij alleen in duinvalleien tusschen Haarlem en den 
Haag gevonden. 

G. Pneumonánthe!) L. Klokjesgentiaan (fig. 62). 
Deze plant heeft een vrij dikken, afgeknotten wortelstok, die schubvor- 

mige bladen draagt, uit wier oksels een of meer, 

uit een opstijgenden voet, rechtopgaande, slanke, 
dicht of meer los bebladerde stengels komen, die 
meest niet vertakt zijn. De bovenste bladen zijn 
meest tegenoverstaand, soms verspreid. De bladen 
zijn lijn-lancetvormig of lijnvormig, 1-3-nervig, 
stomp, met omgerolden rand, aan den voet tot een 
korte scheede verbonden, de onderste zijn soms 
langwerpig. 

De bloemen zijn groot (ongeveer 4 cM lang), 
S-tandig, alleenstaand aan den top van den stengel 
of bovendien nog eenige in de bovenste bladoksels. 
De kelk is buisvormig, 5-spletig, met lijnvormige 
slippen, !/z maal zoo lang als de bloemkroon. De 

bloemkroon is rechtopstaand, hemelsblauw (ge- 
droogd evenals bij de volgende soorten donkerder), 
van buiten met 5 groene strepen, van binnen met 

evenveel strepen, die vele kleine groene vlekken 
hebben, zeer zelden rose of wit. De buis is klok- 

Gentiana Pneumonanthe __ trechtervormig, met meest telkens een tand tusschen 
Rie, de 5 eironde zoomslippen. De helmknopjes zijn 

samengekleefd. De stempels zijn omgerold. De doosvrucht is langgesteeld. 
U. 1,5-6 dM. Juli—September. 

Biologische bijzonderheden. De bolvormig verdikte voet van het vrucht- 
beginsel heeft 5 knobbels, die rijkelijk honig afscheiden, die in den voet 
van den bloemtrechter wordt bewaard en tegen regen beschut is, doordat 
de bloemkroon zich sluit. Zij doet dit ook des nachts. De bloemen zijn 
protrandrisch en door de lengte der bloemkroonbuis zijn alleen hommels 
geschikt om bij den honig te komen. Deze zetten zich op den zoom en 
dalen dan in de wijde buis, waarin zij soms geheel verdwijnen. In 
jonge bloemen wordt het stuifmeel afgescheiden dicht bij den weg, die tot 
den honig voert, de stempels staan eerst onder de helmknopjes, doch terwijl 
de draden van deze zich later in een halven cirkel krommen, komen de 

stempels bloot en nu komen de insecten daar langs en zullen uit jongere 
bloemen komend, kruisbestuiving bewerken. 

De vouwen der trechtervormige bloemkroon hebben een bepaalde betee- 

1) Pneumonanthe —= longenbloem. 
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kenis, zij verwijden zich bij het opengaan der bloem des morgens, doch 
gaan bij het sluiten des avonds meer naar binnen steken en draaien zich 
meteen wat. Daarbij komen de nu vrij sterk inspringende vouwen met de 
buitenzijden der helmknopjes in aanraking en ont- 
vangen stuifmeel. Dit gebeurt op de volgende dagen 
(fig. 63) weer, doch nu strekken zich de deelen der 
bloem, de stijl wordt 3 mM, de onderste helft der 
bloemkroon zelfs 7 mM langer, zoodat nu die met 
stuifmeel bedekte vouwen op de hoogte van den 
stempel komen te liggen en zelfbestuiving bewerken, 
als de bloemkroon zich weer in plooien legt en dit 
te meer nog, daar de plooien dieper worden. 

Behalve hommels bewerken ook soms kevers uit de 
geslachten Anthobium, Dasytes en Meligethes Ktüis- cennans Pose 
bestuiving. Zij kruipen in de bloemen, blijven daar Fig. 63. 

soms wel drie dagen achtereen in en brengen allicht, 7 Overlangsche doorsnede 
es : door een voor het laatst ge- 

als zij in andere bloemen overgaan, stuifmeel over. opende bloem, waarin het 
Op enkele plaatsen in Duitschland zijn planten met ME SR ermee 

ihn gesloten Ee bloemen, dus kleistogame wordtovergebracht, £ dwarse 
n, gevonden. bloem. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in geheel Europa 

op vochtige plaatsen in heide- en veenstreken voor en is bij ons algemeen, 

doch bijna uitsluitend op diluvialen zandgrond. 

Volksnamen. In Groningen heet de plant kievitsbekken, in Friesland, 

Noord-Overijsel en Zuid-Holland duizendschoon, in 

Friesland, op de Veluwe en in Noord-Limburg klokje, 
in Drente en Overijsel blauwe klokjes, in Gelder- 
land, West-Friesland, Utrecht en Zuid-Holland klok- 

jesgentiaan en in Zuid-Limburg heibloempjes. 

G. vêrna!) L. Vroege gentiaan (fig. 64). 
Deze soort heeft ook de keel der bioemkroon kaal, evenals 

G. cruciata en G. Pneumonanthe, doch onderscheidt zich van 
beide, doordat de buis der bloemkroon cylindrisch, zeldzaam 

iets buikig is. 
Zij behoort thuis in de weilanden in de hooge bergstreken in 

Midden- en Zuid-Europa en is door Boerhaave opgegeven als 

bij ons inlandsch te zijn. Het is echter zeer twijfelachtig, of 
Ef wel 5 Gentiana verna 

1 et ZOO IS. Fig. 64. 

G. campéstris?) L. Veldgentiaan (fig. 62). 

De geheele plant is evenals bij G. germanica en G. Amarella dofgroen, 

meest violet aangeloopen. De wortel is dun. De stengel is meest trosvor- 

mig of pluimvormig vertakt, met I-bloemige of vaak weer trosvormige 

bloemtakken. Hij is rechtopstaand en kantig. De zaadlobben zitten bij 

deze plant nog tijdens den bloeitijd als spatelvormige deelen boven den 

grond. De bladen zijn tegenoverstaand, uitstaand, eirond tot langwerpig- 

lancetvormig, spits, 3-5-nervig, de onderste, die niet talrijk zijn, zijn 

omgekeerd eirond, stomper, steelachtig versmald, de hoogere zijn zittend, 

vaak met een half stengelomvattenden voet. 
De bloemen zijn rechtopstaand, 4-tallig. De kelk is trechtervormig, diep 

1) verna — voorjaars. 2) campestris — veld. 
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ingesneden, de 2 buitenste slippen zijn breed, bladachtig, elliptisch, 

breeder dan de bloemkroon en bedekken de 2 binnenste. De bloemkroon- 
buis is buis-trechtervormig, iets violet, zelden geel- 
achtig-wit, ongeveer 3 cM lang, met 4 eironde, 
stompe slippen, aan de keel gebaard. De stempels 
zijn naar buiten omgekruld. De doosvrucht is bijna 
zittend (fig. 65). ©. 2,5 mM-2 dM. Augustus— 
October. 

Bij deze soort en bij G. Amarella is seizoen- 
dimorphisme waargenomen, zoodat men een zomer- 
en een herfstvorm onderscheidt. Bij de eerste zijn 
de stengelbladen stomp, bij de tweede spits. Een 
nader onderzoek zal nog moeten uitmaken of beide 
vormen ook bij ons voorkomen. 

ent amen Biologische bijzonderheden. De bloem is aan 
ig. 65. Ö J 4 

den ingang der bloemkroonbuis door naar binnen 
gerichte haren zoo gesloten, dat vliegen en kleinere insecten er niet in 

kunnen kruipen, terwijl de honig beschut is tegen regen, doordat de bloem 
zich dan sluit. Alleen hommels en vlinders kunnen 
den honig bereiken. 

De bloemen (fig. 66) schijnen protrandisch te zijn. 
Bij het opengaan zijn de helmknopjes opengespron- 
gen met de met stuifmeel bedekte zijde naar boven, 
zoodat de hommelkop er tegen aan komt. In oudere 
bloemen staan de stempels tusschen de haren en 

kunnen dus stuifmeel uit jongere bloemen ontvan- 
gen. Ook bij deze soort verlengt zich de bloem- 
kroonbuis tijdens den bloeitijd. Daardoor worden 
de op die buis ingeplante meeldraden mee naar 

boven geheven en komen tegen de zijranden der 
ap Oem stempels te liggen, zoodat dan zelfbestuiving moge- 
Gentiana campestris 25 5 7 

Eee! lijk is, wat vooral van belang is, als de bloem- 
1 Overlangsche doorsnededer kroon door voortdurend regenachtig weer gedurende 

bloem, 2 stand der stempels - . ten opzichte der meeldraden de bloeidagen gesloten is gebleven. 
in een oudere bloem. z 

fi honigkliertjes, v vruchtbe- Voorkomen in Europa en in Nederland. De 

Knonid sr ten helm plant komt op droge, zonnige plaatsen in heuvel- 
achtige en bergstreken, vooral in Midden- en Zuid- 

Europa voor. Bij ons is zij vrij zeldzaam gevonden en alleen in de duinen, 
op den Sint-Pietersberg bij Maastricht en op een paar plaatsen ten Zuiden 
van Groningen. 

G. germánica !) Willd. Duitsche gentiaan (fig. 67). 
Ook deze plant is dofgroen, heeft een dunnen wortel en een rechtopstaanden, vrij sterk 

bebladerden, kantigen, al of niet vertakten stengel. De bladen zijn tegenoverstaand, sterk 

uitstaand. De wortelbladen zijn omgekeerd eirond, gesteeld, de overige ovaal-lancetvormig, 

3-5-nervig. 

De bloemen zijn gesteeld, eind- en okselstandig, vrij talrijk en staan dicht bijeen. De 

kelk ís klokvormig, omstreeks tot de helft ingesneden met (4-)5 lancetvormige slippen, die 

half zoo lang zijn als de bloemkroonbuis. De slippen zijn tamelijk gelijk, veel smaller 

dan de bloemkroon, driehoekig, toegespitst, met meest omgerolden rand. De bloemkroon 

1) germanica — Duitsch. 
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is groot (25-35 mM lang, 6-10 mM breed), lilablauw, soms witachtig of geel, klokvormig 

met gebaarde keel. De slippen zijn lancetvormig, spits, gaaf. De stempels zijn naar buiten 

omgekruld. De doosvrucht is meest lang gesteeld (fig. 67). 

5. 2,5 mM-4,5 dM. Augustus—October. 

Biologische bijzonderheden. De groeven, die men bij deze 
plant aan den stengel aantreft, dienen voor het geleiden van 

het regenwater, dat op de bladen valt, naar beneden. 

Aan den wortel zijn zuigcellen waargenomen op plaatsen, 

waar een rottend stukje hout of schors in den bodem ligt, 
dus zou de plant een halve saprophyt zijn. 

De bloemen zijn dimorph, in den kortstijligen vorm kan 
daardoor zelfbestuiving plaats hebben. Zij zijn proterogynisch. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in 

droge weilanden, meest in heuvelachtige streken, vooral op 
kalkgrond, in Midden-Europa voor. Bij ons is zij alleen op 
eenige plaatsen in Zuid-Limburg gevonden, ook bij Roermond. 

Gentiana germanica G. Amarélla!) L. Slanke gentiaan (fig. 68). Fig. 67. 
Deze plant is onbehaard, heeft een dunnen wortel 

en een rechtopstaanden, dunnen, vierkanten, al of niet vertakten en zwak 

bebladerden stengel. De bladen zijn tegenoverstaand, staan uitgespreid, zijn 
uit breederen voet lancet- tot lijn-lancetvormig, 3-5-nervig, langpuntig (bij 
G. germanica met een korte punt), de wortelstandige staan in een roset. 

De bloemen zijn kleiner dan bij G. campestris, Áj zijn gesteeld, oksel- en 
eindstandig, weinig talrijk en vrij ver uiteenstaand. 
De kelk is tot omstreeks 2, gedeeld in 5 meest 
vlakke, tamelijk gelijke, lijn-lancetvormige slippen, 
die omstreeks evenlang zijn als de buis der bloem- 
kroon. De bloemkroon is klokvormig, aan de keel 

gebaard, roodachtig-lila (zij wordt bij het drogen 
meer blauw), zelden geelachtig-wit, vrij klein (15- 
18 mM lang, 4-5 mM breed). De buis der bloem- 
kroon is korter dan bij G. germanica en eindigt in 
5 lancetvormige, spitse slippen. De stempels zijn 
rechtopstaand. De doosvrucht is zittend (fig. 68). 
©. 2,35 mM-3 dM. Augustus—October. 

Bij G. Amarella komt van den vorm eu-Amarella 
met spatelvormige, stompe wortelbladen, een zomer- 
en een herfstvorm voor. De eerste heeft stompe, de tweede spitse stengel 
bladen. Of beide vormen ook bij ons voorkomen, is niet bekend. 

Biologische bijzonderheden. De wijze van bestuiving komt overeen met 
die bij G. campestris, alleen zijn hier de bloemen homogaam. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in vochtige 
weiden en aan hellingen, vooral op kalkgrond in Midden- en Noord-Europa 
voor. Bij ons is zij vrij zeldzaam, alleen in de duinen en bij Kaatsheuvel, 
Loon op Zand en Zutphen gevonden. 

Gentiana Amarella 

Fig. 68. 

5. Cieéndia*) Adans. 

C. filifórmis *) Delarbre. (E'xacum$) filifórme Fl. B.S.). Draadgentiaan (fig. 69). 
Deze plant is onbehaard en zeer teer. De stengel is rechtopstaand, zeer 

1) Amarella = weinig bitter. 2) van het Grieksche cicus: kracht, naam ironisch 

aan dit geslacht gegeven. 3) filiformis — draadvormig. 4) van ex: uit en ago: 

drijf, omdat zij een middel tegen vergift heet te zijn. 
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dun, onvertakt of met lange, rechtopstaande, eenbloemige takken, ver- 
wijderd bebladerd. 

De onderste bladen zijn langwerpig en staan in een roset dicht opeen. 
De stengelbladen zijn tegenoverstaand, zittend, 
zeer klein, lijnvormig, gaafrandig. 

De bloemen zijn geel, wit of rose, zeer klein, 

| alleenstaand of in gevorkte bijschermen, zij zijn na 
) den bloeitijd knikkend. De kelk is kort, klokvormig, 

met 4 driehoekig-lancetvormige tanden, die iets 
korter dan de buis zijn. De bloemkroon is trechter- 
vormig, met in het midden opgezwollen buis, 4- 
spletig (fig. 69). Meeldraden zijn er 4, zij zijn bijna 
ingesloten, met niet spiraalvormig gewonden helm- 

knopjes. De stijl is draadvormig, afvallend en 
draagt een knopvormigen, gaven stempel. De doos- 

ESES vrucht is rondachtig-elliptisch, een- of onvolledig 
Fig. 60. 2-hokkig, langer dan de er tegen aanliggende kelk- 

tanden, gekroond door de gedraaide, verdorde 
bloemkroon (fig. 69). De zaden zijn zeer klein, bijna bolrond, gerimpeld. 
©. 25 mM-15 cM. Juli—October. 

De zeer kleine, teere plant wordt licht over het hoofd gezien. Van Sagina 
en Moenchia, waarmee zij verwisseld zou kunnen worden, onderscheidt zij 
zich dadelijk door de gele, eenbladige bloemkroon en door den 4-tandigen, 
niet gedeelden kelk. Zij groeit gaarne in gezelschap van Juncus capitatus, 
Drosera rotundifolia en intermedia, Radiola linoides en Centunculus minimus. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in West- en 

Zuid-Europa voor. Bij ons is zij vrij algemeen langs heiplassen en op 
afgeplagden heidegrond. 

6 Erythraéa!) Rich. Duizendguldenkruid. 

Kelk buisvormig met 5 uitstekende kanten en 5 lijnvormige slippen. Bloem- 
kroon trechtervormig, met verlengde buis en 5 gave of iets getande slippen. 

Meeldraden 5, meest op de keel der bloemkroon ingeplant. Helmknopjes 
na het ontlasten van het stuitmeel spiraalvormig gewonden. Stijl draad- 
vormig, afvallend. Stempels 2, verbreed, meest dicht bijeenstaand. Doos- 

vrucht cylindrisch, gekroond door de verdroogde, gedraaide bloemkroon, 
met 2 onvolledige hokjes, gevormd door de naar binnen gebogen randen 
der vruchtbladen. Zaden zeer klein, bijna bolrond, gerimpeld. 

Bloemen rose, zeldzaam geel of wit, in gevorkte bijschermen, die schijn- 
baar een tuil vormen (bij ons), in hoofdjes of eindelingsche aren. 

Bladen tegenoverstaand, zittend, gaaf. Planten een- of tweejarig, zelden 
overblijvend, met teere, vierkante stengels. 

Biologische bijzonderheden. De bloemen zijn bij dit geslacht homogaam. 
Wel springen dus de helmknopjes tegelijk open als de stempel geschikt 
wordt om stuifmeel op te nemen, doch zelfbestuiving heeft toch niet plaats, 
daar de stempel zijwaarts is gebogen en de meeldraden naar de andere zijde zijn 
gericht. Later richten zich èn stempel èn meeldraden op en daar de helm- 
knopjes boven den stempel uitsteken, kan nu zelfbestuiving door neervallend 

1) van het Grieksche erythros: rood, na r de kleur der bloem. 
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stuifmeel plaats grijpen. Deze is ook daardoor verzekerd, dat de kroon- 
slippen bij ongunstig weer samenneigen, dus de bloemen zich sluiten. 

Het insectenbezoek is niet groot, daar in de bloemen geen honig aan- 
wezig is. Wel wordt het sappige weefsel der bloemkroon soms door vlinders 

aangeboord en komen verder soms insecten stuifmeel verzamelen. 
De bloemen schijnen soms dimorph te zijn. 
De in den stengel aanwezige groeven dienen voor geleiding van het 

regenwater, dat op de bladen valt, naar beneden. 

Tabel tot het determineeren der soorten van het geslacht Erythraea. 

A. Onderste bladen een roset vormend. Eindstandige bloemen eerst bijna zittend. Slippen 

van de tamelijk vlakke bloemkroon eirond tot eirond-lancetvormig, stomp. 

a. Stengelbladen langwerpig-eirond tot lijn-lancetvormig, met gladden rand. Bijscherm 

scherm-pluimvormig, steeds tamelijk wel vlak blijvend. Kelk bij het opengaan der 

bloem half zoo lang als de bloemkroonbuis . . . . . . E. Centaurium blz. 6l. 

b. Stengelbladen lijnvormig-langwerpig of lijnvormig, met tamelijk gladden rand. 

Bijscherm later tuilvormig. Kelk bij het opengaan der bloem bijna even lang als 

dehloemkreoubuis. . . …..….. snak Hitoenlis BZ 
B. Onderste bladen niet in een roset. Aile bloemen duidelijk gesteeld. Slippen van den 

trechtervormigen bloemkroonzoom lancetvormig, spits. Bladen eirond tot langwerpig- 

eirond. Kelk bij het opengaan der bloem even lang als de bloemkroonbuis. 
E. pulchella biz. 62. 

Volksnamen. In Utrecht en de Duinstreek noemt men de planten duizend- 
guldenkruid, op Ameland haverinen, op Vlieland en Terschelling centauris, 

op Texel kruien. 
De Erythraea-soorten, vooral E. Centaurium en littoralis, worden in de 

duinen verzameld en als koortswerend middel veel gebruikt. 

E. Centáurium ') Pers. Duizendguldenkruid (fig. 70). 
Deze plant is onbehaard. De wortel is klein en teer. De stengel is 

rechtopstaand, rondachtig-vierkant, meest onvertakt. De onderste bladen 
zijn omgekeerd eirond of spatelvormig, stomp, 3-7-nervig, in een steel 
versmald. De stengelbladen zijn langwerpig-eirond tot lijn-lancetvormig, 
stomp of spits, beneden 5-, hoogerop 3-nervig, 

met gladden rand, zittend. 
De bloemen staan in tuilvormige bijschermen, 

die later vrij los zijn en de takken blijven tamelijk 
wel even hoog. De kelk is bij het opengaan der 
bloem half zoo lang als de bloemkroonbuis, 5-spletig 
met lancetvormige, spitse, iets afstaande slippen. 

De bloemkroon is rose, zelden wit en heeft 5-6 

mM lange slippen. De vrucht (fig. 70) is langer 
dan de kelk, lijnvormig en bruinachtig. De zaden 
Biszeer klein. OO, ook ©. 1,5-3 dM. Juli— 

September. 
Magere, smalbladige vormen, zooals er vaak zijn _Erythraea Centaurium 

in den herfst na het afmaaien van den hoofdstengel, dk 
komen in uiterlijk vaak met E. littoralis overeen. 

Biologische bijzonderheden. De plant smaakt zeer bitter en is daardoor 
tegen het opvreten door dieren beschut. 

De bloemen bloeien 5 dagen achtereen. 

1) Door de monniken werd deze plant gehouden voor het kruid van den centaur Chiron, 

waarmee hij Patroklos genas. Zij noemden het daarom herba Centauri. 



62 — GENTIANACEAE. — FAMILIE 86. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in geheel Europa 

op vochtigen grasgrond en in weiden voor. Bij ons is zij vrij algemeen, het 
meest in de duinen, verder vooral op zandgrond en löss, niet op veengrond. 

Volksnamen. In de Graafschap Zutphen noemt men de plant duizend- 
kruid, in Kennemerland koortskruid, in Zeeuwsch-Vlaanderen koortsbloemen. 

E. littorális!) Fr. (E. linariaefólia®) Koch). Strandduizendgulden- 
kruid (fig. 71). 

Deze plant is onbehaard. De stengels zijn rechtopstaand, ongelijk 4-kan- 
tig met scherpe kanten, aan den top vertakt. De 
onderste bladen zijn langwerpig-spatelvormig, zwak 
3-nervig. De stengelbladen zijn lijnvormig-lang- 
werpig of lijnvormig, stomp, 3-nervig, aan den 
rand evenals de stengel en de kanten van den kelk 
tamelijk glad. 

De bloemen staan in een bijscherm, dat eerst tuil- 
vormig is, doch later door de rechtopstaande takken 
pluimvormig verlengd is. Daardoor staan de bloemen 
dan niet meer op dezelfde hoogte en tevens vrij 
ver uiteen. De bloemen zijn rose, bijna zittend, 
vrij talrijk en, hoewel de plant zelf kleiner is dan 

aha is re bij E. Centaurium, toch ruim zoo groot als bij deze. 
ae De kelk ís glad met slippen, die bij het opengaan 

der bloem even lang als de bloemkroonbuis zijn. De bloemkroon heeft 
ovale slippen, die 6-7 mM lang zijn. De doosvrucht is verlengd, langer 
dan de kelk (fig. 71). O en OO. 7-45 cM. Juli—September. 

Deze soort is kleiner en teerder dan E. Centaurium. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in zilte weilanden 
en in de duinen in Midden-Europa tot Noord-Zweden voor. Bij ons is zij 
in de duinen vrij algemeen en is verder alleen tusschen Axel en Hulst en 
bij Harderwijk en bij Hattem gevonden. 

E. pulchêlla®) Fr. Fraai duizendguldenkruid (tig. 72). 
De plant is weder onbehaard. De wortel is draaddun. De stengel is 

dun, rechtopstaand, scherp vierkantig, meest van 
den voet af herhaald gaffelvormig vertakt, met 
rechtop-afstaande takken en draagt aan den top 
losse, uitgespreide bijschermen, wier bloemen vrij 

wel in een vlak liggen. 
De bladen staan vrij ver uiteen, zijn langwerpig- 

eirond tot eirond, de bovenste zijn spits, 5-nervig, 
de onderste vormen geen roset en zijn kleiner dan 

de hoogere. 
De kelk is bij het opengaan der bloemen even 

lang als de bloemkroonbuis. Hij is 5-zijdig, met 
priemvormige slippen. De bloemkroon is rose, 

Erythraea pulchella klein, gesteeld en heeft langwerpige slippen, die 

RE 3-5 mM lang zijn, korter zijn dan de buis en nooit 
horizontaal uitstaan. De doosvrucht is even lang als de kelk. ©. 

1-15 cM. Juni—October. 

1) littoralis — strand. 2) linariaefolia — Linariabladig. 5) pulchella = fraai. 
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De bloemkroon is bij deze soort kleiner en donkerder dan bij de 2 
andere soorten. Soms vindt men zeer kleine, slechts éénbloemige exem- 

plaren. 

Biologische bijzonderheden. De bloemen bloeien bij deze soort 6 dagen 
achtereen. De bloemkroonbuis groeit tijdens den bloeitijd uit als bij Gen- 
tiana campestris. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in geheel Europa 
voor, vooral op des winters overstroomden zandgrond. Bij ons is zij vrij 
zeldzaam. Het meest is zij nog op zeeklei gevonden, verder eenige op 
diluvialen zandgrond en in de duinen, ook een paar op lössgrond. 

Familie 87. Apocynaceae R. Br. Maagdepalmachtigen. 

Houtige gewassen of overblijvende planten, vaak met melksap. Bladen 
tegenoverstaand of in kransen van 3-4, gaafrandig, zonder steunbladen, 
blijvend, lederachtig, kort gesteeld. 

Bloemen regelmatig, blauw of rose, groot, alleenstaand of in tuilen. Kelk 
onderstandig, 5-spletig of -deelig, blijvend. Bloemkroon eenbladig, afval- 
lend, 5-slippig, langer dan de kelk, in den knop steeds gedraaid. Helm- 
knopjes kort gesteeld, niet met elkaar vergroeid. Stuifmeelkorrels vrij of 
4 aan 4 met elkaar verbonden. Vruchtbladen 2, beneden meest gescheiden, 
boven door den met een breeden stempel eindigenden stijl verbonden. 
Zaden talrijk, vaak omgekeerd. Vruchtjes openspringend of steenvrucht- of 
besachtig. Zaden aan den navel vaak met een haarkuif. Kiem recht, 
binnen in het zeldzaam ontbrekende, kiemwit liggend. 

Meest zeer vergiftige planten, b.v. de bij ons veel gekweekte oleander 

(Nerium Oleander). 
Er is slechts één geslacht inlandsch. 

1. Vínca!) L. Maagdepalm. 

Kelk 5-deelig, korter dan de bloemkroonbuis. Bloemkroon trechtervormig, 

met nauwe buis, 5-kantige (de kanten overeenkomende met de zoomlobben) 
keel, zonder aanhangsels en een 5-deeligen zoom. Meeldraden 5, uit de 
bloemkroon stekend, met behaarde, aan den voet gelede, naar den top 

verbreede helmdraden. Helmknopjes met een vliezig, behaard aanhangsel. 
Aan beide zijden van het vruchtbeginsel een klier aanwezig. Stijl aan den 
top met een vliezigen ring, die den, boven met een haarkrans, voorzienen 
stempel draagt. Vruchtjes 2, vrij wel cylindrisch. Zaden zonder haarkuif, 

knobbelig. 

Bloemen schijnbaar zijstandig, alleenstaand, vrij groot, blauw of violet, 

zelden wit, op na den bloeitijd teruggekromde stelen. Bladen tegenover- 
staand, blijvend, ovaal of elliptisch, gaaf, kortgesteeld. 

Steeds groene, overblijvende planten met liggende stengels en opgerichte 

bloemtakken. 

1) van het Latijnsche vincere: binden, dus zich om andere voorwerpen omhoog werkend. 

De nu bekende soorten kruipen en winden echter niet. 
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Tabel tot het determineeren der soorten van het geslacht Vinca. 

A. Kelkslippen lancetvormig, kaal, 5 à 4 maal zoo kort als de bloemkroonbuis. Bladen 

ovaal-elliptisch, kaal, stijf. Bloemdragende takken 10-20 cM lang. Bloemen 3 cM breed. 
V. minor biz. 64. 

B. Kelkslippen smal lijnvormig, gewimperd, bijna even lang als de bloemkroonbuis. 

Bladen breed ovaal, iets hartvormig aan den voet, aan den rand gewimperd. Bloem- 
dragende takken 30-50 cM lang. Bloemen 4-5 cM breed. . . . . V. major blz. 65. 

V. minor!) t. Maagdepalm (fig. 73). 
Deze plant heeft liggende, onbehaarde, vertakte stengels en weinig be- 

Vinca minor 

Fig. 73. 

a. deel van den stengel met vruchten, 

bladerde, rechtopstaande, 10-20 cM lange, 
bloemdragende takken. De bladen zijn 
lederachtig, glanzend, langwerpig tot lan- 
cetvormig, meest aan weerszijden spits, 

kaal, aan den top van den bladsteel aan 
weerszijden van een klier voorzien. 

De bloemen zijn alleenstaand op stelen, 
die korter of langer zijn dan de bladen en 
de bloemkroon. De kelkslippen zijn lancet- 
vormig, stomp, kaal, 3-4 maal zoo kort 

als de bloemkroonbuis. De bloemkroon is 
meest lichtblauw, zelden wit, 5-slippig, 
ongeveer 3 cM breed, de slippen zijn meest 
scheef afgeknot, stomp. De vruchtjes staan 

i8 fejn 
Beene uiteen, zijn toegespitst en lichtbruin. 2. 

1,5-3 dM. April, Mei. 

Biologische bijzonderheden. Bij de Vincasoorten woekert nog al vrij vaak 
de uredosporenvorm van een schimmel (Puccinia Vincae) in het lichaam 

Bloem van Vinca minor 
in doorsnede. 

Fig. 74. 

a vruchtbeginsel, 5 honig- 
klieren, ce stijl, d inplantings- 
plaats der meeldraden, de 
knievormig gebogen helm- 
draad, ef naar binnen open- 
springende helmhokjes, 2 
verdikking van den stijl, £ 
schijf van den stijl, k haar- 
krans op de schijf. 

der plant. De stengels worden dan zeer lang, de 
bladen blijven korter, zijn breeder, geel en bros. 
De bloemen blijven onontwikkeld, soms ook bloeien 
de planten wel, doch veel vroeger. 

Wat de bestuiving betreft het volgende. Aan den 
voet van de circa 11 mM lange bloemkroonbuis 
(fig. 74) zitten 2 gele, den voet van het vruchtbe- 
ginsel omgevende honigkliertjes, die door de aan 
den ingang der bloem zittende haren voor regen 
beschut zijn. 

De stijl is naar boven kegelvormig verdikt met een 
schijf van boven, waarvan de kleverige rand de 
stempelvlakte is. Deze zit op °/; der hoogte in de 
bloemkroonbuis. Boven draagt deze schijf een krans 
van haren, waartegen de knievormig gebogen helm- 
draden de helmknopjes met de opengespleten zijde 

drukken. De slurf der insecten moet zich bij het indringen in de bloem 
aan den stempelrand met kleverige stof besmeren, waardoor er bij het 
terugtrekken stuifmeel uit de haarkrans aan blijft zitten. Dit wordt nu in 
een tweede bloem aan de stempelvlakte afgegeven. Spontane zelfbestuiving 

is in deze bloemen geheel uitgesloten. 
Vaak vormen zich bij ons geene vruchten, doch dit komt alleen doordat 

1) minor — klein. 
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het insectenbezoek dan is uitgebleven, want bij kunstmatige bestuiving 
vormen zij zich wel. 

De verspreiding der zaden heeft vooral plaats door mieren (Tetramorium 

caespitum), die ze naar hun hol slepen. Zij vreten een vleezigen knobbel, 
die aan den navel zit, er af en doen dat ook vaak onderweg, om ze dan 
te laten liggen. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant is een echte bosch- 
plant, die in Midden- en Zuid-Europa voorkomt. Bij ons is zij ook vrij 
algemeen, doch zal meest wel een verwilderde 
sierplant zijn, daar zij veel als zoodanig bij ons 
wordt gekweekt. 

V. májor!) L. Groote maagdepalm (fig. 75). 
Deze plant heeft een kruipenden wortelstok. De stengels 

zijn liggend en wortelend, soms zeer lang, de bloemdragende 

stengels zijn stijf rechtopstaand en 3-5 dM lang. De bladen 
zijn groot, zacht, eirond of eirond toegespitst, verbreed en 

een weinig hartvormig aan den voet, op de vlakken onbe- 
haard, aan den rand gewimperd. 

De bloemen zijn blauw en staan alleen op stelen, die korter 
zijn dan de bladen. De kelkslippen zijn smal lijnvormig, 

spits, gewimperd, 10-15 mM lang en bijna even lang als de Vinca major 
bloemkroonbuis. De bloemkroon is 4-5 cM breed, met wig- Fig. 75. 

vormige slippen, die aan den top verbreed en schuin afgeknot zijn. 4. 3-5 dM. Maart—Juni. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt op beschaduwde plaatsen en in 

bosschen in Zuid-Europa voor. Zij is bij ons bij Oud-Valkenburg gevonden, doch zeker 

daar een verwilderde sierplant. 

Familie 88. Asclepiadaceae R. Br. 

Bladen afvallend, tegenoverstaand of in kransen, gaafrandig, zonder 
steunbladen. 

Bloemen wit, rose of rood, vrij klein, regelmatig, in schermen of oksel- 

standige en eindelingsche pluimen. 
Kelk blijvend, 5-deelig. Bloemkroon eenbladig, afvallend, stervormig, 

3-slippig, de slippen in den knop gedraaid of soms klepvormig. Meeldraden 

5, op den voet der bloemkroon ingeplant en afwisselend met de slippen 
van deze, met tot een buis vergroeide helmdraden, welke buis het vrucht- 
beginsel omgeeft en van buiten met aanhangsels voorzien is, die een bijkroon 
vormen. Helmknopjes naar binnen openspringend en van buiten vaak met 
tot een kransvormig deel verbonden bladachtige aanhangsels. Stuifmeel tot 
vrij groote ballen samengekleefd. Vruchtbeginsels 2, vrij, door 2 afzonder- 
lijke vruchtbladen gevormd. Stijlen 2, kort, vereenigd onder een breeden, 
5-hoekigen stempel. Vruchten doosvruchten met vele dakpansgewijs lig- 
gende, samengedrukte, van een haarkuit voorziene zaden. Zaden recht, 
met weinig kiemwit. Vruchtstelen teruggekromd. 

Ook deze familie bevat bijna alleen vergiftige gewassen. 

Biologische bijzonderheid. Hoewel het bestuivingsmechanisme bij de 
bloemen dezer familie zeer merkwaardig is ingericht in verband met het 
bezoek van bepaalde insecten en zoo samengesteld is als bij vele Orchidaceae, 

1) major = groot. 

HeukeLS, Flora. III. 5 
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zal het hier niet beschreven worden, daar de er toe behoorende planten bijna 
niet in ons land voorkomen en zeker niet inheemsch mogen worden genoemd. 

Tabel tot het determineeren der geslachten der Asclepiadaceae. 

A. Bloemkroon 5-deelig, stervormig. Aanhangsels aan de rugzijde der helmdraden een 

5-10 lobbigen, vleezigen ring vormend. Stuifmeelklompjes buikig, onder hun versmalde 

punt opgehangen. Stempel met een kort De Vruchtjes met opgezwollen voet, 

kegelvormig, glad . . . „ … Vincetoxicum blz. 66. 

B. Bloemkroon 5-deelig, met teruggeslagen slippen. Aanhangsels aan de rugzijde der 

meeldraden den vorm van kapjes hebbend, in wier holte zich een hoornvormig gekromd 

uitsteeksel bevindt, dat over den stempel ligt. Stuifmeelklompjes aan hun versmalde 

punt opgehangen. Stempel zonder puntje, platgedrukt. Vruchtjes zachtstekelig. 

Asclepias blz. 66. 

1. Vincetóxieum ') Mnch. 

V. officinále®) Mnch. (Cynánchum3) Vincetóxicum R.Br.) Engbloem (fig. 76). 
Deze plant heeft een kruipenden wortelstok. De stengel ís rechtopstaand, bij groote 

exemplaren boven vaak windend. Hij is tusschen de middelste en hoogere bladparen een— 

rijig behaard, meest zonder, zeldzamer met bebladerde takken. 

De bladen zijn tegenoverstaand, kortgesteeld, toegespitst, gaaf 

randig, aan den rand en van onderen op de nerven kort be- 

haard, de onderste hartvormig, de middelste hartvormig-eirond 

of met hartvormigen voet langwerpig, de bovenste langwerpig- 

lancetvormig. 

De bloemen zijn vrij klein en staan in langgesteelde scher- 

men of pluimen naast de bladoksels. De kelk is eenbladig 

met 5 lancetvormige, spitse slippen, die even lang als of 
korter zijn dan de buis der bloemkroon. De bloemkroon is 

kaal, wit of roodachtig, buiten aan den voet groen- of geel— 

achtig, stervormig met 5 uitgespreide, ovale slippen. De 

vruchten zijn lancet-kegelvormige, kale, lang toegespitste koker- 

vruchten (fig. 76). 4. 3-12 dM. Mei—Augustus, soms nog 
later. 

De plant is zeer vergiftig. Vincetoxicum officinale 

Fig. 76. 
Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in 

geheel ZOE op steenachtige, ongecultiveerde plaatsen voor. Bij ons is zij echter alleen 
in Gaasterland, op den Sint-Pietersberg en bij Sint-Geer- 

truid gevonden. 

2. Aseclépias ®) L. 

A. eornúti®) Desne. (A. syriaca®) L). Zijdeplant 
(fig. 77). 

Deze plant heeft een ver voortkruipenden wortelstok en 

een rechtopstaanden stengel, zonder bebladerde takken, 

die boven, evenals de stelen der bijschermen, grijs kort 

‚behaard is. De bladen zijn groot, meest tegenoverstaand, 
kort gesteeld, elliptisch, stompachtig met een stekelpunt, 

van onderen grijsviltig, met tal van zijnerven, die over- 

dwars evenwijdig zijn. 
De bloemen staan schijnbaar in gesteelde schermen en 

pluimen naast de bladoksels. Deze bloeiwijzen zijn veel- 

bloemig en korter dan de bladen. De bloemkroon is 
Asclepias cornuti 

Fig. 77. 

1) van vincere: overwinnen en toxicum: vergif, dus tegengif. 2) officinale = ge- 

neeskrachtig. 3) van kynos: hond en anchoo: wurgen. De plant is vergiftig en werd 

gebruikt om honden te vergiftigen. 4) Naar den God Asclepios of Aesculapius, den 

god der geneeskunde. 5) cornuti — hoornvormig. 6) syriaca —= Syrisch. Deze 

naam ontstond, doordat bij vergissing Apocynum Syriacum synoniem met deze soort werd 

beschouwd. A. Syriacum is echter dezelfde plant als de Oostersche Calotropis procera. 



FAMILIE 89. — CONVOLVULACEAE. — 67 

vleeschkleurig rood, sterk riekend met 5 teruggeslagen slippen (fig. 78, 79). De vruchtjes 

zijn eirond, buikig, grijsviltig en zachtstekelig. 4. 9-15 dM. Juni—Augustus. 

De plant is zeer vergiftig. 

Voorkomen. De plant is inheemsch in 
Noord-Amerika, doch werd vroeger in 
tuinen gekweekt. De naam zijdeplant staat 
daarmede in verband, dat de haarkuif der 

zaden in de 18e eeuw wel verwerkt werd 

tot plantaardige zijde. Men is van dit ge- 

bruik echter geheel teruggekomen, omdat 

de vezel te bros bleek te zijn. Zij is bij 
ons verwilderd gevonden bij Haarlem, Bloem van Overlangsche doorsnede der 
Bloemendaal en Oud-Valkenburg (bij laatst- Asclepias cornutií. bloem van Asclepias cornutí. 

genoemde plaats is zij als vischbloemke Eeen uden 
m meeldraden, bk bloemkroon, 

hk helmknopje, s stempel, 
v vruchtbeginsel. 

bekend om den vruchtvorm). 

Familie 89. Convolvulaceae Juss. Winden. 

Meest (en wel steeds links) windende planten. Bladen zonder steun- 
bladen. Bloemen regelmatig, rose, blauw, wit of geel. Kelk blijvend, 
4-5-slippig met soms ongelijke slippen. Bloemkroon eenbladig, afvallend, 
bijna gaafrandig of 4-5-lobbig, meest met overlangsche vouwen, in den 
knoptoestand links gedraaid. Meeldraden 5, vrij, aan den voet der bloem- 
kroon ingeplant. Helmknopjes na het verstuiven vaak spiraalvormig gedraaid. 
Vruchtbeginsel door een onderstandige schijf omgeven, 2-4-hokkig, zelden 
boven l-hokkig. Stijl ongedeeld, zelden 2 stijlen. Zaaddragers (bij 2 vrucht- 
bladen) aan het tusschenschot. Vrucht een doosvrucht, meest aan de 

tusschenschotten, zeldzamer onregelmatig, overdwars of in het geheel niet 

openspringend, meest 2-hokkig, ieder hokje meest met 2 rechtopstaande 
zaden. Kiemwit weinig ontwikkeld, slijmerig. Kiem gekromd. 

Overzicht der groepen der Convolvulaceae. 

A. Met zaadlobben en groene bladen. Vrucht doosvruchtachtig. 

Groep Convolvuloideae Choisy. 

Gesl. Convolvulus. 
B. Woekerplanten zonder bladgroen en zonder gewone bladen. Vrucht doosvruchtachtig 

of niet openspringend. Kiem spiraalvormig samengerold, zonder zaadlobben. 

Groep Cuscutoideae Lk. 
Gesl. Cuscuta. 

Tabel tot het determineeren der geslachten der Convolvulaceae. 

A. Stengel en bladen groen. Bloemen groot of vrij groot. . . . . Convolvulus biz. 67. 

B. Stengel niet groen. Bladen tot schubbetjes gereduceerd. Bloemen klein, in kluwens. 
Cuscuta blz. 71. 

1. Convólvulus') Trn. Winde. 

Kelk tot aan den voet verdeeld in 5 bijna gelijke slippen. Bloemkroon 
klok-trechtervormig, zeer ver open, 5-hoekig, met 5 vouwen, gaaf of zwak 
gelobd. Stijl draadvormig, met 2 lijnvormige stempels, vaak naar buiten 

omgerold. Doosvrucht bijna bolrond, meest onregelmatig openspringend, 

met 2 hokjes, ieder met 2 hoekige zaden. Bloemen bij onze soorten in 1- 

1) van convolvere: zich ergens omheen wikkelen, omdat de stengel zich bij vele soorten 
windt. 

5* 
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of armbloemige, okselstandige bijschermen. Bloemen rose, blauw, wit of 
geel, vaak groot. Bladen gaaf, gelobd of handvormig ingesneden. 

Planten eenjarig of overblijvend, met meestal windende stengels. 

Tabel tot het determineeren der soorten van het geslacht Convolvulus. 

A. Schutbladen groot, de kelk bedekkend. Bloeiwijzen 1-bloemig. Doosvrucht onvolledig 

2-hokkig, met vele overlangsche scheuren openspringend. Stempellobben kort. 

a. Stengel windend. Bladen spits met hart- of pijlvormigen voet. Bloemstelen niet 
of bijna niet gevleugeld. 

aa. Plant kaal, onder en boven de aarde uitloopers vormend. Bladen met pijl- 
vormigen voet. Schutbladen weinig langer dan de kelkslippen. 

C. sepium blz. 68. 

bb. Plant kort behaard. Bladen aan den voet hart- of hart-pijlvormig. Schutbladen 

11/, maal zoo lang als de kelkslippen . . . . … . . C. silvestris blz. 69. 

b. Stengel liggend, kort, kaal. Bladen niervormig, stomp, met korte stekelpunt. 

Bloemstelen gevleugeld vierkant. Schutbladen rond-eirond, zeer stomp. 

C. Soldanella blz. 69. 

B. Schutbladen klein, van de bloemen verwijderd. Doosvrucht onvolledig 2-hokkig, naast 

het tusschenschot openspringend of onregelmatig openscheurend. Stijllobben draad- 

vormig. Stengel windend of liggend. Bladen gesteeld, langwerpig-eirond tot lancet- 

vormig met pijl- of spiesvormigen voet. Kelkslippen rond, stomp of uitgerand. Doos- 

vtiichteinondhsspits kaal Sn A CA EVeIS ERD ZAND 

Volksnamen. De namen winde, bewinde en pispotjes worden het meest 
gebruikt. In Friesland spreekt men ook van blindebloem en spokebloem, 

welke laatste naam ook in Groningen wordt gehoord, in Salland spreekt 
men van vingerhoeden, in de Graafschap Zutphen van klokjes, daar en op 

Walcheren van weewinde, in den Achterhoek van Gelderland van (k)ringel- 
bloemen en op Terschelling van doode menschen. 

C. sépium) L. Haagwinde (fig. 80). 
Deze plant heeft een langen wortelstok met uitloopers, soms ook boven 

den bodem en kale, kantige stengels. De bladen 
zijn groot, gesteeld, langwerpig-eirond, toegespitst, 
met een pijlvormigen voet met hoekig afgeknotte 
lobben. 

De bloemen zijn zeer groot en staan alleen op 
okselstandige stelen, die langer of korter zijn dan 
de bladen, in wier oksels zij staan. De schutbladen 
zijn hartvormig-eirond, spits, weinig langer dan de 
kelkslippen. De bloemstelen zijn vierkant, langer 
dan de bladstelen. De kelk is glad met ovaal- 
lancetvormige slippen. De bloemkroon is glad, 
sneeuwwit, soms rose, zeer groot (4-6 cM). De 

a ee doosvrucht is bijna bolrond, glad, bedekt door den 

dte blijvenden kelk. 2. 1,5-3 M. Juni—Herfst. 
Biologische bijzonderheden. De haagwinde is een windende plant (zie bij 

de hop, blz. 56, deel II). Haar top is steeds, als die nog geen steunsel 
heeft gevonden, in de weer om het te vinden, hij beschrijft in 14 42’ een 
cirkel. De plant is links windend. 

Over dag is het bezoek, dat aan de bloemen gebracht wordt, ondanks 
haar opvallen door grootte en kleur, zeer gering. Bij regen sluiten zij zich, 
doch in heldere nachten blijven zij open. De inrichting der bloem met het 
oog op de bestuiving is dezelfde als bij C. arvensis (zie aldaar). 

1) sepium — in heggen groeiend. 
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De voornaamste bezoeker is Sphinx Convolvuli en wel hangt het leven 
van dezen vlinder zoozeer van de plant af, dat beide in verspreidings- 

gebied vrij wel overeenkomen. Dat de plant ook kan blijven leven en zich 
voortplanten op plaatsen, waar de windepijlstaart niet voorkomt, komt, door- 

dat zij behalve de windende stengels, ook niet windende in de onderste 
deelen kan voortbrengen. Deze groeien naar den bodem, worden soms zeer 

lang, wortelen hier en daar en worden vaak tot afzonderlijke planten. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in geheel Europa 
voor in heggen, kreupelhout, tusschen het riet enz. Bij ons is zij ook 
algemeen op allerlei gronden, doch weinig op veengrond. 

Volksnamen. De namen haagwinde en heggewinde zijn zeer algemeen in 
gebruik, in Friesland heet zij klokjebloem en reidroas, in Groningen val- 
bloem, bij Bergum Jutter Lizebloem, in Twente hemdsbloem, in de Graaf- 
schap Zutphen, op Voorne en Beierland en in het Land van Hulst klimop, 
in Gelderland draai, in de Betuwe treklijn, daar en in Zuid-Limburg hegge- 
rank, in Utrecht windom, in West-Friesland klokjeswinde en slingerroos, 

op Voorne en Beierland hemmetjes, op Schouwen heggetouw, daar en op 
Tholen maaiwinde, in het Oostelijk deel van Noord-Brabant reumerkes, 

bij Boxtel haspeltakken, in Limburg rierank en rinkrank. 

C. silvéstris £) Willd. (C. Dahúricus?) Sims.?). Gestreepte winde. 
Deze plant is kortbehaard. De bladen hebben een hart- of hart-pijlvormigen voet en 

zijn kort toegespitst. 

De bloeiwijzen zijn meest korter dan de bladen, in wier oksels zij staan. De schutbladen 

zijn breed hartvormig-eirond, stompachtig of stekelpuntig, 1!/;maal zoo lang als de kelk- 

slippen. Overigens komt de plant met C. sepium overeen. %. 1,5-3 M. Juli—Herfst. 

De variëteit róseus ®) Sims. met rose bloemkroon is bij ons alleen gevonden. 

Voorkomen. De plant behoort thuis in Tartarije en Siberië, en misschien ook aan de 

kustlanden der Middellandsche Zee. Bij ons is zij als sierplant gekweekt en bij Noordwijk 

en Voorschoten verwilderd gevonden. 

C. Soldanélla!) L. Zeewinde (fig. 81). 
Deze plant is groen, onbehaard en vleezig. De wortelstok is dun, ver 

kruipend. De stengels zijn liggend, kruipend, iets roodachtig. De bladen 
zijn klein, dik, niervormig, meer breed dan lang, 

stomp of uitgerand, langgesteeld met afgeronde 

oortjes als bij Aristolochia Clematitis, zwak ge- 
karteld. 

De bloemen zijn rose, groot (4-5 cM). Zij staan 
alleen op okselstandige stelen, die langer of korter 
zijn dan de bladen, in wier oksels zij staan. De 
bloemstelen zijn gevleugeld en kantig. De schut- 
bladen zijn eirond, bladachtig, stomp of afgerond. 
Zij bedekken den kelk niet geheel. De kelk is glad, 
met stomp ovale slippen. De bloemkroon is on- 
behaard. De doosvrucht is eirond, onbehaard. 2. ES 
1-6 dM. Mei—-October. Convolvulus Soldanella 

Fig. 81. 

Biologische bijzonderheden. De inrichting der 
tweeslachtige bloemen is met het oog op de bestuiving als bij C. arvensis. 

1) silvestris — bosch. 2) Dahuricus — van het gebergte Tauris in Noordoost-Azië. 

9) roseus — rozerood. 1) Soldanella, verkleinwoord van soldo: stuiver, om de bijna 

cirkelronde bladen. 
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Er komen echter ook vrouwelijke bloemen voor, wier meeldraden niet 
openspringende, verdorrende helmknopjes hebben. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in geheel Europa 
in de zeeduinen voor en is bij ons vrij algemeen. 

Volksnamen. De namen duin-, strand- en zeewinde worden gebruikt. 

C. arvénsis!) L. Akkerwinde (fig. 82). 
De plant is groen, kaal of kort behaard, heeft een dunnen, langen, 

kruipenden wortelstok en windende of liggende, kantige stengels. De 
bladen zijn klein, gesteeld, langwerpig-eirond tot 
lancetvormig, met pijl- of spiesvormigen voet, stomp 
of iets spits, gaafrandig. De bloeiwijzen zijn 1-3- 
bloemig en staan in de bladoksels, de stelen zijn 
kantig en langer dan de bladen, in wier oksels zij 
staan. De schutbladen zijn lijnvormig, van de 
bloemen verwijderd. De bloemen zijn vrij groot, 
welriekend. De kelk is bijna tot aan den voet in 
rondachtige, stompe of uitgerande slippen gedeeld, 
zij omsluiten later de eironde, spitse, omgebogen, 
onbehaarde doosvrucht dicht. De bloemkroon is 
5 à 6 maal zoo lang als de kelk (2 cM circa), 

Convolvulus arvensis 

Fig. 82. onbehaard, wit of lichtrose, van buiten met 5 roode 

strepen. U. 3-6 dM. Juni—Herfst. 

De var. 4. obtusifólia®) v. Hall. (C. cordifólius®) Lasch.) heeft groote, 
eironde, bijna of geheel hartvormige bladen. 

Biologische bijzonderheden. De iets naar vanille riekende bloemen sluiten 
zich des avonds en bij slecht weer. Zij zijn van des morgens 9 uur tot 
des avonds 6 uur en slechts een dag open. Honig wordt door de oranje- 
gele onderlaag van het vruchtbeginsel afgescheiden en daar de helmdraden 
op de bloemkroon uitstekende lijsten vormen, ontstaan er 5 buizen, waar- 
door deze te bereiken is. De helmknopjes openen zich naar buiten en 

worden dus door ieder vrij groot, honigzuigend insect aangeraakt, als dit 
met zijn slurf tusschen de meeldraden doorgaat. De 2 uitgespreide stempels 
steken boven de meeldraden uit en worden dus al vóór de helmknopjes 

aangeraakt, zoodat kruisbestuiving vrij wel verzekerd is, doch bij het terug- 
trekken van de insectenslurt kan ook zelfbestuiving plaats hebben. De 

laatste kan bij uitblijvend insectenbezoek ook spontaan geschieden, door- 
dat zoowel bij het zijwaarts buigen der bloem tegen het einde van den 
bloeitijd, als ook bij het afvallen der bloemkroon stuifmeel op de stempels 
kan vallen. 

In hoeverre het juist is, dat bij deze bloemen dimorphisme bestaat en of 
dit door een schimmel, Zhecophora hyalina, die men vaak in de bloemen 
heeft waargenomen, bewerkt wordt, is niet zeker. Heckel meent te hebben 

gevonden, dat die schimmel alleen optreedt in bloemen, waarin een spin, 

Thomisus onustus, aanwezig is. Deze loert op de bestuivende insecten en_ 
doodt ze. Hierdoor zouden zulke bloemen gedwongen zijn door zelfbe- 
stuiving zaad te vormen en geleidelijk zouden daardoor die planten zoo 
verzwakken, dat de schimmel er in kan gaan woekeren. Daardoor zou dan 

1) arvensis — veld. 2) obtusifolia — stompbladig. 5) cordifolius — hartbladig. 
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de vorm met weinig ontwikkelde meeldraden en kleinere bloemen ontstaan. 
Anderen meenen dat het bovengenoemde verband niet bestaat en meenen, dat 

de kleinere, vrouwelijke bloemen in een ziekelijken toestand der plant ontstaan. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in geheel Europa 
op akkers, langs wegen en op ruige plaatsen voor. Zij is bij ons algemeen 
op allerlei gronden, echter minder op diluvialen zandgrond en weinig op 
veengrond. De var. £. is zeldzaam, op eenige plaatsen gevonden. 

Volksnamen. De naam akkerwinde is algemeen in gebruik. In Friesland 
heet de plant klimmer of wijnsel, in Groningen windsel, in den Achterhoek 
van Gelderland rondranke, in West-Friesland slingerroos, ook klokjeswinde, 
als op Walcheren, in Waterland kankerbloem, in de Duinstreek parapluutje, 

op Voorne en Beierland wing, op Schouwen majewinde, op Walcheren 
aardwinde, in het Land van Hulst strek. 

2. Cuscúta') Trn. Warkruid. 

Kelk 4- of 5-spletig. Bloemkroon 4- of 5-spletig tot -deelig, meest 
klokvormig, van binnen onder de inplanting der meeldraden met 4-5, 
zelden (bij onze inlandsche soorten nooit) ontbrekende schubvormige, vaak 
van franje voorziene aanhangsels. Meeldraden 4-5. Stijlen 2, zelden ver- 
bonden, meestal korter dan de draadvormige stempels. Doosvrucht bijna 
bolrond, 2-hokkig, meest 4-zadig, overdwars openspringend (bij de in- 
landsche soorten). Bij het openspringen blijft het tusschenschot ten deele 
in den voet der doosvrucht achter en valt ten deele met het bovenste deel 
af. Bij de soorten met gescheiden stijlen (onze inlandsche) zit tusschen 
deze een opening, die echter meest niet in de holte der doosvrucht voert 
en al is dat ook wel het geval, dan vallen de zaden toch door die opening 

niet naar buiten. 
Bloemen wit of rose, klein, in zijdelingsche, zittende, veelbloemige klu- 

wens. Stengels draadvormig, geel- of roodachtig. Eenjarige planten. 
Het zaad ontkiemt in den grond, de jonge 

stengeltoppen draaien (als bij de windende 

planten) tot zij een plant vinden, waarin zij 
hunne zuigwortels drijven en deze uitzuigen. 

Biologische bijzonderheden. De kiem ligt in 
het zaad in een met reservevoedsel gevuld 

kiemwit, is draadvormig en spiraalvormig op- 

gerold. Zaadlobben zijn er niet aan te onder- 
scheiden. 

De zaadkiem ontwikkelt zich op een vochtige 
onderlaag, doch eerst vrij laat in het voor- 

jaar, zeker een maand later dan de meeste 

andere zaden, zoodat als de kiem is uitge- ontkieming van Cuscuta europaea 

loopen, andere planten, ook overblijvende, Fig. 83. 

zich reeds ontwikkeld hebben, zoodat de ontstaande woekerplant kans heeft 
steunsels te vinden. 

Bij de ontkieming (fig. 83) strekt zich de spiraalvormige kiem, draait 

1) van het Grieksche kassutoo: herstellen. Dit zou er op slaan, dat de plant verschil- 

lende planten onderling verbond. Hierop slaat zeker de Nederlandsche naam duivels- 
naaigaren. 
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naar links en drukt zijn iets verdikt ondereinde in den bodem. Het andere 
draadvormige einde groeit naar boven, aan den top nog door kiemwit 
en zaadhuid omgeven, Het middenstuk van den draad groeit nu snel, 
de zaadhuid valt af, de top is bloot en nu groeit hij verder door de 

reservestoffen, die nog in het knotsvormige deel onder den grond zitten. 
Eindelijk verdroogt ook dit en sterft af. Heeft intusschen de stengeltop, 
die voortdurend in een cirkel ronddraait, een steunsel in den vorm van een 

anderen plantenstengel gevonden, dan heeft hij er zich spiraalvormig in 
2-3 windingen omheen gewonden. Is dat niet gebeurd, dan valt hij op den 
grond, blijft daar echter nog wel 4 à 5 weken levenskrachtig en mocht hij 
dan nog een plantentakje aanraken, dan gebeurt nog hetzelfde, wat boven 
is beschreven, zoo niet, dan sterft het kiemplantje. 

Na het maken der 2-3 spiraalwindingen om den stengel der andere plant 
laat de stengeltop weer los van de onderlaag, groeit verder en beweegt 
zich weer in een cirkel tot een nieuw steunsel is aangeraakt, waar weer 
hetzelfde gebeurt enz. 

Merkwaardig is vooral daarbij, dat de Cuscuta’s doode steunsels zooveel 
mogelijk vermijden. 

Zoowel als de stengels zich om doode als om levende steunsels hebben 
gewonden, ontstaan op de aanrakingsvlakte zuigwratten. Deze worden op 

doode lichamen vlakker, tot zuigschijfjes, doch op levende groeit uit het 
midden van iedere wrat een bundel cellen, die in de onderlaag naar binnen 
groeit, dus in het levende weefsel en daar als zuigcellen werken, waardoor 

het voedsel uit de cellen der plant wordt gehaald. 
De Cuscuta-soorten zijn dus echte parasieten. Haar uiterlijk duidt dit 

ook wel aan. Het ontbreken van bladgroen, de schubvormige bladen wijzen 
er op, dat zij geen voedsel uit de lucht kunnen opnemen. Uit den bodem 

kunnen zij het evenmin, want zoo spoedig de zuigcellen zijn ontstaan op 
de eerste aanrakingsplaats, sterft het geheel, dat zich daarachter uitstrekt, 
af en is dus de plant niet eens meer in den bodem bevestigd. 

Ten slotte strekken zich de woekerplanten als een netwerk van draden 
uit over de planten, waarop zij woekeren. 

Wat de bloemen betreft, wordt de honig door 5 zich over het vrucht- 
beginsel samenneigende schubben tegen regen beschut. Meeldraden en 
stempels zijn te gelijk rijp, de meeldraden zijn langer. Komt er insecten- 
bezoek, dan is kruisbestuiving daardoor begunstigd, dat stempels en helm- 
knopjes door de bezoekers meest met verschillende zijden hunner slurven 
aangeraakt worden. Blijft echter insectenbezoek uit, dan heeft er allicht 
spontane zelfbestuiving plaats door neervallend stuifmeel. 

Tabel tot het determineeren der soorten van het geslacht Cuscuta. 

A. Stijlen langer dan het vruchtbeginsel. Buis der bloemkroon door de samenneigende 

schubben gesloten, even lang als de zoom . . … … … … … C. Epithymum blz. 73. 

B. Stijlen even lang als of korter dan het vruchtbeginsel. Schubben der bloemkroonbuis 
aangedrukt. 

a. Stengel vertakt. Buis der bloemkroon even lang als de zoom. C. europaea blz. 73. 

b. Stengel weinig vertakt. Buis der bloemkroon dubbel zoo lang als de zoom. 

C. epilinum blz. 74. 

Volksnamen. De namen warkruid, wargaren en duivelsnaaigaren worden 
veel gebruikt. In Twente en den Gelderschen Achterhoek heet de plant 
zijde, in Zeeuwsch-Vlaanderen schurite en rui. 
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C. europaéa!) L. Groot warkruid (fig. 84). 

73 

Bij deze plant is de stengel draadvormig, vertakt, eerst groengeel, later 

roodachtig. 
De bloemen zijn vrij klein en zitten in 10-15-bloemige, door een schut- 

blad gesteunde kluwens. De kelk is omgekeerd 
kegelvormig, aan den voet vleezig, met 4-5 

diepe, stomp ovale slippen, die tot de keel der 
bloemkroon reiken. De bloemkroon is meest 
roodachtig (fig. 84), klokvormig met 4-5 stomp 
ovale slippen, die bijna evenlang als de buis 

der bloemkroon zijn en afstaan, aan den top 
echter weer naar boven gebogen zijn. De schub- 
ben der bloemkroon zijn groot of klein, 2-spletig, 
aangedrukt. De meeldraden zijn ingesloten. Er 
zijn 2 afstaande stijlen, die evenlang zijn als de 
bloemkroon, doch korter dan het vruchtbeginsel, 

met lijnvormige stempels (fig. 84). © (? ook 2). 
Juni—Augustus. 

Cuscuta europaea 

Fig. 84. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in geheel Europa 

Cuscuta Epithymum 

Fig. 85. 

ben gesloten, evenlang als de zoom, die bestaat uit 5 spitse slippen, zonder 

nerven. De meeldraden 

voor en is ook bij ons, vooral op diluvialen 
zandgrond, vrij algemeen. Zij woekert op Urti- 
cadioica, Cannabis, Galium en andere planten. 

C. Epithymum?) L. Klein warkruid (fig. 85). 
Deze plant heeft een zeer dunnen, vertakten, 

meest rooden stengel. De bloemen zijn klein, 
zittend, in meest armbloemige, door een schut- 
blad gesteunde kluwens, die kleiner zijn dan bij 
C. europaea. De kelk is klokvormig, geheel open, 
tot het ?,e deel gespleten met 5 spitse slippen, 
zonder nerven, die evenlang zijn als de buis der 
bloemkroon. De bloemkroon (tig. 85) is wit of 
roodachtig, welriekend, klokvorm‘g, de buis is 
door samenneigende, van franje voorziene schub- 

zijn korter dan de 
bloemkroon. De stijlen zijn rechtopstaand, steken 
buiten de bloemkroon uit en zijn langer dan het 
vruchtbeginsel. Zij dragen lijnvormige stempels 
(fig. 85). O (? ook U). Juli—September. 

De variëteit 2. Trifólii®) Bab. (Cuscuta Tri- 
folii Bab.) (fig. 86) is krachtiger dan de soort, 
heeft grootere, bleekere bloemen en de stijlen 
zijn meer afstaand (fig. 86) en iets korter. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De 
plant komt in geheel Europa in heidevelden en 
de duinen voor. Zij is bij ons algemeen en 
woekert meest op Calluna, Sarothamnus, Genista, 

Thymus en Galium verum. De var. 4. woekert 
op Trifoliumsoorten, vooral op T. pratense. 

1) europaea — Europeesch. 2) Epithymum — tijmbewonend. 

Cuscuta Epithymum . Trifoliù 

Fig. 86. 

3) Trifolii — klaverbewonend.… 



74 — POLEMONIAGEAE — FAMILIE 90. 

C. épilinum ') Weihe. Vlaswarkruid (fig. 87). 
Deze plant heeft een draadvormigen, weinig vertakten, groen-geelachtigen 

stengel. 

De bloemen zijn iets grooter dan bij C. europaea, 
zijn zittend, in 5-8-bloemige kluwens, zonder schut- 

bladen. De kelk is omgekeerd kegelvormig, diep 
ingesneden met 5 vleezige, breed-ovale, bijna stompe 
slippen, die omstreeks evenlang als de bloemkroon 
zijn. Deze is breed, kroesvormig, geelwit, met 5 
ovale, spitse slippen (fig. 87). Haar buis is buikig, 
dubbel zoo lang als de zoom, wiens slippen afstaan. 

De keelschubben zijn klein, van franje voorzien, 
liggen tegen de buis. De meeldraden zijn ingesloten. 
De 2 stijlen zijn afstaand, korter dan de bloemkroon 

Cuscuta epilinum en dan het vruchtbeginsel en dragen lijn-knotsvor- 
Fig. 81. mige stempels (fig. 87). ©. Juni—Augustus. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in bijna geheel 
Europa, op vlas woekerend, voor. Bij ons is zij zeer zeldzaam, het meest 

nog op diluvialen zandgrond en eenige op kleigrond. 

Volksnaam. In Twente, Salland en de Graafschap Zutphen heet de plant 
vrouwenhaar. 

Familie 90. Polemoniaceae Lindl. 

Bladen verspreid, zonder steunbladen. Bloemen regelmatig, blauw of 
rood, zelden wit, in pluimen of eindelingsche hoofdjes. Kelk blijvend, 
klokvormig, 5-lobbig. Bloemkroon I-bladig, afvallend, met in den knop 
meest links gedraaide slippen. Meeldraden 5, op de bloemkroonbuis inge- 
plant. Vruchtbeginsel door een onderstandige schijf omgeven, meest 3-hokkig. 
Stijl ongedeeld met 3-deeligen stempel. Vrucht een 3-kleppige doosvrucht, 

door middendeeling der hokjes openspringend, terwijl de zaaddragers als 
een 3-vleugelig zuiltje blijven staan. Hokjes meest meerzadig, de zaden in 
den binnenhoek gezeten, rechtopstaand of opstijgend. Kiem recht, in de 
as van het vleezige kiemwit liggend. 

Tabel tot het determineeren der geslachten der Polemoniaceae. 

A. Meeldraden op ongelijke hoogte ingeplant, vaak uitstekend. Hokjes van het vruchtbe- 

ginsel met {(-5) eitjes. Kelk omgekeerd kegel- of buis-klokvormig. Bloemkroon met 
lange, dunne, uit den kelk stekende buis en afstaanden, tamelijk regelmatigen zoom. 

Onderstandige schijf vaak onduidelijk. Doosvrucht eirond, aan den top 3-lobbig uit- 

gerand, met 1-2-zadige hokjes . . … . … « … Collomia blz. 75. 
B. Meeldraden op dezelfde hoogte ingeplant.  Hokjes van het vruchtbeginsel met vele eitjes. 

a. Bloemen in trossen, zonder schutbladen. Meeldraden neergebogen, aan den voet 

behaard. Kelk klokvormig. Bloemkroon met zeer korte buis en regelmatigen, wijd 

klokvormigen of bijna stervormigen zoom. Onderstandige schijf napvormig. Doos- 

vrucht eirond, stomp . … „ … Polemonium blz. 75. 
b. Bloemen in hoofdjes of alleenstaand, vaak met schutbladen. Meeldraden niet neer- 

gebogen. Kelk 5-spletig. Bloemkroon trechtervormig, met 5-lobbigen, afstaanden 

ZOON ET EE EEN NBE ie Vn Ae Eden er denke AEGEAN 

1) epilinum — vlasbewonend. 
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1. Collómia') Nutt. 

C. grandiflóra °) Dougl. Coltomia (fig. 88). 
Deze plant heeft een rechtopstaanden, al of niet vertakten, dicht bebladerden, beneden 

onbehaarden, boven evenals de bladen en kelken, klierachtig kort behaarden stengel. De 

bladen zijn langwerpig-lancetvormig, zittend, gaafrandig of de onderste 

weinig grof gezaagd. IN 

De bloemen zijn vrij groot en staan in eindelingsche, veelbloemige SS 
hoofdjes. Zij hebben eirond-lancetvormige, stompe kelkslippen. De NS 
bloemkroon is eerst geelachtig, later vuil vleeschkleurig rood, lang 

buisvormig met trechtervormige buis, wijdere keel en verdiepten zoom. 

©. 3-6 dM. Juni, Juli. 
ts Dn ï : Bloem van 

Voorkomen. De plant behoort thuis in „Westelijk Noord-Amerika Coltomia grandiflora. 

(Oregon), doch is bij ons een sierplant. Zij is bij Leimuiden verwil- Fis. 88. 

derd gevonden. 

2. Polemónium ”) Trn. 

P. coerúleum *) L. Jacobsladder (fig. 89). 
Deze plant is grootendeels onbehaard, alleen aan den top klierachtig behaard. Zij heeft 

een korten wortelstok en een rechtopstaanden, gegroefden, 

hollen, glanzenden, niet of naar boven vertakten stengel. De 

bladen zijn oneven gevind. De onderste zijn gesteeld, de 

hoogere zittend. De blaadjes komen aan de onderste bladen 

in grooteren getale voor (tot 25), zij zijn elliptisch-lancetvormig, 

spits. 
De bloemen zijn vrij groot en staan in klierachtig kort be- 

haarde pluimen. Zij hebben 5 eirond-lancetvormige, toege- 

spitste, klierachtig behaarde kelklobben. De bloemkroon is 

vrij groot, open klokvormig, bijna stervormig, langer dan de 

kelk, hemelsblauw, zelden wit, met korte buis en 5 ovale, 

stompe slippen. Er zijn 5 bijna gelijke meeldraden met ver- 

breede helmdraden, die de keel der bloemkroon afsluiten. De 

stempel is 3-deelig. De doosvrucht is eirond-driehoekig, 

3-hokkig, ieder hokje met 2-6 zaden. %. 3-9 dM. Juní, Julí. 
{ Polemonium coeruleum 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in Fig. 80. 

Midden- en Noord-Europa voor, doch meer in bergachtige C 

streken. Bij ons is zij een sierplant en schijnt wel eens verwilderd te zijn. 

3. Gília®) R. et Pav. 

G. achillaeifólia®) Benth. Gilia. 
Bij deze plant zijn de bladen 2-3-voudig vindeelig met lijnvormige slippen. 

De bloemen staan in rijkbloemige, langgesteelde hoofdjes. De kelk is wollig. De bloem- 

kroon is violet-blauw, de buis is minder lang dan of iets langer dan de kelk, de kroon- 

slippen zijn omgekeerd eirond-langwerpig. ©. 3-6 dM. Juni, Juli. 

Voorkomen. Deze plant komt in Californië voor. Bij ons is zij sierplant ea bij Arnhem 

en de Bilt verwilderd gevonden. 

Familie 91. Hydrophyllaceae Linal. 

Kruidachtige planten. Bladen meest verspreid, vin- of handdeelig, zonder 

steunbladen. Bloemen 2-slachtig, regelmatig, vaak in dichtbloemige schroeven, 

die eerst slakkenhuisvormig zijn opgerold. Kelk 5-10-slippig. Bloemkroon 

1) van het Grieksche colla: lijm en omos: schouder, om het kleverige schutblad. 

2) grandiflora — grootbloemig. 35) Naar Polémo, een Grieksch wijsgeer, volgens 

anderen naar Polemon, een koning van Pontus. 4) coeruleum — blauw. 5) Naar 

den Spaanschen botanicus P. S. Gil, in de 18e eeuw. 6) achillaeifolia — achilleabladig. 
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5-lobbig, in den knop dakvormig of gedraaid liggend. Meeldraden 5. 
Vruchtbeginsel 1- of onvolledig 2-hokkig met 2 stijlen en stempels. Vrucht 
een meest l-hokkige doosvrucht met wandstandige zaadlijsten. Kiem recht 
met kiemwit. 

Tabel tot het determineeren der geslachten der Hydrophyllaceae. 

A. Kelk 10-slippig, de slippen afwisselend teruggeslagen. . . . . . Nemophila blz. 76. 

B. Kelk 5-slippig. 
a. Kroonbuis van binnen meest met 10 vouwen. Bladen gevind. . Phaecelia blz. 76. 

b. Kroonbuis zonder vouwen. Bladen enkelvoudig . . . . . . Whitlavia blz. 77. 

1. Nemóphila!) Nutt. Boschliefje. 

Bloemen meest groot. Kelk 10-slippig, met 5 bijna bladachtige en 5 
kleinere, teruggeslagen slippen, zich tijdens de vruchtontwikkeling ver- 

grootend. Bloemkroon buis- tot ster-klokvormig, 5-spletig met 5 geplooide 
of 10 schubvormige aanhangsels. Slippen in den knoptoestand meest rechts 
gedraaid. Meeldraden 5, ingesloten. Stijl meer of minder diep 2-spletig. 
Doosvrucht met 2 kleppen openspringend, 1- of armzadig. 

Bladen vinlobbig of dieper ingesneden. Eenjarige, teere, kruidachtige 
planten. 

Tabel tot het determineeren der soorten van het geslacht Nemophila. 

A. Bloemkroon blauw met witten voet, vaak met zwarte puntjes of zwart violet, wit gerand. 

N. insignis blz. 76. 

B. Bloemkroon wit met zwarte puntjes . . . . . . … … … … - - Ne atomaria blz. 76. 

N. insignis °) Benth. Boschliefje (fig. 90). 
Deze plant is ruw behaard en sterk vertakt met uitgespreide, later rechtopgaande stengels. 

De onderste bladen zijn tegenoverstaand. De bladen zijn oneven ge- 

vind, zij bestaan uit 7-9 langwerpige, vaak 2-3-lobbige blaadjes. 

De bloemen zijn 2l/> cM of meer breed (zeker meer dan 14/5 cM). 

De buitenste kelkslippen zijn 3 maal zoo kort als-de binnenste. De 

bloemkroon is buis- tot ster-klokvormig, blauw, aan den voet wit, 

vaak met zwarte puntjes of violet met witten rand. De schubbetjes aan 

de keel der bloemkroon zijn kort, rondachtig. ©. 2-6 dM. Juni, Juli. 

Bloem van Voorkomen. De plant behoort thuis in Californië, doch is bij ons 
een sierplant. Bij Olst, Twello en Epse is zij verwilderd gevonden. 

N. atomária *) Fischer et Meyer. Gevlekt boschliefje (fig. 91). 
Bij deze plant zijn de bladen vinspletig met 4-9 lange slippen. 
De bloemen zijn meest 2 cM breed. Zij hebben een stervormige 

bloemkroon, deze is wit met zwarte puntjes, aan den voet sterk en zacht 
behaard. De kroonslippen zijn naar voren iets uitgerand en gewimperd. 

De schubbetjes in de bloemkroon zijn smal en hangen geheel samen, 
de vrije top is dicht kortharig gewimperd. ©. 1-3 dM. Juni, Juli. 

; 5 es oe Bloem van Ir 7 Voorkomen. Ook deze plant komt uit Californië en komt bij ons wel Nemophila atomaria 

als sierplant voor. Zij is te Noordbroek tusschen witte klaver gevonden. Fig. 91. 

2. Phaecélia*) Benth. 

P. tanacetifólia ®) Benth. Phacelia (fig. 92). 
Bij deze plant is de stengel rechtopstaand, ruw kort of stijf behaard, bijna niet klier- 

1) van némos: heg en philos: vriend, hetgeen zou slaan op de standplaats. 2) insignis = 

in het oog loopend. 3) atomaria — met atomen bestrooid. lb) van het Grieksche 

phákelos: bundel, hetgeen slaat op de dicht opeengepakte bloemen. 5) tanacetifolia — 

wormkruidbladig. 
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achtig. De bladen zijn gevind, met 9-17 vinspletige blaadjes met gezaagde lijnvormig- 

langwerpige slippen. 

De bloemen staan in dichte, naar eene zijde gekeerde, 

slakkenhuisvormig opgerolde schijntrossen. Zij zijn blauw- 

achtig. De kelk is 5-deelig met lijnvormige of lijn-spatelvor- 

mige slippen. De bloemkroon is klok-schotelvormig, met 10 

halvemaanvormige schubben en is blauw of rose, langer dan 

de kelk. Er zijn 5 uitstekende meeldraden. De doosvrucht 

is half 2-hokkig, 4- 

zadig. @. 3-7 dM. 

Juli—September. 

Voorkomen. De 
plant behoort thuis 

in Californië, doch 

is bij ons op ver- 
schillende plaatsen (Deventer, Arnhem, Dord- 

recht, Sint Michielsgestel, Tilburg, Anna Pau- 

lowna, Apeldoorn, Winterswijk, Driebergen) aan- 
gevoerd gevonden. 

Phacelia tanacetifolia 

Fig. 92. 

5. Whitlávia *) Harvey. 

W. grandiflóra °) Harvey. (Phacelia Whitlavia 
Gray.) Whitlavia (fig. 93). 

Deze plant is los vertakt, klierachtig behaard, 
vaak violet aangeloopen. De stengel is liggend. 

A De bladen zijn gesteeld, eirond tot bijna delta- 
vormig, dubbel getand. 

Whitlavia grandiflora De bloemen zijn groot, blauw en staan in slak- 

Fig. 93. kenhuisvormig opgerolde bloeiwijzen. De kelk 
is5-slippig, de bloemkroon klokvormig, 5-slippig, 

van binnen zonder vouwen, meest circa 21/5 cM lang. De buis is 3 maal zoo lang als de 

kroonslippen. De meeldraden steken uit de bloemkroon en hebben beneden 5 schubbetjes. 
De doosvrucht is veelzadig. ©. 2-3 dM. Juni, Juli. 

Voorkomen. De plant is afkomstig uit Californië. Zij wordt bij ons wel als sierplant 

gekweekt en is te Rijswijk (G.) verwilderd gevonden. 

Familie 92. Boraginaceae Desv. (Asperifoliae Rchb.). Ruwbladigen. 

Kruidachtige planten met afgeronde of iets kantige stengels, bijna steeds 
sterk behaard, vaak door borstelharen ruw. Bladen verspreid, enkelvoudig, 
gaafrandig of iets ingesneden, zonder steunbladen. 

Bloemen regelmatig, soms symmetrisch, verschillend gekleurd, bijna steeds 
in ongevorkte bijschermen, die aan den top in de jeugd slakkenhuisvormig 
opgerold zijn. Kelk blijvend, 5-slippig. Bloemkroon eenbladig, afvallend, 
met 5 bijna steeds gelijke slippen, die in den knop dakpansgewijze liggen. 
Vaak vindt men aan de binnenzijde der bloemkroon met de meeldraden in 
stand afwisselende, holle instulpingen of schubvormige deelen (keelschubben). 
Meeldraden 5, op de bloemkroon ingeplant en met de slippen van deze 
afwisselend. Vruchtbladen 2, ieder door insnoering in 2 eenzadige hokjes 
verdeeld. Op het midden van het vruchtbeginsel staat een stijl met een of 
een 2-spletigen stempel. Vrucht droog, meestal in 4 eenzadige vruchtjes 
(deelvruchtjes) uiteenvallend. leder dezer is een beenig, eenzadig dop- 
vruchtje. Soms ook blijven de vruchtjes verbonden (Cerinthe). Zaad han- 

1) Naar den botanicus Whitlaw. 2) grandiflora — grootbloemig. 



ns — BORAGINACEAE. — FAMILIE 92. 

Overzicht der groepen der Boraginaceae. 

A. Deelvruchtjes van binnen met den drager van den blijvenden stijl (middenzuiltje) ver- 
bonden. 

a. Vruchtbeginsel tijdens den bloeitijd ongedeeld. Deelvruchtjes over 

de geheele lengte met het middenzuiltje verbonden. 

Groep Heliotropieae D. C. 
Gesl. Heliotropium. 

b. Vruchtbeginsel reeds tijdens den bloeitijd 4-deelig. Keel der bloem- î 

kroon door 5 holle schubben gesloten (fig. 94). Fig. 4, 
Groep Cynoglosseae D. C. 

Gesl. Asperugo, Amsinckia, Lappula, Cynoglossum, Omphalodes. 

B. Stijl vrij. Deelvruchtjes op een schijf onder het vruchtbeginsel ingeplant. 
a. De 2 deelvruchtjes van ieder vruchtblad tot-een 2-hokkig vruchtje verbonden. 

Groep Cerintheae D. C. 
Gesl. Cerinthe. 

b. Deelvruchtjes gescheiden. PI \Nyo// 
aa. Deelvruchtjes aan den voet uitgehold (fig. 95). Ge en 

\ 
Groep Anchuseae D. C. 

Gesl. Borago, Anchusa, Symphytum. Bern é 

bb. Deelvruchtjes aan den voet vlak of gewelfd (fig. 96). Fig. 95. Fig. 96. 
Groep Lithospermeae D. C. 

Gesl. Echium, Pulmonaria, Lithospermum, Myosotis. 

Biologische bijzonderheden. De planten dezer familie zijn meestal tegen 

opvreten door dieren beschut door hare borstelige beharing. 
De bloemen vallen hier nog al op door hun vereenigd zijn tot min of 

meer rijkbloemige bloeiwijzen. Bij sommige geslachten komt daar nog bij, 
dat de bloemen in jeugdigen staat en volwassen verschillend gekleurd zijn 
(zie Pulmonaria, Echium en Myosotis, vooral M. versicolor). 

Aan den voet van het vruchtbeginsel wordt bij alle honig afgescheiden 
en deze blijft in de kroonbuis bewaard, die vaak door keelschubben is 

gesloten, welke o.a. dienen om verdunning van den honig door water 
tegen te gaan. 

Zoo er insectenbezoek komt, is kruisbestuiving vrij wel verzekerd, bij 

Pulmonaria door heterostylie, bij Echium en Borago door sterke protrandie, 
bij Cerinthe, Symphytum en Anchusa door het uitsteken van den stempel 
buiten de bloemen, bij Lithospermum, Lappula, Omphalodes en Myosotis, 
doordat de bloemkroonbuis zoo nauw is, dat een bezoekend insect den 

stempel en de helmknopjes met tegengestelde zijden van zijn slurf aanraakt. 
Blijft insectenbezoek uit, dan is spontane zelfbestuiving vooral in de 

soorten met kleine, weinig opvallende bloemen mogelijk, waar ook boven- 
dien nog weinig honig wordt gevormd. Zoo ontvangen b.v. Cerinthe, 
Echium en Pulmonaria met hare sterk opvallende, veel honig bevattende 

bloemen zooveel insectenbezoek, dat hier spontane zelfbestuiving geheel is 
uitgesloten, terwijl de kleine honigarme bloemen van Lithospermum arvense, 
Myosotis intermedia, hispida e. a. zeer zelden door insecten bezocht worden 
en dan ook geregeld door zelfbestuiving bevrucht worden. Tusschen deze 
2 groepen zijn tal van overgangen. 

Vele soorten zijn alleen voor de bestuiving door bijen en hommels inge- 
richt. Zoo Pulmonaria door de lange bloemkroonbuis, Anchusa door het 
gesloten zijn van den ingang der bloem, Echium door den vorm der bloem- 
kroon, Borago door het hangen der bloemen en door het naar elkaar neigen 
der helmknopjes, die samen een kegel vormen, die den ingang der bloem 
afsluit, Cerinthe en Symphytum door de lange kroonbuis. De soorten met 
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korte kroonbuis, uit de geslachten Myosotis, Omphalodes, Lappula, Asperugo, 
Heliotropium, Lithospermum, Cynoglossum worden door bijen, vlinders en 
zweefvliegen bezocht. 

De deelvruchtjes zijn vaak van stekels of haken voorzien, blijven daar- 
door aan voorbijgaande dieren hangen en worden zoo verspreid. 

Verspreiding der Boraginaceae. Van deze familie behooren tot de hygro- 

phyten Symphytum officinale, Myosotis palustris en M. caespitosa. Zij 
groeien ook in vochtige weiden. Als boschplanten moeten genoemd worden 

Myosotis silvatica, Pulmonaria officinalis en Lithospermum officinale. Xero- 
phyten, die dus een drogen, zandigen bodem verkiezen en ook in de duinen 
groeien, zijn Asperugo procumbens, Anchusa ofticinalis, Cynoglossum offici- 
nale, Echium vulgare en de boven niet genoemde Myosotissoorten. Als 
ruderaalplanten en akkeronkruiden moeten genoemd worden: Borago officinalis, 
Anchusa arvensis, Lappula Myosotis en Lithospermum arvense. 

Tabel tot het determineeren der geslachten der Boraginaceae. 

A. Bloemkroon stervormig of bijna stervormig, blauw of wit. 

a. Kroonslippen spits. Keel der bloemkroon met 5 korte, ingesneden schubben. Meel- 

draden onder den top met een hoornvormig aanhangsel . . . . Borago blz. 86. 

b. Kroonslippen stomp. Keel der bloemkroon door 5 knobbels gesloten. Meeldraden 

zonder aanhangsels. . . .… sa ea 4 Omphalodesnblzes5: 

B. Bloemkroon trechter-, klok- of trompetvormig. 
a. Bloemkroon zonder schubben aan de keel. 

aa. Vruchtbeginsel reeds tijdens den bloeitijd in vieren gedeeld. 

aaa. Bloemkroon met scheeven, ongelijk 5-lobbigen zoom, violet of blauw. 

Meeldraden ongelijk, uitstekend . . .. . … … … Echium blz. 92. 

bbb. Bloemkroon met regelmatigen zoom. Meeldraden ingesloten. 

a. Deelen van het vruchtbeginsel geheel vrij van den stijl. 

aa. Kelk niet tot het midden ingesneden. Bloemkroon trechter- 

vormig, violet of blauw, aan de keel met 5 haarbosjes. 

Pulmonaria blz. 94. 

PP. Kelk bijna tot aan den voet ingesneden. 

aaa. Bloemkroon trechter- of trompetvormig, witachtig, geel- 

achtig, blauw of rood. Helmknopjes langwerpig. 

Lithospermum bliz. 97. 

PPP- Bloemkroon rolrond-klokvormig, vrij groot, geel. Vruchtjes 
2. Planten kaal, blauwgroen berijpt . Cerinthe blz. 85. 

Deelen van het vruchtbeginsel tot aan het midden met den stijl 

vergroeid, min of meer driekant. Bloemkroon geel. Bladen kort 
SESLee dm , „ … Amsinekia blz. 81. 

bb. Vruchtbeginsel tijdens den bloeitijd ongedeeld: Bloemkroon trompetvormig , 

witachtig met geplooiden zoom. . … … … … … «… Heliotropium blz. 80. 

b. Bloemkroon altijd met schubben aan de keel. 
aa. Kelk na den bloeitijd vergroot, samengedrukt, 2 bochtig getande lobben vor- 

mend. Bloemkroon trechtervormig, klein, blauw. Deelvruchtjes knobbelig ruw. 

Asperugo blz. 80. 

Pp. 

bb. Kelk na den bloeitijd niet samengedrukt. 

aaa. Deelvruchtjes met weerhaken bezet. 

a. Bloemkroon trompetvormig, lichtblauw. Vruchtjes met vooruitste- 

kenden, met stekels bezetten rand . . . . . . Lappula blz. 81. 

P£. Bloemkroon trechtervormig, bruinrood of purperviolet. Deelvruchtjes 

op de geheele buitenvlakte stekelig, platgedrukt. 
Cynoglossum blz. 83. 

bbb. Deelvruchtjes zonder stekels. 

a. Bloemkroon donkerblauw, rose-purper of geelachtig, vrij groot, rol 

rond-klokvormig met lancet-priemvormige kegelvormig samen— 

neigende, klierachtig getande schubben . . . Symphytum blz. 90. 
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P- Bloemkroon groenachtig geel of geelachtig wit, klein, buis-trechter- 

VOLnIC Lithospermum officinale blz. 98. 

y- Bloemkroon blauw of violet of in het begin geel, later blauw, meest 
klein. 

aa. Keelschubben kaal, geel. Bloemkroon trompetvormig. 

Myosotis blz. 100. 

pp. Keelschubben behaard, wit. . . . . . . Anchusa blz. 87. 

1. Heliotrópium ') Trn. 

H. europaéum?) L. Heliotroop (fig. 97). 
Deze plant is lichtgroen, grijsachtig behaard door korte, aangedrukte haren, die op een 

knobbelvoet staan. De wortel is dun, de stengel rechtop- 

staand, vertakt, eenigszins scherp. De bladen zijn gesteeld, 
aan weerszijden witachtig groen, eirond-elliptisch, met con- 

vergeerende nerven, stomp, gaafrandig. 

De bloemen staan schijnbaar in aarachtige bloeiwijzen, die 

alleenstaan of 2-3 bijeen zitten aan de toppen dertakken. De 
bloemen zijn klein, zittend, zonder schutbladen. De kelk is 

dicht behaard, diep ingesneden, met 5 lancetvormige, stompe 

slippen, die om de vrucht stervormig zijn uitgespreid, dus 

blijven. De bloemkroon is wit of witachtig lila, trompetvor- 

mig, met behaarde buis, die even lang als de kelk is en 

korter dan de zoom, zonder schubben aan de keel, met 5 

stompe lobben, die gescheiden zijn door een overlangsche 

vouw en vaak door een kleinen tand. De meeldraden zijn 

in de bloemkroonbuis ingesloten en hebben zeer korte helm- 
draden. De stijl is kort met een bijna kegelvormig verlengden 

stempel, die langer is dan de stijl. Het vruchtbeginsel is 

tijdens den bloeitijd ongedeeld. De vrucht is gevormd door 4 zich later scheidende, gladde of 

kort behaarde, eirond-driehoekige, rimpelige, sterk knobbelige deelvruchtjes zonder ribben 

(fig. 97). O. 1,5-3 dM. Juni—Augustus. 

De bloemen zijn sterk riekend. 

EEN 

Heliotropium europaeum 

Fig. 97. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in Midden- en in Zuid-Europa 

op droge, steenachtige plaatsen voor. In ons land is zij enkele malen aangevoerd gevonden 

aan de oevers der groote rivieren nl. bij Nijmegen, Dordrecht en Werkendam en verder bij 

Amsterdam. 

Volksnamen. Behalve heliotroop, wordt de plant ook nog al eens zonnebloem genoemd. 

In Groningen heet zij zonnewende. 

2. Asperúgo”) Trn. 

A. procúmbens®) L. Scherpkruid (fig. 98). 
De plant heeft een penwortel, waaruit een meest vertakte, evenals de 

bloemdragende deelen meest liggende, kantige, met weerhaakjes voorziene, 

sappige, brosse stengel komt. De bladen zijn langwerpig-elliptisch, spits, 
gaafrandig of wijd getand, teer, vooral aan den rand bijna stekelig, bor- 
stelig, de onderste staan verspreid en zijn gesteeld, de hoogere staan 2-4 
bijeen, in de oksels van deze staan de bloemen. 

De bloemen zijn klein, alleenstaand of 2-3 bijeen, zeer kort gesteeld, 

na den bloeitijd teruggeslagen, zij staan eigenlijk in een afgebroken, onge- 
vorkt bijscherm. De kelk is netaderig, gewimperd, onregelmatig, eerst met 

1) van het Grieksche helios: zon en trêpô: ik draai, dus bloemen zich naar de zon 
keerend. Daar onze soorten dit niet doen, zal de naam vroeger op andere planten be- 

trekking gehad hebben. 2) europaeum — Europeesch. 3) van asper: ruw, om 
de scherpe haren, waarmee de plant bekleed is. t) procumbens — neerliggend. 
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5 lancetvormige lobben, doch later groeit hij uit tot 2 vlakke, bochtig 

getande kleppen (fig. 98). De bloemkroon is even lang als de kelk, eerst 
purperviolet, later blauw, trechtervormig met korte 

witte buis, zelden geheel wit, en een keel, die 

gesloten is door 5 witachtige, stompe, convexe, 
samenneigende keelschubben. De 5 slippen zijn 

stomp. De deelvruchtjes zijn stomp eirond, wrattig, 
kaal (fig. 98), vergroeid met het middenzuiltje boven 
het midden van den binnenrand. ©. 1,5-6 dM. 
Mei, Juni. 

Door den stekeligen stengel, die bijna even goed 
als die van Galium Aparine aan de kleeren blijft 
hangen en door de eigenaardige, aan die van 
Atriplex herinnerende vruchten, zeer kenbaar. Asperugo procumbens 

Fig. 98. 
Biologische bijzonderheden. De stempel staat 

onder de 5 gelijktijdig ontwikkelde helmknopjes, die dicht onder de keel- 
schubben zitten. De helmknopjes springen naar binnen open, zoodat spon- 

tane zelfbestuiving door neervallend stuifmeel gemakkelijk kan plaats hebben. 
Insectenbezoek is in de bloemen wel niet waargenomen, maar zal toch 

wel plaats hebben, daar door de onderlaag van het vruchtbeginsel honig 
wordt afgescheiden. 

De verdroogde stengels hechten zich in hun geheel aan het lichaam van 
menschen en dieren en worden zoo een eind medegesleept, waardoor de 
verspreiding der vruchten bewerkt wordt. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in geheel Europa 

op steenachtige en zandige plaatsen voor, doch is bij ons zeldzaam. Het 
meest is zij nog in de duinen gevonden, doch ook eenige vindplaatsen zijn 
er langs de rivieren, zoodat zij misschien langs deze is aangevoerd. 

5. Amsínckia!) Lehm. 

A. Iyeopsidioides ?) Lehm. Amsinckia. 
Deze plant heeft een iets vertakten, ruwbehaarden stengel met 4 of 5 aarvormige bloei- 

wijzen aan den top. De bladen zijn lijnvormig, de hoogere eirond, zittend. 

De bloeiwijzen zijn niet of beneden bebladerd. De bloemen zijn geel. De kelk is 5- 

deelig met breed lancetvormige, behaarde slippen. De bloemkroon is trompetvormig met 

een smalle buis, zonder keelschubben, doch met gebaarde keel. De zoom is 3 maal zoo 
kort als de buis. De deelvruchtjes zijn tot aan het midden met het middenzuiltje vergroeid, 
zij zijn min of meer driekantig, rimpelig, met bolle rugzijde. ©. 1-3 dM. Mei—Juli. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant behoort thuis in Californië, doch is 
bij ons op verschillende plaatsen (Deventer, Zoeterwoude, Koudekerk bij Alfen, Hillegom, 

Nieuw- en Sint-Joosland (op land bemest met afval van de meelfabriek te Middelburg), 
Middeiburg, Arnhem en Rotterdam) met granen aangevoerd. 

4. Láppula®) Rupp. (Echinospérmum*) Swartz). Stekelzaad. 

Kelk 5-slippig. Bloemkroon trompetvormig, met korte buis, een keel, 
die gesloten is door 5 kleine, stompe, onbehaarde en fijne schubbetjes en 
een uitgeholden zoom met 5 stompe lobben. Meeldraden in de bloemkroon- 

1) Misschien naar W. Amsinck, burgemeester van Hamburg, het eerst door Lehmann in 

1831 gebruikt. 2) Iycopsidioides — Lycopsisachtig. 5) verkleinwoord van lappa: 

klit, wegens de stekelige deelvruchtjes. 4) van het Grieksche echinos, egel en sperma: 

zaad, om dezelfde reden. 

HeukeLsS, Flora. III. 6 
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buis ingesloten, met bijna zittende helmknopjes. Stijl kort met gaven of 
uitgeranden stempel. Vrucht gevormd door 4 rechtopstaande, driehoekige 
of saamgedrukte, van buiten fijnknobbelige deelvruchtjes, die op de zijkanten 

met gekromde stekels bezet zijn en grootendeels met het middenzuiltje 
vergroeid zijn. 

Bloemen blauw, klein, in eindelingsche, losse, veelbloemige, bebladerde, 

ongevorkte bijschermen (meestal 2). Bladen langwerpig of lancetvormig, 
de onderste in een steel versmald, de hoogere zittend. Kruidachtige, stijve, 
ruw behaarde planten met rechtopstaande, naar boven meest vertakte stengels. 

De planten gelijken veel op Myosotissoorten. 

Tabel tot het determineeren der soorten van het geslacht Lappula. 

A. Bloemstelen na den bloei rechtopstaand. Deelvruchtjes aan den rand met 2 rijen 

Weerllalken Me sede a en AE ETEN BEL et etl: „‚ LL. Myosotis blz. 82. 

B. Bloemstelen na den bloei teruggeslagen. Deelvruchtjes aan den rand met 1 rij weer- 

haken ste ve le deflekanb!zanesn 

L. Myosótis !) Mach. (Echinospérmum Láppula Lehm.). Stekelzaad (fig. 99). 

De plant is stijf behaard, meest grijs. De wortel is dun, draadvormig. 

De stengel is rechtopgaand, rolrond, aan den top vertakt, met uitgespreide 
takken. De bladen (fig. 99) zijn langwerpig- 
lancetvormig, l-nervig, de onderste zijn steel 
achtig versmald met ten slotte op knobbeitjes 
staande haren. 

De bloemen zijn klein (2-4 mM breed) en 
staan in aarvormige, ten slotte lange bijscher- 

men. De bloemstelen zijn ook na den bloei 
rechtopstaand, verdikt, korter dan de wijd 
uitgespreide kelkslippen. De kelk is 5-deelig, 
rechtopstaand. De bloemkroon (fig. 99) is 
trompetvormig, eerst wit, dan bleekrood, later 
lichtblauw met een buis, die korter dan de 

kelk is en een uitgeholden zoom, die korter 

en re dan de buis is, terwijl de keel door kleine, 

Sep gele keelschubben gesloten is. Er zijn 5 in 
de bloemkroon opgesloten meeldraden. De deelvruchtjes (fig. 99) zijn drie- 
hoekig, vlak, aan den rand met 2 rijen weerhaken bezet, aan de vlakke 

zijden met fijne knobbeltjes. OQO en ©. 22-45 

cM. De eenjarige in September, de tweejarige in 
Juntas 

De plant heeft een muisachtigen geur. 

Biologische bijzonderheden. Ook hier wordt 
weer honig afgescheiden door den voet van het 
vruchtbeginsel (fig. 100). Als honigmerk dienen 

En ben op den klokvormigen zoom de 5 witgeelachtige 
1 Bioem van boven gezien, keelschubben, die den ingang der buis vernauwen 
2 dezelfde in overlangsche i í Ï daorenede unsere verder 10 radiale witte strepen. Insecten, die 

hk helmknopjes. den, in de kroonbuis verborgen, honig willen be- 
reiken, moeten langs de dichte bij elkaar staande en gelijktijdig ontwikkelde 
helmknopjes en stempel met tegengestelde zijden van de slurf strijken, 

1) Myosotis — op Myosotis gelijkend. 
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zoodat kruisbestuiving volgt. Blijft insectenbezoek uit, dan is spontane 

zelfbestuiving onvermijdelijk, doordat de helmknopjes en de stempel zoo 
dicht bijeen liggen. 

Volgens sommigen zijn de bloemen heterostyl, met kortere en langere 
bloemkroonbuis (zie Primula). 

De vruchten worden door hunne haakvormige stekels door dieren en door 
den mensch verspreid. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in geheel Europa 
op droge, zandige plaatsen voor. Bij ons is zij meest aangevoerd op allerlei 
gronden, doch is zeldzaam. 

L. defléxa !) Greke. (Echinospérmum defléxum Lehm.) Krom stekelzaad (fig. 101). 
Deze plant is stekelig behaard. Uit den penwortel komt een rechtopgaande stengel, die 

van af het midden vertakt is, met uitgespreide takken. De B 25 
bladen (fig. 101) zijn langwerpig, een weinig ruw door ten f Ki Oe: &, 

slotte op knobbels staande haren, de onderste zijn in een il il = 

langen steel versmald. | VR 

De bioemen zijn vrij klein, blauw en staan ten slotte in | AN eaf GD 

eenzijdige schijntrossen. De vruchtstelen zijn dun, terug- | ; 

geslagen, 2 à 3 maal zoo lang als de langwerpige, uitge- | ZN 

spreide, later teruggeslagen kelkslippen. De bloemkroon « | EN 

is 4-8 mM breed, de buis is niet langer dan de kelk, de k 

zoom echter langer dan de buis. De vruchtjes (fig. 101) 

zijn samengedrukt, iets bol, fijn geknobbeld, op de buiten- 

vlakte met een gevleugelden rand, die een enkele rij weer- 

haken draagt. ©. 15-25 cM. Juni—Augustus. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. Deze soort komt 
in Midden- en Noord-Europa voor, in bosschen en op eee 
steenachtige, beschaduwde, hooger gelegen plaatsen. Bij Fig. 101. 

ons is zij aangevoerd gevonden bij Deventer, Kampen, 

Rotterdam, Ruurlo, Utrecht, Vlaardingen, Valkenswaard en Amsterdam. 

L. patüla®) Aschrs. (Echinospermum patulum Lehm.), in Zuid-Rusland inheemsch, is in 
1898 bij een graanpakhuis te Apeldoorn gevonden. 

5. Cynoglóssum®”) Trn. Hondstong. 

Kelk diep 5-deelig, met gelijke slippen. Bloemkroon trechtervormig, met 
een buis, die even lang is als de kelk, terwijl de keel gesloten is door 

5 samenneigende, stompe en aan de randen behaarde schubben en de zoom 
uit 5 stompe slippen bestaat. Meeldraden 5, ingesloten, met korte helm- 
draden. Stijl verlengd, cylindrisch, met gaven of 2-lobbigen stempel. 
Vrucht bestaande uit 4 deelvruchtjes, die over de geheele buitenvlakte met 
gekromde stekels bezet zijn en aan den top aan hun binnenhoek met het 
middenzuiltje vergroeid zijn. 

Bloemen bruin-roodachtig, blauw of violet, zelden wit, vrij groot, in 
eindelingsche, ongevorkte bijschermen. Bladen langwerpig of lancetvormig, 

de stengelbladen zittend of half stengelomvattend. Planten kruidachtig, 
krachtig, viltig of ruw behaard. 

Tabel tot het determineeren der soorten van het geslacht Cynoglossum. 

A. Bladen aan weerszijden witviltig, de bovenste zittend en aan den voet iets versmald. 

Bijschermen tot aan den top bebladerd. Kelk witviltig . . . C. Cheirifolium blz. 84. 

B. Bladen grijsachtig, de bovenste aan den voet verbreed en half stengelomvattend. Bij- 
schermen alleen aan den voet met 1-3 blaadjes. Kelk behaard, niet viltig. 

C. officine.le blz. 84. 

1) deflexa — afgebogen. 2) patula — afstaand, wijd getakt. 9) van het 

Grieksche kynos: hond en glossa: tong, hetgeen betrekking heeft op den vorm en beharing 
der bladen. 

6% 
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C. officinále*) L. Hondstong (fig. 102). 
Deze plant is kortharig-grijs en zacht behaard. De vertikale wortel is in 

het le jaar vleezig en draagt een krachtigen, naar boven vertakten stengel. 
Ne De bladen zijn langwerpig-lancetvormig, spits, aan 

weerszijden kort en zacht behaard, de onderste 
zijn steelachtig versmald, de middelste en bovenste 
met half stengelomvattenden voet zittend. 

De bloemen staan in korte, dichte, pluimvormig 
gerangschikte ongevorkte bijschermen. De bloem- 
stelen zijn ten slotte naar beneden gekromd. De 
kelk is 5-deelig, aanliggend behaard met zijde- 
achtige haren en draagt breed lancetvormige slippen. 

De bloemkroon (fig. 102) is weinig langer dan de 
kelk, bruinrood, zelden wit, kort trechtervormig, 

met vrij korte buis en donkerbruine, behaarde 
Cynoglossum officinale keelschubben, die de buis afsluiten. De vruchtkelk 

Big 105 staat ver open. De deelvruchtjes (fig. 102) zijn 
buiten door een vrij dikken, uitstekenden rand omgeven, over de geheele 
buitenvlakte met niet dichtopeenstaande, gekromde stekels, zonder er tus- 

schenstaande knobbeltjes bezet. Zij zijn omgekeerd eirond, plat samen- 
gedrukt. OO. 6-9 dM. Mei—Juli. 

De plant heeft een onaangenamen, muisachtigen geur. 

Biologische bijzonderheden. De toegang tot de bloemkroonbuis is door 
de 5 keelschubben slechts 1 mM wijd. Aan den voet van het vruchtbe- 
ginsel wordt weer honig afgescheiden, die onder in de kroonbuis wordt 

bewaard en door de bovengenoemde schubben, die bovendien nog fluweel- 

achtig behaard zijn, beschut wordt. 
De helmknopjes en de stempel zijn tegelijk rijp, de eerste staan boven 

den laatsten, zoodat bij uitblijvend insectenbezoek spontane zelfbestuiving 
door neervallend stuifmeel kan plaats hebben. Komen insecten, dan raken 

zij met tegengestelde zijden van hun slurf helmknopjes en stempel aan en 
bewerken dus kruisbestuiving. 

De stekelige deelvruchtjes worden door menschen en dieren verspreid. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. Deze plant komt in geheel 
Europa op onbebouwde plaatsen en in de duinen 
voor. Bij ons is zij in de duinen algemeen, ook 
op zeeklei, vooral in Zeeland, doch verder is zij 

zeldzaam. _ 

Volksnamen. De naam hondstong is het meest 
in gebruik. In de Graafschap Zutphen heet zij mol- 
sla, in Zeeuwsch-Vlaanderen dolle hondsbloemen. 

C. Cheirifólium®) L. Muurbloem hondstong (fig. 103). 
Deze geheele plant is witviltig. Uit den penwortel komen 

rechtopstaande, naar boven vertakte stengels, die aan weers- 

zijden witviltige, zachte, langwerpig-spatelvormige, eennervige 

bladen dragen, waarvan de bovenste zittend zijn, doch naar - 

Cynoglossum Cheirifolium _ den voet versmald. 
Fig. 103. De bloemen zijn roodachtig, later violet of blauwachtig en 

staan in bebladerde, vrij korte, losse, ongevorkte bijschermen 

(schijntrossen). De kelk is witviltig, de bloemkroon de helft langer dan de kelk. De 

1) officinale — geneeskrachtig. 2) Cheirifolium — muurbloemblad. 
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vruchtstelen zijn gebogen, uitgespreid. De deelvruchtjes zijn omgekeerd eirond, van buiten 

samengedrukt, met korte stekels bedekt (fig. 103). GO. 1-4 dM. April—Juni. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in het gebied der Middel- 
landsche Zee op droge plaatsen voor. Zij is bij ons alleen in 1847 bij Gorsel aangevoerd 

waargenomen. 

Ö. Omphalódes') Trn. 

0. vérna®) Mnch. Amerikaansch vergeet mij nietje (fig. 104). 
Deze plant gelijkt wel wat op Pulmonaria officinalis, zij is groen en kort behaard. De 

wortelstok is lang kruipend, vertakt, daaruit komen 

niet bloeiende, korte en rechtopstaande of opstij- 
gende bloemstengels met weinig bladen. De bladen 
zijn weinig kort behaard, toegespitst, stekelpuntig, 
de wortelstandige zijn lang gesteeld (steel tot 1 dM 

lang), eirond of hartvormig-eirond, de stengelbladen 

zijn eirond-lancetvormig, zittend. 
De bloemen staan in armbloemige, aan den voet 

bebladerde of onbebladerde, ongevorkte bijschermen, 

die alleen of 2 bijeen staan. De bloemstelen zijn 

ten slotte teruggekromd. De bloemen zijn vrij groot 

(10-15 mM breed), hemelsblauw, langgesteeld, zon- 
der schutblaadjes. De kelk is aanliggend behaard, 

klokvormig, diep 5-slippig met gelijke slippen. De 

bloemkroon is bijna stervormig, 5-lobbig, 2-3 maal 

zoo lang als de kelk, de keel is door 5 stompe, 

witte schubben gesloten. De meeldraden zijn in- 
gesloten. De stijl is cylindrisch en draagt een uit- 

geranden stempel. De vruchtkelk is wijd uitstaand. 

De deelvruchtjes zijn plat, door een verhoogden 

zoom omgeven, aan den rand niet getand, kort 

behaard, door den voet aan de binnenzijde met het Omphalodes verna 
middenzuiltje vergroeid. 4. 5-15 cM. April, Mei. Fig. 104. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant PRA bloemkroon met 
komt in bosschen in de bergen van Karinthië voor. 

Bij ons wordt zij als sierplant aangekweekt en is verwilderd tusschen Wijhe en Heino, bij 

Almelo, op het Twikkel bij Delden, bij Amstelwijk, Paterswolde en in Montferland gevonden. 

7. Cerínthe *) Trn. 

C. minor ®) L. Geel wasbloempje (fig. 105). 
Deze plant ís onbehaard, min of meer blauwgroen. De wortelstok is dik, zwartachtig, 

daaruit komen bundels bladen (fig. 105), zonder stengel er : 
tusschen en een rechtopstaande of opstijgende, naar boven 
vertakte stengel. De onderste bladen zijn langwerpig-spatel- 
vormig, zittend, de hoogere zijn eirond, met diep hartvormigen 
voet stengelomvattend. De bladoppervlakte is met eigenaar- 
dige lilakleurige, ronde, straalvormig gekartelde verhoogingen 

bezet. 
De bloemen zijn vrij groot, lichtgeel, aan den voet met 

5 purperkleurige vlekken, zij staan in 2 bebladerde, einde- 

lingsche, ongevorkte bijschermen. De kelk is eenbladig, diep 
5-slippig, met lancetvormige, meest aan den rand met fijne 

tandjes voorziene, ongelijke slippen. De bloemkroon is rol- 
rond-klokvormig, ongeveer 1; langer dan de kelk, tot op de 
helft of 1/3 ingesneden met 5 lancet-lijnvormige, toegespitste, 
opgericht samenneigende slippen met naakte keel. De meel- 
draden zijn in de bloemkroon verborgen met helmknopies, 

Cerinthe minor _— 

Fig. 105. 

1) van het Grieksche omphalos: navel, naar de uitholling aan de deelvruchtjes. 

2) verna — voorjaars. 3) van het Grieksche cêros: was en anthos: bloem, misschien 
omdat de bloem door bijen gezocht wordt (?). t) minor = klein. 
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die 4 maal zoo lang zijn als de helmdraden. Die knopjes zijn pijlvormig en hebben aan 

den top een spits uitsteeksel, zij hangen aan den voet samen. De stijl is draadvormig en 

steekt naar buiten. De vruchtstelen zijn ten slotte uitgespreid of teruggeslagen. De vrucht 

(fig. 105) bestaat uit 2 tweehokkige vruchtjes, die op een vlakke schijf zijn ingeplant, de 

deelvruchtjes zijn klein, eirond, spits, zwartachtig glanzend. 2. 1,5-45 dM. Mei—Juli. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in Midden- en Oost-Europa 

op akkers en in bergbosschen voor. Bij ons is zij alleen aangevoerd bij Deventer en 

Rotterdam. 

8. Borágo!) Trn. 

B. officinális®) L. Bernagie (fg. 106). 

Deze plant is sterk en ruw behaard door stijve, op knobbeltjes staande 

haren. Zij heeft een rechtopstaanden, dikken, sappigen, naar boven ver- 

takten stengel, met dikke, gerimpelde, iets getande, 
gegolfde bladen. De onderste (fig. 106) zijn eirond, 
vrij plotseling in een langen steel samengetrokken, 
de bovenste eirond-langwerpig tot langwerpig-lan- 

cetvormig, stengelomvattend, boven den voet 
samengetrokken. 

De bloemen zijn groot, blauw, langgesteeld, 
knikkend en staan in losse, aan den voet bebla- 

derde, ongevorkte bijschermen. De bloemstelen zijn 
dik, ten slotte teruggeslagen, stekelig door uit- 
staande haren. De kelk is even lang als de bloem- 
kroon, diep 5-spletig, blijvend, met gelijke, lijn- 

vormige, als de vrucht rijp is, samenneigende 
ee slippen. De bloemkroon is 5-deelig, glanzend, hemels- 

biauw, zelden wit of rose, stervormig, met langwerpige of eironde, toege- 
spitste, vlakke slippen, aan de keel met 5 korte, uitgerande, onbehaarde 

schubben. De meeldraden steken buiten de bloemkroon uit, neigen kegel- 
vormig samen en hebben, aan den top in een donker lilakleurig uitsteeksel 

uitloopende, helmdraden, terwijl de donker gekleurde helmknopjes aan de 
binnenzijde van dat uitsteeksel staan. De stijl is draadvormig en steekt 
ook buiten de bloem uit. De deelvruchtjes (fig. 106) zijn bruin, groot, 

zeer stomp, scheef eirond, iets rimpelig, aan den voet uitgehold. ©. 

3-9 dM. Juni—Augustus, soms tot in den Herfst. 

Biologische bijzonderheden. De naar beneden hangende bloemen spreiden 
hare hemelsblauwe, in het midden witte bloem- 

EN kroon, waartegen de kleur van den bijna zwarten 
kegel der helmknopjes sterk afsteekt, bijna vlak 

NZ uit. De helmknopjes (fig. 107) van dien kegel 
REN springen geleidelijk van den top naar den voet 

Fig. 107. aan de binnenzijde open, zoodat het gladde, 
genees llen. een poedervormige stuifmeel in den top van den ge- 
van het pijltje naar beneden ge- sloten blijvenden kegel blijft liggen. Deze omsluit 
meen mit denskenen “nog den stijl en den stempel, de laatste is echter 

2 een meeldraad. nog onontwikkeld (de bloemen zijn dus protran- 
drisch). De honig wordt weder door den voet van het vruchtbeginsel 

1) van het Grieksche borra: kort haar, naar de ruwe beharing der plant, volgens anderen 

van het Latijnsche cor ago: hartopwekkend, naar de geneeskrachtige eigenschappen. 

2) officinalis — geneeskrachtig. 
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afgescheiden en verzamelt zich in den bodem van den cylinder, die door 
de helmdraden wordt gevormd. 

Honigzoekende insecten hangen zich beneden aan de bloem en moeten 
hun slurf tusschen 2 meeldraden door wringen. Zij hechten zich met de 
voorpooten zoo stevig vast, dat kop en slurf dicht bij den voet, doch het 
half cirkelvormig gekromde achterlijf onder den top van den kegel komen 
te staan. Zij pakken nu met de klauwen het uitsteeksel van den helmdraad 
en trekken daarmede den beet gepakten meeldraad van zijn buurman weg, 
maar op hetzelfde oogenblik valt het meelachtige stuifmeel uit den kegel 

op de buikzijde van het achterlijf van het insect. 
Is het dier vertrokken, dan sluit zich de kegel weer, doordat de helm- 

draden dik, breed en vleezig zijn en ook de stijve aanhangsels der helm- 
draden aan de buitenzijde tegen de naar binnen uitstekende instulpingen 
der bloemkroon drukken, zoodat daardoor de voet van den kegel weer in 
zijn oorspronkelijken stand wordt teruggebracht. Toch verliest die kegel 
bij de opeenvolgende bezoeken van insecten zijn stuifmeel en nu groeit de 
stijl er uit en wordt de stempel geschikt om stuifmeel op te nemen. Komen 
nu insecten uit bloemen, die in den eersten toestand verkeeren, naar bloemen 

in dezen tweeden toestand, dan zal natuurlijk kruisbestuiving plaats hebben. 
Het zijn alleen Apiden (de honigbij, Bombus pra- 

torum, Halictus, Megachile), die dit werk kunnen 

verrichten. 
Blijft insectenbezoek uit, dan kan ten slotte nog 

spontane zelfbestuiving plaats hebben, doordat uit den 
verdrogenden kegel stuifmeel op den lager liggenden 

stempel valt. 
Merkwaardig is nog bij deze plant, dat zelfs de AN 

zaadlobben met stijve borstels bekleed zijn (fig. 108). n 
Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant _… nn 

komt in Midden- en Zuid-Europa op begroeide plaatsen Fig. 108. 
voor. Bij ons wordt zij nog al gekweekt (ook als 
groente, zij smaakt naar augurken) en treft men haar, echter vrij zeldzaam, 

op ruige plaatsen en mesthoopen verwilderd aan. 

Volksnamen. De naam bernagie wordt vrij veel gebruikt. In Oost-Drente 
en op Walcheren heet zij komkommerbloem, op Texel nachtpitje, op 
Schouwen parapluutje, in Friesland, op Walcheren en in Zeeuwsch-Vlaan- 
deren prikneuzen en in laatstgenoemde streek ook nachtlichtje en neusjeprik. 

9. Anchúsa'!) L. Ossentong. 

Kelk diep 5-deelig met tijdens de vruchtrijpheid openstaande slippen. 

Bloemkroon trechter- of trompetvormig, gesloten door 5 behaarde of ge- 
baarde keelschubben met een rechte of gekromde buis en 5 stompe, uitge- 

spreide lobben. Meeldraden ingesloten met zeer korte helmdraden en aan 
de rugzijde bevestigde helmknopjes. Stempel 2-lobbig. Deelvruchtjes kantig, 

ruw gerimpeld met uitgeholden voet. 
Bloemen blauw, zelden rose of wit, in eerst dichte, ongevorkte bijscher- 

men, die van schutbladen voorzien zijn en wier bloemtakken beneden met 

1) van het Grieksche anchousa: blanketsel. Hoe dit in verband staat met deze planten 

is onbekend. 
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den stengel zijn verbonden. Bladen eirond of lancetvormig, de bovenste 
zittend. Planten ruw behaard. 

Tabel tot het determineeren der soorten van het geslacht Anchusa. 

A. Bladen gaafrandig, hoogstens wat gegolfd, lancetvormig, dik, ruw. Meest overblijvende 
planten. 

a. Bloemstelen even lang als de kelk en de smal lijnvormige schutbladen, na den 

bloeitijd verdikt en rechtopstaand. Bloemkroonbuis niet langer dan de kelk met 

uitstekende, in slippen verdeelde keelschubben. Plant zeer ruw behaard. 

A. italica blz. 89. 
b. Bloemstelen korter dan de kelk en dan de eirond-lancetvormige schutbladen, na 

den bloeitijd naar buiten gebogen. Bloemkroonbuis langer dan of even lang als 

de kelk met ovale, fluweelachtig behaarde keelschubben. Plant ruw behaard. 

aa. Bloemen violet, rood, blauw of wit . . . . . . . . A. officinalis blz. 88. 

bhNSBloemenwsecel nnn . … A. ochroleuca blz. 89. 
B. Bladen wijd getand, sterk gegolfd. Planten ‘een- of 2 -jarig. Schutbladen even lang 

als of langer dan de kelk. Bloemkroonbuis in het midden knievormig gebogen, langer 

dan de kelk. Bloemstelen na den bloei rechtopstaand. Keelschubben ruw behaard. 

Â. arvensis blz. 89. 

A. officinális!) L. Ossentong (fig. 109). 
Deze plant heeft een penwortel en een rechtopgaanden, vertakten sten- 

gel, die evenals de bladen door op knobbels staande haren stijf behaard is. 
va De bladen (fig. 109) zijn langwerpig- of lijn-lancet- 

vormig, gaafrandig, de onderste zijn in een steel 
versmald, de hoogere zittend. 

De bloemen zijn vrij groot (12-15 mM lang), 
purperviolet, zelden donkerpurper, lichtrood of 
zuiver blauw, zeer zelden wit. Zij staan meest 
in 2 ongevorkte bijschermen met een topbloem er 
tusschen. De bloemstelen zijn na den bloeitijd naar 
buiten gekromd, korter dan de kelkslippen en dan 
de ovaal-lancetvormige schutbladen. De kelk is 
5-spletig met vrij spitse, lancetvormige slippen. De 
bloemkroon (fig. 109) is trechtervormig met rechte 
buis, die even lang als of langer is dan de kelk 

en met ovale, fluweelachtig behaarde keelschubben is voorzien (fig. 109). 
De deelvruchtjes zijn zwart, gebogen, even breed als lang, scheef eirond, 

samengedrukt met vrijen top. OO, soms 4. 3—9 dM. Mei—Herfst. 

Biologische 3 bijzonderheden. De keelschubben sluiten in de bloem zoo 
dicht aaneen, dat zoowel stuifmeel als honig beschut is tegen regen en ook 
insecten, die toch geen dienst bewijzen (b.v. vliegen), belet worden, naar 
binnen te komen. Ook vormen zij het honigmerk. Onder die schubben 
staat de stempel en in het midden der kroonbuis bevinden zich de gelijk- 
tijdig ontwikkelde helmknopjes, die naar binnen openspringen. Bezoekers, 
b.v. bijen en vlinders, zullen bij het indringen in de bloem het eerst den 
stempel aanraken en zullen dezen, als zij reeds uit een andere bloem der- 
zelfde soort komen, van stuifmeel voorzien, terwijl zij daarna eerst tegen 

de helmknopjes raken. Kruisbestuiving is op deze manier dus vrij wel 
verzekerd. 

Komt er’geen insectenbezoek, dan strijken bij het losgaan en afvallen der 

Anchusa officinalis 

Fig. 109. 

1) officinalis — geneeskrachtig. 



FAMILIE 92. — BORAGINACEAE. — 89 

bloemkroon de nog stuifmeel bevattende helmknopjes langs den stempel, 

zoodat nu nog spontane zelfbestuiving kan plaats hebben. Volgens anderen 

staat de stempel ook wel eens onder de helmknopjes of even hoog, zelfs 

is op sommige plaatsen heterostylie waargenomen. Ook zijn er vrouwelijke 

bloemen gevonden. 
Meestal krijgen echter de bloemen voldoende insectenbezoek, zoodat 

zelfbestuiving onnoodig is. 
Zelfs de zaadlobben zijn bij deze plant met stijve borstels bezet. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in Midden- 
Europa op onbebouwde, zandige plaatsen en langs wegen voor. Zij is bij 

ons vrij zeldzaam en het meest in de duinen gevonden. 

A. ochroleúca!) M. et K. (A. officinális L. var. ochroleúca.) Geelwitte ossentong. 

Bij deze soort, die zooveel met A. officinalis overeenkomt, dat zij wel als een variëteit 

daarvan beschouwd wordt, zijn de bladen zacht behaard en iets teruggeslagen en de bloe- 

men geel. Overigens komt zij met A. officinalis grootendeels overeen. 

Voorkomen. De plant is bij ons bij Venlo, Zandvoort en Amsterdam gevonden. 

A. italica?) Retz. Italiaansche ossentong (fig. 110). 
Deze plant is krachtiger dan A. officinalis. Zij is stijf uitstaand behaard. De stengel ís 

rechtopstaand, vertakt. De bladen zijn langwerpig of lancet- 

vormig, stomp, gaafrandig, gegolfd, de onderste zijn in een 

steel versmald, de hoogere zittend en iets stengelomvattend. 

De bloemen (fig. 110) zijn vrij groot, blauw of rose en staan 

in eerst ineengedrongen, ongevorkte bijschermen. De bloem- 

stelen zijn even lang als de kelkslippen en als de lijn-lancet- 

vormige schutbladen, zij zijn verdikt en staan bij rijpheid 

der vrucht rechtop. De kelkslippen zijn priemvormig, langer 
dan de bloemkroonbuis. De bloemkroon (fig. 110) is 10-13 

mM lang, met uitstekende keelschubben, die langwerpig, lang 

penseelvormig behaard en wit zijn. De zoom der bloemkroon 

is iets ongelijk. De deelvruchtjes zijn grijsachtig, 2 maal 

zoo lang als breed, rechtopstaand. 4. 3-8 dM. Mei—Augustus. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt ín 
Zuid- en Midden-Europa op kalkgrond voor. Bij ons is zij Anchusa italica 

alleen te Nieuw- en St. Joosland op een klaverveld, dat be- Fig. 110. 

mest was met afval uit de meelfabriek te Middelburg, 

dus aangevoerd, gevonden. 

A. arvênsis 3) M. B. (Lycópsis®) arvénsis L.) Kromhals (fg. 111). 

Deze plant heeft een teeren wortel en een vaak opstijgenden, vertakten 
stengel, die evenals de bladen, dicht met afstaande, stijve, op knobbels 

staande borstels bezet is. De bladen zijn langwerpig- tot lijn-lancetvormig, 

stomp, wijd getand met gegolfden rand, de onderste zijn in een steel ver- 
smald, de hoogere met hartvormigen voet stengelomvattend. 

De bloemen zijn vrij klein, lichtblauw met witte buis en staan in dichte 
ongevorkte bijschermen. Deze staan alleen of 2 bijeen met een topbloem 
er tusschen in. De schutbladen zijn lancetvormig, evenlang als of langer 
dan de kelk. De bloemstelen zijn korter dan de kelk, na den bloei recht- 
opstaand. De kelk is 5-slippig met borstelig behaarde, lancetvormige, 
steeds opgerichte slippen. De bloemkroonbuis is even lang als de kelk, 

1) ochroleuca — geelachtig wit. 2) italica — Italiaansch. 3) arvensis — veld. 

4) van het Grieksche lycos: wolf en opsis: uiterlijk, omdat de plant door de stijve borstels 

wat op een wolvenvacht gelijkt. 



90 — BORAGINACEAE. — FAMILIE 92. 

in het midden knievormig gebogen, dun, 4-5 maal zoo lang als breed. 
De keelschubben zijn ruw behaard, zij sluiten de keel af, zijn gewimperd 

en eirond. De 5 blauwe kroonslippen 
zijn niet even groot. De 5 meeldraden 
zitten diep in de kroonbuis en hebben 
bijna geen helmdraden. De stijl is in 
de kroonbuis verborgen. De deel- 
vruchtjes zijn grijsachtig, eirond, spits, 
naar den as der bloem gebogen. © 
en OO. 1,5-3 dM. De eenjarige 
bloeien in Juni—Herfst, de tweejarige 
in April en later. 

De overwinterende exemplaren zijn 
meest van den voet af in opstijgende 
takken gedeeld. 

De stijve, spitse borstels breken 
gemakkelijk af‚ blijven in de huid 
zitten en veroorzaken soms ontsteking. 

+ Biologische bijzonderheid. De in- 
| richting der bloem met het oog op de 

$ bestuiving is als bij A. officinalis. 

Anchusa arvensis Voorkomen in Europa en in Neder- 
Big-mlt: 5 

a bloemkroon, bij b overlangs doorgesneden. land. De plant komt in geheel Europa 
op zandig bouwland en langs wegen 

voor. Bij ons is zij vrij algemeen op dezelfde plaatsen en ook vrij veel 
in de duinen gevonden. 

Cs k 
ed 

10. Sy/mphytum!) Trn. 

S. officinâle®) L. Smeerwortel (fig. 112). 
De plant is borstelig ruw behaard. De wortelstok is vleezig, vertakt. 

De stengel is dik, rechtopstaand, in de bovenste 
bladoksels vertakt, evenals de bladen met af- 
staande, op knobbels staande en daartusschen 

met korte, haakvormige haren bezet. De bladen 
zijn dik, lang afloopend, spits of toegespitst, iets 
stijf, de onderste zijn groot, eirond- tot lang- 
werpig-lancetvormig, in een gevleugelden steel 
versmald, de hoogere zijn lancetvormig, zittend. 

De bloemen (fig. 112) zijn vrij groot (12-16 
mM lang), vuilpurper, violet, rose, minder vaak 
geelwit of wit. Zij staan in eindelingsche, onge- 

SEE OEE vorkte bijschermen zonder schutbladen. De kelk 
Be is bijna tot aan den voet gedeeld en heeft lan- 

cetvormige, toegespitste slippen. De bloemkroon is buis-klokvormig, 3 maal 
zoo lang als de kelk, ongeveer van het midden af, waar aan de binnenzijde 
der meeldraden en de uitgeholde keelschubben (fig. 112) staan, klokvormig 
verwijd, boven 5-tandig met korte, driehoekige, stompe, teruggekromde 

EAN 

l) van het Grieksche symphyô: ik vereenig, ik doe samengroeien, omdat men vroeger 
aan het slijm in den wortel genezende kracht voor wonden toeschreef, hierop slaan ook 
onze volksnamen. 2) officinale — geneeskrachtig. 
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tanden. De keelschubben zijn lang, klierachtig behaard, zij neigen kegel- 

vormig samen. De meeldraden staan afwisselend met de kroonschubben en 

zijn evenlang als deze, met spitse helmknopjes, die iets langer zijn dan 

de helmdraden. De stijl steekt min of meer uit en is draadvormig. De 
4 deelvruchtjes (fig. 112) zijn glad, glanzend, niet boven den voet samen- 

getrokken, aan den voet uitgehold. 2. 3-9 dM. Mei—Augustus. 

Biologische bijzonderheden. De geheele plant is tegen het opvreten door 
weidende dieren en tegen het opkruipen van slakken beschut door de 
borstels, die de plant bekleeden en waarvan de wand verkiezeld is. Het 

slijm in den wortel is ook een beschuttend middel tegen slakkenvraat. 
Wat de bloemen betreft, doet zich hier, zoowel bij Echium, Myosotis 

en andere Boraginaceae de bijzonderheid voor, dat de spil der bloeiwijze 
zich, nadat een bloem is uitgebloeid, tusschen deze en de vorige bloem, 

strekt, zoodat de uitgebloeide bloem zijdelings komt te staan en de nu 
opengaande zoo hoog mogelijk staat en daardoor het meest in het oog valt 
en het gemakkelijkst door insecten bereikt kan worden. De knoppen, die 
nog verder volgen, staan door den spiraalvormigen stand van dit gedeelte 

der bloemspil weer lager. 
De bloemkroon (fig. 113) hangt en is circa 14 mM lang, het bovenste 

nauwere deel heeft 8 mM lengte. Op de grens 
zitten de keelschubben en daartusschen de helm- 
knopjes, alle samenneigend en daardoor worden 
de insecten, die hun slurf in de bloem naar 

binnen brengen, gedwongen deze tusschen de 

helmknopjes door te bewegen, om bij den honig 
te komen. Waren de keelschubben er niet, dan 

zouden de insecten den kop dieper naar binnen 
brengen en hun slurf tusschen de helmdraden 
door bewegen (dan zouden slurven van 8 mM Symphytum officinale 
lengte er bij kunnen), doch dan zouden de helm- LL 

. z 5 . 3 1 Overlangsche doorsnede der 
knopjes niet in beweging komen. Zelfs zijn de pioem, 2 twee meeldraden en 3 daar- 

insecten gedwongen hun slurf aan den top der mede afwisselend staande schubbe- 
schubben door te steken, want deze zijn gewa- 
pend met spitse doorntjes en dus zouden zij bij een poging om er lager 

door te komen hun slurf beschadigen. 
Nu zijn de helmknopjes naar binnen opengesprongen en het stuitmeel ís 

ten deele aan de knopjes blijven hangen en ten deele in den top van den 

gevormden kegel gevallen. Komt nu de slurf er tusschen door, dan valt 

het stuifmeel er uit en op het insectenlichaam en als nu het insect de bloem 

verlaat en naar een tweede vliegt, wordt dit stuifmeel eerst aan den uit 

den kegel stekenden stempel afgegeven, voor er weer nieuw stuitmeel aan 

komt. Bij insectenbezoek is dus kruisbestuiving verzekerd, blijft dit uit, 

dan is spontane zelfbestuiving mogelijk door neervallend stuifmeel in de 

hangende bloemen. 

Alleen die insecten, die slurven hebben van 11 mM en meer, kunnen den 

honig bereiken. Wij noemen als bestuivers Rhingia rostrata (slurflengte 

11-12 mM), Bombus silvestris (wijfje en arbeidster, slurilengte 11-14 mM), 

Bombus agrorum (wijfje) (13-15 mM slurflengte), Bombus Rajellus (wijtje, 

arbeidster, 11-13 mM slurflengte), Anthophora pilipes (wijfje, 20-21 mM 

slurflengte). Daarentegen krijgen Bombus terrester (wijije, slurt 7-9 mM 

lang), kleine arbeidsters van Bombus lapidarius (slurf 9-10 mM lang), Bom- 
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bus pratorum (arbeidsters, slurf 8-9 mM lang) den honig door een gat, 
dat zij van buiten af in de bloemkroonbuis maken. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt vooral in Midden- 
Europa aan waterkanten, op vochtige plaatsen, langs wegen voor. Bij ons 
is zij algemeen. 

Volksnamen. De namen smeer- en spekwortel worden het meest ge- 
bruikt. Verder spreekt men in Oost-Drente van schijtwortel, in Overijsel 
en aan de Oostzijde van Gelderland van scheurwortel, in de Noord-Veluwe 
van heelwortel, daar en ook in het Westelijk deel van Noord-Brabant van 
vetwortel, in Waterland van duverke, in Zuid-Limburg van heelbeen, op 
Overflakkee en Voorne en Beijerland van zuiger, op Walcheren van groot 
smeerkruid, lampeglazen en smertwortel (ook op Zuid-Beveland) en in 
Zeeuwsch-Vlaanderen van dolle hondsbeien en hondsbloemen. 

Il. Echium!) Trn. Slangenkruid. 

Kelk diep 5-deelig met 5 opgerichte, bijna gelijke slippen. Bloemkroon 
trechtervormig, onregelmatig, behaard met vrij rechte buis, verwijde keel 
zonder keelschubben en bijna 2-lippigen zoom met 5 ongelijke lobben. 
Meeldraden ongelijk met lange helmdraden en ovale, aan den rug bevestigde 
helmknopjes. Stijl draadvormig, meest uitstekend, aan den top 2-spletig. 

Deelvruchtjes knobbelig, eirond of driehoekig, aan den voet vlak driehoekig. 
Bloemen eerst rose, later blauw, zelden vleeschkleurig of wit, in onge- 

vorkte, van schutbladen voorziene bijschermen, die eerst zeer dicht zijn. 
Vaak zijn de bloemen ten deele vrouwelijk. Bladen gaaf, de bovenste 
zittend. Een- of tweejarige of overblijvende, ruw behaarde planten met 
roodbruinen wortel. 

Tabel tot het determineeren der soorten van het geslacht Echium. 

A. Bloemkroon groot, langer dan de kelk. Meeldraden uitstekend. Bladen zeer ruw. 

Bloemkroonbuis in. den kelk ingesloten . . . . . … . . . . … B. vulgare blz. 02, 

B. Bloemkroon vrij klein, buis-kegelvormig, vaak weinig langer dan de kelk. Meeldraden 
ingesloten. Kelk na den bloeitijd grooter wordend met bladachtige slippen. 

E. calycinum blz. 04. 

E. vulgáre?) L, Slangenkruid (fg. 114). 
De plant is ruw stekelig behaard. Uit den 1- 

of meer hoofdigen spilvormigen, roodbruinen 
wortel komt een rechtopstaande, enkelvoudige of 
vertakte stengel, die kort behaard en met weinige, 

langere, op witte of bruine knobbels staande, 
haren (fig. 115) bekleed en daardoor stekelig 

is. De biaden zijn eennervig, gaafrandig, kort 
stekelig behaard en met enkele, op knobbels 
staande, haren voorzien. Die van de rosetten 

van het eerste jaar en de wortelstandige van 
het 2e jaar zijn langwerpig-lancetvormig, in den 

Echium vulgare bladsteel versmald, de stengelbladen zijn zittend, 
Ri uit breederen, afgeronden, niet stengelomvatten- 

den voet smal lancetvormig. 

1) van het Grieksche echis: adder, naar den stijl met 2 stempels, die uit de bloemkroon 

steekt, als de addertong uit den slangenbek. 2) vulgare — gewoon. 
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De bloemen (fig. 114) zijn vrij groot (12-18 mM lang), eerst rose, later 
hemelsblauw, zelden vleeschkleurig of wit, in eerst korte, later verlengde 

ongevorkte bijschermen, die van schutbladen voorzien zijn. De kelk is 
ruw behaard, diep 5-deelig met lijnvormige, opgerichte slippen. 
De bloemkroon is trechtervormig met ongelijk 5-lobbigen zoom, 
die 2 à 3 maal zoo lang als de kelk is en waarvan de bovenste 

2 lobben het grootst zijn. De bloemkroonbuis is korter dan de 
kelk. De meeldraden steken vaak uit, zij hebben onbehaarde, 
naar beneden hellende, uiteenstaande helmdraden. De stijl is 
rose. De deelvruchtjes (fig. 114) zijn spits, 2 mM lang, scheef 
eirond, driekantig, aan de kanten getand, op de vlakken knob- 
belig, aan den voet vlak, zonder uitholling. OO. 3-9 dM. 
Mei—September. 

Biologische bijzonderheden. Zie over de beteekenis der stekende 
haren (fig. 115) en over het zich stellen der bloemen bij Symphytum. 
In de bloemen is een honigmerk aanwezig. In den voet van U 
de bloemkroon zijn nl. 2 ovale, witte of lichtgroene plekken vulgare 

te zien, die eigenlijk een plek zijn, maar door den 5den meel- deed 
draad is deze in 2en gedeeld. Dit zijn tegelijk de toegangen naar den 
honig, die door den vleezigen voet van het vruchtbeginsel wordt afge- 
scheiden en in de buis beneden geborgen wordt. 

De bloemen worden door vele insecten (wel een 70-tal soorten zijn be- 
kend), vooral bijen, hommels, zweefvliegen en vlinders bezocht. Daar- 
onder zijn er 2, nl. Osmia adunca en O. caementaria, die bijna alleen 
Echiumbloemen bezoeken. De bloemen vallen dan ook door hare kleur 
sterk in het oog. Zij zijn protrandisch en hierdoor en door den hoogen 
stand van den stempel geheel ingericht voor kruisbestuiving. Zelfs vindt 
men planten met kleinere, geheel vrouwelijke bloemen, bij welke de helm- 
knopjes slechts rudimentaire stuifmeelkorrels bevatten. 

Al de bezoekende insecten kunnen kruisbestuiving bewerken, hoe sterk 
zij ook in grootte verschillen. In de bloemen 
(fig. 115) staat het nauwste deel der bloem- 
kroon, dat den honig bevat, schuin naar 
boven, aan zijn binnenwand zijn op 4 mM 
van beneden af de verbreede onderste ein- 
den der 5 helmdraden vastgegroeid. Dan 
verwijdt zich de bloemkroon plotseling, zoo- 
dat ook de grootste hommels gemakkelijk 
met hun kop en een deel van hun borst- 
stuk, kleine geheel ín de bloemen plaats 
vinden. Vier der meeldraden staan dicht Echt vate 

tegen den onderwand der bloemkroon hori- Fig. 116. 
zontaal naast elkaar, daaraan klemmen zich „?/ Oudere bloem van ter zijde gezien, 

6 in 2 Dwarsdoorsnede der bloem aan den 
de insecten vast, daar zij buiten de bloem- voet. 
kroon uitsteken. De vijfde en bovenste arden sp sti h toekangen tot den 
meeldraad buigt zich dadelijk van zijn in- henis- 
plantingplaats naar beneden en verdeelt daardoor den toegang tot den honig 
in 2 deelen (zie boven) en reikt verder slechts tot aan den ingang 
der bloem. Daar alle meeldraden hunne toppen iets naar boven buigen 
en de helmknopjes, die dadelijk als de bloem opengaat, openspringen, 
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hunne met stuifmeel bedekte zijde naar boven keeren, kan geen insect 
zich op de bloem neerzetten zonder aan zijne onderzijde stuifmeel te ont- 
vangen. De grootere hommels steunen daarbij met de onderzijde van hunne 
borst, de kleinere met de onderzijde van hun achterlijf op de langere meel- 
draden, terwijl de nog kleinere bijen hunne onderzijde althans met de in 
het midden van den ingang der bloem staanden vijfden meeldraad in aan- 
raking doen komen. De stijl loopt tusschen de meeldraden door, hij is bij 
het opengaan der bloem nog zoo kort, dat hij nauwelijks den ingang der 
bloem bereikt, doch later steekt hij er een heel eind uit, buigt zijn top 
iets naar boven en nu komen de insecten daarop aanvliegen en bewerken 
dus, als zij uit jongere bloemen komen, kruisbestuiving. De meeste be- 
zoekers is het om honig te doen, doch de wijfjes der buikverzamelaars 

onder de bijen nemen aan den buikborstel ook regelmatig stuifmeel mede. 
Voor hen zijn deze bloemen dan ook bijzonder geschikt, de straks genoemde 
Osmiasoorten behooren er dan ook toe. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in geheel Europa 
op Bee, en plaatsen voor. Bij ons is zij vrij algemeen, vooral 

in de duinen en op hoogen zandgrond. 

Volksnamen. Behalve slangenkruid is op Wal- 
cheren de naam slangenkop in gebruik. 

E. calyeinum}) Viv. Grootkelk-slangenkruid 
(fig. 117). 

Deze stekelige plant heeft uitgespreide of opstijgende, niet 

of weinig vertakte stengels, die uitstaand behaard zijn. De 

bladen (fig. 117) zijn ruw behaard, l-nervig, de onderste zijn 

omgekeerd eirond-langwerpig, stomp, gesteeld, de bovenste 

langwerpig, zittend, aan den voet versmald. 

De bloemen (fig. 117) zijn blauws, klein (10-12 mM lang), 

gesteeld, uitstaand. De kelk vergroot zich na den bloei en 
heeft langwerpig-lancetvormige, bijna bladachtig wordende 

slippen. De bloemkroon is buis-kegelvormig, aan den top 
Echium calycinum 

Fig. 117. weinig verbreed, behaard en steekt vaak weinig buiten den 

kelk uit. De meeldraden en stijl zijn ingesloten. De vruchtjes 

(fig. 117) zijn 3 mM groot, ruw knobbelig. ©. 1,5-4 dM. Maart—Mei. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant behoort thuis in het gebied der Mid- 

dellandsche Zee, doch is bij ons eenmaal gevonden in een klaverveld bij Apeldoorn, dat 

bemest was met afval van sumac, van Palermo afkomstig. 

12. Pulmonária®) Trn. Longkruid. 

Kelk buis-klokvormig, 5-kantig, 5-spletig met rechtopstaande, spitse 
lobben. Bloemkroon trechtervormig, zonder schubben aan de keel maar 
met 5 bundels haren, die afwisselend met de meeldraden staan en verder 

met 5 afgeronde lobben. Meeldraden ingesloten, bij den kortstijligen vorm 
aan de keel der bloemkroon ingeplant, bij den langstijligen op het midden 
der bloemkroonbuis. Stijl iets 2-lobbig. Deelvruchtjes glad, glanzend, 
tolvormig, met een smallen, nauwelijks uitgeholden voet zittend. 

Bloemen vrij groot, eerst rood, later violet of blauw, in 1 of weinige 

armbloemige, eerst dichte, met schutbladen bezette, ongevorkte bijschermen 
zittend. De bloemkronen van den langstijligen vorm zijn vaak grooter dan 
die bij den kortstijligen. 

1) calycinum == kelkdragend. 2) van pulmo: long (waarom zie blz. 95). 
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Bladen vaak wit gevlekt, de wortelbladen langgesteeld, de stengelbladen 

zittend of half stengelomvattend. Overblijvende, behaarde planten met 
vertakten wortelstok met lange, dikke wortels, in den zomer naar boven 

met bladen bezet. 

In het volgend voorjaar verlengt zich de top tot een bloemdragenden 

stengel, ook komen uit de oksels der bovenste bladen zijdelingsche bloem- 
stengels te voorschijn. Deze sterven alle na het rijpen der vruchten af 

met het deel van den wortelstok, dat ze draagt. Intusschen zijn echter uit 
de oksels der onderste, vaak anders gevormde bladen van den wortelstok 

zijtakken gekomen, waardoor de plant kan overblijven. 

Biologische bijzonderheden. Evenals dit bij vele in het voorjaar bloeiende 
planten het geval is, zijn ook bij de soorten van dit geslacht de bladen in 
den bloeitijd nog klein en ontwikkelen zij zich later eerst tot de volle 
grootte, zoodat hunne werkzaamheid in verband met de opneming van 
voedsel eerst dan krachtig wordt. Dit voedsel wordt natuurlijk opgehoopt 
in den wortelstok en dient in het volgend voorjaar om spoedig een bloem- 
stengel met bloemen te vormen. 

Verklaring van den naam. De leer, dat God alle gewassen, die voor 

den zieken mensch een geneesmiddel kunnen zijn, door een bijzonder teeken, 

een signatura rerum, onderscheiden had, gold in de Middeleeuwen vrij 
algemeen. 

Tal van nu nog in gebruik zijnde namen niet alleen, maar zelfs het 
gebruik als geneesmiddel zijn soms nog uit dien tijd overgebleven. 

Voorbeelden hiervan zijn er vele. 
Chelidonium majus werd om haar geel melksap tegen geelzucht gebruikt. 

Echium vulgare deed in haar bloem (zie aldaar) aan een slangenkop denken, 
was dus goed tegen slangenbeten. Van Hepatica triloba gelijken de bladen 
in vorm wat op een lever, daarom was de plant een goed middel tegen 
leverkwalen. Cynoglossum werd om den muizengeur gebruikt om muizen 
buiten de huizen te houden. Aegopodium Podagraria (nu nog flerecyn- —= 

podagrakruid genoemd) werd om den snel groeienden wortelstok, waardoor 
de plant zich even snel verspreidt als het podraga in het lichaam, als 
middel daartegen aangewend. Anagallis arvensis heeft een witte doosvrucht, 
zoo rond als een schedel, was daarom een uitstekend middel tegen hersen- 
ziekten. Lithospermum (steenzaad) heet zoo, omdat de vruchten op steentjes 
gelijken, de plant was een middel tegen niersteenen. Bij Scabiosa vertoont 
de kelk bij rijpheid kleine schubbetjes en omdat bij schurft ook schubben 
op de huid ontstaan, was de plant een geneesmiddel voor die ziekte. 
Urticasoorten steken en helpen daarom tegen steken in het lijf. Bij Sym- 
phytum loopen de bladen een eind langs den stengel af, dus moest het 
kruid beenbreuken genezen. Pulmonaria werd om hare gevlekte bladen, 
die iets vertoonen van den groveren bouw der longen, tegen longtering 

aangewend enz. 

Tabel tot het determineeren der soorten van het geslacht Pulmonaria. 

A. Wortelbladen breed, plotseling aan den voet in een bladsteel samengetrokken, die 

even lang is als de bladschijf, welke hoogstens 2 à 3 maal zoo lang als breed is. 
Volwassen wortelbladen met min of meer hartvormigen voet. Stengelbladen iets af- 

loopend. Deelvruchtjes spits eirond . … … … … P. officinalis blz. 96. 

B. Wortelbladen lang, geleidelijk aan den voet versmald, in een steel overgaand, die 
korter is dan de schijf. Volwassen wortelbladen lancet- of lijn-lancetvormig, 7 à 10 
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maal zoo lang als breed, ten slotte langer dan de stengel, steeds wit gevlekt. Stengel- 

bladen half stengelomvattend. Vruchtjes sterk samengedrukt met een kamvormigen 

rand aan den top. . . P. longifolia blz. 97. 

P. officinálist) L. Longkruid (fg. 118). 

Bij deze plant zit de wortelstok scheef in den bodem en draagt toege- 

spitste, langgesteelde bladen met een gevleugelden steel. De onderste dezer 
bladen zijn hartvormig-eirond (fig. 118), de 
hoogere eirond-lancetvormig met afgeronden voet. 
Aan den bloemdragenden stengel zijn de 6-8 
bladen zittend, de onderste zijn aan den voet 
versmald, langwerpig-spatelvormig, de bovenste 
langwerpig-eirond, iets afloopend. De stengel 
is stijf behaard met klierharen er tusschen, de 
bladen zijn ruw kort behaard. De wortelbladen 
ontwikkelen zich eerst sterk na den bloeitijd. 
De bladen zijn vaak wit gevlekt. 

De bloemen (fg. 118) zijn eerst rose, later 
fraai blauw, zij blijven zelden rose of zijn wit, 

zij zijn vrij groot (5 mM in middellijn) en zitten 
in l of 2 ongevorkte bijschermen aan den sten- 

geltop. De kelk is stomp 5-kantig en 5-tandig (nauwelijks tot !/s der lengte 
ingesneden), om de vrucht opgeblazen, boven wijder dan aan den voet. 
De bloemkroon is trechtervormig, met open, door 5 haarbundels gebaarde, 

keel en een 5-spletigen zoom. De buis is onder de keel kaal. De deel- 
vruchtjes (fig. 118) zijn spits, breed eirond, aan den voet afgeknot, eerst 
behaard. 2. 7-30 cM. Maart—Mei. 

Biologische bijzonderheden. Het vaak wit gevlekt zijn der bladen wordt 
veroorzaakt door holle ruimten in het bladparenchym en deze bevinden 
zich daar, waar de meeste huidmondjes zitten. Daardoor wordt de ver- 
damping van vocht sterk bevorderd, hetgeen vooral wenschelijk is voor 
planten, die op een vochtigen, beschaduwden bodem groeien. 

De bloemen zijn eerst rose, dan meer violet en ten slotte blauw. Die ver- 
kleuring doet de geheele bloeiwijze, die uit jongere en oudere bloemen 
bestaat, meer opvallen en schijnt ook beteekenis te hebben om de verschil- 
lende bestuivers te lokken. De blauwe kleur toch is voor de insecten een 
sterker opvallende kleur dan de rose, doch daar de honigafscheiding op- 

houdt, zoo spoedig de bloemen een blauwe kleur hebben gekregen, zullen 
de geregelde bezoekers zich, ondanks de minder opvallende kleur, tot de 
rose bloemen beperken. Zoo bezoekt Anthophora pilipes, een eenzaam 
levende bij met lange slurf, geregeld de rose bloemen, terwijl verschillende 
Bombus- en Osmiasoorten, die niet geregeld bezoeken komen brengen, 
meer naar de blauwe bloemen trekken. 

Daar de bloemen gedurende het grootste deel van den bloeitijd hangen, 
is het stuifmeel tegen regen beschut, terwijl ook zelfs, als zij rechtopstaan, 
de ring van haren tot beschutting dient. De honig wordt aan de onderlaag 
van het vruchtbeginsel afgescheiden en in het onderste deel der kroonbuis. 

bewaard. De bloemkroon is aan den top eenigszins verwijd, zoodat insecten 
den kop eenige mM in het bovenste deel der bloemkroon kunnen steken en 
daardoor een slurf van 8 mM lengte voldoende is, om den honig te bereiken. 

Pulmonaria officinalis 

Fig. 118. 

1) officinalis —= geneeskrachtig. 
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De bloemen (fig. 119) zijn heterostyl en wel dimorph en tevens homogaam. 
In de kortstijlige bloemen staan de meeldraden aan den ingang van de 
10-12 mM lange kroonbuis en de stempel reikt 
slechts tot in het midden van deze; in de lang- 
stijlige staat de stempel aan den ingang der 
bloem, terwijl de meeldraden in het midden 
der kroonbuis zitten. Wat de grootte van de 
stuifmeelkorrels betreft, geldt hetzelfde als bij 2 
Primula daarover is medegedeeld. De bezoe- ere 
kende insecten raken met den kop of met den voet _ 7 kortstijtige bloem, 2 langstijlige 

van de slurf de in den ingang der bloem staande Ploem 
helmknopjes of stempels en ongeveer met het midden der slurf de in het 
midden der buis staande organen aan en bewerken daarbij, bij afwisselend 

bezoek van lang- en kortstijlige vormen, kruisbestuiving. 
Het is gebleken, dat alleen kruisbestuiving van lang- en kortstijlige vormen 

en omgekeerd leidt tot bevruchting. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in Midden- en 
Noord-Europa in bosschen en op beschaduwde plaatsen voor en is bij ons 
vrij zeldzaam. 

Volksnamen. De naam longkruid is het meest bekend, in Salland spreekt 
men van wrangwortel. 

P. longifólia') Bast. Langblad-longkruid (fig. 120). 
Deze plant heeft een dikken wortelstok en de bovenaardsche plant is ruw behaard door 

uitstaande haren, waartusschen ook klierharen staan. De vol- 
wassen wortelbladen (fig. 120) worden 40-€0 cM lang, zijn 

weinig wit gevlekt, iets ruw, langwerpig-lancetvormig, toege- 

spitst, geleidelijk versmald in een gevleugelden steel, die 

korter dan de bladschijf is. Deze laatste is 7-10 maal zoo 

lang als breed. De bladen zijn langer dan de stengel, die 

aan den voet van schubben voorzien is. De stengelbladen zijn 

7-9 in getal, zij zijn half stengelomvattend. 

De bloemen zijn groot, rood en blauw en staan in dichte, 

ongevorkte bijschermen. De vruchtkelk (fig. 120) is aan den 

voet buikig, hij is bijna tot het midden gespleten en heeft 

lange slippen. De deelvruchtjes zijn sterk samengedrukt en 

hebben aan den top een kamvormigen rand. %. 2-4 dM. 
April, Mei. é 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in Pulmonaria longifolia 

bosschen en op beschaduwde plaatsen in Frankrijk en België Fig. 120. 

voor. Bij ons is zij tusschen houtgewas aan den Plasmolen bij Mook en bij Vaals ge- 

vonden. Misschien zijn dit wel oorspronkelijke standplaatsen. 

13. Lithospérmum) Trn. Parelkruid. 

Kelk 5-deelig met lijnvormige slippen. Bloemkroon trechter- of trompet- 

vormig, met cylindrische buis, die van binnen onbehaard is, een keel, die 

open is of tusschen de 5 meeldraden 5 vouwen of behaarde bultjes heeft 

en 5 stompe, uitgespreide slippen. De meeldraden zijn meest in de bloem- 

kroonbuis ingesloten, met langwerpige, bijna zittende helmknopjes. De 

stijl is cylindrisch met knopvormigen, soms 2-lobbigen stempel. De vrucht- 

jes zijn beenachtig, zeer hard, eirond of driehoekig, aan den voet vlak. 

1) longifolia — langbladig. 2) van het Grieksche lithos: steen en sperma: zaad, 

om de harde deelvruchtjes, die men als zaden beschouwde. 

HEUKELS, Flora. II. 7 
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De bloemen zijn kortgesteeld, blauw, purper, wit of geel en staan in 

ten slotte losse, eindelingsche, ongevorkte bijschermen, die van schutbladen 

voorzien zijn. De bladen zijn gaafrandig, zittend of in een steel versmald. 
Kruidachtige, ruw behaarde planten. 

Biologische bijzonderheid. De bloemen bevatten weder honig, die aan 
den voet van het vruchtbeginsel wordt afgescheiden en onder in de kroon- 
buis bewaard wordt. Zij zijn zwak proterogynisch of homogaam. 

Volksnamen. In de Duinstreek wordt de plant parelzaad genoemd, in 

de Graafschap Zutphen steenzaad. 

Tabel tot het determineeren der soorten van het geslacht Lithospermum. 

A. Deelvruchtjes glad, glanzend, wit. 
a. Stengel rechtopstaand, naar boven sterk vertakt. Bladen met uitstekende zijnerven. 

Bloemen kleinst se ee AD OLC 

b. Behalve bloeiende ook niet bloeiende, zich later neerleggende en aan den top 

wortelende stengels. Bladen zonder uitstekende zijnerven. Bloemen vrij groot. 
L. purpureo-coeruleum blz. 98. 

B. Deelvruchtjes rimpelig, vrij dof, bruin. Bladen zonder uitstekende zijnerven, de on- 

derste stomp. Bloemen klein. . . . . … … … … … L. arvense blz. 99. 

L. officinále ò L. Glad parelkruid (fig. 121). 
De wortelstok is dik en vertakt. Daaruit komen meest vele krachtige, 

7 rechtopstaande, naar boven sterk vertakte, dicht 
bebladerde en evenals de bladen aangedrukt stijf 
behaarde, ruwe stengels. De bladen (fig. 121) zijn 
lancetvormig, toegespitst, zittend, met van onderen 
uitstekende zijnerven, zij zijn van boven donker-, 
van onderen lichtgroen. 

De bloemen (fig. 121) zitten talrijk bijeen im 
bebladerde, ongevorkte bijschermen, die ten slotte 
zeer lang en los zijn. De bloemen zijn klein, groen— 
achtig-geel of witachtig. De kelk is ruw behaard, 
5-deelig met stompe, lijnvormige slippen, die tijdens 
den bloei samenneigen, later uitstaan. De bloem- 

Lithospermum officinale kroon is 4-5 mM wijd, buis-trechtervormig met 
iedeL cylindrische buis, die even lang als de kelk en van 

buiten behaard is en een 5-spletigen zoom met afgeronde slippen. De keel 
is open, doch heeft 5 behaarde, 2-knoopige bultjes. De meeldraden zijn 
op het midden der kroonbuis ingeplant. De deelvruchtjes (fig. 121) zijn 
eirond, boven afgerond, glad, glanzend, melkwit of blauwgrijs. X. 3-12 
dM. Mei, Juni. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in geheel Europa 
in bosschen, in bouw- en weiland, aan dijken, ook in de duinen voor. 

Bij ons is zij zeldzaam, het meest nog in de duinen en op kleigrond in 

Zeeland gevonden. 

Volksnamen. In het Noorden van Overijsel en op de Veluwe noemt men 
de plant speenkruid, in de rest van Overijsel en in het Oostelijk deel van. 
Gelderland steenzaad, in Zeeuwsch-Vlaanderen doornhol. 

L. purpúreo-coerúleum!) L. Purper parelkruid (fig. 122). 
Bij deze soort is de wortelstok dik, vertakt en daaruit komen bloeiende en niet bloeiende- 

1) officinale —= geneeskrachtig. 2) purpureo-coeruleum — purperblauw. 
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stengels. De laatste zijn eerst rechtopstaand, later leggen zij zich neer en wortelen aan 

den top. De bloeiende stengels blijven rechtopstaand, zijn iets hoekig, ruw door aanlig- 

gende haren en dragen naar boven meest slechts 2 of 3 ongevorkte bijschermen. De bladen 

(fig. 122) zijn, evenals de minder dicht bebladerde stengels, kort behaard-ruw. Zij zijn lan- 

cetvormig, toegespitst, zonder uitstekende zijnerven, van boven donker-, van onderen licht- 

groen, de onderste zijn klein, steelachtig versmald, de overige 
zittend. 

De bloemen (fig. 122) zijn vrij groot (14-16 mM), eerst 

roodachtig, later hemelsblauw. Zij staan in, na den bloeitijd 

verlengde, ongevorkte bijschermen met schutbladen, die 

weinig of niet boven de bloemen uitsteken. De bloemstelen 

zijn korter dan de kelk. De laatste is diep 5-spletig met 
draadvormige slippen. De bloemkroon is van buiten en aan 
de keel behaard, trechtervormig met een wijde buis, die even- 

lang is als de zoom. De keel is door 5 witte of lichtroode 
schubbetjes grootendeels gesloten. De meeldraden zijn onder 

de keel ingeplant. De deelvruchtjes (fig. 122) zijn bolvormig- 

eirond, steenhard, glad, glanzend, wit, boven afgerond. 2%. 

3-6 dM. Mei, Juni. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in Lithospermum 
de bergbosschen in Midden- en Zuid-Europa onder struik- Ede 
gewas voor. Zij vertegenwoordigt daar door haar groeiwijze ERE 
de mangrove- of rhizophorenvegetatie in de wouden aan de Tropische kusten en vormt in 

het klein als daar ondoordringbare massa’s, die ook in niet bloeienden toestand gemakkelijk 

te herkennen zijn. Bij ons is zij alleen, aangevoerd, op een met afval van sumac uit Palermo 

bemest klaverveld bij Apeldoorn gevonden. 

L. arvénse!) L. Ruw parelkruid (fig. 123). 
Deze soort heeft een penwortel, waaruit een rechtopstaande of opstij- 

gende, aan den voet of alleen boven (schermvormig) vertakte, verwijderd 

bebladerde stengel komt, die evenals de bladen 

kort en ruw behaard is. De bladen (fig. 123) 
zijn lichtgroen, hebben geen uitstekende zijner- 
ven, de onderste zijn langwerpig-omgekeerd 
eirond, in een steel versmald, de hoogere lang- 
werpig-lancetvormig, spits, zittend. 

De bloemen (fig. 123) zijn klein (6-8 mM) en 
staan in bebladerde bijschermen, die ten slotte 
zeer lang en los zijn. De kelk is ruw behaard, 

diep 5-deelig met lijnvormige, spitse slippen, die 
ten slotte uitgespreid staan. De bloemkroon is 
weinig langer dan de kelk, van buiten behaard, 

de lange, dunne buis is even lang als de zoom Eeen 
en heeft uitstekende vouwen aan de keel. Zij Fig. 123. 

is witachtig, aan de buis met een violetten 
ring, zeldzamer hemelsblauw en bij het opengaan rose. De meeldraden 
zijn dicht bij den voet der bloemkroonbuis ingeplant. De deelvruchtjes 
(fig. 123) zijn driehoekig-eirond, spits, dofbruin, rimpelig ruw. OO en TO. 

1,5-4,5 dM. April—Juni. 

Biologische bijzonderheden. De bloemen vallen weinig op, zoodat dan 

ook weinig insectenbezoek is waargenomen. Zij zijn wel proterogynisch 

(volgens anderen zwak protrandrisch), maar het verschil tusschen het oogen- 

blik, dat de stempel geschikt is, om stuifmeel te ontvangen en dat, waar- 

op de meeldraden het ontlasten, is maar 2-5 uur. Daar de stijl kort is en 

1) arvense — veld. 
7* 
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de helmknopjes iets hooger zijn geplaatst en naar binnen openspringen, is 
bij uitblijvend insectenbezoek spontane zelfbestuiving verzekerd. Bij het 

bezoek van een insect kan de slurf daarvan alleen den voet der 
bloem bereiken (door de naar binnen uitstekende vouwen) tus- 
schen de meeldraden en den stempel, die een ringvormige ver- 
hevenheid onder de lobben vormt (fig. 124) door, zoodat dan 
kruisbestuiving vrij zeker ís. 

en 
LitiEmem Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in 
EEn geheel Europa op bouwland, langs wegen en in de duinen voor. 
SS Zij is bij ons vrij algemeen, het meest op löss, vrij veel op 

rivierklei, weinig op zandgrond. 

14. Myosótis ') Dill. Vergeet-mij-nietje. 

Kelk klokvormig met 5 slippen. Bloemkroon trechter- of trompetvormig 
met korte buis, terwijl de keel vernauwd is, door 5 korte, stompe, dooier- 
gele, gladde schubben, en een zoom, die vlak of uitgehold is met 5 stompe 
slippen en in den knop gedraaid ligt. Meeldraden ingesloten in de bloem- 

kroonbuis met korte helmdraden en langwerpige, aan de rugzijde vastge- 
hechte helmknopjes. Stempel stomp, bijna 2-lobbig. Deelvruchtjes rechtop- 
staand, eirond-driehoekig, glad, glimmend, met smallen, bijna vlakken 

voet. Zaadlobben stijf behaard. 
Bloemen vrij groot of klein, blauw, rose, geel of wit, bij het opengaan 

meest roodachtig, in meest na den bloeitijd verlengde en losse, ongevorkte 
bijschermen, die meest aan den stengeltop 2 bijeenstaan en meest geen 
schutblaadjes hebben. Bladen langwerpig of lancetvormig, de wortelbladen 
in een steel versmald, de stengelbladen zittend. Kruidachtige, meest zacht 

behaarde planten. 

Biologische bijzonderheden. Bij de Myosotissoorten woekert nog al eens 
een zwam, Synchitrium Myosotíidis, in de bladen. De opperhuidscellen van 
deze worden dan vrij groote knots-, flesch- of eivormige, goudgele of rood- 
gele blazen. waarin zich de sporen der woekerplant bevinden. Ook zijn 
de plaatsen van het blad, waar de zwam woekert, zeer verdikt en met een 

dicht weefsel gevuld. 
Zie over het zich stellen der opengaande bloemen bij Symphytum. 
De bloemen der Myosotissoorten met grootere bloemen zijn protrandrisch, 

die der soorten met kleinere bloemen homogaam. De gele schubbetjes in 
de keel der bloemkroon vormen een honigmerk, doch dwingen tevens de 
bezoekers om hun slurf zoo in de buis naar binnen te brengen, dat ên 

stempel èn helmknopjes aangeraakt worden. Honig wordt hier weer door 
de vieezige onderlaag van het vruchtbeginsel afgescheiden en in den voet 

der kroonbuis bewaard. 
De haren op de vruchten zijn bij sommige soorten wat gekromd, zoodat 

deze vruchten waarschijnlijk door dieren verspreid zullen worden. 

Tabel tot het determineeren der soorten van het geslacht Myosotis. 

A. Bloemstelen ten slotte horizontaal afstaand. Kelk aangedrukt behaard, tijdens den 

vruchttijd open, 2 à 3 maal korter dan de onderste bloemstelen. Zoom der bloem- 

kroon vlak. 

1) van het Grieksche mus: muis en ous, gen. otos: oor, naar den vorm der behaarde 

bladen. 
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a. Stengel kantig. Kelk tot op !3 zijner lengte 5-tandig. Stijl even lang als de kelk. 

M. palustris blz. 101. 

b. Stengel rond. Kelk tot op de helft 5-spletig. Stijl zeer kort. M. caespitosa blz. 102, 
B. Kelk 5-spletig, beneden met afstaande, aan den top met haakvormig teruggebogen 

haren bezet. 

a. Bloemen klein. Bloemstelen tijdens den vruchttijd korter dan de gesloten kelk. 

Zoom der bloemkroon verdiept. 

aa. Bloeiwijzen aan den voet bebladerd. Bloemstelen steeds rechtopstaand. Bloem- 

kroonbuis korter dan de kelk . . . . ne M. arenaria. blz. 103. 

bb. Bloeiwijzen onbebladerd. Bloemstelen ten slotte afstaand. Bloemkroonbuis 

ten slotte dubbel zoo lang als de kelk . . . . . . . M. versicolor blz. 103. 

b. Bloemstelen even lang als of langer dan de vruchtkelk. 

aa. Bloeiwijzen onbebladerd. Bloemstelen evenlang als de vruchtkelk of slechts 

weinig langer, ten slotte horizontaal afstaand. 

«. Vruchtkelk open. Bloemkroonbuis korter dan de kelk, haar zoom verdiept. 

M. hispida blz. 104. 

P. Slippen van den vruchtkelk rechtopstaand. Bloemkroonbuis even lang 

als de kelk met vlakken zoom. . .. etn oM esilvaticanbizsl04: 

bb. Bloemstelen omstreeks dubbel zoo lang als de gesloten vruchtkelk. Bloei- 

wijzen veelbloemig, onbebladerd. Bloemstelen ten slotte horizontaal afstaand. 

Bloemkroon met verdiepten zoom . . . . . .… . …. M. intermedia blz. 105. 

Volksnamen. De naam vergeet-mij-nietje wordt voor de verschillende 
soorten algemeen gebruikt. In Groningen spreekt men van blauwoogjes, 
in den Achterhoek van Gelderland van moesoor, op Zuid-Beveland van 
vette kous. 

M. palústris !) Roth. Moeras-vergeet-mij-nietje (fig. 125). 
Deze plant is soms bijna kaal, doch soms iets ruw door korte haren. 

De wortelstok is schuin of iets kruipend, soms sterk vertakt met uitloopers 

en vele stengels. Deze zijn rechtopstaand of op- 
stijgend, vertakt, kantig. De bladen zijn lang- 
werpig-lancetvormig, meest door korte haren iets 

ruw, de onderste zijn steelachtig versmald, de 

bovenste iets spits. 
De bloemen zijn welriekend en staan in later 

zeer langgerekte, meest onbebladerde, ongevorkte 
bijschermen, die meest 2 bijeen staan. Zij zijn 
vrij groot (6-8 mM). De kelk is tot op !/3 zijner 
lengte 5-tandig, aangedrukt behaard en staat bij 
rijpheid open. De bloemkroon is lichtblauw, zelden 
wit. Zij heeft een 5-deeligen, vlakken zoom, die 
langer dan de buis is. De slippen zijn uitgerand, 
de keel is gesloten door 5 gele keelschubben. De 
stijl is omstreeks zoolang als de kelk. De deelvruchtjes zijn eirond-drie- 
kantig, spits, zwart, zij staan op uitgespreide stelen, die 2-4 maal zoo 
lang als de kelk zijn (fig. 125). %. 1,5-4,5 dM. Mei-—Augustus, soms tot 
in den Herfst. 

Vormen zijn: 
z. vulgáris®) Cop. (genúina ®) Aschers.). Stengel opstijgend, soms krui- 

pend. Stengelharen afstaand, vooral aan den voet van den stengel. 
8. aquática®) Cop. Plant krachtig, sappig, onbehaard of spaarzaam 

behaard. 

Myosotis palustris 

Fig. 125. 

1) palustris — moeras. 2). vulgaris — gewoon. 3) genuina — echt. 

1) aquatica — water. 
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y. strigulósa *) Rchb. (M. strigulósa Rchb.) Stengel aangedrukt behaard. 
Bladen smalier, spitser. Bloemen kleiner, bleekblauw. 

b. forma laxiflóra®) Rchb. Takken afstaand behaard, bloeiwijzen los. 

Biologische bijzonderheden. De bloem is in verband met de bestuiving 
ingericht als bij M. intermedia is beschreven. Insectenbezoek is weinig 
waargenomen. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De soort komt in geheel Europa 
op moerassige plaatsen en aan waterkanten voor. Bij ons is de vorm «. 

je algemeen, de vorm 4. vrij zeldzaam, de vorm 7. vrij zeldzaam en de vorm 
b. van deze is alleen bij Nijmegen en den Bosch gevonden. 

Volksnamen. In Friesland heet de plant blaublomke en denk aan mij, 
in Oostelijk-Drente slootbloempjes, in Zuid-Holland blauwstijfseltjes en in 
het Land van Hulst stijfselbloempjes. 

M. caespitósa ®) Schultz. Zode-vergeet-mij-nietje (fig. 126). 
Bij deze soort komt uit den wortel een rechtopstaande, cylindrische, sterk 

vertakte, rolronde stengel, die evenals de bladen 
aangedrukt behaard is en met van de bladen 
afloopende, smalle groeven voorzien is. De 
bladen zijn langwerpig, naar voren breeder, 

stomp, de onderste zijn steelachtig versmald. 
De bloemen zijn vrij klein (4-6 mM), zij staan 

in aan den voet bebladerde, ten slotte lange en 

losse, ongevorkte bijschermen. De kelk is tot 
de helft 5-spletig, aangedrukt behaard en staat 
bij rijpheid open. De bloemkroon is hemels- 
blauw, heeft een zoom, die even lang is als de 

buis en 5 gave slippen. De stijl is zeer kort. 
De deelvruchtjes zijn glad, kaal en staan op 

Myosotis caespitosa 8 Ë 3 
Bie. 125 uitgespreid teruggebogen stelen, die 3-4 maal 

zoo lang als de kelk zijn (fig. 126). OO, ook 
wel ©. 15-45 cM. Mei—September. 

De volgende variëteiten zijn bekend: 
5. grácilis*) Cop. Deze is teerder dan de grondvorm. 

y. ldxa”) Cop. Stengel slap, opstijgend. Bladen grooter. Bloeiwijze zeer 
los, minder verlengd. Bloemen klein. 

d. húmilis®) Cop. Plant zeer laag. 
gigantea) Vuyck. Stengel tot 1 Meter hoog. 

Biologische bijzonderheid. De inrichting der bloem in verband met de 
bestuiving is als bij M. intermedia. Spontane zelfbestuiving is mogelijk. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in geheel Europa 
op vochtige plaatsen, langs slooten, in weilanden voor en is ook bij ons 

algemeen. De var. 4. is bij Kampen, Zalk, Hardenberg, de Grebbe, Lei- 
muiden, Boxmeer en op Zuid-Beveland gevonden. De var. 7. is bij Zwolle, 
Bathmen, Leimuiden, op Groot Bentveld en bij Boxmeer gevonden. De 
var. d. is alleen op Terschelling en op Walcheren (Oranjezon) aangetroffen 
en de var. =. bij Apeldoorn. 

1) strigulosa — fijn scherpharig. 2) laxiflora —= losbloemig. 3) caespitosa —= 

zodevormend. 1) gracilis —= slank. 5) laxa —= losbloemig. 6) humilis = 

slank. 1) gigantea —= reusachtig. 
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M. arenária !) Schrad. (M. strícta®) Lk., M. arvénsis”) FILB.S.). Voor- 
jaars-vergeet-mij-nietje (fig. 127). 

Deze plant heeft een dunnen wortel en een stijf rechtopstaanden stengel, 

die aan den voet vertakt is met rechtopstaande takken en dicht bij den 
voet ook bloemen draagt. Hij is, evenals de bladen, 
kort en stijf behaard. De bladen zijn langwerpig, 
stomp, de onderste zijn gesteeld en vormen een roset. 

De bloemen zijn zeer klein (l à 2 mM) en staan 
in aan den voet bebladerde, meest, dicht boven den 

stengelvoet beginnende, ten slotte vrij lange en vrij 
dichte, ongevorkte bijschermen. De bloemstelen zijn 
steeds bijna rechtopstaand, 5 à 6 maal zoo kort als 

de kelk (fig. 127). De kelk is ruw door gekromde 
haren, bij rijpheid der vrucht gesloten. De bloem- 
kroon is lichtblauw, zelden roodachtig, de buis is 

korter dan de kelk, de zoom uitgehold. De deel- 
vruchtjes zijn langwerpig-driekant, zwart. OO en Myosotis arenaria 
©. 7-22 cM. April—Juni. Hert 

De var. £. basiántha*) Rchb. heeft de bloemen reeds aan den voet van 
den stengel zittend. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in geheel Europa 
op droge, zandige plaatsen voor en is bij ons vrij algemeen. De var. £. 
is bij Kampen, Diepenveen, Twello en Noordwijk gevonden. 

M. versicolor ®) Pers. (M. stricta®) en M. arvénsis®) Fl. B.S). Veel- 
kleurig vergeet-mij-nietje (fig. 128). 

Deze soort heeft een dunnen wortel en een eenigszins slappen, dunnen, 
gegroefden, weinig vertakten, ruw behaarden 
stengel. De stengelbladen zijn lijnvormig-lang- 
werpig, iets spits, ook ruw behaard. 

De bloemen zijn klein en staan in onbebla- 
derde bloeiwijzen, die meest even lang als of 
iets langer zijn dan de stengel onder het begin 
dier bloeiwijzen. Zij zijn ten slotte lang en los. 
De bloemstelen zijn ten slotte afstaand en korter 
dan de kelk (fig. 128) (iets langer dan bij M. 
arenaria). Deze is met gekromde haren bezet 
en tijdens de vruchtrijpheid een weinig open. 
De bloemkroon is eerst lichtgeel, dan lichtblauw, 
ten slotte hemelsblauw, zij heeft een buis, die Myosotis versicolor 
later dubbel zoo lang als de kelk wordt en een BIER 
uitgeholden zoom. OO en ©. 15-22 cM. Mei—juni. 

Als variëteiten moeten genoemd worden: 
5. grácilis®) Cop. Hierbij is de stengel tot aan de bloeiwijze onvertakt 

en daar meestal voorzien van bijna tegenoverstaande bladen. 
7. multicúlmis*) Cop. Stengel van den voet af vertakt. 

AN d. ládxa®) Cop. Stengel draadvormig, met weinig bloemen. 

1) arenaria — zand. 2) stricta — stijf. 3) arvensis = veld. 4) basiantha — 
aan den voet bloeiend. 5) versicolor — kleurverwisselend. 6) gracilis — slank. 

1) multiculmis — veelhalmig. 8) laxa — losbloemig. 
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Biologische bijzonderheid. Eerst is de kroonbuis slechts 2 mM lang, zoo- 
dat de stempel, die op een bijna 3 mM langen stijl staat, hooger ligt dan 
de helmknopjes, die in het bovenste deel der buis zitten. Nu is de bloem 
dus op kruisbestuiving aangewezen (dan zijn de bloemen geel). Later groeit 
de kroonbuis in de lengte en komen daardoor helmknopjes en stempel op 
dezelfde hoogte te liggen, zoodat nu spontane zelfbestuiving kan plaats 
hebben. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De soort komt in geheel Europa 
op droge, zandige plaatsen voor en is bij ons vrij algemeen. De var. 4. is 

vrij zeldzaam, 7. zeldzaam en ò. alleen bij Sassenheim, Clinge en Hulst 
gevonden. 

M. hispida!) Schldl. (M. collína®) Ehrh., M. strícta®) Fl. B. S.). Ruw 
vergeet-mij-nietje (fig. 129). 

Bij deze soort is de stengel dun, slap, rechtopstaand of opstijgend, meest 
vertakt, evenals de bladen kort ruw behaard. Hij 
is teerder dan bij M. intermedia en slapper dan bij 
M. arenaria. De bladen zijn langwerpig, stomp, 

ook ruw behaard, de onderste zijn gesteeld en 
vormen een roset. 

De bloeiwijzen zijn veel langer dan de stengel 
onder het begin van deze. Zij zijn lang en zeer los, 
tot aan den voet naakt. De bloemen zijn zeer klein 
(1-2 mM). De kelk is ruw met gekromde haren 
en staat bij de vruchtrijpheid open. De bloemkroon 
is licht hemelsblauw, zelden witachtig, zij heeft 

Myosotis hispida een buis, die korter is dan de kelk en een uitge- 

Fig. 129. holden zoom met slippen als muizenoortjes. De 

vruchtstelen (fig. 129) staan horizontaal uit, de onderste zijn bijna even 
lang als de kelk. OO en ©. 7-30 cM.- Mei, Juní. 

Deze soort gelijkt op M. arenaria en M. versicolor, doch is er door de 
langere bloemstelen en den open vruchtkelk gemakkelijk van te onderscheiden. 

Bijzondere vormen zijn: 
£. forma umbrósa*) Cop., een op beschaduwde plaatsen groeiende vorm 

en 7. forma procúmbens”) Cop.,‚ die zodenvormend is. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De soort komt in geheel Europa 
op droge, zandige plaatsen, ook in de duinen voor en is bij ons vrij alge- 
meen. De vorm 4. is bij Diepenveen, Nijmegen, Kuilenburg, Gorsel en op 

Zuid-Beveland gevonden, de vorm 4. bij Deventer, Twello, Haarlem (duin), 

ruïne van Teylingen en op Schouwen (duin). 

M. silvática ®) Hoffm. (M. alpéstris *) Hort.), Bosch-vergeet-mij-nietje 
(fig. 130). 

Deze soort heeft een schuinen, korten wortelstok, waaruit verscheiden 

rechtopstaande, stijve, eenigszins dikke en kantige, al of niet vertakte, 
dicht ruw behaarde stengels komen. De bladen zijn langwerpig of lang- 
werpig-lancetvormig, min of meer spits, ruw behaard, de onderste zijn 

1) hispida — stijfharig. 2) collina —= heuvelbewonend. 3) stricta —= stijf. 
1) forma umbrosa —= beschaduwde vorm. 5) forma procumbens —= neerliggende 

vorm. 6) silvatica —= bosch. 1) alpestris — Alpenbewonend. 
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spatelvormig, gesteeld en vormen een roset, de bovenste zijn zittend met 

breederen voet. 
De bloemen zijn vrij groot (4-8 mM), iets welriekend en staan in onbe- 

bladerde, ten slotte lange en losse, ongevorkte 

bijschermen. De kelk is klein met een buis, die id Pe 
voor het meerendeel gekromde haren draagt. De Nig 
bloemkroon is hemelsblauw, zelden wit, met een ä\ / 

buis, die even lang is als de kelk en een vlakken 
zoom, die langer dan de buis is. De vruchtstelen 

(fig. 130) zijn dun, uitgespreid, de onderste zijn 
2 à 3 maal zoolang als de kelk, deze heeft na 
den vruchttoestand opgerichte, niet samenneigende 

slippen. De vrucht is glad, rondachtig-eirond, iets 
toegespitst, naar buiten bol. ©O en 4. 1,5-4,5 

dM. Mei, Juni. 
Deze soort gelijkt soms veel op M. palustris, Myosotis silvatica 

doch is er gemakkelijk door de beharing, den RE 
dieper gedeelden kelk, de in een roset staande wortelbladen en den vroegeren 
bloeitijd van te onderscheiden. Van M. intermedia, waarmee zij ook ver- 
ward wordt, onderscheidt zij zich door de grootere. bloemen met vlakken 

zoom. 

Biologische bijzonderheden. De helmknopjes staan in de bloemkroon- 
buis samengebogen over den ge- 
lijktijdig rijpen stempel (fig. 131). 
Bezoekende insecten moeten hun 
slurf tusschen de helmknopjes en 
den stempel door bewegen en 
raken daarbij met de eene zijde 
den stempel, met de andere de 
helmknopjes aan, zoodat er kans 
is op kruisbestuiving. Aangezien 

Myosotis silvatica 

ke 5 Fig. 131. 

ZIJ echter meest eenige malen ach- 1 bloem van boven gezien, 2 overlangsche 
Í doorsnede der bloem. 

tereen hun slurf in de bloemen a lichtblauwe zoomslippen, b witte stralen, 

steken, is er ook kans, als ZIJ dit c het gele midden der bloem, d helmknopjes, 
B t 1, f honigkliertjes. 

achtereenvolgens aan verschillende “Stempel { honiskierd 
zijden doen, dat zij zelfbestuiving bewerken. Ook kan deze later spontaan 
plaats hebben, daar dan de eerst zijwaarts gerichte bloem rechtopstaand 
wordt en dus het neervallend stuifmeel op den stempel kan vallen. 

In de bloemen is nog al insectenbezoek waargenomen. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant is in geheel Europa 
in bosschen en op vochtige bergweiden waargenomen. Zij wordt bij ons veel 
als sierplant gekweekt en is vaak verwilderd gevonden. Het is zelfs de 
vraag of de gevonden planten, behalve in Zuid-Limburg en om Nijmegen, 
bij ons niet alle afkomstig zijn van vroegere cultuur. 

M. intermédia!) Lk. (M. sylvática®) Fl. B. S., M. arvénsis®) Fl. B. S). 
Middelst vergeet-mij-nietje (fig. 132). 

Ook deze plant heeft een schuinen, korten wortelstok). De stengel is 
stijf rechtopstaand, eenigszins dik, vertakt (veel meer dan M. silvatica en 

1) intermedia — middelste. 2) sylvatica — bosch. 3) arvensis — veld. 
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de takken liggen meer op den bodem uitgespreid), evenals de bladen kort 

ruw behaard. De wortelbladen zijn omgekeerd eirond, gesteeld en vormen 
een roset, de stengelbladen zijn langwerpig- 
lancetvormig. 

De bloemen zijn vrij klein (2-4 mM) en staan 
in veelbloemige, onbebladerde, ten slotte dunne 
en ijle bloeiwijzen, die korter zijn dan de sten- 
gel onder deze. De kelk is klein, met een buis, 
die voor het meerendeel gekromde haren draagt. 
De bloemkroon is hemelsblauw, met een buis, 

die korter is dan de kelk en een verdiepten 

zoom, die langer is dan de buis. De bloemstelen 
zijn circa dubbel zoo lang als de gesloten vrucht- 
kelk, zij zijn ten slotte horizontaal afstaand 

Myosotis intermedia (fig. 132). De deelvruchtjes zijn scherp driekant, 
Fig. 132. toegespitst. OO, ook O, zelden 2. 1,5-6 dM. 

Mei_—Herfst. 

Als variëteiten moeten genoemd worden: 
5. silvéstris*) Schld. (umbrósa=) Cop.). Plant hooger, meer vertakt. 

Wortelbladen tijdens den bloeitijd nog groen. 
7. grácilis®) Cop. (agréstis*) Schldl.?) Stengel korter, teerder. Bladen 

kleiner. 

ò. stricta®) Cop. Stengel korter, stijf, onvertakt. 

Biologische bijzonderheden. Daar in de bloemen (fig. 133) de stempel op 

dezelfde hoogte ligt als de meeldraden, raakt een 
bezoekend insect met tegengestelde zijden van zijn 
slurf deze deelen aan en heeft daardoor bij achter- 
eenvolgend bezoek in verschillende bloemen allicht 
kruisbestuiving plaats. Voor zelfbestuiving door de 
insecten, zooals die bij M. silvatica is beschreven, 
is hier weinig kans, daar het helmbindsel hier naar 

Myosotis intermeaia boven in een breed verlengsel uitloopt, dat over de 
helmknopjes ligt. Daardoor zal de top van de slurf, 

1 Overl he d d 5 E 8 5 
der bloem. 2 helmknopje die naar binnen dringt, geen stuifmeel ontvangen en 
met helmbindsel. Í Wreteekenisider eters als zal dus, al raakt die top den stempel, deze daaraan 
in fig. 131. toch geen stuifmeel afgeven. 

Spontane zelfbestuiving kan later, evenals bij M. silvatica plaats hebben. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in geheel Europa 
op droge, zandige plaatsen voor. De var. 4 is bij Kampen, Zwolle, 
Deventer, Voorst, Ruurlo, Amsterdam, Leiden, Ubbergen en Weurt ge- 

vonden, de var. 7. bij Goes en d. aan den Sloterweg bij Amsterdam. 

Familie 93. Solanaceae Juss. Nachtschaden. 

Kruidachtige of houtige, meest vergiftige gewassen. Bladen verspreid, 
meest enkelvoudig, zonder steunbladen. Bloemen verschillend gekleurd en 
op verschillende wijze gegroepeerd, regelmatig of iets onregelmatig. Kelk, 

1) silvestris —= bosch. 2) umbrosa — beschaduwd. 3) gracilis — slank. 

1) agrestis — wildgroeiend. 5) stricta — stijf. 
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althans aan den voet blijvend, met 5 insnijdingen. Bloemkroon eenbladig, 
afvallend, in den knop gevouwen of dakpansgewijze liggend, met 5 gelijke 
of iets ongelijke lobben of slippen. Meeldraden meest 5, op de bloemkroon 
ingeplant en met de insnijdingen er van afwisselend. Stijl 1 met een of een 
2-lobbigen stempel. Vruchtbeginsel bovenstandig, meest uit 2 vruchtbladen 

opgebouwd. Vrucht een meest 2-hokkige bes of doosvrucht met veelzadige 
hokjes en dikke, aan het tusschenschot staande zaaddragers, van welke 
soms in het onderste deel der vrucht nog valsche tusschenschotten naar 
den wand gaan, waardoor de vrucht 4-hokkig wordt. Zaden met veel, 

vleezig kiemwit. Kiem meest gekromd. 

Overzicht van de groepen der Solanaceae. 

A. Vrucht meest een 2-hokkige bes, zelden droog, niet openspringend. 
Groep Solaneae Endl. 

Gesl. Lycium, Solanum, Salpichroa, Nicandra, Physalis, Atropa. 

B. Vrucht een 2-hokkige, overdwars openspringende doosvrucht. 
Groep Hyoscyameae Endl. 

Gesl. Hyoscyamus, Scopolia. 

C. Vrucht een beneden 4-hokkige, boven 2-hokkige doosvrucht, zeldzamer een bes. 
Groep Datureae Endl. 

Gesl. Datura. 
D. Vrucht een 2-hokkige doosvrucht, wier kleppen ten slotte van het tusschenschot los- 

laten, aan den voet meest door een onderstandige, klierachtige schijf omgeven. 
Groep Nicotianeae Endl. 

Gesl. Nicotiana, Petunia. 

Biologische bijzonderheden. De meeste der tot deze familie behoorende 
planten zijn zeer vergiftig, door de aanwezigheid van alkaloïden er in. Zij 
zijn daardoor goed beschut tegen het opvreten door dieren, al zijn er ook 
onder deze, die van het vergif geen last hebben, zoo b.v. de rups van den 

doodshoofdsvlinder, die vooral op aardappelloof leeft. 
De bloemen zijn bijna alle proterogynisch. Bij de meeste schuiven de 

op de bloemkroon ingeplante meeldraden, wier helmknopjes eerst onder 
den stempel staan, doordat de bloemkroon zich tijdens-den bloeitijd ver- 
lengt, tot bij de stempellobben en kan zoo ten slotte zelfbestuiving plaats 

hebben (Lycium, Hyoscyamus, Nicotiana, Physalis, Scopolia). 
De helmhokjes springen met kleine spleten open, zoodat het lijkt of zij 

met poriën opengaan. 
De bloemen bevatten òf geen honig (Solanum) òf deze is verborgen 

(Lycium), terwijl er ook soorten zijn, die alleen voor de bestuiving door 
hommels (Atropa, Scopolia) of door vlinders (Nicotiana) geschikt zijn. 

De honig wordt door een schijf, die onder het vruchtbeginsel ligt, afge- 

scheiden. 

Voorkomen. Onder de meer algemeen voorkomende soorten is slechts 

één hygrophyt nl. Solanum Dulcamara, verder een paar boschplanten, 

Physalis Alkekengi en Atropa Belladonna, doch de meerderheid bestaat uit 

ruderaalplanten, die een groote hoeveelheid stikstof, in den vorm van 

nitraten in den bodem noodig hebben, nl. Solanum nigrum, Hyoscyamus 

niger en Datura Stramonium. 

Tabel tot het determineeren der geslachten der Solanaceae. 

A. Helmknopjes samenneigend (soms iets samenklevend). Vrucht een bes. 

a. Bloemkroon klokvormig, lichtblauw, aan den voet wit. Kelk 5-deelig, 5-kantig, 

na den bloeitijd vergroot. Bes zonder sap, 3-5-kantig. Bloemen alleenstaand. 
Nieandra blz. 114. 
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b. Bloemkroon stervormig of bijna stervormig. 

aa. Bloemkroon schijnbaar in schermvormige trossen. Kelk tijdens den vruchttijd 

niet vergroot. Helmknopjes zich meest aan den top met 2 poriën openend. 

Solanum biz. 109. 
bb. Bloemen alleenstaand, zelden 2-3 bijeen. Helmknopjes met overlangsche 

spleten openspringend. Kelk klokvormig, kantig, 5-deelig, later opgeblazen, 

menierood, de roode bolronde bes omsluitend. Bloemkroon breed klok-ster- 

vormig: met 5 bochten. … 5 oe etn oe eet oe Bhysalisnbizanen 
B. Helmknopjes niet samenneigend. 

a. Heesters. Bloemkroon trechtervormig met vlakken zoom. Kelk kort klokvormig 

2-lippig of ongelijk 3-5-tandig. Vrucht een bes . . . . . . : Lycium blz. 108. 

b. Kruidachtige planten. 

aa. Bloemkroon min of meer geplooid, met een meest gelijkmatig 5-lobbigen of 

5-spletigen zoom. 

aaa. Kelk blijvend. 

a. Vrucht een bes. Bloemkroon iets vleezig, buisvormig met iets ver- 

nauwde keel of trechtervormig. Kelk 5-deelig, zelden 5-spletig. 

Salpichroa blz. 114. 
Pf. Vrucht een 2-kleppige doosvrucht. 

aa. Kelk 5-spletig. Bloemkroon trechter- of trompetvormig. Bloe- 

men ín pluimen of trossen. Doosvrucht met 2-tandige of 

Zespletige kleppenrs 5 ENICOb ana 

PP. Kelk 5-deelig. Bloemkroon trechtervormig met verlengde buis. 

Kleppen der doosvrucht ongedeeld. Bloemen alleenstaand. 

Petunia blz. 120. 
bbb. Kelk bijna geheel afvallend. Bloemkroon trechtervormig, wit, zeldzamer 

violet. Doosvrucht stekelig, 4-kleppig . . . . . . Datura blz. 118. 

bb. Bloemkroon niet geplooid. Ë 

aaa. Kelk 5-tandig. Vrucht een doosvrucht, die met een dekseltje openspringt. 

a. Bloemkroon uitgespreid trechtervormig met ongelijk 5-lobbigen zoom, 

geel, meest violet geaderd . . . . . . . Hyoscyamus blz. 117. 

P. Bloemkroon rolrond-klokvormig, onduidelijk 5-lobbig, van buiten 

bruin, van binnen olijfgroen … . ... Scopolia blz. 118. 

bbb. Kelk 5-deelig, tijdens den vruchttijd nauwelijks vergroot, uitgespreid. 

Bloemkroon rolrond, klokvormig, bruin. Vruchteen bes. Atropa blz. 115. 

4 

1. Ly’cium!) L. 

L. halimifôlium 2) Mil. (L. bárbarum”) Koch). Boksdoorn (fig. 134). 
Deze heester is kaal, sterk vertakt en vaak gedoornd. Hij heeft slanke, 

hangende, iets hoekige takken. De bladen zijn 
langwerpig-lancetvormig, vlak, zij zijn geleidelijk 
in den steel versmald, grijsgroen, gaafrandig. 

De bloemen zijn vrij groot, meest lila-purper- 
kleurig, zij staan alleen of in zittende bijschermen 
in de bladoksels. De stelen der bloemen zijn korter 
dan de bladen, in wier oksels zij staan. De kelk 
(fig. 134) is kort, klokvormig 2-lippig met onge- 
deelde of 2-3-tandige lippen, ten slotte tegen de 
vrucht aangedrukt. De bloemkroon is 3 maal zoo 
lang als de kelk, trechtervormig met smalle buis. 
en uitgespreiden, 5-lobbigen zoom, met langwer- Lycium halimifolium 

Fig. 134. pige, uitgespreide of omgebogen slippen, die even 

lang zijn als de buis. De 5 meeldraden steken ver uit en zijn aan den 

1) van Lycië, provincie in Klein-Azië, waar de plant, die oorspronkelijk zoo heette, nl. 

Ruscus Hypophyllum groeide. Daar lykion doorn beteekent, is waarschijnlijk de naam op 

deze plant overgebracht, omdat de takken stekelig zijn. 2) halimifolium — Halimus- 

bladig. 5) barbarum — vreemd. 
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voet der helmdraden sterk gebaard, de helmknopjes neigen niet samen en 
openen zich met overlangsche spleten. De vrucht (fig. 134) is een lang- 
werpige, 10-12 mM lange, scharlakenroode, 2-hokkige bes. ft. 1-3 M. 

Mei—Herfst. 

Biologische bijzonderheden. In het voorjaar ontstaan lange, roedevormige 
loten, die hun weg tusschen de takken van andere gewassen vinden en aan 
hun vrije einde te voorschijn komen. Des zomers gaat de slanke, dunne 
stengel in hout over en uit de oksels der hoogere bladen komen onder 
bijna rechte hoeken bebladerde zijtakken, die in 

een stijven doorn eindigen. Het bovenste stuk 
van de loot heeft zich over een der takken, 
waartusschen het door is gegroeid, heengebogen 
en wordt zoo vast gehouden. 

De honig zit in de bloemen op de gewone 
plaats en is door de haren aan de helmdraden Lycium halimifolium 

beschut tegen insecten, die honig zouden willen dS 
e of 1 bloem recht van voren gezien, 
likken, zonder bestuiving te kunnen bewerken. 2 overlangsche doorsnede der 

De donker-violette lijnen op de lila-violette ier B eten 
bloemkroon (fig. 135) vormen een honigmerk. 

De bloemen zijn homogaam. Helmknopjes en stempel staan meest even 
hoog, doch vaak is de stempel over de meeldraden gebogen en anders 
staat hij er vlak naast, zoodat bij insectenbezoek kruis- en zelfbestuiving 
en bij uitblijvend insectenbezoek spontane zelfbestuiving kan plaats hebben. 

Behalve door zaad, vermenigvuldigt zich deze plant ook sterk ongeslach- 

telijk door wortelknoppen aan de horizontale wortels. 
De zaden uit de overrijpe bessen blijven wel aan dieren hangen en 

worden zoo verspreid. 

Voorkomen. De plant is afkomstig uit China, doch is in ons land ín 
heggen aangeplant. Zij is vooral in de duinstreken verwilderd, doch bijna 
uitsluitend in de Zuid-Hollandsche en Zeeuwsche duinen en verder bij 

Nijmegen en in Limburg. 

2. Solánum!) L. Nachtschade. 

Kelk met 5 uitgespreide slippen, ten slotte tegen de vrucht sluitend. 
Bloemkroon ster- of wijd trechtervormig met korte buis en zeer open, 

geplooiden zoom met 5 lobben. Meeldraden 5 met rechtopstaande, samen- 

neigende, sterk uitstekende helmknopjes, die zich meest aan den top met 
2 poriën openen. Stijl 1 met stompen stempel. Bes 2-hokkig, bol- of eirond. 

Bloemen vrij groot, wit of lila, in soms gaffelvormig beginnende, meestal 
schermachtige, ongevorkte bijschermen, die eigenlijk eindelings staan, 
maar door vergroeiing der takken met de hoofdas en het ten deele ver- 
groeid zijn van den bladsteel van het schutblad er mede, schijnbaar onregel- 
matig zijstandig worden. 

Bladen enkelvoudig of samengesteld, gesteeld, vinnervig. Kruidachtige 
of houtige planten. 

De kruidachtige deelen dezer planten bevatten een alkaloid: solanine en 
zijn daardoor min of meer vergiftig. 

’ 1) volgens sommigen van het Latijnsche solare: woest maken, als door een zonnesteek 

getroffen, volgens anderen van solamen: troostmiddel, om de kalmeerende eigenschappen. 

Beide afleidingen schijnen gezocht. 
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Tabel tot het determineeren der soorten van het geslacht Solanum. 

A. Helmknopjes door het vliezige, boven de hokjes verlengde helmbindsel vergroeid, van 
binnen met een lengtespleet openspringend. Bladen afgebroken oneven gevind met 

vinspletige, ingesneden blaadjes. Bloemen ín lange, ongevorkte bijschermen met onder 
de bloemen gelede, ten slotte teruggebogen bloemstelen. Stengel kruidachtig. Bloem- 

kroon evenlang als de kelk. Vrucht veelhokkig, gegroefd. S. Lycopersicum blz. 110. 

B. Helmknopjes vrij, met 2 gaten aan den top openspringend. 

a. Helmknopjes kort, dik, hunne openingen zoo groot als de hokjes, meest naar 

binnen gekeerd. Planten zonder stekels. Bloemen regelmatig. Vrucht niet door 
den kelk bedekt. 

aa. Bladen afgebroken oneven gevind met eironde blaadjes. Bloemen in gaffel- 

vormig beginnende bijschermen. Bloemstelen geleed, ten slotte teruggeslagen. 

Bloemkroon 5-hoekig. Bloeiwijze langgesteeld. Bloemkroon dubbel zoo lang 

als de kelk. Onder den grond knollen vormend. . …. S. tuberosum blz. 110. 

bb. Bladen ongedeeld of ingesneden. Bloemkroon 5-deelig of 5-spletig. 
aaa. Plant kruidachtig. Vrucht bolrond. 

a. Donkergroen, verspreid met naar binnen gekromde of iets afstaande 

haren bezet of bijna kaal. Bloemen in kortgesteelde, schermachtige 

bijschermen. Vruchtstelen aan den top verdikt, ten slotte neerge- 

bogen soe «Se nISFUMED Zn 

f. Dicht afstaand, Valke viltig r ruw BE . … S, villosum biz. 112. 

hhb. Heesterachtig. Vrucht eirond. Bladen langwerpig-eirond. Bloemen in 

langgesteelde, pluimachtige bijschermen. Vruchtstelen aan den top ver- 

dikt, nauwelijks knikkend. . . . . . . . . S. Dalcamara biz. 112. 

b. Helmknopjes verlengd, aan den top versmald, met kleine, naar boven of buiten 

gekeerde gaten openspringend. Plant stekelig. Bladen enkel of dubbel vinspletig. 
Meeldraden en stijl teruggebogen. Vrucht een bes, ingesloten door den sterk ge 

doorndentkell&sn 174 Wins TAN ELN NL el et bee AS OSE atm DZ 

S. Lycopérsicum !) L. Tomaat. 
Deze plant is klierachtig behaard, daartusschen staan langere haren. De stengel is kruid 

achtig en slap. De bladen zijn van onderen grijsgroen, met langwerpige, vinspletig inge- 
sneden blaadjes. 

De bloemen zijn meest meer dan 5-tallig, zij hebben een bloemkroon, die geel en even 

lang als de kelk is. De vrucht ís glanzend scharlaken- 

rood, zelden geel of wit, veelhokkig, neergedrukt bol- 

rond, van groeven voorzien. ©. 6-12 dM. Juli— October. 

Voorkomen. De plant ís inheemsch in Tropisch 

Amerika, doch wordt bij ons vaak om de eetbare 

vruchten gekweekt en is verwilderd gevonden bij Haar- 

lem, Rotterdam, Roermond en ’s-Gravenhage. 

S. tuberósum?) L. Aardappel (fig. 136). 
Deze plant is kort behaard. De stengel is krachtig, 

meest rechtopstaand, kantig, vertakt. De bladen zijn 
oneven, afgebroken gevind en bestaan uit 7-11 eironde, 

toegespitste blaadjes, met een scheeven, vrij vaak hart- 

vormigen voet. Zij zijn van onderen grijs kort behaard. 

De bloeiwijzen zijn langgesteeld, de bloemen vrij 

groot. De kelk is vrij groot en draagt lancetvormige 

lobben. De bloemkroon is dubbel tot 3 maal zoo lang 

als de kelk, 5-hoekig, wit, lila of violet. De vrucht- 

stelen zijn niet verdikt. De vrucht is groen, bolrond. 

4. 6-12 dM. Juni—Augustus. 

Biologische bijzonderheden. De bloemen hangen des 

nachts, over dag richten zij zich op, zoodat de bloem- 

Solanum tuberosum kronen bijna rechtop komen te staan. Ook sluiten zij 
Fig. 136, zich des nachts en bij regen, zoodat het stuifmeel goed 

a bloem, b meeldraad, ec vrucht. beschut is. 

Uit de bloemkroon steken de 5 gele, kegelvormig samenneigende helmknopjes recht naar 

1) Lycopersicum = wolfsperzik. 2) tuberosum — knolvormig. 
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voren en omsluiten den stijl, wiens stempel er uitsteekt en iets naar beneden is gebogen. 

De helmknopjes openen zich aan den top en laten bij het stooten er tegen iets stuifmeel vallen. 

In de bloemen is geen honig en de hoeveelheid stuifmeel is ook niet groot, zoodat er dan 

ook weinig insecten heen komen. Komen zij, dan wordt eerst de stempel aangeraakt, zoodat 

dan kruisbestuiving verzekerd is. Spontane zelfbestuiving heeft echter ook plaats, doordat 

er stuifmeel aan de bloemkroon blijft hangen en als deze bij het sluiten zich naar binnen 

plooit, komt dit met den stempel in aanraking. Ook kromt zich ten slotte de stijl vaak 

zoo sterk, dat de stempel in de vallijn van het stuifmeel komt te liggen. 

De ongeslachtelijke vermenigvuldiging door middel van de knollen, die aan zijwaartsche 

uitloopers van het onderaardsche stengeldeel ontstaan, is bij deze plant zeer sterk. Zelfs 

bloeien verschillende aardappelsoorten in het geheel niet. 
Een schimmel, Phytophora infestans, veroorzaakt de bekende aardappelziekte en komt 

vooral in vochtige zomers voor. 

Voorkomen. De plant groeit in het wild in de Cordilleras van Chili en Bolivia. Door 

de Engelsche zeevaarders Walter Raleigh (1584) en Francis Drake (1586) is zij naar Europa 

overgebracht en wordt bij ons eerst sedert de 18e eeuw meer gekweekt. Dit kweeken is 

nu algemeen geworden en wel worden de knollen gegeten en tevens worden er alkoholische 

dranken, aardappelmeel en aardappelstroop uit bereid. Hier en daar is de plant verwilderd 

gevonden. De knollen wisselen zeer sterk in vorm en grootte, ook in kleur (soms zijn ze 

rood of violet). 

Volksnamen. De naam aardappel is met alle mogelijke dialectische verscheidenheden 

het meest algemeen. Verder spreekt men in Twente en den Achterhoek van Gelderland 

van toffels, in de laatstgenoemde streek ook van katoffels, op de Veluwe en in de Betuwe 
van piepers, ook in Waterland, het Oostelijk deel van Noord-Brabant en in Zeeuwsch- 
Vlaanderen, in Limburg, op Walcheren en in Zeeuwsch-Vlaanderen van patatten, in Zuid- 

Limburg van trokeraten, op Walcheren van paetozen, in Zuid-Limburg, Zuid-Holland en 
Zeeland van petaten. 

S. nigrum!) L. Zwarte nachtschade (fig. 137). 

Deze plant is donkergroen, verspreid met naar binnen gekromde of iets 
afstaande haren bezet of bijna kaal. De stengel is 
vertakt, met min of meer duidelijk kantige, aan de 
kanten vaak knobbelig getande, rechtopstaande of 
liggende takken. De bladen zijn eirond of bijna drie- 
hoekig, wigvormig in den steel versmald, toegespitst, 
afstaand bochtig getand, zeldzamer gaafrandig. 

De bloemen zijn tamelijk klein (6-8 mM) en staan 
in kortgesteelde, schermachtige, ongevorkte bijscher- 

men. De kelk is bijna onbehaard, 5-spletig met af- 
geronde lobben. De bloemkroon is bijna onbehaard, 
stervormig, 5-deelig, omstreeks dubbel zoo lang als / 
de kelk, wit met ei-lancetvormige, toegespitste slip- Sclanmi es 
pen. De vruchtstelen zijn aan den top verdikt, ten Fig. 137. 
slotte neergebogen. De vrucht (fig. 137) is zwart, 2-hokkig, glanzend, 
klein. ©. 7-30 cM. Juni—Herfst. 

De volgende variëteiten zijn bekend: 
3. Memphiticum) Martius. Stengel en bladen donkerviolet aangeloopen. 

Bloemkroon van buiten violet. 
7. chlorocárpum®) Spiller. Rijpe vrucht fraai groen. 
d. húmile*) Bernh. Rijpe vrucht was- tot groengeel. Stengel liggend, 

takken rechtopstaand. Bloemen grooter. 
Ook is nog bekend een var. rubrum”) Mill. met roode bessen. 

Biologische bijzonderheid. De bloemen bevatten geen honig, zijn homo- 

1) nigrum — zwart. 2) Memphiticum — uit Memphis (Egypte). _ 2) chlorocarpum — 
groenvruchtig. t) humile — laag. 5) rubrum — rood. 
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gaam, schuin of geheel naar beneden gericht en des nachts gesloten. 
Overigens zijn zij ingericht als bij S. tuberosum. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De soort komt in geheel Europa 
aan wegen, op mesthoopen en akkers voor en is bij ons algemeen. De 
var. £. is bij Amsterdam gevonden. Of de var. 7. en d. gevonden zijn, is 
niet zeker. Waarschijnlijk zijn vroeger alle kleine ex. tot de var. d. gebracht 
en tot 7. ook wel ex. van S. nigrum met nog onrijpe bessen. De var. 
rubrum is te Keer (L.) gevonden. 

Volksnamen. Behalve zwarte nachtschade wordt de plant ook honds- 

bessen (Friesland, West-Friesland, Veluwe), nachtscha (Twente, Salland, 
Zuid-Limburg, Goeree), papekul (Salland), belladonna (Veluwezoom), dol- 
bes (Salland, Zuid-Holland), dolle beien (Groningen, Noord-Overijsel, 

Twente), eppeltjesgood (Achterhoek van Gelderland), kattebeien (Texel), 
koorddansers (Voorne, Beierland, Zuid-Beveland), kersjes en walschot 
(Tholen), groene beiers, pappelmeie, zwarte beiers en zwarte nacht (Wal- 
cheren), blauwkoppen (Zuid-Beveland) en borstelbeiers (Land van Hulst) 
genoemd. 

S. villósum !) Lmk. Donsnachtschade (fig. 138). 

Deze plant riekt sterk naar muskus en is dicht afstaand, bijna viltig ruw behaard. De 

stengel is meest rechtopstaand, sterk vertakt, bijna rolrond, 

zwak kantig, vooral naar boven, evenals de bloemstelen en 

kelken, door tal van afstaande, gelede klierharen dicht be- 

haard. De bladen zijn eirond, vrij spits, gesteeld, bochtig 

getand. 

De bloemen zijn wit, vrij klein en staan in schermvormige, 

armbloemige bijschermen… De kelk is sterk behaard, 5-sple- 

tig, blijvend, met eironde lobben. De bloemkroon is 2-4 

maal zoo lang als de kelk, viltig, met korte buis en diep 

5-spletigen, vlakken zoom, die later iets teruggeslagen is. De 

bloemsteeltjes zijn aan den top verdikt, neergebogen. De 

vrucht (fig. 138) is saffraangeel, bijna bolrond, klein. De 

zaden zijn eirond, samengedrukt. ©. 7-45 cM. Juni—Herfst. 
Deze soort onderscheidt zich vooral van S. nigrum, doordat 

Solanum villosum de bladen, die bij de laatste meer vliezig zijn en bij het 

Fig. 138. drogen bijna zwart worden, hier lichter en dunvliezig zijn en 
bij het drogen geelgroen worden. Ook heeft S. nigrum meestal geen of een geringen mus- 

kusachtigen geur, terwijl die bij deze zeer onaangenaam en karakteristiek is. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in Midden- en Zuid-Europa voor 

op dezelfde plaatsen als de vorige. In ons land werd zij opgegeven als gevonden te zijn 

bij Maastricht en bij Utrecht, doch die opgaven zijn waarschijnlijk foutief. Nu is zij echter 

bij Amsterdam gevonden. 

S. Dulcamára?) L. Bitterzoet (fig. 139). 
Deze plant heeft een houtigen, windenden (soms rechts, soms links), 

kantigen, meest kalen stengel. De schors is bitter, het hout zoet van 
smaak. De takken zijn kruidachtig, eylindrisch en winden ook een weinig. 
De bladen zijn gesteeld, langwerpig-eirond, gaafrandig, spits of toegespitst, 
aan weerszijden verspreid kort behaard, vaak met hartvormigen voet, de 
bovenste vaak spiesvormig of zelfs geoord-drietallig. 

De bloemen staan in langgesteelde, pluimachtige, knikkende, gaftelachtig 
beginnende, ongevorkte bijschermen en zijn tamelijk klein (12-20 mM). De 
kelk is klein, groen met 5 korte lobben. De bloemkroon is stervormig, 

1) villosum — donzig. 2) Dulcamara — zoetbitterkruid. 
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S-slippig met lancetvormige, toegespitste, meest teruggeslagen slippen. 
Hare kleur is violet, aan den voet der slippen met aan weerszijden een 
groene, wit gezoomde vlek, zelden wit. De helm- 

knopjes zijn geel. De vruchtstelen zijn aan den top 
verdikt, aan den voet geleed, nauwelijks knikkend. 
De bessen (fig. 139) zijn 2-hokkig, eirond of ellip- 
tisch, rood. P. 3-18 dM. Juni—Augustus. 

Biologische bijzonderheden. De eenige inlandsche 
windende planten, wier stengels houtig worden, zijn 
Clematis, Lonicera en deze plant. 

De bloemen rieken aangenaam, doch bevatten geen 

honig, hoewel de napvormige voet der bloem er zoo 
glanzend uitziet, alsof hij met een laag honig bedekt 
is. Dit komt, doordat de rand van dien voet rondom 

E 55 d Solanum Dulcamara 
bezet is met paarsgewijze op de kroonslippen staande, Fig. 139. 
groene, met wit omzoomde knobbels, die er zoo 

vochtig uitzien, als waren het nectariën. Zij veroorzaken mede, dat de 
bloemkroon, die verder violet gekleurd is en waarop de goudgele kegel 
der helmknoppen loodrecht staat, sterk opvalt. Werkelijk komen vliegen 
naar deze schijnbare nectariën en belikken ze. Doen ze dat achtereen- 
volgens in verschillende bloemen, dan bewerken ze kruisbestuiving. Volgens 
sommige onderzoekers is echter het afgescheiden vocht werkelijk honig- 
houdend. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in geheel Europa 
op vochtige plaatsen in kreupelhout en langs wateren voor, ook op oude 
muren. Bij ons is zij ook algemeen. Zij werd en wordt nog al eens ge- 
bruikt tegen jicht, koorts en verschillende andere kwalen. 

Volksnamen. Het aantal volksnamen voor deze plant in gebruik, is legio. 
Het meest algemeen zijn de namen wild zoethout, elfrank, bitterzoet, 
kwalster en kwalsterhout, die met verschillende dialectische verscheiden- 

heden gehoord worden. Verder in Groningen en Friesland hondebeishout, 
in Friesland hondebeistal, hondemizel en wielewrang (wilde wrange), in 
Groningen stinkhout, aldaar en in de Graafschap Zutphen rekop, in het 
Noorden van Drente schatholt, bij Zwolle slugter, in Twente, Salland en 

de Graafschap Zutphen dolkruid, doode bessen, hennebèêze, henneblôme, 
op Terschelling bittertak, in Zuid-Holland dollebes, kersthout en seringhout, 

in de Duinstreek valshout, in Noord-Limburg kalfkruid, in het Westen van 
Noord-Brabant oud mannetjeshout, op Goeree paardezoethout, op Voorne, 
Beierland en Schouwen walschot. 

S. rostrátum ') Dun. Stekeinachtschade. 
Deze plant is grijs of geelachtig. De stengel is beneden wat houtig en is dicht gestekeld. 

De bladen zijn dubbel of enkel viaspletig. 
De bloemen zijn geel (2 cM in middellijn). Zij hebben een bloemkroon met korte, breed 

eironde lobben, teruggebogen meeldraden en stijl. De helmknopjes zijn lijn-lancetvormig, 

ongelijk, naar den top versmald, het onderste veel langer, breeder, met krommen snavel. 

De vrucht is een bes, die ingesloten is door den sterk gedoornden kelk. O. 36 dM. 

Augustus, September. 

Voorkomen. De plant behoort thuis in Noord-Amerika, doch is bij ons op tal van plaatsen 

aangevoerd waargenomen. Zij schijnt echter niet stand te houden. 

I) rostratum — gesnaveld. 

HEUKELS, Flore. UI. 8 
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3. Salpíchroa!) Miers. 

S. rhomboidea ®) Miers. Salpichroa (fig. 140). 
Deze plant heeft een beneden iets houtigen, neerliggenden stengel met groene, iets vier- 

kante, behaarde takken. De bladen zijn eirond-ruitvormig, aan den voet scheef in den 

bladsteel versmald, van boven behaard en berijpt, van onderen 
lichter van kleur en glad. 

De bloemen staan alleen op stelen, die bijna in de bladoksels 

staan. Zij hangen iets. De kelk is blijvend, 5-deelig, zelden 5- 
spletig, bij vruchtrijpheid nauwelijks vergroot met opgerichte, els- 
vormige slippen. De bloemkroon is afvallend, iets vleezig, buis- 

vormig met iets vernauwde keel of trechtervormig, de 5-spletige 

zoom is wat geplooid, de lobben zijn langwerpig-lijnvormig, terug- 

geslagen. Er zijn 5iets uitstekende meeldraden, die wat samenneigen 

Salpichroa rhomboidea en op de bloemkroon zijn ingeplant. Zij hebben langwerpige, gele 
Fig. 140. helmknopjes. De stijl is draadvormig met knopvormigen stempel. 

OVEldnE che doorsnede De vrucht is een eirond-langwerpige, 2-hokkige bes, die door den 
Ee blijvenden stijlvoet gekroond is. De zaden zijn talrijk, behaard, 

samengedrukt, met korrelige zaadhuid. 2. 

Voorkomen. De plant behoort thuis in Zuid-Amerika, doch is bij ons te Rotterdam aan 

de Maaszijde, aangevoerd, gevonden. 

4. Nieándra®) Adans. 

N. physaloides ®) Gaertn. Nicandra (fig. 141). 

Deze plant is onbehaard en heeft een onaangenamen geur. De stengel 

is rechtopstaand, gaffelvormig vertakt, met kantige takken. De bladen zijn 
eirond of langwerpig-eirond, meest met 
wigvormigen voet in den bladsteel over- 
gaand, zeldzaam met afgeknotten voet, 

meest bochtig getand. De bovenste bladen 
zijn meest tegenoverstaand. 

De bloemen zijn eind- en gaffelstandig, 
vrij groot, lichtblauw met witten voet. De 
kelk is diep 5-deelig, met breed ovale, spits 
toeloopende, later grooter en harder wor- 
dende, netvormig geaderde slippen, die aan 

f weerszijden onder den voet als pijlvormig 
a verlengd zijn en de vrucht bedekken. De 
d bloem in' doorsnede. bloemkroon is klok- of klok-trechtervormig, 

met een geplooiden, iets gelobden zoom. 
Meeldraden zijn er 5 met zich overlangs openende helmknopjes. De vrucht 
is een 3-5-hokkige, bruine, bijna bolronde bes. De vruchtkelk is knikkend. 
©. 3-12 dM. Juli—October. 

Biologische bijzonderheden. De bloemen zijn slechts op den vollen middag 
open. De meeldraden vormen een hollen kegel over den honigafscheidenden 
bloembodem. 

Zelfbestuiving heeft plaats, doordat de lange helmdraden een halven 
cirkeldraai tegen het einde van den bloeitijd maken en daardoor de helm- 
knopjes zich naar den stempel ombuigen. Merkwaardig is hier, zoowel als 
bij Atropa, dat de stuifmeelkorrels zoo spoedig stuifmeelbuizen moeten 

1) Beteekenis onbekend. 2) rhomboidea — ruitvormig. 5) Naar Niíkandra 

Kalophonios, die in de 2e eeuw v. C. de leer der vergiften in 2 gedichten, de Theriaka en 

de Alexipharmaca beschreef. 4) physaloides — physalisachtig. 
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vormen, daar reeds 1 uur na de bestuiving de stempel bruin wordt, ver- 

welkt en met den stijl afvalt. 

Voorkomen. De plant is in Peru inheemsch en wordt bij ons wel als 
sierplant in tuinen gekweekt. Men heeft haar vrij zeldzaam op vuilnis- 

hoopen gevonden. Waarschijnlijk is zij daar verwilderd, misschien ook een 
enkele maal aangevoerd. 

5. Phy'’salis!) L. 

P. Alkekéngi ?) L. Jodenkers (fig. 142). 
Deze plant heeft een kruipenden wortelstok en een rechtopstaanden, vaak vertakten 

kantigen stengel, die evenals de bloemstelen en kelken behaard is. De bladen zijn gesteeld 

eirond, spits of toegespitst, vrij vaak bochtig getand, de bo- 

venste staan 2 bijeen, doch dan is het eene blad kleiner dan 

het andere. 

De bloemen (fig. 142) zijn vrij klein, wit, alleenstaand, 

gesteeld, rechtopstaand of iets knikkend. De kelk is klein, 

groen, behaard, eerst klokvormig, met toegespitste, afstaande, 

lancetvormige slippen, later zeer groot, eirond, netaderig, 

scharlakenrood, vooral van binnen als bestoven, de vrucht 

omgevend, zonder haar aan te raken. De bloemkroon is ster- 

vormig, heeft bijna geen buis en een trechtervormigen, ge- 

plooiden zoom, met 5 korte lobben. De slippen zijn rond- 
achtig-eirond, spits. Er zijn 5 meeldraden, die op de 
bloemkroon zijn ingeplant en eerst samenneigende, later uit- 

eenstaande, overlangs openspringende helmknopjes hebben. 

De helmdraden zijn beneden dicht behaard en staan zoo over 
de plooien, dat deze bijna tot buizen worden. De vrucht- 

stelen zijn neergebogen. De vrucht (fig. 142) is bolrond, oranje 

gekleurd, 2-hokkig, zoo groot als een kers. %. 2-5 dM. Juni—Augustus. 

Physalis Alkekengi 

Fig. 142. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in Midden- en Zuid-Europa op 
kalkgrond voor en wordt in tuinen gekweekt. Vooral in de laatste jaren wordt zij meer 
gekweekt, omdat de vruchtkelken als decoratiemateriaal dienen. De zuurachtig bittere 
vruchten zijn niet vergiftig. De plant is bij ons een paar malen verwilderd gevonden bij 
Apeldoorn, Maurik en Rotterdam. 

Volksnamen. De plant wordt in Oost-Drente en Noord-Limburg lampionplant genoemd, 
in Salland jodenbrood, op de Veluwe ballonplant, in West-Friesland, op Walcheren en in 

Zeeuwsch-Vlaanderen jodenkers, op Walcheren Chineesche lampionbloem, op Zuid-Beveland 
keesjes over zee, in het Land van Hulst oranjeappeltjes. 

6. A'tropa®) L. 

A. Belladónna®) L. Doodkruid (fig. 143). 
Deze onaangenaam riekende plant heeft een dikken, vertakten wortelstok, 

waaruit een rechtopstaande, vertakte stengel komt, die vooral naar boven, 
evenals de bladen, klierachtig zacht behaard is. De bladen zijn eirond of 
eirond-langwerpig, kort gesteeld, in den bladsteel afloopend, toegespitst, 
gaafrandig. De bovenste bladen staan tegenover elkaar en zijn ongelijk. 

De bloemen zijn vrij groot (2-3 cM), okselstandig, alleenstaand of 2 bijeen, 
gesteeld, knikkend. De kelk is behaard, tot op °/3 zijner lengte ingesneden 

1) van het Grieksche physê: blaas, naar den blaasvormig opgezwollen vruchtkelk. 

2) Alkekengi = besvrucht. 3) naar de Parse Atropos (de onafwijsbare, overdrach- 

telijk de onverbiddelijke, de doodelijke), die den door hare zusters gesponnen levensdraad 

afsnijdt. 4) Belladonna — schoone dame. 

8* 
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met 5 eironde, spitse slippen, die na den bloeitijd weinig in grootte toe- 
nemen. Hij is eerst klokvormig, ten slotte stervormig, onder de vrucht uit- 
gespreid. De bloemkroon is vuil roodbruin, aan den voet geelbruin, iets 

behaard, buis-klokvormig met 5-spletigen 
zoom en vrij spitse slippen. De 5 meel- 
draden zijn ongelijk, ingesloten, met niet 
samenneigende helmknopjes, die zich 
overlangs openenen na het stuiven terug- 

„ geslagen zijn. De helmdraden zijn aan 
den voet verbreed, behaard. De vrucht 

is een 2-hokkige, bolronde, glanzende, 

zwarte bes met violet sap, zoo groot als 
een kers, korter dan de kelk. 2. 6-15 

dM. Juni—Augustus. 
De plant bevat het door zijn pupil- 

Atropa Belladonna verwijdende werking bekende alkaloïd 

a bloem, ie de bloem, D vrucht. atropine. Het is se der „gevaarlijkste 
giftplanten, omdat 1° de fraaie, zoetachtig 

wrang smakende bessen vaak kinderen verlokken om ze te eten, 20 in de 
dorpen, waar deze plant misschien reeds lang voorkomt, zij als genees- 
krachtig wordt beschouwd en het inwendige gebruik der vrucht heeft dan 
ook vaak vergiftiging bewerkt. 

Biologische bijzonderheden. Terwijl het loof der plant voor grootere, 
weidende dieren vergift is, is het voor het kleine kevertje, Haltica Afropae, 

het hoofdvoedsel. De larven vreten vaak tal van gaten in de bladen. 
De bloemen sluiten zich niet, doch, terwijl de knoppen rechtopstaan, 

gaan de bloemen door kromming der bloemstelen hangen en blijven zoo 
gedurende den geheelen bloeitijd. Daardoor is het stuifmeel tegen regen 
beschut, terwijl honigroovers niet bij den honig kunnen komen door de 
haren aan den voet der meeldraden. 

Merkwaardig is hier (en ook bij Hyoscyamus en Scopolia) de plaatsver- 
andering, die de helmknopjes en de stempels ondergaan. Bij het opengaan 
der bloem staat de stempel dicht bij den ingang in het midden. Nu zijn 
de helmknopjes nog gesloten en liggen de meeldraden tegen den binnen- 
wand der bloemkroon. Na eenigen tijd buigt de stijl zich zijwaarts en gaat 
nu tegen den binnenwand der bioemkroon liggen, doch nu staan de helm- 
knopjes in het midden van den ingang der bloem en zijn met stuifmeel 
bedekt. Daardoor is natuurlijk de kans op kruisbestuiving zeer groot. 

Hoewel de vruchten voor den mensch zeer vergiftig zijn, worden zij toch 
gaarne door lijsters gegeten en zoo de zaden verspreid. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in Midden- en 
Zuid-Europa in bosschen en heggen voor. Bij ons is zij wel gekweekt en 
eenige malen verwilderd gevonden. Op het löss in Zuid-Limburg komt zij 
nog al voor. Misschien staat zij daar wel op een natuurlijke standplaats. 

Volksnamen. In Noord-Overijsel heet de plant dolkruid, in Twente, 

Salland en de Graafschap Zutphen doodkruid en henneblôme, in Utrecht, 

de Duinstreek en op Walcheren wolfskers en in Noord-Limburg bella- 
donna. 
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7. Hyoscy'amus !) Trn. 

H. niger?) L. Bilzenkruid (fig. 144). 

Uit den penwortel komt hier een krachtige, rechtopstaande, vertakte, 
kleverig ruw behaarde stengel. De wortelbladen zijn langgesteeld, lang- 
werpig-eirond, bochtig vinspletig, de stengelbladen zijn stengelomvattend, 
eirond tot langwerpig, grof bochtig getand met ongelijke, driehoekig- 
lancetvormige lobben. Alle bladen voelen 
zacht aan. 

De bloemen zijn bijna zittend, vrij groot en 
staan in meest dichte, veelbloemige, onge- 

vorkte bijschermen. De kelk is kroes-klok- 
vormig, aan den voet kleverig ruw behaard 
met rechtopstaande, ten slotte bijna stekend 

stekelpuntige, ovaal-lancetvormige slippen. 
Tijdens den vruchttijd is hij rechtopstaand en 
omgeeft de vrucht. De bloemkroon is iets 
onregelmatig, trechtervormig, vuilgeel met 
sierlijk violet adernet, aan de keel van binnen 
geheel violet. De zoom is geplooid met 5 
stompe, ongelijke lobben. De 5 meeldraden 
steken weinig buiten de keel uit en hebben Hyoscyamus migen 
: 5 : Fig. 144. 
in de lengte openspringende helmknopjes. De a bloem, b vruchtkelk, D vrucht. 

stempel is knopvormig. De vrucht is een 2- 
hokkige doosvrucht, die uit een opgezwollen voet versmald is en met een 
l- of 2-hokkig deksel openspringt. De zaden zijn afgerond, niervormig. 
OO, zelden ©. 3-6 dM. Juni —-October. 

De plant bevat een zeer vergiftig alkaloïd: hyoscyamine en riekt onaan- 
genaam. 

Variëteiten zijn: 
8. agréstis®) Kit. ©. Lager. Bladen minder bochtig. Bloemkroon met 

minder violette aderen. 
7. pällidus*) Kit. Bloemkroon zuiver geel. Overigens als £. 

Biologische bijzonderheden. De bloemen zijn schuin naar beneden ge- 
richt, zij hebben in de aderen op de bloemkroon een honigmerk. Aan den 
voet der meeldraden zijn 3, door haren gesloten, toegangen tot den honig. 

Eerst staan de helmknopjes circa 7 mM onder den stempel, doch reeds 
aan den avond van dienzelfden dag zijn zij door het uitgroeien der bloem- 
kroon op dezelfde hoogte als deze gekomen, zoodat nu zelibestuiving kan 
plaats hebben. Voor het van plaats verwisselen van helmknopjes en stempel 

geldt het bij Atropa gezegde. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in geheel Europa 
op puin- en mesthoopen en aan wegen voor en is bij ons vrij algemeen 

op allerlei grond. Zij wordt in de geneeskunde wel als verdoovend middel 
gebruikt en men wrijft er paarden wel mee in, om de lastige vliegen van 

hen af te houden. De var. 6. is bij Terwolde en bij Deventer, de var. 7. 
bij Deventer, ’s-Hertogenbosch en Maastricht gevonden. 

1) van het Grieksche hys: zwijn en kyamos: boon, dus zwijnsboon. Waarom zij zoo 

heet, is onbekend. 2) niger — zwart. 3) agrestis — wild groeiend. 4) pallidus — bleek. 
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Volksnamen. De plant heet het meest bilzenkruid, in Groningen en Over- 
ijsel dolkruid, in Groningen ook malwillempjeskruid, in Twente, Salland 
en de Graafschap Zutphen henneblôme, in Salland ook belladonna, in de 
Graafschap Zutphen ook belze. 

8. Seopólia!) Jacg. 

S. carnioláca °) Jacq. (Scopolína !) atropoídes 5) Schultes.) Klokbilzenkruid (fig. 145). 
Deze plant gelijkt op Atropa Belladonna, 

maar is veel minder hoog en heeft hangende, 
klokvormige, alleenstaande bloemen met van 

buiten glanzend bruine vruchten. 

Zij heeft een horizontalen wortelstok, waar- 

uit 1 of meer stijf rechtopstaande, vleezige, 

dikke stengels komen, die beneden onvertakt 

blijven en alleen met korte, langwerpig-lijn- 

vormige, bijna schubvormige bladen bekleed 
zijn, zich naar boven iets vertakken en hier 
een aantal dicht opeengedrongen, langwerpige 

kort gesteelde, zwak bochtig getande bladen 
dragen. 

De bloemen zijn alleenstaand, hangen aan 
lange stelen ín de bladoksels. De kelk is 
klokvormig, 5-tandig met zeer korte, stompe 

tanden. De bloemkroon is klokvormig, zeer 

kort 5-lobbig met afgeronde lobben, van buiten 
glanzend, lederbruin, aan den voet groen- 

achtig, geaderd, van binnen olijfgroen, dof. 

De doosvrucht (fig. 145) is 2-hokkig, door den 
bekervormigen kelk omsloten en springt met 
een dekseltje open (bij ons rijpen de vruchten 
zelden). 4. 2—4 dM. April, Mei. 

De var. É. Hladnikiána Freyer heeft een 
Scopolia carniolaca eirond-klokvormige, aan weerszijden groene 

Fig. 145. bloemkroon. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in bosschen in Hongarije, 

Stiermarken en Karinthië voor. Bij ons wordt zij wel als sierplant gekweekt en is bij 
Apeldoorn en Haarlem verwilderd gevonden. De var. 6. is bij Bussum aangetroffen. 

9. Datúra®) L. 
D. Stramónium®) L. Doornappel (fig. 146). 
Deze onaangenaam riekende plant heeft een penwortel en een rechtop- 

staanden, gaffelvormig vertakten, dikken, kalen stengel. De bladen zijn 

groot, gesteeld, eirond, toegespitst, grof bochtig getand of vinlobbig. 
De bloemen zijn gaffel- en eindstandig, zeer groot (6-10 cM lang), kort- 

gesteeld. De kelk is bleekgroen, lang buisvormig, S-hoekig, reikt bijna 
tot de helft of 2/3 der bloemkroon en heeft 5 spits lancetvormige tanden. Na 
den bloeitijd valt hij af tot op een ringvormig deel aan den voet na. Dit 
deel wordt houtig en vormt een soort schotel onder de vrucht. De bloem- 
kroon is sneeuwwit, welriekend, trechtervormig met zeer lange buis, sterk 

1) Naar J. A. Scopoli, professor in plantkunde te Pavia + 1788. 2) carniolaca = 
Uit Karinthië. 3) atropoides — atropaächtig, 4) een Sanskritische naam, ook in 
het Arabisch gebruikt, van tat: steken, om de stekelige vruchten. Van tat is gemaakt 

tatula en hiervan door de Arabieren datura. 5) van strepho, perf. pass. estrammai: 

draaien, om de in den knop gedraaide bloemkroon. 
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geplooid, in den knoptoestand links gedraaid met 5-lobbigen zoom, welks 
slippen plotseling fijn toegespitst zijn. De 5 meeldraden zijn ingesloten, 
neigen niet samen en hebben lijnvor- 
mige, overlangs openspringende helm- 
knopjes, die veel korter zijn dan de 
helmdraden. De stempel is 2-lobbig. 
De doosvrucht is rechtopstaand, groot, 

dicht met ongelijke, stijve stekels be- 
zet, eirond, met 2 overlangsche groe- 
ven en opent zich aan den top met 
4 kleppen. Zij heeft 2 tweedeelige 
hokjes. De zaden zijn niervormig, 
zwart, met verdiepte puntjes en ver- 

heven knobbeltjes, zij zijn zoo groot 
als een hennepzaad. ©. 1,5-9 dM. 

Juli—September. 
De var. B. Tdátula*) (D. Tatula L., 

Stramonium chalybea?) Koch.) heeft 
Datura Stramonium 

stengel, bloemstelen en bladnerven Fig. 146. 
violet, de kelk ís violet aangeloopen a vrucht. 
en de bloemkroon blauwviolet. 

Biologische bijzonderheden. De bloemen openen zich eerst tusschen 7 uur 
en 8 uur savonds, blijven dan des nachts en den volgenden voormiddag 
open, maar sluiten zich tegen den avond van dien dag voor goed. 

Terwijl de knoppen rechtopstaan, hellen de open bloemen (fig. 147) en 
is daardoor het stuifmeel tegen regen beschut. Zij rieken gedurende den 
nacht eigenaardig, iets muskusachtig en ook hare kleur is zoo, dat zij des 
avonds het meest opvalt. 
Om den honig te bereiken, die op de gewone plaats tusschen de voeten 

der helmdraden bewaard wordt, zijn slechts 5 buis- 
vormige tusschenruimten tusschen de helmdraden. 
Deze toch zijn met de bloemkroon vergroeid en 
wel met de smalle achterzijde, terwijl de voorzijde 
zoo verbreed is, dat de zijranden der naast elkaar 
liggende elkaar aanraken. De toegangsbuizen zijn Bloem van DaturaStramonium 
dus zeer nauw en 55-65 mM lang, zoodat alleen Fig. 147. 
pijlstaartvlinders in staat zijn den honig te bereiken. Deze vliegen des 
avonds, zoodat alles in de bloem er op wijst, dat zij alleen is aangewezen 
op bestuiving door deze vlinders. 

Daar de stempel even hoog staat als de helmknopjes, zal bij het sluiten 
der bloemkroon op den volgenden dag zelfbestuiving plaats kunnen hebben, 
vooral, doordat de vouwen, waarin zij zich dan legt, de helmknopjes tegen 

den stempel zullen drukken. 
De vrucht is met stekels bezet, waardoor de zaden, zoo lang ze nog niet 

rijp zijn, goed beschut zijn tegen het opvreten door dieren. De stekels zijn 
dan ook recht en moeten niet verward worden met de gekromde stekels 
aan de vruchten, die als verspreidingsmiddelen dienst doen. 
Merkwaardig is nog dat de zaden zoo lang hunne kiemkracht schijnen te 

behouden, men meent zelfs langer dan een eeuw. 

1) Tatula —= Datura. 2) chalybea = staalachtig. 
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Voorkomen. De plant behoort oorspronkelijk thuis in Zuid-Rusland, den 
Kaukasus en Tartarije en is bij ons eerst sedert het einde der 17° eeuw 
ingevoerd, eerst als sierplant. Zij is toen snel verwilderd. Dat zij tijdens 
den 30-jarigen oorlog door Zigeuners zou zijn ingevoerd, zooals wel beweerd 
is, is onjuist gebleken. 

De plant bevat het alkaloid: daturine en ís daarom ook wel in de genees- 
kunde gebruikt om hare verdoovende werking. De versche bladen hebben 
een onaangenamen geur, die aan Chenopodium hybridum herinnert. Daar 
de zaden niet onaangenaam smaken, worden zij wel door kinderen gezocht 
en gegeten en is het daarom een gevaarlijke giftplant. De plant is nu in geheel 
Europa op bouwland, puinhoopen en aan wegen ingeburgerd. Bij ons is 
zij Vrij algemeen, vooral in de duinen. 

De var. is bij Dubbeldam en Rotterdam gevonden. 

Volksnamen. De naam doornappel wordt het meest gebruikt. In Twente, 
Salland en de Graafschap Zutphen heet zij duivelkruid, in den Achterhoek 
van Gelderland wonderboom, bij Zwolle en in Zuid-Limburg steekappel, 
in Overijsel en op Walcheren dolappel, ín de Noord-Veluwe molplant, op 
Tholen eierplant, in het Land van Hulst duzelappel en in Zeeuwsch-Vlaan- 
deren mollekruid. 

10. Nicotiána ') Tern. 

N. Tabácum?) L. Tabak (fig. 148). 

Deze plant heeft een onaangenamen geur en is klierachtig kort behaard. Zij heeft een 

penwortel en een rechtopstaanden, vertakten, dikken, ronden, bebladerden stengel. De 

bladen zijn zeer groot, langwerpig-lancetvormig, naar weers- 

zijden versmald, toegespitst, de onderste zijn afloopend, de 

bovenste lancetvormig, alle zijn gaafrandig of hebben een 

gegolfden rand. 

De bloemen zijn rose en staan in eindelingsche en oksel- 

standige, pluimvormig gerangschikte, gaffelvormig beginnende 

ongevorkte bijschermen, met of soms zonder schutbladen. De 

kelk ís cylindrisch-klokvormig, 5-spletig met driehoekig-lan- 

cetvormige, toegespitste slippen, is blijvend en omhult de 
vrucht. De bloemkroon is regelmatig, trechtervormig, met 

lange buis en geplooiden, 5-lobbigen, in den knop klepvor- 
mig liggenden zoom. De lobben zijn meest driehoekig, toe- 

gespitst, ten slotte teruggeslagen. De geheele bloemkroon 

is 4 à 5 maal zoo lang als de kelk. De 5 meeldraden zijn 

ie shan Tabacust ingesloten, zij hebben rechtopstaande, niet samenneigende, 

Fig. 148. rondachtige of eironde, overlangs openspringende helmknopjes. 
De stempel is knopvormig. De vrucht is een eironde, 2- 

hokkige, spitse doosvrucht, die langer dan de kelk is en opent zich aan den top met 2 

overlangsche, ten slotte 2-spletige kleppen. De zaden zijn langwerpig. ©. 9-15 dM. 

Juli—Herfst. 

Voorkomen. De plant is inheemsch in Zuid-Amerika, wordt bij ons om de bladen ge- 

kweekt en is bij Uithoorn verwilderd gevonden. 

11. Petúnia®) Juss. 

P. nyctaginiflóra *) Juss. Petunia (fig. 149). 
Deze plant is klierachtig zacht behaard en de stengel is uitgespreid vertakt. De stengel- 

1) Naar Jean Nicot, Fransche gezant te Lissabon, die in 1560 de tabakszaden het eerst 

naar Frankrijk overbracht en het rooken invoerde. 2) Tabacum == tabak. Dit woord 

komt het eerst bij Monardes voor. De Mexicanen noemden de tabaksplant yetl en de pijp: 

tabak. 3) van petun of petum, naam voor de tabak bij de oorspronkelijke bewoners 

van Brazilië. 4) nyctaginiflora —= met de bloemen van Nyctago. 
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bladen zijn langwerpig-eirond, stompachtig, in een korten breeden steel versmald met 

verheven puntjes. De hoogere bladen zijn hartvormig-eirond, zit- Pi 
tend, alle zijn gaafrandig. raa gn 

De bloemen zijn groot en staan in bebladerde, ongevorkte bij- mn Ss JS \ 
schermen. De bloemstelen zijn tanger dan de bladen. De kelk ee 
heeft langwerpige, stompe slippen. De bloemkroon is wit, violet rd NS en \ 

gestreept, aan de keel violet aangeloopen. De bloemkroonbuis is ret 

klierachtig zacht behaard, slank, naar boven weinig verwijd, 3-4 177 
maal zoo lang als de kelk met afgerond stompe zoomlobben. ©. i/ 

3-12 dM. Juni—Herfst. 4 

Voorkomen. De plant behoort thuis in het gebied der Rio de la 
Plata, wordt bij ons als sierplant gekweekt en is bij Diepenveen 
verwilderd gevonden. Bloem van Petunia 

nyctaginiflora. 

Fig. 149. 

Familie 94. Scrophulariaceae R. Br. Leeuwenbekachtigen. 

Kruidachtige planten. Bladen verspreid, tegenoverstaand of in kransen, 
enkelvoudig of samengesteld, zonder steunbladen, soms ontbrekend. Bloemen 
verschillend gekleurd en op verschillende wijze gerangschikt. Kelk onder- 
standig, blijvend, 5-deelig tot 5-tandig, zelden (door het onontwikkeld 
blijven van het achterste kelkblad) 4-deelig (zoo bij bijna alle tot de groep 
der Rhínantheae behoorende soorten en meest ook bij Veronica, waar ook 
de bloemkroon door versmelting der de bovenlip vormende slippen bijna 
regelmatig 4-spletig is). Bloemkroon eenbladig, afvallend, in den knop 
dakpansgewijze liggend, 5(-4)-slippig met iets ongelijke slippen of 2-lippig. 
Meeldraden meest 2-machtig, zeldzamer ook een vijfde achterste aanwezig, 
de middelste zelden, soms (bij Gratiola en Veronica) de 2 voorste onont- 
wikkeld, alie steeds op de bloemkroonbuis ingeplant en met de insnijdingen 
van deze afwisselend. Vruchtbeginsel 2-hokkig met 1 stijl en gaven of 
2-lobbigen stempel. Zaaddragers aan het tusschenschot zittend, meest vele 
omgekeerde eitjes dragend. Vrucht bijna steeds een 2-kleppige doosvrucht. 
Kiem binnen het meest aanwezige kiemwit liggend. 

Overzicht der onderfamiliën en groepen der Scrophulariaceae. 

A. De twee rugwaarts liggende (naar de as gekeerde) bioemkroonslippen bedekken of (bij 
vergroeiing van deze) de bovenlip bedekt in den knoptoestand de zijdelingsche bloem- 

kroonslippen. 

a. Bladen verspreid. Vaak een 5e meeldraad aanwezig. Bloemkroon zonder of met 

zeer korte buis, stervormig of kort klokvormig …. Onderfamilie Verbasceae Benth. 

Gesl. Verbascum. 
b. Althans de onderste bladen tegenoverstaand. De 5e meeldraad vervormd of ont- 

brekend. … … … … … Onderfamilie Autirrhiunoideae Juss. 

aa. Bloemkroon Blinpie, met blaasvormig opgezwollen, concave lippen. 

Groep Calceolarieae Benth. 
Gesl. Calceolaría. 

bb. Bloemkroon bijna regelmatig of 2-lippig met vlakke of convexe lippen. Vruchten 

een veelzadige doosvrucht. 

aaa. Bloemkroon met een spoor of knobbel aan den voet. 
Groep Autirrhineae Benth. 

Gesl. Antirrhinum, Linaría. 
bbb. Bloemkroon zonder spoor of knobbel. 

a. Bloeiwijze bijschermachtig gevormd . . Groep Cheloneae Benth. 

Gesl. Scrophularia, Collinsia. 

P. Bloeiwijze niet bijschermachtig gevormd. Helmknopjes blijvend 

2-hokkig . . … . … Groep Gratioleae Benth. 
Gesl. Gratiola, Mimulus, Limosella. 
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B. De 2 rugwaarts liggende bloemkroonslippen of de bovenlip worden in den knoptoestand 

door een of door de beide zijslippen bedekt. . . Onderfamilie Rhinanthoideae Koch. 

a. Bloemkroonslippen alle vlak en afstaand of meest de 2 bovenste rechtopstaand. 

Helmknopjes ten slotte aan den top verbonden . . . . Groep Digitaleae Benth. 
Gesl. Digitalis, Veronica. 

b. De 2 bovenste bloemkroonslippen vormen een helmachtige bovenlip. Veelal para- 

sieten of halfparasieten . . ee edele ete ve lee Groep Rhinanthesenbag 
Gesl. Melampyrum, peaïeuarts, Alectorolophus, Euphrasia, 

Parentucellia, Lathraea. 

Biologische bijzonderheden. De meeste geslachten hebben proterogynische 
bloemen o.a. Linaria, Scrophularia en Veronica, doch bij Digitalis zijn zij 
protrandisch. Bij Linariasoorten komen kleistogame bloemen voor. 

Meestal wordt aan den voet van het vruchtbeginsel honig afgescheiden, 
de meeste Verbascumsoorten bieden echter alleen stuifmeel aan de bezoe- 
kende insecten. 

De inrichting der bloemen met het oog op de bestuiving is nog al sterk 
uiteenloopend. Als groepen zijn te noemen: 

1. Open bloemen met korte buis (Verbascum, Veronica), waarbij de 
stempels en de meeldraden vrij uitsteken, doch zoo, dat bezoekers meestal 
den stempel eerder dan de helmknopjes aanraken. Bijen en vliegen zijn 
hier de bestuivers. 

2. Kort klokvormige, ver geopende, bruinachtige bloemen (Scrophularia), 
waarin de honig in groote hoeveelheid en goed zichtbaar wordt afgescheiden. 
Hier ontwikkelt zich eerst de stempel en daarna ontlasten de helmknopjes 
hun stuifmeel en raken de onderzijde van het insect. Bezoekers zijn vooral 
wespen. 

3. Bloemkroon met lange open buis (Digitalis) of gesloten buis (Antirrhi- 
num, Linaria). Deze nemen de insecten gewoonlijk geheel of grootendeels 
in zich op en deze raken met hunne bovenzijde de helmknopjes of den 
stempel aan. Bezoekers zijn grootere bijensoorten. 

4. Bloemen met nauwe kroonbuizen (Euphrasia, Alectorolophus, Melam- 
pyrum, Pedicularis). Zij bezitten een bovenlip, die de helmknopjes tegen 
regen beschut en een onderlip, die dient als plaats, waarop de insecten 

komen aanvliegen en deze worden met poedervormig stuifmeel bestrooid. 
Bestuivers zijn hier in de bloemen met tamelijk lange buizen bijen en 
vliegen, ín die met lange buizen bijna uitsluitend hommels. 

Daar meestal in de bloemen eerst den stempel en daarna de helmknopjes 
worden aangeraakt, is kruisbestuiving regel, terwijl soms door dichogamie 
geen zelfbestuiving kan plaats hebben. In andere bloemen heeft daarentegen 
bij uitblijvend insectenbezoek zelfbestuiving plaats. 

Voorkomen der Scrophulariaceae. Tot deze familie behoort een parasiet 
n.l. Lathraea squamaria. Halophyten komen bijna niet voor, alleen Euphrasia 

verna, evenmin waterplanten (ondergedoken vormen van Limosella aquatica). 
Tot de moerasplanten behooren beh. de zooeven genoemde Limosella, 

Gratiola officinalis, Veronica scutellata, Anagallis en Beccabunga, de 

Pedicularissoorten en eenigszins ook Scrophularia alata. 
Xerophyten, die op open plaatsen groeien, zijn de Verbascumsoorten 

Veronica officinalis en prostrata, Veronica Teuecrium (meer op heuvels), 
Linaria vulgaris, terwijl L. Cymbalaria op muren voorkomt. 
Op beschaduwde plaatsen en in bosschen behooren thuis Scrophularia 

nodosa op vochtige plaatsen, verder Scrophularia vernalis, Veronica mon- 
tana, Melampyrum pratense en Digitalis purpurea. 
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In weiden en op grazige plaatsen groeien Veronica Chamaedrys, (en ook 
andere Veronicasoorten, die als meest in bouwland voorkomende, vermeld zijn), 

Alectorolophussoorten en Euphrasia officinalis (op meer vochtige plaatsen). 
Als akkeronkruiden moeten vermeld worden Veronica arvensis, triphyllos, 

agrestis, hederaefolia, verna, serpyllifolia, praecox, Tournefortii, opaca, 
polita, Melampyrum arvense, Euphrasia Odontites en Antirrhinum Orontium. 

Tabel tot het determineeren der geslachten der Scrophulariaceae. 

A. Planten met groene bladen. 

a. Meeldraden 5, ongelijk, gedeeltelijk of alle met violette of witte wol bezet. Bloem- 

kroon stervormig, 5-spletig. Kelk 5-spletig. . . . . . … … Verbaseum blz. 124. 
b. Meeldraden 2. 

aa. Bloemkroon ster- of klokvormig, niet 2-lippig of althans de onderlip niet 
sterk opgeblazen. Bladen langs den stengel staand. 

aaa. Kelk 5-deelig, dicht er onder 2 schutblaadjes. Bloemkroon 2-lippig 
met verlengde buis. Behalve de vruchtbare ook 2 onvruchtbare meel- 

draden: ._ … … … Gratiola blz. 147. 

bbb. Kelk 4-, zeldzamer 5 -deelig, zonder schutblaadjes vlak er bij. Bloem- 
kroon meest stervormig, 4-deelig, met eenigszins ongelijke slippen. 

Geen onvruchtbare meeldraden. . .… . … … Veronica blz. 151. 

bb. Bloemkroon 2-lippig, met groote, sterk opgeblazen onderlip. 

Calceolaria blz. 133. 
c. Meeldraden 4, 2 langere en 2 kortere, soms ook 4 even lange. 

aa. Bloemkroon aan den voet met een spoor of bult, 2-lippig, gemaskerd. 

aaa. Middenslip der onderlip kielvormig, de meeldraden omsluitend. Bloemen 

schijnbaar vlindervormig, beneden met een knobbel. Collinsia blz. 146. 

bbb. Middenslip der onderlip niet kielvormig, niet de meeldraden omsluitend. 

a. Bloemen met een bult. Doosvrucht aan den top met 4 gaten open- 

SPHNSCNAPE es -_… … … Anthirrhinnm blz. 134. 

P. Bloemen meteen amen spoor. Hoos. rucht met kleppen openspringend. 

Linaria biz. 136. 

bb. Bloemkroon zonder spoor of knobbel. 

aaa. Kelk 2-spletig, 5-tandig of 5-spletig. Bloemkroon 2-lippig, de bovenlip 

helmachtig, zijdelings samengedrukt. Bladen vindeelig tot gevind, ver- 

Spreidin. . … « Pedicularis blz. 174. 

bbb. Kelk 5- tandig of 5- deelig. Bladen ongedeeld, zeldzamer gevind, doch 

dan tegenoverstaand. 

a. Doosvrucht althans van boven 1-hokkig. Kleine, 2-5 cM hooge, 

eenjarige oeverplanten. Bladen in een wortelroset, langgesteeld. 

Kelk 5-tandig. Bloemkroon bijna regelmatig, 5-spletig. 

Limesella biz. 148. 

Doosvrucht 2-hokkig. Grootere, meer dan 3 dM hooge planten. 

aa. Bladen tegenoverstaand of kransstandig (althans beneden). 

aaa. Bloemkroon bijna bolrond, 2-lippig met smallen 5-lobbi- 

gen zoom. Middenlob der onderlip teruggeslagen. Als 

beginsel van een Sen meeldraad is meest een klierachtige 

Do 

schub aanwezig . . . …. « - … Serophularia blz. 143. 

BBB. Bloemkroon buis-trechtervormig, 2-lippig met 2-lobbige 
boven- en 3-lobbige onderlip, geel. . Mimalus blz. 147. 

PÉf. Bladen verspreid. Bloemkroon buikig-buisvormig met korten 

4-lobbigen zoom, groot, naar beneden gericht. Digitalis blz. 149. 

cec. Kelk 4-tandig of 4-spletig. Bladen ongedeeld, tegenoverstaand. 

a. Kelk buikig opgeblazen, min of meer zijdelings samengedrukt. Boven- 

lip der bloemkroon samengedrukt, onder den top aan weerszijden 
met een tand. Bladen smal. . . -. . . Alectorolophus blz. 178. 

Pf. Kelk niet opgeblazen, buis- of klokvormig. 

aa. Hokjes der vrucht 1-2-zadig. Doosvrucht glad. Zaden glad. 

Bladen (niet te verwarren met de soms gekleurde schutbladen) 

gaafrandig. … . «ee Melange: 
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pp. Hokjes der doosvrucht veelzadig. Doosvrucht meest behaard. 

aad. Onderlip der bloemkroon met 3 uitgerande of 2-lobbige 
lobben. Onderste helmhokjes der 2 kortste meeldraden 

langer genaald dan de bovenste. Vrij teere planten. 
Euphrasia blz. 182. 

ppp. Onderlip der bloemkroon met 3 gave, stompe lobben. 
Helmhokjes alle gelijk toegespitst aan den voet. Planten 
10-69 cM hoog. 

Á. Bloemen klein (4-8 mM lang), in dichte, eenzijdige 

trossen. Bladen gaaf of weinig diep getand. Een- 
jarige, meest sterk vertakte planten. 

Euphrasia blz. 182. 

AA. Bloemen vrij groot, langer dan 8 mM, in vrij losse, 

niet eenzijdige trossen. Bladen sterk getand. Een- 

{arige planten, weinig of niet vertakt. 

Parentucellia blz. 188. 

B. Planten zonder groene bladen. Kelk 4-spletig. Bloemkroon 2-lippig. Aan den voet 

van het vruchtbeginsel een vleezige honigklier. Schubvormige bladen tegenoverstaand. 

Lathraea blz. 188. 

l. Verbáseum!) L. Toorts. 

Kelk bijna regelmatig, 5-deelig. Bloemkroon stervormig, zonder honig- 
groefje, met korte buis en een vlakken of concaven zoom met 5, een weinig 

ongelijke, lobben (de binnenste grooter). Meeldraden 5, ongelijk, de binnenste 
2 langer met onbehaarde of althans minder behaarde helmdraden dan de 
3 andere. Helmknopjes l-hokkig, overlangs openspringend. Stijl verlengd 
met samengedrukten stempel, die min of meer langs den stijl afloopt. Doos- 
vrucht 2-hokkig, zich aan den top met 2, vaak 2-spletige kleppen openend. 

Bloemen geel, soms violet of wit, in aren, trossen of pluimen. Bladen 

verspreid, gekarteld, getand of vinvormig ingesneden, de onderste in een 
wortelroset, de aan den stengel staande zittend, stengelomvattend of 

atloopend. Krachtige kruidachtige, meest met vilt bedekte planten. 

Biologische bijzonderheden. De vlokkige haren, waarmede de bladen der 
meeste soorten zeer sterk bekleed zijn, maken dat zelfs bij fellen zonne— 
schijn geen overmatige verdamping kan plaats hebben, zoodat de planten 

zeer geschikt zijn voor het leven op droge plaatsen. Ook beschutten zij 
de planten tegen het opvreten door dieren. Die haren, welke straalvormig 
vertakt zijn, laten nl. gemakkelijk los van de opperhuid en komen, als zich 
een dier aan het eten van zulk een blad waagt, in aanraking met het slijm- 
vlies van den mond en veroorzaken daar een zeer onaangenaam jeukend 
gevoel. 
Op de Verbascumsoorten neemt men soms roode gallen waar, veroorzaakt 

door een galmug, Cecidomyia Verbasci. De kleine galmuggen leggen nl. 
hare eieren in bloemknoppen... De larve leeft in een der hokjes van het 

vruchtbeginsel en de bloemkroon, die zich niet opent, vormt een kapje 
over de larvenkamer, terwijl de kelk zich vergroot en soms vleezig opzwelt. 
De geheele gal lijkt op een klein bolletje. 

De bladen geleiden het water, dat er opvalt, centripetaal, want zij staan 
aan het onderste deel naar boven en met het bovenste deel naar beneden, 

zoodat het op het onderste deel vallende water direkt naar den stengel 
geleid wordt, doch dat hetwelk op het bovenste deel valt, droppelt er aan 

1) Verbastering van barbascum: gebaard. Planten bedekt met vilt en voorzien van ge— 

baarde meeldraden. 
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den top af en valt op het onderste deel van een grooter, lager gelegen 

blad en wordt dus naar den stengel geleid. 
De bloemen vallen flink in het oog door hare kleur en haar vereenigd 

zijn tot groote bloeiwijzen. Bij die soorten, waarbij de kleur der haren op 
de meeldraden een andere is dan die der bloemkroon, werkt dit verschil 

ook nog mede om de bloemen nog meer te doen opvallen. Die haren 
hebben trouwens ook beteekenis voor de insecten, omdat zij er zich aan 
vasthouden, terwijl zij stuifmeel verzamelen en ook worden zij door kleine 
insecten uitgezogen. 

Meestal wordt in de bloemen geen honig afgescheiden, soms een weinig 

aan de binnenzijde der kroonbladen. 
De bloemkroon heeft een korte buis en staat verder geheel open. De 

vrij uitstekende meeldraden en stijl kunnen door de insecten op willekeurige 
plaatsen aangeraakt worden. Meestal echter wordt eerst de stempel en 
daarna worden de helmknopjes aangeraakt, zoodat de bijen en vliegen, 
die de bloemen bezoeken, meestal kruisbestuiving bewerken. 

Opmerking bij het verzamelen. Aangezien de bouw der meeldraden tot 
onderscheiding der soorten van groot belang is, is het wenschelijk behalve 
een volledig exemplaar ook een uitgespreide bloemkroon te drogen. 

Tabel tot het determineeren der soorten van het geslacht Verbascum. 

A. Bloemen in aarvormig gerangschikte 3-bloemige bijschermen, uit wier schutblad en ook 

ten deele uit de schutblaadjes zich nog meer zijbloemen of bloemtakken ontwikkelen, 

zoodat een min of meer dichte, aarvormige bloeiwijze ontstaat. Doosvrucht eirond. 
(De bloemen der geheele bloeiwijze ontluiken van beneden naar boven. Daar iedere 

middenbloem van een bijscherm vroeger dan de zijbloemen bloeit en deze weer vroeger 

dan de bloemen aan de zijtakjes zich ontwikkelen, zijn er meestal op verschillende 

hoogte te gelijk open bloemen). 
a. Bloeiwijze dicht. Bloemstelen tijdens den bloei zeer kort. Planten door sterharen 

dicht geelachtig- of grijswollig viltig. 
aa. Helmdraden met violette wol bezet. Wortelbladen en onderste stengelbladen 

golfsgewijs ingesneden of vinspletig, de hoogere gekarteld, met hartvormigen 

voebzittende.… 5 ss  … VesinuatumiblziSië 

bb. Achterste eldraden BE HE al bekleed; de 2 voorste, langere, kaal of 

bijna kaal, hunne helmknopjes scheef aangehecht, min of meer afloopend. 

aaa. Bloemkroon verdiept, de 2 langere helmdraden 4 maal zoolang als 

hunne kort afloopende helmknopjes. Stempel knopvormig, niet afloopend. 

Bladen aan weerszijden wollig viltig, de middelste en hoogere spits, tot 

aan het naastvolgende blad afloopend . . . . . V. Thapsus blz. 126. 

bbb. Bloemkroon vlak, de 2 langere helmdraden 11/3 tot 2 maal zoo lang als 

hunne lang afloopende helmknopjes. Stempel langs den stijl afloopend. 

a. Bladen langwerpig-elliptisch, de middelste en bovenste tot het vol- 

gende blad afloopend . . . … . … … … V. thapsiforme blz. 127. 

P. Bladen eirond, de middelste lanen deze en de bovenste 
kort afloopend- . … … … … … Ve. phliomoides blz. 128. 

b. Bloeiwijze iets los. Bloemstelen tijdens ‘den ‘bloei De zoolang als de kelk. 
Alle meeldraden wollig. Helmknopjes tamelijk gelijk, niervormig. Bladen niet 
afloopend, gekarteld of sterker ingesneden, van boven verspreid behaard, van 

onderen dunviltig. Bloemen vrij groot. 
aa. Helmdraden met witte wol bezet. Stengel naar boven, evenals de takken 

scherpkantig, meest tal van pluimvormig staande bloeiwijzen dragend. Onderste 

bladen: in-een-steel versmald …-. . 4 … … «u Ve hyehnitie blei29: 

Db. Helmdraden met violette wol bezet. 
aaa. Trossen slank, soms pluimvormig. Bladen langwerpig-eirond, de 

onderste gesteeld, met hartvormigen voet, van onderen dunviltig. 
V. nigrum biz. 129. 
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bbb. Trossen een pyramidale pluim vormend. Bladen langwerpig, de onderste 

gesteeld, aan den voet vaak samengetrokken, van onderen meest wit- 
viltig. Bloetnensklein seel ne ee Vve orientalenbiztsn 

B. Bloemen zonder ontwikkelde schutblaadjes, een enkelvoudige, zeer verlengde tros 
vormend. Bloemkroon vrij groot, vlak. 

a. Plant beneden kaal, boven klierachtig behaard. Onderste bladen naar boven breeder, 

de hoogere met iets hartvormigen voet zittend. Bloemstelen bij het opengaan der 
bloem meest 11/3-2 maal zoo lang als hun schutblad en de kelk. Helmknopjes der 
langere meeldraden aan eene zijde iets afloopend. Stempel knopvormig. Doos- 
vruchtsbijnasboltond. Ge Ve Blattarianblain 

b. Stengel meest niet vertakt. Wortelbladen langwerpig of eirond, grof gekarteld, van 

onderen kort behaard. Bloemstelen vele malen langer dan hun schutblad en de 

kelk. Alle helmknopjes niervormig, niet afloopend. Stempel knopvormig. Doos- 

vruechtseirondins a aon Sn ne ne Ve phoentceumibizAnls 2 

Bastaardvorming. De Verbascumsoorten vormen gemakkelijk bastaarden, 
meestal op plaatsen, waar twee soorten dicht bij elkaar groeien. De 
bastaarden tusschen soorten met meeldraden, die met violette wol en zulke, 

die met gele wol zijn bezet, vertoonen een uit witte en gekleurde haren 
gemengde haarbekleeding aan de helmdraden en lijken lichtviolet. De 
bastaarden van V. phoeniceum en de geelbloeiende soorten hebben roest- 
kleurige bloemkronen. De bastaarden van V. Lychnitis en V. nigrum aan 
de eene zijde met V. Thapsus, V. thapsiforme en V. phlomoides zijn meest 
sterk vertakt, zij hebben min of meer het uiterlijk van V. Lychnitis, waar- 
mede dan ook kleinbloemige vormen van deze vaak verwisseld worden. 
De helmknopjes en de vruchten zijn bij deze bastaardvormen meest weinig 
ontwikkeld. 

Volksnamen. De naam toorts wordt veel gebruikt, in Friesland, Salland 

en op Walcheren noemt men haar wollekruid, in Friesland en op Voorne 
en Beierland aronsstaf, in Zuid-Limburg koningsbloem, op Voorne en Beier- 
land aronsstok. 

V. Thápsus!) L. (V. Schráderi®) G. Mey). Koningskaars (fig. 150). 
Deze plant is blijvend wit of geelachtig dichtviltig. Zij heeft een pen- 

k wortel, waaruit het eerste jaar alleen een wor- 
eN telroset van bladen komt en uit het midden van 
5 deze komt het volgende jaar de krachtige, cylin- 
Es drische, rechtopstaande, stijve stengel, die on- 
7 vertakt of van eenige rechtopstaande takken 
Ny, voorzien is. De bladen zijn dik, langwerpig- 

elliptisch, zwak gekarteld, iets stijf, aan weers- 
zijden wollig viltig, de onderste zijn in een 
steel versmald, de middelste en de bovenste zijn 
spits en loopen tot het volgende blad af. 

De bloemen zijn vrij groot (15-25 mM), wel- 
riekend. Zij zitten bijna en wel in bundels, die 

Verbascum Thapsus tot een groote, dichte eindelingsche aar zijn 

Fig. 150. vereenigd. De schutbladen zijn langwerpig-lan- 
cetvormig. De bloemsteeltjes zijn korter dan de kelk. De kelk is 8-12 
mM lang, tot op */3 gespleten. De bloemkroon is lichtgeel, van binnen 

iets donkerder, glanzend, met iets uitgeholden, trechtervormigen zoom, 
niet dubbel zoo lang als de kelk. De meeldraden zijn kort, met witwollige 

1) Thapsus = wolkruid. 2) Schraderi = Schrader’s. 
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helmdraden, de 2 langste echter minstens 3-4 maal zoo lang als hunne 
kort afloopende helmknopjes, met onbehaarde of iets behaarde helmdraden. 
De helmknopjes zijn niervormig, scheef ingeplant. De stempel is knop- 
vormig. De doosvrucht is ovaal (fig. 150). @O. 3-18 dM. Juli—October. 

De var. 5. elongátum *) (V. elongátum Willd.) heeft witte bloemen. 

Biologische bijzonderheden. De bloemen zijn proterogynisch en de stijl 
staat in de geopende bloem zoodanig, dat de stempel door de naar den 
voet der bloem gaande insecten moet worden aangeraakt. Zoo wordt 
kruisbestuiving verkregen, als de insecten uit oudere bloemen naar jongere 
vliegen. Als zich later de helmknopjes openen, heeft zich de stijl naar 
beneden of naar een der zijden gebogen, zoodat nu noch door insecten, 

noch door direkte aanraking zelfbestuiving mogelijk is. Eerst tegen het 
einde van den bloei buigt hij zich weer naar boven tot in den oorspron- 
kelijken stand en nu drukt hij tegen de nog steeds stuifmeel bevattende 
helmknopjes en wordt zoo nog zelfbestuiving bewerkt. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt op onbebouwde 
plaatsen in geheel Europa voor en is bij ons vrij algemeen op hoogen 
zandgrond, in de duinen, ook aan wegen en dijken. De var. £. is bij 
Oosterbeek gevonden. 

De zaden worden in Rusland en in Spanje gebruikt om visschen te be- 
dwelmen. In Spanje is dit gebruik zoo algemeen, dat het visschen door ver- 
giftiging van het water embarbascar heet. 

Volksnamen. In Friesland heet de 
plant kattestaart, in Groningen zachtlap, 

op verscheiden plaatsen aronsstaf en 

koningskaars, bij Zwolle koningskande- 
laar, ín Zuid-Holland fluweelen bladen, 

op Walcheren nachtkaars, in Zuid-Lim- 
burg kaars. 

V. thapsifórme 2?) Schrad. (V. Thápsus FI. 
Leid). Stalkaars (fig. 151). 

___Deze plant is meest krachtiger dan V. 
Thapsus. Uit den spilvormigen penwor- 
tel komt een krachtige, ronde, door de 

afloopende bladen gevleugelde, geel- of 
witachtig groene of wel geelwitte stengel. 
De bladen zijn langwerpig-elliptisch, ge- 
karteld, de middelste en hoogste loopen 
tot het volgende blad af‚ de onderste 
zijn kortgesteeld, alle zijn groenachtig 
wit door dichte sterharen (fig. 152). 

De schutbladen zijn langer, doch de 
bloemstelen korter dan de kelk. / 

De bloemen staan alleen of in bundels Verbascum thapsiforme 
van 2-4. De bloemkroon is stervormig, EE: 
dubbel zoo groot als en lichter geel dan bij draden; 3 stamper dsten 
Westhapsus, zelden wit Overigens komt -Sinsel in doorsnede, 6 venete 
zij vrij wel met V. Thapsus overeen. OO. 3-18 dM. Juli—October. 

1) elongatum — verlengd. 2) thapsiforme — toortsvormig. 
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De var. &. cuspidäátum!) (V. cuspidátum Schrad.) heeft lang toegespitste 
bovenste bladen en schutbladen. 

Biologische bijzonderheden. De bloemen bevatten geen honig. De in- 
NN x secten vliegen op de onderste bloemkroonslip, 

die wel circa 2 cM breed en grooter is dan 
de 4 andere en in het midden verdiept is. 
De 3 bovenste meeldraden staan iets naar 
boven gebogen, de 2 onderste steken circa 
4 mM verder uit de bloem en springen naar 
de zijde van den stijl open. Deze staat in de 
bijna vertikaal staande bloem lager dan de 
5 meeldraden. Zijn iets naar boven gebogen 
stempel steekt circa 4 mM boven de onderste 

AAN meeldraad uit, zoodat grootere insecten dezen 

Sterhaarbekleeding bij Verbascum Ee@erst aanraken en zoo kruisbestuiving bewer- 

Ee ken. Daartoe werkt ook het eenigszins pro- 
DAA terogynisch zijn der bloem mede. Valt de 

bloemkroon af, dan kan nog zelibestuiving plaats hebben, doordat de stempel 

strijkt langs de met stuifmeel bedekte haren der helmdraden. 

Pd 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in geheel Europa 

op dezelfde plaatsen als V. Thapsus voor, doch ook in bosschen en is bij 

ons vrij zeldzaam. Ook de var. 4. is vrij zeldzaam gevonden. 

Volksnaam. In Utrecht en op Walcheren heet de plant koningtoorts. 

V. phlomoides?) L. Windbloemtoorts (fig. 153). 

Deze plant is wit- of geelachtig viltig. Zij heeft een krachtigen, meest 

onvertakten stengel. De bladen zijn eirond, 
® MENE zwak gekarteld, de middelste langwerpig-eirond, 

9 AL / ) deze en de bovenste kort afloopend, zij zijn 
À Á ER — zelden alle langwerpig-lancetvormig. 

De bloemen zijn groot (25-45 mM breed), levendig 
geel en staan in bundels van 2-4, vrij ver uiteen 
aan den voet der aar. De schutbladen zijn smal 
lijnvormig, langer dan de kelk, de bloemsteeltjes 
zijn echter korter dan deze. De bloemkroon is 
ster- of ster-trechtervormig, met vlakken of bijna 
vlakken zoom. De helmknopjes der 2 lange 
meeldraden zijn groot, zijdelings ingeplant, 2 à 
3 maal zoo kort als de draden. De stempel is 

NE spatel-lancetvormig, meer lang dan breed en 
eG zS 5 k 

loopt ver langs den stijl af. De doosvrucht is 
eirond, iets samengedrukt, stomp, overlangs gegroefd (fig. 153). De zaden 
zijn klein, omgekeerd eirond, overlangs gestreept, overdwars gerimpeld. 
OO. 6-12 dM. Juli, Augustus. De soort komt veel met V. Thapsus en 
V. thapsiforme overeen. 

De var. 6. nemorósum®) Schrad. heeft langwerpig-lancetvormige, half | 
afloopende bladen. 

1) cuspidatum — gespitst. 2) phlomoides — phlomisachtig, wegens de gelijkenis 
op een Zuid-Europeesch geslacht der Labiatae nl. Phlomis. 3) nemorosum — bosch. 



FAMILIE O4. — SCROPHULARIACEAE. — 129 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in bijna geheel 
Europa op onbebouwde plaatsen voor. Bij ons is zij vrij zeldzaam, op 
dezelfde plaatsen als de 2 vorige. De var. 4. is in het Oosterhoutsche 
bosch en bij Nijmegen, misschien ook aan de Grebbe en bij Deventer ge- 
vonden. 

V. Lychnitis t) L. Melige toorts (fig. 154). 
Deze plant is grijsachtig, blijvend viltig. De stengel is krachtig, recht- 

opgaand, naar boven, evenals de takken scherpkantig en draagt meest tal 
van pluimvormig gerangschikte bloeiwijzen. Hij 
is, evenals de onderzijde der bladen, viltig. Deze a 

( Pod 

zijn van boven weinig viltig, iets gekarteld, de 2 Elen dy 
onderste zijn langwerpig-elliptisch, in den blad- ”# (1) Ee 
steel versmald, de hoogere zijn eirond-lancet- ze 5 
vormig, zittend, niet afloopend. RNN 

De bloemen zijn vrij klein (15-20 mM breed), % \NON vn 
en staan in vrij ver van elkaar staande hoopjes CE RNAN EREN Za 
van 3-6 bloemen, die tot een tros of tot een sn ANN WO 
pluim met korte, opgerichte takken vereenigd GR dk 
zijn. De bloemstelen zijn langer dan de kleine RSS 
kelk (3-4 mM). De kelk heeft 5 lijn-lancetvor- Ny 
mige slippen en is 3 à 4 maal zoo klein als de NE he” Ê 
bloemkroon. De laatste is lichtgeel. De meel- see 
draden hebben helmdraden, die met witte wol 

bedekt zijn en dwars vastgehechte helmknopjes (fig. 154). De stempel 
is knopvormig. De doosvrucht is omgekeerd-eirond (fig. 154). OO. 6-12 

dM. Juni—October. 
De var. 5. álbum) Mill. heeft witte bloemen. 

Biologische bijzonderheden. De bloemen bevatten ook bij deze soort 

geen honig. Wel ís hier ook de onderste bloemkroonslip het grootst, maar 
toch vliegen de insecten hier niet op aan, omdat de kroonslippen zich na 

het openen der bloem iets naar achteren buigen. Daardoor steken de stijve, 
met haren bezette meeldraden recht uit de bloem en wel komen de 2 
onderste, langere, onder het midden er uit. Tusschen deze staat op de- 
zelfde hoogte of iets lager de langere stijl, zoodat de stempel het eerst 
met de bloembezoekers in aanraking komt en zoo kruisbestuiving verzekerd 
is. Gedurende het laatste deel van den bloeitijd krommen zich de meel- 
draden naar boven en achteren, terwijl de stijl zich iets naar beneden 
buigt en ook de bloemkroon zich iets naar voren kromt. Daardoor is nu 

spontane zelfbestuiving mogelijk. 

Voorkomen tn Europa en in Nederland. Deze soort komt in geheel 
Europa op droge, dorre plaatsen voor. Bij ons is zij zeldzaam gevonden op 
droge heuvels, in de duinstreek en langs rivieroevers. De var. 5. is bij 
Maastricht, Elst, in het Oosterhoutsche bosch, in den Ooischen waard, bij 
Weurt en bij Elswoud gevonden. 

Volksnaam. In Zeeuwsch-Vlaanderen heet de plant Salomon’s nachtkaars. 

V. nigrum”) L. Zwarte toorts (fig. 155). 
Deze plant is slechts weinig grijsviltig. De stengel is krachtig, naar 

boven scherpkantig, evenals de ondervlakte der bladen dunviltig en draagt 

Ee 1) Lychnitis =— lampenkruid. 2) album = wit. 5) nigrum —= zwart. 

HEUKELS, Flora. HI. g 
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een verlengde bloeiwijze aan den top, zelden ook nog zijstandige. De bladen 

zijn dofgroen, van boven bijna kaal, langwerpig-eirond, gekarteld, de 

onderste zijn gesteeld met een hartvormigen voet, de bovenste bijna zittend. 

De bloemen zijn vrij groot (circa 2 cM breed), en staan in vrij dicht 
opeenstaande kluwens, die tot een enkelvoudigen 

slanken tros of pluim met korte, opgerichte tak- 
ken zijn vereenigd. De bloemstelen zijn langer 
dan de kleine kelk (3-4 mM). De bloemkroon 
is stervormig, lichtgeel, aan den voet bloedrood 

gevlekt, zelden wit en heeft een vlakken zoom. 

De helmdraden zijn met purperkleurige wol be- 
zet en dragen overdwars zittende knopjes (fig. 
155). De stempel is halvemaanvormig. De vrucht 
is klein, elliptisch, stomp, weinig langer dan de 
kelk (fig. 155). De zaden zijn klein, eirond, 

bruin. 2%. 6-12 dM. Juni—September. 
De variëteit 3. thyrsoideum !) Prod. Ed. [heeft 

Verbascum nigrum dichter viltige bladen en een dichteren bloemtros. 

Hs 55 Biologische bijzonderheden. Aan den voet der 

stervormige bloemkroon zitten 5 bloedroode vlekken, die naar de plaatsen 
tusschen de helmdraden wijzen, waar, al is het weinig, honig wordt afge- 
scheiden. Er is dan ook een klein motje, nl. Ephestia elutella, dat daarop 
afkomt. Overigens biedt de bloem alleen stuifmeel, dat o.a. door hommels, 

die dit, snel van bloem tot bloem vliegend, uit de dicht bijeenstaande, 
uitstekende helmknopjes wegvegen, terwijl zij zich aan de helmdraden 
vasthouden. Ook stuifmeeletende Syrphiden, b.v. Syritta pipiens en Rhingia 
rostrata, komen naar de bloemen en bewerken eerst de haren der meeldraden. 

Waarschijnlijk leveren deze hen, evenals bij Lysimachia, het materiaal om 
het stuifmeel te doen kleven. 

De bestuivingswijze komt overeen met die bij V. thapsiforme. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in geheel 
a Europa op onbebouwde plaatsen voor. Bij ons 

/ is zij Vrij algemeen langs wegen, in struikgewas 
en op onbebouwden zandgrond. De var. £. 
is bij Maastricht en misschien bij Weurt ge- 

vonden. 

Volksnamen. In Twente en op Walcheren heet 
de plant koningstoorts, in de Graafschap Zutphen 

wolkruid. 

V. orientále °) Bieb. (V. Chaixi®) Vill.) Oostersche 
toorts (fig. 156). 

Deze plant is bedekt met een grijsachtig, kort, ten slotte 

afvallend vilt. De stengel is weinig krachtig, cylindrisch, 

rechtopstaand. De bladen zijn dofgroen, van boven be- 

haard, van onderen vaak witviltig, gekarteld of ingesneden 

Verbascarm orientale getand. Zij worden naar boven kleiner. De onderste zijn 
Fig. 156. langwerpig, puntig, met een afgeknotte of in een langen 

steel versmalde schijf, de bovenste zijn zittend, 
De bloemen zijn geel met violette keel, vrij klein (15-20 mM), zij staan in hoopjes, die 

vrij ver van elkaar staan, op teere, vrij uitgespreid staande takken, die een pyramidale 

L) thyrsoideum — tuilachtig. 2) orientale = Oostersch. 3) Chaixi — Chaix. 
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pluim vormen. De bloemstelen zijn evenlang als of langer dan de kleine kelk (3-4 mM). 

De bloemkroon heeft een vlakken zoom. De helmdraden zijn violet behaard en hebben 

overdwars liggende helmknopjes. De doosvrucht is klein, langwerpig, behaard, langer 
dan de kelk (fig. 156). DO en 4. 4-10 dM. Juni—September. 

De plant komt, wat de meeldraden betreft, meer met V. nigrum overeen, doch in de 

geheele wijze van groei meer met V. Lychnitis. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in Midden- en Zuid-Europa voor 
op droge en dorre plaatsen op kalkbergen. De plant is 
bij Moergestel aangevoerd waargenomen. 

V. sinuátum !) L. Gegolfde toorts (fig. 157). 

De plant is bedekt met een kort, wit- of geelachtig, ten 

slotte afvallend vilt. De stengel is krachtig, rond. De 
bladen zijn viltig, de onderste zijn langwerpig-lancetvor- 

mig, zeer Kortgesteeld, bochtig gelobd tot vinspletig en 

gegolfd, de overige zittend en een weinig afloopend met 

hartvormigen voet, gekarteld. 

De bloemen zijn geel, vrij klein (15-20 mM breed), alleen- 

staand of in kleine hoopjes, kortgesteeld, in de oksels 

van kleine, eironde schutbladen, een groote pluim vor- 

mend. De bloemstelen zijn korter dan de kleine kelk 

(3-4 mM). De bloemkroon is stervormig met vlakken zoom. 

De meeldraden zijn gelijk, alle helindraden zijn met violette 
wol bekleed, de helmknopjes zijn overdwars ingeplant. Verbiseum Si 

De doosvrucht is bijna bolrond, weinig langer dan de Fig. 157. 
kelk (fig. 157). OO». 5-20 dM. Juni—September. 

CS \ 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in de streek der Middellandsche 
Zee op onbebouwde plaatsen voor. Zij is op een klaverveld bij Apeldoorn, bemest met 

afval van sumac, uit Palermo afkomstig, aangevoerd. 

V. Blattária?) L. Mottenkruid (fig. 158). 
Deze plant is beneden kaal, naar boven klierachtig behaard. De stengel 

is vrij dun, al of niet vertakt, beneden dicht be- 
bladerd, boven zwak kantig. De bladen zijn kaal, 
glanzend, ongelijk getand, de onderste zijn lang- 
werpig, naar voren breeder, bochtig, in een korten 
steel versmald, de bovenste zijn kleiner, langwer- 
pig-eirond, spits, met eenigszins hartvormigen voet 

zittend, nauwelijks afloopend. 

De bloemen zijn groot (25-35 mM wijd), alleen- 
staand, tot een langen, lossen, slanken tros ver- 

eenigd. De bloemstelen zijn uitstaand, bij het open- 
gaan der bloemen meest 1! à 2 maal zoolang 

als de schutbladen en de kelken. De bloemkroon 
is lichtgeel, aan den voet violet gebaard, van Verbascum Blattaria 

buiten voor den bloei roodachtig, zelden wit, van Hie 08 
buiten roodachtig met vlakken zoom. Alle helmdraden zijn met violette 
wol bekleed. De helmhokjes der langere meeldraden zijn aan de eene zijde 
iets afloopend. De stempel is knopvormig. De doosvrucht is bijna bol- 
rond, langer dan de kelk (fig. 158). OO. 6-9 dM. Juni -Augustus. 

Biologische bijzonderheden. In de bloemen wordt hier (en ook bij V. 
phoeniceum) honig afgescheiden op de onderste bloemkroonslip en wel als 
vele over het midden der slip verspreide droppeltjes, die de slip er doen 

uitzien, alsof zij met dauw bedekt is. 
De meeldraden steken hier in schuine richting boven den zoom der bloem- 

1) sinuatum — gegolfd. 2) Blattaria = kakkerlakskruid. 
Oe 
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kroon uit en de stijl, waarop de insecten komen aanvliegen, steekt in het 

midden der bloem nog verder uit. Daardoor is kruisbestuiving vrij wel 
verzekerd. 

Tegen het laatst van den bloeitijd kan zelfbestuiving plaats hebben. 
Eerst toch gaan de 2 tot dusverre naar voren liggende, langere helmdraden 
zich voor de opening der bloemkroonbuis plaatsen op de manier van 2 
over de borst gekruiste armen. Daardoor komen de nog stuifmeel bevat- 
tende helmknopjes achter den stempel te liggen en als nu de bloemkroon 
loslaat en naar voren afglijdt, blijft zij nog een tijdlang aan den stijl hangen 
en glijdt er eindelijk met een draaiende beweging af. Daarbij komt de 
stempel vrij zeker met een der beide helmknopjes in aanraking. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in geheel Europa, 
meest op kleigrond voor. Bij ons is zij vrij zeldzaam en meest aangevoerd 
of uit tuinen verwilderd. 

Volksnaam. In Zuid-Limburg heet de plant mottenkruid. 

V. phoenieeum !) L. Paarse toorts (fig. 159). 
Uit den korten, dikken wortel komt een meest niet vertakte, verwijderd bebladerde, naar 

boven stompkantige stengel, die evenals de bloem- 

stelen en kelken klierachtig behaard is. De wortel- 

bladen vormen een roset, zijn gesteeld, langwerpig 

of eirond, grof gekarteld, van boven bijna kaal, van 

onderen kortbehaard. De stengelbladen zijn klein, 

langwerpig, gekarteld, zittend. 

De bloemen staan alleen en zijn tot een tros ver- 

eenigd. De schutbladen zijn lijnvormig. De bloem- 

stelen zijn vele malen langer dan de schutbladen en 
de kelk. De kelk heeft elliptische, stompe slippen. 

De bloemkroon is violet, aan den voet geel, zelden 

wit of rose. Alle meeldraden zijn met violette wol 
bekleed (bij de witbloeiende met witte wol). Alle 

helmknopjes zijn niervormig, niet afloopend. De 

stempel is knotsvormig. De doosvrucht is bol- 

eirond, toegespitst, iets langer dan de kelk. @©O en 
2. 3-6 dM. Mei—Juli, soms tot September. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant 

komt op zonnige heuvels en in droge bosschen in 

Midden- en Zuid-Europa voor. Bij ons is zij op 
eenige plaatsen aangevoerd en misschien ook soms 

een verwilderde sierplant. Zij is gevonden in de 

duinen bij Sandpoort, op den Galgenbult bij Hoog- 
Verbascum phoeniceum Keppel, op het Pothoofd bij Deventer, bij Bussum 

Fig. 150. en bij Arnhem. 
1 meeldraad, 2 vrucht. 

Verbascum-bastaarden. 

In ons land zijn gevonden: 
V. collinum*) Schrad. (V. nigrum x Thapsus). 
V. adulterinum”) Koch. (V. nigrum Xx thapsiforme). 
V. ramigerum*) Schrad. (V. Lychnitis » thapsiforme). 
V. Brockmü'lleri®) Ruhmer. (V. nigrum x phlomoides). 
V. Schiedeáanum®) Koch. (V. Lychnitis x nigrum). 

J) phoeniceum = purperrood. z) collinum = heuvelbewonend. ») adulterinum = 
overspelig. 1) ramigerum == takdragend. 5) Brockmülleri = Brockmüller’s 

5) Schiedeanum == Schiede’s. 
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V. grandiflórum') Schrad. (V. Blattaria x thapsiforme). 
V. rubiginósum*) W. et K. (V. nigrum x phoeniceum). 

Een uitvoerige tabel tot het determineeren der bastaardvormen, ook van 

die, welke hier nog niet zijn waargenomen, doch toch waargenomen kunnen 
worden, bevindt zich in den Prodromus Florae Batavae 2e ed. Ille deel 
pag. 1153—1157. 

Een korte tabel, om zich in de verschillende bastaardvormen eenigszins 
te oriënteeren, volge hier. 

A. Bloemen in 4- tot meerbloemige kluwens in de bladoksels. 

__a. Bladen kort of half afloopend. 
aa. Wol der helmdraden wit. 

aaa. Helmknopjes niet of nauwelijks afloopend. 

V. Lychnitis X Thapsus (V. spurium ®) Koch). 

bbb. Helmknopjes der langere meeldraden afloopend. 

Vv. Lychnitis X thapsiforme. V. Lychnitis  phlomoides (V. Reissekii !) Kern.) 

bb. Wol der helmdraden geheel of ten deele violet of lichtpurper. 

V. nigrum  Thapsus. V. nigrum “ thapsiforme. 

b. Bladen niet afloopend. Wol der helmdraden violet of lichtpurper. 
V. Lychnitis “ nigrum. V. nigrum X phlomoides. 

B. Bloemen alleenstaand of in hoopjes van 2 of 3. Bladen niet afloopend. Wol der 

helmdraden geheel of ten deele lichtpurper of violet. 
a. Bloemkroon geel. 

aa. Helmknopjes nauwelijks afloopend. V. Blattaria X Lychnitis. (V. Pseudo- 
Blattaria?) Schleich.). V. Blattaria X nigrum. 

bb. Helmknopjes der langere meeldraden afloopend. 

V. BlattariaX phlomoides. V. Blattaria < thapsiforme. 

b. Bloemkroon roestkleurig of roodbruin. 

aa. Helmknopjes niet afloopend. 

V. nigrum X phoeniceum. V. phoeniceum X thapsiforme. 

bb. Helmknopjes der langere meeldraden iets afloopend. 

V. phoeniceum X Thapsus. 

c. _Bloemkroon vuil-violet. Helmknoppen niet afloopend. V. Blattaria “ phoeniceum, 

2. Calceolária ®) L. 

C. scabiosaefólia ‘) Sims. Pantoffeltje. 
Deze plant heeft een rechtopstaanden, herhaald gaffelvormig vertakten, onder de knoopen 

opgezwollen stengel, die vooral naar boven zacht behaard is met klierharen er tusschen. 

De bladen zijn tegenoverstaand, gesteeld, de stelen zijn aan den voet verbreed en met 

elkaar vergroeid. De onderste bladen zijn vaak gevind, de volgende vindeelig met ei- 

ruitvormige, ingesneden dubbel gezaagde slippen, de hoogere vinspletig, drielobbig tot 

ongedeeld. 

De bloemen staan in trossen en zijn zwavelgeel. De kelk is 4-deelig met eironde, kort 

gepunte slippen. De bloemkroon is 2-lippig met zeer korte buis en pantoffelvormige onder- 

lip. Er zijn 2 meeldraden met zittende helmknopjes, terwijl de eene helft van het helm- 

bindsel in dwarse richting steelvormig verlengd is. ©. 3—6 dM. Juli—October. 

Voorkomen. De plant is uit Peru afkomstig en wordt bij ons wel als sierplant gekweekt. 

Zij is bij Zwolle, Loenersloot, Leiden, Rotterdam en den Bosch verwilderd gevonden. 

Volksnamen. De naam pantoffeltje wordt het meest gebruikt, in Friesland noemt men 

haar schoentjes en ook doosjesbloem, in Zuid-Limburg klumkes, op Walcheren geelmutsje, 

doosjes, slofjes en taschjes, in Zeeuwsch-Vlaanderen portemonnaie en beursjes (de laatste 

naam ook op Walcheren). 

1) grandiflorum = grootbloemig. 2) rubiginosum = bruinrood. 5) spurium —= 
valsch. 1) Reissekii = Reissek's. 5) Pseudo-Blattaria = op Blattaria gelijkend. 

5) van calceolus, verkleiningsvorm van calceus: schoen, naar den vorm der bloemkroon. 

1) scabiosaefolia — scabiosabladig. 
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LD) 5. Antirrhínum!) Lb, Leeuwenbek. 

Kelk 5-deelig of 5-spletig met iets ongelijke slippen. Bloemkroon 2-lippig, 
gemaskerd, met duidelijke buis, aan den voet met een knobbel of een spoor. 
De 2 lippen zijn ongelijk, de bovenste omvat in den knop de onderste, 
staat rechtop en is 2-spletig, de onderlip staat uitgespreid, is 3-lobbig en 

is van een uitstekende plooi (het verhemelte) voorzien, die gebaard is en 
de keel der bloemkroon afsluit. De 4 meeldraden zijn tweemachtig en op- 
stijgend. De helmknopjes hebben 2 uiteenwijkende, zich overlangs openende 

helmhokjes. Deze hebben aan den voet geen stekel. De stempel is knots- 

vormig en staat op een draadvormigen stijl. De vrucht is een bol- of eironde 
doosvrucht met 2 ongelijke, veelzadige hokjes. Het grootste hokje springt 

onder den top met 2 schuin naar boven en naar elkaar gekeerde, smal ovale, 
kleine gaten open en het kleinste met een dwars en breed ovaal, grooter 

gat. Houdt men de smalle openingen naar boven, de breede naar beneden, 

dan is de gelijkenis met een schedel vrij groot. De smalle openingen zijn 

de oogkassen, de stijlvoet is de neus, de dwarse opening de mond. De 
volksnaam kalfssnuit heeft hierop betrekking. De zaden zijn rimpelig. 

De bloemen zijn alleenstaand in de oksels van gewone of van schutbladen 
en dan tot eindelingsche trossen vereenigd, zij zijn rood, geelachtig wit 
of bont. De bladen zijn tegenoverstaand, de bovenste verspreid, enkel- 

voudig. Kruidachtige planten met cylindrische stengels. 
Bij dit geslacht vindt men als abnormaliteit vrij vaak regelmatige bloemen 

met 5 meeldraden, 5 knobbels of in het geheel geen knobbels (peloriën). 

Vooral de, in gewone omstandigheden ontbrekende, topbloem vervormt zich 

vaak op die wijze. 

Biologische bijzonderheden. De bloemen zijn homogaam en worden door 
bijen en hommels bestoven. 

Door het verhemelte is de ruimte, waarin zich de meeldraden, dus ook het 
stuitmeel en de honig bevinden, geheel afgesloten en is dus het stuif- 
meel tegen regen beschut en de honig alleen toegankelijk voor insecten, 

die in staat zijn om de bloemkroon te openen. De bijen en hommels, die dit 

kunnen, doordat zij door hunne zwaarte de onderlip neerdrukken, vliegen 
aan op de 2 opvallende knobbels van deze. Daarna kruipen zij naar binnen 
en raken allicht den stempel aan, terwijl zij uit de helmknopjes 2 rond- 
achtige stuifmeelballen op hun rug krijgen. Kruisbestuiving is dus vrij wel 

verzekerd. 
Het schijnt, dat de stempel bovendien nog wat prikkelbaar is. 

Volksnamen. Het meest wordt de naam leeuwenbek gebruikt, verder in 

Salland kousen en schukes en in Limburg leeuwenmuiltje. 

Tabel tot het determineeren der soorten van het geslacht Antirrhinum. 

A. Plant beneden kaal. Bovenste bladen lancet- tot lijnvormig. Kelkslippen klierachtig 

behaard, rondachtig-omgekeerd eirond, t; tot t/, maal zoo lang als de bloemkroon, 

korter dan de doosvrucht. Zaden eirond, met netvormig uitstekende lijsten. 

A. majus blz. 135. 
B. Plant ruw behaard. Kelkslippen lijnvormig, langer dan de bloemkroon en de ruw be- 

haarde doosvrucht. Zaden langwerpig, aan de eene zijde met een uitstekende lijst, 

aan de andere met een diepe groef. . . .… … … … … « … … … A. Orontiam blz. 135 

1) van het Grieksche anti: als en rhinus: neus of figuurlijk gelaat, omdat de rijpe doos- 

vrucht wat op een gelaat gelijkt. 
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A. május') L. Leeuwenbek (fig. 160). 
Deze plant is beneden kaal, naar boven klierachtig zacht behaard. Uit 

den houtigen wortel komt een rechtopstaande of opstijgende, ronde, vooral 

aan den voet vertakte stengel. De onderste 
bladen zijn eirond-lancetvormig, gesteeld, de 
bovenste lancet- tot lijnvormig, iets spits, bijna 
zittend, gaafrandig, onbehaard. 

De bloemen zijn groot (3-4 cM), kortgesteeld 
en staan in losse, eindelingsche trossen met 
korte schutbladen. De bloemstelen zijn even 
lang als de kelk en het schutblad. De kelk- 
slippen zijn klierachtig behaard, rondachtig-om- 
gekeerd eirond, |’; tot '/‚ maal zoo lang als de 
bloemkroon, korter dan de iets klierachtig be- 
haarde doosvrucht. De bloemkroon is purper, 
zelden geel, wit of bont gekleurd, behaard, aan ND ! 

den voet bultig, het verhemelte heeft meest 2 EE 

gele vlekken, de bovenlip is 2-deelig. De doos- : 
vrucht is scheef eirond, behaard, langer dan de kelk (fig. 160). De zaden 
zijn eirond, met netvormig uitstekende lijsten. 2}. 3-6 dM. Juni—September. 

De variëteit 2. latifólia®) D. C. heeft een behaarden stengel, de bovenste 

bladen zijn eirond-lancetvormig, de bloemkroon is geelachtig wit. 

Biologische bijzonderheden. De bloemkroon is steviger gesloten dan bij 
Linaria vulgaris, zoodat dan ook bijna alleen hommels (Bombus hortorum, 
ferrester, agrorum, silvarum, lapidarius) als bestuivers optreden. De honig 

vloeit hier niet in den korten knobbel der bloemkroon, doch blijft aan den 

voet der voorste meeldraden en aan de honigklier zelve zitten. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in Zuid-Europa - 
op rotsen en dorre plaatsen voor. Bij ons wordt zij als sierplant gekweekt 
en is vrij zeldzaam, vooral op oude muren, verwilderd gevonden. De var. 

4. is bij Rijswijk aangetroffen. 

Volksnamen. In Twente, Salland en de Graafschap Zutphen heet de 
plant arme zondaarskruid, in Zuid-Holland, Zuid- 
Limburg, op Walcheren en in Zeeuwsch-Vlaanderen 
gapertjes, in Zuid-Holland ook poppen of schoentjes, 

in Zuid-Holland ook poppen en in Zeeuwsch-Vlaan- 
deren ook kalfssnuit. 5 

A. Oróntium®) L. Rood leeuwenbekje (fig. 161). 
Deze plant heeft een teeren wortel en een ruw 

behaarden, naar boven klierachtigen, zelden bijna 
kalen, rechtopstaanden, al of niet vertakten stengel. 
De bladen zijn lancet- tot lijnvormig, vrij kaal, 
bijna zittend, de onderste zijn langwerpig-omgekeerd 
eirond, gesteeld, gaafrandig, zij worden bij het = 
drogen zwart. Antirrhinum Orontium 

De bloemen zijn vrij groot (10-15 mM lang), zeer En 
kortgesteeld. Zij vormen zeer losse aren of eigenlijk staan de bloemen 
in de oksels der bladen. De kelk is bijna 5-bladig, de slippen zijn ongelijk 

1) majus = groot. 2) latifolia = breedbladig. 3) Orontium — berg (?) 
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lijnvormig, klierachtig behaard, meest langer dan de bloemkroon en dan de 
ruw behaarde doosvrucht. De bloemkroon is rose met geel verhemelte, 
zeer zelden wit, zij heeft een behaarde buis. De doosvrucht is scheef 
eirond, behaard (fig. 161) en bevat langwerpige zaden, die aan de eene 
zijde van een uitstekende lijst, aan de andere van een diepe groef met 

gekartelde randen, voorzien zijn. ©. 8-30 cM. Juni—October. 

Biologische bijzonderheden. De homogame bloemen vallen niet sterk op, 
ook doordat ze niet tot opvallende bloeiwijzen zijn 
vereenigd (fig. 162). Het honigmerk bestaat uit 
donkerroode lijnen op de bovenlip, die naar den 

ingang der bloem wijzen, terwijl de onderlip minder 
duidelijke strepen vertoont, maar op het verhemelte 

in het midden zwak geel is gekleurd, vanwaar naar 
beide zijden van den rand der onderlip, als deze 
rose is, een witgekleurde zone loopt. De bovenlip 

Bloem van zE s : 
Mrne Oer grijpt met een verheven rand in een overeenkomstige 

Fig. 162. verdieping der onderlip, waardoor de toegang tot de: 
behe er efeeg bloemkroonbuis nog beter „is afgesloten. Aan de 
meeldraden, c stempel, dde binnenzijde van de bovenlip, onmiddellijk onder de 

jen haren, ot g : ; z 
ding van de Ae uitstekende keel, zitten de 4 helmknopjes, waarvan 
van het stuifmeel dienende die der langste meeldraden voor den stempel uit 

Oder de binnenzijde der steken, terwijl die der kortere er iets achter zitten. 
Op die plaats van de binnenzijde der onderlip, die 

in de gesloten bloem de helmknopjes aanraakt, zitten tal van dicht opeen- 
staande gele haartjes, waarop het stuifmeel valt. Deze haren zetten zich 
in 2 rijen stijve, gele, een knopje dragende borstels, voort tot in den voet 
der bloem. Zij dienen tot geleiding voor de bijenslurf. De honig, die door 
een verhevenheid om het vruchtbeginsel in kleine hoeveelheid wordt afge 
scheiden, wordt geborgen in de spoorachtige opzwelling der onderlip. 

Bijen kunnen de bloem open krijgen. Zij dringen dan met hun kop in 
de 4 mM wijde opening en schuiven de slurf naar den honig. Daarbij 
strijken zij eerst langs den iets naar voren stekenden stempel en krijgen 
daarna boven op hun slurf of kop stuifmeel, eerst uit de langere, daarna 
uit de kortere meeldraden, zoodat kruisbestuiving vrij wel verzekerd is. 
Hommels komen ook wel, maar hun slurf is wel wat te lang voor deze 

bloemen. 
Blijft insectenbezoek uit, dan heeft er door het stuifmeel, dat tusschen de 

haren der onderlip zit, spontane zelfbestuiving plaats. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in geheel Europa 
op bouwland, vooral op zand- en leemhoudenden grond voor en is bij ons 
vrij algemeen. 

Volksnaam. Op Walcheren heet de plant roode kalfssnuit. 

4. Linária!) Trn. Vlasleeuwenbek. 

Kelk 5-deelig of -spletig met min of meer ongelijke slippen. Bloemkroon 
2-lippig, gemaskerd, met opgezwollen buis, die aan den voet in een spoor 
is verlengd. Slippen der bovenlip in den knoptoestand de onderlip bedek- 

1) van het Latijnsche linum: vlas, om de gelijkenis der bladen bij Linaria vulgaris met 
die van het vlas, 
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kend. Bovenlip rechtopstaand, 2-lobbig, onderlip 3-lobbig met een 2-lobbig, 
behaard verhemelte, dat de keel afsluit. Meeldraden 4, tweemachtig, op- 

stijgend, met 2-hokkige, zich overlangs openende helmknopjes. Helmhokjes 
gescheiden, aan den voet zonder stekel. Doosvrucht bol- of eirond, 2-hok- 
kig, veelzadig. Hokjes meest onder den top met 1 of 2 gaten openspringend, 
de rand dier gaten meest in verscheiden tanden verdeeld. Zaden gevleugeld. 

Bloemen geel, violet, blauwachtig of wit, in de oksels van gewone of 

schutbladen en dan tot eindelingsche trossen vereenigd. Bladen enkel- 
voudig, verspreid, tegenoverstaand of kransstandig. Kruidachtige, niet zeer 

krachtige planten. 
Bij dit geslacht komen vaak abnormale bloemen voor, nl. regelmatige 

bloemen met 5 meeldraden en 5 sporen en ook wel geheel zonder sporen 
zoog. peloriën. Komt er een topbloem voor, wat zelden het geval is, dan 

is deze vaak zoo bijzonder gebouwd. 

Biologische bijzonderheden. Bij dit geslacht vloeit de honig van de ver- 
hevenheid aan den voet van het vruchtbeginsel, waar hij gevormd wordt, 

door een smalle spleet tusschen de 2 langere meeldraden in de spoor. In 
het algemeen is de inrichting der bloem met het oog op de bestuiving als 
bij Antirrhinum. Het zijn weder bijen en hommels, die in staat zijn de 
onderlip voldoende neer te drukken, om den honig te kunnen bereiken en 
de bestuiving te bewerken. Ook hier zijn de bloemen meest homogaam, 
soms proterogynisch. 

Bij enkele soorten, b.v. bij Linaria spuria en L. Elatine, treft men vaak 
kleistogame bloemen aan, die vaak aan den stengel boven den grond ont- 

staan, doch zich daarna in den bodem werken. 

De tanden aan de openingen in de vruchten der Linaria’s zijn hygros- 

copisch, zoodat de vruchten alleen bij droog weer geopend zijn. 
De zaden zijn meest gevleugeld en worden door den wind verspreid. 
De Linaria’'s worden door het vee versmaad, bij L. vulgaris misschien , 

omdat de bladen der plant zooveel gelijken op die van de vergiftige 
Euphorbia Cyparissias. 

Volksnamen. De namen leeuwenbek en vlasbek worden het meest ge- 
bruikt. In Groningen spreekt men van vogeltje op een been, in den Achter- 
hoek van Gelderland, in Noord-Limburg en op Goeree van wild vlas, in 
Zuid-Holland van gaper, in het Land van Hulst van vlaskruid. 

Tabel tot het determineeren der soorten van het geslacht Linaria. 

A. Verhemelte van de bloemkroon de keel bijna geheel sluitend. 

a. Bladen gesteeld. Bloemen alleenstaand in de oksels van gewone bladen, lang- 

gesteeld, klein. 
aa. Bladen meest verspreid, korter dan de steel, hart-niervormig, 5-lobbig, hand- 

nervig. Kelkslippen lijn-lancetvormig. Doosvrucht bolrond, de hokjes met 
meerkleppige gaten openspringend. Zaden met stompe, netvormige lijsten bezet. 

L. Cymbalaria blz. 138. 

bb. Bladen langer dan de steel, vinnervig. Hokjes der doosvrucht met zijde- 
lingsche gaten, die zich door het afvallen van een deksel openen. Zaden 

eirond. Stengel van den voet af in vele neerliggende takken gedeeld, evenals 
de bladen met klierharen en lange, zachte haren bezet. Onderste bladen 
tegenoverstaand, de andere verspreid, korter dan de bloemstelen. 

aaa. Middelste bladen spies-, de bovenste pijlvormig. Kelkslippen lancet- 

vormig. Spoor recht. Zaden met netvormige, uitstekende lijsten. 
L. Elatine blz. 139. 
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bbb. Alle bladen aan den voet afgerond. Kelkslippen eirond-lancetvormig. 

Spoor gebogen. Zaden fijn gegroefd . . . . . . L. spuria blz. 139. 
b. Bladen zittend, de onderste soms gesteeld, vinnervig, gaafrandig. Bloemen in de 

oksels van schutbladen, tot trossen vereenigd. Doosvrucht aan den top met 4-10 

klepachtige tanden openspringend (waarbij boven het tusschenschot een den stijl 
dragende brug blijft staan). 

aa. Bloemstelen evenlang als of langer dan de kelk. Bladen lijn- of lijn-tancet- 
vormig. Bloemen in eindelingsche, onbebladerde, dichte trossen. Bloemstelen 
meest korter dan de bloemen. 

aaa. Onderste bladen in kransen van 3-4, de bovenste verspreid. Stengels 

meest zeer vertakt. Bloemstelen nauwelijks zoo lang als de kelk. Spoor 

3 maal zoo kort als de bloemkroon. Zaden eirond-kantig, dwarsge- 

timpeld., ongevleugeld 5 ee en er striatesbizat 0: 
bbb. Bladen verspreid, dicht bijeen, lijn-lancetvormig. Stengels niet of weinig 

vertakt. Bloemstelen circa zoo lang als de kale kelk. Spoor bijna zoo 

lang als de bloemkroon. Zaden platrond, breed vliezig gerand. 

L. vulgaris biz. 140. 

bb. Bloemstelen korter dan de kelk, ook later. Bloemen in eindelingsche trossen. 

aaa. Geheele plant kaal. Trossen langwerpig. Zaden niet gevleugeld. 

L. chalepensis blz. 141. 
bbb. Alleen de bloeiwijze, kelken en doosvruchten klierachtig behaard. Trossen 

eerst hoofdjesachtig. Zaden breedvliezig gerand. L. arvensis blz. 141. 

B. Verhemelte der bloemkroon de keel niet sluitend. Hokjes der doosvrucht met 3-tandige 
gaten openspringend. Zaden langwerpig-eirond met hier en daar netvormig verbonden 
lijsten in de lengte, ongerand. Plant klierachtig behaard. Bloemen in de oksels van 

gewone bladen. Kelkslippen lijnvormig-langwerpig, stomp. Doosvrucht eirond. 

L. minor blz. 142. 

L. Cymbalária ') Mill. Muurleeuwenbek (fig. 163). 
Deze plant is kaal, iets vleezig. De stengel is draadvormig, kruipend, 

sterk naar alle zijden vertakt. De plant groeit 

het best aan oude muren, waar dan soms ge- 
heele oppervlakten met hare stengels bedekt zijn. 

De bladen staan meest verspreid, zijn hand- 
nervig, van boven glanzig, van onderen vaak 
roodachtig, hart-niervormig, 5-lobbig (de on- 
derste soms 7-lobbig), de lobben zijn stekel- 
puntig, aan de onderste bladen stomp, aan de 
bovenste spitser. De bladstelen zijn langer dan 
de schijven. | 

De bloemen staan alleen in de oksels der 
bladen op stelen, die even lang als of langer 

Eea zijn dan de bladen, in wier oksels zij staan. Zij 
Fig. 163. zijn ten slotte teruggeslagen. De kelk is eenbladig 

met lijn-lancetvormige, spitse slippen. De bloemkroon is lichtviolet, 8-10 

mM groot met 2-spletige bovenlip en een gehemelte met 2 gele vlekken. 

De spoor is gekromd, stomp, half zoo lang als de bloemkroon. De doos- 

vrucht is bolrond, langer dan de kelk, iets rimpelig en opent zich aan den 
top met 3 kleppen (fig. 163). De zaden zijn met stompe, netvormige lijsten 
bezet (fig. 163), zij zijn rondachtig en klein. 2. 1,5-6 dM. Mei—Herfst. 

Biologische bijzonderheden. De inrichting der bloem met het oog op de 
bestuiving is als bij L. vulgaris, doch de spoor is slechts 3 mM lang, van 

binnen gegroefd, doch onbehaard. 
De bloemstelen staan van den wand af, waartegen de plant groeit, dus 

1) Cymbalaria = cymbelkruid. 
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naar het licht gekeerd. Na de bevruchting krommen zij zich echter tegen- 
gesteld, zoodat de vruchten meest rijpen in de scheuren der steenen en 
daar ook de zaden neervallen. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant groeit in Midden- en 
Zuid-Europa in rotsspleten en op steenachtigen boschgrond. Bij ons is zij 
aangeplant en op vochtige muren verwilderd, doch geheel ingeburgerd 

en vrij algemeen, doch weinig in de provinciën Friesland, Groningen, 
Drente, Noord-Brabant en Zeeland. 

Volksnamen. In Groningen heet de plant dratorentje, op Voorne en 
Beierland torenplantje. 

L. Elatine ') Mill. Spiesleeuwenbek (fig. 164). 

Deze plant heeft een teeren penwortel, waaruit een stengel komt, die 
van den voet af in vele liggende, dunne, los d 

bebladerde takken verdeeld is, welke evenals de 

bladen met klierharen en lange, zachte haren 
zijn bekleed. De bovenste bladen zijn langwerpig 
en staan verspreid, de onderste zijn tegenover- 
staand, eirond, aan den voet afgerond, met 

enkele tanden, de middelste zijn spiesvormig, de 

hoogste pijlvormig. 
De bloemen staan in de bladoksels, aan meest 

kale stelen, die meest langer zijn dan de bladen, 

in wier oksels zij staan. Zij zijn eerst uitge- 
spreid, later teruggekromd. De kelk is behaard 
met lancetvormige slippen. De bloemkroon is 
7-9 mM lang met de spoor er bij en geelachtig ik 
wit, langer dan de kelk. De bovenlip is van 7 
binnen violet met eironde, stompe slippen, de onderlip is hooggeel. De 
spoor is spits, recht, omstreeks evenlang als de bloemkroon. De doosvrucht 
is bolrond, nauwelijks korter dan de kelk (fig. 164). De zaden zijn van 
netvormige, uitstekende lijsten voorzien en rimpelig. ©. 7-45 cM. Juni— 

Herfst. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De 
plant komt in geheel Europa op bouwland en 
langs wegen voor. Bij ons is zij zeldzaam, op 
löss en kleigrond (vooral op rivierklei). 

L. spúria 2? Mitt. Eironde leeuwenbek 

(fig. 165). 
Deze plant heeft een dunnen penwortel en een 

van den voet af in vele liggende takken ver- 
deelden stengel, die evenals de bladen met vele 
klierharen en lange, zachte haren bezet is. De 
bladen zijn rondachtig-eirond, alle aan den voet 
afgerond, soms met enkele tanden, meest kort nn es 
gesteeld en vrij dicht behaard. pe 

De bloemen staan in de bladoksels aan meest ruw behaarde stelen, die 

meest langer zijn dan de bladen, in wier oksels zij staan. Die stelen staan 

1) Elatine —= spar. 2) spuria — valsch. 
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eerst uitgespreid en zijn later teruggekromd. De bloemen zelf zijn iets 
grooter dan bij de vorige soort (l cM lang met de spoor er bij). De kelk 
is behaard met eirond-lancetvormige slippen, die iets hartvormig aan den 
voet zijn. De bloemkroon is geel met bruinviolette bovenlip, de onderlip 
is 3-spletig, de bovenlip 2-deelig, de spoor is gekromd, korter dan de eigen- 
lijke bloem. De doosvrucht is eirond, korter dan de kelk, opent zich over- 

dwars met 2 dekseltjes (fig. 165). De zaden zijn fijn gegroefd (fig. 165). 
©. 7-30 cM. Juli—Herfst. ed 

Naast L. vulgaris is dit de soort, die het meest peloriën vormt. Ook 
vormt deze wel onderaardsche, kleistogame bloemen. Er ontstaan nl. in 
de oksels der onderste bladen dunne, korte, gedraaide takken, die zich in 
den bodem graven en daaraan ontwikkelen zich de bloemen. 

Biologische bijzonderheid. De langere meeldraden zijn hier zoo sterk 
naar boven omgebogen, dat de verschillende helmknopjes samen zijn ge- 
kleefd en te midden daarvan ligt de gelijktijdig rijpe stempel, zoodat, daar 
ook nog de helmknopjes zich naar binnen openen, spontane zelfbestuiving 
steeds plaats grijpt. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in Midden- en 
Zuid-Europa op bouwland voor. Bij ons komt zij op löss en kleigrond, 

vooral op rivierklei, doch zeldzaam voor. 

L. striâta!) D. C. (L. répens®) Desí.). Gestreepte leeuwenbek (fig. 166). 
Deze plant is onbehaard en blauwachtig groen. Uit den kruipenden wortelstok komt 

een rechtopgaande of opstijgende, krachtige, vertakte en los bebladerde stengel. De bladen 

zijn alle lijn-lancetvormig, spits, de onderste staan in kransen 

van 3-4, de bovenste verspreid. 
De bloemen zijn vrij groot (8-14 mM) en staan in lange, 

vrij losse trossen. De bloemstelen zijn iets langer dan de 

kelk, zij verlengen zich na den bloeitijd. De schutbladen zijn 
lijnvormig. De kelk is onbehaard met lijn-lancetvormige, 

spitse slippen. De bloemkroon is blauwachtig, violet gestreept. 

Het verhemelte is geel, soms wit. De bovenlip is korter dan 

de onderlip, de beide slippen der eerste zijn eirond, spits, 

die der laatste efgerond. De spoor is recht, stomp, 1; maal 

zoo lang als de bloemkroon (2-3 mM lang). De stempel is 

gaaf. De doosvrucht is bijna bolrond, langer dan de kelk 

(fig. 166). De zaden zijn eirond-kantig, dwars gerimpeld (fig. 
166), niet gevleugeld. 4. 3-8 dM. Juni—September. 

Linaria striata De plant gelijkt veel op L. arvensis, doch zij groeit hooger 

Fig. 166. op en is smalbladiger. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in Zuidwest-Europa op steen- 

achtige, onbebouwde plaatsen voor. Bij ons is zij slechts op enkele plaatsen (in de duinen 

bij Bloemendaal, bij Borne, Bleiswijk en misschien ook bij Maastricht) op muren en zon- 

nige plaatsen gevonden. 

L. vulgáris®) Mil. Gele leeuwenbek (fig. 167). 

Deze plant is kaal, alleen de bloeiwijze is klierachtig behaard. Zij heeft 
een kruipenden wortelstok en een krachtigen, rechtopstaanden, weinig of 
niet vertakten stengel, die rolrond en dicht bebladerd is. De bladen staan 
verspreid, dicht opeen, zijn lancet- tot lijnvormig, spits, 3-nervig, met iets 

omgerolden rand, de middennerf is van boven verdiept. 

De bloemen zijn vrij groot (20-30 mM) en staan in aarvormige, dichte 
trossen. De schutbladen zijn lijnvormig, omgebogen. De bloemstelen zijn 
omstreeks evenlang als de kale kelk. De kelk heeft lancetvormige, spitse, 

1) striata — gestreept. 2) repens — kruipend. 5) vulgaris — gewoon. 
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3-nervige, ongerande slippen, die korter zijn dan de doosvrucht. De bloem- 
kroon is lichtgeel, zelden bijna wit, het verhemelte is oranje, de onderlip 
3-, de bovenlip 2-lobbig. Er is een rechte of iets ge- 
kromde spoor, die bijna zoo lang is als de bloem- 
kroon. De doosvrucht is 6-8 mM lang, kort eirond, 
3 maal zoo lang als de kelk (fig.'167). De zaden 
zijn vlak, rondachtig-niervormig, breedvliezig gerand 
(fig. 167), in het midden door knobbeltjes ruw, 
donkerbruin. 2%. 3-9 dM. Juni—Herfst. 

Bij deze soort zijn peloriën het meest waargenomen. 
Behalve de gewone vormen daarvan zijn er ook 
bloemen gevonden met 2 of 3 sporen enz. 

Biologische bijzonderheden. Het zijn bij deze soort 
alleen bijen met lange slurven en hommels, die in Linaria vulgaris 

staat zijn de onderlip voldoende neer te drukken en Fig. 167. 
bovendien bij den honig te kunnen komen. Zij bewegen hun slurf daarbij 
door een smalle groeve, die aan weerszijden van oranjekleurige haren is 
voorzien. Zij kruipen zoover mogelijk in de bloemen en strijken daarbij 
langs den stempel en de helmknopjes, die onder de bovenlip liggen. De 
stempel ligt tusschen de helmknopjes der kortere en der langere meeldraden, 
zoodat zoowel kruis- als zelfbestuiving mogelijk is, doch de laatstgenoemde 
schijnt geen vruchtvorming ten gevolge te hebben. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in geheel Europa 
op allerlei gronden, in bouwland, langs wegen en dijken voor en is bij ons 
algemeen. 

Volksnamen. De plant heet het meest gele leeuwenbek, doch wordt in 
Groningen vogeltje op een been genoemd, in Oost-Drente kanarietjes, in 
de Graafschap Zutphen ratel, in den Achterhoek van Gelderland en op 
Goeree wild vlas, in Waterland schoenenmuiltjes, 

op Walcheren leeuwemuiltjes. 

L. chalepénsis ') Mill. IJle Leeuwenbek (fig. 168). 
Deze plant is onbehaard en heeft dunne, rechtopstaande, 

niet of weinig vertakte stengels. De bladen der niet bloeiende 
takken aan den veet van den stengel en de onderste stengel- 

bladen zijn tegenoverstaand, of staan 3 bijeen en zijn lang- 

werpig-lancetvormig, de overige zijn lijnvormig, l-nervig en 

staan verspreid. 

De bloemen zijn vrij groot, wit en staan in een zeer lossen, 

aarvormigen tros. De bloemstelen zijn korter dan de kelk. 

De schutbladen zijn lijnvormig, eerst rechtopstaand, later 

teruggeslagen. De kelk is onbehaard met lijnvormige, uitge- 

spreide slippen, die bijna even lang zijn als de wit of violet 
4 Linaria chalepensis 

geaderde bloemkroon. Deze is 12-15 mM lang met een zeer Fig. Ge 
dunne, draadvormige, gebogen spoor, die 2à3 maal zoo lang 

is als de bloemkroon. De doosvrucht is bijna bolrond, vrij wat korter dan de kelk (fig. 

168). De zaden zijn eirond, kantig, gerimpeld, niet gevleugeld. ©. 2-4 dM. April —Juni. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant behoort thuis op zandig bouwland in 

het gebied der Middellandsche Zee en is bij ons bij Rotterdam aangevoerd gevonden. 

L. arvénsis ?) Desf. Akkerleeuwenbek (fig. 169). 
Deze plant is kaal, alleen de bloeiwijze, kelken en doosvruchten zijn klierachtig behaard, 

1) chalepensis — van Aleppo. 2) arvensis — veld. 
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blauwgroen. Uit den penwortel komt een dunne, rechtopgaande of opstijgende stengel, die 

aan den voet meestal niet bloeiende takken draagt. De bladen zijn smal lijnvormig, een- 
nervig, de onderste 3-4 bijeen. 

De bloemen zijn zeer klein (4-5 mM) en bijna zittend. Zij 

zijn geplaatst in eindelingsche, eerst hoofdjesachtige, later zeer 
losse trossen. De schutbladen zijn lijnvormig, teruggeslagen. 
De kelk heeft lijnvormige, stompe, smalvliezig gerande slip- 

pen. De bloemkroon is lichtblauw met donkerder strepen en 
heeft een wit verhemelte met een fijn violet adernet. De 

bovenlip is rechtopstaand, vlak en heeft 2 langwerpige, stompe 

slippen, de onderlip is stomp 3-lobbig. De spoor is lijn- 
vormig, teruggekromd, nauwelijks !/; maal zoo lang als de 

bloemkroon. De doosvrucht is bijna bolrond, langer dan de 

kelk (fig. 169). De zaden zijn l mM groot, vlak, glad, grijs- 

achtig met een breeden, cirkelronden, vliezigen rand (fig. 169). 
©). 1-3 dM. Juni—October. 

Biologische bijzonderheden. De bloemen zijn homogaam 

Linaria arvensis en geheel op zelfbestuiving aangewezen. Insectenbezoek is 

Fig. 169 niet waargenomen. 

„ Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in Midden- en West-Europa op 

zandig bouwland voor. Bij ons is zij alleen bij Arnhem, op verschillende plaatsen om 
Nijmegen, bij Amersfoort, den Haag en Vreeswijk gevonden. 

L. minor!) Desf. Kleine leeuwenbek (fig. 170). 

Deze plant is klierachtig behaard. Uit den penwortel komt een van den 
voet af vertakte, ronde stengel met aan den voet 

opstijgende, overigens rechtopstaande takken. 

De bladen zijn gesteeld, stomp, de onderste zijn 

tegenoverstaand, langwerpig-lancetvormig, de 
overige verspreid, lancet- tot lijnvormig, stomp. 

De bloemen zijn klein (6-8 mM) en zitten in 
de oksels van gewone bladen, zij vormen zoo 
zeer losse trossen. De bloemstelen zijn recht- 
opstaand, 3-4 maal zoo lang als de kelk, dicht 

behaard. De kelk is behaard met lijnvormig- 
langwerpige, stompe slippen, die iets langer zijn 

dan de eironde, klierachtig behaarde doosvrucht- 
MED De bloemkroon is lichtviolet met bleekgeel ver- 

Linaria minor o : 
Fig. 170. hemelte en een kegelvormige, stompe spoor, die 

Igel, van de lengte der bloemkroon heeft. Het 
verhemelte ligt niet geheel tegen de bovenlip aan, dus staat de keel half 
open. De slippen der bovenlip staan wijd uiteen. De doosvrucht opent 

zich aan den top met 2 breede gaten (fig. 170). De zaden zijn langwerpig, 
onbehaard, gegroefd. ©. 7-22 cM. Juni—October. 

Biologische bijzonderheden. De inrichting der bloemen is als bij L. vul- 

garis, doch zij zijn veel kleiner. Insectenbezoek is er niet in waargenomen, 
zij zullen wel geheel op spontane zelfbestuiving zijn aangewezen, daar 

evenals bij L. spuria de stempel tusschen de meeldraden ligt of komt te 
liggen, doordat zich de bloemkroon later verlengt. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in geheel Europa 
op zand- en kleiachtig bouwland voor. Bij ons is zij vrij zeldzaam op 
kleiachtig bouwland, vooral op rivierklei en op löss. Zij schijnt ook nog 
al eens aangevoerd te zijn. 

1) minor —= klein. 
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5. Serophulária !) Frn. Helmkruid. 

Kelk 5-slippig met vaak stompe, aan den rand vliezige slippen. Bloem- 
kroon zonder honiggroefje, met buikige of bijna bolronde buis en 5-lobbigen 
zoom, die 2-lippig is. De bovenlip is langer dan de onderlip, omgeeft deze 
in den knoptoestand en is 2-lobbig, de onderlip is 3-lobbig met rechtop- 
staande of afstaande zijlobben. Meeldraden 4, tweemachtig, met ongebaarde, 
eenhokkige, zich overdwars openende helmknopjes. Stempel knopvormig. 
Doosvrucht bolrond of spits eirond, langer dan de kelk, met 2 veelzadige 
hokjes. Zij opent zich met 2 gave of 2-spletige kleppen, die van het tus- 
schenschot loslaten. Zaden klein, ruw gerimpeld. 

Bloemen roodachtig of groenachtig bruin, in okselstandige, gaftelvormig 
beginnende, ongevorkte bijschermen, die vaak tot een eindelingsche pluim 
vereenigd zijn. Bladen meest tegenoverstaand, gesteeld. Geur onaangenaam. 

Biologische bijzonderheden. In de bloemen wordt aan den voet van het 
vruchtbeginsel door een wal, die er omheen zit en in 2 symmetrisch ge- 
plaatste lobben verdeeld is, honig 
in groote droppels afgescheiden. 

De bloemen (fig. 171) worden 
vooral door wespen bezocht. Zij 
zijn proterogynisch. Eerst steekt 
de rechte stijl uit het midden der 
bloem en de stempel staat juist 
in de richting, waarin zich de 
honig bevindt. De helmknopjes 
zijn aan den top van half cirkel- sonen 
vormig gekromde draden, in de Fig. 171. 
holte der kroesvormige bloem- 1 Bloem in den eersten (vrouwelijken) toestand, var 

G 8 voren gezien, 2 dezelfde, van beneden gezien, 3 
kroon geborgen en zijn nog niet oudere, zich ‘zelf bestuivende bloem, van ter zijde 
opengesprongen. Later gaat de Bia euEnpder), b bloemkroon, c meeldraden, c° rudi- 
stempel van die plaats weg, door- mentaire vijfde meeldraad, d vruchtbeginsel, e stijl, 

É KE J p f stempel, g honigklier, h droppel honig. 
dien de stijl zich boog- of knie- 
vormig naar beneden kromt en nu komen de helmdraden door strekking en 
verandering in richting der helmdraden op dezelfde plaats, waar de stempel 
eerst stond, zoodat de kans op kruisbestuiving daardoor zeer groot is. De 
insecten toch klemmen zich met alle pooten vast aan de buitenzijde der 
bloemkroon en steken den kop er in, waarbij zij in jonge bloemen den 
stempel en in oudere de helmknopjes aanraken. Blijven de insecten weg, 
dan blijft de stempel, die anders na twee dagen verdort, nog langer geschikt 
om stuifmeel op te nemen en hij blijft ook naar voren gestrekt staan. 
Strekken zich nu de meeldraden, dan heeft er spontane zelfbestuiving plaats. 

Opmerking bij het verzamelen van Scrophularia-soorten. Daar de vorm 
van het beginsel van den 5den meeldraad noodig is om de soorten te onder- 
scheiden, moet hier behalve een volledig exemplaar ook een geopende 
bloemkroon gedroogd worden. 

Tabel tot het determineeren der soorten van het geslacht Scrophularia. 

A. Ongevorkte bijschermen in de oksels van schutbladen, een eindelingsche, pluimachtige 

bloeiwijze vormend. Bloemstelen langer dan de kelk. Buis der bloemkroon buikig. 

i) van scrophula: krop, wegens het gebruik in vroegeren tijd om kropgezwellen te genezen. 
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Meeldraden ingesloten. Plant kaal, alleen de bloeiwijze meest verspreid klierachtig 

behaard. 

a. Wortelstok knolvormig verdikt. Stengel scherp vierkant. Bladen dubbel gezaagd. 

Kelkslippen smal vliezig gerand. Beginsel van den 5den meeldraad rondachtig, 

overdwars breeder, in den steel versmald. . . . … S. nodosa blz. 144. 

b. Stengel gevleugeld vierkant. Bladen scherp gezaagd. 'Kelkslippen breed vliezig 

gerand. Beginsel van den Sden meeldraad overdwars langwerpig, in den steel 
versmald, boven iets 2-lobbig met 2 afstaande lobben . . . …. S. alata blz. 145. 

B. Ongevorkte bijschermen in de oksels van gewone bladen. Buis der bloemkroon kroes- 

vormig, onder de keel sterk vernauwd. Plant klierachtig dicht behaard. Bladen inge- 

sneden dubbel gezaagd-getand. Bloemstelen korter dan de kelk. Kelkslippen lang- 
werpig, ongerand. Meeldraden ten slotte uit de groengele bloemkroon stekend. Beginsel 
van een 5den meeldraad ontbrekend. . .… . . . … … « … … … S. vernalis blz. 146. 

S. nodósa) L. Helmkruid (fig. 172). 
Deze plant is onbehaard en heeft een vleezigen, knolvormig verdikten 

wortelstok met uitspruitsels. De stengel is scherp vierkant, al of niet ver- 
takt, gevuld, rechtopstaand, glanzend. De bla- 

den zijn krachtig, langwerpig-eirond, spits, aan 
den voet wigvormig in den bladsteel versmald, 
zelden afgeknot of bijna hartvormig, dubbel 
gezaagd (de onderste tanden zijn langer en 
spitser), de bovenste zijn bijna zittend, alle zijn 
iets glanzend. 

De bloemen staan in een eindelingsche pluim, 
die van schutblaadjes voorzien is. De bloem- 
stelen staan rechtop of uitgespreid en zijn 3 à 
5 maal zoo lang als de kelk. De kelkslippen 
zijn rondachtig-eirond, stomp, smalvliezig ge- 
rand. De bloemkroon is 6-9 mM lang, vuilbruin 
of geelgroen, op den rug bruin, zelden geheel 
geelgroen met bolronde, kroesvormige buis en 

2-lippigen zoom met halfeirkelvormige slippen. Het beginsel van den 

Dden meeldraad is rondachtig, overdwars breeder, in den steel versmald, 

vaak boven ingedrukt. Er is 1 stijl met een knopvormigen stempel. De 
vrucht is 6-10 mM lang, eirond, spits, veelzadig (fig. 172). De zaden zijn 

rondachtig, geelbruin. 2%. 3-12 dM. Juni—September. 
De plant heeft een onaangenamen geur, die wel wat op dien van Cheno- 

podium hybridum gelijkt en is vergiitig. 

Scrophularia nodosa 

Fig. 172. 

Biologische bijzonderheden. De groeven op den stengel zijn bijzonder 
geschikt voor het afloopen van het regenwater van de bladen. Na een 
Îinke regenbui zijn ze dan ook nat, terwijl de niet gegroefde kanten 
droog blijven. 

Het schijnt, dat de onaangename geur en misschien ook de bruinachtige 
kleur der bloemen wespen lokt, althans verschillende soorten (Vespa vul- 
garis, rufa, germanica, media) zijn geregelde bezoekers der bloemen. Ook 
zijn enkele malen bijen (Halictus- en Bombussoorten) waargenomen. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in geheel Europa 
op vochtige plaatsen voor. Bij ons is zij op dergelijke plaatsen, langs 
slooten, wegen, tusschen struiken algemeen. 

1) nodosa — knoopig. 
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Volksnamen. Deze plant heet in Groningen rammelkorven, in Salland 
varkenswronge, in de Graafschap Zutphen klierkruid, in het Oostelijk deel van 
Noord-Brabant speenkruid, op Walcheren aambeiwortel en groot speenkruid. 

S. aláta!) Gil. Gevleugeld helmkruid (fig. 173 en 174). 
Bij deze plant is de wortelstok schuin, niet knolvormig. De stengel is 

gevleugeld vierkant, vaak vertakt met rechtop- N 
staande takken, vaak hol. De bladen zijn lang- 
werpig-eirond of eirond, aan den voet versmald 
of afgerond, meest spits, scherp gezaagd, van 
boven onbehaard. 

De bloemen staan in een pluim met uitgespreide 
takken en hebben lancetvormige schutbladen. 
De bloemstelen zijn 2 à 3 maal zoolang als de 
kelk, klierachtig behaard. De kelk heeft bijna 
cirkelronde, zeer stompe, breed vliezig gerande 
slippen. De bloemkroon is 6-8 mM lang, groen- 
achtig roodbruin, zij heeft een 2-spletige boven- 
lip en een onderlip met 3 afgeronde tanden. Het ENE 
beginsel van den 5den meeldraad is overdwars ee Ehrharti 
langwerpig, in den steel versmald, boven iets Fig. 173. 
2-lobbig met uitstaande lobben. De stijl draagt een meest 2-lobbigen stempel. 
De doosvrucht is eirond, toegespitst (fig. 173). De zaden zijn langwerpig, 6- 
ribbig, zeer klein en bruin. 4. 6-12dM. Juli—September, soms tot October. 

De geur der plant is onaangenaam en herinnert eenigszins aan dien van 

Chenopodium hybridum. 
Verschillende vormen zijn: 
x. Ehrhárti®) Stev. (S. aquática®) Aut. n. L.) (fig. 173) met de kenmer- 

ken boven genoemd. 
8. Neésii*) (S. Neésii Wirtgen, S. Ehrhárti Stev.). Bij deze plant is de 

stengel lager dan bij z. en evenals de takken dunner. De takken zijn meer 
afstaand dan bij e. De onderste bladen zijn 
stomp en gekarteld, de middelste en bovenste 

spits en scherp gezaagd. 
De bloemen zijn levendiger rood, alleen aan 

den voet groenachtig. Het beginsel van den 
5den meeldraad is bijna 3 maal zoo breed als 
lang, van voren zwak uitgerand, naar achteren 
afgeknot, plotseling in den steel overgaand. 

7. Balbísii®) (S. Balbísii Hornem., S. aquática 
L.) (fig. 174). Hierbij zijn de stengel en de blad- 
stelen breed gevleugeld. De bladen zijn eirond- 
langwerpig met hartvormigen voet, aan den top 
afgerond stomp, stomp gekarteld. De pluim is 
los met schuin afstaande takken. De bloemen Serephularia alata 

se en . y. Balbisii 
zijn grooter dan bij a., purperbruin, alleen aan ‘Fig. 114. 
den voet groen. De kelkslippen zijn rondachtig, 

zeer stomp, breed vliezig gerand. Het beginsel van den 5den meeldraad is 

rondachtig-niervormig, nauwelijks uitgerand. 

1) alata — gevleugeld. 2) Ehrharti —= Ehrhart's. 3) aquatica —= water. 

4) Neesij — Nees’. 5) Balbisii — Balbis'. 

HEUukELs, Flora. II. 10 
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Van deze komt nog eene forma auriculáta!) All. met zijlobben aan den 
voet van den bladsteel voor. 

Biologische bijzonderheid. De inrichting der bloem met het oog op de 
bestuiving is als bij S. nodosa. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De vormen komen in Midden- 
en Noord-Europa voor op vochtige plaatsen, langs oevers van rivieren en 

slooten. De vorm a. is vrij zeldzaam, de vorm 6. vrij algemeen, de vorm 

7. evenzoo. De forma auriculata is tusschen Wijlre en Gulpen en te Itter- 
sum bij Zwolle gevonden. 

S. vernális®) L. Voorjaarshelmkruid (fig. 175). 
Deze „plant is klierachtig behaard en heeft een spilvormigen wortel en 

een onvertakten, vierhoekigen, dikken, hollen 
stengel. De bladen zijn lichtgroen, rondachtig 
of eirond, aan den voet meest iets hartvormig, 

ingesneden dubbel gezaagd-getand, dun. De 
bovenste bladparen staan dicht opeen. 

De bloemen zijn geelachtig groen, zij staan 
in de bladoksels. De bloemstelen zijn 2-4 cM 
lang, verdeelen zich aan den top vorksgewijs 
en dragen 2 of meer bloemen. De steeltjes 
dier bloemen zijn, althans in het eerst, zoo 

kort, dat alle bloemen in een der bladoksels. 
staand, in een hoopje opeenstaan. De kelk 
heeft langwerpige, ongerande, vrij spitse, aan 

Se errulatia venalis den top omgebogen slippen. De bloemkroon 
Fig. 175. is 6-9 mM lang met samengetrokken keel. De 

u bloem opengesneden, b vrucht. meeldraden steken ten slotte uit de bloem- 
kroon, een beginsel van een 5den meeldraad ontbreekt. De doosvrucht is 

8-10 mM lang, bijna onbehaard, eirond-kegelvormig. OO. 15-45 cM. 

April —Juni. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in Midden- en 
Zuid-Europa voor op beschaduwde plaatsen, ook in heggen. Bij ons is zij 

waarschijnlijk meest een verwilderde sierplant, die ook wel gekweekt is om 

honig voor de bijen te leveren. 

6. Collínsia®) Nutt. Collinsia. 

C. bicolor £) Benth. 
Deze plant heeft tegenoverstaande bladen, de onderste zijn gesteeld, eirond, evenals de 

hoogere eirond-lancetvormige, bijna" zittende, klein gezaagd. 

De bloemen (fig. 176) zijn vrij groot (16-20 mM lang), zij zijn geplaatst in okselstandige, 

3-5-bloemige bijschermen (schijnbaar in kransen). De bloemstelen zijn 

korter dan de behaarde kelk. De kelk is l-bladig, 5-deelig, met driehoekig- 

eironde slippen, half zoo lang als de bloemkroon. De bloemkroon is 

2-lippig, met duidelijke buis en staat wat naar beneden. De buis is licht- 

lila, van binnen gebaard, de bovenlip is ook licht lila, doch donkerder 
Bloem van gestreept, de onderlip is in het midden wit, aan den top vuilpurper, aan 

Collinsia bicolor qe zijden violet. De middenslip dier onderlip is samengevouwen en om- 
Bie 16 sluit de naar beneden gebogen meeldraden en den stijl. De 4 meeldraden 

zijn vruchtbaar. De doosvrucht is 2-hokkig, bol- of eirond en springt met 2-spletige- 

KTEDBEn Open, ©. 3-45 dM. Juni—Augustus. 

1) en een oortje voorzien. 2) vernalis — voorjaars. 
3) naar Collins, botanicus te Philadelphia, + 1669. 4) bicolor —= tweekleurig. 
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Biologische bijzonderheid. De inrichting der bloem met het oog op de bestuiving is hier 
als bij de Melilotus- en Trifoliumsoorten bij de Papilionaceae. 

Voorkomen De plant behoort thuis in Californië, komt bij ons als sierplant voor en is 

bij Genderen (N.-Br.) verwilderd gevonden. 

7. Gratíola!) L. 

G. officinális?) L. Genadekruid (fig. 177). 
Deze plant is kaal en lichtgroen. Zij heeft een kruipenden, vertakten 

wortelstok en een hollen, rechtopstaanden, enkel- 

voudigen of vertakten, naar boven vierkantigen 
stengel. De bladen zijn tegenoverstaand, staan 
dicht bijeen en zijn lancetvormig, spits, half 
stengelomvattend, meest drienervig, verwijderd 

gezaagd, naar onderen vaak bijna gaafrandig. 
De bloemen zijn vrij groot (15-18 mM lang), 

zij staan alleen in de bladoksels op draadvor- 
mige stelen, die korter zijn dan de bladen, 

in wier oksels zij staan. De kelk draagt aan 
den voet 2 lijnvormige schutbladen en heeft 
5 diepe, lijn-lancetvormige slippen. De bloem- 
kroon is klokvormig, met open keel en een 
ongelijk 5-lobbigen zoom. De buis is lichtgeel, SDE GEGE 
achter bruinachtig rood, de zoom wit of zeer Ue, 
bleek lila-roodachtig. De bloemkroon is van binnen lichtgeel gebaard. De 
slippen der bovenlip (de 2 bovenste) bedekken in den knop de 3 onderste 
(de onderlip). Er zijn 4 meeldraden, waarvan 2 zonder helmknopjes. De 
helmknopjes zijn 2-hokkig met gescheiden hokjes, zij springen overlangs 
open en hebben aan den voet geen stekel. De stempel is 2-lobbig. De 

doosvrucht (fig. 177) is eirond, toegespitst, evenlang als de kelk en bestaat 
uit 2 veelzadige hokjes. 2. 5-30 cM. Juni—Augustus. Vergiftig. 

Biologische bijzonderheden. Honig wordt in de bloemen op de gewone 
plaats afgescheiden. De beide meeldraden zijn aan het boveneind behaard 
en keeren de opengesprongen zijde naar den stempel, zoodat deze met 
stuifmeel bedekt wordt, dat echter door een half doorzichtig vlies van de 
eigenlijke vlakte weggehouden wordt. De stempel schijnt prikkelbaar en 
zijne beide lobben gaan eerst laat vaneen. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in Midden- en 
Zuid-Europa in moerassen, aan waterkanten en in vochtige weilanden voor 

en is bij ons zeldzaam, meest op rivierklei, doch ook op zand. 

Volksnamen. De oude pharmaceutische naam voor de plant was 
Gratia Dei, dus godsgenade. Die naam wordt nog in West-Friesland ge- 
bruikt. In Oost-Drente en Utrecht heet zij genadekruid, op de Veluwe 
vingerhoedskruid, in Noord-Overijsel vlookruid. 

S. Mímulus®) L. 

M. lúteus®) L. Maskerbloem (fig. 178). 
Deze plant is klierachtig behaard of kaal. De stengel is dik, hol, rechtopstaand of op- 

1). van gratia: genade. De plant werd beschouwd als door God's genade aan de men- 
schen gegeven, zij werd als geneesmiddel voor allerlei ziekten gebruikt. Zij is werkelijk 

vergiftig en wordt nu nog als purgeermiddel gebruikt. 2) officinalis —= geneeskrachtig. 
3) verkleiningsvorm van mimus: goochelaar, tooneelspeler, wegens de maskerachtige bloem- 

kroon. ON ltenst weeet 
10% 



148 — SCROPHULARIACEAE. — FAMILIE O4. 

stijgend, al of niet vertakt met uitgespreide takken. De bladen zijn tegenoverstaand, rond- 
achtig of langwerpig-eirond, iets getand, de onderste zijn gesteeld, vaak door zijblaadjes 
liervormig, de hoogere zitten of zijn halfstengelomvattend, de bovenste zijn vaak schut- 

bladachtig. 

De bloemen zijn groot (circa 3 cM lang) en staan alleen 
in de bladoksels op stelen, die langer zijn dan de bladen, 

in wier oksels zij staan. Die stelen zijn rechtopstaand, ten 

slotte gebogen, behaard. De kelk is buisvormig, vijfhoekig 

met 5 ongelijke lobben, na den bloeitijd opgeblazen met ei- 

ronde tanden (de bovenste is het grootst). De bloemkroon 

is trechtervormig, eenigszins 2-lippig, 5-lobbig met een buis, 
die 1!/, maal zoo lang is als de kelk. Zij is licht- of dooier- 

geel, aan de keel meest met vele kleine, purperbruine vlekken. 

De slippen der bovenlip bedekken in den knoptoestand de 
onderlip. Er zijn 4, tweemachtige meeldraden met 2-hokkige 
helmknopjes, wier hokjes gescheiden zijn en aan den voet 

n geen stekel hebben. De stijl is draadvormig met een 2-lob- 

kg bigen stempel. De doosvrucht (fig. 178) is in den kelk ge- 

sloten, onbehaard, gerimpeld, omgekeerd-eirond, stomp, 

2-hokkig, met veelzadige hokjes en opent zich met 2 kleppen. De zaden zijn vrij dof en 

overlangs gestreept. 4. 3-9 dM. Juni—Herfst. 

Biologische bijzonderheden. De inrichting der bloem met het oog op de bestuiving is 

zeer eigenaardig (fig. 
179). Onder de boven- 

lip ligt de 2-lobbige 

stempel en daarachter 

bevinden zich de 2 pa- 

ren helmknopjes. De 
onderste lob van den 

stempel is prikkelbaar, 

zij klapt bij aanraking 

naar boven tegen de 

bovenste lob, doch gaat 

5 minuten later weer 

neer. leder helmknopje 

heeft den vorm van een 
Bloem van Mimulus luteus. b di 7 

Fig. 179. us, 1e oor een 

1 bloem, 2 dezelfde, overlangs doorgesneden, met open stempet, Schotje in 2 hokjes ver- 
3 dezelfde met gesloten stempel, 4 aan de onderste stempellob wordt deeld ís en ieder dezer 
door een in de richting van de pijl geleide stift stuifmeel afgegeven, - - 
5 de stempel heeft zich door de aanraking gesloten, de in de richting is door een dekseltje 
der pijl gaande stift heeft de gesloten helmknopjes geopend en ont- gesloten. Alleen die 
vangt stuifmeel, 6 de onderste stempellob is zoover naar boven gesla- insecten, die zoo groot 
en, dat de in de richting der pijl teruggetrokken stijl er niet mede in en An > 
Sine komt. : Ee de zijn, dat zij bij het in- 

kruipen ín de bloem 

den stempel aanraken, zijn ook in staat de dekseltjes, door er tegen aan te strijken, te 

heffen, waarbij er stuifmeel uit die hokjes valt. Bii het binnenkomen der bloem heeft het 

insect eerst zijn stuifmeel afgestroopt tegen de onderste stempellob. Deze slaat nu dadelijk 

naar boven, waardoor dat stuifmeel gebracht wordt op die plaats van den stempel, waar 

het zich verder kan ontwikkelen. Intusschen is de insectenslurf verder in de bloemkroon 

naar binnen gegaan en ontvangt nieuw stuifmeel uit de hokjes. Bij het terugtrekken der 
slurf komt dit natuurlijk niet op de nu rechtopstaande stempellobben. 

Voorkomen. De plant behoort thuis in Westelijk Noord-Amerika en in Chili. Bij ons 
wordt zij als sierplant in tuinen gekweekt en is nog al eens verwilderd gevonden (bij 

Haarlem, Leiden, Rotterdam, Bleskensgraaf, Surhuisterveen, Leusden bij Amersfoort, 

Dordrecht, Velp (G.)). 

9. _Limosélla ') Lindern. 

L. aquâática®) L. Slijkgroen (fig. 180). 
Deze plant is kaal, zonder stengel, wel vormen zich uitloopers, die aan 

1) verkleiningsvorm van limosa: slijkerig, naar de standplaats. 2) aquatica = water. 
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den top wortelen en tot nieuwe plantjes uitgroeien. De bladen zijn veel 
langer dan de bloemstelen, zij zijn natuurlijk wortelstandig en hebben een 
draadvormigen steel, die langer is dan de lang- 
werpige of lijn-spatelvormige, gave, iets vleezige 
bladschijf. De laatste ontbreekt in dieper water 
meestal. 

De bloemen zijn wortelstandig, staan in de blad- 
oksels, op stelen, die langer zijn dan de kelken. 
De kelk is klokvormig met 5 korte, eironde, spitse 
slippen, die ten slotte aan den top naar buiten 
gekromd zijn. Hij is korter dan de bloemkroon en 
ook dan de doosvrucht. De bloemkroon is zeer 
klein (2 mM in middellijn), wit of roodachtig-wit 
met groene buis, zij is stervormig met korte buis 
en vlakken, gelijkmatig 5-lobbigen zoom. Er zijn ALE 
4 tweemachtige of 2 meeldraden. De helmknopjes RE 
hebben versmolten, ongestekelde hokjes. De stijl is kort en draagt een 
knopvormigen stempel. De doosvrucht (fig. 180) is zacht, bol-eirond, met 
2 onvolledige hokjes, is veelzadig en springt aan het tusschenschot met 2 

kleppen open. De zaaddragers zijn grootendeels vrij. ©. 2,5-5 cM. Juni— 

October. 
De plant bevat een giftig glycosid: cyclamin (arthanitin). 

Biologische bijzonderheden. Deze plant behoort tot de amphibische 
gewassen. Soms groeit zij geheel ondergedoken en dan zijn de bladstelen 
veel langer dan anders en zijn de bladschijven minder ontwikkeld. Ook zijn de 
bladen dan teerder en meer doorschijnend. De plant gelijkt veel op Littorella. 
Groeit zij echter in het oeverzand of slib, dan vormt zij daar rosetjes met 
langwerpig-spatelvormige, langgesteelde bladen en uitloopers naar alle 
zijden. Meestal verheffen zich de bloemen boven water, doch komen zij 
door verhooging van den waterspiegel onder water, dan openen zij zich 
niet, de binnenruimte der bloem blijft dan met lucht gevuld en daar heeft 
dan zelfbestuiving plaats. 

De zaden vallen in het slib en worden vaak aan de pooten van vogels, 
die daar komen om te drinken, medegenomen. Als dan later dat slib met 
de zaden er in verdroogt, laat het los en valt op een andere plaats neer, 

zoodat op die wijze de zaden verspreid worden. 

el AN eN Ô & d 

0 (AS N 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in Mídden- en 
Noord-Europa aan rivier- en beekoevers en op overstroomde plaatsen voor. 
Bij ons is zij zeldzaam en alleen op rivierklei gevonden. 

10 Digitális!) Trn. Vingerhoedskruid. 

Kelk diep 5-slippig met ongelijke slippen. Bloemkroon buis-klokvormig, 
aan den voet versmald, met korten, scheeven, meest 4-lobbigen zoom, 

onduidelijk 2-lippig. Onderlip met 3 ongelijke lobben (de middenlob is 
breeder dan de zijlobben), bovenlip breed, kort, ongedeeld of uitgerand. 
Meeldraden 4, tweemachtig, opstijgend, met gescheiden, zich overlangs 
openende hokjes der helmknopjes, deze aan den voet zonder stekel. Stijl 

1) van het Latijnsche digitus: vinger of digitale: vingerhoed, naar den vorm der bloem- 

kroon. 
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draadvormig met 2-lobbigen stempel. Doosvrucht spits, eirond, 2-hokkig, 
met 2 niet geheel van den zaaddrager loslatende kleppen openspringend, 
veelzadig. 

Bloemen meest groot, purperkleurig of geel, in eenzadige, eindelingsche 
trossen. Bladen groot, verspreid staand, doch de onderste in een roset, 
gesteeld, gekarteld of getand. Kruidachtige planten met krachtige, rechtop- 
staande, meest onvertakte stengels. 

Biologische bijzonderheden. De knoppen staan rechtop, de open bloemen 
hebben de opening min of meer naar beneden gekeerd, doch de vruchten 
staan weer rechtop. De bloemen vallen door hare kleur flink in het oog, 
ook door hare grootte en het vereenigd zijn tot trossen. De binnenzijde is 
van een duidelijk honigmerk voorzien, terwijl daar ook haren zitten, die 
waarschijnlijk dienen voor de insecten, om er zich aan vast te houden. De 
inwendige deelen zijn tegen regen beschut door den stand der bloem. 

Honig wordt weer op de gewone plaats afgescheiden en het zijn bijna uit- 
sluitend hommels, die geheel of met het grootste deel van hun lichaam 
in de bloem kruipen. De helmknopjes en de stempel liggen op den weg 
naar den honig, dicht tegen de bovenvlakte der bloemkroon, zoodat de 
rug der hommel er langs moet strijken. Eerst openen zich de helmhokjes 

der langere, dan die der kortere meeldraden en daarna gaan de lobben 
van den stempel uiteen. De bloemen zijn dus protrandrisch en door de 
inrichting op kruisbestuiving aangewezen, daar meest, bij veelvuldig insecten- 
bezoek althans, de meeldraden hun stuifmeel al verloren hebben, als de 

stempel geschikt is om het op te nemen. 
Blijft insectenbezoek uit, dan heeft er vaak nog zelfbestuiving plaats, 

doordat er stuifmeel op het onderste deel der bloemkroon is gevallen en 
deze blijft bij het loslaten nog eerst een tijdlang aan den langen stijl 
hangen, zoodat allicht de stempels wat van dit stuifmeel ontvangen. 

De bloemen bloeien bij D. purpurea 6 dagen. 
De soorten bevatten alle een zeer vergiftige stof: digitaline, die in 

kleine hoeveelheid een sterke werking op de hartbeweging uitoefent, nl. 
deze door prikkeling der nervus vagus verlangzaamt: Vandaar het gebruik 
als geneesmiddel. 

Tabel tot het determineeren der soorten van het geslacht Digitalis. 

A. Bloemen rood, zelden wit. Stengel en ondervlakte der bladen grijsviltig. Bloemstelen, 

spil van den tros en kelken klierachtig viltig. Kelkslippen eirond, stomp. Bloemkroon 

buikig klokvormig, van buiten kaal. Lobben der onderlip kort eirond, afgerond. 
D. purpurea blz. 150. 

B. Bloemen geel. Bladen alleen aan den rand gewimperd. Bloemstelen kaal. Bloemen 

kleiner dan bij de vorige. Bloemkroon buis-klokvormig, van buiten kaal. 

D. lutea blz. 151. 

D. purpúrea') L. Vingerhoedskruid (fig. 181). 
Deze plant heeft een krachtigen, hollen, ronden, rechtopstaanden stengel, 

die al of niet vertakt is en evenals de ondervlakte der bladen fluweelachtig 
grijsviltig is. De bladen zijn eirond tot eirond-lancetvormig, gekarteld, van 
boven kort behaard, eenigszins teer. De onderste en de middelste zijn 
langgesteeld, de bovenste bijna zittend. 

De bloemen zijn groot (4-5 cM lang, circa 2 cM breed), zij hangen en 
zijn in eindelingsche, verlengde, eenzijdige trossen geplaatst, die van lancet- 

1) purpurea — purper. 
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vormige schutblaadjes voorzien zijn. De bloemstelen, de spil van den tros 
en de kelken zijn klierachtig viltig. De kelk is 
behaard, met eironde, stompe, stekelpuntige 

slippen. De bloemkroon is boven den voet 
samengetrokken, verder buikig klokvormig met 
een scheeven zoom, zij is van buiten kaal, van 
binnen gebaard, lichtpurper, van binnen met 

donkerroode, wit gezoomde vlekken, zelden wit. 
De bovenlip is zeer stomp, afgeknot of iets uit- 
gerand, de lobben der onderlip zijn kort eirond, 

afgerond. De doosvrucht (fig. 181) is eirond, 
aan weerszijden met een diepe groef, klierachtig 
kort behaard, zij is weinig langer dan de kelk. 
De zaden zijn klein, eirond, vuilbruin, van ED MER 
putjes voorzien. OO. 3-15 dM. (Mei) Juni— RE ERE 
October. De plant is vergiftig! he 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in West- en 
Midden-Europa in berg- of heuvelachtige, boschrijke streken voor. Zij wordt 
bij ons als sierplant gekweekt en is zeker ook op enkele plaatsen verwil- 
derd. Zij is bij ons vrij zeldzaam, doch op sommige plaatsen is zij zeker 
ook wild aangetroffen. 

Volksnamen. Het vingerhoedskruid is onder dien naam en als vingerhoed 
vrij algemeen bekend. In Twente heet het Elizabethskruid, in den Achter- 
hoek van Gelderland slangenbloemen, in Waterland pijpekop, in het Oosten 

van Noord-Brabant poppenschoentjes, in Zeeuwsch-Vlaanderen judasbeurzen. 

D. lútea!) L. Geel vingerhoedskruid (fig. 182). 
Deze plant heeft een meest kalen, gevulden, ronden, rechtopstaanden stengel, die zeld- 

zaam vertakt, sterk bebladerd is. De bladen zijn langwerpig- 

lancetvormig, gezaagd, alleen aan den rand gewimperd, van 

boven glanzig, van onderen bleeker, de stengelstandige zijn 

ongesteeld, aan den voet versmald. 

De bloemen zijn geel, gemiddeld van grootte (15-20 mM lang, 

5-7 mM breed), zij staan in lange, dichte trossen, zijn afstaand 

en hebben aan den voet lancetvormige, zeer spitse schutbladen. 
De bloemstelen zijn kaal, bijna zoo lang als de kelk. De laatste 

is glad of gewimperd met lijn-lancetvormige, rechtopstaande 

slippen. De bloemkroon is buis-klokvormig met korte slippen, 

van buiten kaal, van binnen gebaard, niet gevlekt. De bovenlip 
is spits uitgerand met spitse lobbetjes, de lobben der onderlip 

zijn kort, de zijdelingsche spits, de middelste vrij spits of 

stomp. De doosvrucht (fig. 182) is kegelvormig-eirond, iets 

behaard. %. 5-10 dM. Juni, Juli. Digitalis lutea 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in Fig. 182. 
bosschen en op steenachtige plaatsen in Midden-Europa voor. Zij wordt ook wel als sier- 

plant gekweekt. Bij ons is zij alleen bij Dieren aangetroffen, waarschijnlijk verwilderd. 

11. Verónica®) Trn. Eereprijs. 

Kelk diep 4-5-deelig, met soms ongelijke slippen. Bloemkroon ster- 

1) lutea —= geel. 2) Dit geslacht is genoemd naar de heilige Veronica, die aan 
Jezus een doek zou hebben aangeboden, om zijn gelaat af te drogen en dien doek terug 

ontving met een afdruk van zijn gelaat er op. Dat het geslacht daarnaar is genoemd, vindt 
misschien zijne verklaring daarin, dat bij sommige soorten de kroonslippen vlak zijn uit- 
gespreid en een vierhoekige ruimte innemen, terwijl op een daarvan een donkere vlek 

voorkomt, die eenigszins zou herinneren aan een afdruk van een gelaat. 



152 — SCROPHULARIACEAE. — FAMILIE O4. 

vormig met onregelmatigen, 4-5-lobbigen zoom, de bovenste slip is de 
grootste, de tegenoverstaande de kleinste, de 2 zijslippen zijn gelijk. Buis 
der bloemkroon zelden wat verlengd. Meeldraden 2, uit de bloemkroon 
stekend en aan den voet der bovenste slip ingeplant, met 2-hokkige helm- 
knopjes met gescheiden hokjes, zonder stekel aan den voet. Stijl draad- 
vormig met een knopvormigen stempel. Doosvrucht ovaal of omgekeerd 
hartvormig, zijdelings samengedrukt of opgezwollen, 2-hokkig, ieder hokje 
is 2- of meerzadig. Vrucht met 2 kleppen door middendeeling der hokjes 
openspringend. 

Bloemen blauw, zelden rose of wit, klein of vrij klein en in de oksels 

van gewone bladen of van schutbladen staand, en in ’tlaatste geval tot 
trossen vereenigd. Bladen enkelvoudig, althans de onderste tegenover- 

staand, zelden in meertallige kransen. Kruidachtige, weinig hooge planten. 
De blauwe kleurstof der bloemkroon is bij verschillende soorten een schei- 
kundig verschillende stof, want bij V. Chamaedrys wordt zij bij het drogen 
meest wit, bij V. prostrata, Teucrium en austriaca roodachtig violet, bij 
V. longifolia groenachtig, terwijl zij bij V. spicata blauw blijft. 

Biologische bijzonderheden. Over dag staan de bloemstelen rechtop, bij 
regen en ook des nachts buigen zij zich, zoodat dan de bloemen naar 
beneden staan en dus het stuifmeel tegen regen beschut is. 

In de bloemen wordt de honig door een schijf onder het vruchtbeginsel 
afgescheiden en in het onderste deel der kroonbuis bewaard. 

De grootbloemige soorten zijn meest homogaam of ook proterogynisch. 
Zij worden vooral door zweefvliegen bestoven, die de meeldraden en den 
langen stijl gebruiken om op aan te vliegen en zich op neer te zetten. Bij 
de soorten, wier bloemen dichte bloeiwijzen vormen, zijn de bloemen vrij 
sterk proterogynisch en de stempels der bloemen, die het eerst opengaan 
worden bestoven door stuifmeel van andere planten. Dit duurt een paar 
dagen. In dien tijd hebben zich de meeldraden der eerst opengegane 
bloemen verlengd en de helmknopjes zijn geschoven op de plaats, waar 
eerst de stempel stond en nu springen de hokjes open. Korten tijd hier- 
voor heeft zich de stijl knievormig naar beneden gebogen, zoodat de stempel 
niet in aanraking kan komen met het stuifmeel uit die knopjes. Eerst als 
dit stuifmeel weg is gevoerd, strekt zich de stijl weer. In eenzelfde bloei- 
wijze zullen dus eenige dagen, nadat het bloeien is begonnen, bloemen in 
alle stadiën van ontwikkeling worden aangetroffen, beneden met rechtuit- 
staande stijlen, waarop nu stuifmeel uit hoogere bloemen kan vallen, dus 
geitonogamie bewerkt wordt. 

Zie verder over de bestuiving der soorten met grootere bloemen, vooral 
bij V. Chamaedrys. 

De zaden hebben een vliezigen zoom, zijn dus op verspreiding door den 
wind aangewezen. 

Volksnamen. Behalve eereprijs en gamander worden ook de namen 
donderbloempje (Friesland), putenoogjes (Walcheren), duist (Zuid-Beveland) 
en hoenderdarm (Zeeuwsch-Vlaanderen) gebruikt. 

Tabel tot het determineeren der soorten van het geslacht Veronica. 

A. Bloemen in de oksels van schutbladen, de bloeiwijze scherp van de bebladerde plant 

afgescheiden, meest gesteelde trossen vormend. Planten overblijvend. Bloemen vrij 

groot. Zaden plat convex. 
a. Trossen alle okselstandig. Bladen alle tegenoverstaand. Bloemkroonbuis zeer kort. 



FAMILIE 94. — SCROPHULARIACAE. — 153 

aa. Kelk 4-deelig. 

aaa. Stengel en bladen kaal. 

a. Trossen meest alleen in den oksel van het eene blad van ieder 

bladpaar. Doosvrucht vlak samengedrukt, overdwars breeder, diep 

uitgerand, beneden afgerond. Bladen lijn- tot lancetvormig, spits, 

A OEE „ … … … V. scatellata blz. 154. 

P. Trossen eha in oe oksels van beide bladen van een 

bladpaar. Doosvrucht opgezwollen, rondachtig, zwak uitgerand. 
Plant iets vleezig. Stengel dik, hol. 

aa, Bladen langwerpig-lancetvormig tot lancetvormig, spits, zittend, 

halfstengelomvattend. . . . . . . . V. Anagallis blz. 155. 

PP. Bladen rondachtig of langwerpig-ovaal, stomp, in een korten 
steel versmald …. . . . . .…… s'-e Ve Beecabunga blz. 156. 

bbb. Stengel en bladen behaard. 

a. Doosvrucht vlak samengedrukt, overdwars breeder, boven en be- 

neden uitgerand (aan den vorm der vrucht van Biscutella herinne- 

rend), aan den rand iets getand en gewimperd. Stengel verspreid 

behaard. Bladen rondachtig-eirond of eirond, langgesteeld. Trossen 

armbloemig. Doosvrucht langer dan de kelk. V. montana blz. 157. 

Pf. Doosvrucht evenlang als breed, driehoekig, aan den voet versmald. 

aa. Stengel met 2 rijen haren. Bladen rondachtig tot langwerpig- 

eirond, aan den voet iets hartvormig, zittend, zeldzamer kort 

gesteeld. Doosvrucht korter dan de kelk. 

Vv. Chamaedrys blz. 158. 

PP. Stengel kruipend, ruw behaard. Bladen omgekeerd eirond, 

elliptisch of langwerpig-omgekeerd eirond, kortgesteeld. Trossen 

vrij dicht. Doosvrucht langer dan de kelk, stomp of stomp 

uitgerand, klierachtig behaard . . . V. officinalis blz. 159. 

bb. Kelk 5-deelig. Trossen dicht, veelbloemig. 
aaa. Stengels talrijk, in een krans neerliggend, alleen naar boven opstijgend. 

Bladen lijn-lancet- tot lancetvormig, in een korten steel versmald. 

V. prostrata biz. 160. 

bbb. Stengels 1 of eenige, rechtopstaand of aan den voet opstijgend. 

a. Bladen eirond tot lancetvormig, de hoogere zittend, ongelijk-, vaak 

dubbel ingesneden gezaagd. . . . . … … V. Teucrium biz. 160. 

£. Bladen kortgesteeld, lancet- tot tijn-lancetvormig, verwijderd ge- 

zaagd, de bovenste vaak gaafrandig . . . V. austriaca blz. 161. 

b. Tros (zeldzamer een aar) eindelings, soms bovendien nog okselstandige. Kelk 

4-deelig. Stengel rolrond. Bladen tegenoverstaand, zelden in kransen, de bovenste 
vaak verspreid. Buis der bloemkroon meer lang dan breed, evenlang als of iets 

korter dan de zoom en de kelk. 

aa. Bladen langwerpig- tot lijn-lancetvormig, spits, tot aan den top scherp gezaagd. 
V. longifolia blz. 161. 

bb. Bladen langwerpig-ovaal, gezaagd-gekarteld, aan den top gaafrandig, de 
onderste stomp. … . … V. spicata blz. 163. 

B. De bladen geleidelijk in schutbladen overgaand of alle bladen gelijk van vorm, zoodat 

althans de bloeiwijze niet scherp is afgescheiden van de bebladerde plant. De bladen, 

in wier oksels de bloemen staan, steeds verspreid, de onderste tegenoverstaand. Kelk 

4-deelig. Buis der bloemkroon zeer kort. 

a. Schutbladen der bloemen (althans de bovenste) anders dan de gewone bladen, de 

bloemen dus in een eindelingschen tros staand. 
aa. Zaden aan de eene zijde vlak, aan de andere gewelfd of aan weerszijden gewelfd. 

aaa. Plant overblijvend. Stengel kruipend of liggend, naar boven opstijgend. 

Bladen eirond-langwerpig. Bloemstelen iets langer dan de kelk. Doos- 

vrucht dwars ovaal, samengedrukt . . . . . V. serpyllifolia blz. 163. 

bbb. Plant na de vruchtrijpheid afstervend. Bloemen meest klein. 

a. Bladen ongedeeld. Bloemtros ten slotte ijl. 

aa. Bladen hartvormig-eirond, de hoogere zittend. Schutbladen 

evenlang als of iets langer dan de bloemen. Bloemstelen 

omstreeks half zoolang als de kelk. Doosvrucht diep scherp- 

hoekig uitgerand. . . . . . . « … … V. arvensis blz. 164. 
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p£ Bladen langwerpig-omgekeerd-eirond, alle wigvormig versmald 

naar den voet. Schutbladen lijnvormig-langwerpig, naar voren 

‘ breeder, vele malen langer dan de bloemen. Bloemstelen vele 
malen langer dan de kelk. Doosvrucht iets uitgerand met af- 

geronde insnijding . . . .… … … … V. peregrina blz. 164. 

Pp. Middelste bladen vindeelig. Heens ook na de vruchtrijpheid nog 

vrij dicht. Middelste bladen met 5-7 lijnvormig-langwerpige, iets 

spitse slippen. Schutbladen der onderste bloemen vindeelig, die der 

bovenste lijnvormig, gaafrandig, iets korter dan de bloemen. Bloem- 

stelen slechts weinig langer dan de kelk. Doosvrucht meer breed 
dan lang, iets ek an niet of weinig boven de insnijding 

titstekernd En Va vernanbiznioo: 
Zaden bekkenvormig, aan de eene zijde gewelfd, aan de andere verdiept. 

Plant na de rijpheid der vrucht afstervend. Trossen ijl. Bloemstelen opstij- 

gend, langer dan het schutblad en de kelk. 
aaa. Middelste en bovenste bladen zittend, handvormig 3-5(-7)-spletig, met 

langwerpige of spatelvormige slippen. Doosvrucht rondachtig. 

Vv. triphyllos blz. 165. 

bbb. Bladen alle gesteeld, rondachtig-eirond, gekarteld. Doosvrucht ovaal, 
meer lang dan breed. . . .. „ … … V. praecox blz. 166. 

Schutbladen der bloemen gelijk in vorm met de gewone bladen, de bovenste soms 

kleiner. Plant na de rijpheid der vrucht afstervend. Stengel van den voet af ver- 

takt met verlengde, aan den voet wortelende takken. Bladen gesteeld. Zaden 

bekkenvormig (zie boven). 

aa. 

bb. 

Bladen gekarteld-gezaagd. Vruchtstelen teruggeslagen. Kelkslippen niet hart- 

vormig, aan de vrucht met uitstekende nerven. Doosvrucht uitgerand 2-lobbig. 

aaa. Bovenste bloemstelen vele malen langer dan de bladen. Bloemkroon 

vrij groot. Doosvrucht dubbel zoo breed als lang, diep stomphoekig 

uitgerand, scherp gekield met uitstekende, netvormige aderen. Bladen 

rondachtig tot langwerpig-eirond. Kelkslippen langwerpig, spits, elkaar 

om de vrucht niet met de randen bedekkend. V. Tournefortii blz. 166. 
bbb. Bloemstelen evenlang als of weinig langer dan de bladen. Bloemkroon 

vrij klein. 

a. Kelkslippen elkaar om de vrucht niet met de randen bedekkend. 

Doosvrucht aan den rand gekield. 

aa. Bladen rondachtig- tot langwerpig-eirond. Kelkslippen bijna 

elliptisch, afgerond stomp. Doosvrucht bijna dubbel zoolang 

als breed …. £ …. re ee ete Ve topacaablamlog 

Pp. Bladen langwerpig-eirond. Kelkslippen langwerpig-eirond, 

stomp. Doosvrucht slechts iets meer breed dan lang. 
Vv. agrestis blz. 168. 

P. Kelkslippen elkaar ook nog om de vrucht met de randen bedekkend. 

Doosvrucht opgezwollen, met afgeronden rand, niet gekield. Bladen 

rondachtig of rondachtig-eirond, gezaagd. Kelkslippen breed eirond, 

IeÏSs ps … … …{V. polita blz. 168: 

Aderen der kelkslippen om de vrucht niet uitstekend. Vruchtstelen rechtopstaand. 

Doosvrucht bijna bolrond, aan den rand ingesnoerd, boven ingedrukt, nauwe- 

lijks uitgerand, daardoor bijna 4-lobbig. Bladen rondachtig- of langwerpig- 

eirond, met zwak hartvormigen voet, 3-7-(meest 5-)lobbig. Kelkslippen. breed 

hartvormig-eirond, toegespitst, om de vrucht met de zijranden naar buiten 

gêbogen. …… … … «aren ee ay «Ve. hederaefolla, bne 

V. scutelláta!) L. Schildvrucht-eereprijs (fig. 183). : 
Deze plant is kaal of behaard. Zij heeft een draadvormigen, kruipenden 

wortelstok en een dunnen, slappen, aan den voet meest vertakten, liggend 
en wortelenden, naar boven opstijgenden stengel. De bladen staan tegen- 
over elkaar, zijn lijn- tot lancetvormig, spits, zittend, iets glanzend, ver- 
wijderd rugwaarts klein gezaagd, met meest een klier onder iederen zaagtand. 

1) scutellata — schildvormig. 
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De bloemen zijn klein en staan in tamelijk veelbloemige, okselstandige, 
zeer ijle trossen. De bloemstelen zijn draadvormig, vele malen langer dan 
de kelk, in den vruchttoestand meest afstaand of 

teruggekromd. De kelk is 4-slippig met langwer- 
pige, gladde slippen. De bloemkroon is langer 

dan de kelk, witachtig met roode of blauwachtige 
aderen. De doosvrucht (fig. 183) is iets meer breed 
dan hoog (4-5 mM), uitgerand, 2-lobbig, beneden 
afgerond, samengedrukt gevleugeld en steekt van 
alle zijden uit den kelk. 2. 7-30 cM. Mei— 
September. 

De variëteit £ pilósa!) Vahl. (V. parmulária °) 
Poitou et Turpin; 2. pubéscens®) Prod. 1) is ver- 
spreid met afstaande klierharen bezet. 

De var. 7. latifólia®*) heeft krachtiger, breeder Verniet Belts 
bladen. Fig. 183. 

De forma calycántha”) heeft de bloemkroon kleiner dan de kelk. 

Biologische bijzonderheid. Over het openspringen der vruchten bij regen- 
achtig weer, zie bij V. Anagallis. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De soort komt in geheel Europa 
voor in moerassen en moerassige weiden. Bij ons is zij vrij algemeen in 
veenachtige streken, langs slooten, poelen en plassen. De var. £. is bij 

Tubbergen, Wijchen, Abcoude, Dongen, Rije-Dorsten en Zandbeek ge- 

vonden. De var 7. is alleen van Leesten bij Nijmegen bekend, de forma 
calycantha uit Zuid-Beveland. 

V. Anagállis®) L. Watereereprijs (fig. 184). 

Uit den kruipenden wortelstok komt een dadelijk rechtopstaande of uit 
een liggenden voet rechtopstaande stengel, die 
bijna vierkant, dik, hol, kaal en al of niet vertakt 

is. De bladen zijn tegenoverstaand, langwerpig- 
lancetvormig tot lancetvormig, spits, zittend, half 

stengelomvattend, verwijderd klein gezaagd tot bijna 
gaafrandig. 

De bloemen zijn klein en staan in okselstandige, 
veelbloemige, iets ijle trossen, die verspreid klier- 
achtig behaard zijn. De bloemen zijn langer dan 
het schutblad, de kelken staan, als de vrucht 

rijp is, af. De kelk is onbehaard met 4 bijna gelijke, 
langwerpig-lancetvormige slippen. De bloemkroon À ; 
is blauwachtig wit, met donkere aderen, weinig bie 
langer dan de kelk. De stijl is 1 mM lang. De 
doosvrucht (fig. 184) is rondachtig, onbehaard, bijna niet ingesneden, 
korter dan de kelk en bevat kleine, bruine zaden. 2. 15-60 cM. Mei— 
September. 
Op vochtige plaatsen is de plant grooter, meer rechtopstaand, op drogere 

kleiner, meer liggend. 

1) pilosa — behaard. 2) parmularia — als een klein schild. 3) pubescens —= 
zachtharig. 4) latifolia —= breedbladig. 5) calycantha = kelkbloemig. 6) Ana- 

gallis — tweemaal bloeiend. 
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De variëteit 4. aquática *) Bernh. heeft de bloemen kleiner, witachtig rose, 
de bladen vaak roodachtig aangeloopen, de vruchtstelen steviger, horizon- 
taal afstaand, zoodat de vruchttros zeer los is. De doosvrucht is rondachtig- 
elliptisch. 

De var. 7. latifólia®) v. Hall. heeft eironde bladen. 
De var. d. minor”) R.S. is kleiner en groeit op drogere plaatsen. 

Biologische bijzonderheden. De vruchten openen zich bij deze soort en 
evenzoo bij V. Beccabunga en V.scutellata, eerst als zij door regen geheel 
bevochtigd zijn. Dit heeft voor deze planten, die op vochtige plaatsen 
groeien, het voordeel, dat nu de zaden niet bij droog weer verspreid worden 
door den wind, wanneer ze natuurlijk gevaar loopen op droge plaatsen te 
komen, maar nu voert het regenwater de losgespoelde zaden mee naar 
moerassige plaatsen of ondiepe plassen, waar ze het best kunnen ontkiemen. 

Ook zullen vogels, die aan den oever komen om te drinken, ze meevoeren 

en elders weer afzetten. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De soort komt in geheel Europa 
op overstroomde plaatsen en aan waterkanten voor. Zij is bij ons ook aan 
en in slooten, moerassen en aan waterkanten algemeen. De var. £ is bij 
Diepenveen, Spoolde, Leiden, Dordrecht en Ubbergen gevonden. De var. 
7. alleen aan rivieroevers, bij Vianen, Sliedrecht en Werkendam, de var. 2. 

op het Kampereiland, bij Warnsveld, in de omstreken van Nijmegen, bij 
Wamel, den Haag, Maassluis, Vianen, Empel, Werkendam en op Zuid- 
Beveland. 

V. Beceabúnga®) L. Beekpunge (fig. 185). 

Deze plant heeft een kruipenden wortelstok en een bijna rolronden, eerst 
liggenden en wortelenden, verder opstijgenden 
stengel, die dik en gevuld is. De bladen zijn 
tegenoverstaand, rondachtig of langwerpig-Ovaal, 
stomp, in een korten steel versmald, gekarteld 
gezaagd of bijna gaafrandig, iets dik en glanzend 
en evenals de geheele plant kaal. 

De bloemen zijn klein en staan in tamelijk 
veelbloemige, kale, doch ijle en okselstandige 
trossen. De bloemstelen zijn dun, staan uitge- 

spreid en zijn langer dan de kelk en de schut- 
bladen. De kelk is glad met 4 bijna gelijke, 
langwerpig-lancetvormige slippen. De bloem- 

‚ kroon is hemelsblauw, donkerder geaderd, zelden 

En He wit, weinig langer dan de kelk. De stijl is 
nauwelijks 2 mM lang. De doosvrucht (fig. 185) 

is bijna bolrond, nauwelijks ingesneden, iets korter dan de kelk. De zaden 
zijn klein. 2. 1,5-6 dM. Mei—September. 

De plant gelijkt veel op de vorige. 
Als variëteiten moeten genoemd worden: 
8. limósa®) Cop. Stengel krachtig, zeer sappig. Schutbladen breed, de 

onderste steken boven de bloemsteeltjes uit. Hiervan is ook een forma 
répens met kruipenden stengel aangetroffen. 

1) aquatica —= water. 2) latifolia = breedbladig. 3) minor =— klein. 

4) Het eerst door Rivinus gebruikt en wel naar den Duitschen naam Bachbunge. 
9) limosa —= slijk. 
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7. répens!) Cop. Stengel geheel kruipend. 
ò. minor?) Schldl. Bladen kleiner, rondachtig. Op drogere plaatsen. Ook 

hiervan is een forma repens met kruipenden stengel gevonden. 

Biologische bijzonderheid. Over het openspringen der vruchten zie V. Anagallis. 
De bloemen (fig. 186) zijn proterogynisch. Als zij in de zon goed 

open zijn, staan de meeldraden iets naar boven en uit elkaar en de helm- 
knopjes zijn al voor hun openspringen van den stempel verwijderd. De 
insecten zetten zich op de 3 draadvormige, uitstekende deelen, die onder 
den last doorbuigen en steken hun 3 mM lange slurf (het zijn zweefvliegen , 
vooral Syritta pipiens en Ascia podagrica, die de bloemen bezoeken) in het 
1 mM lange kroonbuisje. Soms ook vliegen zij aan op de onderste of op 
een zijdelingsche bloemkroonslip en buigen met de voor- 
pooten een der meeldraden zoover naar beneden, dat 

zij met de kleppen hunner slurf het stuifmeel kunnen 
opnemen, soms ook gaat de vlieg loopende van de eene 
op de andere bloem over. Zoo komen de meest ver- 
schillende deelen van het lichaam met de helmknopjes ‚Bloem van 

à x d Veronica Beccabunga 
en den stempel in aanraking en wordt nu eens kruis- Fig. 186. 
dan weer zelfbestuiving bewerkt. Het meest geregeld a kelk, 6 bloemkroon, 

: ZE : c meeldraden, d vrucht- 
heeft er kruisbestuiving plaats, als het insect op de 3 beginsel, e stijl, 
draadvormige deelen aanvliegt, doordat het dan dadelijk Aaen 
den stempel aanraakt met een lichaamsdeel, dat in een andere bloem al 

van stuifmeel ís voorzien. 
Bij ongunstig weer blijven de bloemen half gesloten, zoodat de helm- 

knopjes direkt met den stempel in aanraking blijven en daardoor spontane 
zelfbestuiving niet uit kan blijven. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De soort komt in geheel Europa - 
aan waterkanten en op overstroomde plaatsen voor en is bij ons algemeen 
op vochtige plaatsen, in stilstaand water, langs slooten en vaarten. De 
var. 4. is bij Apeldoorn, Nijmegen, Leiden en Zwolle gevonden en de 
forma repens bij Deventer, de var. 7. bij Deventer, Twello, Apeldoorn, 
Leiden, Dordrecht, Heusden en Beekbergen en de var. à. bij Kampen, 
Harderwijk, Apeldoorn, Leiden, Beek en Beek- 

bergen, terwijl de forma repens van deze van 
Dordrecht bekend is. 

V. montána®) L. Bergeereprijs (fig. 187). 
Deze plant heeft een dunnen, kruipenden, 

vertakten wortelstok en een opstijgenden, slap- 
pen, aan den voet vertakten stengel, die evenals 
de bladen en bloemtrossen verspreid behaard ís. 
De bladen zijn tegenoverstaand, rondachtig- 
eirond of eirond, gekarteld-gezaagd, aan den 
voet gaafrandig, langgesteeld, teer, rimpelig. 

De bloemtrossen staan meest alleen in den 
oksel van een der bladen van een bladpaar, zijn Veronica montana 
armbloemig en zeer ijl De bloemstelen zijn Kie 
draadvormig, vele malen langer dan het schutblad en de kelk en staan in 

den vruchttoestand wijd af. De kelk is gewimperd met 4 ongelijke, omge- 

1) repens = kruipend. 2) minor — klein. 3) montana — berg. 



158 — SCROPHULARIACEAE. — FAMILIE 94. 

keerd eironde slippen. De bloemkroon is blauwachtig wit met donkerder 
aderen en is langer dan de kelk. De stijl is even lang als de doosvrucht. 
Deze is groot (fig. 187), overdwars breeder, gewimperd, samengedrukt ge- 
vleugeld, aan voet en top uitgerand en steekt van alle kanten uit den kelk. 
U. 1,5-45 dM. Mei—Juli. 

Deze plant gelijkt veel op V. Chamaedrys, zoodat men haar op den 
eersten aanblik voor een teeren vorm van deze zou kunnen aanzien. Bij 
het drogen wordt zij zwart. 

Biologische bijzonderheid. De inrichting der bloem met het oog op de 
bestuiving is als bij V. Chamaedrys. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De soort komt vooral in Midden- 
Europa in vochtige bergbosschen voor. Bij ons is zij zeer zeldzaam, in 
loofbosschen, vooral onder beuken gevonden. 

V. Chamaédrys) L. Gewone eereprijs (fig. 188). 
Deze plant heeft een kruipenden wortelstok, die vertakt is en waaruit 

vele al of niet vertakte, uit een liggenden voet 
opstijgende, eenigszins slappe, 2-rijig behaarde, 
ronde stengels komen. De bladen zijn tegenover- 
staand, rondachtig- tot langwerpig-eirond, aan 
den voet iets hartvormig, zittend, zeldzamer kort 

gesteeld, ingesneden gekarteld-gezaagd, teer, rim- 
pelig, aan weerszijden dicht kort behaard. 
„De bloemen zijn vrij groot en staan in tegen- 

overstaande, okselstandige, tamelijk veelbloemige, 
ijle trossen. De bloemstelen zijn langer dan de 
schutbladen, in den vruchttijd opstijgend. De kelk 
is behaard met 4 weinig ongelijke, lancetvormige 
slippen. De bloemkroon is hemelsblauw met 

en donkerder aderen, de onderste slip is vaak wit- 
Nerd achtig, zelden is de bloemkroon rose, zij is 3 maal 

zoo lang als de kelk en heeft afgeronde slippen. De stijl is iets langer dan 
de doosvrucht. De laatste (fig. 188) is klein, korter dan de kelk, uitgerand, 
gewimperd, driehoekig-omgekeerd hartvormig, samengedrukt. 2. 1,5-4,5 
dM. April—Juni. 

Van onze inlandsche soorten. heeft deze met V. Teucrium de grootste 
bloemkroon. 

Als variëteiten moeten genoemd worden: 
2. lamiifólia®) Hayne. Bladen groot, diep ingesneden, de bovenste 

duidelijk gesteeld, hartvormig-eirond, in den steel uitloopend. 
7. pilósa®) Willd. Stengel rondom behaard, met 2 sterkere haarlijsten. 

Geheele plant krachtiger. 

Biologische bijzonderheden. De 2 rijen haren op den stengel dezer plant 
hebben beteekenis voor het opzuigen van het water, dat op de bladen 
valt, want schaaft men die haarrijen er af, dan blijven groote waterdroppels. 
op de bladen liggen. 

Door een galmug, Cecidomyia Veronicae, ontstaan bij deze plant aan 
de toppen der takken witte knoppen. Zij zijn zoo wit, doordat zij omgeven 

1) Chamaedrys —= gamander 2) lamiifolia — Lamiumbladig. 3) pilosa — behaard. 
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zijn door de ineengrijpende buitenste bladen, die met witte haren bekleed zijn. 
De bloemen zijn geheel ingericht voor de bestuiving door zweefvliegen 

(fig. 189) (Ascia, Melanostoma). De stijl is schuin naar beneden gericht en 
de 2 meeldraden wijken naar rechts en links uiteen. De insecten zweven 
eerst eenigen tijd voor de zijwaarts gerichte 
bloem en steken dan hun slurf naar het door 
een witten ring goed kenbare midden der 
bloem om uit het korte kroonbuisje honig te 
halen. Zij zoeken steun aan den ingang der 
bloem en terwijl zij zich nu op de 2 helm- 
draden zetten, buigen deze zich naar beneden 
en binnen en komen met hunne knopjes tegen _ gBioem van Veronica Chamaedrys 
de buitenzijde van het insect, waaraan zij Fig. 189. 

e 1 bloem van voren gezien, 2 bloem 
stuifmeel afgeven. In een volgende bloem met Ascia podagrica, die zich de 
gekomen, raken zij eerst met die buikzijde den meeldraden naar de buikzijde 

heeft omgeslagen. 

stempel aan en dus is kruisbestuiving vrijwel 
verzekerd. In de open bloemen is zelfbestuiving zoo goed als uitgesloten. 
Blijven echter bij regenachtig weer de bloemen gesloten, dan geschiedt zij wel. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De soort komt in geheel Europa 
op grasgrond, aan wegen en boschkanten voor en is bij ons algemeen. 

De var. 4. is vrij zeldzaam, de var. 7. alleen bij Valkenburg (L.), Charlois 

en Maastricht gevonden. 

Volksnamen. In Noord-Overijsel heet de plant wiensel en stijfselbloempjes, 
aan den Veluwezoom meisjestrouw, in Utrecht vergeet-mij-niet, in het 
Oostelijk deel van Noord-Brabant oogentroost, op Zuid-Beveland vogeldarm. 

V. officinâtis!) L. Mannetjeseereprijs (fig. 190). 
De plant is ruw behaard, naar boven klierharig. Uit den vertikalen wor- 

telstok komt een vrij stevige, kruipende, zoden- 
vormende, naar boven opstijgende, aan den voet 
vertakte stengel. De bladen zijn tegenoverstaand, 
omgekeerd eirond, elliptisch of langwerpig-om- 
gekeerd eirond, kort gesteeld, gekarteld-gezaagd, 

zij zijn eenigszins stijf. 
De bloemen zijn klein en staan in aarvormige 

trossen, die meest alleen in den oksel van een 

blad van een bladpaar staan, zij zijn veelbloemig 
en tamelijk dicht. De bloemstelen zijn korter 
dan het schutblad en de kelk, in den knop- en 
in den vruchttoestand rechtopstaand. De kelk 

is behaard met 4 weinig ongelijke, lancetvormige Ee 

slippen. De bloemkroon is lichtblauw met don- Fig. 100. 

kerder aderen, zelden wit, zij is langer dan de 

kelk. De stijl is even lang als de doosvrucht. De laatste (fig. 190) is langer 

dan de kelk, stomp of stomphoekig uitgerand, klierachtig behaard, drie- 

hoekig-omgekeerd hartvormig, samengedrukt. 2. 1,5-3 dM. Juni— Augustus. 

De plant wordt bij het drogen wat zwart. 

Biologische bijzonderheden. Door galmijten worden vaak de kroonbladen 

sterk bladachtig. De op de plaats der bloemen optredende rosetjes van 

1) officinalis = geneeskrachtig. 
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kleine, groenachtige blaadjes zitten aan de spil der bloeiwijze dicht opeen 
en vormen groene trossen. Ook is soms het gevolg van de werking dezer 
mijt alleen het gevuld zijn der bloemen. 

De bloemen zijn vaak homogaam, zij openen zich niet zoo wijd als bij 
V. Chamaedrys. De aan den voet veel dunnere meeldraden staan uit de 
bloem recht naar voren en iets uit elkaar, zoodat ze van den daaronder 

staanden stijl verwijderd zijn. Insecten, die komen, om honig te verzamelen, 
raken met verschillende plaatsen van hun lichaam de helmknoppen en den 
stempel aan en bewerken zoowel kruis- als zelfbestuiving. Als insecten- 
bezoek uitblijft, kan zelfbestuiving plaats hebben, doordat de meeldraden, 
als zij beginnen te verwelken, zoover naar binnen en beneden draaien, 
dat zij den stempel aanraken. 

Ook zijn protrandrische en proterogynische bloemen aangetroffen, waarbij 
zelfbestuiving is uitgesloten. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in geheel Europa 
voor op droge plaatsen, in de duinen en op de heiden, in zandige streken 
en is bij ons algemeen. 

De naam mannetjeseereprijs staat in verband met den ouden naam eere- 
prijsmanneken (zie blz. 55, deel II). 

V. prostráta*) L. Liggende eereprijs (fig. 191). 
Deze plant is kort grijsachtig behaard. Zij heeft een houtigen wortelstok, 

waaruit teere stengels komen, waarvan de jon- 
gere en de geen bloemen dragende in een cirkel 
op den bodem uitgespreid zijn, terwijl zij later 
opstijgend of rechtopstaand worden. De bladen 
zijn tegenoverstaand, lijn-lancet- tot lancetvor- 
mig, in een korten steel versmald, weinig grof 
getand of gaafrandig met omgerolden rand. 

De bloemen zijn vrij klein en staan in oksel- 
standige, vrij korte, veelbloemige, dichte trossen. 
De bloemsteeltjes zijn iets afstaand, korter dan 
de lijnvormige, afgeronde schutbladen. De kelk 
is onbehaard met 5 zeer ongelijke slippen, de 
bovenste is zeer kort. De bloemkroon is licht- 

de Eee blauw, zelden rose of wit (nooit donkerblauw 
a, als bij V. Teucrium), zij is langer dan de kelk 

en heeft stompe slippen. De stijl is iets langer dan de doosvrucht (fig. 191), 

die rondachtig-omgekeerd eirond, spits uitgerand, klein is. Zij is even 
breed als hoog, langer dan de kelk en evenals deze kaal. 2l-h. 7-22 cM. 
Mei, Juni. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. Deze soort komt in Midden- en 
Zuid-Europa op hoogen, drogen grasgrond, op heuvels en aan dijken voor 
en is bij ons vrij zeldzaam. 

V. Teúcrium?) L. (V. latifólia®) Aut). Breedbladeereprijs (fig. 192). 
Deze soort is grijsachtig behaard. Uit den eenigszins houtigen wortel- 

stok komen vele, wat stijve, opstijgende of rechtopstaande stengels, die 
kort of langer behaard zijn. De bladen zijn tegenoverstaand, eirond tot 

1) prostrata — neerliggend. 2) beteekenis, zie bij Teucrium. 5) latifolia = 
breedbladig. 
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lancetvormig, de onderste zijn meest kortgesteeld, de hoogere zittend, vaak 
met hartvormigen voet, kort behaard, ongelijk-, soms bijna dubbel inge- 
sneden gezaagd, met vlakken rand. 

De bloemen zijn vrij groot en staan in 2-6 
tegenoverstaande, okselstandige, vrij dichte, 
veelbloemige, lange trossen. De bloemstelen zijn 

tamelijk rechtopstaand, korter dan of even lang 
als de schutbladen. De kelk (fig..192) is behaard 
met 5 zeer ongelijke slippen, de bovenste is 
korter dan de andere. De bloemkroon is hemels- 
blauw, 3 maal zoolang als de kelk, de onderste 
harer slippen zijn spits. De stijl is iets langer 
dan de doosvrucht. De laatste (fig. 192) is rond- 
achtig-omgekeerd eirond, spits uitgerand, boven 
kort behaard, nauwelijks langer dan de kelk. Í 
2. 7-45 cM. Juni, Juli. nie 

Deze soort verschilt van V. Chamaedrys, 

waarbij de bloemkroon even groot is, door den 5-deeligen kelk, de dichtere 

trossen, den meer houtigen stengel, die in het rond geheel behaard is. 

Van deze soort komt bij ons alleen de var. 
minor!) Schrad. voor. Deze onderscheidt zich 
van den vorm major) Koch, doordat bij de 
eerste de bladen meest langwerpig en aan den 
voet afgerond zijn, terwijl zij bij major met een 

_hartvormigen voet stengelomvattend zijn. 

Voorkomen ín Europa en in Nederland. De 
plant komt in Midden- en Zuid-Europa op zon- 
nige heuvels, in droge weiden en aan dijken 
voor en is bij ons vrij zeldzaam. 

V. austriaca®) L. Oostenrijksche eerepriĳjs (fig. 
193). 

Bij deze plant zijn stengels, bladen en kelken fijn kort 

behaard. Uit den korten wortelstok komen verscheidene 
dunne, opstijgende stengels. Deze dragen glanzende, 

donkergroene, lancet- tot lijn-lancetvormige, kortgesteelde 

bladen. De lagere zijn verwijderd gekarteld-gezaagd, de 

bovenste vaak gaafrandig, soms zijn ze vinspletig. 
_ De bloemen vormen 1-4 trossen en zijn blauw. De 
bloemsteeltjes zijn vaak langer dan de lancetvormige schut- 

blaadjes en schuin naar boven gericht. De kelk is 5-spletig. 

De doosvrucht is omgekeerd hartvormig, onbehaard, korter 
„dan de kelkslippen. Overigens komt zij veel met V. Teu- 
cerium overeen. 4. 1,5-5 dM. Mei, Juni. 

Veronica austriaca 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt Fig. 193. 
in Oost- en Zuid-Europa op zonnige heuvels voor en is 1 vrucht. 
bij ons, aangevoerd langs de rivier, waargenomen op een weiland aande Waal tusschen 

Nijmegen en Beuningen. 

V. longifólia®) L. Langbladeereprijs (fig. 194). 
Uit den wortelstok komt een rechtopgaande stengel, die evenals de bladen 

meest kortbehaard of bijna donzig is en los bezet is met 2-4-tallige blad- 

1) minor = klein. : 2) major = groot. 5) austriaca — Oostenrijksch. 

t) longifolia —= langbladig. Shins 

HEUKELS, Flora. IL 11 
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kransen. De bladen zijn uit hartvormigen of afgeronden voet langwerpig- 

tot lijn-lancetvormig, spits, tot aan den top scherp ongelijk-, aan den voet 
meest bijna dubbel gezaagd, aan weerszijden 
bijna kaal. 

De bloemen staan in een eindelingschen 
tros, dikwijls zijn er bovendien nog eenige 
zijstandige, alle zijn tamelijk dicht. De bloem- 
stelen zijn meest korter dan de kelk. De 
schutbladen zijn lijn-priemvormig, omstreeks. 
even lang als de kelk. De bloemkroon is 
hemelsblauw, in tuinen ook wit. De doos- 

vrucht is rondachtig, opgezwollen, uitgerand. 
2. 6-12 dM. Juli, Augustus. 

Verschillende vormen dezer soort zijn: 
2. vulgáris!) Koch. Bladen met hartvor- 

migen voet, tegenoverstaand of in kransen 
van drie. 

J__5. maríitima®) L. Bladen aan den voet af- 
gerond, meest smal lancetvormig, tegenover- 

staand of in kransen van 3. 
„. média®) Schrad. Bladen aan den voet 

wigvormig, in kransen van 3. 
d. glábra*) Schrad. Bladen geheel kaal, 

dee ve tegenoverstaand of in kransen van 3. 
“ig. 194. 

1 blad, 2 bloem overlangs doorge- Biologische bijzonderheden. In de homo- 
sneden, 3 vrucht, 

game bloemen steken eerst de meeldraden 5 
mM uit de bloemen en wijken uiteen met de opengesprongen vlakten naar 
beneden gekeerd. De stempel is knievormig naar beneden gebogen en ligt 
buiten de vallijn van het stuifmeel. Als de helmknopjes verdrogen, verlengt 
zich de stijl, wordt recht, dus de stempel komt op de plaats, waar vroeger 
de helmknopjes stonden. Daardoor is, hoewel de bloemen homogaam zijn, 

toch kruisbestuiving verzekerd. 
De insecten kruipen honig zuigend langs de dichte bloeiwijzen van bene- 

den naar boven, zoodat ze de stempels der onderste bloemen met stuifmeel 

beleggen uit andere planten en uitde bovenste stuifmeel halen. In de 

middelste bloemen zal dus gewoonlijk geitonogamie plaats hebben. Zoo 
insectenbezoek uitblijft, zal door het dicht opeenstaan der bloemen vaak 
bestuiving van een hoogere bloem op een lagere plaats hebben door neer- 

vallend stuifmeel. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De soort komt in Oost- en 
Midden-Europa in vochtige weilanden, aan slootkanten, rivieroevers en in 

struikgewas voor. Zij is bij ons sierplant en waarschijnlijk zullen alle ge— 
„vonden exemplaren wel verwilderde zijn. De vorm a. is zeldzaam gevonden, 
de vorm £. evenzoo, de vorm 7. alleen bij Pettelaar, de vorm d. met tegen- 

overstaande bladen bij Haarlem en met bladen in kransen van 3 bij Amster 
dam, Haarlem en Boxtel. 

Volksnaam. In Salland heet de plant kattestaart. 

1) vulgaris = gewoon. 2) maritima —= zee. 5) media = middelste. 

4) glabra —= onbehaard. 
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V. spicâáta ') L. Aareereprijs (fig. 195). 
Deze soort verschilt van V. longifolia, doordat de bladen hoogstens 2 bijeenstaan, door- 

dat de bladen niet scherp gezaagd, maar slechts gekarteld 

of stomp gezaagd en aan den top gaafrandig zijn en door- 

dat alle bladachtige deelen een grijsgroene kleur hebben. 

4. 2-4 dM. Juni—Augustus. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant be- 

hoort thuis in Zuid- en Oost-Europa op zonnige heuvels 

en in droge bosschen en is bij ons bij Harderwijk en den 

Utenpas gevonden. Waarschijnlijk zijn het in beide ge- 

vallen verwilderde exemplaren, die gevonden zijn. 

V. serpyllifólia®) L. Tijmbladeereprijs (fig. 
196). 

Deze soort is vooral naar boven verspreid 
kort behaard of tamelijk kaal. De wortelstok is 
teer en vormt eenige bloeiende en niet bloeiende 

Ee 5 Veronica spicata 
stengels. Deze zijn kruipend of liggend, naar Fig. 195. 
boven opstijgend, dun. Zij zijn naar boven meest 

niet vertakt. De bladen zijn tegenoverstaand , onduidelijk gekarteld, kaal, 
iets glanzend, geelgroen, de onderste en die der niet bloeiende takken 
gesteeld, vaak rondachtig, de overige eirond-langwerpig, zittend. 

De bloemen staan in eindelingsche, meest veelbloemige, lange, iets ijle 
trossen. De bloemstelen zijn rechtop-afstaand, iets 
langer dan de kelk, korter dan de schutbladen. De 
laatste zijn langwerpig-lancetvormig, gaafrandig. 
De kelk is iets behaard met 4 langwerpige, iets 
ongelijke slippen. De bloemkroon is tamelijk groot, 
blauwachtig wit, donkerder geaderd, weinig langer 
dan de kelk. De stijl is even lang als de doos- 
vrucht. Deze (fig. 196) is omgekeerd niervormig, 
uitgerand, samengedrukt, meest evenals de kelk 
klierachtig gewimperd, meer breed dan hoog, met 
vele rondachtige zaden. 4. 5-22 cM. April—Herfst. 

De variëteit 5. calycantha®) heeft de bloemkroon 
kleiner dan de kelk en bloeit van Februari tot en en 
April. GE 

Biologische bijzonderheden. De meeldraden staan vrij dicht boven en aan 
weerszijden van den stempel, zoodat neervallend stuifmeel spontane zelf- 
bestuiving kan bewerken. Soms steken ze er ook voor uit en dan is dat 
natuurlijk niet mogelijk. Insecten bewerken door het dicht bijeenliggen der 
geslachtsdeelen in de bloem natuurlijk kruis- en zelfbestuiving. 

Wat bij V. Anagallis over het openspringen der vrucht is gezegd, geldt 
ook hier. Bij regenweer spoelen de zaden uit de vruchten en worden dan 
door het regenwater meegevoerd. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in geheel Europa 
in wei- en bouwland, langs wegen en op veengronden voor. Zij is bij ons 
algemeen. De var. 4. is bij Leeuwarden en Goes gevonden. 

Volksnaam. De plant heet in het Land van Hulst hoenderdarm. 

1) spicata —= aardragend. 2) serpyllifolia = tijmbladig. 
5) calycantha — kelkbloemig. 

Li es 
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V. arvénsis) L. Veldeereprijs (fig. 197). 
Deze plant is verspreid en naar boven klierachtig behaard. Uit den pen- 

wortel komt een, meest bij den voet, vertakte stengel met rechtopstaande 

of opstijgende takken, die bijna zoo hoog als de 
«. hoofdstengel uitgroeien. Deze zijn naar beneden 
>$ Ze-rijig behaard en onduidelijk vierkant. De bladen 

zijn hartvormig-eirond, gekarteld-gezaagd, drie- 
nervig, de onderste zijn gesteeld, de andere zit- 
tend, alle zijn geelachtig-groen. 

De bloemen zijn klein en staan in eindelingsche, 
lange, eenigszins ijle trossen. Deze zijn vooral in 

het laatst van den bloeitijd zeer lang, dan zijn be- 
„neden de vruchten al rijp, terwijl boven nog bloemen 
zitten. De schutbladen zijn lancetvormig, gaafrandig, 
evenlang als of iets langer dan de bloemen. De 

TAD bloemstelen zijn rechtopstaand, circa half zoo lang 

Fig. 197. als de kelk. De kelk is behaard met 4 lancetvor- 
mige, ongelijke slippen. De bloemkroon is licht- 

blauw, korter dan de kelk. De stijl is hoogstens ®/, mM lang, zij is even 
lang als de insnijding in de doosvrucht. De laatste is circa even lang als 

„breed (3 mM), diep scherphoekig uitgerand (fig. 197), behaard, korter dan 
de kelk. De zaden zijn geel, eirond, tamelijk vlak, doch iets bol. ©. 

2,5 mM-3 dM. April—Herfst. 

Biologische bijzonderheden. De inrichting der bloem met het oog op de 
bestuiving is als bij V. serpyllifolia. Omtrent het openspringen der vruchten 
geldt ook het daar gezegde. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De- plant komt in geheel Europa 
op droge, zandige plaatsen voor. Bij ons is zij op akkers, langs wegen, 
op grazige en onbebouwde plaatsen algemeen. 

Volksnamen. De plant heet behalve veldeereprijs ook blauwe muur 
(West-Friesland, Achterhoek van Gelderland, Zuid-Limburg), ganzenmuur 

(Goeree), hoenderdarm (Zeeuwsch-Vlaanderen, Land 
van Hulst) en vogeldarm (Schouwen, Tholen, Zuid- 
Beveland). 

A0 
iid 

\ NN | V. peregrina®) L. Vreemde eereprijs (fig. 198). 
Deze plant is kaal of naar boven met zittende 

kliertjes verspreid bezet en eenigszins vleezig. Uit 
den wortel komen vele rechtopstaande stengels, 
die niet vertakt zijn of tal van uitgespreide takken 
hebben De bladen zijn tegenoverstaand, lang- 
werpig-omgekeerd eirond, gaafrandig of zwak ge- 
zaagd-getand, onduidelijk drienervig, alle zijn 

Veronica peregrina wigvormig naar den voet versmald en de onderste 
Fig. 198. gesteeld. 

De bloemen zijn klein, -bijna zittend en staan in eindelingsche, lange en 
ijle trossen. De schutbladen zijn lijnvormig-langwerpig, naar voren breeder, 
vele malen langer dan de bloemen. De bloemstelen zijn rechtopstaand, 
vele malen korter dan de kelk en de schutbladen. De kelk is onbehaard 

1) arvensis — veld. z) peregrina —= vreemd. 
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met 4 lancetvormige, weinig ongelijke slippen. De bloemkroon is blauw- 

achtig wit, korter dan de kelk. De stijl ontbreekt bijna en steekt niet uit 
de insnijding. De doosvrucht (fig. 198) is iets meer breed dan hoog (4-5 mM 
breed en 4 mM hoog), iets uitgerand met een afgeronde insnijding. Zij 

is korter dan de kelk en onbehaard. >. 7-30 cM. April—Juni. 
De plant wordt bij het drogen zwart. 

Biologische bijzonderheid. De bloemen blijven meestal grootendeels ge- 
sloten en zijn dus op zelfbestuiving aangewezen. Als zij zich openen, is 
dit ook meest het geval, daar door den korten stijl de helmknopjes boven 
den stempel uitsteken. 

Voorkomen. De plant is inheemsch in Amerika. Zij wordt bij ons als 
sierplant gekweekt en is verwilderd gevonden, misschien is zij ook door 
den Rijn aangevoerd. Zij is bij ons zeldzaam. 

V. vérna!) L. Voorjaarseereprijs (fig. 199). 
Deze plant is lichtgroen, kort behaard, naar boven klierachtig. Uit den penwortel komt 

een enkelvoudige of van stijf rechtopstaande takken voorziene 
stengel, die meest roodbruin is. De onderste bladen zijn 
tegenoverstaand, omgekeerd eirond, gesteeld, ingesneden ge- 

tand, de middelste zijn steelachtig versmald, vindeelig met 

3-7 lijnvormig-langwerpige, eenigszins spitse slippen, waarvan 

de eindelingsche grooter is dan de andere. 

De bloemen zijn klein en staan in eindelingsche, lange 

trossen. De schutbladen der onderste bloemen zijn vindeelig, 

die der bovenste zijn lijnvormig, gaafrandig, iets korter dan 

de bloemen. De bloemstelen zijn maar weinig korter dan de 

kelk en de schutbladen en zijn rechtopstaand. De kelk is 

behaard en heeft 4 lijn-lancetvormige, ongelijke slippen. De 
bloemkroon is korter dan de kelk, donkerder blauw dan bij 

V. arvensis, zij heeft een middellijn van 2-3 mM. De meel- 

draden zijn kort met witte helmknopjes. Ook de stempel is 

wit. De stijl is 5-1 mM lang, korter dan !/; van de lengte 

van het tusschenschot, hij steekt weinig of niet boven de 

insnijding uit. De doosvrucht (fig. 199) is omgekeerd hart- d 
vormig, meer breed dan lang, iets uitgerand, ook in rijpen staat groenachtig, zij is klier- 

achtig behaard en korter dan de kelk. De zaden, 6-8 in getal in ieder hokje, zijn geel, 

platbol. ©. 2,5 mM-15 cM. April—Juni, soms nog later. 
De plant gelijkt veel op V. arvensis, doch is er direkt door den vorm der bladen van te 

onderscheiden. q 

Veronica verna 

Fig. 199. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt 
in geheel Europa op zandigen grasgrond voor. Bij ons 

is zij alleen bij Holwerd, Loosduinen en Harderwijk ge- 

vonden. 

V. triphy/llos?) L. Driebladeereprijs (fig. 200). 
Deze plant is donkergroen, beneden vaak rood 

aangeloopen en klierachtig kort behaard. Uit den 
penwortel komt een niet vertakte of van den voet 

af vertakte, rechtopstaande of uitgespreide sten- 
gel. De bladen zijn dofgroen, ook vaak rood- 
achtig aangeloopen, de onderste zijn tegenover- 
staand, rondachtig-eirond, ingesneden gekarteld, Veronica triphyllos 

gesteeld, de middelste en bovenste zijn zittend, Fig. 200. 

handvormig 3-5-, zelfs 7-spletig met langwerpige of spatelvormige slippen, 
waarvan de middelste de grootste is. 

1) verna —= voorjaars. 2) triphyllos — driebladig. 
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De bloemen staan in eindelingsche, ijle en bebladerde trossen. De bloem- 
stelen zijn tanger dan de kelk, afstaand. De bovenste schutbladen zijn 
vaak ongedeeld. De kelk is behaard en heeft 4 lancetvormige, ongelijke 
slippen. De bloemkroon is korter dan de kelk, vrij groot, donkerblauw. 
De stijl is 1 mM lang en steekt boven de insnijding der doosvrucht uit. 
De doosvrucht (fig. 200) is rondachtig. iets stomphoekig ingesneden, aan 
den voet opgezwollen, boven samengedrukt, 5-6 mM breed, korter dan de 
kelk, klierachtig behaard. De vruchtstelen zijn opgericht, langer dan de 
kelk en de schutbladen. ©. 2,5 mM-15 cM. Maart—Juni. 

Deze plant riekt eenigszins aromatisch. Zij wordt bij het drogen zwart. 
Zij is met Erophila verna en Veronica hederaefolia de vroegstbloeiende 
kruidachtige plant. 

Biologische bijzonderheid. De bloem is met het oog op de bestuiving 
ingericht als bij V. serpyllitolia. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in geheel Europa 
op steenachtige plaatsen voor. Zij is bij ons vrij algemeen in bouwland, 
vooral op leemachtigen zandgrond. 

V. praécox !) All. Vroege eereprijs (fig. 201). 
Deze plant is klierachtig behaard. De meest rechtopstaande stengel is onvertakt of heeft 

rechtopstaande takken. De bladen zijn donkergroen, kortgesteeld, rondachtig-eirond, stomp 
gekarteld, van onderen roodachtig, de onderste met hartvor- 

migen voet, de stengelbladen zijn tegenoverstaand, kortgesteeld. 

De bloemen staan in eindelingsche, ijle trossen. De schut- 

bladen der bloemen zitten, zijn kleiner dan de bladen, de 

bovenste zijn gaafrandig. De bloemstelen staan opgericht en 

zijn nauwelijks langer dan de kelk en de schutbladen. De 
kelk is behaard en draagt 4 langwerpige, ongelijke slippen. 

De bloemkroon is donkerblauw, doch lichter dan van V. 

triphyllos, zoodat de donkere strepen in het blauw sterker 

uitkomen, zij is iets langer dan de kelk. De stijl is 2 mM 

lang en steekt sterk uit. De doosvrucht (fig. 201) is ovaal, 

meer lang dan breed (5 mM lang, 4mM breed), opgezwollen, 

iets langer dan de kelk, klierachtig behaard, iets ingesneden. 

De zaden zijn bekkenvormig, dus aan de eene zijde gewelfd, 

aan de andere verdiept. ©. 25 mM-22 cM. April—Juni. 

De plant gelijkt wat op V. triphyllos, doch heeft ongedeelde 

bladen. In het begin van den bloeitijd gelijkt zij veel op V. 

opaca, agrestis, polita en hederaefolia, doch onderscheidt 

zich van deze door den meest rechtopstaanden stengel en takken. Later herinnert zij in 

haar uiterlijk meer aan V. arvensis, doch is er gemakkelijk van te onderscheiden door de 

langere bloemstelen, de kortere en breedere schutbladen, vooral echter door de zaden. 

Veronica praecox 

Fig. 201. 

Biologische bijzonderheid. Evenals bij vele andere eenjarige gewassen, die reeds vroeg 

in het voorjaar bij eene lage temperatuur groeien, b.v. bij Saxifraga tridactylites, zijn hier 

ook de groeiende deelen vaak door anthocyaan rood gekleurd. Dit schijnt vooral beteekenis 

te hebben om de in de plant dringende lichtstralen in warmte om te zelten. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in geheel Europa op kalkhoudende 

gronden voor en is bij ons op bouwland bij Deventer, Terwolde en Gronsveld gevonden. 

V. Tournefórtii 2?) Gmel. (V. Buxbaúmii®) Ten.). Groote eereprijs (tig. 202). 
Bij deze soort is de stengel kort behaard of donzig, liggend of opstijgend. 

De bladen zijn verspreid behaard, rondachtig- tot langwerpig-eirond, met 
afgeknotten of hartvormigen voet, diep gekarteld-gezaagd, kort gesteeld, 

de onderste staan tegenover elkaar, de overige verspreid. 

1) praecox —= vroeg. 2) Tournefortii —= Tournefort's. >) Buxbaumii — Buxbaum’s. 
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De bloemen zijn zoo groot als bij V. Chamaedrys, doch zij staan alleen 
in de bladoksels, aan draadvormige stelen, die ten slotte gebogen en terug- 
geslagen en 2-4 maal zoo lang zijn als de bladen, 
in wier oksels zij staan. De kelk heeft 4 lang- 
werpige, spitse slippen, die in den vruchttoestand 
elkaar niet met de randen bedekken. De bloem- 
kroon is hemelsblauw, langer dan de kelk. De 
stijl is 2 mM lang. De doosvrucht (fig. 202) is 
6-7 mM breed, 4-5 mM hoog, kort behaard of 

kaal, klierachtig gewimperd, scherp gekield, net- 
vormig geaderd, de hokjes zijn 5-8-zadig. ©. De 
takken zijn 1,5-3 dM lang. April, Mei en weder 
Juli— Herfst. 

In alle deelen is de plant grooter dan V. opaca, 

Veronica Tournifortii 

Fig. 202. 

agrestis en polita, toch komen ook even kleine exemplaren voor, doch dan 
is toch de plant door de lange bloemstelen, de groote bloemen en den vorm 

der doosvrucht te onderkennen. 

Biologische bijzonderheid. De inrichting der b 
bestuiving is als bij V. Chamaedrys. 

loem met het oog op de 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in Midden- en 
Zuid-Europa op bebouwden grond 
voor. Bij ons is zij op bouwland, in 

moestuinen vrij algemeen. 

V. opáca!) Fr. Doffe eereprijs 
(fig. 203). 

Deze plant is meest donkergroen, 
dicht, grijs kortbehaard. Uit den pen- 
wortel komen opstijgende stengels, 
die dofgroene, vrij zachte, rondach- 

tige tot langwerpige, rimpelige bladen 
dragen, waarvan alleen de onderste 
tegenoverstaand zijn. 

De bloemen staan in de bladoksels 
en de stelen zijn evenlang of iets 
langer dan de bladen, in wier oksels 
zij staan, zij zijn na den bloeitijd sterk 
teruggekromd. De kelk heeft bijna 
elliptische, afgeronde, stompe, aan 
den rand dicht afstaand, grijs behaarde 
slippen. De bloemkroon is donker- 
blauw. De meeldraden zijn in het 
midden der kroonbuis ingeplant. De 

Veronica opaca 

Fig. 203. 

doosvrucht is bijna dubbel zoo breed als lang, meest diep uitgerand met een 
bijna een rechten hoek vormende insnijding, zij is meest dicht kort behaard 

met klierharen er tusschen, verder klierachtig gewimperd, de hokjes zijn 
1-5-zadig, weinig meer hoog dan breed, duidelijk 
zijn 1,5-3 dM lang. April, Mei en Juli— Herfst we 

De geheele plant is slapper dan V. polita. 

1) opaca —= dof. 

gekield. ©. De takken 
er. 
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Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in geheel Europa 
in bouwlanden voor en is bij ons zeldzaam. 

V. agréstis') L. Akkereereprijs (fig. 204). 
Deze plant is meest lichtgroen en min of meer kortbehaard. Uit den 

penwortel komen liggende of opstijgende stengels, die langwerpig-eironde 
bladen dragen, welke een afgeknotten of hartvormigen voet hebben, kort 

gesteeld zijn en een gezaagden of gekartelden rand 
hebben. 

De bloemen zijn klein en staan alleen op oksel- 
standige stelen, die korter dan of evenlang zijn 
als de bladen, in wier oksels zij staan en ten slotte 
naar beneden gebogen zijn. De kelk heeft 4 lang- 
werpig-eironde, stompe, weinig behaarde en ge- 
wimperde slippen. De bloemkroon is lichtblauw, 
donkerder geaderd, de onderste slip is wit, de 

geheele kroon is niet grooter dan de kelk. De 
meeldraden zijn dicht boven den onderrand der 
bloemkroon ingeplant. De stijl is korter dan 1 mM 

Á en steekt al of niet boven de insnijding der vrucht 
en GERIN uit. De doosvrucht (fig. 204) is 5-6 mM breed, 

4 mM hoog, slechts iets meer breed dan hoog, 
meest scherphoekig uitgerand, meest verspreid klierachtig behaard, de 
hokjes zijn 4-6-zadig, zijn dubbel zoo hoog als breed, zwak gekield. ©. 
De takken zijn 7-30 cM lang. April—Juni en Juli-Herfst weer. 

Deze soort onderscheidt zich door de langere bladen van V. polita en 
V. opaca, door de lichter groene kleur van V. opaca, door de lichtblauwe 
en zelfs witte bloemkronen en de weinig diepe tanden in den bladrand van 

V. polita, door de spitse insnijding in de meer rondachtige doosvrucht van 
V. opaca en door de stompe kelkslippen van V. polita. Zoowel de bladen 
als de stengel zijn grooter dan van V. polita en opaca, doch de bloemen. 

zijn zelfs kleiner dan van V. polita. 

Biologische bijzonderheden. De inrichting der bloem met het oog op de 
bestuiving is als bij V. Chamaedrys, doch onvolkomener, zoodat zij meer op 

zelfbestuiving zijn aangewezen, zelfs openen zich de bloemen zelden geheel. 
De zaden worden bij regen uit de dan wijd openstaande zaaddoozen 

weggespoeld en zoo naar andere plaatsen vervoerd. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in geheel Europa 
op bebouwde en onbebouwde plaatsen voor en is bij ons op bouw- en 

moesland algemeen. 

Volksnamen. In den Achterhoek van Gelderland noemt men de plant 
blauwe muur, in West-Friesland akkereereprijs, op Overflakkee klootjesmuur, 
op Zuid- en Noord-Beveland vogeldarm en in het Land van Hulst hoenderdarm. 

V. polita?) Fr. Gladde eereprijs (fig. 205). 
Deze soort is meer of minder kort behaard of bijna kaal. Zij heeft lig- 

gende of opstijgende stengels, die glanzend zijn. De bladen zijn levendig 
of iets blauwgroen, rondachtig of rondachtig-eirond, aan den voet vaak 
hartvormig, diep gekarteld-gezaagd, vaak glanzend, gesteeld, iets lederachtig. 

1) agrestis — wildgroeiend. 2) polita = gepolijst. 
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De bloemen zijn klein, staan alleen in de bladoksels, op stelen, die korter 
of iets langer zijn dan de bladen, in wier oksels zij staan. Zij zijn ten 

slotte naar beneden gebogen. De kelk heeft 4 
breed eironde, eenigszins spitse, aan den voet 
weinig aangedrukt behaarde kelkslippen. De bloem- 

kroon is donkerblauw ,- zeldzamer wit, zij is iets 
langer dan of evenlang als de kelk. De meel- 
draden zijn dicht boven den onderrand der bloem- 
kroon ingeplant. De stijl is 1 mM lang en steekt 
boven de insnijding uit. De doosvrucht (fig. 205) 
is 4-5 mM breed en 3-4 mM hoog, dus aanzienlijk 

meer breed dan hoog, zij is meest spitshoekig uit- 
gerand en heeft 4-14-zadige hokjes, die nauwelijks 
meer hoog dan breed zijn en aan den rug niet 
gekield. De beharing is als bij V. opaca. ©. De 
takken zijn 7-30 cM lang. April —Juni en Juli— Mr 
Herfst weer. 

_ Deze soort is aan de breede kelkslippen, wier aderen, doordat de vrucht 

weinig behaard is, sterk uitsteken, gemakkelijk te herkennen. 

Biologische bijzonderheid. Omtrent de bestuiving geldt hier hetzelfde als 

bij V. agrestis is opgemerkt. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in geheel Europa 

op bebouwde en onbebouwde plaatsen voor en is bij ons vrij zeldzaam. 

V. hederaefólia') L. Klimopeereprijs (fig 206). 

Deze plant is donkergroen, vaak naar boven roodachtig aangeloopen en 

kort behaard. Zij heeft een penwortel, waaruit een van den voet af ver- 

takte stengel komt met liggende, zwakke takken. 
De bladen zijn rondachtig- of langwerpig-eirond, 
aan den voet zwak hartvormig, 3-7-(meest 5-) 
lobbig gekarteld, de middenlob is de grootste. Zij 
zijn gesteeld en staan afwisselend. 

De bloemen staan alleen in de bladoksels op 
stelen, die korter of iets langer zijn dan de bladen, 

in wier oksels zij staan, zij zijn ten slotte terug- 
gebogen. De kelk heeft breed hartvormig-eironde, 
toegespitste kelkslippen, die in den vruchttoestand 
met hunne zijranden naar buiten gebogen zijn (daar- 
door lijkt de kelk 4-vleugelig). De bloemkroon is | 
klein, lichtblauw of lila, korter dan de kelk. De Venn 
stijl is 1, mM lang. De doosvrucht (fig. 206) is nf 
glad, bijna bolrond, met 4 lobben, nauwelijks uitgerand en nauwelijks zoo 
lang als de kelk, zij heeft 1-2-zadige hokjes. >. De takken zijn 7-30 
cM lang. Maart—Mei. 

Biologische bijzonderheid. De inrichting der bloem met het oog op de 
bestuiving is als bij V. serpyllifolia. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in geheel Europa 
op bebouwde, zandige plaatsen voor en is bij ons algemeen op akkers en 
tusschen het gras op humusrijken grond. 

1) hederaefolia — klimopbladig. 
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Volksnamen. In den Achterhoek van Gelderland heet de plant blauwe 
muur, in Groningen donderbloempjes, op Walcheren endedarm en blauwe 

oezemoeze, op Zuid-Beveland vogeldarm en op Walcheren, in Zuid-Limburg, 
Zeeuwsch-Vlaanderen en het Land van Hulst hoenderdarm. 

12. Melampy rum!) Trn. Zwartkoren. 

Kelk 4-tandig, buis-klokvormig met toegespitste tanden. Bloemkroon 
2-lippig met cylindrische buis en meest niet geheel gesloten lippen. Bovenlip 
min of meer helmvormig samengedrukt, gekield met naar buiten omgebogen 
rand. Onderlip vlak, 3-spletig of -tandig met 2 knobbels aan de keel. 
Meeldraden 4, tweemachtig, opstijgend. Helmhokjes aan den voet met 
een stekeltje, kort behaard, aan het boven en ondereind iets gebaard. Stijl 

draadvormig met gaven stempel. Doosvrucht samengedrukt, eirond, naar 
boven versmald, glad, gekromd, tweehokkig, ieder hokje met 1-2 lang- 
werpige zaden, door middendeeling der hokjes openspringend. 

Bloemen vrij groot, geel of rood, in eindelingsche aarvormige trossen, 
in de oksels van schutbladen zittend. Bladen tegenoverstaand, de gewone 
bladen gaafrandig, bijna zittend of kort gesteeld. Stengel rechtopstaand, 
meest vertakt. Eenjarige halfparasieten. 

De planten worden bij het drogen zwart. 

Biologische bijzonderheden. Evenals de geslachten Euphrasia, Alectoro- 
lophus en Pedicularis bestaat ook dit geslacht uit zoog. halfparasieten. De 
zaden zijn gelijk gebouwd aan die der niet parasitische planten, ook zijn 
de planten groen en vormen gewone wortels. Zoo echter takken van deze 
in aanraking komen met andere wortels, vormen zich op de aanrakings- 

plaatsen vrij teere, soms bijna doorschijnende zuigwratjes. Bij Euphrasia 
zijn dit kleine, ronde knoopjes, die alleen tegen de andere wortels aan- 
liggen, zonder ze te omwallen en de zuigcellen van deze dringen bijna 
niet in de voedsterplant. Bij Alectorolophus zijn ze bolrond, vrij groot (tot 
3 mM toe), de rand omwalt den aangevallen wortel vaak meer dan half, 

de zuigcellen zijn kort doch talrijk. Bij Melampyrum komt het hiermede 
geheel overeen, doch hier omwalt de zuignap den wortel geheel en klemt 
zich aan dezen zoo vast, dat hij er indringt en er een halfcirkelvormige 

groef in vormt. 
Het schijnt dat al deze soorten weinig schade doen, want hoewel zij 

gewoonlijk in groot aantal bijeengroeien, ziet men aan de planten, waarop 

zij woekeren, bijna niet, dat zij er onder lijden. 
Terwijl al de genoemde geslachten eenjarig zijn, zijn de Pedicularissoorten 

meest overblijvend. Daar zijn de zuigwratjes in vorm gelijk aan die bij 
Rhinanthus, maar zij zijn slechts half zoo groot en zitten alleen dicht aan 
den top der wortelvezels. Ook is hun aantal klein, meest is er slechts een 

aan iederen wortel. Heeft nu in dit jaar de zuignap ergens tegen aan 
gelegen, dan sterft in het najaar die wortel der voedsterplant en nu sterft 
ook die zuignap, doch de wortel zelf groeit door en zoekt in het volgend 
jaar weer een nieuwen wortel op, waartegen hij zich legt en éen nieuwe 
zuignap vormt. Vandaar de lange wortels bij dit geslacht. Zij strekken 
zich horizontaal uit (daar is de kans het grootst om voedsterwortels te 

1) van het Grieksche melas: zwart en pyros: koren. Zwart slaat op de kleur der zaden 

en koren op het groeien van M. arvense tusschen de tarwe. 
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vinden) en zijn dik (door het reservevoedsel, dat er zich in bevindt, om het 
voortgroeien mogelijk te maken). Bij de soorten van dit geslacht zitten 
aan de wortels geen wortelharen, maar het feit, dat de opperhuidscellen 
der wortels altijd met donkere humusklompjes zijn vergroeid, pleit er voor, 
dat deze gewassen ook uit den humus van den bodem organische verbin- 
dingen opnemen, zoodat zij dan tevens saprophyten zouden zijn. 

In de bloemen wordt bij het geslacht Melampyrum honig afgescheiden 
door een vleezige lob aan den voet van het vruchtbeginsel zittend. De 
helmknopjes zitten onder de bovenlip verscholen, zoodat het stuifmeel goed 
beschut is tegen regen. De onderlip dient voor de insecten om er op aan 
te vliegen. 

Zie verder over de inrichting der bloem in verband met de bestuiving bij 
M. pratense. 

Tabel tot het determineeren der soorten van het geslacht Melampyrum. 

A. Bloemen in de aarvormige trossen naar alle zijden gekeerd. Bladen lijn-lancet- tot 

lijnvormig. Trossen ijl. Schutbladen eirond-lancetvormig met borstelvormige zijslippen, 
de bovenste gekleurd, van onderen met 2 rijen zwarte puntjes. Kelktanden even lang 
ne Bloemkropubuiss.s cn al a rn oe at ee en emee. Blz 171: 

B. Bloemen in de aarvormige trossen naar eene zijde gekeerd. Bladen lancet- tot lijn- 
lancetvormig. Trossen vooral aan den voet los. Schutbladen lancetvormig, aan den 

voet aan weerszijden meest met een of meer priemvormige tanden, groen. Kelk kaal 

met lijnvormige tanden, die korter zijn dan de halve buis der bloemkroon. 
M. pratense blz. 172. 

M. arvénse!) L. Wilde weit (fig. 207). 
Deze plant is kort behaard. Uit den penwortel komt een stijf rechtop- 

staande, stompe, vierzijdige stengel, die meest 
rechtopstaande takken draagt en vaak roodachtig 
is aangeloopen. De bladen zijn lijn-lancet- tot 
lijnvormig, ruw, zittend, de bovenste zijn inge- 
sneden met slippen aan den voet. 

De bloemen staan in vrij lange, eenigszins 
ijle, aarvormige trossen. De schutbladen zijn 
eirond-lancetvormig, vinspletig met borstelvor- 
mige zijslippen, de bovenste zijn gekleurd (licht- 
purper, zelden wit) en van onderen met 2 rijen 
zwarte puntjes bezet. De kelk is kort behaard 
en draagt borstelvormige, toegespitste tanden, 
die evenlang zijn als de buis der bloemkroon. 
De bloemkroon is fraai rood gekleurd, met een EE en 
witachtigen ring, geel aan het verhemelte, ruim iet 
2 cM lang, met een lange, dunne, boven wijder wordende buis en korte 

slippen, waarvan de bovenste helmachtig gewelfd en aan den rand iets 
terug is geslagen, terwijl de onderlip bijna eirond is en aan den top 3 korte, 
stompe tanden draagt. De vrucht is omgekeerd eirond, 2-zadig, korter dan 

de kelk. ©. 1,5-3 dM. Juni—September. 
De zaden geven, in het brood gebakken, daaraan een roodachtige tint 

en naar het schijnt ook een onaangenamen smaak. 

Biologische bijzonderheden. Merkwaardig is bij deze soort de inrichting, 
waardoor de bloeiwijze meer in het oog valt, nl. datde schutbladen een 

1) arvense —= veld. 
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sterk sprekende kleur hebben. Op deze wordt door extraflorale (buiten de 
bloem zittende) honigkliertjes een honigachtige stof afgescheiden, waarop 
mieren afkomen, die dan verder voor de plant dienstig zijn, doordat zij 
tevens kleine diertjes opvreten, die ook op de plant voorkomen. 

De inrichting der bloemen met het oog op de bestuiving is als bij M. 
pratense, doch daar bij M. arvense de kroonbuis 21 à 22 mM lang is en 
daarvan het onderste deel, dat 8-9 mM lang is, rechtop staat en dan de 
buis verder schuin naar boven gaat en daarbij naar beneden gebogen is, 
is het voor hommels zoo gemakkelijk mogelijk om te zuigen. Verder is 
nog een verschil met M. pratense, dat hier zich de onderlip naar boven 
buigt en zich met hare randen los tegen de bovenlip legt, zoodat de toe- 
gang tot de buis bijna afgesloten is, waardoor het kleine insecten onmogelijk 
is, bij den honig te komen. 

Blijft insectenbezoek uit, dan heeft er zelfbestuiving plaats op dezelfde 

wijze als bij M. pratense. 
Hommels met korte slurven rooven soms honig, door een gat aan de 

buitenzijde in de bloemkroon te bijten. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt vooral in Midden- 
Europa voor op kalkhoudenden grond. Bij ons komt zij op bouwland op 
klei- en gemengden grond voor en wel zeer plaatselijk, doch daar dan 

ook. algemeen. 

Volksnamen. In Utrecht en aan den 
Veluwezoom heet de plant wilde weit, 

in Friesland paardebloemen, in Utrecht 

dolik, aan den Veluwezoom, in Utrecht 

en in Zuid-Limburg zwartkoren. 

M. praténse ') L. (M. vulgátum®) Pers.) 
Hengel (fig. 208). 

De plant is kaal of boven weinig 
kortbehaard. Uit den penwortel komt 
een rechtopgaande of aan den voet 
iets scheef opstijgende stengel, die 
teere, uitgespreide takken draagt. De 
bladen zijn kortgesteeld, lancet- tot 

lijn-lancetvormig, iets ruw. 
De bloemen zijn horizontaal afstaand 

en staan 2 aan 2 bij elkaar, in zeer 
ijle, eenzijdige, bebladerde, aarvor- 
mige trossen. De schutbladen zijn 
groen, lancetvormig, aan den voet 

ane aan weerszijden meest met een of 
a bloem, b jonge bloem, c meeldraden, meer priemvormige tanden, zij zijn 

VA Orne, bijna zittend. De kelk is onbehaard 
en heeft lijnvormige, opstijgende tanden, die korter zijn dan de halve 
bloemkroonbuis. „De bloemkroon is.vrij groot (15-18 mM lang), geelwit, 
naar voren donkerder, zelden hooggeel, nog zeldzamer is de bovenlip 
purper gestreept. Zij is kleiner dan bij M. arvense, heeft een rechte buis, 
een keel, die vaak niet geheel gesloten is en een sterk samengedrukte 

1) pratense —= weide. 2) vulgatum — gewoon. 
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bovenlip. De helmknopjes kleven iets samen. De vrucht is rechtopstaand, 
lancetvormig, 4-zadig, langer dan de kelk. @. 1,5-3 dM. Juni— Augustus, 

soms nog later. 

‚Biologische bijzonderheden. Op de schutbladen bevinden zich bij deze 
plant honigafscheidende haren, die als extraflorale nectariën dienst doen 
(zie bij M. arvense). 

De horizontaal staande bloemen (fig. 209) hebben een kroonbuis van 
14-15 mM lengte, waarvan de onderste 2-3 mM- met honig gevuld zijn. De 
honig wordt door een 
ring van haren, die er 
voor staat, tegen regen 

beschut, die misschien op 
de uitstekende onderlip 
valt en van daar naar bin- 
nen zou kunnen loopen. 

Het voorste deel der En kn 
bloemkroon, 4-5mM lang, stoem van Eee pratense. 

is sterk verwijd, zoodat 7 Bioem van ter zijde gezien, 2 bloem van boven gezien, 3 het 
H door de helmknopjes gevormde kluwen, van achteren gezien, 

de hommelkop er in kan 4 hetzelfde, nadat het zich geopend heeft, van voren gezien, 
Het onderste deel der 5 ligging van den stempel ten opzichte van het kluwen der helm- 

zijwanden is in deze ver- ee etiesche plooi in het voorste deel der bloemkroon, 

BES Nopeen naar pasornaehtike zamaunsels der nevada en en 
binnen staande plooi (fig. 
209a) zoo tegen de onderlip gedrukt, dat de ingang der bloem nauwelijks 
3 mM breed is. Aan dien ingang vormen 2 donkergele verhevenheden der 
onderlip een honigmerk (fig. 209b) en bovendien is daar achter de bovenlip 
een insnoering, zoodat de hoogte der opening 1-2 mM is. Een hommel- 
kop drukt echter die plooien der zijwanden uit elkaar en kan nu naar 
binnen. De slurf moet 10-11 mM lang zijn, dus alle hommels, beh. Bombus 
terrester en kleine arbeiders van andere soorten (die vaak van buiten 
inbreken), kunnen den honig bereiken. De meeldraden zijn met het nauwe 
deel der kroonbuis vergroeid, de helmdraden zijn eerst vrij van de bloem- 
kroon in het verwijde deel en treden als breede, stijve, aan de binnenzijde 
met stijve puntjes bezette staven schuin opstijgend in het kapje der boven- 
lip. Die helmknopjes liggen tegen elkaar en vormen samen een kluwen 
(fig. 209, 3). De helmhokjes hebben naar beneden gerichte doorntjes 

(fg. 209f) en wanneer deze uit elkaar gebogen worden, gaat het kluwen 
uiteen. De knopjes staan namelijk stijf op de draden en zijn met de achter- 
en bovenranden dicht met elkaar verbonden, terwijl de met haren omgeven 
onder- en voorranden (fig. 209d) bij een geringen zijwaartschen stoot uit 
elkaar gaan, waardoor het poedervormige stuifmeel er uit valt. Het geheel 
gelijkt op een suikertang, de helmdraden van 2 meeldraden zijn met de 
beenen van de tang, de 2 helmknopjes met de knijpers te vergelijken. leder 
dezer helmknopjes is naar binnen geopend en vormt een soort schaal en 
deze ligt tegen de schaal van het andere helmknopje, beide met de holle 
zijden naar elkaar. Zij vormen dus samen een met stuifmeel gevulden 
hollen kogel. Zoo is het met ieder paar helmknopjes, die op dezelfde 
hoogte liggen, ook zijn ze nog door viltachtig dooreengeweven haren onder- 

ling verbonden. 
Het uiteendringen van die schalen wordt- door de slurven der hommels 
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bewerkt. Zij dringen òf onmiddellijk tusschen de schalen òf zij stooten 
tegen de doorntjes. In beide gevallen valt er stuifmeel op die slurf. De 
hommels zouden ook hun slurven wel verder naar beneden tusschen de 
helmdraden door kunnen bewegen, zonder de helmknopjes aan te raken, 
maar dit doen zij niet, want dan komen de teere gevoelige toppen der 
slurven met de stekelbekleeding der helmdraden in aanraking en dit doet 
hun pijn. Vliegen zij nu uit een bloem, waaruit zij stuifmeel mee hebben 
genomen naar een andere, dan raken zij daar eerst den stempel, die tusschen. 
de haren der bovenlip naar beneden hangt aan en is dus kruisbestuiving 
verzekerd. 

De bloemen zijn ook nog proterogynisch. 
Heeft er geen insectenbezoek plaats, dan worden de schalen niet uit 

elkaar gedrongen en blijft dus het stuifmeel er in. Tegen het laatst van 
den bloeitijd verslappen echter de helmdraden, evenals het deel der bloem 
kroon, waarop zij zijn ingeplant. Daardoor wijken de helmknopjes toch 
wat uiteen en valt er stuifmeel uit. Intusschen heeft zich de stijltop voort 

durend verder naar beneden en ten slotte naar 
binnen gekromd (fig. 210, het hier afgebeelde 
van Euphrasia minima heeft ook bij Melam- 
pyrum plaats), zoodat nu de kleverige stempel 
vlak onder het voorste paar helmknopjes ligt, 

BIJe var aps ani en dus spontane zelfbestuiving kan plaats 
Fig. 210. grijpen. 

1 bigem in het laatst van den bloei De rijpe vruchten worden door mieren be— 
ijd, 2 bl in het í . ze 7 ZE 
blade. nn Le en VAL CEE zocht, die er de rijpe zaden uithaten men 

worden daartoe waarschijnlijk verlokt door de 
groote overeenkomst, zoowel in grootte, als in vorm, kleur en gewicht 
dier zaden met mierenpoppen. Zij brengen ze naar hunne nesten. De 

zaadhuid, die als een wit schilletje om het zaad zit, doet dit op een 

mierencocon gelijken. Aan dien cocon zit een zak voor de uitwerpselen „ 
een dergelijk donker zakvormig deel bevindt zich ook aan het zaad en dit 
bevat een eigenaardige vloeistof, die waarschijnlijk door haren geur de 
mieren lokt. Zijn de zaden in het mierennest gekomen, dan is dit zak- 
vormig deel er niet meer aan, waarschijnlijk hebben de mieren het er 
afgevreten. Zij laten overigens de zaden zelf, die trouwens vergiftig zijn, 

met rust en deze kunnen te gelegener tijd ontkiemen. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in bijna geheel 
Europa in bosschen en op beschaduwde plaatsen op zandgrond voor en is. 

bij ons algemeen. 

Volksnamen. De naam hengel wordt veel gebruikt. In de Graafschap 
Zutphen spreekt men van boschhorde, in Noord-Overijsel en in Utrecht 

van gele paardsbloemen. 

15. Pediculáris') Trn. Kartelblad. 

Kelk buikig buis- of klokvormig, van voren en vaak ook van achteren 
min of meer gespleten, ongelijk 2-5-tandig, de achterste tand kleiner, dik 
wijls ontbrekend, de tanden nog weer ingesneden gekroesd. Bloemkroon 

1) van het Latijnsche pediculus: luis, waarschijnlijk omdat de gedroogde planten in hef 

hooi aanwezig, aan het vee luizen zouden geven. 
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met een duidelijke, rechte buis, grijnzend. Bovenlip min of meer helm- 
vormig samengedrukt, gaaf of 2-tandig, stomp of in een snavel verlengd. 
Onderlip vlak, uitstaand, 3-spletig of -tandig met 2 bultjes aan de keel, 
van boven met 2 uitstekende lijsten. Meeldraden 4, tweemachtig, opstij- 
gend. Helmknopjes met 2 spitse hokjes, zonder stekels. Stijl draadvormig 
met knopvormigen stempel. Vrucht een onbehaarde, scheef eironde of 

lancetvormige, toegespitste, samengedrukte, tweehokkige doosvrucht, die 

met 2 kleppen door middendeeling der hokjes openspringt. Zaden weinig 
talrijk, groot, driekantig-eirond, rimpelig, zijwaarts aangehecht. 

Bloemen vrij groot, geel, rose of purper, zelden wit, bijna zittend, in 

eindelingsche, aarvormige trossen, in de oksels van schutbladen. Bladen 
meest verspreid, vinspletig of vindeelig. Overblijvende of tweejarige, half 
parasitisch levende planten. 

Bij het drogen worden de planten zwart. 

Biologische bijzonderheden. Zie over het half parasitisch en ook over 
het saprophytisch leven der soorten van dit geslacht bij Melampyrum. 

Tabel tot het determineeren der soorten van het geslacht Pedicularis. 

A. Verscheiden onvertakte stengels, de middelste rechtopstaand, bijna van den voet af 

bloemen dragend, de zijdelingsche liggend, aan den top een tros dragend. Kelk on— 

_ gelijk 5-tandig, aan den rand behaard. Bovenlip der bloemkroon aan den top met 2 

spitse tanden, daartusschen gaafrandig . . . . . . … - … … Ps silvatica blz. 175, 

B. Een rechtopstaande, vertakte stengel. Kelk 2-spletig, met bladachtige, gekroesde, aan 

den rand kale lobben. Bovenlip der bloemkroon in het midden harer lengte aan weers— 

zijden met een tand, in een korten snavel versmald . . . . . P. palustris biz. 177. 

P. silvática!) L. Boschkartelblad (fig. 211). 
Deze soort is kaal of naar boven iets kort behaard. Uit den vertikaal 

in den bodem zittenden wortelstok komen ver- 
scheiden onvertakte stengels, waarvan de mid- 

delste rechtop staat en bijna van den voet af 
bloemen in een lossen tros draagt, terwijl de 
zijdelingsche liggend of opstijgend zijn en aan 
den top in een korten, dichteren tros eindigen. 
De bladen hebben langwerpige, ingesneden, 
stomp getande slippen, de tanden hebben een 

witten, verdikten top. 
De bloemen zijn bijna zittend en staan in be- 

bladerde, ten slotte zeer lange, losse, aarvormige 
trossen. De schutbladen zijn bladachtig en korter 
dan de bloemen. De kelk is ongelijk 5-tandig, Pit Aen 
met naar boven gerichte, bladachtige tanden Fig. 211. 
(fig. 211), later opgeblazen, hij is van buiten 
meest kaal, aan den rand dicht behaard. De bloemkroon is rose, zelden 

wit, onbehaard, de bovenlip is bijna sikkelvormig, met een korten 2-tan— 
digen snavel, daartusschen is zij gaafrandig, de onderlip is langer dan deze 
en heeft omgekeerd eironde, even groote lobben. De doosvrucht is eirond, 
toegespitst, korter dan de kelk. DO. 8-25cM. Mei, Juni (zelden Herfst). 

Biologische bijzonderheden. De bloem is in verband met de bestuiving 
a. v. ingericht (fig. 212). De kroonbuis is 10-14 mM lang en zijdelings 

1) silvatica = bosch. 
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samengedrukt, zoodat een hommel er alleen met het voorste, versmalde deel 
van zijn kop in kan. De bovenlip is iets wijder, omsluit de helmknopjes, 
doch de stempel treedt er, schuin naar beneden gericht, uit. De onderlip 

sluit met haar voet de onderste 3-5 mM van de opening der bloem af, 
terwijl haar slippen, waarop de insecten toevliegen, onsymmetrisch schuin 

staan, zoodat de rechterlob wel 2-8 mM hooger dan de linker staat. Trekt 
men de onderlip neer dan is de ingang der bloem als een 8-10 mM lange 
spleet te zien, die geheel van den voet af tot 5 à 7 mM daarboven slechts 

1-2 mM wijd is, doch daarboven, circa 3 mM 
onder den top, plotseling 4 mM wijd wordt, om 
zich dan plotseling weer samen te trekken, zoodat 
iets meer dan 1 mM onder het boveneinde de 2 
slippen der bovenlip elkaar bijna aanraken en de 

spleet dus verdeeld wordt in een zeer kleine bovenste 
en eene langere onderste afdeeling. Uit die bovenste 
afdeeling komt de stijl met den stempel te voorschijn. 

De 4 helmknopjes vormen samen een geheel, 
dat door de zijwanden der bovenlip bijeen wordt 
gehouden. 

In het langere, onderste deel der spleet gaat de 
hommelkop naar binnen, doch de randen van die 

spleet zijn in het nauwste gedeelte sterk naar buiten 

„Bloem van omgerold en de binnenrand is dicht met spitse uit- 
Pedicularis silvatica zi 

Fig. 212. steeksels bezet, terwijl de randen van het bovenste 

5 een van sehieren Eeen verwijde gedeelte glad zijn. 
warsaoorsnede er Oem- . …. ° . . 

kroon bij cin 1. 5 Aan iedere zijde der bovenlip is aan de buiten- 
order Vinland ngsplenis ge! vlakte een roodachtig gekleurde, harde lijst te zien 
gang der bloem, tot waar de (fig. 212h), die aan het onderste einde der verwijde 
onderlip aangedrukt is, d om- 
gerolde, met stekels bezette plaats begint en vandaar onder een scherpen hoek 
rand van den ingang der bloem, 
e wijdste plaats van den ingang Naar onderen en achteren loopt. 
der bloem, waarin de hommels i Ee Bihtapten smntsstekensoo. Komt nu een hommel met uitgestoken slurf aan 

gede verkopen, gevlogen, dan gaat de laatste natuurlijk in het 
deze, h harde lijst van den zij- wijdste deel der spleet naar binnen (daar het smalle 
wand der bloemkroon. deel met de spitse uitsteeksels is bezet) en gaat 
dan, terwijl de bovenzijde van den kop langs den stempel strijkt (die 
slechts 2 mM boven het wijdste deel der opening staat), op de onderlip 

zitten. Het dier omvat met de voorpooten het onderste deel der onderlip, 
met het middelste paar het achterste deel der kroonbuis op de hoogte der 
onderlip, terwijl het achterste paar op lager staande bladen of bloemen 
steunt. Nu steekt hij ook den kop schuin (door den schuinschen stand der 

onderlip gedwongen) in het wijdste deel van den ingang (de kop is 5 mM 
breed en 21/,-3 mM hoog, terwijl de ingang 4 mM breed is, zoodat hij er 
alleen in schuinsche richting in kan komen) en kan nu met den top der 
slurf den honig bereiken, die door een verhevenheid ter zijde van het 
vruchtbeginsel wordt afgescheiden. Nu gaan de stijve omgerolde rand der 
bovenlip en de uit het bovenste punt van deze onder een scherpen hoek 

uitgaande roodachtige lijst diensten bewijzen. Zij omsluiten nl. aan weers- 
zijden een scherp driehoekige, naar boven uiteenwijkende vlakte, die door 
den hommelkop niet kromgebogen kan worden, nraar wel kan die kop ze 
verder uiteen doen wijken. Dit gebeurt dan ook. Daardoor komen de 
punten aan weerszijden van de plaats, waar de ingang het wijdst is, al 
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verder en verder uiteen, doch daardoor wordt de hoek, dien de boven deze 

punten liggende randen van den ingang omsluiten, aanzienlijk vergroot. 
De tot deze randen behoorende en elkaar eerst bijna aanrakende, spitse 
uitsteeksels der bovenlip, die tot dusverre de onderste deelen der helm- 

knopjes bijeenhielden, wijken uiteen en daardoor-komen die onderste deelen 
vrij van de er op uitgeoefende drukking, wijken wat uiteen en laten poeder- 
vormig stuifmeel op dat deel van den hommelkop vallen, dat zooeven langs 

den stempel is gestreken, zoodat kruisbestuiving verzekerd is. 
Het schuin neervallen van het stuifmeel wordt belet, doordat van de 

helmknopjes der langere meeldraden vertikaal haren neerhangen, die de 
tusschenruimten tusschen ieder der 2 boven elkaar liggende helmknopjes 
van buiten bedekken en naar beneden iets uitsteken over de uiteenwijkende 
randen. | 

Alle soorten hommels (Bombus, Anthophora) beh. B. terrester en kleine 

arbeiders van eenige kleine soorten, zijn geschikt om den honig te bereiken. 
Zij komen dan ook geregeld en bijna uitsluitend naar deze bloemen. 
Kleinere bijen kunnen er niet bij komen, doch zouden ook geen dienst voor 
de bestuiving bewijzen, daar zij den stempel niet aanraken. Zelfbestuiving 
is hier geheel uitgesloten. Door Bombus terrester wordt wel van buiten af 
ingebroken. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in West- en 
Midden-Europa voor in moerassen en veenachtige weilanden en op vochtige 
plaatsen in bosschen en is bij, ons algemeen. Zij schijnt voor het vee 
schadelijk te zijn. 

Volksnamen. De plant heet in Utrecht en West-Friesland boschkartelblad, 
in het Oosten van Noord-Brabant roode raai. 

P. palústris 1) L. Moeraskartelblad (he 213) 
Deze plant is naar boven verspreid behaard. Uit den dikken wortel komt 

een rechtopgaande, vertakte stengel met vrij 
dunne opstijgende of rechtopstaande takken. De 
bladen zijn vaak roodachtig aangeloopen en 
hebben lijnvormig-langwerpige, ingesneden stomp 
getande bladslippen, de onderste zijn bijna vin- 
spletig, de tanden hebben een witten, kraak- 

beenigen top. 
De bloemen zijn kort gesteeld en staan in be- 

bladerde, zeer lange en los wordende aarvor- 
mige trossen. De schutbladen, zijn korter dan 
de bloemen. De kelk is 2-spletig, later opge- 
blazen, de lobben zijn bladachtig, gekroesd, van 
buiten verspreid behaard, aan den rand kaal. 

De bloemkroon is onbehaard, lichtpurper, zelden 
wit. De bovenlip, die evenlang als de onderlip 
is, is bijna sikkelvormig en heeft in het midden harer lengte aan weers- 
zijden een tand e@n‘is in een korten, iets getanden snavel versmald. De 
doosvrucht (fig. 213) is iets langer dan de kelk, scheef, eirond- -langwerpig,’ 
stekelpuntig. @©. 15-30 cM. Mei—Juli. 

Pedicularis palustris 

Fig. 213. 

1) palustris — moeras. 

HeukeLs, Flora. III. 12 
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Biologische bijzonderheden. Bij deze soort staat de bloemkroon bijna 
horizontaal. De buis is slechts 10-11 mM lang, zoodat een slurflengte van 

8-9 mM al voldoende is, als het insect den kop naar binnen steekt. 
Bijzondere inrichtingen om het zijdelings uitstrooien van het stuitmeel te 

voorkomen, ontbreken hier, doch zij zijn ook niet noodig, daar de kop 
van den hommel zoo dicht onder de helmknopjes komt, dat er van zelf van 
zijwaarts weggaan geen sprake is. Overigens komt de inrichting dezer bloem 

in hoofdzaken overeen met die van P. silvatica. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in moerassige 
weilanden en op veengrond in geheel Europa voor en is bij ons algemeen. 

Volksnamen. In Friesland en in Noord-Overijsel heet de plant luiskruid, 
in Drente bruine ratel en in het Oostelijk deel dier provincie horte, in 
Salland. ijzerbloem, op de Noord-Veluwe en in de Graafschap Zutphen 
fistelkruid, in Utrecht en Salland roode horde, in den Achterhoek van Gel- 

derland en in West-Friesland ijzerhorde, in Utrecht en West-Friesland. 
moeraskartelblad, in Zuid-Holland roode schartelen en hardijzer. 

14. Alectórolophus!) Haller (Rhinánthus?) L.). Ratelaar. 

Kelk 4-tandig, netaderig, buikig opgezwollen, samengedrukt, later zicht 
vergrootend. Bloemkroon 2-lippig, met duidelijke, rechte of iets gebogen 
buis, grijnzend. Bovenlip min of meer helmvormig, samengedrukt, onder 
den top met 2 onbehaarde en bijzonder gekleurde tanden, onderlip uitge- 
spreid, 3-spletig of -tandig. Meeldraden 4, tweemachtig, opstijgend, met 

2-hokkige, behaarde helmknopjes, zonder stekels en onder de bovenlip 
verborgen. Stijl draadvormig met knopvormigen stempel. Vrucht een vlie- 
zige, sterk samengedrukte, bijna cirkelronde doosvrucht, die aan den top 
is toegespitst, met 2 veelzadige hokjes, met 2 kleppen, door middendeeling 
der hokjes openspringend. Zaden groot, vlak, niervormig, gevleugeld, 

zijdelings aangehecht. 
Bloemen vrij groot, geel, zittend of bijna zittend, in eindelingsche, dichte 

aren, die voorzien zijn van bladachtige, eironde, toegespitste, ingesneden. 
gezaagde schutbladen. Bladen tegenoverstaand, zittend, met hartvormigen 

voet, meest langwerpig-lancetvormig, gezaagd, aan den rand iets naar 
beneden omgerold, ruw, van onderen vaak witachtig gevlekt. Stengel 

rechtopstaand, vierhoekig, al of niet vertakt, onbehaard ot naar boven iets 

kortborstelig, vaak met donkere streepjes. Eenjarige halfparasiten. 
Bijna iedere soort van dit geslacht heeft een in Augustus en September 

bloeiend herfstras, dat zich van het zomerras onderscheidt door sterkere 

vertakking en door het voorkomen van 2 of meer paren bladen tusschen 
de bovenste vertakking en de bloeiwijze. 

De planten worden bij het drogen zwart. 
Het zijn in bouw- en weiland schadelijke onkruiden, die in volwassen 

toestand niet door het vee gegeten worden. 

Biologische bijzonderheden. De groeven in den stengel dienen tot ge- 

leiding van het regenwater van de bladen naar beneden. 

1) van het Grieksche alector: haan en lophos: kam. 2) van het Grieksche rhis, 
gen. rhinos: neus en anthos: bloem, hetgeen slaat op de bovenlip der bloemkroon, die als 

een neus vooruitsteekt. 
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De vliezige, opgeblazen vruchtkelk wordt door zijne groote oppervlakte 
sterk door den wind heen en weer geschud (men hoort vaak de vrucht in 
den kelk rammelen, hierop slaat de naam ratelaar), zoodat de zaden daar- 
door uit de vrucht geschud worden. Deze zaden hebben een gevleugelden 
rand en worden dus door den wind verspreid. 

De bovenlip beschut in de met de opening ter zijde gekeerde bloemen 
het stuifmeel tegen regen. 

Aan de eene zijde van het vruchtbeginsel bevindt zich een vleezige lob, 
die honig afscheidt, welke in de kroonbuis wordt bewaard. 

Over het halfparasitisch leven der planten, zie bij Melampyrum. 

Volksnamen. De namen ratelaar en ratelen worden het meest gebruikt. 
In Friesland spreekt men van bargebloem en daar en ook op Terschelling 
van rinkelbellen, in Friesland en Groningen van ratel, in Oost-Drente van 

vlaskruid, in Noord-Overijsel van dauwnettel, in Groningen, Utrecht en 
Zuid-Holland van schartel, in Salland, Twente en het Oosten van Gelder- 

land van horde en gele horde, in den Achterhoek van Gelderland, Utrecht 
en op Schouwen van hanekam, bij Aalsmeer van leeuwebekjes en van 

vinkjes, in West-Friesland van skratelen, op Texel van skater en ook van 

haantjes en kukelhaantjes, op Schouwen van haantjes en hoentjes, in het 
Oostelijk deel van Noord-Brabant van raai, op Walcheren van reutels en 
op Zuid-Beveland van rammelaar. 

Tabel tot het determineeren der soorten van het geslacht Alectorolophus. 

A. Schutbladen groen. Buis der bloemkroon recht, korter dan de kelk. Tanden der 
bovenlipskonweinond.s nst oto berkenen vn ate ear ve or he A Sm orb zele 

__B. Schutbladen bleeker. Buis der bloemkroon gekromd, meest evenlang als de kelk. 

Lippen recht naar voren staand. Tanden der bovenlip langwerpig-eirond, lichtviolet. 

A. major blz. 120. 

A. minor!) W. et Grab. (Rhinánthus mínor Ehrh.) Kleine ratelaar 
(fig. 214). 

De plant heeft een penwortel, waaruit een meest groene, kale of bijna 
kale, al of niet vertakte, rechtopstaande, glanzende, vierkante stengel komt. 
De bladen zijn langwerpig-lancetvormig of lancet- 
vormig, gekarteld-getand, zittend, tets stengelom- 
vattend. 

De bloemen staan in eindelingsche aren aan den 
stengel en de takken. Tusschen de bovenste ver- 
takking en de bloeiwijze staan geen of 1-2 paar 
bladen. De schutbladen zijn groen, vaak bruin- 
achtig aangeloopen, kort toegespitst, onbehaard, 
ruitvormig-driehoekig, met ongelijke spitse tanden 
of de onderste genaald. De kelk is lichtgroen, 
kaal, rondachtig-eirond, opgeblazen, doch tevens 
samengedrukt met 4 korte, spitse tanden. De bloem- 
kroon is donkerder geel dan bij A. major, doch 

Alectorolophus minor 
slechts omstreeks half zoo groot (10-15 mM lang), Fig. 214. 

zij is hoogstens 1!/, maal zoo lang als de kelk. Haar 
buis is recht, korter dan de kelk, met naar voren staande lippen en open 

keel. De bovenlip is helmvormig en heeft aan iedere zijde een korten 

1) minor = klein. 

12% 
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eironden, witachtigen tand, die geleidelijk in den rand der kroonlip over- 
gaat, de onderlip is 3-lobbig. De helmknopjes zijn behaard. De stijlpunt 
met den stempel steekt soms uit de bovenlip. De vrucht is sterk samen- 
gedrukt, bijna cirkelrond, uitgerand en stekelpuntig, kaal, veelzadig. De 

zaden zijn rond, samengedrukt en hebben een breeden vleugelrand. G. 
1,5-3 dM. Mei—Juli. 

Het herfstras £. stenophy'llus *) Schur. komt misschien bij ons voor. Hier 

is de stengel steeds vertakt met boogvormig opstijgende takken. Tusschen 
de bovenste vertakking en de bloeiwijze zitten 3 of meer paren bladen. 
De stengelleden zijn korter dan de bladen. Bloeitijd: Augustus, September. 

Biologische bijzonderheden. De inrichting der bloem is hier als bij A. 
major, maar zij is meer geschikt voor zelfbestuiving, in verband met het 
kleiner en minder opvallend zijn der bloemen. De kroonbuis is slechts 
7-8 mM lang, zoodat ook hommels met kortere slurven den honig kunnen 
bereiken (de honigbij met een slurf van 5 à 6 mM niet). Blijft insecten- 
bezoek uit, dan opent zich de ingang der bloem later verder, doordien 

de randen der bovenlip wat wijder uiteen gaan staan en de onderlip zich 
wat verder naar beneden buigt. De stijl buigt zich nu ook verder naar 

beneden, zoodat de stempel onder of zelfs tusschen de helmknopjes komt 
te liggen en zoo zelfbestuiving mogelijk is. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. In wei- en hooiland, langs 
wegen en dijken komt de plant in geheel Europa voor en is bij ons algemeen. 

Volksnamen. Bijzondere namen voor deze soort worden nog opgegeven. 
voor de Noord-Veluwe nl. klapperhooi, voor Walcheren kanarievogeltjes, 

voor Zuid-Beveland klappers, voor beide eilanden kousen en schoentjes. 

A. májor ®) Rchb. (Rhinánthus májor Ehrh., R. Crísta Galli”) L.). Groote 
ratelaar (fig. 215). 

Deze plant is behaard of ook wel bijna onbehaard. Uit den penwortel 
komt een rechtopstaande, vierkante, met zwart- 

bruine streepjes voorziene stengel. De bladen 
zijn langwerpig of langwerpig-lancetvormig, aan 
den top iets versmald, gekarteld-getand, zij heb- 

ben een breeden voet. 
De bloemen vormen eindelingsche aren. De 

schutbladen zijn onbehaard, bleekgroen, lang 
toegespitst, breed driehoekig, ingesneden getand 
met ongelijke tanden, de tanden zijn langer en 
dieper (5-7 mM), spits. De kelk is geelachtig 
wit, kaal of aan den voet kort behaard. De 
bloemkroon is lichtgeel, 1!/, à 2 maal zoo lang 
als de kelk (15-25 mM lang), haar buis is ge- 

kromd, meest evenlang als de kelk, de lippen 
staan recht naar voren, de tanden der bovenlip 

zijn langwerpig-eirond, paars tot bleek lila, zij gaan plotseling in den rand 
der kroonbuis over. De stijl is lang en steekt meest buiten de kroonlip uit. 
De vleugel van het zaad is meest breeder dan het middenveld. ©. 3-4,5 

dM. Mei—Juli. | E 

Alectorolophus major 

Fig. 215. 

1) stenophyllus — dunbladig. 2) major — groot. 5) Crista Galli — hanekam. 
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Het herfstras serótinus!) Schönh. is eenige malen bij ons gevonden. 
Hierbij is de stengel steeds vertakt met boogvormig opstijgende takken. 
Tusschen de bovenste stengelvertakking en de bloeiwijze staan 3 of meer 
paren bladen. De bladen zijn lijnvormig, de bloemen en vruchten kleiner 
dan bij den zomervorm. Bloeitijd: Augustus, September. 

De variëteit 2. hirsútus®) All. (R. Alectorólophus Poll., R. Crista Galli 

8. pubescens Fl. B. S.) (fig. 216) heeft den stengel naar boven toe, evenals 
de schutbladen en kelken min of meer dicht 
behaard. De stengel is zelden zwart gestreept, 
al of niet vertakt. De bladen zijn langwerpig- 
lancetvormig, op de middennerf zwak behaard. 
De bovenste schutbladen zijn bleek, driehoekig- 
ruitvormig, loopen niet in een spits uit en hebben 
tot aan den top toe bijna even groote, drie- 
hoekige tanden. De kelk is lang en wit behaard. 
De bloemkroon is lichtgeel, 15-25 mM lang, 
met iets gebogen buis, de tanden der bovenlip 
zijn bijna kegelvormig, lichtviolet. De zaden 
zijn smal gevleugeld. ©. 3-5 dM. Juni, Juli. 

Biologische bijzonderheden. De bleeke schut- toeten 
bladen doen de bloeiwijze wat meer opvallen. B hirsutus 

De kroonbuis heeft een lengte van 9 à 10 mM, Fig. 216. 
zoodat hommels met vrij lange en met lange slurven den honig kunnen 
bereiken, insecten met kortere slurven breken van buiten wel in. 

De helmknopjes (fig. 217, 1 en 218, 1) zitten onder 
de bovenlip en zijn door haren met elkaar tot een 
geheel verbonden. De helmdraden zijn stijf, de voorste 
staan beneden dichter bij elkaar en zijn aan de bin- 
nenzijde met stijve, spitse doorntjes bezet, die hooger- 
op ontbreken en daar staan ze ook zoover uiteen, 

dat een hommelslurf er tusschendoor kan. Dringt 
deze verder, dan worden de helmdraden uit elkaar 

dio s gedrongen en daardoor komen de helmhokjes, die 
phus major 

Fig. 217. met de opengesprongen vlakten als open schalen tegen 
1 meeldraden van voren elkaar liggen, ook iets uiteen (fig. 218, 3) zoodat 

gezien, 2 een meeldraad 5 4 5 
aan de binnenzijde het stuifmeel er uit valt en op de insectenslurf. 

De haarbekleeding van de randen der 
onderste helmknopjes verhindert, als bij 

Pedicularis silvatica, het zijwaarts uit- 
strooien van dat stuifmeel. 

De stempel steekt even onder de boven- 
lip uit en wordt het eerst door de hom- 
mels aangeraakt, zoodat kruisbestuiving 

: std 5 Bloem van Alectorolophus 
verzekerd is. Spontane zelfbestuiving is Fig. 218. 
hier vrijwel onmogelijk. 1 overlangsche doorsnede der bloem, 2 

= : : een meeldraad, 3 de 4 meeldraden van 
De var. 4. hirsutus is ook voor be- voren gezien, de helmknopjes zijn aan den 

stuiving door vlinders ingericht, doordat top, verbonden, beneden vrij van elkaar en 
hierbij in de bloem onmiddellijk onder 
den stempel een opening is, waardoor vlinders hun slurf kunnen steken, 

1) serotinus — laat. 2) hirsutus — ruwharig. 
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terwijl daaronder zich de opening bevindt, waardoor hommels honig halen 

(fig. 219). Die vlinders bewerken natuurlijk ook kruisbestuiving. 
Blijft hier insectenbezoek uit, dan verlengt zich, vol- 

gens Kerner, de bloemkroonbuis. Daardoor komen ook 
de helmknopjes naar voren en glijdt de stempel langs 
deze, doch raakt meestal het stuifmeel aan, dat aan de 

haren dier helmknopjes en aan de naar binnen gebogen - 
plooien der bloemkroon is blijven hangen, zoodat dan 
zelfbestuiving kan plaats hebben. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De soort 
komt op dezelfde plaatsen als A. minor in geheel Europa 
voor en is bij ons algemeen. Het herfstras is bij ons 

Alectorolophus major eenige malen gevonden. De var. £. is bij ons zeldzaam. 

AN Volksnaam. Behalve de bij het geslacht genoemde 
hd hommetdeur, vid vlin- Volksnamen zij hier nog gevoegd heremoes, als in Zuid- 
Herd 7 SUNS Holland in gebruik. 

In den Prodromus Florae Batavae wordt ook genoemd Alectorolophus fállax!) W.et Grab. 
Deze wordt meest als een bastaard van A. minor en A. major beschouwd. Zij gelijkt het 

meest op A. minor, doch heeft een stengel met streepjes en de tanden der bovenlip zijn 

vuilblauw. In een studie over de Rhinanthussoorten in het Nederlandsch Kruidkundig 

Archief van 1905, pag. 17 en vlg. meent D. Lako A. fallax als een variëteit van A. minor 

te moeten beschouwen. 

Zij is gevonden bij Oudemirdum, Zwolle, Deventer, Leiden, Sas van Gent, op Texel 

en Zuid-Beveland en in het Oosterhoutsche bosch bij Nijmegen. 

15. Kuphrásia®) Trn. Oogentroost. 

Kelk buis- of klokvormig, 4-spletig, zelden met een beginsel van een 
vijfde (achterste) slip. Bloemkroon 2-lippig, met een duidelijke buis, 

grijnzend. Bovenlip min of meer helmvormig, 2-lobbig. Onderlip 3-spletig 
of -tandig. Meeldraden 4, tweemachtig, opstijgend met behaarde, twee- 
hokkige helmknopjes. Helmhokjes aan den voet meest van een stekel 
voorzien. Stijl draadvormig met knopvormigen stempel. Vrucht een samen- 
gedrukte, stompe of uitgerande- doosvrucht met 2 veelzadige hokjes, die 

met 2 kleppen door middendeeling der hokjes openspringt. Zaden talrijk, 
klein, hangend, eirond-spilvormig, overlangs gestreept. 

Bloemen wit, roodachtig, violet of geel, bijna zittend, in eindelingsche 
aarvormige trossen, met bladachtige schutbladen, die verspreid of bijna 

tegenover elkaar staan. Bladen tegenoverstaand of de bovenste verspreid, 

zittend, eirond of lijnvormig, verwijderd gezaagd, getand of gaafrandig. 
Stengel bijna steeds rechtopstaand. Eenjarige halfparasieten. 

De planten worden bij het drogen zwart. 

Biologische bijzonderheden. De inrichting der planten in verband met de 
halfparasitische levenswijze, zie bij Melampyrum. 

De honig wordt in de bloemen weder aan den voet van het vruchtbe- 
ginsel afgescheiden en in den voet der kroonbuis bewaard. De helmknopjes 
zijn in de zijwaarts gerichte bloemen tegen regen beschut, doordat zij onder 

1) fallax —= bedriegelijk. 2) van het Grieksche euphrasia: opgewektheid, omdat 

volgens de Ouden de werking opwekkend was. De naam oogentroost wijst op het gebruik, 

dat vroeger van E. officinalis gemaakt werd, om oogziekten te genezen. 
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de bovenlip zitten, terwijl de onderlip als zitplaats dient voor de bloem- 

bezoekende insecten. 
De bloemen zijn meest proterogynisch en worden door bijen bestoven. 

Volksnamen. De naam oogentroost is het meest algemeen in gebruik, 

Oost-Drente zegt men ook oogenklaar, op Overflakkee lantarentjes. 

Tabel tot het determineeren der soorten van het geslacht Euphrasia. 

A. Bovenlip der roode of gele bloemkroon ongedeeld of uitgerand, de randen er van niet 

teruggeslagen. Slippen der onderlip stomp. Helmhokjes alle even lang genaald. Bloe- 

men klein, zeer kort gesteeld, in eenzijdige, aan den voet vaak afgebroken aren. Bladen 

tegenoverstaand, eirond-lancet- tot lijnvormig. 

a. Meeldraden weinig buiten de rose bloemkroon uitstekend. Helmknopjes aan den 

top door vlokjes verbonden. 
aa. Bladen lancet- tot lijn-lancetvormig, spits, aan den voet breeder, verwijderd 

gezaagd. Schutbladen langer dan de bloemen. Kelktanden driehoekig. Bloem- 

troon donzig behaard. Doosvrucht evenlang als de kelk, niet uitgerand. 
E. Odontites blz. 183. 

bb. Bladen eirond-lancetvormig, vrij stomp. Kelktanden stomp. Doosvrucht uit- 

gerand, langer dan de kelk. . . . . ‚ … … E. verna blz. 185. 

b. Meeldraden ver buiten de goudgele blaemkroon uitstekend. Helmknopjes kaal, vrij. 

Bladen lijn-lancet- tot lijnvormig, de bovenste gaafrandig. Schutbladen korter dan 

de bloemen. Bloemkroon gebaard . . .… sd et ee Re luteg blz ke. 

B. Bovenlip der wit- of blauwachtige bloemkroon 2- Hobbig:, aan de randen teruggeslagen 

met 6 violette lengtestrepen. Onderlip met 9 violette lengtestrepen en met een citroen- 

gele vlek, met diep ingesneden slippen. Onderste helmhokjes der kortere meeldraden 

met. een langeren stekel. Bladen eirond tot langwerpig-eirond, aan weerszijden 3-7- 

tandig. Tanden naar den bladvoet toe kleiner, die der bovenste bladen langer en 

meer toegespitst. Helmknopjes aan den voet gebaard. Doosvrucht aan den rand ge- 

wimperd (£. officinalis L.). 
a. Bloemen 4-8 mM lang. Bloemkroonbuis niet of nauwelijks uit de kelkbuis stekend. 

Lobben der bovenlip 2-3-tandig. Doosvrucht smal, niet of zwak uitgerand. 
E. nemorosa blz. 185. 

Ondersoorten : 
1. E.sftricta. Stengel zonder klieren. Bladen grasgroen, kaal, de tanden, evenals 

die der schutbladen, genaald. 

2. E. curta. Bladen spits, aan weerszijden met 4-5 tanden, aan weerszijden of 

althans van onderen kortborstelig. Bladtanden, evenals die der afstaande of 

teruggebogen schutbladen, zeer kort genaald. Kelk witborstelig. 

3. E. nitidula. Stengel beneden vertakt. Bladen en de afstaande of iets neerge- 

bogen schutbladen geheel ‘kaal met ongenaalde tanden. 

4. E. gracilis. Stengel dun, onvertakt. Bladen glanzend, evenals de rechtop- 

staande schutbladen, kaal. 
b. Bloemen 8-14 mM lang. Bloemkroonbuis zich tegen het einde van den bloeitijd 

verlengend en dan duidelijk uit den kelk stekend. Lobben der bovenlip 2-tandig. 

Doosvrucht breed, uitgerand … . « « - … … … - … « E. Rostkoviana blz. 187. 

Ondersoort: 

1. E. pratensis. Stengel beneden vertakt. Bladen kort toegespitst, witachtig bor- 

stelig en met langere klierharen bezet. Bladtanden niet genaald. 

E. Odontites!) L. Roode oogentroost (fg. 220). 

De plant is ruw kort behaard, de haren van den stengel zijn naar be- 

neden, die der bladen naar voren gericht. De stengel is rechtopgaand, 

onduidelijk vierkant, meest afstaand- of opstijgend vertakt, de onderste 

takken dragen geen bloemen. De bladen zijn lancet- tot lijn-lancetvormig, 

spits, aan den voet breeder, verwijderd gezaagd. 

1) Odontites —= tandkruid, een afkooksel van de plant met wijn zou nl. tandpijn doen 

ophouden. 
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„De bloemen staan in lange, dichte, eenzijdige, overhangende trossen. De 
schutbladen zijn langwerpig-lancetvormig, 

PA verwijderd getand, langer dan de bloemen. 
Ne De kelk heeft 3-hoekige, spitse tanden. De 
NS bloemkroon ís donzig behaard, vuilrose, 

9, aan de keel donkerder, zelden wit. Zij 
heeft een rechtopstaande, afgeknotte boven- 
lip, terwijl de slippen der onderlip afgerond Dz & sj) 

ee Sy NN zijn, de middelste is eirond-langwerpig, de 
EN 4 zijslippen zijn lijnvormig-langwerpig. De Ve 

DV) (is meeldraden zijn iets langer dan de boven- 
lip, de helmknopjes zijn aan den top door 
haren verbonden. De doosvrucht is even 

lang als de kelk, niet uitgerand. ©. 2,5-5 

dM. Juni—Augustus. 
Het herfstras 4. serótina!) Lk. (fig. 221) 

heeft aan den voet versmalde bladen en 

Á schutbladen korter dan de bloemen. Het 
bloeit van Augustus tot October. 

Nog wordt onderscheiden een forma 
paludósa®) Cop.‚ die zeer forsch is en 6-9 
dM hoog wordt. 

Euphrasia Odontites 

en bn Re Biologische bijzonderheden. De purper- 
cstamper, d vrucht. é “1 _roode vlekken aan den voet der onderlip 

5 vormen een honigmerk. 
De buis der bloemkroon is 4-5 mM lang (fig. 222). Aan den ingang dier 

EN buis staan de elkaar 6 
bijna aanrakende, aan 
de binnenzijde met 
spitse uitsteeksels be- 
zette helmknopjes. De 

stijl steekt, althans bij ruphrreolltites. 
de planten, die op Fig. 222, 

zonnige plaatsen staan, dus daar, waar rijkelijk 

insectenbezoek is te verwachten, ver uit de 

bloem, zoodat een bij deze eerst aanraakt en 
zoo kruisbestuiving bewerkt. 

De slurf gaat daarna dicht onder de helm- 
knopjes naar binnen en stoot zeker tegen de 

pseratina schuin naar beneden gerichte punten der helm 

Fig. 221. __hokjes. Daar deze nu achter door haren ver- 
bonden zijn, valt uit alle wat poedervormig stuifmeel op de slurf. Naar 
ter zijde kan het niet vallen door de haren aan de randen der helmknopjes. 

Bij planten, die op zulke plaatsen groeien, verlengt zich in het verder 
verloop van den bloeitijd de-bloemkroon, maar daar ook de stijl evenveel 
groeit, blijft zijn stand ten opzichte van de helmknopjes dezelfde, zoodat 
spontane zelfbestuiving onmogelijk is. 
Op meer beschaduwde plaatsen of op plaatsen, waar weinig insecten 

vliegen, is waargenomen, dat de stijl later minder aangroeit dan de bloem- 

ne 

Euphrasia Odontites 

l) serotina — laat. 2) paludosa — moeras. 
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kroon en de stempel daardoor tusschen de helmknopjes der langere meel- 
draden komt te staan, zoodat spontane zelfbestuiving kan plaats hebben. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De soort komt in geheel Europa 
op bouwland, langs wegen en dijken, aan waterkanten voor en is bij ons 
vrij algemeen, doch bijna niet op veengrond. 

Het herfstras is ook vrij algemeen gevonden. De forma paludosa is van 
Zwake en Noorddijk bekend. 

E. vèrna!) Bellardi. (E. littorális?) Fr). Vroege oogentroost. 
De plant heeft een teerderen stengel dan bij de vorige soort, ook is deze meest onver- 

takt. De bladen zijn eirond-lancetvormig, iets stomp, eenigszins vleezig. 

De bloemtrossen zijn korter en losser, de bloemen grooter dan bij E. Odontites. De 

kelktanden zijn stomp. De doosvrucht is uitgerand, langer dan de kelk. Overigens komt 

zij met de vorige soort veel overeen. ©. 1-3 dM. Mei—Juli. 

Biologische bijzonderheid. De inrichting der bloemen met het oog op de bestuiving is 
als bij E. Odontites. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in de strandweiden aan de Noord- 
en Oostzee voor en is bij ons op Texel, Terschelling, Rottum 

en bij Harderwijk gevonden. 

E. lútea®) L. Gele oogentroost (fig. 223). 
De plant is kort ruw behaard. Zij heeft een rechtopstaan- 

den stengel, meest met opstijgende takken. De bladen zijn 

lijn-lancet- tot lijnvormig, de onderste zijn onduidelijk ge- 

zaagd,-de bovenste gaafrandig, eennervig. 

De bloemen staan in vrij dichte trossen. De schutbladen 

zijn lijnvormig en korter dan de bloemen. De kelk heeft 

gelijke, vrij smalle en spitse tanden. De bloemkroon is goud- 
geel, 6-7 mM lang, behaard en aan. de randen gebaard- 

gewimperd. De bovenlip is samengedrukt, stomp, afge- 
sneden, terwijl de lobben der onderlip eenigszins smal en 

vrij gelijk zijn. De meeldraden steken ver uit de bloemkroon 

en hebben kale, niet verbonden helmknopjes. De vrucht 

(fig. 223) is rondachtig-eirond, iets samengedrukt, ten slotte Euphrasia lutea 

langer dan de kelk. ©. 1,5-3 dM. Juli—September. Fig. 223. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt op droge, dorre plaatsen in 

Midden- en Zuid-Europa voor en is bij ons misschien bij Nijmegen gevonden. 

E. nemorósa*) Pers. Oogentroost. 
Bij deze soort, die vroeger met E. Rostkoviana vereenigd werd tot een 

soort E. officinalis L., zijn de bloemen 4-8 mM 
lang, steekt de bloemkroonbuis niet of nauwelijks 
uit de kelkbuis en zijn de lobben der bovenlip 
2-3-tandig. De doosvrucht is smal, niet of zwak 
uitgerand. ©. 3-40 cM. Juni—October. 

Als ondersoorten onderscheidt men hierbij: 
A. stricta®) Host. (tig. 224). Hierbij is de 

‘stengel rechtopstaand, in de onderste helft ver- 
takt, zonder klieren, iets behaard. De bladen 
zijn grasgroen, aan weerszijden 3-5-tandig, kaal, 
de tanden zijn, evenals -die der schutbladen 

genaald. 
De bloemen hebben een 5 mM langen, kalen 

of kortborsteligen kelk, een 7-10 mM lange, Euphrasia nemorosa 

A. stricta 
lichtviolette bloemkroon met een geel gevlekte Fig. 224. 

1) verna — voorjaars. 2) littoralis — strand. 3) lutea — geel. 

4) nemorosa = bosch. 5) stricta —= stijf. 
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onderlip en een bovenlip met iets getande lobben. De doosvrucht (fig. 224) 
is 5 mM lang, gewimperd, niet langer dan de kelk. De tros verlengt zich 
na den bloeitijd sterk. 1-3 dM. 

B. curta!) Wettst. Bij deze is de stengel rechtopstaand, krachtig, ver- 
takt, fijn behaard met opstijgende takken. De bladen zijn blauwgroen, de 

bovenste in gedroogden toestand vaak zwartachtig-smaragdgroen, spits, 
aan weerszijden 4-5-tandig, aan weerskanten of althans’ aan den rand en 

op de nerven van onderen kortborstelig. De tanden der bladen zijn even 
als die der afstaande of teruggebogen schutbladen niet of zeer kort genaald. 

De bloemen staan in een verlengden tros. De kelk is 4-5 mM lang, 
witborstelig. De bloemkroon is 4-6 mM lang, witachtig met geel gevlekte 
onderlip en een bovenlip met getande lobben. De doosvrucht is 4-6 mM 

lang, langer dan de kelk, min of meer behaard. 3-40 cM. 
Vormen van deze zijn: 
L. glabréscens=) Wettst. Bladen zwakker behaard. 
IL imbricáta®) Cop. Dicht vertakt. Schutbladen 

dicht opeen, dakpansgewijze liggend. 
UL coerútea*) Tausch. Vroeg bloeiend. Stengel 

niet of boven het midden weinig vertakt. Bladen 
vrij ver uiteen, stompachtig, aan weerszijden 3-5- 
tandig, grasgroen, van boven en aan den rand 
borstelig. Bloemkroon meest licht roodviolet. 

C. nitidula®) Reuter (tig. 225). Bij deze is de 
stengel dik, beneden of alleen in het midden ver- 

takt. De kladen zijn (in gedroogden toestand) gras- 
Euphrasia nemorosa groen, dof, beneden rimpelig, aan weerszijden 

en 4-T-tandig, evenals de afstaande of iets naar be- 
18. e 

neden gebogen schutbladen en kelken geheel kaal 
met ongenaalde tanden. De bloemkroon is kleiner dan bij de vorige (5 mM), 

wit, zelden blauwachtig. 7-40 cM. 
Een vorm van deze is Il. imbricáta®). Dicht vertakt. Schutbladen dicht 

opeen, dakpansgewijze liggend. 
D. grácilis®) Fr. (fig. 226). Hier is de stengel 

dun, niet vertakt, roodbruin. Bladen vrij ver 

uiteen, groen of roodachtig (in gedroogden toe- 
stand glanzig, zwartachtig, niet rimpelig), aan 
weerszijden met 3-5 tanden, evenals de schut- 

bladen rechtopstaand en evenals de kelk kaal. 
De keik is 3-4 mM lang met spits lancetvormige 
lobben, die bijna even lang zijn als de buis. De 
bloemkroon is 4-6 mM lang, witachtig blauw: 
of lichtviolet. De bovenlip heeft gave lobben, 

de onderlip is geel gevlekt. De tros is verlengd 
en ijl. De doosvrucht (fig. 226) is 4 mM lang, 

Euphrasia nemorosa 

D. gracilis langer dan de kelk, aan den rand gewimperd, 

En overigens kaal. 3-30 cM. 
Biologische bijzonderheden. Op de bloemkroon vindt men als honigmerk 

1) curta —= kort. 2) glabrescens — bijna onbehaard. 3) imbricata = als met 

dakpannen bedekt. ti) coerulea = blauw. 5) nitidula — zacht glanzend. 

6) gracilis —= slank. 



FAMILIE 94. — SCROPHULARIACEAE. — 187 

meestal violette strepen, die naar den geel gevlekten voet der lip samenloopen. 

De kleine bloemen dezer soort (fig. 227) 
zijn echter in tegenstelling met de grootere 

van E. Rostkoviana meer voor spontane zelf- 
bestuiving ingericht. De stempel ligt direkt 
onder de helmknopjes, wier hokjes ook niet 
zoo sterk als holle schalen tegen elkaar 

sluiten als bij E. Rostkoviana, zoodat er 
dadelijk zelfbestuiving kan plaats hebben. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. 
De plant komt in geheel Europa in de duinen, 
op heidegrond, op zonnige plaatsen en in 

bosschen voor. Bij ons is zij meest op zand- Batas nee 
grond en in de duinen, weinig op veengrond Fig. 227. 
aangetroffen. 1 bloem van voren gezien, 2 bloem 

De ondersoort A is zeldzaam, Bl vrij zeld- gen Dien 
RER BH alleen bij Katwijk en Putten, BMI-, 2 Stemoel, 0 bovenste hee pe É bovenste helmknopje, c onderste helft 

bij Apeldoorn, den Haag en op Terschelling, van het bovenste vereenigd met de 
Je n il bovenste helft van het onderste helm- 

C vrij zeldzaam, C Il op Schiermonnikoog en knopje, d onderste helft van het onder- 
ste helmknopje, e stijl. D zeldzaam gevonden. 

Aangezien de verschillende hier genoemde vormen van E. nemorosa met 

E. Rostkoviana vroeger in ons land steeds verzameld zijn als E. officinalis 
en meestal de vormen niet voldoende zijn onderscheiden, is het zeer wel 
mogelijk, dat een nader onderzoek omtrent de verspreiding andere uit- 
komsten zal geven, als boven vermeld is. 

E. Rostkoviána !) Hayne. Rostkow’s oogentroost (fig. 228). 
Hierbij zijn de bloemen 8-14 mM lang en verlengt zich de bloemkroonbuis aan het einde 

van den bloeitijd en steekt dan duidelijk buiten den kelk uit. 
De tobben der bovenlip zijn 2-tandig. De doosvrucht (fig. 
228) is breed, uitgerand. —- 

Bij ons is alleen gevonden de ondersoort A. pratensis 2) Fr. 

Deze heeft een krachtigen, rechtopstaanden of opstijgenden, 

vertakten stengel. De bladen zijn kort toegespitst, aan weers- 

zijden 2-6-tandig, beneden geplooid-gestreept, evenals de 
schutbladen en kelken wit kortborstelig en met langere klier- 
haren bezet. De tanden van het blad zijn spits, doch niet 

genaald. 

De bloemtros is vrij ijl en lang. De kelk is 5-6 mM lang. 
De bloemkroon is meest wit, de bovenlip lichtviolet, de 

keel geelachtig. De lobben der lippen zijn uitgerand. De 

doosvrucht is 5 mM lang, evenlang als of iets langer dan 

de kelk, kort behaard. Lengte tot 5 dM. 

Biologische bijzonderheden. Ook hier komt op de bloem- 
kroon een duidelijk honigmerk voor. De bloemen zijn grooter Euphrasia Rostkoviana 
dan bij E. nemorosa en dan ook meer bepaald voor kruis- Fig. 228. 

bestuiving ingericht. 
De onderste hokjes der bovenste helmknopjes zijn met de bovenste aan de onderste ver- 

groeid en ook de beide bovenste zijn onderling vast verbonden (fig. 227). Het bovenste 
hokje van ieder knopje heeft geen stekel, het onderste heeft daarentegen een spitse, stijve 
doorn en wel zijn de 2 onderste doornen vrij wat langer dan de bovenste en steken in den 

ingang der bloem naar beneden, zoodat bezoekende bijen er tegen stooten. 
De smalle en gladde helmdraden liggen tegen de zijwanden der bloemkroon, zoodat 

1) naar F. W. G. Rostkovius, een plantkundige te Stêftin (1770— 1848). 

2) pratensis —= weide. 
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bezoekers den kop in den ingang der bloem kunnen steken en tegen de uitsteeksels der 

helmknopjes stooten, waardoor stuifmeel uit de helmknopjes op hun kop valt. Het zijwaarts 

neervallen van het stuifmeel ís onmogelijk door de beharing der bovenste helmknopjes. 

Blijft bij deze plant insectenbezoek uit, dan verlengt zich de bloemkroonbuis, waardoor de 

helmknopjes naar voren komen. De gespannen stijl drukt op die knopjes, maakt dat zij 

uit elkaar gaan, waardoor er stuifmeel op den stempel valt, daar deze iets lager en vlak 

onder de opengegane schalen ligt. Hierdoor heeft ten slotte zelfbestuiving plaats. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. Deze soort komt in geheel Europa in weilanden 

voor en is bij Helmond en Maastricht gevonden. 
Daar E. Rostkoviana vroeger met E. nemorosa tot E. officinalis vereenigd werd, zijn de 

vormen niet zoo goed onderscheiden en is het dus zeer goed mogelijk, dat E. Rostkoviana 

meer is gevonden, doch niet als zoodanig is aangeduid. 

16. Parentueéllia Viv. (Euphrágia Benth.). 

P. viscósa !) L. (Euphragia viscosa Benth., Trixago viscosa Rchb.). Parentucellíia 
(fig. 229). 

Deze plant is kleverig behaard en geelachtig groen. De stengel is rechtopstaand, niet of 

weinig vertakt, vrij sterk bebladerd. De bladen zijn lang- 

werpig of lancetvormig, gekarteld-getand, met klierachtige 

tanden. 

De bloemen zijn groot, geel en staan in verlengde, vrij 

ijle trossen. De onderste schutbladen zijn lancetvormig, 

getand, langer dan de bloemen. De kelk is buisvormig, 

tot het midden gespleten met 4 lijn-lancetvormige slippen. 
De bloemkroon is 2-lippig, 2 cM en meer lang, 2 maal 

zoolang als de kelk. De bovenlip is helmvormig met niet 

teruggeslagen randen, de onderlip is 3-lobbig, 2 maal zoo- 

lang als de bovenlip, met gewelfd gehemelte. De meel- 

draden zijn 2-machtig met behaarde helmknopjes en ge- 
scheiden helmhokjes, die aan het ondereind stekelpuntig 
zijn. De stempel is knopvormig tot 2-lobbig. De doos- 

vrucht (fig. 229) is behaard, langwerpig-lancetvormig, 
nauwelijks zoolang als de kelkbuis met ongedeelde klep- 

pen. De zaden zijn niet gesleufd, glad, horizontaal afstaand 
en in groot aantal aanwezig. ©. 1-5 dM. Mei—September. 

Parentucellia viscosa 

Fig. 229. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt op zandige, vochtige plaatsen 

in Zuidoost-Europa voor en is bij ons op een veld te Apeldoorn, dat met afval van sumac 

uit Palermo afkomstig, bemest was, gevonden. 

17. Lathraéa®) L. 

Dit geslacht wordt door sommigen gebracht tot de familie der Oro- 
banchaceae, door anderen echter tot de groep der Rhinantheae van de 

familie der Scrophulariaceae. 
Het is wel waar, dat dit geslacht met Orobanche overeenkomt door den 

vorm der doosvrucht, maar toch is het hier bij de Scrophulariaceae gere— 
kend, omdat.de kiem bij Orobanche slechts uit een draad zonder zaadlobben 

bestaat, terwijl er bij Lathraea een pluimpje, worteltje en zaadlobben aan 
zijn te onderscheiden, hetgeen ook bij de Rhinantheae het geval is. 

Bovendien is in de wijze, waarop Lathraea hare voedsterplant aantast „ 
veel overeenkomst op te merken met de manier, waarop de Rhinantheae 

dit doen. 
Het zaad kiemt in een vochtigen bodem, het worteltje groeit omlaag en: 

daaraan ontstaan takken, die zoo spoedig zij wortels eener voedsterplant 

1) viscosa — kleverig. ““°* 2) van het Grieksche lathraios: heimelijk, hetgeen slaat op 

het verborgen groeien onder boomen en tusschen dorre bladen. 
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bereiken, zuigwratjes vormen, die eerst bolvormige kopjes zijn, maar bij 
het verder groeien schijfjes worden, die zien door een kleverige stof aan 
de buitenste cellaag van den aangevallen wortel hechten. Nu groeit, evenals 
bij de halfparasitisch levende Rhinantheae, uit den kern der zuigwrat een 
bundel zuigcellen in den wortel der voedsterplant. Intusschen is de stengel 
voortgegroeid, heeft zich onder den grond vertakt en daaruit zijn bijwortels 
ontstaan, die hetzelfde doen als de hoofdwortel, zoodat op den duur een 

geheel net van wortels de voedsterplant omspint. Het zijn vooral wortels 
van loofboomen, vooral Corylus, Fagus, Alnus, die aangetast worden. 

In het najaar sterven die zuigwortels af, doch in het voorjaar ontstaan 
weer nieuwe. 

Nog een reden, om dit geslacht bij de Rhinantheae te voegen, dient hier 
te worden vermeld, nl. dat de inrichting der bloem en de wijze, waarop 
de bestuiving plaats heeft, in vele opzichten overeenkomt met die bij de 
andere Rhinantheae. 

L. squamária!) L. Schubwortel (fig. 230). 
Deze plant is naar boven klierachtig en vrij lang behaard. De wortelstok is vertakt, 

dicht met witte, vleezige, dakpansgewijze over elkaar 
liggende, hartvormig-ronde schubben bezet. De stengel 

is rechtopstaand, beschubd, witachtig, roodachtig aan- 

geloopen, zelden geheel wit. 
De bloemen rieken aangenaam, zijn wit of rose, kort 

gesteeld, vrij groot, knikkend, en staan in een zeer 

dichten, eenzijdigen tros, die voor het opengaan over- 

gebogen is, doch zich later opricht. De schutbladen 

staan in 2 rijen. De kelk is klokvormig, roodbruin, 
4-slippig, klierachtig behaard met eironde, eenigszins 

spitse slippen, die bijna zoolang als de bloemkroon 

zijn. De laatste is glad, met opgerichte, bijna even- 

wijdige lippen, de bovenlip is donkerrood, gaaf, de 
onderlip witachtig geel, kleiner, 3-tandig. De meel- 

draden zijn tweemachtig, steken bijna uit, zijn op het 
onderste deel der bloemkroon ingeplant en hebben 
gewimperde helmknopjes. De stijl is gekromd meteen 

2-lobbigen stempel. Het vruchtbeginsel is aan den voet 

van voren met een vleezige klier voorzien. De vrucht 

is een eenhokkige, iets samengedrukte, eironde doos- 

vrucht, die vele bolronde, van puntjes voorziene bruine 

zaden bevat. Zij opent zich veerkrachtig aan den top 

met 2 kleppen. 4. 7-22 cM. Maart—Mei. 

Biologische bijzonderheden. Merkwaardig is de inrich- 
ting der schubben, die aan den “wortelstok der plant «bloed Ge 

zitten. De omtrek van deze is breed hartvormig enhet geopende bloemkroon, c doos- 

lijkt of zij met die hartvormige, sterk gezwollen insnij- vrucht door den kelk omgeven, bij 
ding aan den voet dicht den stengel omvatten (fig. 231). d vrij, bij e in dwarsdoorsnede. 
Als men echter een dier schubben losmaakt, blijkt dat 

ieder dier schubvormige deelen omgerold is en men neemt er aan waar: 19. een vrij smalle 
verbindingsplaats met den stengel, 2°. een schuin opstijgende, door een scherpen rand 

omzoomde plaat, de schijnbare bovenvlakte, 3%. een bij dien scherpen rand beginnend onder 

een scherpen hoek met no. 2 staand, steil naar beneden gaand deel, dat men oppervlakkig - 

gezien voor de ondervlakte der schub houdt, maar dat nog bij de bovenvlakte behoort, 

40. de eigenlijke bladrand, die naar binnen omgebogen is en 5’. de eigenlijke ondervlakte 

van het blad, die vrij klein is en eerst zichtbaar wordt als men den omgerolden bladrand 

verwijdert. Die ondervlakte vormt dus een holle ruimte, die dicht bij de plaats, waar het 

blad aan den stengel zit, zich overdwars uitstrekt. In de holle ruimte komt een rij van 

5-13 (meest 10) kleine gaten uit, de- openingen van kamertjes, die in het vleezige deel 

Lathraea squamaria 

Fig. 230. 

1) wegens den met schubvormige. bladen (squama) bedekten. wortelstok. 
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zitten. Zij worden als diepe, van de onderzijde van het blad uitgaande plooien in het 

bladmoes beschouwd en staan onderling niet in verbinding. Zij zijn alle meer hoog dan 

breed en hebben 
golfvormig gebogen 

wanden. Aan die 

wanden zitten twee- 

êrlei organen, 19. or- 

ganen, die uit 4cel- 

len bestaan, wdar— 

van 2 een hoofdje 
vormen, terwijl de 

derde den steel van 

het hoofdje vormt en 

de vierde een zwak 

naar buiten gewelfde 
opperhuidscelis (fig. 

231, 4). Deze bedek 

ken de geheele op- 
pervlakte der kamer- 

tjes gelijkmatig, al— 

Lathraea squamaria leen is aan de naar 
dn binnen uitstekende 

Fig. 231. 

1 stuk van een onderaardsch deel, 2 overlangsche doorsnede daarvan, lijsten Bee Le 
3 overlangsche doorsnede door een schub vergroot, 4 deel van den wand Oophooping er van 
der holte, 5 protoplasmadraden uit de 4-cellige organen. waar te nemen, daar 

zitten er wel 25-32 
op de mM?, 20. zitten tusschen deze trichomen verspreid, op iedere mM? 7-9, zittende 
trichomen, die uit 2-4 cellen op een elliptischen cirkelvormigen voet bestaan (fig. 231, 4). 

Deze staan in verbinding met de vaatbundels van het blad. Bij beide soorten trichomen 

gaan doorzichtige, stompe draden van verschillende lengte straalvormig van de oppervlakte 

uit (fig. 231, 5). Deze stralen moeten als uitsteeksels van het protoplasma der cellen be- 
schouwd worden, waardoor dieren vastgehouden en uitgezogen worden. Het zijn slechts 

kleine dieren, vooral infusoriën, die naar binnen kunnen komen, daar de openingen 

waarmee de kamertjes in de holle ruimte uitmonden, zoo nauw zijn. 

De beteekenis van deze geheele inrichting is nog niet zeker. Sommigen meenen, dat de 

diertjes, welke aan die aanhangsels blijven zitten, er door uitgezogen worden. Er is echter 

geen afscheiding van een bepaald vocht, dat de vertering zou kunnen bewerken, waar- 

genomen. 
Anderen meenen dan ook dat dit niet zoo is en bestrijden zelfs de plasmanatuur dier 

uitsteeksels. 

Nog anderen meenen, dat zij uit bacterien bestaan, terwijl er ook onderzoekers zijn, die 
in het geheel niet gelooven aan het vangen van diertjes door die uitsteekseltjes. 

Zij, die meenen dat de trichomen voor het vangen van dieren dienen, denken zich de 

gesteelde trichomen als te worden gebruikt voor het vangen, de ongesteelde voor het ver- 

teren der diertjes en zij houden het er voor, dat de Lathraea, die omdat zij geen bladgroen 

bevat, zelf niet in staat is organisch voedsel te vormen, door middel harer zuigwortels 

uit de voedsterplant alleen zouten en water opneemt, terwijl zij haar organisch voedsel! dan 

krijgt uit het lichaam der diertjes, die zij verteert. Daarmede zou goed rijmen hetfeit, dat 

Lathraea ook in staat is langen tijd achtereen te leven, zonder zuigwortels in boomwortels 

te hebben geboord. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant leeft op boomwortels in vochtige 
bosschen en in kreupelhout. Bij ons is zij alleen bij Vaals gevonden, want het vinden der 
plant aan een dijk in de nabijheid van Monster zal wel op verwisseling met een Orobanche- 
soort. berusten. 

Familie 95. Labiatae Juss. Lipbloemigen. 

Stengel vierkant, op de vlakke zijden bladen dragend. Bladen steeds 
tegenoverstaand, meest enkelvoudig, zonder steunbladen. Bloemen in oksel- 

standige bijschermen, zelden alleenstaand, soms schijnbaar trossen, aren of 
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hoofdjes vormend. Kelk onderstandig, buis- of klokvormig, 5-tandig, 
soms met tusschentanden, vrij dikwijls 2-lippig, blijvend. Bloemkroon 
eenbladig, bijna steeds afvallend, meest 2-lippig, soms eenlippig, soms ook 
bijna regelmatig. Bovenlip vaak helmachtig, gaaf of gespleten en op de 
onderlip liggend. Onderlip 3-slippig. Meeldraden 4, tweemachtig, de 
achterste korter, soms niet ontwikkeld, (alleen bij de groep der Nepeteae 
de voorste korter) op de bloemkroonbuis ingeplant. Helmknopjes 1- of 
2-hokkig, zich overlangs openend. Vruchtbeginsel door insnoering 4-deelig. 
Stijl tusschen deze deelen ingeplant met 2-spletigen stempel. Vrucht in 4 
dopvruchtjes uiteenvallend (4-notige splitvrucht). Eitjes rechtopstaand, 
omgekeerd. Kiem klein, met weinig kiemwit. Kruidachtige of beneden 
houtige planten, die vaak sterk rieken. 

Overzicht der groepen der Labiatae. 

A. Slippen van den zoom der bloemkroon gaaf of bijna geheel vlak. Meeldraden 4, de- 

achterste soms onontwikkeld. Deelvruchtjes glad of fijnknobbelig. 

a. Bloemkroon klok- of trechtervormig. Meeldraden van elkaar verwijderd. Bloemen 
BOEMAN EEE Een We dM A en 42“ Groep NontRes BERNE 

Gesl. Elssholzia, Mentha, Lycopus. 

b. Bloemkroon 2-lippig. Meeldraden 4, de 2 voorste langer. Helmhokjes op het 

dwars verbreede helmbindsel min of meer scheef ingeplant. 

Groep Saturejeae Benth. 
Gesl. Origanum, Thymus, Satureja, Calamintha, Clinopodium, Melissa, Hyssopus. 

B. Bloemkroon 2-lippig. Alleen de 2 voorste meeldraden vruchtbaar, onder de bovenlip 

bijeen. Deelvruchtjes glad of fijnknobbelig . . . . . . . Groep Monardeae Benth. 

Gesl. Salvia. 
C. Bloemkroon 2-lippig. Kelk meest 15-nervig. Meeldraden 4, tweemachtig, de achterste 

langer, alle onder de bovenlip opstijgend, dicht bijeen. Deelvruchtjes glad of knobbelig. 
Groep Nepeteae Benth. 

Gesl. Nepeta, Glechoma, Dracocephalus. 
D. Bloemkroon 2-lippig. Meeldraden 4, tweemachtig, de 2 voorste langer, alle onder de 

meest helmachtig gewelfde bovenlip opstijgend, dicht bijeen, de voorste na het stuiven 

soms naar beneden gebogen. Deelvruchtjes glad of knobbelig. 

a. Vruchtkelk open. Kelk niet opgeblazen, vrij regelmatig getand. 
Groep Stachydeae Benth. 

Gesl. Lamium, Galeobdolon, Galeopsis, Stachys, Betonica, Sideritis, 
Marrubium, Ballota, Leonurus. 

b. Kelk 2-lippig, om de vrucht gesloten. Meeldraden uit de bloemkroonbuis stekend 
Groep Seutellarieae Benth. 

Gesl. Scutellaria, Brunella. 
E. Bovenlip der bloemkroon zeer kort of gespleten en de slippen op de onderlip liggend. 

Meeldraden evenwijdig, uitstekend, 4, tweemachtig, de onderste langer. Deelvruchtjes. 

meest netachtig rimpelig, aan den voet iets verbonden of scheef aangehecht. 
Groep Ajugeae Benth. 

Gesl. Ajuga, Teucrium. 

Biologische bijzonderheden. De groeven in den stengel dienen voor het 
afloopen van het water, dat op de bladen valt, naar den bodem. 

Meestal vallen de bloemen nog al op door het vereenigd zijn tot dichte 
bloeiwijzen. Meest wordt door een ringvormigen wal aan den voet van het 
vruchtbeginsel vrij wat honig afgescheiden, die in de buis der bloemkroon 
wordt bewaard. 

Insectenbezoek is dan ook bij de meeste Labiatae nog al veel en het 
hangt van de lengte der kroonbuis af, welke insecten komen, om honig te 
halen. Zoo worden die, wier bloemkroonbuizen kort zijn, zooals bij 
Mentha en Lycopus vooral door vliegen bezocht, terwijl bij Thymus en 
Origanum daarnaast veel bijen komen, wat ook nog het geval is bij Betonica 
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De Stachyssoorten worden meer door bijen en hommels, de Salvia-, 
Galeobdolon-, Lamium-, Galeopsis-,-Ballota-, Teuecrium- en Ajugasoorten 

bijna uitsluitend door deze bezocht, hoewel ook nog vliegensoorten met 
zeer lange slurven en enkele vlinders komen. Scutellaria eindelijk bezit 
een inrichting, waardoor zoowel hommels als vlinders daar op bezoek 
kunnen komen. | 

De inrichting der bloemen is meest uitstekend geschikt voor de bestuiving 
door deze insecten. Dient de bovenlip vooral om het stuifmeel tegen regen 
te beschutten en ook om de helmknopjes en de stempels op hunne plaats 
ten opzichte van elkaar te houden, de onderlip biedt een geschikte zitplaats 
voor de insecten, die komen aanvliegen. Zoo de bovenlip ontbreekt, wordt 
hare verrichting overgenomen door boven de bloemen staande schutbladen. 

De kroonbuis is vaak zoo gebogen, dat die buiging overeenkomt met die 
van een hommelslurf. 

Bij vele Labiatae is zelfbestuiving, doordat de bloemen dichogamisch zijn, 
onmogelijk, bij andere, die homogaam zijn, is zelfbestuiving, althans ge- 
durende een deel van den bloeitijd, verhinderd door den stand der helm- 
knopjes ten opzichte van de stempels. 

Merkwaardig is vooral bij Glechoma, doch ook bij Calamintha, Mar- 
rubium, Mentha, Lycopus, Origanum, Brunella en Thymus het voorkomen 
van planten met tweeslachtige, meest grootere bloemen naast dat van planten 
met vrouwelijke, soms schijnbaar tweeslachtige, kleinere bloemen. 

Terwijl de bloemen der meeste Labiatae protrandrisch zijn, zijn deze soorten 
met schijntweeslachtige bloemen proterogynisch. 

Bij vele lipbloemigen veroorzaken galwespen, tot het geslacht Aulax be- 
hoorende, gallen aan het vruchtbeginsel, die den vorm van steenvruchten 
nabootsen, vooral bij Salvia officinalis. Het insect legt eieren in een der 
deelen van het vruchtbeginsel. Dit deel vergroot zich nu binnen een week 
tot een gladden, geelachtig groenen kogel, die den bouw eener steenvrucht 

heeft, beh. dat nu zich binnen de 

steenlaag geen zaadje bevindt, maar 

We OO de witte larve van den galvormer. 
7 rÁ Deze gallen vallen af, overwinteren 

en in het volgend jaar maakt het 
volwassen insect een gaatje in den 

(EEZ 5 $ wand en komt daardoor naar buiten. 
ZEN De deelvruchten der Labiatae zijn 

2 bolronde, eironde of elliptische 

Vruchten van Toren. die uit den kelk ge- nootjes en zitten bij rijpheid in den 

slingerd worden. RC: voet van den vruchtkelk. Deze is 
s RIE 292, \ 9 ; Ei MT 

an 45, klok- of buisvormig met de opening 
zijwaarts gericht (fig. 232) en wordt meest door een stevigen, meest boog- 

vormig gebogen steel gedragen. Drukt men van boven met een staafje op 
de stijve spitsen van den vruchtkelk, dan wordt de steel als een veer ge- 
spannen, hij veert ‘terug en de in de holte van den vruchtkelk verborgén 
deelvruchtjes worden er uitgeslingerd. det 5e 

In de vrije natuur doen windstooten, regendroppels, voorbijloopende 
dieren hetzelfde en in het laatste geval zullen de deelvruchtjes wel aan den 
pels dier dierenblijven hangen en zoo nog verder verspreid worden. 

Voorkomen der Labiatae. Als hygrophyten, die in moerassige weiden, 
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aan beken en slooten groeien, zijn de Menthasoorten, Lycopus europaeus, 
de Scutellariasoorten, Stachys paluster en Teucrium Scordium te noemen. 

In bosschen groeien Galeobdolon luteum, Stachys silvatica en Galeopsis 
speciosa, terwijl op min of meer beschaduwde plaatsen b.v. in kreupelhout 
en heggen worden aangetroffen Glechoma hederacea, Teucrium Scorodonia, 

Clinopodium vulgare, Origanum vulgare en Betonica officinalis. 
Xerophyten zijn Thymus Serpyllum, Calamintha Acinos, Salvia silvestris, 

Galeopsis Tetrahit, Ladanum en ochroleucum, Teucrium Chamaedrys, 

Hyssopus officinalis (op muren), terwijl Teucrium Botrys vooral kalk- 
heuvels bewoont. 

In weiden en op grazige plaatsen komen, behalve Glechoma (reeds boven 
genoemd), voor Brunella vulgaris, Salvia pratensis en in meer vochtige 
weiden Ajuga reptans. 

Als ruderaalplanten en akkeronkruiden moeten vooral genoemd worden: 
Nepeta Cataria, Stachys arvensis en annuus, Ballota nigra, Leonurus 
Cardiaca, Marrubium vulgare, ook de reeds bovengenoemde Galeopsis 
Ladanum en ochroleucum en verder de Lamiumsoorten, waarvan echter 
L. album en maculatum meer onder heggen te vinden zijn. 

Tabel tot het determineeren der geslachten der Labiatae. 

A. Bloemkroon niet duidelijk 2-lippig. 
a. Bloemkroon bijna regelmatig 4-spletig. 

aa. Meeldraden 2, met 2 draadvormige, onvruchtbare meeldraden. Kelk klok- 

NONE ESpleHE Te A et Me oe ere vt yespes biz ME 

bb. Meeldraden 4. 
aaa. Meeldraden bijna evenlang. Helmhokjes evenwijdig aan elkaar staand. 

Kelk 5-tandig, zeldzaam 2-lippig. . … . … « … Mentha blz. 195. 

bbb. Onderste meeldraden duidelijk langer. Helmhokjes naar beneden uit 
elkaar tredend, ten slotte naar boven samenvloeiend. Kelk 5-tandig. 

Elssholzia blz. 195. 

b. Bloemkroon schijnbaar eenlippig. 
aa. Bovenlip zeer kort, 2-lobbig. Onderlip 3-spletig. Kroonbuis van binnen met 

een haarring. Bloemkroon blijvend . . . . … … Ajuga blz. 247. 

bb. Bovenlip diep gespleten, hare slippen fegen de onderlip liggend, waardoor 
deze schijnbaar 5-spletig is. Kroonbuis zonder haarring. Bloemkroon afvallend. 

Teuerium blz. 250. 

B. Bloemkroon duidelijk 2-lippig. 
a. Meeldraden 2. Kelk ei-klokvormig, 2-lippig. Bovenlip der bloemkroon gaafrandig 

of iets ingesneden. Meeldraden onder de oe verscholen met een lang, boog- 

vormig gekromd helmbindsel. . . … … <Salvis blz: 210: 

b. Meeldraden 4, zeer kort, soms onvruchtbaar, geheel in | de buis der bloemkroon 

verscholen. 

aa. Alle 4 meeldraden onvruchtbaar. Stijl buiten de bloemkroonbuis uitstekend. 

aaa. Kelk duidelijk 2-lippig. Bloemkroon rood of wit. Stengels vaak liggend. 
Thymus blz. 204. 

bbb. Kelk 5-tandig. Bloemkroon blauw. Stengel kruipend. 
Glechoma blz, 218. 

(Deze geslachten vertoonen het meest de aanwezigheid van vrouwelijke 

bloemen, doch ook bij de geslachten Mentha, Lycopus, Calamintha, Mar- 

rubium, Origanum en Brunella komen zij voor). 

bb. Meeldraden althans 2 vruchtbaar. Stijl in de bloemkroonbuis verscholen. 

Stengel rechtopstaand. 

aaa. Kelk 5-10-tandig. Vruchtjes boven afgeknot en zacht behaard. Vrucht- 

bare meeldraden 4. Schutbladen gelijk van vorm aan de stengelbladen. 

Bloemen klein, wit. Stengel en bladen viltig . . Marrubium blz. 239. 

bbb. Kelk 5-tandig. Bloemkroon geel. Vruchtjes boven afgerond, stomp, 

kaal. Soms 2 meeldraden onvruchtbaar. Schutbladen anders van vorm 

dan de stengelbladen. . . . . . . - - - - - - Sideritis blz. 238. 

TeUKELS, Flora. III. 13 
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c. Meeldraden 4, 2 langere en 2 kortere, de langere althans uit de bloemkroonbuis 

stekend. 

aa. Bovenlip der bloemkroon vlak of slechts weinig gewelfd. 

aaa. Meeldraden, althans de 2 langere, naar boven uiteenwijkend, onder de 
bovenlip uitstekend. 

a. Helmhokjes gescheiden, naar beneden uit elkaar gaand. Bloemen 

vrij klein. Slippen der onderlip tamelijk gelijk aan elkaar. 

aa. Kelk 5-tandig of scheef Ee Bloemen met vaak gekleurde 

schutbladen . . … . … … … Origanum blz. 203. 

pp. Kelk duidelijk 2- EDI EG in tot hoofdjes opeengehoopte 
schijnkransen . . . : . … «…_… Thymus blz 204 

Helmhokjes boven REramelen. Middenslip der onderlip grooter dan 

de zijslippen. Kelk 5-tandig. Bloemen vrij groot, blauw of rood. 

Hyssopus blz. 209. 

bbb. Meeldraden niet onder de bovenlip uitstekend. 

a. Meeldraden tijdens den bloeitijd evenwijdig aan elkaar onder de 

bovenlip liggend. Kelk gelijkmatig 5-tandig, niet opgeblazen. 

aa. _Bloemkroon wit, roodachtig wit of violet. Helmknopjes na den 

bloei naar buiten gebogen. Stengel rechtopstaand. 

Nepeta blz. 216. 

pf. Bloemkroon blauw. Helmknopjes paarsgewijs na den bloet 

een kruis vormend. Stengel kruipend . . Glechoma blz. 218. 

Meeldraden onder de bovenlip uit elkaar tredend of samenneigend. 

aa. Kelk 2-lippig (bovenlip 3-, onderlip 2-spletig of 2-tandig). 

aaa. Kelk rolrond. Bovenlip der bloemkroon vlak. Slippen 
der onderlip even groot. Helmhokjes boven gescheiden. 

DO. Schijnkransen zonder priemvormige schutblaadjes. 

Calamintha biz. 207. 

OO. Schijnkransen aan den voet door lijn-priemvor- 
mige, lang en dik behaarde schutblaadjes omgeven. 

Clinopodium blz. 208. 

PPP. Kelk klokvormig. Bovenlip der bloemkroon iets gewelfd 
Middenslip der onderlip grooter. Helmhokjes boven ver- 

smoltenken . … … Melissa blz. 209. 

PP. Kelk tamelijk gelijkmatig eli, klokvoumnië, Bovenlip der 
bloemkroon ongedeeld, iets ingesneden. Meeldraden er onder 

samenneigend. Bloemkroon klein. Bladen lijn-lancetvormig, 

gaafrandig . … . … Satureja blz. 206. 
bb. Bovenlip der bloemkroon uitgehold. of gewelfd. ‘Meeldraden dicht naast elkaar 

liggend en althans in het begin evenwijdig loopend, onder de bovenlip der 

bloemkroon verborgen (soms buigen de meeldraden na het bestuiven naar 

buiten). 

aaa. Kelk 5-tandig. 

dl. Bloemen klein, rose. Meeldraden min of meer uit de kroonbuis- 

stekend. Deelvruchtjes driekant, van boven afgeknot. Slippen der 

onderlip der bloemkroon hi (door omrollen der randen spits 

SCHIHEId) vem : a ve e= hbeonurus blzen 

Bloemen groot of vrij groot. 

aa. Onderlip der bloemkroon met zeer kleine, hoogstens tandvor- 

mige zijslippen en een grootere, ingesneden middenslip. Bloem 

kroon rood of wit . . . : . … … … Lamium blze2208 

pp. Onderlip der bloemkroon met 3 amelijk gelijke spitse slippen. 

Bloemkroon geel . . .. … … … … Galeobdolon blz. 226. 

Onderlip der bloemkroon ne 3 stompe of ingesneden slippen, 

waarvan de middelste de grootste is. 

aaa. Onderlip der bloemkroon aan den voet aan weerszijden 

met een hollen, rechten tand of knobbel. 
Galeopsis blz. 226. 

PPP. Onderlip der bloemkroon zonder holle tanden. 

TJ. Kelk buis-klokvormig, 5- of 10-nervig. Langere 
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meeldraden na het stuiven gewonden of naar buiten 

gebogen. 

|. Kroonbuis van binnen met een haarring. 

Stachys blz. 232. 

11. Kroonbuis van binnen zonder haarring. 

Betonica biz. 237. 
OO. Kelk trechtervormig, met 10 uitpuilende nerven. 

Meeldraden ook na het stuiven recht, onder de 
bovenlip evenwijdig loopend. . Ballota blz. 241. 

„bbb. Kelk 2-lippig. 

a. Kelk tijdens den vruchttijd gesloten. Voorste meeldraden langer. 
aa. Beide lippen van den kelk ongedeeld, gaaf, de bovenste aan 

de rugzijde met een rechtopstaande, holle schub. Bovenlip der 

bloemkroon 3-spletig, onderlip ongedeeld. Seutellaria biz. 243. 

PP. Bovenlip van den kelk kort 3-tandig, onderlip 2-spletig. Boven- 

lip der bloemkroon ongedeeld, onderlip 3-spletig. Langere 

meeldraden onder de helmknopjes getand. Brunella blz. 245. 

Pp. Kelk tijdens den vruchttijd niet gesloten, met 3-spletige bovenlip en 

2-deelige onderlip. Bovenlip der bloemkroon ingesneden. Achterste 
meeldraden langer. . . . . . . . . . Dracocephalus blz. 219. 

1. Elsshólzia ') Willd. 

E. Patrini?) Grceke. Elssholzia (fig. 233). 

Deze plant riekt aangenaam aromatisch en is spaarzaam kort behaard. De stengel is 
rechtopstaand, meest sterk vertakt en draagt ge- 
steelde, eironde tot langwerpig-eironde, naar weers- 4 

zijden versmalde, gezaagd-gekartelde bladen. £ 

De schijnkransen zijn zittend, veelbloemig en 

dicht, zij zitten in de oksels van schutbladen aan 

den top van den stengel en der takken en vormen 

zeer dichte schijnaren. De schutbladen zijn groot, 

groen, breed eirond, plotseling toegespitst, gewim- 

perd, langer dan de bloemen, die zij in hunne oksels 

dragen. De kelk is klokvormig, samenneigend 5- 
tandig. De bloemkroon is roodachtig-lila, van buiten 
viltig behaard, buis-trechtervormig, de kroonbuis is 

11/> maal zoo lang als de kelk, de zoom heeft een 

rechtopstaande, uitgerande bovenlip en een 3-lob- 

bige onderlip, waarvan de zijlobben naar de boven- 
lip gericht staan, terwijl de middenslip meer uitge- 

spreid staat en iets teruggebogen is. De meeldraden 

steken uit de bloemkroon, wijken uiteen, zijn 

2-machtig, de achterste zijn korter. De helmhokies 
staan uiteen. 3-6 dM. ©. Juli, Augustus. 

Voorkomen. De plant is in Midden- en Oost-Azië 

inheemsch, doch bij ons als sierplant bekend. Zij 

is alleen bij Maastricht verwilderd gevonden. 

2. Méntha®) Trn. Munt. a 
Kelk buis- of klokvormig, 5-13-nervig, 

met 5 (zelden 4) gelijke of iets ongelijke tanden. Bloemkroon trechter- 
vormig met 4 bijna gelijke lobben, de bovenste vaak iets breeder en iets 
ingesneden. Meeldraden bijna gelijk, uiteenstaand, recht. Helmknopjes met 

_2 evenwijdige hokjes. Vruchtjes eirond, aan den top afgerond, glad. 

1) naar J. S. Elsholtz, lijfarts van den grooten keurvorst Friedrich Wilhelm. Hij schreef 

eenige botanische werken (1623—1688). 2) naar E. L. M. Patrin 1742—1815, arts te 
Lyon, die op zijn reis in Siberië deze plant ontdekte. 3) van het Grieksche Menthê: 
dochter van Cocytus, die uit ijverzucht door Persephone in een plant werd veranderd. 

15 
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Bloemen rose, lila of wit, klein, in meest veelbloemige, zittende of kort- 

gesteelde, meest dichte schijnkransen, die of eenvoudig okselstandig zijn 
of tot aren of tot eindelingsche hoofdjes zijn vereenigd. Bladen vlak, getand 
of gekarteld, zelden gaafrandig. Sterk riekende, overblijvende planten met 
een uitloopers vormenden wortelstok (deze uitloopers zijn alleen bij M. 
Pulegium boven den grond), meest op vochtige plaatsen levend. 

De veranderlijkheid der soorten is in dit geslacht zeer sterk. Niet alleen 
veranderen, wat ook wel bij andere planten het geval is, de vorm der 
bladen en de beharing, maar ook de wijze van bloeien varieert sterk. Op 
droge plaatsen zijn de bladen in de bloeiwijze vaak tot schutbladen vervormd 
en de schijnkransen zijn tot hoofdjes ineengedrongen. Op vochtige plaatsen 
echter zijn de schutbladen meer gewone bladen gebleven en door de ster- 
kere ontwikkeling van den stengel komen de schijnkransen verder uiteen 
te staan, terwijl de bovenste vaak onontwikkeld blijven en de plant van 
boven afgesloten is door dichtopeenstaande bladen. In vochtige jaren neemt 
men zelfs een sterkere ontwikkeling der stelen der bladen waar. 

Ook vindt men op dezelfde plant of op verschillende planten grootere 
bloemen met uitstekende, vruchtbare meeldraden en tevens kleinere met inge- 
sloten, weinig ontwikkelde meeldraden (vrouwelijke bloemen). 

Bij de vormen, die eindelingsche bloemhoofdjes bezitten, eindigt normaal 
de stengel in een volkomen regelmatige, vijftallige bloem (pelorie, zie bij 
Linaria). 

Biologische bijzonderheden. Merkwaardig is voor dit geslacht het sterk 
optreden van bastaardvormen, die niet zelden in grooten getale verschijnen, 
zonder dat de stamouders in de nabijheid groeien. 

De bloemen worden vooral door vliegen bezocht, die, daar de helmknopjes 
zich horizontaal stellen, naar den omtrek der bloem gekeerd zijn en aan 
de bovenvlakte met stuifmeel bedekt zijn, daartegen stooten en daarvan 
wat meenemen. 

De planten zijn tegen slakkenvraat beschut door de aetherische oliën, die 
door klierharen worden afgescheiden. 

Volksnamen. Behalve de namen ment en munt, gebruikt men in Fries- 
land den naam wilde balsem en op Terschelling den naam ruukgoed. 

Tabel tot het determineeren der soorten van het geslacht Mentha. 

A. Kelk 5-tandig met open keel. Bloemkroonbuis geleidelijk in de keel verwijd. 

a. Bladen zittend of (de onderste) kortgesteeld. Hoopjes bloemen in de oksels van 

schutbladen, aan den top van den stengei en der takken (althans naar boven) 

onafgebroken aarvormig geschikt. Kelk zwak gegroefd. Bloemkroonbuis van bin- 

nen kaal. 

aa. Uitloopers ten deele onderaardsch, ten deele bovenaardsch, bebladerd. Meer- 
cellige haren ten deele vertakt. Bladen rondachtig-eirond, met hartvormigen 

voet. Kelktanden lancetvormig, aan den naar boven niet samengesnoerden 

vruchtkelk samenreigend . . … „ … M. rotundifolia biz. 197. 
bb. Uitloopers onderaardsch. Meercellige “haren vertakt. Bladen langwerpig tot 

lancetvormig. Kelkbuis meest tot den voet behaard. Kelktanden lijn-priem- 

vormig, aan den bij rijpheid der vrucht naar boven samengesnoerden kelk 

ten slotte iets samenneigend. . . .. . … … … M. silvestris blz. 198. 

Hiertoe behoort de ondersoort of variëteit M. viridis of f. viridis, die bijna 

kaal is, waarbij althans de bloemsteel en kelk aan den voet steeds onbehaard zijn. 
b. Bladen gesteeld. Hoopjes bloemen (althans de onderste) in de oksels van gewone 

bladen. Tanden van den vruchtkelk recht naar voren staand. Buis der bloemkroon 
van binnen meest behaard. 
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aa. Hoopjes bloemen alleen in de bovenste bladoksels, grootendeels tot een ein- 

delingsche, hoofdjesachtige bloeiwijze samengedrongen, waaronder zich nog 

slechts 1-2 (zelden meer) iets verwijderde bevinden. Kelkbuis aan den voet 

sterker behaard, cylindrisch-trechtervormig, 13-nervig, gegroefd. Kelktanden 

lancet-priemvormig, veel meer lang dan breed. . . . M. aquatica blz. 198. 

bb. Hoopjes bloemen alle in de oksels van gewone bladen. Kelkbuis klokvormig, 

10-nervig, niet gegroefd. Kelktanden driehoekig, even lang als breed. 
M. arvensis blz. 199. 

Bastaarden zijn: 

1. M. verticillata (M. aquatica arvensis). Van M. aquatica te onderscheiden 

door de meest alle in de oksels van gewone bladen zittende bloemhoopjes 

(hoogstens staan de bovenste dichter bijeen in de oksels van kleinere schut- 

bladen), van M. arvensis door de cylindrische kelkbuis met lancetvormige 

tanden. 

2. M. dumetorum (M. aquatica X silvestris). Gelijkt veel op M. verticillata, zoo 

bij deze de bovenste schutbladen klein zijn, doch de bloemkroonbuis is bij 

M. dumetorum niet van binnen behaard. 

3. M. piperita (M. viridis X aquatica). Kelkbuis gegroefd, aan den voet kaal. 

Kelktanden lancet-priemvormig, om de rijpe vrucht recht naar voren gestrekt. 

Kroonbuis van binnen kaal. 
4. M. gentilis (M. viridis arvensis). Gelijkt veel op M. arvensis, maar heeft 

een aan den voet onbehaarden kelk. 

B. Kelk 2-lippig. Bovenlip met 3 driehoekig-lancetvormige, onderlip met 2 priemvormige 

slippen. Keel van den vruchtkelk door een krans van haren gesloten. Buis der bloem- 

kroon plotseling in de keel verwijd. Bladen ovaal of eirond, iets getand. Schijnkransen 

alle gescheiden. Kelk cylinder-trechtervormig, gegroefd . . . M. Pulegium biz. 201. 

M. rotundifóliat) L. Witte munt (fig. 234). 
De plant is bekleed met gegolfde, gekroesde, meest vertakte haren. De 

stengel is met witachtig of met een roestgeel- 
achtig vilt bekleed, naar boven pluimvormig, 

overigens onvertakt, rechtopstaand. De bladen 
zijn meest zittend, rondachtig-eirond, met een 
hartvormigen voet, stomp of met een spitsje, 
gekarteld-gezaagd, rimpelig, van boven groen, 
kort behaard, van onderen witachtig viltig. 

De bloemen staan in eindelingsche, dunne, 

cylindrisch-kegelvormige, spitse schijnaren, ook 
aan alle toppen der takken. De schutbladen zijn 
lijn-lancetvormig, gewimperd (fig. 234). De kelk 
is viltig, kort, klokvormig met naakte en niet 
samengesnoerde keel. Hij draagt 5 lancetvormige 
tanden, die aan den bolrond-buikigen, naar boven 
niet samengesnoerden vruchtkelk samenneigen. 
De bloemkroon is licht lila, bijna wit, van buiten fijn behaard, van binnen 

kaal. De meeldraden steken uit de bloemkroon. De vruchtjes zijn eirond, 
glad. 2. 3-6 dM. Juli—October. 

De variëteit 5. umbrósa?) Cop.‚ groeit op beschaduwde plaatsen en riekt 

Mentha rotundifolia 

Fig. 234. 

sterk, weinig aangenaam. Zij heeft grootere, zeer kort gesteelde of bijna 
zittende bladen en de plant is hooger dan de soort. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. Deze soort komt in Midden- en 
Zuid-Europa op vochtige plaatsen voor en is bij ons vrij zeldzaam. De 
var. 4. komt op Zuid-Beveland voor. 

1) rotundifolia = rondbladig. 2) umbrosa — beschaduwd. 
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M. silvéstris!) L. Hertsmunt (fig. 235). 

Deze plant heeft een krachtigen wortelstok. De stengel is zachtharig 
viltig, vertakt of alleen naar boven pluimvormig en overigens onvertakt, 

rechtopstaand. De bladen zijn zittend of kortge- 
steeld, langwerpig tot lancetvormig, van onderen 
door tamelijk stijve haren zijdeachtig, van boven 
nauwelijks of weinig behaard, soms ook daar viltig. 
Zij zijn gezaagd en niet gerimpeld. 

De bloemen staan in eindelingsche, vrij dichte, 
cylindrische schijnaren, ook aan de toppen van alle 
takken. De schutbladen (fig. 235) zijn lijn-priem- 
vormig, meest vederachtig behaard. De kelk is 
klokvormig met naakte keel (fig. 235). De kelkbuis 
is tot aan den voet behaard, de 5 tanden zijn lijn- 
priemvormig, aan den boven samengesnoerden 
vruchtkelk ten slotte iets samenneigend. De bloem- 

Mentha silvestris kroon is roodachtig-lila, van binnen onbehaard. 

hi De vrucht is eirond, fijn gepunt. De plant riekt 
aangenaam. 2. 3-9 dM. Juli—September. 
Vormen hiervan zijn: 
a. vulgáris®) Koch. Bladen althans van onderen dicht aanliggend viltig, 

vlak of maar weinig gegolfd. Bloemstelen behaard. 
Kelk niet kaal aan den voet. 

IL. nemorósa®). (M. nemorosa Willd.). Vilt van 
den stengel en van de ondervlakte der bladen aan- 

gedrukt, witachtig. 
Vorm velutina®) Lej. Beharing fluweelachtig. 
8. viridis >). (M. viridis L., M. silvéstris !) 

5. glábra®) Koch.) (fig. 236). Plant bijna kaal, dof- 
groen, bloemsteel en kelk aan den voet steeds 
onbehaard. Bladen meest lancetvormig, gezaagd, 
aan weerszijden groen. Schijnaren dun, los, lang. 

Mentha silvestris Schutbladen en kelktanden lijnvormig, glad of ge- 
B. viridis wimperd (fig. 236). Sterk en aangenaam riekend. 

EEn Voorkomen tn Europa en in Nederland. De soort 
komt in geheel Europa aan rivieroevers, slootkanten en in heggen (doch 

dan meest verwilderd) voor. De vorm a. is bij ons vrij algemeen, 
IL. nemorosa vrij zeldzaam en de vorm velutina van deze zeldzaam. De 
vorm £. is inheemsch in Zuidelijke streken, doch is bij ons in tuinen ge- 

kweekt en zeldzaam verwilderd gevonden. 

M. aquática®) L. Watermunt (fig. 237). 
Deze sterk riekende plant heeft een krachtigen, kruipenden wortelstok 

met uitloopers. De stengel is rugwaarts stijf behaard, meest vertakt, recht- 

opstaand of opstijgend, groen of roodachtig. De bladen zijn eirond tot 
langwerpig-elliptisch, ongelijk gezaagd, stijfharig gewimperd, langer of korter 
gesteeld, vooral van onderen met kleine groefjes, waarin een geel kliertje 
(bij vergrooting te zien). 

1) silvestris — bosch. 2) vulgaris —= gewoon. 5) nemorosa =—= bosch. 

1) velutina — fluweelachtig. 5) viridis —= groen. 5) glabra — onbehaard. 

1) aquatica —= water. 
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De bloemen staan in weinig talrijke, veelbloemige kransen, die alle of 
althans de bovenste dicht bijeenstaan en zoo bol- of eironde, zeer stompe 
eindelingsche hoofdjes vormen, waaronder dus 
vaak nog een of meer verwijderde schijnkransen 
staan. De kelkbuis (fig. 237) is aan den voet 
sterker behaard, cylindrisch-trechtervormig, 13- 
nervig, gegroefd met naakte keel. De 5 kelk- 
tanden zijn lancet-priemvormig, veel meer lang 
dan breed, aan den vruchtkelk recht naar voren 

staand, iets korter dan de kelkbuis. De bloem- 
kroon is lichter of donkerder roodachtig-lila, 
van binnen behaard. Zij heeft 4 stompe slippen, 
waarvan er 3 smaller zijn en de onderlip vormen, 
terwijl de 4e de bovenlip vormt, breeder en kort 
2-lobbig is. De vruchtjes zijn eirond, wrattig. Mentha aquatica 
U. 3-9 dM. Juni—Herfst. Fig. 237. 

De variëteit 4. hirsúta') L. is sterker behaard en de bladen zijn vaak 
korter gesteeld. 

De vormen dezer soort, vooral de minder behaarde, rieken aangenaam. 
De stengel is vaak, de kelk bijna steeds roodachtig aangeloopen. De vaak 
1 M lange uitloopers groeien aan oevers vaak in het water voort. 

Biologische bijzonderheid. De inrichting der bloem met het oog op de 
bestuiving is als bij M. arvensis. Insectenbezoek is veel waargenomen. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in geheel Europa 
aan waterkanten, in duinpannen, op vochtige plaatsen voor en ís bij ons 
algemeen. De var. 4. is vrij algemeen. 

Volksnamen. De namen kruizemunt, watermunt en pepermunt zijn voor 
deze plant algemeen. In Friesland is zij bekend als paddenbalsem, boeren- 
balsem en wilde balsem, in Groningen als hondekruid, in Noord-Overijsel 

als bruine griet, in Salland als roekeblad en broene bèrend, in de Graaf- 

schap Zutphen en den Achterhoek van Gelderland als polei, in de Noord- 
Veluwe als aalkruid, in Zuid-Limburg als broekmint, in West-Friesland en 

Zuid-Holland als vlooienkruid, in Groningen, 

Zuid-Holland en het Oostelijk deel van Noord- 
Brabant als rossement en op Walcheren als wild 

bakkruid. 

M. arvénsis®) L. Akkermunt (fig. 238). 
Deze sterk riekende plant heeft een horizon- 

talen, kruipenden, vertakten wortelstok en een 

al of niet vertakten, meest liggenden of opstij- 
genden stengel, die meest rugwaarts stijf behaard 
is. De bladen zijn alle kort gesteeld, meest 
eirond, getand-gezaagd, vaak bijna gaafrandig, 
aan weerszijden min of meer behaard, die, in 

wier oksels de bloemen staan, zijn bijna even Mentha arvensis 
groot als de andere. le 

De bloemen staan alle in okselstandige, veelbloemige, vrij ver uit elkaar 
staande, dichte kransen en de stengel eindigt boven in een bundeltje bladen. 

1) hirsuta — ruwharig. 2) arvensis — veld. 
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De bloemen hebben een klokvormige, 1O-nervige, niet gegroefde kelkbuis 
(fig. 238), die behaard is, doch een naakte keel heeft. De 5 kelktanden zijn 
driehoekig, even lang als breed, gelijk en zij staan in den vruchttoestand 
rechtuit. De bloemkroon is lila, van binnen behaard, grooter dan de kelk, 

A-lobbig, de bovenste lob is min of meer uitgerand, zelden gaaf, de overige 

zijn stompachtig, bijna even lang. De vruchtjes zijn eirond, glad, stomp, 
lichtbruin. 2. 15-45 cM. Juli—Herfst. 

Biologische bijzonderheden. In den voet der kroonbuis bevindt zich vrij 
wat honig, deze ís tegen regen beschut door 
lange haren, die aan den binnenwand der kroon- 
buis zitten. De bloemen zijn 2-3 mM lang en 
worden door insecten met korte slurven, die 

meest eerst naar de grootere tweeslachtige 
bloemen (fig. 239) gaan en daarna naar de 
kleinere, minder opvallende vrouwelijke, bezocht. Bloemen van Mentha arvensis 

Fig. 239. 

1 bloem in het begin van den 
Voorkomen in Europa en in Nederland. De 

bloei. plant komt in geheel Europa op vochtige plaatsen, 
2 fo i NT . DE 

dn bloes: tegen het einde van ook op akkers voor en is bij ons algemeen. 

Volksnamen. De namen akkermunt en kruizemunt worden het meest voor 

deze plant gebruikt, in Friesland spreekt men van knijpmint en van wilde 
balsem, ín Salland en aan den Zoom der Veluwe van paardeblei en in 

Salland ook van roekeblad, in Twente van bloedkruid, in het Oostelijk deel 

van Gelderland van broene berend en van polei, in Zuid-Limburg van 
broenheilig en van knappert. 

M. aquática X arvénsis. (M. verticilláta !) L., M. sativa?) Prod. 1e ed.). 
Deze bastaard is zeer veranderlijk en is van M. aquatica door de meest 

alle in de oksels van gewone bladen staande schijnkransen (hoogstens staan 
de bovenste dichter bijeen in de oksels van kleinere schutbladen), van 
M. arvensis door de cylindrische kelkbuis met lancetvormige tanden te 
onderscheiden. 

Van M. aquatica x silvestris, waarop de vormen met kleine schutbladen 

vaak gelijken, verschilt zij door de steeds van binnen behaarde bloemkroon 
buis. 2. 2-5 dM. Juli—Herfst. 
Men onderscheidt als vormen: 
A. latifólia®) Malinv. Bladen eirond, stomp. 
L subspicáta*) Weihe. Schijnkransen talrijk, de bovenste dichter bijeen, 

maar toch duidelijk gescheiden, hare schutbladen in grootte naar boven 
afnemend, de bovenste zittend, weinig langer dan de schijnkransen. 

IL. sativa”) (M. sativa L). Schijnkransen verwijderd, alle in de oksels 
van gesteelde, vrij wel even groot blijvende bladen. Stengel boven een 

kuif van bladen dragend. 
B. acutifólia®) Sm. Bladen eirond-lancetvormig tot lancetvormig, spits. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. Deze bastaard komt op voch- 
tige plaatsen en aan waterkanten voor. De vorm Al is zeldzaam, de vorm 

All vrij zeldzaam en de vorm B. bij Leiden gevonden. 

1) verticillata — kransdragend. 2) sativa —= gekweekt. 3) latifolia —= breedbladig. 

t) subspicata — bijna aardragend. 5) sativa = gekweekt. 6) acutifolia — spits- 
bladig. 
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M. aquâtica X silvéstris. (M. dumetórum !) Schult., M. nepetoides ?) Lej.). 
Deze bastaard (kenmerken, zie de determineertabel) is in de duinen bij Hillegom gevonden. 

M. viridis >{ aquática (M. piperita®) L.). Pepermunt (fig. 240). 
Uit den wortelstok dezer plant komt een meest vertakte, rechtopstaande, vaak roodachtig 

aangeloopen stengel, die met zeer fijne borstelharen 

bezet is, vooral aan de kanten. De bladen zijn ge- 

steeld, langwerpig, spits, bijna dubbel gezaagd, van 

boven donkergroen, van onderen op de nerven met 

stijve, kleine borstelharen bezet (bij vergrooting 

blijken er ook klieren als verdiepte putjes te zitten). 

De bloemen zitten in kransen, die aan den top 
der takken dicht bijeen staan, terwijl daaronder ook 

verwijderde voorkomen. Zij zijn veelbloemig. De 

bovenste schutbladen zijn lancetvormig, gewimperd. 

De kelk (fig. 240) is buis-klokvormig, geheel kaal, 
maar tusschen de 10 groeven met kleine witte klieren 
bezet, de kelktanden zijn lancet-priemvormig en bij 

rijpheid der vrucht recht naar voren gestrekt. De 
bloemkroon is lila, de buis gegroefd, van binnen 

kaal, even lang als de kelk, met stompe slippen. De 
meeldraden zitten in de bloemkroon verborgen en 

zijn bijna even lang. 

Voorkomen. De plant ís in Engetand schijnbaar 
inheemsch en wordt bij ons om het aangename en 

sterke aroma, ook voor geneeskrachtig gebruik, in 

tuinen gekweekt. Zij is bij Noordwijk verwilderd 

gevonden. 

Volksnamen. De namen pepermunt en kruizemunt Mentha viridis X aquatica 

worden voor de plant gebruikt. Fig. 240. 

M. viridis X arvénsis (M. gentilis *) L.). Ee OE 
Deze bastaard is van M. arvensis door den kelk, die aan den voet kaal is, te onderscheiden. 

Voorkomen. Zij komt op vochtige plaatsen en aan waterkanten voor en is bij ons zeld- 

zaam gevonden. 

M. Pulégium®) L. (Pulégium vulgáre®) Mill). Polei (fig. 241). 
Ook deze plant is sterk riekend. Zij heeft een ver voortkruipenden wortel- 

stok, die bloeiende en niet bloeiende stengels draagt. De eerste zijn kort 
behaard, meest opstijgend, aan den voet wor- 
telend, vaak aan den voet vertakt en dragen 
minstens in de geheele bovenste helft schijn- 
kransen. De bladen zijn klein, kort gesteeld, 
ovaal of eirond, stomp of iets spits, wijd getand, 
kaal of kort behaard en van doorschijnende 

puntjes voorzien. 
De bloemen staan in okselstandige, veel- 

bloemige, dichte schijnkransen, die vrij ver uit- 
eenstaan, de bovenste zijn even lang als de 
bladen, in wier oksels zij staan. De kelk (tig. 
241) is cylindrisch-trechtervormig, gegroefd, be- 
haard met 5 bijna gelijke tanden (de 2 onderste 
zijn iets smaller). De keel van den vruchtkelk 
is door een ring van haren gesloten, de bovenste 
kelktanden zijn dan teruggekromd. De bloemkroon (fg. 241) is roodachtig- 

Mentha Pulegium 

Fig. 241. 

1) dumetorum — wildernisbewonend. 2) nepetoides — nepetaächtig. 

3) piperita —= als peper smakend. 4) gentilis — stamverwant. 9) Pulegium 

was de naam van een aromatische plant, waarvan de geur vlooien (Pulex) verdreef. Zij is 

op deze overgebracht. 6) vulgare = gewoon. 
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lila, dubbel zoo lang als de kelk, van buiten iets behaard, aan de keel 

verwijd, de bovenste slip (de bovenlip) is gaaf, aan den top rondachtig, 
de beide zijdelingsche der onderlip zijn bijna evenwijdig, de middelste is 
iets langer en spitser. De vruchtjes zijn eirond, glad, bruin en stomp. 4. 
1,5-3 dM. Juli—September. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. Deze plant komt in geheel Europa 
op vochtige, zandige plaatsen, aan rivieroevers voor en is bij ons zeldzaam. 

Volksnamen. In het Oostelijk deel van Gelderland is zij als polei of 
plei bekend. 

3. Ly/copus') Trn. 

L. europaéus®) L. Wolfspoot (fig. 242). 
Deze plant heeft een kruipenden wortelstok met uitloopers. De stengel 

is meest rechtopstaand, verspreid kort behaard, vertakt, vierkant met ge- 

groefde vlakken. De bladen zijn groot, in omtrek langwerpig-eirond tot 
langwerpig-lancetvormig, diep ingesneden gezaagd, 
de onderste zijn gesteeld, aan den voet vinspletig, 
alle zijn kort behaard of kaal. 

De bloemen staan in zittende, zeer dichte, veel- 

bloemige kransen in de oksels van gewone bladen, 
die er ver buiten uitsteken. De bloemen hebben 
lijn-lancetvormige, gewimperde schutblaadjes, die 
stekelpuntig zijn. De kelk (fig. 242) is klokvormig, 
behaard, heeft 10 uitstekende nerven en 5 gelijke 
tanden, die bijna zoo lang als de bloemkroon zijn. 

De tanden zijn driehoekig-lancetvormig, toegespitst, 
genaald en zijn langer dan de kelkbuis. De bloem- 

DGR kroon is wit met purperkleurige puntjes, trechter- 
et vormig (fig. 242), met 4 lobben, waarvan de 

bovenste (de bovenlip) iets ingesneden is, terwijl de middenslip der onderlip 
recht naar voren staat, vierhoekig, afgeknot en dubbel zoo breed is als de 
zijslippen. De voorste 2 meeldraden zijn vruchtbaar en hebben uiteen- 

wijkende helmhokjes, de achterste 2 zijn rudimentair en dragen in plaats 

van helmknopjes kleine knobbeltjes, zij zijn korter dan de bloemkroon. De 
deelvruchtjes (tig. 242) zijn evenlang als of weinig langer dan de kelkbuis, 
zij hebben een eeltachtigen rand, geen klieren en zijn bijna driehoekig, aan 
den top afgeknot, aan den voet versmald. 2. 3-9 dM. Juni—Augustus. 

Biologische bijzonderheden. De haren in de kroonbuis dienen om kleine 
insecten van den honig weg te houden. Het zijn vooral vliegen met korte 
slurven, die de bloemen bezoeken, zij worden gelokt door de purper- 
kleurige puntjes op de bloemkroon (in het algemeen worden bloemen met 
bloemkronen, die van voor ons weinig opvallende puntjes voorzien zijn, 
vooral door vliegen bezocht). Zij kunnen den honig gemakkelijk bereiken, 
daar de kroonbuis slechts 3-4 mM lang is. Aangezien eerst de helmhokjes 

1) van het Grieksche Iycos: wolf en pous: voet, klauw, volgens sommigen naar den 

vorm der bladen. Volgens Oudemans zou lycopus een verbastering zijn van lycospas: 

door den wolf verscheurd en zou dit betrekking hebben op de diep ingesneden onderste 

bladen. 2) europaeus — Europeesch. 
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der 2 meeldraden, die dan al opengesprongen zijn, uit de bloem steken 
(fig. 243, 1), terwijl dan de stijltakken nog tegen 
elkaar liggen en later de meeldraden verwelkt 
zijn en dan de stempels aan den ingang der 

bloem staan (fig. 243, 2), is bij hun bezoek 
kruisbestuiving verzekerd, terwijl zelfbestuiving 
zoo goed als uitgesloten is. 

Ook bij dit geslacht komen vrouwelijke bloemen 
op dezelfde plant als tweeslachtige bloemen voor, 
soms komen zij ook op afzonderlijke planten voor. Boem van Lycopus europaeus 

Fig. 243. 
Voorkomen in Europa en in Nederland. Deze , vjoem in het begin van den bloei, 

soort komt in geheel Europa aan waterkanten 2 bloem in lateren toestand. 
en op vochtige plaatsen voor en is bij ons op allerlei gronden algemeen. 

RES AR ap JE 

UD 
M/ WV, 

4, Oríganum') Trn. 

Dit geslacht komt in kenmerken zeer met het geslacht Thymus overeen, 

doch verschilt in uiterlijk er zeer van. 

0. vulgáre”) L. Wilde marjolein (fig. 244). 
De plant is verspreid kort behaard, vaak roodachtig en riekt aromatisch. 

Zij heeft een vertakten, vaak kruipenden wortelstok, waaruit meest slechts 
een bloeiende en vele niet bloeiende stengels voort- 
komen. De stengel is rechtopstaand, rondachtig, 

kort behaard, naar boven draagt hij vaak even \ \%/ 
hooge, bloeiende takken, die samen een soort van | 

ineengedrongen schermvormige;pluim vormen. De 
bladen zijn gesteeld, langwerpig-eirond, onduidelijk 
fijn getand, van onderen bleeker, meest kort be- 
haard met doorschijnende puntjes, de onderste zijn 
stomp, de bovenste spits. 

De hoopjes bloemen in de oksels der bladen 
bestaan uit 1, zelden uit 3 bloemen. De bloemen 

zitten bijna. Zij vormen samen korte eirond-vier- Origanum vulgare 

hoekige aren, die aan den top der takken opeen- Fig. 244. 
gehoopt staan. De schutblaadjes (tig. 244) der bloemen zijn breed elliptisch 
of ovaal, spitsachtig, kaal of kort behaard, zij zijn van boven of aan weers- 
zijden zonder klieren, roodviolet (bij de witbloeiende exemplaren groen) en 
zijn langer dan de kelk. De kelk (fig. 244) is buis-klokvormig, 13-nervig, 
bijna gelijkmatig 5-tandig, aan de keel na den bloeitijd door een krans van 
haren gesloten. De bloemkroon is vuil lichtpurper, zeer zelden wit, 2-lippig 
met uit den kelk stekende buis. De bovenlip staat rechtop, is vlak, iets 

ingesneden of kort 2-spletig, de onderlip is uitgespreid, drielobbig. De 
4 meeldraden zijn tweemachtig, zij staan van den voet af recht uiteen, de 
helmhokjes wijken uiteen aan het dikke bijna driehoekige helmbindsel. De 
deelvruchtjes zijn bruin, rond-eirond, onduidelijk driezijdig, zeer klein en 
glad. 2. 3-6 dM. Juli—September. 

De variëteit 2. prismáticum®) Gaud. heeft langwerpige, gestrekte, vier- 

1) van het Grieksche oros: berg en ganos: sieraad, volgens anderen van oros en ganon: 

bitter, om den bitteren smaak. 2) vulgare = gewoon. 5) prismaticum — zuilvormig. 
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kante, prismatische aren en gekleurde, kortborstelige, klierachtig behaarde 

schutblaadjes. 

Biologische bijzonderheden. De bloemen vallen sterk op, doordat zij zoo 
dicht bijeenstaan. De meeldraden en de stijl steken er vrij uit, maar door- 
dat de bloemen protrandrisch zijn, is zelfbestuiving uitgestoten. De kroon- 
buis is vrij wijd en kort, zoodat insecten met korte slurven den honig 
kunnen bereiken. Het zijn vooral vliegen, doch ook bijen, die op bezoek 

komen. Een haarring in de buis beschut den honig tegen regen en tegen 

het wegrooven door zeer kleine insecten. 
Ook bij deze soort komen weer naast tweeslachtige grootere bloemen (tot 

7 mM lang), kleinere (4-5 mM lange) vrouwelijke bloemen voor, hetzij op 
dezelfde plant of op verschillende. In de vrouwelijke bloemen zijn de 
stempels wel 8 of meer dagen eerder geschikt om stuifmeel op te nemen 
dan in de tweeslachtige bloemen, deze zijn dus sterk proterogynisch. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in geheel Europa 
op droge, onbebouwde plaatsen voor. Bij ons is zij aan dijken en in de 
vestingwerken der steden vrij algemeen. Misschien is de plant oorspronkelijk 

bij ons een verwilderde sierplant, daar zij nu nog in Italië als specerij- 
gewas gekweekt wordt. De var. is alleen bij Maastricht gevonden, doch 
het is niet zeker of dit op Nederlandsch gebied was. 

Volksnamen. In Overijsel en het Oosten van Gelderland heet de plant 
dost, in de Graafschap Zutphen, Utrecht, Zuid-Limburg en op Walcheren 

marjolein. 

5. Thy'mus!) Trn. 

T. Serpyllum®) L. Wilde tijm (fig. 245, 246). 
Deze plant is half heesterachtig, groen, niet of weinig behaard, aromatisch 

riekend. De wortelstok is vrij dun, draadvormig vertakt, daaruit komen 
aan den voet sterk vertakte, liggende of opstij- 
gende, aan den voet wortelende stengels. De 

stengels zijn meest samengedrukt vierkant, soms 
zijn dit alleen de jongere takken. De bladen 
zijn klein, gaafrandig, in een korten steel ver- 
smald, aan de randen vaak zwak naar beneden 

omgerold, vrij vaak klierachtig gepunt, meest 
aan den voet borstelig gewimperd, overigens 
kaal. Zij dragen soms korte zijtakjes in de oksels. 

De bloemen zijn lichtpurper, vrij vaak (vooral 
bij den vorm 6.) wit, klein en staan in bolronde 
hoofdjes of in langwerpige aren aan den top der 
takken. De kelk (fig. 245, 246) is klokvormig, Thymus Serpyllum 7 3 4 : 

a. Chamaedrys meest behaard, 10-ribbig, tweelippig, de boven- 

Hie ZE lip is drietandig met driehoekig-lancetvormige 
tanden, de onderlip loopt in 2 langere, smallere tanden uit. Na den bloeitijd 
is de kelk door een krans van haren gesloten. De bloemkroon (fig. 245, 
246) is tweelippig en steekt ver uit den kelk. De bovenlip is eirond, vier- 
hoekig, iets ingesneden, teruggeslagen, de onderlip is uitgespreid, drielobbig, 

1) van het Grieksche thyô: ik offer met reukwerk om den geur of van thymos: kracht. 

2) Serpyllum — kruiper. 
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met iets grootere middenslip. De 4 meeldraden steken meest uit de bloem- 
kroon, zijn recht en wijken uiteen. Ook de helmhokjes wijken uiteen. 
De deelvruchtjes zijn bruin, stomp, driehoekig-eirond, glad. bh. 2,5 mM- 
30 cM. Juni—September. 

Vormen dezer soort zijn: 
z. Chamdedrys') Fr. (fig. 245). Deze vormt losse zoden en heeft dunne, 

liggend-opstijgende stengels, die van verwijderde bladparen voorzien zijn. 
De plant is vrij hoog en heeft lange, onbehaarde takken of deze zijn aan 
de 2 smallere zijden of aan de kanten behaard. De bladen zijn vrij klein, 
elliptisch, omgekeerd eirond of rondachtig, plotseling in den gladden of 
weinig behaarden steel versmald, de onderste zijn vaak nauwelijks gewim- 
perd en hebben weinig uitstekende zijnerven. De schijnkransen zijn vrij 
vaak beneden verwijderd, terwijl de bovenste hoofdjesachtig zijn samen- 
gedrongen. 

De variëteit 4. citriodórus Schreb. is bijna kaal en riekt sterk naar citroen. 
4. angustifólius®) Pers. (fig. 246). Deze vormt dichte zoden en heeft 

lange, liggend-wortelende stengels van opeenge- 
drongen bladparen voorzien. De plant is laag en 
heeft meest rondom kort behaarde takken. De 
bladen zijn klein, lijnvormig tot langwerpig en 
omgekeerd eirond-wigvormig (4-6 mM lang). Zij 
zijn geleidelijk in den bladsteel versmald en hebben 
van onderen sterk te voorschijn tredende zijnerven. 
Zij zijn iets sterker omgerold dan bij z., aan den 
voet langgewimperd en onbehaard op de vlakke 
zijden. 

Biologische bijzonderheden. De plant riekt sterk, 
doordat zij aetherische oliën bevat. Deze geur is 
zeker een middel, om haar tegen het opvreten door Thymus Serpyllum 
dieren te beveiligen. Volgens sommige onderzoekers 6 a 
zouden die aetherische oliën, die natuurlijk ook in 
dampvorm in de lucht om de plant heen aanwezig zijn, de plant beveiligen 
tegen overmatige verdamping, daar zulk een olierijke lucht minder diather- 
maan is, dus minder warmtestralen doorlaat. 

Ook hier komen weer afzonderlijke tweeslachtige en vrouwelijke bloemen 
voor. Bij den vorm z. staan de grootere 2-slachtige, protrandrische bloemen 
op andere planten dan de kleinere vrouwelijke. Bij den vorm 4. staan beide 
soorten bloemen soms in eene bloeiwijze of ook wel in verschillende bloei- 
wijzen op dezelfde plant of op verschiilende planten. Ook zijn hier de 
vrouwelijke bloemen niet zoo duidelijk sprekend vrouwelijk als bij den 
vorm z. Er zijn b.v. bloemen waarin nog 2 korte meeldraden ontwikkeld 
zijn en ook zijn er met 2 korte en 1 lange. 

Door haren geur en door haar dicht opeenstaan vallen de bloemen vrij 
sterk op en worden door vliegen en bijen bezocht. De inrichting met het 
oog op de bestuiving is als bij Origanum. 

Als na de bevruchting de bloemkroon is afgevallen, zitten de vruchtjes 
in den bekervormigen kelk en een krans van haren houdt de kleine zaad- 
etende dieren er af (ook b.v. bij Calamintha en bij Ballota). Als de vruchtjes 

1) Chamaedrys — gamander. 2) angustifolius — smalbladig. 
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geheel rijp zijn, is de kelk een droog zakachtig omhulsel geworden, dat bij 
een uitwendig er tegen uitgeoefende drukking van den steel loslaat en als 
verspreidingsmiddel voor de deelvruchtjes dient. 

Vaak komen aan de plant gallen, veroorzaakt door galmijten, voor. Zij 
zien er als witte knoppen uit, doordat de, als schalen eener schelp er omheen 

zittende, buitenste bladen dicht wit behaard zijn. Zij zijn ontstaan uit tal 
van bladen, die aan een stengel zitten met zeer verkorte leden, evenals bij 
de kool. Tusschen die opeengehoopte bladen zijn nissen, waarin de 
mijten leven. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De soort komt in geheel Europa 
op droge, zandige plaatsen, ook wel tusschen het gras aan dijken en wegen 
voor. Bij ons zijn de beide vormen vrij algemeen. De var. van a. is bij 
Rotterdam gevonden. 

Volksnamen. De naam tijm is het meest algemeen in gebruik. In Fries- 
land, Noord-Overijsel, het Land van Nijmegen en Zuid-Holland heet zij wel 
Onze Lieve Vrouwe bedstroo, in Zuid-Limburg krietje durch die natur, in 

het Oostelijk deel van Noord-Brabant heitijm, op Walcheren citroenkruid 
en in Zeeuwsch-Vlaanderen timetje. 

6. Saturéja ') Trn. 

S. horténsis?) L. Boonenkruid (fig. 247). 
Deze sterk aromatische plant heeft een dunnen wortel en een rechtopstaanden, los ver- 

takten, kort behaarden, grijs- of roodachtigen stengel. De bladen zijn klein, zacht, smal 

lancetvormig tot lijn-lancetvormig, gaafrandig, kortgesteeld, 

iets spits, alle zonder stekelpunt, met klierpuntjes, gewimperd, 

dof, korter dan de stengelleden. Zij hebben vaak korte takjes 

in de oksels. 

De bloemen staan in 3-5-bloemige, gesteelde bijschermen, 
deze staan ver uiteen in de oksels van gewone bladen. Zij 

Zijn naar eene zijde gekeerd als de plant b.v. tegen een wand 

groeit (zij staan dan naar de van den wand afgekeerde zijde), 

anders zijn zij naar alle zijden gekeerd. De bloemen zijn 

klein, rose of wit. Zij hebben een klokvormigen kelk (fig. 247) 

meest met kale keel, van buiten behaard, 10-nervig, met 5 

lancetvormige, vrij gelijke tanden, die langer dan de buis 

zijn. De bloemkroon is 2-lippig, nauwelijks langer dan de 

kelktanden, aan de keel met purperkleurige puntjes, met een 

buis, die evenlang als of langer dan de kelkbuis is. De 

bovenlip (fig. 247) staat rechtop, is vlak, half cirkelvormig of 
bijna vierhoekig, zwak uitgerand, de onderlip is 3-lobbig met 

bijna even groote lobben. De meeldraden zijn 2-machtig, kort, steken niet uit de keel der 

bloemkroon, neigen iets samen en hebben uiteenwijkende helmhokjes. De vruchtjes zijn 
eirond, glad. ©. 3-45 dM. Juli—Herfst. 

Vaak komen 2-slachtige en vrouwelijke bloemen op verschillende planten voor. 

Satureja hortensis 

Fig. 247. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant is in Zuid-Europa op droge, zandige 

plaatsen inheemsch, wordt bij ons als boonenkruid gekweekt en is enkele malen verwilderd 

gevonden (Apeldoorn, Haarlem, Leiden). 

Volksnamen. De plant is het meest bekend onder den naam boonenkruid, in Friesland 

heet zij hofkom, in West-Friesland saturije, in Zeeuwsch-Vlaanderen keule, keune en kunne. 

1) van het Grieksche saturion, waarmede gewassen werden aangeduid, die een prikke- 

lende werking op de geslachtsklieren uitoefenden. 2) hortensis — tuin. 
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7. Calamíntha') Mnch. Steentijm. 

Kelk cylindrisch met 11-13 strepen, aan de keel behaard, duidelijk 2-lippig, 
de bovenlip 3-tandig, de onderlip 2-spletig. Bloemkroon 2-lippig met een 
buis, langer dan die van den kelk, een rechtopstaande, bijna vlakke, inge- 
sneden bovenlip en een onderlip met 3 weinig ongelijke lobben, waarvan 
de middelste gaaf of ingesneden is. De meeldraden zijn 2-machtig, niet 
uitstekend, gekromd opstijgend, zij zitten onder de bovenlip dicht bijeen 
en hebben uiteenwijkende helmhokjes. 

De bloemen zijn lila, zelden wit, soms groot, ten deele vrouwelijk en 
staan in okselstandige schijnkransen. De bladen zijn zacht, gesteeld, eirond, 
getand-gekarteld, soms gaafrandig. 

Tabel tot het determineeren der soorten van het geslacht Calamintha. 

A. Kelkbuis onder de tanden nauwer, aan den voet met een zakachtigen knobbel. Bladen 

ovaal of langwerpig-ruitvormig, lichtgroen. Halve kransen 3-5-bloemig, bijna zittend. 

Vruchtkelk door de samenneigende tanden gesloten, de keel ook door haren gesloten. 

C. Acinos biz. 207. 

B. Kelkbuis gelijkmatig cylindrisch. Bladen eirond, gesteeld, grof getand. Halve kransen 

3-6-bloemig, gesteeld. Keel van den kelk door een krans van haren gesloten. 
C. officinalis biz. 208. 

C. Acinos® Clairv. (Thy'mus A’cinos L.). Steentijm (fig. 248). 
Deze plant riekt sterk aromatisch, hoewel niet zoo sterk als de tijm. Zij 

is behaard. Uit den wortel komen meest verscheiden rechtopstaande of 
opstijgende, aan den voet dikwijls wortelende 
stengels, die met naar beneden gerichte haren 
bezet zijn. De bladen zijn vrij klein, gesteeld, 
eirond of langwerpig-ruitvormig, iets getand, 
met sterk uitstekende zijnerven. Zij zijn stijf en 
lichtgroen van kleur. 

De bloemen staan 3-5 bijeen in de bladoksels 
en staan op onvertakte, korte stelen, zonder een 
gemeenschappelijken steel, zij zijn meest niet 
langer dan de bladen. Soms zitten zij aan het 
bovendeel van den stengel schijnbaar los aar- 
vormig gerangschikt. De bloemsteeltjes zijn 
samengedrukt, rechtopstaand, korter dan de kelk. 
De kelk (fig. 248) heeft een ruw behaarde, ge- en 
kromde buis, die onder de tanden nauwer en ik 
aan den voet bultig is. De bovenlip is 3-tandig met driehoekig-lancetvor- 
mige, ten slotte afstaande tanden, waarvan de middelste plotseling in een 
punt uitloopt en de keel is door een krans van haren gesloten. De bloem- 
kroon is vrij klein, lila, zelden wit, steekt meer dan 4-5 mM uit de keel 

van den kelk, heeft een trechtervormige buis en is 2-lippig. De bovenlip 
is afgerond of uitgerand, de onderlip 3-lobbig met ronde lobben, waarvan 
de middelste grooter en uitgerand is. De meeldraden liggen paarsgewijs 
naar elkaar gebogen onder de bovenlip. De vruchtjes zijn omgekeerd eirond, 
beneden toegespitst, boven stomp, bruin, circa 2 mM lang, zij zitten in 
een vruchtkelk, die ten slotte door de samengekromde tanden en door haren 

1) van het Grieksche kalamè: halm, stoppel en menthê: munt en slaat dus meer op 

Mentha arvensis dan op de Calaminthasoorten. 2) Acinos — bazielkruid. 



208 IANA — FAMILIE 95. 

is gesloten. O, OO, meest echter 2. 1,5-3 dM. De OQO en 2 planten 

bloeien Juni—September, de © eerst in Juli. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt op droge, dorre 
plaatsen in geheel Europa voor. Bij ons komt zij vooral in de duinen, op 
rivierklei en löss, doch vrij zeldzaam voor. 

C. officinalis *) Mnch. Bergsteentijm (fig. 249). 
Deze plant riekt aangenaam en is behaard. Zij heeft een wortelstok met uitloopers en 

een vertakten, opstijgenden of tamelijk rechtopgaanden 
stengel. De bladen zijn groot, eirond, stomp, langge- 

steeld, met een schijf, die meer lang dan breed, regel- 

matig gezaagd met vrij diepe tanden ís. 

De bloemhoopjes in de bladoksels zijn 3-5-bloemig, ge- 

steeld en los en staan op een gemeenschappelijken steel, 
die langer is dan de bladsteel. De kelk (fig. 249) is 7-10 

mM lang, bijna onbehaard, met rechte, cylindrische, 10- 

strepige buis, in de keel gebaard, met zeer ongelijke lippen 

met gewimperde tanden. De bloemkroon is purperkleurig, 

groot, 2 maal zoo groot als de kelkbuis, waaruit zij 15 mM 

steekt. Haar buis is bijna recht, de onderlip ís wit- 

achtig, violet gestippeld. De vruchtjes zijn eirond en 

bruin. 4%. 3-6 dM. Juli—September. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt 

Calamintha officinalis in boschrijke bergstreken in Europa voor. Zij is bij ons 
Fig. 249. gevonden bij Nijmegen, op den Sint-Pietersberg en bij 

Nieuw- en St. Joosland, op welke laatste plaats zij zeker aangevoerd is. 

8. Clinopódium®) Trn. 

C. vulgáre®) L. Borstelkrans (fig. 250). 
Deze plant riekt niet en heeft een vaak sterk vertakten wortelstok, waaruit 

rechtopgaande, meest onvertakte, afstaand dicht behaarde stengels komen. 

De bladen zijn vrij groot, zacht, gesteeld, eirond 
tot langwerpig-eirond, klein gekarteld of getand, 
soms ook gaafrandig, van onderen bleeker groen, 
de bovenste, die in hunne oksels bloeiwijzen 
dragen, zijn bijna zittend en naar beneden ge- 
bogen. 

De bloemen staan in groote, okselstandige en 
eindelingsche, dichte, vrij ver uiteenstaande 
kransen. De bloempjes zijn omgeven door schut- 
blaadjes, die evenlang zijn als de kelken (fig. 
250). Die schutblaadjes zitten aan de onderste 
vertakkingen der bloemstelen en wel zitten daar 
3 borstelvormige, behaard gewimperde blaadjes. 

Clinopodium vulgare Fig. 250. De kelk (tig. 250) is rechtopstaand, lang behaard, 
11-13-nervig, met gekromde, doch onder de 

tanden niet vernauwde buis. Hij is iets 2-lippig en de keel is niet door 
haren gesloten. De bovenlip is 3-spletig met lancetvormige, ten slotte 
afstaande tanden, de onderlip is 2-slippig met naar binnen gebogen tanden, 
alle tanden zijn gewimperd. De bloemkroon is tamelijk groot, purper, 

1) officinalis — geneeskrachtig. 2) van klinoo: neerliggend en podion: voetje, dus 
planten met liggenden stengel. Waarschijnlijk werd vroeger de tijm met dezen naam aan- 

geduid. 3) vulgare = gewoon. 
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zelden wit, met lange buis, die wel 8 mM langer is dan de kelkbuis. Haar 

bovenlip is rechtopstaand, bijna vlak, ingesneden, de onderlip heeft 3 
weinig ongelijke lobben, waarvan de middelste gaaf of uitgerand is. De 
meeldraden zijn 2-machtig (zij ontbreken soms), steken niet uit, hebben 
gekromd opstijgende helmdraden, die dicht bijeen onder de bovenlip liggen 
en uiteenwijkende helmhokjes. De vruchten zijn eirond. 2. 3-6 dM. 
Juli—September. 

Biologische bijzonderheid. De bestuiving der protrandrische bloemen heeft, 
daar de bloemkroonbuis 10-13 mM lang is, door hommels plaats. Soms 
komen ook wel vlinders honig zuigen. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in geheel Europa 
in heggen en op open plekken in bosschen voor in heuvelachtige streken. 
Bij ons komt zij ook op dergelijke plaatsen (ook in de duinen), echter vrij 
zeldzaam, voor. 

9. Melíssa!) Trn. 

M. officinalis?) L. Melisse (fig. 251). 

Deze heeft een sterk vertakten wortelstok, waaruit verscheiden rechtopstaande, vaak ver- 
takte, min of meer dicht behaarde stengels komen. De bladen zijn groot, gesteeld, eirond, 
stomp of iets spits, gekarteld of gekarteld-gezaagd, met 

afgeronden, afgeknotten of hartvormigen voet, van boven 

glanzend, verspreid behaard, van onderen alleen op de 

aderen behaard. 

De bloemen zijn vrij groot en staan 6-12 bijeen, in 

okselstandige, vrij ver uiteenstaande, naar eene zijde ge- 
keerde, kortgesteelde schijnkransen, die korter zijn dan de 

bladen, in wier oksels zij staan. De kelk is behaard, buis- 

klokvormig, 13-nervig, de buis ís aan de rugzijde afge- 

plat, de bovenlip is vlak met 35 korte tanden, de onderlip 

is 2-spletig met smalle, spitse slippen, de keel is open 

maar tijdens den vruchttijd inwendig sterk behaard. De 

bloemkroon is langer dan de kelk, wit, 2-lippig met een 

uitstekende buis, die gebogen opstijgt, beneden in het 

nauwe deel een haarkrans heeft en zich dan trechtervormig 

verwijdt met een open keel. De bovenlip is rechtopstaand, 
concaaf, ingesneden, de onderlip heeft 3 ongelijke slippen. 

De 4 meeldraden zijn 2-machtig, de onderste zijn veel 

korter dan de bovenste. De vruchtjes zijn eirond, glad. 4,5-9 dM. 4. Juli—September. 

De variëteit #. citriodóra®) riekt aangenaam naar citroen. ; 

Melissa officinalis 

Fig. 251. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De soort behoort thuis in Midden- en Zuid- 

Europa en wordt bij ons voor geneeskrachtig gebruik gekweekt, ook wel op het platte land 
voor de bijenteelt en in tuinen. Bij Roosteren is langs een heg een verwilderde plant ge- 

vonden, die echter tot de var. behoorde. 

10. Hy'ssopus *) Trn. 

H. offieinâlis®) L. Hijssop (fig. 252). 
Deze plant riekt aromatisch. Zij is eenigszins zodenvormend, wat heesterachtig, heeft 

een aan den voet zeer vertakten, rechtopstaanden of opstijgenden, kalen of kortbehaarden, 

groenen stengel. De bladen zijn zeer kortgesteeld, lijn- of lancetvormig, gaafrandig, vlak, 
iets spits, eenigszins vleezig met klierpuntjes, eennervig. 

De bloemen zijn vrij groot, donkerblauw, zelden rose of wit en staan in 3-7-bloemige 

1) van het Grieksche melissa, waarmede bloemen werden aangeduid, die zeer gezocht 

werden door de bijen. 2) officinalis — geneeskrachtig. 5) citriodora — naar 
citroen riekend. t) van het Grieksche hyssôpos, een naam in gebruik voor verschil- 

lende specerijgewassen onder de Labiatae. 

HEUKeELsS, Flora. IL 14 
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bijschermen in de oksels van iets kleinere bladen, waardoor een meestal dichte, verlengde, 
' eindelingsche schijnaar ontstaat. De kelk is cylindrisch— 

trechtervormig, onbehaard met een 4-5 mM lange, 10- 
ribbige buis en 5 lancetvormige, 2-3 mM lange, kort 
genaalde, naar boven gerichte tanden. De bloemkroon is 

2-lippig, 4 mM langer dan de kelk, met een trechtervormige 

buis, een korte, vlakke, opgerichte 2-lobbige bovenlip, 

die korter is dan de 3-lobbige onderlip, waarvan de mid- 

denlob omgekeerd hartvormig en grooter is dan de zij- 

lobben, die opgericht staan. De 4 meeldraden steken 
buiten de bloemkroon uit, zij stijgen aan den voet gekromd 

op en wijken verder plotseling uiteen, zij dragen lijnvor- 

mige helmhokjes. De stempel is 2-takkig. De vruchtjes 
zijn eirond-driehoekig, glad. 3-4,5 dM. hb. Juli—September. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt 

in Zuid-Europa op dorre heuvels en rotsen voor en is bij 

ons bij Utrecht, Harderwijk en tusschen Tiel en Kuilen- Hyssopus officinalis 

Fig. 252. burg gevonden. 

Volksnamen. In Utrecht, Zuid-Limburg en op Walcheren heet de plant hijssop, in 
Zeeuwsch-Vlaanderen paddekruid. 

WS alva) lS allie! 

Kelk buis- of klokvormig, 2-lippig, met naakte keel, een 3-tandige of 
ongedeelde bovenlip en een 2-spletige onderlip. Bloemkroon 2-lippig met 
gekromde, helmvormige, samengedrukte, gave of ingesneden bovenlip en 
een 3-lobbige onderlip, waarvan de middenlob grooter, gaaf of ingesneden 
is. Meeldraden 2 met korte helmdraden, waarop een lang, dwarsliggend 
helmbindsel ligt met 2 ongelijke takken, de langste draagt een helmhokje, 
de kortste eindigt in een schub of een spits. Vruchten eirond-driehoekig, glad. 

Bloemen blauw, violet, geelachtig of wit, meest groot, vaak ook vrouwelijk, 

in schijnkransen, die lange, eindelingsche trossen vormen. Stengelbladen 
gesteeld, vaak groot, gekarteld, getand of vindeelig. Kruidachtige planten 
of halve heesters, min of meer welriekend. 

Biologische bijzonderheden. De bloemen vallen door hare kleur en door 

het dicht bijeenstaan op. Bij sommige soorten 

zijn ook de schutbladen sterk gekleurd. 
De bloemen zijn protrandrisch en zij staan 

zijwaarts. Onder het dakvormig deel der 
bovenlip liggen de stempels eerst boven de 
helmhokjes, doch later kromt zich de stijl 
naar beneden, de stempels komen nu iets uit 
de bloem steken, zoodat een insect, dat komt 

Salvia pratensis 

Fig. 253. 

1 bloem van rechts gezien, 2 meel- 
draden van rechts en voren gezien. 

a helmdraad, b bovenste arm van 
het helmbindsel, c onderste arm van 
het helmbindsel, d bovenste helm- 
hokje, e onderst vervormd helmhokje, 
f vergroeiingsplaats van 
onderste helmhokjes, g stijl in het 
eerste stadium, 2’ stijl in het tweede 
stadium. De lijn bd’ duidt den stand 
aan van het te voorschijn gekomen 
helmhokje. 

Bij de meeste soorten toch, 

de beide: 

aanvliegen er met zijne rugzijde langs moet 
strijken en er stuifmeel uit jongere bloemen 
aan afgeeft. 

De insecten, vooral bijen en hommels, zet- 

‘ten zich op de onderlip en als zij de slurf 
naar binnen steken om den honig te bereiken, 
die aan den voet van het vruchtbeginsel zit, 
vinden zij den weg daarheen door een soort 

valdeur versperd. 
o.a. bij S. pratensis (tig. 253), bestaat iedere 

1) van salvus: gezond, om de geneeskrachtige eigenschappen van S. officinalis. 
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meeldraad, die op de keel der bloemkroon is ingeplant uit een kort helm- 

draadje, waarop dwars een lang helmbindsel ligt, dat bestaat uit een lang 
been, dat gebogen naar boven loopt en een helmhokje draagt en een kort 
been, dat een onvruchtbaar hokje draagt. Deze onvruchtbare helmhokjes 
zijn verbonden, maar hebben daar, waar ze tegen elkaar komen, ieder een 
schelpvormige uitholling, waardoor een gat in het midden der zoo gevormde 
valdeur ontstaat. Daardoorheen gaat de insectenslurf en drukt daarbij 
tevens de valdeur naar achteren en boven, waardoor de lange hefboomsarm 
zich naar beneden buigt op den rug van het insect en daaraan stuifmeel 
afgeeft. Bij S. officinalis is het onderste hokje niet geheel onvruchtbaar, 
zoodat daar de kop van het insect ook wat stuifmeel ontvangt. 

De schil der deelvruchtjes is slijmerig en hecht zich daardoor goed aan 
den bodem, zoodat het zaad gemakkelijk kan ontkiemen. 

Tabel tot het determineeren der soorten van het geslacht Salvia. 

A. Bloemkroonbuis met een haarring. 

a. Halve kransen 1-3-bloemig, in de oksels van ten slotte afvallende schutbladen. 

Heesterachtig. Jonge bladen bijna wit. Bladen langwerpig. Korte been van het 

helmbindsel een helmhokje dragend. . . . . . …. …. … … S. officinalis blz. 212. 

b. Halve kransen veelbloemig, in de oksels van droogvliezige, teruggeslagen schut- 

bladen. Onderste bladen meest aan de bovenste helft van den bladsteel met 2 

oortjes, de bovenste bijna driehoekig. Bovenlip van den kelk drietandig. Bovenlip 

der blauwe bloemkroon recht, aan den voet smaller dan aan den top. Korte been 

van het helmbindsel spits, zonder helmhokje . . . . . S. verticillata blz. 215. 
B. Bloemkroonbuis zonder haarring. Bovenlip van den kelk 3-tandig. 

a. Kelk buisvormig. Bovenlip afgeknot met 3 kleine, van elkaar verwijderde tanden. 

Bladen gesteeld, eirond-lancetvormig. Halve kransen van elkaar verwijderd, meest 

S-bloemig. Bovenste schutbladen een donkerblauw, violet of wit bundeltje boven 

aansdensstendel vormend Se Hormiommsble0 15: 

b. Kelk eirond of klokvormig. 

aa. Kelktanden lang doornig genaald. Kelk klokvormig. 

aaa. Schutbladen groen, evenlang als of korter dan de dicht witwollige kelk. 
Bloemen wit, soms violet aangeloopen. Kelk teruggebogen, groen of 

gekleurd. Bladen hartvormig-eirond. grof gekarteld, bochtig of gelobd, 

zeer rimpelig, evenals de stengel witwollig. . . S. aethiopis blz. 212. 

bbb. Schutbladen rose of violet, veel langer dan de klierachtig behaarde kelk, 

breed eirond, vliezig. Bloemen blauwachtig. Bladen eirond, dubbel 

gekarteld, bijna viltig, de onderste hartvormig, rimpelig. Stengel don- 

zig, naar boven klierachtig behaard . . . . . . S. Sclarea blz. 212. 
bb. Kelktanden kort en spits. Kelk eirond. 

aaa. Bovenlip van den kelk afgerond met 3 zeer kleine tanden. Schutbladen 

groen. Bloemkroon minder dan 2 maal zoolang als de kelk. Onderste 
bladen min of meer diep ingesneden, gesteeld, de bovenste zittend. 

S. Verbenaca blz. 215. 
bbb. Bovenlip van den «elk niet afgerond. 

a. Plant naar boven klierachtig behaard. Wortelbiaden een roset vor- 

mend, langwerpig of langwerpig-eirond, vrij spits, met hartvormigen 

voet, rimpelig. Stengel met weinige, vrij ver uiteenstaande paren 

bladen. Halve kransen in de oksels van langwerpig-eironde, toege- 

spitste, stengelomvattende, ten slotte teruggeslagen groene schut- 

bladen, waarvan de bovenste korter dan de kelk zijn. Â 

S. pratensis blz. 213. 

P. Plant zonder klieren, vrij dicht bebladerd, zonder wortelroset. 

Bladen langwerpig-lancetvormig. Halve kransen 1-5-bloemig, in de 

oksels van eironde, lang toegespitste, stengelomvattende, ten slotte 

horizontaal afstaande, meest donkerpurperkleurige schutbladen, die 

zoolang als de kelken zijn, vóór het opengaan der bloemen door de 

elkaar dakpansgewijze bedekkende schutbladen een vierkante bloei- 
wijze vormende se, ee RS silvestrissble 24: 

14* 
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S. officinâlis!) L. Salie (fig. 254). 
Deze sterk aromatische plant is heesterachtig, grijs kort behaard, sterk vertakt en de 

jonge bladen zijn bijna wit. De takken staan rechtop en zijn naar boven verwijderd be- 

bladerd. De bladen zijn langwerpig, iets spits, de onderste 

en middelste zijn gesteeld, soms geoord, alle zijn fijn 

gekarteld, fijnrimpelig, stijf, grijsachtig behaard of groen. 

De bijschermen zijn 1-6-bloemig en zitten in de oksels 

van ten slotte afvallende schutbladen aan het eind der 
takken dicht bijeen. De schutbladen zijn eirond, toege- 
spitst, korter dan de kelken. De bloemen zijn vrij groot. 

De kelk is klokvormig, behaard, 17-nervig, 2-lippig, de 

bovenlip is 3-tandig. De kelktanden zijn lancetvormig, ge- 

naald. De bloemkroon is 2-3 cM,‚ violet, 3-4 maal zoo 

lang als de kelk. Zij heeft een buis, die zijdelings iets 

platgedrukt en trechtervormig is en van een duidelijken 

haarring voorzien is. De bovenlip is helmvormig gewelfd, 

recht, de onderlip is drielobbig, de zijlobben zijn eirond 

en naar voren gericht, terwijl de middenlob zeer breed en 

omgekeerd hartvormig is. De vruchtjes zijn eirond, naar 
ren ve boven afgerond, zwart, glanzend. 3-6 dM. hb. Juni, Juli. 

ig. 254. 
Biologische bijzonderheid. Zie over de gallen, welke 

bij deze plant optreden, bij het overzicht over de familie. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant behoort thuis in Zuid-Europa, doch 

wordt bij ons vaak voor artsenijkundig gebruik gekweekt. Ook worden de gedroogde 
bladen wel in melk gekookt door den mensch gebruikt. 

Zij is bij ons bij Wijhe, Amsterdam, Haamstede, Harendermolen en misschien ook 
tusschen Deventer en Zutphen verwilderd gevonden. 

Volksnamen. De naam salie wordt het meest gebruikt, in Salland en den Achterhoek 

van Gelderland spreekt men van selve, in Groningen, het Oostelijk deel van Drente, de 

Graafschap Zutphen, Salland en Zuid-Limburg van zelf. 

S. aethiópis®) L. Moorsche salie (fig. 255). 

Deze plant heeft een aangenamen, sterken geur. Zij is krachtig, witwollig en de stengel 

is in de bloeiwijze vertakt. De onderste bladen zijn ge- 

steeld, breed eirond, grof gekarteld, bochtig of gelobd, zeer 

rimpelig, witachtig viltig, de bovenste zijn zittend, naar 

buiten gebogen, rondachtig-eirond. 

De bloemen zijn wit, soms violet aangeloopen, vrij groot 

en staan in vrij ver uiteenstaande kransen, die een groote, 

pyramidale, niet kleverige pluim vormen. De schutbladen 

zijn groen, zeer breed, plotseling in een gekromde spits 

uitloopend, zij zijn niet behaard en nauwelijks zoo lang 

als de kelken. De kelk is witwollig, klokvormig, 2-lippig, 

met uit een breeden voet toegespitste, in een stekel uit- 
loopende tanden, de 2 zijdelingsche van de bovenlip staan 
verwijderd van de zeer kleine middelste, de onderlip is 

2-tandig. De bloemkroon is 15-20 mM lang, driemaal zoo 

lang als de kelk. De buis bevat geen haarring, de boven- 

lip is sterk helmvormig gewelfd, zijdelings samengedrukt, 
Salvia aethiopis de onderlip is naar beneden gericht, 3-lobbig, met een 

Fig. 255. uitgerande middenlob. Het helmbindsel is aan het kortere 

eind gevleugeld, de vleugels van beide meeldraden hangen samen. 3-6dM. ©©. Juni, Juli. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt op droge en dorre plaatsen in 

de bergen in Zuidoost-Europa voor. Zij wordt bij ons wel gekweekt om de zilverkleurige 

bladen en is bij Rotterdam en Arnhem verwilderd gevonden. 

S. Sclárea®) L. Scharlei (fig. 256). 
Deze plant is krachtig, sterk donzig behaard, naar boven klierachtig en riekt sterk aroma- 

1) officinalis — geneeskrachtig. 2) aethiopis — Aethiopisch. 3) waarschijnlijk 
het verlatijniseerde woord scharlei. 
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tisch. De bladen zijn gesteeld, breed eirond-hartvormig, ongelijk dubbel gekarteld, sterk 

gerimpeld en grijsachtig behaard. 

De bloemen zijn lichtblauw, met witte onderlip, groot en staan in 6-bloemige schijnkransen, 

die dicht opeenstaan en een samengetrokken, kleverige 

pluim vormen. De schutbladen zijn vliezig, lilakleurig, 

zeer breed, zittend, zij loopen plotseling in een punt uit 

en zijn langer dan de kelken. De kelk (fig. 256) is klier- 

achtig behaard, 13-nervig, met stekelige tanden, de 2 
zijdelingsche van de bovenlip zijn verwijderd van de zeer 
kleine middelste. De bloemkroon is 18-25 mM lang, drie 

maal zoo lang als de kelk, van buiten klierachtig behaard. 

De buis is evenlang als de kelk, de bovenlip is gewelfd, 

de middenslip der onderlip is golfvormig gekarteld, terwijl 

de zijslippen stomp zijn. 4-8 dM. 4. Juni—September. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant groeit 

aan wegen en op dorre heuvels in Zuid- en Midden-Europa. 

Zij wordt vooral in Italië veel, doch ook in Noordelijker 

streken als artsenijgewas gekweekt, ook wel als sierplant. v 

Zoo kan zij dus verwilderd voorkomen. Bij ons schijnt zij Salvia Sclarea 
alleen aangevoerd te zijn bij Middelburg en Vlissingen. Fig. 256. 

S. Horminum!) L. Bonte salie (fig. 257). 
Deze plant heeft een rechtopstaanden, vertakten, witgrijs behaarden stengel. De bladen 

zijn gesteeld, eirond-lancetvormig, stomp, onregelmatig gekarteld, 

de bovenste hebben een hartvormigen voet. 

De bloemen staan in meest 6-bloemige, van elkaar verwijderde 
schijnkransen. De schutbladen zijn breed, spits, blijvend, meest 

iets langer dan de kelk. De bovenste schutbladen vormen een 

donkerblauw, violet of wit bundeltje boven aan den stengel. De 

bloemen zijn bleekpurper of blauwachtig. De kelk is buisvormig, 

zacht behaard, zij heeft een afgeknotte bovenlip met 3 kleine, van 

elkaar verwijderde tanden, de onderlip is 2-spletig. De bloemkroon 

is ongeveer de heift langer dan de kelk en haar buis bevat geen 

haarring. 3-6 dM. ©. Juli, Augustus. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant behoort thuis 
in Zuid-Europa, wordt bij ons wel als sierplant gekweekt en is bij 

Rotterdam waarschijnlijk verwilderd gevonden. 

S. praténsis?) L. Veldsalie (fig. 258). 
Deze aromatisch riekende plant is naar boven kleverig 

klierachtig behaard. Zij heeft een niet of weinig ver- 
takten stengel. De wortelbladen, die een roset vormen, 

zijn groot, langgesteeld, langwerpig of langwerpig-eirond, 
iets spits, met hartvormigen voet, ongelijk gekarteld- _Se!via Morminum 

; à ig. 257. 
getand, zelden ingesneden, rimpelig, van boven kaal, 
van onderen bleeker, verspreid kort behaard. De stengel is evenals de 
bladstelen dicht behaard en draagt weinige, verwijderde bladparen, waarvan 
het bovenste zeer klein en bijna zittend is. 

De bloemen zijn vrij groot, donkerblauw, zelden rose of wit, soms 

ook vrouwelijk, en staan in verwijderde, meest 6-bloemige schijnkransen. 
De bijschermen staan in de oksels van langwerpig-eironde, toegespitste, 
stengelomvattende, ten slotte teruggeslagen, meestal groene schutbladen. 
De bovenste dezer zijn korter dan de kelk. De schijnkransen vormen aan 
den top van den stengel een beneden losse, boven iets dichte bloeiwijze. 

De kelk is behaard, 13-nervig, de bovenlip is kort 3-tandig, de 2 zijde- 

1) van horminon, hetgeen komt van horao: opwekken, omdat de plant liefde heette op 

te wekken. 2) pratensis — weide. 
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lingsche tanden zijn naar den middentand toegebogen, de onderlip is 2- 
de alle tanden zijn eirond, stekelpuntig. De bloemkroon is 15-25 mM 

GENE lang, 2!/, maal zoolang als de kelk. De boven- 
lip is gekromd, helmvormig gewelfd, langer dan 
de onderlip. Deze heeft een sterk verlengde 
middenslip, die aan den voet sterk is samen- 
getrokken, terwijl de plaat bijna cirkelrond, ge- 
karteld is. De stijl steekt vrij ver uit de bloemen. 

2 De vruchtjes zijn hoekig, donkerbruin. 3-6 dM. 
#4 2, Mei—jfuli, soms tot Herfst. 

Soms zijn de schutbladen gekleurd. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De 
plant komt in geheel Europa in weiden en op 
grazige plaatsen voor. Bij ons is zij op gras- 

grond, aan dijken en wegen, vooral langs de 
Salvia pratensis se e. : . . «: 

Fig. 258. rivieren vrij algemeen. Misschien is zij soms ook 
wel verwilderd gevonden. 

S. silvéstris!) L. Boschsalie (fig. 259). 
Bij deze soort is de stengel al of niet vertakt, grijs kort behaard, zonder 

klieren, vrij dicht bebladerd. Een wortelroset van bladen komt hier niet 

voor. De bladen zijn langwerpig-lancetvormig, 
stompachtig of spits, de onderste zijn gesteeld, 
de bovenste zittend, met hartvormigen of afge- 
ronden voet, alle zijn gekarteld, rimpelig, van 
boven kaal, van onderen kort behaard. 

De halve kransen (bijschermen) zijn 1-5- 
bloemig en zitten in de oksels van eíironde, lang 
toegespitste, stengelomvattende, gewimperde, ten 

slotte horizontaal afstaande, donker purperkleu- 
rige (aan den witbloeienden vorm groene) schut- 
bladen, die zoo lang als de kelken zijn. Die 
schijnkransen vormen aan den top van den sten- 

en gel een tamelijk dichte, voor het opengaan der 
an bloemen door de elkaar dakpansgewijze bedek- 

kende schutbladen, vierkante bloeiwijze. De 

bloemen zijn vrij klein, blauw, zelden rose of wit. De kelk (fig. 259) 
is buikig-klokvormig, behaard, de bovenlip is 3-tandig, waarvan de 2 

zijdelingsche tanden naar den middentand toegebogen zijn, de onderlip ís 
2-spletig met breede, toegespitste, stekelpuntige tanden. De bloemkroon is 

10-14 mM lang, 1-2 maal zoo lang als de kelk en heeft een slechts zwak 
gekromde, doch helmvormig gewelfde bovenlip. De stijl steekt slechts 
weinig uit. 3-6 dM. X. Juli—September. 

De variëteit 4. nemorósa®) (S. nemorósa L.) heeft afstaande haren aan 

den stengel en stompe bladen. 

Biologische bijzonderheid. De inrichting der bloem is als bij de andere 
Salvia’s, doch doordat de kroonbuis zoo kort (slechts 4 mM lang) is, kun- 
nen ook vliesvleugeligen met korte slurven den honig bereiken. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De soort komt op grazige 

1) silvestris — bosch. 2) nemorosa — bosch. 
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plaatsen in Midden- en Zuid-Europa voor. Bij ons is zij slechts zeldzaam 
gevonden en waarschijnlijk wel steeds aangevoerd. De var. is bij Vlissingen 
aangetroffen. 

S. Verbenáca!) L. Kleinbloemsalie (fig. 260). 
Deze soort is welriekend en behaard. De stengel is al of niet vertakt, tot aan den voet 

behaard. De bladen zijn langwerpig, 2-3 cM breed, ge- 

karteld of ingesneden gelobd, de bovenste zijn zittend. 

De bloemen zijn vrij klein, blauwviolet en staan in vrij 

uiteenstaande schijnkransen, die samen een langen, aan 

den top versmalden tros vormen. De kelk (fig. 260) heeft 

een afgeronde bovenlip met 3 zeer kleine tanden. De 
bloemkroon is 10-15 mM lang, minstens 2 maal zoo 

lang als de kelk, de lippen staan vrij ver uiteen, de 

bovenlip is uitgehold, aan den top een weinig gebogen. 

De stijl steekt weinig of niet uit. De vruchtkelk heeft 

open lippen en is uitstaand stijf behaard. 10-50 cM. 2%. 
April—Juni, soms tot September. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt 
in het gebied der Middellandsche Zee langs wegen, 

dijken en op droge heuvels voor. Bij ons is zij waar- 

schijnlijk alleen aangevoerd. Zij is gevonden bij Eng- Salvia Verbenaca 

huizen, Ulenpas, Zutphen, St. Joosland, Nieuwland, Fig. 260. 
Middelburg, Noord-Beveland en Rammekens. 

S. verticilláta?) L. Kranssalie (fig. 261). 
Deze soort gelijkt het meest op S. silvestris, doch is er al dadelijk door 

de scherp van elkaar afgescheiden, veelbloemige schijnkransen van te 

onderscheiden. 
Zij heeft een kruipenden wortelstok en een 

rechtopstaanden, al of niet vertakten, beneden 
bebladerden stengel, die evenals de bladstelen 
kort dicht behaard is. De onderste bladen zijn 
langwerpig-eirond, stomp, langgesteeld en heb- 
ben meest aan de bovenste helft van den blad- 
steel 2 oortjes, de bovenste zijn bijna driehoekig, 
spits, korter gesteeld. Alle hebben een hart- 
vormigen voet, zijn ongelijk gekarteld-getand en 
verspreid kort behaard. 

De bijschermen zijn vrij dicht, veelbloemig en 
staan in de oksels van kleine, eirond toege- tie 
spitste, droogvliezige, teruggeslagen schutbladen. eMrhignoen 
De schijnkransen staan wat uiteen en vormen 
aan het bovenste deel van den stengel een afgebroken bloeiwijze. De 
bloemen zijn vrij klein (l cM),‚ gesteeld. De kelk is behaard, klokvormig- 
cylindrisch, meest purperkleurig en heeft een 3-tandige bovenlip. De 
bloemkroon is 2 maal zoo lang als de kelk, lichtblauw-lila, met uitstekende 
buis met haarring, de bovenlip is recht, weinig gewelfd, niet samengedrukt, 
aan den voet smaller dan aan den top. Het korte been van het helmbindsel 
is spits, tandvormig. De stijl ligt tegen de onderlip. 3-6 dM. X. Juni— 
September. 

Biologische bijzonderheden. Bij deze soort is de hefboom onbewegelijk, 
doch de bovenlip staat recht naar voren en is naar beneden versmald en 

t, Verbenaca — ijzerkruid. 2) verticillata — kransdragend. 



216 — LABIATAE. — FAMILIE 95. 

ingesnoerd en zoo met de kroonbuis verbonden, dat zij als een klep terug 
kan slaan. Een insect stoot tegen de bovenlip, daardoor komen de beide 
bovenste helmhokjes vrij en wofden door de bijen aangeraakt. Het onderste 
deel van het helmbindsel is hier zoo klein, dat het bovenste een verlengsel 
van den helmdraad lijkt. De stijl ligt eerst tegen de onderlip, dan zijn 
echter de stempels nog niet geschikt om stuifmeel op te nemen. Later ver- 
lengt zich echter de stijl en komt tevens wat naar boven te staan, zoodat 
de stempels nu voor den ingang der bloem staan en door uit andere 
bloemen komende insecten bestoven worden. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in Midden- en 
Zuid-Europa aan wegen en op onbegroeide heuvels voor. Bij ons is zij 
vrij zeldzaam, oorspronkelijk alleen aangevoerd, doch op sommige plaatsen 
als ingeburgerd. 

12. Népeta!) L. Kattenkruid. 

Kelk buisvormig of eirond, gekromd, 15-nervig, niet 2-lippig, met 5 
bijna gelijke tanden, die op den een weinig scheeven rand zijn ingeplant. 
Bloemkroon 2-lippig met dunne buis, zonder haarring, met een vlakke, 2- 
spletige, rechtopstaande bovenlip en een 3-lobbige, afstaande onderlip, met 
een groote, holle, cirkelronde middenslip en kleine, teruggeslagen zijslippen. 
Meeldraden 2-machtig, dicht bijeen, opstijgend onder de bovenlip, na den 
bloei naar buiten gebogen, de achterste het langst. Helmhokjes sterk uiteen 
wijkend, zich met een gemeenschappelijke lengtespleet openend, ten slotte 
rechtlijnig uitgespreid. 

Bloemen wit of violet, in schijnkransen, die samen eindelingsche trossen 
vormen. Bladen gekarteld-getand. Overblijvende, sterk riekende planten 
met vertakte, rechtopstaande stengels. 

Tabel tot het determineeren der soorten van het geslacht Nepeta: 

A. Bovenste bladen ongesteeld. Kelktanden gelijk of bijna gelijk. Stengelbladen bijna 

onbehaard. Bijschermen 10-20-bloemig, gesteeld . . . . . . Ne ucranica blz. 217. 

B. Bladen alle min of meer gesteeld. Kelktanden ongelijk. 

a. Bovenste bladen met hartvormigen voet, de middelste omstreeks 2 maal zoolang 

als breed. Buis der bloemkroon weinig langer dan de kelk. Bijschermen een 

dichte bloeiwijze vormend . . . . as een Ne Catarianbiz210: 

b. Bovenste bladen zonder hankonaisen voets! de middelste 3-6 maal zoolang als 

breed. Bijschermen vrij ver uiteenstaand. . . . . . . . N. Nepetella blz. 217. 

N. Catária®) L. Kattenkruid (fig. 262). 
Deze plant is welriekend. Uit den wortel komen meest vele vertakte, 

grijs-zachtharige stengels. De bladen staan uit, zijn langgesteeld, de 
onderste bijna driehoekig, de bovenste langwerpig, alle zijn spits, hebben 
een hartvormigen voet, zijn grof gezaagd-getand, van boven kort behaard, 

groen, van onderen grijsviltig. 
De bijschermen zijn veelbloemig en vormen aan den top van den stengel 

en der takken een gedrongen, meest langwerpige bloeiwijze. Zelden vindt 
men onder de eindelingsche bloeiwijze nog eenige, langer dan de andere, 
gesteelde bijschermen in de oksels van gewone bladen. De schutblaadjes 
in de bloeiwijzen zijn korter dan de kelk. Op dezelfde plant vindt men 
soms vrouwelijke bloemen met tweeslachtige. De kelk (fig. 262) is grijs 

1) naar de stad Nepeta in Etrurië. 2) Cataria — kattenkruid. 
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zacht behaard, is eirond, weinig gekromd en draagt lancetvormige, priem- 
vormig toegespitste, bijna gelijke tanden. De bloemkroon (fig. 262) is vrij 

klein, behaard, steekt 3-4 mM buiten de keel 

van den kelk uit. Zij is geelachtig-wit of rood- sn, 
achtig-wit, de onderlip is voorzien van purper- 5 La) yd 
kleurige puntjes. De kroonbuis is in den kelk 
ingesloten en plotseling aan de keel verwijd, de 
bovenlip is vlak, recht, tweespletig, de onderlip 
is 3-lobbig met een uitgeholde, aan den voet 
sterk samengetrokken, bijna cirkelvormige midden- 
lob en breede, zeer korte, teruggeslagen zijlob- 
ben. De vruchtjes zijn langwerpig, glad, kaal, 
stomp driekant. 4,5-9dM. 2%. Juni—September. 

De variëteit 4. citriodóra*) Beck. riekt sterk 
naar citroen. 

Biologische bijzonderheid. De bloemen zijn Nepeta Cataria 
proterogynisch en aangewezen op de bestuiving Fig. 262. 
door bijen en hommels. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt op ruige en rots- 
achtige plaatsen in geheel Europa voor. Bij ons is zij vrij zeldzaam op 
puin, -ruigten, dijken en nabij woningen gevonden. Zij werd vroeger als 
artsenijgewas gekweekt en is waarschijnlijk bij ons alleen verwilderd aan- 
getroffen. De var. is bij Deventer, Heel, Weert, Heerewaarden, Beek, 

Gulpen en Pesaken gevonden. 

N. Nepetella®) L. Kaal kattenkruid (fig. 263). 
Deze plant is welriekend en grijsachtig. De stengel is vertakt, rechtopstaand, kort be- 

haard. De bladen zijn teruggeslagen, kort gesteeld, lancet- 

vormig, gekarteld-getand, grijsachtig behaard, de bovenste 

hebben geen hartvormigen voet. 

De bloemen zijn wit of vleeschkleurig en staan in vaak 

armbloemige schijnkransen, die een eenzijdige, aan den 

voet afgebroken tros vormen, die aan den top vrij dicht 

is. De schutblaadjes der afzonderlijke bloemen zijn 
nauwelijks langer dan de bloemsteeltjes. De kelk is wol- 
lig behaard, buisvormig, gekromd, met spits lancetvormige 

tanden. De bloemkroon (fig. 263) is van buiten sterk be- 

haard en steekt 5-7 mM uit de keel van den kelk. De 
kroonbuis steekt ook daaruit en is geleidelijk van den voet 

naar den top verwijd. De vruchties zijn met ruwe knoopies 

bedekt, aan den top kaal. 3-8 dM. >. Juli, Augustus. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt 
op droge en steenachtige plaatsen in Zuid-Europa voor en Nepeta Nepetella 
is bij ons alleen bij Brummen en Weurt gevonden. Fig. 263. 

N. uerânica®) L. Russisch kattenkruid (fig. 264). 
Deze plant heeft een rechtopgaanden stengel. De bladen zijn hartvormig-langwerpig, 

aan weerszijden groen, gekarteld, de onderste zijn kortgesteeld, de bovenste bijna zittend, 

lancetvormig. Deze laatste zijn als schutbladen te beschouwen voor de bijschermen in de 

oksels. Deze hebben vrij lange stelen en de lijnvormige schutblaadies zijn evenlang als de 

kelk. De schijnkransen ‘vormen samen een pluim. De kelk (fig. 264) is behaard, omge- 

keerd kegel-buisvormig en heeft gelijke of bijna gelijke, lancetvormige, spitse tanden, die 

1) citriodora — naar citroen riekend. 2) Nepetella = kleine Nepeta. 

3) uerenica —= uit de Ukraine. 
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evenlang als de buis zijn. De bloemkroon (fig. 264) is paars of wit, 2-lippig. De vruchtjes 

zijn spits, knobbelig. 6-12 dM. 4. Augustus, September. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. Deze plant 
behoort thuis in Zuid-Rusland en Transsylvanië en is bij 
ons alleen bij den Bosch gevonden. 

15. Glechóma!) L. 

G. hederácea®) L. Hondsdraf (fig. 265). 
Deze plant is verspreid behaard. Zij heeït 

een wortelstok, waaruit tal van stengels komen. 

Deze zijn tot 6 dM lang, vaak vertakt, evenals 
de bladdragende takken kruipend, wortelend. 
De bloemdragende takken van den stengel en 

Nepeta ucranica der takken zijn opstijgend. De bladen zijn lang- 
Fig. 264. gesteeld, de onderste rondachtig-niervormig, de 

bovenste{rondachtig-hartvormig, iets spits, alle zijn grof gekarteld. 
De bijschermen zijn meest 1-3-bloemig, meest naar dezelfde zijde gedraaid 

en zitten in de oksels van gewone bladen. 
De bioemen zijn vrij groot (15-20 mM lang). De kelk (fig. 265) is buis- 

vormig, recht, 15-nervig en loopt uit in 5 bijna 
gelijke, driehoekig-lancetvormige, stekelpuntige 
tanden. De bloemkroon is meer dan 3 maal 
zoo lang als de kelk, lila, zelden vleeschkleurig, 

2-lippig. Zij heeft een rechte, uit den kelk stekende 
buis en een verwijde keel, de bovenlip is recht- 
opstaand, vlak, uitgerand, de onderlip is drie- 
lobbig, afstaand, zij heeft een vlakke, rondach- 
tige, overdwars breedere, uitgerande middenslip, 
die aan den voet gebaard is. Er zijn 4 meel- 
draden, die dicht bijeen liggen, opstijgen, de 2 
achterste zijn langer. De helmhokjes wijken 
onder een scherpen hoek uiteen en springen met 

Glechoma hederacea si 
Eis 265. een gemeenschappelijke, overlangsche spleet 

open, zij staan zoo, dat zij van 2 even lange 
meeldraden een kruis vormen. 2. April—Juni. 

De toppen der bloeiende takken gaan na den bloeitijd vaak liggen, wor- 

telen en groeien verder. De bladen aan den kruipenden stengel blijven ook 
in den winter leven. 

De plant komt vaak in 2 verschillende vormen voor, de eene bezit vol- 

komen 2-slachtige bloemen met grootere bloemkronen, de tweede soort 

heeft meest kleinere bloemkronen, onontwikkelde meeldraden, doch goed 
ontwikkelde stijlen (deze bloemen zijn dus vrouwelijk). 

Biologische bijzonderheden. Een galwesp, Aulax glechomae, veroorzaakt 
aan bladen en stengels dezer plant onregelmatige groene, soms een bosje 
dragende, veelkamerige gallen, die in de jeugd behaard zijn. 

De bloemen zijn proterogynisch en worden door hommels bestoven. Wel 

1) Deze naam is eerst later aan dit geslacht gegeven en werd vroeger waarschijnlijk de 

Grieksche naam glèchoon: sterk riekend gebruikt voor Pulegium. Toen echter deze plant 

een anderen naam kreeg, koos Linnaeus dezen voor de hondsdraf. 2) hederacea = 
klimopachtig. 
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liggen in jonge bloemen de stempels al buiten de bovenlip, doch zij zijn in 
het eerst nog niet geschikt om het stuifmeel vast te houden. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in heggen en 
bosschen in geheel Europa voor en is bij ons op vochtige plaatsen, in gras- 
grond, aan wegen, in heggen, onder hakhout op allerlei gronden algemeen. 

Volksnamen. Het aantal volksnamen voor deze plant is legio. De namen 
hondsdraf en kruip door den tuin worden het meest gebruikt. In Friesland 
spreekt men van gezondheidsbladen, kikkerbalsem, knikelbledden, melk- 

zuiger, rondaljebledden en tongerbloem, in Oostelijk-Drente van oelken- 
blaadje, in West-Drente van weegbree en wegebladen, in Noord-Overijsel 
van bruine grieten, in de Graafschap Zutphen van galbloem, in den Achter- 
hoek van Gelderland van hangers, in Utrecht en op Walcheren van aard- 
veil, in Waterland van zeere oogenbloem, in Zuid-Holland van hoefijzertje, 

op Goeree van blauwe ganzenmuur en hoenderdarm, op Overflakkee van 
putebloem en moloogen, op Voorne en Beierland van blauwe muur, in 

Zuid-Limburg van krelkes, op Walcheren van nachtschraal, op Zuid-Beve- 
land van hongergraag en weeskindertjes en in Zeeuwsch-Vlaanderen van 
honsdulle, kruip door de haag en weerkruipertje. 

14. Dracoecéphalus!) Riv. Drakenkop. 

Kelk buisvormig, meest recht, 15-nervig, 2-lippig met 5 ongelijke tanden, 
de middelste van de bovenlip vrij wat grooter dan de andere. Bloemkroon 
2-lippig met aan den voet nauwe buis en wijdere keel, zonder haarring. 
Bovenlip opgericht, iets uitgehold, ingesneden. Onderlip met 3 uitgespreide 
slippen, de middelste zeer groot, omgekeerd hartvormig. Meeldraden 4, 
tweemachtig, dicht bijeen, onder de bovenlip opstijgend, de 2 achterste 
langer. Helmhokjes sterk uiteenwijkend, met een gemeenschappelijke over- 
langsche spleet openspringend. Vruchtjes eirond, glad. 

Bloemen blauw of paars, bij onze soorten nauwelijks uit den kelk stekend, 
in eindelingsche aren. Overblijvende of eenjarige planten met sterk bebla- 
derde, weinig of niet vertakte stengels. 

Tabel tot het determineeren der soorten van het geslacht Dracocephalus. 

A. Onderste bladen hartvormig, ei- tot cirkelrond, kort getand. Schijnkransen tot een 

lange aar vereenigd . ee te Te D. thymiflorus blz. 219. 

B. Bladen lancetvormig, eirond of langwerpig, gezaagd. Schijnkransen in dichte einde- 

lingsche aren, en soms ook in de oksels der bovenste bladen. D. parviflorus blz. 220. 

D. thymiflórus®) L. Tijmbloemdrakenkop. 
Deze plant heeft een fijn kort en klierachtig behaarden, rechtopstaanden, slanken, niet of 

weinig vertakten stengel. De bladen zijn gesteeld, eirond, de onderste bijna hartvormig, 

aan den rand fijn gekarteld-gezaagd of bijna gaafrandig. 

De bloemen zitten in schijnkransen, die een lange schijnaar vormen. De onderste kransen 

staan verder uiteen, de bovenste dichter, alle zijn tamelijk rijkbloemig. De schutbladen 

zijn gaafrandig, bijna zittend. De kelkbuis is buis-trechtervormig, naar voren gebogen, de 

middenlob der bovenlip is breeder en langer dan de zijlobben, plotseling in een fijne 

stekelpunt toegespitst, de zijlobben zijn driehoekig, stekelpuntig. De tanden der onderlip 

zijn smal en zeer spits. Tijdens den vruchttijd staat de kelk open. De bloemkroon is 
nauwelijks grooter dan de kelk, naar boven sterk trechtervormig verwijd, blauw met wit- 

1) van het Grieksche dracôn: draak en cephalê: kop, naar den vorm der bloeiwijze. 

2) thymiflorus — tijmbloemig. 
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achtige buis, de bovenlip is vrij kort en vlak, 2-lobbig, de onderlip heeft een rondachtige, 
uitstekende middenlob. ©. 1-10 dM. Mei—Augustus. 

De plant gelijkt op Ajuga reptans en ook wat op Calamintha Acinos maar de stengel 
wordt soms | M hoog. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant behoort thuis in Zweden en Rusland 
en is bij ons bij Haarlem gevonden, waarschijnlijk met Zweedsch klaverzaad aangevoerd. 

D. parviflórus ') Nutt. Kleinbloemdrakenkop. 
Deze plant is kaai of een weinig behaard. De stengel is vrij krachtig, meest vertakt. 

De bladen zijn lancetvormig, eirond of langwerpig, gesteeld, gezaagd, de lagere zijn vaak 
ingesneden, zij zijn aan den voet versmald of afgerond. 

De bloemen staan in veelbloemige schijnkransen, die tot dichte, eindelingsche aren zijn 
vereenigd, soms staan er ook schijnkransen in de oksels der bovenste bladen. De schut- 
blaadjes zijn eirond tot langwerpig, kamvormig getand met scherp gepunte tanden, die 
korter dan of evenlang als de kelk zijn. De kelk ís 2-lippig, de boventip heeft een eirond- 

langwerpige middenslip en smallere zijslippen, de onderlip heeft 2 smalle tanden, alle zijn 

zij toegespitst. De bloemkroon is lichtblauw, nauweiijks langer dan de kelk. 1,5-6 dM. 

>) of OO. Mei—Augustus. 

Voorkomen. De plant komt in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika voor en is bij 
ons aangevoerd gevonden bij Moerdijk en bij Rotterdam. 

15. Lámium?) Trn. Doovenetel. 

Kelk buis-klokvormig, 5-nervig, met bijna gelijke, lancetvormige, toege- 
spitste, niet stekelige tanden. Bloemkroon 2-lippig, met verwijde keel. 
Bovenlip helmvormig, van buiten behaard. Onderlip afstaand, drieslippig, 
met kleine zijslippen, die meestal vervormd zijn tot 2 korte aanhangsels, 
die meest in 1 of meer tandjes uitloopen en een groote, omgekeerd hart- 
vormige, aan den voet samengetrokken middenslip, die aan den top is 
ingesneden. Meeldraden 4, dicht bijeen, opstijgend, de voorste langer. 
Helmknopjes gebaard, 2 aan 2 dichter bijeenstaand met tegenoverstaande 
hokjes, die zich met een gemeenschappelijke spleet openen. De vruchtjes 
zijn driehoekig, afgeknot en onbehaard, aan den top hebben zij scherpe 
kanten. 

Bloemen purper of wit, bijna zittend, in dichte schijnkransen in de oksels 
van gewone bladen, vrij ver uiteenstaand of de bovenste dichter bijeen. 

Onderste bladen klein, gesteeld, de middelste grooter, gekarteld-getand of 
dieper ingesneden. 

Kruidachtige planten, die onaangenaam of niet rieken en aan het onderste 
deel van den stengel vaak wortelen. 

Volksnamen. De naam doovenetel wordt met tal van dialectische variaties 
veel gebruikt. In Oost-Drente spreekt men van zoegertjes, in den Achter- 
hoek van Gelderland van zoegelblomen, op Schouwen van makke broe- 
nekels, op Walcheren en in Zeeuwsch-Vlaanderen van bloeinetels, in de 

laatstgenoemde streek ook van tamme tingel. 

Tabel tot het determineeren der soorten van het geslacht Lamium. 

A. Bloemkroonbuis zonder haarring. Bladen, in wier oksels de halve kransen staan, zit- 

tend, half stengelomvattend, niervormig, gekarteld ingesneden. Kelktanden na den bloei 

rechtopstaand of iets samenneigend. Bloemkroonbuis recht. L. amplexicaule blz. 221. 
B. Bloemkroonbuis boven den voet vernauwd, daar boven van binnen met een haarring. 

Kelktanden ten slotte meest afstaand. 

1) parviflorus — kleinbloemig. 2) van het Grieksche laimos: muil, naar de grijn- 
zende bloemkroon. 



FAMILIE 95.  ABIA DAB => 221 

a. Bloemen vrij klein. Bloemkroonbuis recht. Helm niet gekield. Bovenste bladen 

hartvormig-eirond, kortgesteeld, de onderste langgesteeld. Bloemkroonbuis met 

dwarsloopenden haarring, plotseling in de keel verwijd. L. purpareum blz. 222. 

Zie ook L. amplexicaule — purpureum blz. 223 met de bovenste bladen 

min of meer ingesneden en afstaande kelktanden. 

b. Bloemen groot. Bloemkroonbuis naar boven gekromd. Helm van boven met 2 

kielen. 
aa. Bovenste bladen eirond. Bloemkroonbuis boven den dwarsloopenden haar- 

ring buikig, geleidelijk in de keel verwijd. Zijslippen der onderlip meest met 

slecntskeenstand:s. np Arte el en ee ve Hie maculatum bla: 

bb. Bovenste bladen toegespitst. Haarring der bloemkroonbuis scheefloopend. 

Zijslippen der onderlip behalve met een grooteren tand meest met 1 of meer 
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L. amplexicáule!) L. Hoenderbeet (fig. 266). 

Deze plant heeft een penwortel en een dunnen, meest aan den voet sterk 
vertakten stengel, die ver onder de bloemen geen bladen draagt. De takken 

zijn opstijgend, beneden kaal, boven kort behaard. 
De bladen zijn kort behaard, de onderste zijn klein, 

gesteeld, rondachtig-hartvormig, gekarteld, die, 
welke de bijschermen in hunne oksels dragen, zijn 
zittend, half stengelomvattend, niervormig, gekar- 
teld ingesneden. 

De bloemen zijn vrij groot en staan in 2-3 vrij 
ver uiteenstaande schijnkransen, die bestaan uit 2 
6-10-bloemige bijschermen, zonder schutblaadjes. 
De kelk is sterk grijs behaard, boven klokvormig 
verwijd, de kelktanden zijn gewimperd, na den 
bloei rechtopstaand of iets samenneigend, iets korter 
dan de buis. De bloemkroon is ongeveer 15 mM Lamium amplexicaule 
lang, donkerpurper, zeer zelden wit, de buis is Fig. 266. 
dun, recht, 4 maal zoolang als de kelk of zeer kort, van binnen zonder 
haarring, de bovenlip is fijn behaard, ongedeeld, de onderlip heeft een 
tweedeelige middenlob en kleine zijlobben met meest een tand. De meel- 
draden zitten onder de bovenlip en hebben gebaarde helmknopjes. De 
vruchtjes zijn driekant, glad, afgeknot. 1,5-3dM. Gen OO. April—Herfst. 

Bij de variëteit 8. fdllax °) Junger zijn de onderste (zelden ook de hoogere) 

schutbladen der halve kransen gesteeld. 

Biologische bijzonderheden. Vooral aan planten, die laat in den herfst 
tot bloei komen of ook aan die, welke uit kiemplanten zijn ontstaan, welke 
zich eerst vrij laat uit het zaad ontwikkelden, daarna den winter overbleven 
en eerst vroeg in het volgend voorjaar bloeien, zijn kleistogame bloemen 
waargenomen. De bloemkronen blijven hier klein en meest in den kelk 
verborgen. Toch treden er stuifmeelbuizen uit de stuifmeelkorrels, die zich 

door den wand der helmhokjes breken, naar de stempels groeien en daar 
bestuiving teweegbrengen. Het lijkt dan vaak, alsof de helmknopjes en de 
stempels onderling vergroeid zijn. 

Waarschijnlijk zal het de invloed der kortere dagen en der lagere tem- 

peratuur zijn, die de bloemknoppen anders dan gewoonlijk doet ontwikkelen. 
Oppervlakkig gezien maakt het den indruk, alsof de plant geen open bloemen 
ontwikkelt in den tijd, als er toch geen insecten vliegen. 

1) amplexicaule — stengelomvattend. 2) fallax —= becriegelijk. 
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De bloemen, die zich openen, zijn met het oog op de bestuiving bijna 
zoo ingericht als bij L. album, doch zij zijn soms zwak protrandrisch en 
in de kroonbuis zit geen haarring. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt op bouwland en 
in moestuinen in geheel Europa voor en is bij ons vrij algemeen, het meest 
op rivierklei, bijna niet op veengrond. De var. is bij den Haag gevonden. 

Volksnamen. In Utrecht heet de plant hoenderbeet, in Friesland hinnebijt. 

L. purpúreum!) L. Paarse doovenetel (fig. 267). 
Deze plant heeft een onaangenamen geur. De stengel is rechtopstaand, 

vrij krachtig, niet of aan den voet vertakt, naar 

boven, evenals de bladen, in den regel vuil- 

donkerrood aangeloopen. De takken zijn meest 
opstijgend, evenals de stengel glasachtig glan- 
zend, de stengel zelf is ver onder de bloemen 
naakt en ook beneden zeer verwijderd bebla- 
derd. De bladen zijn kort behaard, meer of 
minder diep gekarteld, de onderste zijn rond- 
achtig, stomp, de overige hartvormig-eirond, vrij 

spits, de onderste zijn lang-, de hoogere kort- 
gesteeld. De bovenste bladen zijn dicht aan den 
stengeltop samengedrongen en dragen in hunne 

EE. AE oksels de, dus ook dicht opeenstaande schijn- 
Fig. 267. kransen, die daardoor bijna een hoofdje vormen. 

Soms vindt men ook nog een schijnkrans in de 
oksels van een paar lagere bladen. De bijschermen zijn 3-5-bloemig. De 
kelk is bijna klokvormig, weinig behaard en loopt uit in 5 priemvormig 
toegespitste, uitgespreide tanden, die na den bloeitijd langer dan de buis 

zijn. De bloemkroon is vrij klein, circa 12 mM lang, 
lichtpurper, zelden wit, de buis is bijna recht, dun, 

2!/, maal zoo lang als de kelk, zij is plotseling in de 
keel verwijd en bezit een dwarsloopenden haarring 
(fig. 268). De bovenlip is niet gekield, gewelfd, gaaf, 

Bloem van Lamium pur- de onderlip heeft een bijna vlakke meest 2-tandige 
eid middenslip en kleine zijslippen. De vruchtjes zijn 

glad, driekant. 7-30 cM. ® en OO. Maart—Herfst. 

Biologische bijzonderheid. De inrichting der bloem met het oog op de 
bestuiving is als bij L. album, doch de kroonbuis is slechts 10-11 mM lang 

en in de bovenste 4-5 mM verwijd, zoodat de kop van een insect er in 
kan. De honigbij kan dan ook hier honig zuigen, wat zij bij L. album 
niet kan. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt op akkers, 

braakland, in moestuinen en op ruigten in geheel Europa voor en is bij 
ons op allerlei gronden algemeen. 

Volksnamen. De naam paarse doovenetel wordt het meest gebruikt. 
Verder spreekt men in Friesland van makke brandekkel, makke brandnettel, 
sangeningeltsjeiten en suikerbroeier, in Salland van hommelbloem, in West- 
Friesland van makke brandnekel, op Texel van zuugbloempjes, in Zuid- 
Limburg van dampnetel, op Goeree van tamme brandnetel, op Zuid-Beveland 

1) purpureum — purper. 
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van stinkers, in Zeeuwsch-Vlaanderen van roode tingel en van purperen 
doovetingel. 

L. amplexicáule X purpúreum (fig. 269). 

Bij dezen bastaard is de stengel vaak aan den voet in verscheiden opstij- 
gende takken gedeeld en onder de bloemen ver 
onbebladerd. De onderste bladen zijn gesteeld, 
rondachtig, de hoogere zijn kort tot zeer kort 
gesteeld, aan den voet afgeknot of kort wig- 
vormig, nooit stengelomvattend, min of meer 
ingesneden, evenals de stengel naar boven meest 

rood aangeloopen. 
De bloemen staan in schijnkransen, die bijna 

een hoofdje vormen. De kelk is iets behaard en 
heeft afstaande tanden, die na den bloeitijd 
langer zijn dan de buis. De bloemkroon is pur- 
per, kleiner dan bij L. amplexicaule, grooter dan 
of even groot is als die bij L. purpureum. Zij ee 
heeft een rechte, niet of weinig uit den kelk ar 
stekende buis en een gave bovenlip. De vruchtjes Fig. 260. 
zijn glad. 1-3 dM. > en OO. Maart—Juni, ook (vooral de vorm B.) niet 

zelden tot Herfst. 
Vormen zijn: 
A. intermédium*) (L. intermédium Fr.). Deze vorm nadert meer L. am- 

plexicaule, maar verschilt er van doordat de onderste schutbladen der 

bijschermen kort en breed gesteeld zijn, de kelktanden afstaan en de bloem- 
kroonbuis korter is. 

B. disséctum?) With. (L. disséctum With., L. incísum ?) Willd.) (fig. 269). 

Deze vorm nadert meer tot L. purpureum, doch is er van te onderscheiden, 
doordat de bovenste bladen dieper ingesneden, korter en breeder gesteeld, 
aan den voet afgeknot zijn of in den bladsteel ruit-, niet hartvormig over- 
gaan en doordat de bloemkroon teerder is, zonder haarring. 

De variëteit 2. decípiens*) van deze heeft een haarring in de bloemkroon- 

buis en heeft ook ongelijk ingesneden gekartelde bladen. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De vormen komen in bouwland 
en moestuinen tusschen de stamouders voor. De vorm A. is bij Jelsum en 

Oegstgeest gevonden, de vorm B. is het meest in Zeeland gevonden, verder 

ook in Friesland en Groningen op zeeklei, doch is overigens zeldzaam. 

De var. van deze is bij Amsterdam, Apeldoorn en Dordrecht aangetroffen. 

L. maculátum®) L. Gevlekte doovenetel (fg. 270). 
Deze soort is verspreid behaard of bijna kaal en riekt onaangenaam. De 

wortelstok heeft korte uitspruitsels, de stengel is rechtopstaand of opstijgend, 

al of niet vertakt, beneden klein en verwijderd bebladerd, glasglanzend. 

De onderste bladen zijn rondachtig, de overige eirond, met min of meer 

hartvormigen voet, spits of iets toegespitst, gekarteld of ongelijk gekarteld- 
gezaagd, de onderste zijn lang-, de hoogere korter gesteeld, de bovenste 
zijn soms als bij L. purpureum gekleurd. 

1) intermedia — middelste. 2) dissectum — onregelmatig ingesneden. 
3) incisum — ingesneden. t) decipiens — nabootsend. 5) maculatum — gevlekt. 
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De bloemen staan in wijd uiteenstaande, armbloemige schijnkransen (de 
bijschermen zijn 3-5-bloemig). De kelk (fig. 270) is buisvormig met zachte, 

fijn toegespitste tanden, die evenlang als de buis 
zijn. De bloemkroon (fig. 270) is 20-25 mM lang, 
lichtpurper, de onderlip is donkerder gevlekt, 
zelden is zij lichtrose of zuiver wit (L. niveum !) 
Schrad.), doch is ook dan na het drogen zwak 
roodachtig. De bloemkroonbuis stijgt gekromd 
op, is opgezwollen boven de vernauwing 
aan den voet en geleidelijk in de keel verwijd. 
De bovenlip is gaaf, gewelfd, aan den rand kort 
behaard, de zijslippen der onderlip dragen meest 
slechts een tand, de middenslip is ingesneden. 
De meeldraden hebben gebaarde helmknopjes. 

‚De vruchten zijn bijna halfrond, overlangs ge- 
in ee streept, boven afgeknot. 3-6 dM. X. April— 

Kin, Juni, soms tot Herfst. 
De verschillen dezer soort met L. album zijn zwak en niet steeds bestendig. 
In het midden met een witte, overlangsche streep geteekende bladen, 

waarop de soortnaam betrekking heeft, vindt men bij ons zelden. 

Biologische bijzonderheid. De inrichting der bloem met het oog op de 
bestuiving is als bij L. album, doch de kroonbuis is hier 15-17 mM lang 
en daarvan zijn 5 mM verwijd, zoodat alleen hommels toegang tot den 

honig kunnen verkrijgen. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in heggen en 
bosschen in geheel Europa voor en is bij ons vrij algemeen, vooral in 

Gelderland (meest op rivierklei) en in Limburg op löss. 

L. álbum?) L. Witte doovenetel (fig. 271). 
Ook deze plant heeft een onaangenamen geur. De wortelstok heeft lange 

uitloopers, de stengels zijn opstijgend. De 
bladen zijn groen, gesteeld, hartvormig-eirond, 
vooral de hoogere zijn toegespitst en scherper 

gezaagd. 
De bloemen staan in vrij ver uit elkaar 

staande, dichte schijnkransen (de bijschermen 
zijn 5-8-bloemig). De kelk (fig. 271) heeft 
zachte, spitse tanden, die langer dan de buis 
zijn. De bloemkroon (fig. 271) is circa 2 cM 

U SEASSS lang, geelachtig wit of wit, de onderlip vaak 
£ SEAN IR aan den voet licht olijfgroen gevlekt, zelden 
EN N de bovenlip rose (L. roseum”) Lange). De 
Or A buis is eerst naar achteren gebogen, dan naar 

voren gekromd, boven de insnoering opge- 
zwollen, beneden met een scheeven haarring. 

De bovenlip is gaaf met behaarden rand, de zijslippen der onderlip hebben 
behalve een grooten tand meest 1 of meer kleinere. Overigens komt de 
soort veel met L. maculatum overeen. 3-6 dM. 2. April Juni, ook later. 

Biologische bijzonderheden (tig. 272). De straks genoemde vlekjes, die 

Se ZE 

Il 
/ J 

Lamium album 

Fig. 211. 

1) niveum —= sneeuwwit. 2) album —= wit. 5) roseum — rozerood. 
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vaak op de onderlip voorkomen, vormen het honigmerk. De haarring onder 
in de kroonbuis dient om kleine insecten te verhinderen bij den honig te 
komen, die in vrij groote hoeveelheid het daar- 
onder gelegen vernauwde gedeelte der kroon- 
buis vult. Als hommels, wier slurven lang 

genoeg zijn, om den honig te bereiken, naar 

de bloemen vliegen, raken zij met de rugzijde 
van hun lichaam den ondersten stempeltak, 
die buiten de bovenlip naar buiten steekt, aan 

en geven aan dezen stuifmeel af uit andere Binet vaar deelen 
bloemen. Dan zetten zij zich op de onderlip Fig. 212. 
en duwen den kop tusschen de zijslippen, die _ 1 Bloem van ter zijde gezien, 2 de- 

daardoor uit elkaar gedrukt worden, waar- zet en stijltakken. vn Ge a 
door de bovenlip naar beneden komt en met « tandjes doara e beroni f Meel 
haar de daaronder gelegen helmknopjes, die “draden, & onderste stijltak, 
dus stuifmeel aan den rug van het insect afgeven. 

Blijft insectenbezoek uit, dan is in deze homogame bloemen door 
den stand der stempels ten opzichte der helmknopjes zelfbestuiving 

mogelijk. 
Vaak worden aan de buitenzijde der bloemkroon boven den kelk door 

Bombus terrester, die een te korte slurf heeft, om rechtstreeks den honig 

te bereiken, gaten gebeten, waarvan dan de honigbij wel gebruik maakt, 

om honig te rooven. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in heggen en 
langs wegen in geheel Europa, behalve in het gebied der Middellandsche 
Zee voor. Bij ons is zij op allerlei gronden algemeen. De vorm met rose 
bovenlip is bij Ubbergen gevonden. 

Volksnamen. De namen witte doovenetel en doovenetel worden met 
allerlei dialectische variaties het meest gebruikt. Verder spreekt men in 
Friesland van Adam en Eva, van doove barnettel, van honigbloem, van 

ingeltsjeiten, van melkbloem, van melksugers, van zuignetel, van wijfke 
brannettel en ook van broeinettel (ook op Walcheren) en van zuigers (ook 

op Voorne en Beierland en in het Oostelijk deel van Noord-Brabant). In 
Groningen noemt men de plant wel bloeiende of doove branekkel, ook 
makke brandekkel (ook in Friesland, Twente, Salland en op Walcheren), 

bij Zwolle spreekt men van pappezoegers, in Salland van dannettel en van 
goudhaantjes, in de Graafschap Zutphen van hondspol, in den Achterhoek 
van Gelderland van witte brandnetel (ook in Zuid-Holland), in de Betuwe 
van hommelwortel, ook van zoetenetel, in Utrecht van hondsnetel en van 

zuiglammetjes (ook in Zuid-Holland), in Waterland van makke brannekels, 
in Zuid-Holland van goudhaanseten, goudhaansvoer, goudhanenkost, makke 
brannetel, zachte zengel, zoetnetel, op Texel van zachte netel en van zuig- 

bloem, in West-Friesland van zuigjes, op Voorne en Beierland van makke 
broenetel, van soppers, van zuigbuisje en van zuigman, op Goeree en Over- 
îflakkee van tamme netel en tamme brandnetel, in Noord-Limburg van netel, 

in Zuid-Limburg van tamme nettel, in het Oostelijk deel van Noord-Brabant 
van zuikertjes, in Tholen van broeinetel, op Walcheren van verkeerde netel, 
op Zuid-Beveland van broeinekel en tamme broenekel en in Zeeuwsch- 

Vlaanderen van bloeiende of tamme of witte tingel. 

HeukeLs, Flora. III. 15 
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16. Galeóbdolon *) Huds. 

G. lúteum ?) Huds. (Lámium Galeóbdolon Crntz.). Gele doovenetel 
(fig. 273). 

Deze plant is verspreid behaard. Zij heeft een vertakten, kruipenden 
wortelstok, waaruit opstijgende, bloeiende stengels komen en meest liggende, 

aan den voet wortelende, bebladerde takken. 

De onderste bladen zijn grooter dan de hoogere, 
zij zijn langgesteeld, rondachtig-eirond met een 
afgeknotten of bijna hartvormigen voet, stomp, 
dubbel gekarteld, vaak wit gevlekt, de hoogere 
zijn korter gesteeld, eirond, spits, ongelijk 

gekarteld-gezaagd. 
De bloemen staan in zittende, meest 3- 

bloemige bijschermen, in de oksels van ge- 
wone bladen. Zij vormen meest vrij ver uit— 
eenstaande schijnkransen. De kelk is klok- 
vormig met 5 lancetvormige, priemvormig 
stekende tanden, die korter dan de buis zijn. 

Se ROE De bloemkroon is groot (ongeveer 2 cM lang), 
Fig. 273. Ee 5 5 E 

noemen citroengeel, van binnen bruinachtig gevlekt. 
De buis is naar boven gekromd, geleidelijk in 

de keel verwijd, van binnen van een scheeven haarring voorzien, evenlang 

als de kelk. De bovenlip is gewelfd, gaaf, lang gebaard, de onderlip is 
afstaand, 3-spletig met lancetvormige, spitse, gaafrandige slippen, waarvan 
de middelste iets grooter is, terwijl de zijslippen aan den voet donkergeel 
zijn. De meeldraden hebben kale helmknopjes. De vruchtjes zijn omge 
keerd kegelvormig. 1,5-4 dM. 2%. April-—Juni. 

De plant behoudt vaak des winters hare groene bladen. 

Biologische bijzonderheden. De plant is een echte boschplant, dus zoekt 
beschaduwde plekken, waar vaak gevaar bestaat voor een gebrekkige ver— 
damping. Daarvoor zijn er echter hier in het sponsparenchym der bladen 
groote holle ruimten, die als lichte plekken met het bloote oog op de bladen. 
LeszZien zijn: 

De inrichting der bloem met het oog op de bestuiving is als bij Lamium 
album, doch de kroonbuis is hier slechts 8 mM lang en van boven verwijd, 

zoodat hier ook de honigbij den honig kan bereiken en als bestuiver dienst 
kan doen. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt op vochtige 
plaatsen in bosschen en tusschen hakhout, vooral in Midden-Europa voor 

en is bij ons vrij zeldzaam. Het meest komt zij nog op löss voor en verder 

bijna alleen op zandgrond. 

Volksnamen. De plant heet in Noord-Limburg hondsnetel en in het Land. 

van Hulst doovenetel of doovetingel. 

17. Galeópsis®) L. Hennepnetel. 

Kelk buis-klokvormig, 5-10-nervig met 5 weinig ongelijke, stekende 

1) van galea: bunsing en bdolos: stank, om den onaangenamen geur der plant. 

2) luteum — geel. 3) van het Grieksche galea: bunsing en opsis: uiterlijk. Dit zow 
slaan op den vorm der bloemkroon, hoe is echter niet duidelijk. 
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tanden. Bloemkroon 2-lippig met uit den kelk stekende buis, zonder haar- 

ring en met verwijde keel met 2 kegelvormige opzwellingen. Bovenlip 
helmvormig, onderlip afstaand, driespletig met eironde zijslippen en grootere, 
stompe of uitgerande middenslip. Meeldraden 4, dicht opeenstaand en even- 
wijdig aan elkaar, de voorste langer. Helmknopjes 2 aan 2 dichter bij 
elkaar met tegenoverstaande hokjes, die zich ieder met een afzonderlijke 
spleet openen. Binnenste klep der helmhokjes gewimperd. Meeldraden na 
het stuiven niet naar beneden gebogen. Vruchtjes omgekeerd eirond, onbe- 
haard, aan den top afgerond. Bloemen purper, wit of geelachtig, zittend, 
in dichte, afgescheiden, okselstandige en eindelingsche kransen. Bladen 
gesteeld, min of meer getand of gekarteld. 

Eenjarige, niet riekende, meest sterk pyramidaal vertakte planten. 

Biologische bijzonderheden. De bloemen der Galeopsissoorten zijn homo- 
gaam of eenigszins protrandrisch. De 2 paar helmknopjes zitten onder de 
bovenlip voor den 2-lobbigen stempel. De helmknopjes hebben den vorm 
van busjes, die door een dwarswand in 2 hokjes gedeeld zijn, terwijl ieder 
hokje met een dekseltje gesloten is. Gaat men met een naald naar binnen 
en strijkt zoo langs de knopjes, dan worden de deksels opgetild, het stuif- 
meel komt bloot en blijft aan de naald kleven. Hetzelfde geschiedt ook 
door insecten, die in staat zijn de dekseltjes op te tillen. Kleinere insecten, 
die toch het stuifmeel niet op de stempels in andere bloemen zouden over- 
brengen, zijn ook niet in staat de dekseltjes op te tillen. Komen echter 
b.v. bijen, dan halen deze stuifmeel weg en brengen dit in andere bloemen 
op de stempels. Als zij op de onderlip gaan zitten, wijzen hun de 2 holle 
tanden a. h. w. den weg naar den honig. 

Tegen het laatst van den bloeitijd gaat de onderste tak van den stijl 
met de er aan zittende stempeloppervlakte zoover naar beneden en naar 
achteren, dat hij in aanraking komt met de helmknopjes der langere meel- 
draden, zoodat zoo zelfbestuiving bewerkt wordt. 

Haren in den kelk verhinderen eerst het uitvallen der vruchtjes, doch als 
deze er later uit worden geslingerd, dienen ze om het uitschieten in een 
bepaalde richting te doen plaats hebben. 

Aan de planten zitten vooral in dat deel, waar de bloemen zitten, naar 
beneden gerichte stekels en borstels, die de bloemen beschutten tegen 
opkruipende dieren. 

Tabel tot het determineeren der soorten van het geslacht Galeopsis. 

A. Stengel onder de knoopen niet of weinig verdikt. Stengel rugwaarts zacht behaard. 

Bloemkroonbuis dun, meest veel langer dan de kelk. 

a. Bladen langwerpig tot lijn-lancetvormig, gezaagd of gaafrandig. Bijschermen 3-5- 

bloemig. Bloemkroon vrij groot. Bovenlip iets getand . . G. Ladanum biz. 228. 

b. Bladen langwerpig-eirond tot langwerpig-lancetvormig. Bijschermen 5-15-bloemig. 

Bloemen vrij groot. Bovenlip ingesneden getand . . . . G. ochroleuca blz. 229. 
B. Stengel (in levenden toestand) onder de knoopen duidelijk verdikt. 

a. Stengel vooral onder de knoopen stijf behaard (overigens althans beneden) kaal. 

aa. Bloemkroonbuis evenlang als of korter dan de kelk. Middenslip der onderlip 

bijna vierhoekig, vlak . . . . … G. Tetrahit blz. 229. 

bb. Bloemkroonbuis dubbel zoolang als « de ‘kelk Middenslip der onderlip als bij 

GE Tetraitgs #e . … … G. speciosa blz. 231. 

b. Stengel rugwaarts zachtharig, onder de knoopen (en ook daar soms nauwelijks) 

stijf behaard. Bloemkroonbuis aanzienlijk langer dan de kelk. 
G. pubescens blz. 231. 

15 
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G. Ladánum!) L. Raai (fig. 274, 275). 
Deze plant heeft een penwortel en een door naar beneden gekeerde haren 

zacht behaarden stengel, die meest vertakt en rechtopstaand, onder de 
knoopen niet merkbaar verdikt is. De bladen zijn gesteeld, de bovenste 

echter bijna zittend, zij hebben een wigvormigen 
voet, zijn spits, gezaagd en kort behaard. 

De bloemkroon is meest vrij groot, licht- 
purper, doch de onderlip met een lichtgele, 

donkerpurper gevlekte plek. Zij heeft een dunne 
bloemkroonbuis, die meest veel langer dan de 
kelk is. De bovenlip is zwak of ingesneden 
getand, de onderlip 3-spletig met een hartvor- 
mige middenslip en aan den voet met 2 kegel- 
vormige, holle tanden. 7-30 cM. &. Juni—Herfst. 

Vormen zijn: 
a. latifólia®) (G. latifólia Hoffm., G. inter- 

média®) Vill) (fig. 274). Deze plant is naar 
Sep adden boven meest klierharig. De stengel draagt meest 
aen vele opstijgende takken in de bladoksels. De 

bladen zijn langwerpig tot langwerpig-lancet- 
vormig, met tamelijk dicht bijeenliggende zaagtanden en zijn in de onderste 
helft het breedst. De bijschermen staan vrij ver uiteen en zijn 3-5-bloemig. 
De kelk draagt uitstaande klierharen, de nerven steken vrij sterk uit, de 

tanden zijn bijna gelijk en de helft korter dan de buis. De bloemkroon is 

12-15 mM lang, met weinig uitstekende buis, zelden is zij tot 2 cM lang 
(L. grandiflóra *)). 

£. angustifólia®) Ehrh. (fig. 275). Deze plant is naar boven meest grijs 
kortbehaard, zonder klieren. De stengel is 
meest los vertakt met uitgespreide of opstij- 
gende takken. De bladen zijn lancet- tot 
lijn-lancetvormig, spaarzaam gezaagd of gaaf- 
randig, omstreeks in het midden het breedst. 

De bijschermen zijn 3-5-bloemig en zitten 
meest aan den top van den stengel en der 
takken dicht bijeen. De kelk is witachtig 
behaard met aanliggende haren, soms bijna 
kaal, met weinig of niet uitstekende nerven 
en soms zeer ongelijke tanden, die even lang 
als de buis zijn. De bloemkroon is ongeveer 
2 cM lang met sterk uit den kelk stekende 

Galeopsis Ladanum buis. Deze zijn de kenmerken voor den vorm 
B. Se L genuina®), bij den vorm Il. parviflóra *) is 

ig. 215. 
de bloemkroon hoogstens half zoo groot. 

Biologische bijzonderheden. De vlek op de 
onderlip dient als honigmerk. De stijltakken steken als bij G. ochroleuca 
voor de helmknopjes der langste meeldraden uit, zoodat de naar beneden 
gerichte tak het eerst door den hommelrug wordt aangeraakt en dus kruis- 

a doorsnede van den stengel, b kelk. 

1) Ladanum is de naam voor een soort gomhars. 2) latifolia —= breedbladig. 

3) intermedia — middelste. 4) grandiflora — grootbloemig. 5) angustifolia = 
smalbladig. 6) genuina — echt. 1) parviflora — kleinbloemig. 
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bestuiving plaats heeft. Tegen het laatst van den bloeitijd kromt deze tak 
zijn top zoover terug, dat hij onder de helmknopjes komt te liggen en er 
dus zelfbestuiving kan plaats hebben. Overigens is de inrichting der bloem 

als bij G. Tetrahit. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in geheel Europa 
op bouwland voor. De vorm z. is bij Deventer, Voorschoten, Katwijk, 

Wassenaar, Baarn en op Sint-Philipsland gevonden, de grootbloemige vorm 
bij Charlois, Rotterdam en op den Sint-Pietersberg. 

Van den vorm £. is 1. genuina bij Nijmegen en Werkendam, en Il. parvi- 
flora zeldzaam gevonden. Van de laatste is een vorm met witte bloemen 

bij Waalre gevonden. 

Volksnaam. In de Graafschap Zutphen heet de plant raai. 

6. ochroleúca!) Lmk. Bleekgele hennepnetel (fig. 276). 
Bij deze plant is de stengel met rugwaarts gerichte haren zacht behaard. 

Hij is meest los met afstaande takken, zelden met bundels van takken bezet. 

De bladen zijn langwerpig-eirond tot langwerpig- 
lancetvormig, langgesteeld, de bovenste echter 
bijna zittend, met wigvormigen voet, spits, ge- 
zaagd, kort behaard. 

De bijschermen zijn 5-15-bloemig. De kelk 
(fig. 276) is zijdeachtig behaard met bijna gelijke 
lancetvormige tanden. De bloemkroon is vrij 
groot (2-3 cM), 3-4 maal zoo lang als de kelk, 
geelachtig wit met ver uitstekende, dunne buis, 
de bovenlip is iets ingesneden getand, de onder- 
lip is fijn gekarteld en heeft een lichtgele plek, 
deze is zelden purperkleurig. Galeopsis ochroleuca 

Deze soort wordt door Ascherson als een onder- Fig. 276. 
soort van G. Ladanum beschouwd. 7-30 cM. ©. Juni—Herfst. 

Biologische bijzonderheden. De inrichting der bloem (fig. 277) met het 
oog op de bestuiving is als bij G. Tetrahit, doch de buis der bloemkroon 
is hier 18-20 mM lang met een bovenste verwijd 
gedeelte van 6-7 mM. De stijltakken zijn hier 
langer dan de helmknopjes der langere meeldraden, 

zoodat insecten eerst langs den stempeltak strijken 
en dan dus kruisbestuiving bewerken. Later kan 
zelfbestuiving plaats hebben op dezelfde wijze als 
bij G. Ladanum. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant Galeopsis ochroleuca 
komt in zandig bouwland en in de duinen in Mid- nn 
den- en West-Europa voor en is bij ons vrij alge- ganen bij het opengaan der 
meen. Het minst komt zij op klei- en veengrond voor. Pon van diezelfde deelen, 

De zoog. Liebersche kruiden, een huismiddel tegen ais de bloem zoo goed als uit- 

tering, worden uit deze plant bereid. EE 7 
Volksnaam. In de Graafschap Zutphen heet de plant dauwnettel. 

G. Tétrahit?) L. Hennepnetel (fig. 278). 
Deze plant is stekelig door lange, ruwe, naar beneden gerichte haren, 

1) ochroleuca — geelachtig wit. 2) van tetra: vier en itys: kring, omdat vier bladen 

in een kring om den stengel staan. 
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vooral in de knoopen. De stengel is rechtopstaand en heeft meest bundels 
van opstijgende takken in de bladoksels. De bladen zijn eirond tot lang- 

4 werpig-eirond, toegespitst, aan den voet meest 

versmald, grof gekarteld-gezaagd, van boven 
donkergroen, zacht verspreid behaard. De zij- 
nerven loopen van de middennerf uit evenwijdig 
naar den rand en daardoor, zoowel als door den 

geheelen bladvorm, lijkt het blad op de blaadjes 
van den hennep (hierop slaat ook de Neder- 
landsche naam). 

De schijnkransen zitten meest boven dichter 
bijeen en zijn zeer rijk aan bloemen. Door dit 
dicht bijeenstaan en doordat de kelktanden en 
de schutblaadjes in lange, naaldachtige spitsen 
uitloopen, krijgt het gewas na den bloeitijd een 

Sao egelachtig uiterlijk. 
A De bloemen zijn vrij klein of vrij groot (15-20 

mM), zij hebben lijn-naaldvormige, toegespitste schutblaadjes, die omstreeks 
even lang als de kelken zijn. De kelk (fig. 278) is 10-nervig, aan den top 
stijf behaard met vrij sterk uitstekende nerven. De bloemkroon (fig. 278) 
is even lang als of niet veel langer dan de naalden der kelktanden, vuil 
lichtpurper, soms wit, de onderlip heeft meest een geelachtig donkerpurper- 
gevlekte plek en de beide holle tanden aan de onderlip zijn lichter gekleurd 

dan deze zelf. De bloemkroonbuis is wijder dan bij G. Ladanum 
en G. ochroleuca en is even lang als of korter dan de kelk. 
De bovenlip is gaafrandig, de middenslip der onderlip is bijna 
vierhoekig, vlak en gekarteld. 1,5-7,5 dM. ©. Juni—Herfst. 

De variëteit 5. bifida (G. bitida Boenngh.) (tig. 279) heeft 
Galeopsis Tetrahit de middenslip der onderlip smaller, uitgerand, met omge- 

B. bifida rolden rand. 
Fig. 270. 

Biologische bijzonderheden. Op de onderlip zit een honig- 
merk. De kroonbuis is 11-17 mM lang en de bovenste 4-6 mM zijn zoo 
verwijd, dat de kop van een kleine hommel er in kan en deze behoeft dus 

slechts een slurf van circa 12 mM lengte te hebben om den honig te be- 
reiken. De kop van een groote hommel kan er echter niet in, zoodat 
deze wel een slurf van 15 mM lengte mag hebben om bij den honig te komen. 

Eerst liggen de stijltakken iets boven en achter de open helmknopjes en 
daardoor zal een bezoekend insect de helmknopjes wel vroeger aanraken 
maar in den regel met een andere plaats van den kop als de onderste 
stempeltak, zoodat er toch meest kruisbestuiving zal plaats hebben. Later 
buigt zich de stijlpunt iets naar beneden, waarbij de onderste tak tusschen 
de helmknopjes komt, zoodat een deel van het stuifmeel op den stempel 
valt en zoo spontane zelfbestuiving plaats heeft. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in geheel Europa 
voor op bouwland, aan heggen, op ruige plaatsen en tusschen hakhout. 
Zij is bij ons op allerlei gronden algemeen. De var. is bij ons vrij zeld- 
zaam, op bouwland op allerlei gronden gevonden. 

Volksnamen. De plant heet in Friesland hazeoor, aan den Zoom der 
Veluwe leeuwenbek, in Zuid-Holland wilde hennep en op Zuid-Beveland 

korte en lange kousjes. 
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G. speciósa !) Mill. (G. versicolor ®) Curt). Dauwnetel (fig. 280). 
Deze plant is grooter dan G. Tetrahit, naar boven vaak klierachtig behaard 

en de stengel is onder de knoopen verdikt. De stengel is krachtig, stekelig 
door lange, naar beneden gerichte haren en 
heeft schuins opstijgende takken. De bladen 

hebben een versmalden of afgeronden voet en 
zijn langwerpig-eirond, gezaagd, gesteeld, aan 
weerszijden ruw behaard. 

De schijnkransen staan vrij ver uit elkaar of 
van boven dichter bijeen. De kelk is bijna kaal 
of ruw behaard en heeft weinig uitstekende ner- 
ven en genaalde tanden. 

De bloemen zijn groot (3 cM lang). De bloem- 
kroon is lichtgeel, de buis beneden wit. De 
onderlip is aan den voet donkergeel, de zijslippen 
zijn naar voren wit, de middenslip is violet, wit ) 
gezoomd, de holle tanden zijn violet, dwars Bt le 
gestreept. De bloemkroonbuis is dubbel zoo lang 
als de kelk, van buiten behaard, de bovenlip is aan den top getand, de 

middenslip der onderlip is rondachtig-vierhoekig, vlak, klein gekarteld, 
stomp of uitgerand, de zijslippen zijn teruggeslagen. De helmknopjes zijn 
gebaard. De vruchtjes zijn groot en glad. Overigens komt de plant veel 
met G. Tetrahit overeen. 6-15 dM. ©. Juni—Herfst. 

Biologische bijzonderheid. Op de onderlip zit een zeer sprekend honig- 
merk. De kroonbuis is 18-22 mM lang, de bovenste 6-8 mM zijn verwijd, 
zoodat een insectenslurf 12-16 mM lang zou moeten zijn om den honig uit 
de bloemkroonbuis geheel te zuigen, doch ook insecten met geen langere 
slurflengte dan 10-11 mM kunnen hem bereiken, omdat hij zoo hoog in de 
buis staat. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in kreupelhout, 
op ruige plaatsen, op bouwland en aan wegen in Midden-Europa voor. Zij 
is bij ons vrij algemeen, doch is op löss niet en op zeeklei weinig gevonden. 

Volksnamen. In Groningen en Friesland heet de plant dinettel, in Fries- 
land ook leeuwenbekken en in Friesland, Salland 
en den Achterhoek van Gelderland dauwnetel. 

G. pubéscens ©) Bess. Zachte hennepnetel (fig. 281). 
De plant is teerder dan de vorige. De stengel heeft dunne 

takken en is, behalve onder de knoopen, zacht aanliggend 

behaard met rugwaarts gerichte haren. Onder de knoopen is 

hij zwak verdikt en stijf behaard. De bladen zijn gesteeld, 

breed eirond, toegespitst, aan den voet afgeknot, soms bijna 
hartvormig of afgerond, zelden versmald. 

De schijnkransen staan vrij ver uiteen, doch vaak boven 

dichter bijeen. De bloemen zijn vrij groot (15-20 mM). De 
kelk (fig. 281) is buis-klokvormig, zacht behaard met niet uit- 

stekende nerven en stekend genaalde tanden. De bloemkroon 
(fig. 281) is fraai purper, aan den voet der onderlip lichter. Galeopsis pubescens 

De buis is wit, naar boven bruinachtig, zelden geheel wit of Fig. 281. 
licht geelachtig, aanzienlijk langer dan de kelk. De middenslip der onderlip is bijna vier- 

1) speciosa — zeer fraai. 2) versicolor — kleurwisselend. 5) pubescens — zachtharig. 
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hoekig, vlak, iets gekarteld en iets ingesneden. Overigens lijkt de plant veel op G. Tetrahit. 

Zoowel G. speciosa als G. pubescens worden dan ook wel als variëteiten van G. Tetrahit 
beschouwd en werkelijk zijn de onderscheidingskenmerken nauwelijks scherper dan die voor 
de vormen van G. Ladanum. 1,5-7,5 dM. ©. Juni—Herfst. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in bosschen en op beschaduwde 

plaatsen in Oost- en Midden-Europa voor. Bij ons is zij slechts bij Emmen, Valthe, Leiden 
(Groenhoven) en Deventer gevonden. Zij schijnt op die plaatsen te zijn aangevoerd. 

18. Stáchys') Trn. Andoorn. 

Kelk buis-klokvormig, 5-10-nervig, met 5 gelijke of iets ongelijke, ge- 
doornde tanden. Bloemkroon 2-lippig met boven den voet vernauwde buis, 
die daar van binnen van een haarring voorzien is. Keel min of meer ver- 
wijd. Bovenlip meest helmvormig, onderlip 3-slippig, met stompe slippen, 
de middelste grooter, omgekeerd eirond of omgekeerd hartvormig. Meel- 
draden 4, dicht bijeenstaand en evenwijdig, de voorste langer, na het 
stuiven in tegengestelde richting gedraaid, op den rand der keel naar buiten 
gebogen. Helmknopjes 2 aan 2 dicht bijeen, hokjes bijna in elkaars ver- 
lengde liggend met een gemeenschappelijke spleet openspringend. Vruchtjes 
aan den top afgerond. 

Bloemen vrij groot, soms vrij klein, rood, wit of geelachtig, zittend, 
zelden alleenstaand of in paren, meest in schijnkransen, een afgebroken 
aar vormend. Bladen getand, gekarteld of bijna gaafrandig. Planten meestal 
behaard of viltig. 

Tabel tot het determineeren der soorten van het geslacht Stachys. 

A. Bijschermen veel (7- en meer-)bloemig. Onderste schutblaadjes langer dan de kelk. 
Stengel glanzend wollig of viltig. Kelktanden recht naar voren staand. Bloemkroon- 
lippen evenlang. 

a. Beharing meer wollig. Kelktanden driehoekig. Bladen spits, gekarteld of gekarteld 

gezaard str 5 ‚ … … Se. germanicus blz. 233. 

b. Beharing meer aangedrukt viltig. Kelktanden Snalier dan bij S. germanicus. Bladen 

stomp, stomp gekarteld . . .… . … … S. italicus blz. 233. 
B. Bijschermen 2-5-bloemig. Schutblaadjes BAIDteend of niet langer dan de bloemsteeltjes. 

a. Onderste en middelste bladen met hartvormigen of afgeknotten voet. Bloemkroon rood. 

aa. Plant overblijvend, met uitloopers. Bloeiwijze van het bebladerde deel van 

den stengel afgescheiden. Kelktanden priemvormig, stekelpuntig. Bloemkroon 

dubbel zoo lang als de kelk. 

a. Onderaardsche uitloopers overal even dik. Bladen langwerpig-eirond, met 

diep hartvormigen voet, langgesteeld. Bloemkroonbuis van den haarring 

tot aan de keel even wijd blijvend. . . . . . . S. silvaticus blz. 234. 

P. Onderaardsche uitloopers aan den top knolvormig verdikt. Stengel rug- 

waarts aangedrukt stijf behaard. Bladen langwerpig-lancetvormig tot 

lancetvormig, spits, klein gekarteld, zwak hartvormig, de onderste meest 

zeer kortgesteeld, de hoogere zittend, half stengelomvattend. Bloemkroon- 

buis van den haarring af verwijd. . . . . . . . S. paluster blz. 234. 

y- _Onderaardsche uitloopers overal even dik. Bladen alle gesteeld, met hart- 

vormigen voet eirond-lancetvormig tot langwerpig-lancetvormig, gekarteld- 

gezaagd. Stengel stijf behaard. Bloemkroonbuis van den haarring af iets 

verwijtende: En . … « S. silvaticus X paluster blz. 235. 
bb. Plant eenjarig. Halve kransen in de oksels van naar boven kleiner wordende 

gewone bladen, alleen de bovenste dicht bijeen. Bloemkroon nauwelijks 

1) van het Grieksche stachys: aar, naar de aarvormige bloeiwijze. 
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langer dan de kelk. Geelgroen. Bladen gesteeld, rondachtig-eirond, stomp, 

de bovenste aan den voet versmald. Kelktanden lancetvormig. 

S. arvensis blz. 235. 

b. Bladen met afgeronden of versmalden voet. Bloemkroon dubbel zoo lang als de 

kelk, geel. 

aa. Bladen gesteeld. Halve kransen 3-4-bloemig, naar boven dichter bijeen. Kelk- 

tanden met bijna tot aan den top behaarde stekelpunt. . S. annuus blz. 236. 

bb. Hoogere bladen zittend. Halve kransen 3-5-bloemig met genaalde schutbladen. 

Kelktanden" met kale stekelpunt . ….…. … … %eienw „ Ss rectus: blz. 237. 

Biologische bijzonderheden. De beteekenis van boven- en onderlip en 
die van den haarring is dezelfde als bij andere geslachten. 

De bloemen zijn meest protrandrisch, zelden homogaam. Bij de meeste 
soorten krommen zich tegen het einde van den bloei de stempeltakken naar 
beneden en ontvangen dan stuifmeel uit de helmknopjes derzelfde bloem. 

Volksnamen. Behalve andoorn, dat zeer algemeen wordt gebruikt, hoort 

men in Friesland ook den naam haasoor. 

S. germánicus!) L. Duitsche andoorn (fig. 282). 
Deze soort heeft een rechtopstaanden, meest onvertakten stengel, die evenals de schut- 

blaadjes en kelken dicht gianzend wollig behaard is. De 
bladen zijn langwerpig of langwerpig-lancetvormig, gekar- 
teld of gekarteld-gezaagd, zijdeglanzend viltig, de onderste 

zijn gesteeld met afgeknotten voet, de hoogere zittend. 
De bloemen staan in veelbloemige schijnkransen, die 

boven aan den stengel dicht bijeen staan. De schutbladen 
zijn langer dan de bloeiwijzen, eirond-lancetvormig tot 

lijn-lancetvormig, fijn gezaagd, teruggeslagen. De kelk 

(fig. 282) is zeer wollig met ongelijke, driehoekige, recht 

naar voren staande, stekelpuntige tanden, die 4 maal zoo 

kort als de buis zijn. De bloemkroon is lichtpurper, haar 

buis evenlang als de kelk. De lippen zijn evenlang, de 
bovenlip is van buiten wollig, gespleten, de onderlip is 

S-lobbig met een vrij breede, omgekeerd eironde midden- 
lob en smalle korte zijlobben. De meeldraden slaan zich : 

na den bloeitijd om de keel naar buiten. De vruchtjes zijn Stachys germanicus 

omgekeerd eirond, later bijna elliptisch. 6-12 dM. OO, Fig. 282. 
zelden % of ©. Juli—September. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in Midden- en Zuid-Europa op 
onbebouwde plaatsen, vooral op kalkgrond voor. Zij is 
bij ons aangevoerd waargenomen bij Zwolle, Nieuw- en 

Sint-Joosland, Sittard, Ouderkerk en Burum (Fr.). 

S. itálicus®) Mill. Italiaansche andoorn (fig. 283). 
Deze soort is witachtig viltig. De stengels zijn viltig of 

een weinig wollig, rechtopstaand, niet vertakt. De bladen 

zijn van onderen viltig, gerimpeld, van boven bultig. De 
wortelbladen zijn langwerpig-lancetvormig, aan den voet 

versmald, de middelste zijn eirond of stomp langwerpig, 
fijn gekarteld, de bovenste, in wier oksels de schijnkransen 
staan, zijn breed en aan den voet een weinig hartvormig. 

De bloemen zijn rose en staan in wollige, meest vrij ver 

uiteenstaande schijnkransen. De kelk (fig. 283) is wollig, 
met ongelijke lancetvormig-doornig toegespitste tanden, 
die smaller zijn dan bij S. germanicus en 4 maal korter 

zijn dan de buis. De bloemkroonbuis is evenlang als de Stachys italicus 
kelk, de bovenlip van buiten wollig. 4-8 dM. 2. Juli, Fig. 283. 
Augustus. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt op droge, dorre plaatsen in het 

gebied der Middellandsche Zee voor en is bij Rotterdam aangevoerd waargenomen. 

1) germanicus — Duitsch. 2) italicus — Italiaansch. 
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S. silváticus®) L. Boschandoorn (fig. 284). 
Deze plant riekt onaangenaam. Zij is donkergroen, ruw doch naar boven 

klierachtig behaard. Zij heeft een kruipenden wortelstok met overal even 
dikke, onderaardsche uitloopers. De stengel is 
rechtopstaand, al of niet vertakt. De bladen zijn 
langwerpig-eirond met diep hartvormigen voet, zij 
zijn toegespitst, grof gekarteld-gezaagd, zacht, 
doch iets ruw behaard. De onderste zijn lang- 
gesteeld. 

De bijschermen zijn meest 2-3-bloemig met hori- 
zontaal afstaande bloemen. De schijnkransen vor- 
men samen aan den stengeltop een afgebroken 
aar. De schutblaadjes zijn zeer klein. De kelk 
(fig. 284) is klokvormig, stijf behaard en met 
gesteelde klieren bezet, zij heeft bijna gelijke, drie- 

ende hoekig-lancetvormige tanden, die priemvormig toe- 
Fie. 284. gespitst zijn en iets korter dan de buis. De bloem- 

kroon is vuil donkerpurper, de onderlip heeft heen 
en weer gebogen witte strepen, zelden is de bloemkroon geheel wit. Zij 
is circa 15 mM lang en blijvend. De buis is van den haarring af tot aan 
de keel even wijd en steekt vrij ver uit den kelk. De bovenlip is van 
buiten klierachtig behaard, de onderlip 3-spletig, staat naar beneden en 
heeft korte zijlobben en een vlakke, bijna gaafrandige middenlob. De 
vruchtjes zijn eirond, driekant, vlak. 6-12 dM. 2. Juni— Augustus. 

Biologische bijzonderheden. De onderlip draagt een honigmerk. De 
kroonbuis is 10 à 11 mM lang en tot een hoogte van 2 à 3 mM met honig 

gevuld. 
De bloemen zijn protrandrisch. Eerst ligt de stijltop achter de naar be- 

neden geopende helmknopjes, later buigt hij zich neer tot onder de helm- 

knopjes en openen de takken zich wijd, zoodat bij insectenbezoek kruis- 

bestuiving verzekerd is. Later kan spontane zelfbestuiving plaats hebben, 
doordat de stempeltakken geleidelijk tusschen de 
helmknopjes doorglijden. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant 
komt in heggen, bosschen en aan beschaduwde 
slootkanten in West- en Midden-Europa voor en 

is bij ons algemeen. 

S. palúster?) L. Moerasandoorn (fig. 285). 
Deze plant is reukeloos. De onderaardsche uit- 

loopers zijn aan den top knolvormig verdikt. De 
stengel is meest onvertakt, rechtopstaand, rug- 
waarts aangedrukt stijf behaard. De bladen zijn 
langwerpig-lancetvormig tot lancetvormig, spits, 

ve Ees klein gekarteld of bijna onmerkbaar getand, kort 
Fig. 285. 55 

behaard, van onderen vaak grijs, aan den voet 
zwak hartvormig, de onderste zijn meest zeer kortgesteeld, de hoogere 

zittend, half stengelomvattend. 

1) silvaticus — bosch. 2) paluster —= moeras. 
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De bloeiwijzen in de bladoksels zijn meest 3-5-bloemig. De schijnkransen 
staan dicht bijeen, de onderste echter verder verwijderd. De schutblaadjes 
zijn zeer klein. De bloemen zijn 12-15 mM lang, vuilrose, zelden wit, 

de onderlip heeft heen en weer loopende witte strepen. De kelk (fig. 285) 
is behaard maar zonder gesteelde klieren en heeft spits lancetvormige, 

weinig ongelijke tanden, die even lang als de buis zijn. De bloemkroon- 
buis is van den haarring af verwijd, zij steekt weinig uit den kelk naar 
buiten. De bovenlip is stomp en van buiten behaard, de onderlip 3-lobbig. 
De knollen van den wortelstok zijn vaak van hokjes voorzien als bij Cicuta 
virosa. 3-6 dM. 2. Juli, Augustus, soms tot October. 

De variëteit £. petioláta') Cop. heeft flink gesteelde bladen, die meest 
breeder zijn dan bij den grondvorm. 

Biologische bijzonderheden. De kroonbuis heeft een lengte van 8-9 mM, 
zoodat alle hommels bij den honig kunnen komen. Eerst liggen de helm- 

knopjes der buitenste meeldraden voor die der binnenste en zijn openge- 
sprongen. Dan buigen zij zich naar buiten en komen de helmknopjes der 
binnenste op die plaats te liggen. Ten slotte groeit de stijltop tusschen 
deze door naar beneden en ontplooien zich de stempeltakken. Blijft dus 
insectenbezoek uit, dan is spontane zelfbestuiving zeer licht mogelijk. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De 
plant komt op vochtige plaatsen op bouw- 
land, in bosschen en aan waterkanten in ge- 

heel Europa voor en is bij ons algemeen. De 
var. is zeer zeldzaam. 

Volksnaam. In Noord-Overijsel noemt men 
de plant hanepooten. 

S. silváticus X palúster. (S. ámbiguus?) Sm.). (fig. 286). 
Deze bastaard is van de var. f. van S. paluster te 

onderscheiden door het ontbreken van de verdikte uit- 

loopers. 

De stengelbladen zijn niet zoolang gesteeld als bij 

S. silvaticus en de vorm der bladen staat in tusschen 

die van de beide stamouders. De beharing van den 

stengel herinnert meer aan S. paluster. De bloemkransen 
aan den stengeltop hebben met hunne schutbladen meer 
overeenkomst met S. paluster, doch de schijnkransen 

zijn nooit meer dan 6-bloemig. De bloemkroon is 
purperrood met witte en donkerroode teekeningen. De 

kroonbuis is van den haarring af iets verwijd. 3-6 dM. 

Xt. Juli, Augustus. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De bastaard _Stachys silvaticus X paluster 
is aan het IJ bij Amsterdam, bij Nederhorst den Berg, Fig. 286. 
Amstelveen, tusschen Zeeburg en Muiden, bij Den 

Haag, Haarlem, Vogelenzang, bij Houthem en tusschen Aelbeek en Spaubeek gevonden. 

S. arvénsis®) L. Akkerandoorn (fig. 287). 
Deze plant is ruw behaard en geelgroen. Zij heeft een penwortel. De 

stengel is zwak vertakt, zelden onvertakt, liggend of opstijgend, soms 
rechtopstaand. De bladen zijn gesteeld, rondachtig-eirond, gekarteld, stomp, 

1) petiolata — gesteeld. 2) ambiguus — twijfelachtig. 3) arvensis — veld. 
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aan den voet afgeknot of iets hartvormig, de bovenste zijn langwerpig, 
aan den voet versmald, zittend. 

De bovenste bijschermen zijn meest 3-bloemig, de onderste 1-2-bloemig. 
De schijnkransen staan beneden vrij ver uiteen. 
De kelk (fig. 287) is klein (5-6 mM), groen, 
stijf behaard, regelmatig klokvormig, met bijna 
gelijke, lancetvormige, kort toegespitste tanden, 
die gewimperd zijn en evenlang als de buis. De 
bloemkroon is bleekrose, de onderlip heeft 

purperkleurige puntjes. Zij is 6-7 mM lang, 
nauwelijks langer dan de kelk, met in den kelk 
ingesloten buis. De lippen zijn kort, de boven- 
lip is gaafrandig, rondachtig, de onderlip 3-lob- 
big met een rondachtige middenlob, die weinig 
grooter is dan de zijlobben. De vruchtaar is 
behaard, doch niet zijdeachtig. De vruchtjes 

lage ear zijn omgekeerd eirond-driekantig, zwart. 7-30 
ig. 287. 5 

cM lang of hoog. ©. Juli—Herfst. 

Biologische bijzonderheden. Bij deze soort vallen de bloemen weinig op, 

doch op de onderlip is een donker gepunt honigmerk. In de bloem wordt 

echter weinig of geen honig afgescheiden. Bovendien staan de horizontale 
bloemen zoo dicht in den kelk, dat alleen de ingang buiten de kelktanden 
uitsteekt. Geen wonder dus dat het insectenbezoek gering is en daarmede 
ook de kans op kruisbestuiving. De 2 mM lange, gewelfde en recht naar 
voren gestrekte bovenlip bedekt eerst de helmknopjes en de stempels. De 
3 mM lange onderlip bezit in het midden een groefvormige plooi. De kroon- 

buis is 4 mM lang. Bij het begin van den bloeitijd zijn de helmknopjes 
der beide binnenste meeldraden aan het boveneind naar elkaar gedraaid en 
springen open aan de naar elkaar toegekeerde zijden. De beide buitenste 
helmknopjes keeren de met stuifmeel bedekte zijde naar beneden. De stijl 
ligt tegen den achterwand der bloemkroon, hij is zoo lang, dat de stempel- 

takken, die geheel ontwikkeld zijn, als de helmknopjes openspringen, dicht 
achter de buitenste helmknopjes liggen of iets er onder. In beide gevallen 
kan spontane zelfbestuiving plaats hebben. Later gaan de beide buitenste 
meeldraden zoover naar buiten staan, dat de helmknopjes zijdelings tusschen 
boven- en onderlip uitsteken. De binnenste meeldraden gaan maar weinig 
naar buiten staan. Tegelijk zakt de stijl zoover naar beneden, dat de 
stempeltakken nu juist aan den ingang der bloem staan, zoodat nu bij 
insectenbezoek kruisbestuiving kan plaats hebben. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in geheel 
Europa in bouwland en moestuinen op zandigen grond voor en is bij ons 
algemeen. 

S. ánnuus!) L. Zomerandoorn (fig. 288). 
Deze plant heeft een penwortel en een rechtopstaanden, tamelijk onvertakten tot sterk 

vertakten, naar boven klierachtig dicht behaarden stengel. De bladen zijn gesteeld, alleen 

de bovenste schutbladen der bloeiwijzen zijn zittend, de onderste bladen zijn langwerpig, 

stomp, gekarteld, bijna kaal, de overige lancetvormig, spits, gezaagd, min of meer zacht 

behaard, de bovenste zijn gaafrandig en meest langer dan de 2-4-bloemige, boven dichter 

1) annuus — eenjarig. 
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bijeenstaande bijschermen. De schutblaadjes zijn zeer klein. De kelk (fig. 288) is behaard, 

buis-klokvormig, korter dan de bloemkroonbuis. De kelk- 

tanden zijn gebogen, lancetvormig, met bijna tot aan den 

top behaarde stekelpunt, half zoo lang als de buis. De 

bloemkroon is lichtgeel, de onderlip is van bloedroode 
puntjes voorzien. Zij is 2 maal zoo lang als de kelk, in 

haar buis zit een dwarsloopende haarring. De bovenlip 
is gaaf. 7-30 cM. ©, zeldzamer OO. Juni—Herfst. Op 
kalkhoudende akkers in West-Duitschland vindt men vaak 

sterk ineengedrongen exemplaren met kleine bladen. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt 

in bouwlanden, vooral op kalk- en leemgrond voor. Bij 

ons is zij bij Maastricht gevonden en dit is waarschijnlijk 

een oorspronkelijke vindplaats. Op tal van andere plaatsen 

is zij aangevoerd waargenomen, nl. bij Arnhem, Deventer, 

Nijmegen, Zutphen, Rotterdam, Leiden, Charlois, Nieuw- 

en Sint-Joosland, Middelburg, Prinsenhage, Venlo en Stachys annuus 

Ruurlo. Fig. 288. 

S. rectus!) L. Bergandoorn (fig. 289). 
Deze plant is welriekend. Uit den wortelstok komen meest verscheiden rechtopstaande 

of opstijgende, vaak vertakte stengels, die aangedrukt-, doch beneden vaak afstaand behaard 

zijn. De bladen zijn langwerpig tot lancetvormig, ver- 

spreid behaard, spits (alleen de onderste stomp), gezaagd 

(de bovenste gaafrandig), de onderste zijn zeer kort ge- 
steeld, aan den voet versmald, de overige zijn zittend, 

vaak met afgeronden voet. 
De bijschermen zijn 3-5-bloemig en vormen aan het eind 

van den stengel en der takken een min of meer afgebroken 

aar. De schutbladen zijn genaald, de bovenste vaak eirond- 
lancetvormig, evenlang als of korter dan de bijschermen. 

De bloemen zitten bijna en hebben zeer kleine schut- 

blaadjes. De kelk (fig. 289) is ruw behaard, klokvormig 
en heeft driehoekige kelktanden met een kale stekelpunt. 
Zij zijn evenlang als de bloemkroonbuis, doch 3 maal zoo 

kort als de kelkbuis. De bloemkroon is 2 maal zoo lang 

als de kelk, haar buis is van een scheeven haarring voor- 

zien. De bovenlip is sterk gewelfd en bijna gaaf, de 
onderlip horizontaal of iets neergebogen, 3-lobbig, even Stachys rectus 

lang als of langer dan de buis. De zijslippen zijn kort, Fig. 289. 

stomp, zwak ingesneden, de middenslip is eerst smal, 
dan verbreed, ingesneden, ver uitstekend. 3-6 dM. %. (Mei) Juni—October. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt op kalkheuvels in Midden- en 

Zuid-Europa voor en is bij ons alleen bij Elst aangevoerd waargenomen. 

19. Betónica®) Trn. 

B. officinális®) L. Betonie (fig. 290). 

Deze plant heeft een scheef liggenden wortelstok. De stengel is rechtop- 

staand of opstijgend, meest niet vertakt, kort behaard. De wortelbladen 

zijn tijdens den bloeitijd meest al verdord, de andere zijn langwerpig-eirond, 

met hartvormigen voet, meest stomp, gekarteld, behaard of bijna kaal. Het 

onderste paar is zeer lang-, de hoogere zijn kortgesteeld. Meestal staan 

de bladen ver uiteen, zoodat de stengelleden zeer lang zijn. 

De bloemen zitten in schijnkransen, die een dichte of afgebroken aar 

erectus recht: 2) Betonica — Vettonica, bij Plinius een naam voor een in het 

gebied der Vettones in de Spaansche provinciën Leon en Estramadura voorkomende genees- 

krachtige plant. 3) officinalis — geneeskrachtig. 
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vormen. Aan den voet van deze zit een paar kleine, bijna zittende, gewone 
bladen. De schijnkransen zijn veelbloemig, soms zit er onder de bloei 

wijze ook nog een paar. De bloemen zijn 
zittend, vrij groot, welriekend. De kelk 

(fig. 290) is buis-klokvormig, 5-10-nervig, 
niet netaderig, ruw behaard, met drie- 

hoekige, stekelpuntige, langgewimperde 
tanden, die meest korter zijn dan de buis. 
De bloemkroon is circa 15 mM lang, purper, 
zelden wit. De bloemkroonbuis heeft geen 
haarring, steekt buiten den kelk uit, is ge- 
bogen en heeft een weinig verwijde keel. 
De bovenlip is langwerpig-eirond, gekar- 
teld, ten slotte teruggebogen, de onderlip 
is 3-spletig met stompe slippen, de zijlobben 
zijn eirond, de middenlob is grooter, omge- 
keerd eirond of omgekeerd hartvormig. De 

Betonica officinalis meeldraden bereiken niet het midden der 
Se ed bovenlip en zijn na het stuiven niet naar 

beneden gebogen. De helmhokjes staan ver van elkaar, doch zijn niet 

rechtlijnig uitgespreid. De vruchtjes zijn aan den top afgerond. 3-9 dM. 
2L. Juni—Augustus. 

Soms komt het voor, dat de bladen in plaats van tegenoverstaand afwis- 
selend staan aan den dan steeds heen en weer gebogen stengel (aan den 
wortelstok staan zij steeds zoo). Hetzelfde komt, echter zeer zeldzaam, bij 

Salvia silvestris, Marrubium vulgare en Ajuga genevensis voor. 

Biologische bijzonderheden. De bloemen (fig. 291) zijn protrandrisch tot 
homogaam. De kroonbuis is 7 mM lang, zoo- 
dat alle hommelsoorten den honig kunnen 
bereiken. Spoedig, nadat de bloem zich ge- 
opend heeft, springen de helmknopjes open, 
terwijl de dan reeds gespleten stijltop tusschen 
en achter de helmknopjes der beide kortere 
meeldraden ligt. Nu strekt zich de stijl en 
treedt tusschen de beide kortere meeldraden 
te voorschijn, waarbij in den regel spontane 
zelfbestuiving plaats grijpt. Ten slotte steekt 

Betonica officinalis de stempel boven de helmknopjes uit, zoodat 

Fig. 291. een bezoekend insect daar eerst langs strijkt, 
begin van den beteren Inet voor het de helmknopjes aanraakt en dus nu 
deel der bloem, in een verder deel kruisbestuiving bewerkt wordt. 
van den bloeitijd. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De 
plant komt in geheel Europa in weiden, bosschen en struikgewas voor, 

doch is bij ons vrij zeldzaam. 

GEELEN A 
2 wm: 

A7, 

ESE. aen 
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20. Siderítis ') Trn. 

S. montâána®) L. Ijzerkruid (fig. 202). 
Deze soort is groen, zacht behaard met dicht opeenstaande wolharen. Zij heeft een dunnen 

l) van het Grieksche sidèros: ijzer, omdat de kelktanden den vorm van een speerpunt 

hebben. 2) montana —= berg. 
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wortel en een enkelvoudigen of aan den voet vertakten stengel. De bladen zijn langwerpig- 

lancetvormig, kort gesteeld, van voren gezaagd. Zij gaan geleidelijk in de iets kleinere, 
bijna gaafrandige, genaalde, naar boven vaak lichtgeel ge- 

kleurde schutbladen over. 
De bijschermen zijn meest 3-bloemig en vormen uiteen- 

staande schijnkransen, die vaak in de oksels van alle 

stengelbladen zitten. De kelk (fig. 292) is bijna 2-lippig, 

de buis is van voren aan den voet bultig, 10-nervig, met 

bijna gelijke, toegespitst eironde tanden, waarvan de 3 

bovenste aan den voet vergroeid zijn. De bloemkroon is 

geel, korter dan de kelktanden. Zij heeft een ongedeelde, 

spitse, rechtopstaande, bijna vlakke bovenlip en een 3-sple- 

tige onderlip met 3 uitgespreide lobben, waarvan de mid- 

delste het grootst is. De zoom wordt bij het verwelken 

bruinrood. Er zijn 4 korte, in de kroonbuis ingesloten 

meeldraden. De helmknopjes der bovenste hebben 2 uit- 
eenwijkende hokjes, die der onderste zijn onontwikkeld. De 

stijl is in de bloemkroonbuis ingesloten. De vruchtjes zijn 

aan den top afgerond. De tanden van den vruchtkelk zijn 

afstaand en gedoornd. 1,5-45 dM. ©. Juli, Augustus. 

Sideritis montana 

Fig. 202. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant behoort thuis op de kalkheuvels in 
Zuidoost-Europa en is bij ons aangevoerd gevonden, doch vrij zeldzaam. 

21. Marrúbium!) Trn. Malrove. 

Kelkbuis 10O-ribbig met 5-12 rechtopstaande of omgebogen, niet stekelige 
tanden. Bloemkroon 2-lippig met een niet buiten den kelk uitstekende buis, 
een rechtopstaande, bijna vlakke, 2-lobbige bovenlip en een afstaande 

onderlip met 3 uitgespreide lobben, waarvan de middelste grooter en breeder 

is dan de andere. Meeldraden 4, kort, ingesloten in de bloemkroonbuis. 
Helmhokjes sterk uiteenwijkend met een gemeenschappelijke lengtespleet 

openspringend, alle vruchtbaar. Stijl in de bloemkroonbuis ingesloten. 
Bloemen wit, klein, in okselstandige kransen, van schutblaadjes voorzien. 

Bladen gekarteld-getand, netvormig gerimpeld, viltig. 

Tabel tot het determineeren der soorten van het geslacht Marrubíium. 

A. Bladen rondachtig-eirond, de bovenste eirond. Halve kransen veel (circa 10-15)-bloemig. 

Kelk met 5 tusschentanden. Kelktanden met lange, kale, stekende, aan den top haak- 

Koumiesenstekelpunti, act ben var en medehe neethetr eek tsvulsaré, DIZ 230. 

B. Bladen elliptisch-lancetvormig, dicht witviltig. Halve kransen 3-meerbloemig. Kelk- 
tanden tot aan den top viltig, niet stekend . . . .… . … … … … M. ereticum blz. 240. 

M. vulgáre®) t. Malrove (fig. 293). 
Deze soort is sterk riekend. Uit den wortelstok komen 1 of meer sten- 

gels, die vrij dik, rechtopstaand, sterk vertakt en witwollig viltig zijn. De 

bladen zijn volgens het verloop der aderen sterk rimpelig, dicht behaard, 
van boven donkergroen, van onderen grijs- of witviltig, ongelijk gekarteld, 

de onderste zijn langgesteeld, rondachtig-eirond, de bovenste zijn eirond 
en in een korten breeden steel versmald. 

De bloemen staan in dichte, veel (circa 10-15)-bloemige bijschermen en 
vormen vrij ver uiteenstaande schijnkransen. Zij hebben priemvormige, 
onbehaarde, evenals de kelktanden, aan den top haakvormig omgerolde 

1) volgens sommigen van het Hebreeuwsche mar: bitter en rob: veel, volgens anderen 
een naam door Plinius gegeven, naar de gelijknamige stad in Italië. 2) vulgare = gewoon. 
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schutblaadjes (fig. 293). De kelk (fig. 293) is wollig behaard met 5 tusschen- 
tanden tusschen de gewone. De bloemkroon is wit en heeft een rechtop- 

staande, bijna rechte, lijnvormige bovenlip, die 
in 2 smalle slippen is gespleten, de onderlip is 
neergebogen, veel breeder, 3-lobbig, de midden- 

lob ís langer en breeder dan de zijlobben, stomp 
uitgerand, terwijl de zijlobben kort, smal en vrij 
spits zijn. De vruchten zijn lichtbruin, kaal, 
omgekeerd eirond. 3-6 dM. 24. Juli—Herfst. 

Biologische bijzonderheden. Daar de meel- 
draden en de stijl in de kroonbuis zijn ingesloten, 
dient de bovenlip hier niet voor het gewone doel, 
maar daar de beide lobben ervan opstaan, maakt 
zij, dat de bloem meer in het oog valt. 

AE De kroonbuis is meest in het midden wijder 
Fig. 293. dan boven, aan de bovenzijde staan de helm- 

knopjes, daaronder ligt de gelijktijdig ontwik- 
kelde stempel. Kruisbestuiving heeft plaats, doordat bijen, die met haar 
slurf den honig willen bereiken, wel eerst de helmknopjes aanraken, waarbij 
er echter maar weinig stuifmeel aan blijft zitten, omdat de slurf de met 

stuifmeel bedekte kanten der schuin naar beneden opengesprongen helm- 
hokjes nog meer naar beneden doet draaien. De slurf raakt daarna de 
stempelpapillen van den ondersten stijltak aan en bedekt deze met stuifmeel 
uit een andere bloem. Bij het terugtrekken der slurf worden nu echter de 
helmknopjes naar boven gedraaid, zoodat er nu veel stuifmeel aan de slurf 
blijft hechten. 

Zoo insectenbezoek uitblijft, heeft er door neervallend stuifmeel op den 
lager staanden stempel spontane zelfbestuiving plaats. 

Het zijn vooral bijen, die de kruisbestuiving bewerken. 
De vruchtjes worden, doordat de tanden van den vruchtkelk den vorm 

van omgebogen stekels aannemen, door dieren, waaraan zij blijven hangen, 

verspreid. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt op onbebouwde 
plaatsen, langs wegen en in heggen, meest in de 
nabijheid van woningen in geheel Europa voor en 
is bij ons vrij algemeen. 

M. eréticum !) Mill. (M. peregrinum L. f. angustifólium 
Koch). Cretenzer malrove (fig. 204). 

Deze soort is wit- of grijsviltig en welriekend. Uit den 
wortelstok komt een dikke, sterk vertakte stengel met uitge- 

spreide takken. De bladen zijn gesteeld, langwerpig of lan- 
cetvormig, met wigvormigen voet, getand, sterk gerimpeld. 

De bloemen zijn witen staan in weinig talrijke, armbloemige 

kransen, die aan den top der takken dichter bijeenliggen. De 
schutblaadjes zijn lijnvormig, viltig, aanliggend en korter dan 

de kelk. Deze (fig. 294) heeft 5 ongelijke, lancet-priemvormige 
tanden (3 korte en 2 lange), die viltig, rechtopstaand en 4 

Marrubium creticum maal korter dan de buis zijn (die der bovenste kransen heb- 

Fig. 204. ben meest 5 tusschentanden). 3-8 dM. 4. Juli—September. 
De plant is door de uitgespreide takken direct van M. vulgare te onderscheiden. 

1) ecreticum — uit Kreta. 
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Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt op onbebouwde plaatsen en aan 

wegkanten in Midden- en Oost-Europa voor en is bij ons alleen bij Zutphen (1848) gevonden. 

M. erêticum X vulgáre. (M. pannónicum !) Rchb., M. peregrinum ?) var. a. L.). 
Bij dezen bastaard zijn de bladen breeder dan bij M. creticum en is het vilt wat losser. 

De toppen der kelktanden zijn over een grooteren afstand kaal en zijn iets omgebogen. 
‘Tusschen de grootere tanden zijn meest nog kleinere aanwezig. 

Voorkomen in Nederland. De plant is in 1885 in het Willemspark te Amsterdam gevonden. 

22. Ballóta ”) Trn. 

B. nigra*) L. (Ballóta foétida®) Lmk.). Stinkende ballote (fig. 295). 
Deze soort riekt zeer onaangenaam. De plant is kortbehaard en donker- 

groen. Uit den wortelstok komen vele rechtopgaande, al of niet vertakte 
stengels. De bladen zijn kort gesteeld, eirond, 

spits (of de onderste stomp), grof gekarteld- 
gezaagd met afgeronden of afgeknotten voet. 

De bloemen staan in dichte schijnkransen, die 

nog al uiteenstaan, behalve de bovenste en vaak 
gesteeld zijn. De schutblaadjes zijn talrijk, recht- 
opstaand, lijnvormig, spits, behaard. De bloemen 
zijn vuilrose, zelden wit, kort gesteeld. De kelk 

(fig. 295) is buis-trechtervormig, 10-nervig, be- 
haard, met 5 bijna gelijke, driehoekig-eironde, 
uitgespreide tanden (soms zijn er 10 tanden, 
waarvan 5 kleinere). Deze zijn aan den voet 
verbreed, overlangs gevouwen, kort genaald. De 
bloemkroon is 2-lippig, met een buis, die buiten eg 
de keel van den kelk uitsteekt en van binnen eo 
van een haarring is voorzien. De bovenlip is rechtopstaand, iets hol, 
ingesneden, van buiten bekleed met witte, aangedrukte haren. De onderlip 
is afstaand, 3S-spletig met stompe lobben, de middenslip is grooter dan de 
zijslippen en omgekeerd hartvormig. De 4 meeldraden staan dicht bijeen 
en loopen evenwijdig, zij zijn na het stuiven niet naar beneden gebogen. 

De helmknopjes staan 2 aan 2 dichter bijeen, zijn onbehaard en hebben 
sterk uiteenwijkende hokjes, die met een gemeen- 
schappelijke, overlangsche spleet openspringen. De 
vruchtjes zijn rondachtig-stomp, zwartbruin. 6-9 dM. 
U. Juni—Herfst. 

Biologische bijzonderheden. De bloemen (fig. 296) 
zijn protrandrisch. De onderlip is van een honigmerk EL 
voorzien. Van de 7 mM lange kroonbuis is het HE 
bovenste 1 mM lange deel verwijd, zoodat alle Ballota nigra 
hommelsoorten en ook de honigbij honig kunnen ver- ten 

: DAD = 1 stand der voortplantings- 
zamelen. In het begin van den bloeitijd liggen de organen in een jongere, 2 
dan nog aaneensluitende stempeltakken achter de “dezelfde in een oudere bloem. 
helmknopjes. Hebben deze hun stuifmeel verloren, dan buigt zich de aan- 
groeiende stijl naar beneden en zijn de stempels geschikt voor opneming 

1) pannonicum — Hongaarsch. 2) peregrinum — vreemd. 3) van het Grieksche 

ballô: ik werp terug, om den onaangenamen, terugstootenden geur. 4) nigra — zwart. 

3) foetida —= stinkend. 

HEUKELs, Flora. II. 16 
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van stuifmeel. Zij worden nu door bezoekers het eerst aangeraakt en deze 
bewerken dus kruisbestuiving. 

Wordt het stuiïmeel niet door insecten weggehaald, dan blijft een groot 
deel er van tusschen de haren aan den rand der bovenlip hangen en de 
zich tusschen die haren neerbuigende onderste stempeltak wordt door dit 
stuifmeel bedekt, zoodat nu spontane zelfbestuiving plaats heeft. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt op onbebouwde, 
ruige plaatsen, in heggen en aan wegen, meest in de nabijheid van woningen 

in geheel Europa voor en is bij ons op allerlei gronden vrij algemeen. 

Volksnamen. In Noord-Overijsel heet de plant stinkende andoorn, in 
Utrecht en de Duinstreek heet zij stinkende ballote. 

25. Leonúrus !) Trn. 

L. Cardiaca®) L. Hartgespan (fig. 297). 
Uit den wortelstok komen bij deze plant vele stengels, die krachtig , 

rechtopstaand, meest vertakt en rugwaarts kort behaard zijn. De bladen 
zijn gesteeld, naar voren gekarteld-gezaagd, ver- 
spreid kort behaard, van boven donker-, van 
onderen lichtgroen, de onderste zijn rondachtig 
met hartvormigen voet, handvormig 5-spletig, 
de overige zijn in omtrek langwerpig-elliptisch 
tot lancetvormig en zijn 3-spletig tot 3-lobbig 

met wigvormigen voet. De onderste bladen ver— 

welken spoedig. 
De bijschermen zijn tamelijk rijkbloemig, zit— 

tend, korter dan de bladstelen, zij vormen vrij 
ver uiteenstaande schijnkransen. De schutblaadjes 
zijn lijnvormig en gewimperd. De bloemen zijn 
vrij klein, rose. De kelk is klokvormig, 5-nervig 

Hiei ia met 5 bijna gelijke tanden, die nauwelijks korter 
EE dan de buis zijn, de 2 onderste tanden zijn iets 

langer en teruggeslagen. De kelk staat tijdens den vruchttijd open. De 

bloemkroon is 2-lippig en steekt uit den kelk. Zij is van buiten dicht 

behaard, rose. In de buis zit een scheeve haarring. De bovenlip is gaat- 

randig, vlak, soms gewelfd, kaal. De onderlip is afstaand, 3-spletig, met 

ovale, stompe slippen, die zich alle ineenrollen, de middenslip is gaafrandig 

en iets grooter dan de zijslippen. De 4 meeldraden steken ver uit de 
bloemkroonbuis, staan dicht bijeen, zijn opstijgend, de voorste zijn langer. 
De helmknopjes staan 2 aan 2 dicht bijeen met tegenoverstaande hokjes, 

die zich met een gemeenschappelijke spleet openen. De vruchtjes (lig. 297) 
zijn aan den top ruw behaard, driehoekig, aan den top afgeknot met 

scherpe kanten. 3-9 dM. 2%. Juni—Augustus. 
Vaak vindt men aan de plant een pelorische topbloem (zie Linaria vulgaris). 
Bij de variëteit 4. gláber®) Abrom. et Scholz. is de stengel aan de kanten 

en zijn de bladen van onderen iets behaard, doch is de plant overigens 

kaal. De bloemkroon is daar van buiten dichtbehaard. 

1) van het Grieksche leôn: leeuw en oura: staart, hetgeen zou slaan op den vorm der 

bloeiwijze. 2) Cardiaca — hartpijnkruid. 5) glaber —= onbehaard. 
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Bij de variëteit 7. villósus !) Desf. zijn stengel en bladen kort en dicht 
wollig behaard. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in heggen, aan 
wegen en op ruige plaatsen in geheel Europa voor en is bij ons vrij zeld- 
zaam, doch op allerlei gronden gevonden. De var. £. is zeldzaam, de var. 

y. in Drente en bij Scheveningen gevonden. 

24. Seutellária®) L. Glidkruid. 

Kelk kort klokvormig met 2 gave, afgeronde lippen. Deze komen na den 

bloeitijd dichter bijeen. Ten slotte scheurt de kelk overlangs open en de 
bovenlip, die op den rug een uitstekende, afgeronde en holle schub draagt, 
valt af, terwijl de onderlip blijft staan. Bloemkroon 2-lippig, met ver uit- 
stekende buis, van binnen zonder haarring. Bovenlip helmachtig, drielobbig, 
onderlip gaaf. Helmknopjes behaard, die van de buitenste meeldraden 
l-hokkig, die van de binnenste 2-hokkig met bijna evenwijdige helmhokjes. 
Vruchtjes bijna bolrond, knobbelig. 

Bloemen blauw, violet of rose, meest alleenstaand, okselstandig, dus 

tegenover elkaar staand, maar naar eene zijde gekeerd. Bladen kort ge- 
steeld, althans aan den voet getand. Overblijvende, behaarde of bijna 
kale planten. 

Tabel tot het determineeren der soorten van het geslacht Scutellaria. 

A. Bloemen in een eindelingschen tros, grooter dan de schutbladen. Bladen grof gekarteld. 

Kelk klierachtig behaard. Bladen langgesteeld, eirond, langwerpig of driehoekig. 

S. Columnae /. Gussoni blz. 245. 

B. Bloemen alleenstaand in de bladoksels, evengroot als of kleiner dan de bladen. Kelk 

niet klierachtig behaard. Bladen verspreid getand. 

a. Bloemen vrij groot. Bloemstelen evenlang als of korter dan de kelk. Bloemkroon- 
buis boven den voet boogvormig naar boven gekromd. Bladen afgeknot hartvormig. 
Kelk kaal of kortbehaard . …. .… ; . … S, galericulata blz. 243. 

b. Bloemen klein. Bloemstelen langer dan de kelk. Bloemkeonbuis recht, aan den 

voet iets buikig. Bladen aan weerszijden aan den voet met 1-2 stompe tanden of 
gaafrandig. Kelk kort behaard . . .. nn en Mn ve Se Minors blz 2440 

S. galericulâta®) L. Glidkruid (fig. 208). 
Deze plant heeft een dunnen wortelstok met 

uitloopers en een rechtopstaanden of opstijgenden, 
enkelvoudigen of aan den voet vertakten stengel, 
die kaal of naar boven iets kortbehaard is. 
De bladen zijn 3-4 cM lang, kort gesteeld, lang- 
werpig-lancetvormig, naar beneden verwijderd 
gekarteld-gezaagd, afgeknot hartvormig, nooit 

duidelijk spiesvormig. 
De bloemen zijn vrij groot, staan meest in de 

oksels van gewone bladen, zijn korter dan deze 
en staan vrij ver uiteen, de bovenste bladen heb- 
ben meest geen bloemen in hunne oksels. Zij zijn 

De Scutellaria galericulata 

gesteeld, staan naar eene zijde gekeerd en hebben Fig. 208. 
priemvormige schutblaadjes, die korter dan de 

ges Ei De kelk (fig. 2098) is 2-lippig, kaal of kort behaard, zonder 

1) villosus = donzig. 2) van scutella: schoteltje, naar het napvormig aanhangsel 

aan de bovenlip van den kelk. 3) galericulata = helmvormig. 
16% 
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klieren, hij heeft gave en stompe lippen. De bloemkroon (fig. 298) is blauw- 

violet, zeer zelden roodachtig of wit, vrij groot (10-15 mM), 5-6 maal 

zoolang als de kelk. De buis is aan den voet bijna rechthoekig gekromd. 

Van de bovenlip is de middenslip het grootst, de onderlip is neergebogen 

en heeft een witte vlek met 3 donkerviolette lijnen. De vruchtjes zijn rond- 

achtig. 1,5-45 dM. 2. Juni—September. 

Biologische bijzonderheden. De middenslip der bovenlip heeft zijdelings 

2 diepe vouwen, die een smalle, zijdelings samengedrukte groeve vormen 

(fig. 299), waarheen een smalle toegang voert, die 

Ne DE de helmknopjes en de stempels omsluit. Die smalle 

GS hd toegang dient misschien voor vlinderslurven. De 
’ beide zijlobben van de bovenlip liggen dicht over 

EE EEN de onderlip, zoodat er daar een tweede ingang in 
galericulata, van voren gezien. de bloem ontstaat. 

Ere Bezoekende bijen drijven hun kop en voorborststuk 
„id yjinderdeur, Jd hom- ‚j de bloem, waarbij zij de plooien der bovenlip zoo 

sterk verwijden, dat zij er in kunnen dringen. Daar- 
door komt de bovenlip naar beneden en de helmknopjes en de stempels, 
die nu ook al geschikt zijn voor de bestuiving, worden op het lichaam der 

bij gedrukt. Er is nu evenveel kans op kruis- als op zelfbestuiving. Daar 
de neergebogen stijltop vóór de helmknopjes der kortere meeldraden ligt, 

is ook spontane zelfbestuiving mogelijk. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt aan waterkanten 

in geheel Europa voor en is bij ons algemeen. 

Volksnamen. In Friesland, Utrecht en in de Duinstreek heet de plant 
glidkruid, in West-Friesland en in Utrecht blauwe godsgenade en bij Aals- 

meer hengelkruid. 

S. minor!) t. Klein glidkruid (fig. 300). 
Deze plant is bijna onbehaard. De wortelstok is vrij dik, de stengel 

echter dun, rechtopstaand, meestal van den voet 
af vertakt. De bladen zijn kort gesteeld, 2-3 
cM lang, de onderste zijn eirond, de hoogere 
lancetvormig en hebben aan den voet aan weers- 
zijden 1-2 stompe tanden, waardoor zij wat 
spiesvormig lijken, soms ook zijn zij geheel 

gaafrandig. 
De bloemen zijn gesteeld, klein, staan alleen 

in de bladoksels en de beide tegenover elkaar 
staande zijn meest naar eene zijde gekeerd. De 
kelk (fg. 300) is kort zacht behaard, zonder 
klieren. De bloemkroon (fig. 300) is vuilrose, 

NE ee 6-8 mM lang, nauwelijks 3 maal zoo lang als 
Fig. 300. de kelk. Zij heeft een rechte buis, die aan den 

a bloemkroon, b kelk. voet een weinig gezwollen is. De bovenlip is 3-sple- 
tig, de middenlob is 2-spletig, de onderlip is neergebogen, vlak en 3-lobbig, 
de middenlob is iets breeder en vlak vitgerand. 7-22 cM. 2. Juni—October. 

Krachtige exemplaren dezer soort gelijken, vooral in uitgebloeiden toe- 
stand, op Lythrum hyssopifolia, doch onderscheiden zich van deze o.a. door 

de langgesteelde bloemen. 

Il) minor =—= klein. 
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Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in veenachtige 

gronden en op vochtige plaatsen in heidegronden in West- en Midden- 

Europa voor en is bij ons vrij zeldzaam. 

S. Colúmnae ') All. var. /. Gussóni “) Ten. Trosglidkruid 

(fig. 301). 
Deze plant is geheel behaard, aan den top klierachtig. Zij 

heeft een rechtopgaanden, niet of weinig vertakten stengel. 

De bladen zijn groot, langgesteeld, eirond-langwerpig of drie- 

hoekig, met hartvormigen of afgeknotten voet, tot aan den 

top grof gekarteld. 
De bloemen zijn purperviolet, groot en staan in een ein- 

delingschen, verlengden, schralen tros, die klierachtig behaard 

is en naar eene zijde is gekeerd. De schutblaadjes zijn 

klein, lancetvormig, groen, kort gesteeld, korter dan de kelk. 

De kelk is klierachtig behaard. De bloemkroon is 2-3 cM 

lang, sterk uit den kelk stekend, klierachtig behaard, de buis 
is dicht bij den voet gekromd. 2,5-6 dM. >. Juni, Juli. Sn eee 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant behoort P. Gussoni 
thuis in het gebied der Middellandsche Zee en is bij ons wel Fig. 301. 

als sierplant gekeekt. In de omgeving van Bloemendaal ís zij op een paar plaatsen ver- 

wilderd gevonden. 

25. Branélla®) Trn. (Prunélla L.). Brunel. 

Kelk buis-klokvormig met 10 vertakte nerven en 2 na den bloeitijd tegen- 
over elkaar liggende lippen. Bovenlip vlak, afgeknot, met 3 korte tanden, 
onderlip met 2 lancetvormige lobben. Bloemkroon 2-lippig met breede, 
een weinig uit den kelk stekende buis, die boven den voet wat is samen- 
gesnoerd en van binnen een haarring draagt. Bovenlip rechtopstaand, 

helmvormig, zijdelings samengedrukt, gaaf, onderlip met 3 stompe lobben, 
de middelste grooter, rondachtig, verdiept, gekarteld. Meeldraden 4, even- 
wijdig loopend en dicht bijeen onder den helm, uit de buis der bloemkroon 
stekend. Helmdraden onder den top met een tand. Hokjes geheel uiteen- 
wijkend. Vruchtjes langwerpig, glad, aan den top afgerond. 

Bloemen blauw, violet of witachtig, in 3-bloemige bijschermen, die in de 

oksels van bijna cirkelronde, plotseling genaald toegespitste schutbladen 
staan, die evenals de kelk perkamentachtig, netaderig en meest gewimperd 
zijn. Die bijschermen vormen schijnkransen, die tot een dichte, eindelingsche, 
eironde of langwerpige schijnaar zijn opeengehoopt. Bladen gaaf, ingesneden 
getand of vindeelig. Overblijvende of tweejarige planten. 

Vaak komen op dezelfde plant met tweeslachtige bloemen ook vrouwe- 
lijke voor, soms zijn er ook vrouwelijke planten. 

Tabel tot het determineeren der soorten van het geslacht Brunella. 

A. Tanden der langere meeldraden priemvormig, recht . . . … …. B. vulgaris blz. 245. 

B. Tand der langere meeldraden naar boven gebogen . . . . … . . B. alba blz. 247. 

B. vulgárls®) L. Brunel (fig. 302). 
Deze plant is kaal of vooral naar boven kortbehaard. De wortelstok is 

1) Columnae —= Columna’s. 2) Gussoni — Gussone’s. 3) van een keelziekte, 

in het Duitsch Braüne geheeten, omdat de plant als geneesmiddel daartegen gebruikt werd, 

waarschijnlijk omdat de bloemkelken bruin waren. Zij, die Prunella schrijven, leiden dit 

af van Prunus: pruim, om de overeenkomst der bladen met die van Prunus spinosa. 

1) vulgaris —= gewoon. 
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kort, meest boven den grond vertakt, daaruit komen bloeiende en niet 

bloeiende, opstijgende, los bebladerde stengels. De bladen zijn gesteeld, 
2 cM breed, langwerpig-eirond tot langwerpig- 
lancetvormig, vooral aan den voet getand of anders 
gaafrandig. De schijnaar wordt meest door een 
paar zittende gewone bladen gesteund. De schut- 
bladen zijn rondachtig-niervormig, toegespitst, be- 
haard, vaak gekleurd. De kelk (fig. 302) is duidelijk 
2-lippig, een weinig stijf behaard, de bovenlip 
heeft 3 weinig opvallende tanden, waarvan de 
breede middelste bijna afgeknot, doch plotseling 
toegespitst is, de onderlip is echter tot het midden 
gespleten in 2 fijn behaarde slippen. De kelk is 
tijdens den vruchttijd door de samengedrukte lippen 

nne gesloten. De bloemkroon is lila, violet of rood- 
Fig. 302. achtig, zelden wit, 10-14 mM lang, hoogstens 

dubbel zoolang als de kelk, de kroonbuis verwijdt 
zich geleidelijk. en draagt van binnen een haarring, de onderlip is stomp 
3-lobbig. De tand der langere helmdraden is priemvormig, recht. De 
vruchtjes zijn langwerpig-elliptisch, zwak driezijdig. 7-45 cM. 2. Mei— Herfst. 

De variëteit 5. pínnatifida') Pers. (B. laciniáta L.) heeft vinspletige bladen. 

Biologische bijzonderheden. De kroonbuis is hier meest 7-8 mM lang. 

De helmknopjes (fig. 303) staan in 2 rijen achter elkaar 
onder de bovenlip. De langere helmdraden hebben onder 
het helmknopje een spitsen, naar buiten gekeerden tand, 
die met zijn vrije uiteinde tegen de gewelfde vlakte der 
bovenlip ligt. Daardoor wordt aan de naar beneden 
geopende helmknopjes dien stand ter zijde van de in 
het middenvlak liggende stijltakken verzekerd, die het 

Ee meest gunstig is, om bezoekende insecten in de gelegen- 
Fig. 303. heid te stellen ze aan te raken. De kortere helmdraden 

1 tweeslachtige bloem, hebben ook ieder een tand voor hetzelfde doel, doch 

Ste deel van venTanseren deze is veel korter. De rug van den hommel raakt bij 
ga een korteren meel- het bezoeken der bloem eerst de stempelpapillen van 

den ondersten stijltak, die het verst naar beneden uit- 
steekt, aan en ontvangt daarna stuifmeel, zoodat in dit geval kruisbestuiving 

verzekerd is. 
Bij vochtig weer maken de vruchtkelken bewegingen, die het uitstrooien 

der deelvruchtjes vergemakkelijken, terwijl zij bij droog weer gesloten 
blijven. Zij worden daardoor verspreid op een tijd, die het meest gunstig 
voor ontkieming is. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in wei- en 
bouwland, aan wegen en dijken in geheel Europa voor en is bij ons alge- 
meen. De var. is in 1836 bij Werkendam gevonden. 

Volksnamen. Behalve den naam brunel, die veel gebruikt wordt, hoort 

men ook de namen kikkertsbloem, wilde balsem, tongerbloem en stinkende 
balsem in Friesland, bijenkorfje in West-Friesland en hondsdraf op Walcheren. 

1) pinnatifida — vinspletig. 
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B. álba!) Pall. Witte brunel (fig. 304). 
Deze soort is sterker behaard dan B. vulgaris. Uit den wortelstok komen rechtopstaande 

of opstijgende, los bebladerde stengels. De bladen zijn langer en smaller dan bij B. vul- 

garis. De wortelbladen zijn langwerpig-elliptisch, de stengel- 

bladen zijn meest vinspletig, alle zijn gesteeld, het bovenste 

paar omgeeft de aar. 
De schijnaar is eirond of langwerpig met vliezige, cirkel- 

ronde schutbladen. De kelk (fig. 304) is stijf behaard, de 
bovenlip heeft 3 weinig opvallende tanden, waarvan de 
middelste zeer breed afgeknot en plotseling toegespitst is, 

de onderlip is tot het midden gespleten in 2 lancetvormige, 

sterk behaarde (door witte, afstaande haren) slippen. De 

tanden der bovenlip zijn duidelijker dan bij B. vulgaris. De 
bloemkroon is geelachtig wit, zelden lichtpurper, ongeveer 
15 mM lang en steekt een weinig uit den kelk. De boven- 

lip is uitgerand, de onderlip diep 3-spletig met fijn gekartelde, 
breedere middenlob. De tanden der langere meeldraden zijn 

priemvormig, aan den top van deze naar boven gebogen. 

5-15 cM. %. Juli, Augustus. 
À 7 5 Brunella alba 

Voorkomen ín Europa en in Nederland. De plant komt Fig. 304. 
op droge, dorre plaatsen, vooral op kalkgrond, in geheel 
Europa voor. Bij ons is zij alleen aangevoerd gevonden bij Rotterdam en bij Venlo. 

26. Ajúga)L. Zenegroen. 

Kelk klokvormig, met 5 bijna gelijke tanden. Bloemkroon zoo goed als 
eenlippig, van binnen met een haarring. Bovenlip bijna ontbrekend, iets 

uitgerand, onderlip uitgespreid, 3-spletig, de zijslippen langwerpig, de 
middenslip grooter, omgekeerd hartvormig. Meeldraden 4, tweemachtig, 

dicht bijeen, opstijgend, onder de bovenlip uitstekend, de voorste langer. 
Helmhokjes uitgespreid, ten slotte samenvloeiend. Stijl blijvend. Vruchtjes 

rond-omgekeerd eirond, glad, netvormig gerimpeld. 
Bloemen blauw, purper, geel, zelden wit, okselstandig of in een einde- 

lingsche, bebladerde aar. Bladen enkelvoudig, soms gedeeld. Min of meer 
behaarde, vrij lage planten. 

Tabel tot het determineeren der soorten van het geslacht Ajuga. 

A. Bijschermen 3- en meerbloemig, in de oksels van meer of minder tot schutbladen ver- 

vormde, vaak gekleurde bladen, tot een meer of minder dichte, eindelingsche schijnaar 

opeengehoopt. Stengel meest onvertakt. 
a. Stengel aan den voet met bebladerde uitloopers. Wortelbladen groot, blijvend, 

langgesteeld. Stengelbladen vrij ver van elkaar. Schutbladen ongedeeld, de 

bovenste kleiner dan de bloemen. Schijnaar aan den voet afgebroken. 
A. reptans biz. 248. 

b. Uitloopers ontbrekend. 
aa. Wortelbladen in een roset, in een korten, breeden steel versmald. Schut- 

bladen bijna of geheel gaafrandig, de bovenste nog dubbel zoolang als de 

bloemen. Schijnaar bijna aan den voet van den stengel beginnend, eerst zeer 
dicht, vierkant . . . . … A. pyramidalis blz. 249. 

bb. Wortelbladen anpeesteeld. fijdens ‘den ‘bloeitijd meest niet meer aanwezig. 

Middelste schutbladen min of meer spits, 3-lobbig, de bovenste korter dan 

de bloemen. Schijnaar vrij los . … . … A. genevensis biz. 248. 
B. Bloemen alleenstaand in de bladoksels. Hoogere bladen 3-deelig met lijnvormige 
zl TTO est 

5) alba — wit. 2) Bij Scribonius Largus gebruikt als een verbastering van het door 
Plinius gebruikte woord abiga, dat wel van abigere: afdrijven zal moeten worden afgeleid 
(abiga werd oorspronkelijk voor den sevenboom gebruikt). Volgens anderen moet het van 

het Grieksche aguios: zwak in de gewrichten, worden afgeleid, omdat Ajuga chamaepitys 

als middel tegen jicht diende. 
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A réptans!)L. Zenegroen. (fig. 305). 
Deze plant heeft geen geur. Zij heeft een wortelstok met vele bebladerde, 

kruipende, bovenaardsche uitloopers. De stengel is rechtopstaand, niet 
vertakt, afwisselend 2-rijig behaard, overigens 
evenals de rest der plant kaal. De wortelbladen 
zijn groot, blijvend, evenals de kleinere der 
uitloopers langgesteeld, spatelvormig en verwij- 
derd getand. De stengelbladen staan vrij ver 
uiteen, zijn klein, kort gesteeld, ovaal of omge- 
keerd eirond, gaan geleidelijk over in de onge- 
deelde schutbladen, waarvan de bovenste korter 

zijn dan de bloemen. 

De bloemen vormen een vrij losse schijnaar, 
die aan den voet is afgebroken. De schutbladen 
zijn omgekeerd eirond, gaaf of iets gekarteld, 
soms blauwachtig. De kelk (fig. 305) is behaard, 

NE Ei kort 5-tandig, met driehoekige tanden, die even- 
lang als de buis zijn. De bloemkroon is blauw, 

zelden rose of wit. De bijna ontbrekende bovenlip is 2-spletig, de onder- 
lip lang, 3-lobbig met ingesneden middenlob. De vruchtjes zijn kaal, klein, 
rondachtig. 7-30 cM. 2. April—Juni. 

Biologische bijzonderheden. De meest homogame bloemen hebben een 
kroonbuis van 9 mM lengte, waarvan de onderste 2!/, mM buikig verwijd 
zijn, daar wordt de honig bewaard. De helmknopjes en stempels steken 
vrij uit, het stuifmeel is door de schutbladen der hoogere bloemen tegen 
regen beschut. 

De onderste stijltak steunt op de dicht tegen elkaar liggende helmknopjes 

der beide kortere meeldraden. Hij wordt dus, althans zoo kleine bijen, 

die de meeldraden niet met geweld uit elkaar drukken, een bezoek aan de 

bloem brengen, eerst niet aangeraakt, terwijl de bezoekers wel stuifmeel 

op hun rug krijgen, dat uit de helmknopjes, die hunne opengesprongen 

vlakten naar beneden en voren gekeerd hebben, te voorschijn komt. Later 
treden de meeldraden iets meer uit elkaar en de stijl zakt er nu tusschen 
door naar beneden, zoodat de onderste stijltak nu in den ingang der bloem 
staat en dus door de bezoekers, die uit jongere bloemen komen, bestoven 
wordt, eer zij in deze bloemen de helmknopjes aanraken. Zoo is bij insecten- 
bezoek kruisbestuiving vrijwel verzekerd. Blijven de insecten weg, dan 
heeft er vaak spontane zelfbestuiving plaats, doordat het stuifmeel, dat aan 
de onderzijde der helmknopjes zit, in aanraking komt met den stijltop, als 
deze er tusschen door glijdt. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt op begraasde, 
vochtige plaatsen en in duinpannen, vooral in Midden- en Noord-Europa 
voor. Zij is bij ons algemeen, het meest op zandgrond en löss, weinig op 
veengrond. 

Volksnaam. In Oost-Drente noemt men de plant kattestarten. 

A. genevênsis®) L. Heide zenegroen (fig. 306). 
Deze plant is dicht behaard en riekt niet. De wortelstok heeft geen uitloopers, doch is 

wel van knopjes voorzien. De stengels zijn rechtopstaand, niet vertakt, rondom wollig 

1) reptans — kruipend. 2) genevensis — Geneefsch. 
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behaard. De wortelbladen staan meest rechtop, zijn langwerpig-elliptisch of bijna spatel- 

vormig, gekarteld, langgesteeld en zijn meest tijdens den bloeitijd niet meer aanwezig. De 

onderste stengelbladen zijn langwerpig, wigvormig in den 

steel versmald of zittend, staan vrij ver uiteen, de bovenste 

bladen zijn ongesteeld, korter, breeder, ingesneden gekarteld 

en gaan geleidelijk in de schutbladen over, waarvan de 

middelste meer of minder spits, 3-lobbig zijn, terwijl de 

bovenste niet zoo lang zijn als de bloemen. 

De bloemen vormen een lange, vrij losse schijnaar, die 

aan den voet afgebroken is. De schutbladen zijn soms blauw- 

achtig. De kelk (fig. 306) is behaard en is tot over het mid- 

den gesplitst in 5 tamelijk gelijke, lancetvormige tanden, die 

langer dan de buis zijn. De bloemkroon is blauw, soms 

rose, zelden roodachtig lila of wit. Zij heeft een korte, 

stompe, 2-lobbige boven- en een breede, drielobbige onder- 
lip, waarvan de middenlob het grootst en omgekeerd hart- 

vormig is, terwijl de zijlobben smal en stomp zijn en afstaan. 

De vruchtjes zijn eirond, met iets scheef afgeknotten voet, 

bruin, met netachtige groefjes. 5-30 cM. 4. Mei, Juni, En 
vaak weer in Augustus—October. RE, 

De herfstvormen dezer plant zijn vaak minder lang behaard en herinneren door de aan- 

wezige wortelbladen en den pyramidalen groei aan A. pyramidalis, zijn echter door de 

opgegeven kenmerken steeds te onderscheiden. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt op droge plaatsen vooral op 
kalkgrond in geheel Europa voor, doch is bij ons alleen bij Sittard en Gronsveld gevonden. 

A. pyramidátis!) L. Pyramide-zenegroen (fig. 307). 
Deze soort heeft geen geur en is meest kortbehaard. De wortelstok heeft geen uitloopers, 

de stengel is stijf rechtopstaand, onvertakt, rondom behaard. 

De wortelbladen vormen een roset, zijn tegen den bodem 
aangedrukt, ovaal of omgekeerd eirond, gekarteld of gaaf- 

randig, in een korten, breeden steel versmald. De stengel 

bladen zijn veel kleiner, zittend, staan dicht bijeen en gaan 

geleidelijk over in de ongedeelde, meest bijna of geheel 

gaafrandige schutbladen, waarvan de bovenste nog dubbel 

zoo lang als de bloemen zijn. 

De bloemen vormen een vierhoekige, pyramidale, gesloten 

schijnaar. Deze begint bijna aan den voet van den stengel 

en is eerst zeer dicht, later veel losser. De schutbladen zijn 

vaak roodachtig. De kelk (fig. 307) is behaard, heeft lancet- 

vormige tanden, die 3 maal zoo lang als de buis zijn. De 

bloemkroon is lichtblauw, kleiner dan bij A. reptans en 

A. genevensis. 7-30 cM. 4. Mei, Juni. 
Deze soort staat vrij wel tusschen A. genevensis en A. rep- 

tans in. In bloeiwijze, kleur der bloemkroon en lengte der Ajuga pyramidalis 
schutbladen komt zij meer met A. reptans overeen, door den Fig. 307. 
rechtopstaanden stengel zonder uitloopers met A. genevensis. 
Zij is echter grooter en krachtiger dan beide, vooral zijn ook de bladachtige deelen grooter. 

Zij heeft werkelijk een pyramidalen vorm door de vrij regelmatig in lengte afnemende bladen. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt op grazige en beschaduwde 
plaatsen, vooral in bergstreken, het meest in Noord- en Midden-Europa voor en Is bij ons 

alleen te Leiden in den Hortus aangevoerd waargenomen. 

A. chamaepitys °?) Schreb. Akkerzenegroen (fig. 308). 
Deze soort is sterk riekend en dicht behaard. Zij heeft een penwortel en een vaak rood- 

achtigen, aan den voet meest in verscheiden opstijgende takken verdeelden stengel, die 

afwisselend, 2-rijig wollig behaard is en van den voet af bloemen draagt. De onderste 
bladen zijn lijnvormig, de overige 3-deelig met lijnvormige, gaafrandige slippen, de onderste 

zijn gesteeld, de bovenste zittend. 

1) pyramidalis — pyramidaal. 2) chamaepitys = dwergspar. 
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De bloemen zijn okselstandig, staan in paren bijeen en zijn korter dan de schutbladen, 

zij vormen samen een losse, bijna van den voet der takken af beginnende, schijnaar. De 

kelk is ruw behaard met een weinig ongelijke, lancetvormige 

tanden, die evenlang als de buis zijn. De bloemkroon is 

citroengeel en heeft een smalle, nauwelijks uit den kelk 
stekende buis. De bovenlip is zeer kort, nauwelijks 2-lobbig, 

de onderlip daarentegen groot, 3-lobbig met 2 kortere zij- 
lobben en een groote, 2-lobbige middenslip. De vruchtjes 
zijn bruin, scheef omgekeerd eirond, netvormig rimpelig. 

5-20 cM. ©, ook OO. De eenjarige bloeien in Juli—Herfst, 

de tweejarige in Mei, Juni. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt 

op zonnige, dorre plaatsen, vooral op kalkgrond in berg- 

streken in Midden- en Zuid-Europa voor. Bij ons is zij bij 
Maastricht en op den Sint-Pietersberg gevonden en verder 
aangevoerd bij Deventer. 

ee 27. Teúerium!) L. Gamander. 
ig. : 

Kelk buis- of klokvormig met 5 bijna gelijke 
tanden, zeldzamer 2-lippig. Bloemkroon meest afvallend, eenlippig met 

korte buis, zonder haarring. Bovenlip schijnbaar ontbrekend, maar in 

werkelijkheid gevormd door 2 kleine lobben, die naar de onderlip gekeerd 
zijn, zoodat deze 5-lobbig is. De middenlob is het grootst, is afgerond en 
vaak verdiept. Meeldraden 4, 2-machtig, dicht bijeen. opstijgend, sterk 
uitstekend tusschen de 2 bovenste lobben. De voorste meeldraden zijn het 

langst. De helmhokjes vloeien samen. Vruchtjes eirond, rimpelig of bijna glad. 
Bloemen purper, geel, wit of blauw, okselstandig of in trossen of ein- 

delingsche hoofdjes. Bladen al of niet ingesneden. Kruidachtige of houtige, 

min of meer aromatisch riekende planten. 

Biologische bijzonderheid. Een galwesp, Lactomelopus Teucrii, veroor- 
zaakt aan de Teucriumsoorten, vooral aan T. Scordium gallen, die den 

vorm van een knop of van een kleinen bol hebben. De galmug legt nl. 
hare eieren in een bloemknop, de larven leven in de holte van een der 
deelen van het vruchtbeginsel en de bloemkroon opent zich niet, doch blijft 
een kapje over de larvenkamer vormen. 

Tabel tot het determineeren der soorten van het geslacht Teucrium. 

A. Bloemen alleenstaand in de oksels van kleine schutbladen, tot vrij losse eind- en oksel- 

standige aren vereenigd. Kelk 2-lippig met ongedeelde bovenlip en 4-tandige onderlip. 

Bladen langwerpig-eirond of langwerpig met hartvormigen voet. Bovenlip van den kelk 
breed eirond. Bloemkroonbuis uit den kelk stekend. Deelvruchtjes glad. 

T. Seorodonia blz. 251. 

B. Bloemen 2-3 bijeen, in de oksels van gewone bladen of grootere schutbladen. Kelk 
S-tandig, aan den voet van voren met een knobbel. Deelvruchtjes rimpelig. 

a. Niet overblijvend. Bladen dubbel vinspletig, gesteeld. . . . T. Botrys blz. 251. 

b. Overblijvend. Bladen grof- tot bijna vinspletig gekarteld. 
aa. Wortelstok kruipend, met uitloopers. Bladen zittend, langwerpig tot lang- 

werpig-lancetvormig, de onderste met afgeronden voet, de hoogere met wig- 

vormig versmalden voet en gaafrandig . . . . . . …. T. Seordium blz. 252. 

bb. Half heestervormig met lange, gele uitloopers. Bladen ovaal tot langwerpig, 

in den korten steel wigvormig versmald, stomp, ingesneden gekarteld. 

T. Chamaedrys blz. 252. 

1) Waarschijnlijk naar Teucros (of Teucer), zoon van Telamon, broeder van Ajax, een 
der vorsten van Troje, die de goede eigenschappen dezer planten zou hebben ontdekt. 
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T. Scorodónia!) L. Wilde salie (fig. 309). 
Deze plant is kortbehaard. Zij heeft een wortelstok, waaruit 1 of meer 

rechtopstaande stengels komen, die meest bloemdragende takken hebben. 
De bladen staan vrij ver uiteen, zijn gesteeld, 
hebben een hartvormigen voet, zijn langwerpig- 
eirond of langwerpig, stomp, ongelijk gekarteld, 
rimpelig, van onderen bleekgroen. 

De bloemen zijn gesteeld, staan alleen en vormen 
samen lange, eindelingsche, dunne, eenzijdige 
schijntrossen. De schutblaadjes zijn ruitvormig, 
zeer klein, de bovenste zijn weinig langer dan de 
bloemsteel. De kelk (fig. 309) is buikig klokvormig, 
bijna onbehaard, groen, netvormig geaderd, 2-lip- 
pig, de bovenlip is ongedeeld, breed eirond, kort 
toegespitst en rugwaarts gebogen, de onderlip heeft 
4 kleine tanden. De bloemkroon is lichtgroenachtig EE 
geel, de buis is langer dan de kelk, van buiten a an 
behaard, de middenlob der 3-lobbige onderlip hangt 

neer en is iets uitgehold. De helmknopjes zijn violet. De deelvruchtjes 

zijn glad. 3-6 dM. X. Juli, Augustus. 
Op zonnige standplaatsen is de stengel donkerrood aangeloopen. 

Pean in 

Biologische bijzonderheden. De kroonbuis is 9-10 mM lang (fig. 310) en 

vaak wel tot 4 mM met honig gevuld. De 
helmknopjes en de stempels steken naar buiten 

uit. De stempels staan eerst achter de helm-- 

knopjes, dus worden de laatste door insecten 
eerst alleen aangeraakt. Daarna buigen zij 

zich naar boven en daarna naar achteren, 

terwijl de stijl naar voren komt, zoodat de 
zich nu verder openende takken de plaats in- 

Teucrium Scorodonia 
nemen, waar eerst de helmknopjes stonden. Fig. 310. 
Kruisbestuiving is dus vrij zeker. Het zijn 3 bloem in den eersten toestand, 
vooral bijen, die de bestuiving bewerken. Bij Ze dtzelide in het begin van den 
uitblijvend insectenbezoek heeft bij uitzonde- ,!/ dezelfde aan het einde van den 

7 tweeden toestand. 
ring zelfbestuiving plaats, doordat soms de 
stempels de nog met stuifmeel bedekte helmknopjes aanraken. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in bosschen en 

op beschaduwde plaatsen op zandgrond in West- en Midden-Europa voor 

en is bij ons vrij algemeen. 

T. Bótrys®) L. Trosgamander (fig. 311). 
Deze plant komt in uiterlijk zeer overeen met T. Scorodonia. Zij is lichtgroen en heeft 

een sterk aromatischen geur. Zij is klierachtig kortbehaard en door langere haren wollig. 

Uit den penwortel komt een rechtopstaande stengel, die vaak reeds bij den voet vertakt is 

en rechtopstaande of opstijgende takken draagt. Hij is verwijderd bebladerd. De bladen 

zijn gesteeld, in omtrek eirond, dubbel vindeelig met lijnvormig-langwerpige slippen, de 

bloemen dragende zijn vindeelig. 
De bloemen zijn gesteeld, okselstandig en staan in meest 3-bloemige bloeiwijzen. De 

kelk (fig. 311) is klierachtig behaard, buisvormig, iets buikig, sterk knobbelig, aan den voet 

1) Scorodonia — knoflookkruid. 2) Botrys —= tros. 
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beneden netvormig geaderd met driehoekige, spitse tanden, die korter dan de buis zijn. 

De bloemkroon (fig. 311) is vuilrose (de middenslip der onderlip is echter geelachtig), 

Teucrium Botrys 

le Sns 

zelden wit, van buiten behaard. De onderlip is bijna 3-sple- 
tig, de middenslip is veel breeder en iets gekarteld, de overige 

vormen korte, spitse tanden. De vruchtjes zijn kastanje- 

bruin, bijna halfbolrond, iets rimpelig. 7-60 cM. ©O. Juli— 
Herfst. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt op 

steenachtige kalkheuvels in Midden- en Zuid-Europa voor en 

is bij ons bij Zwolle(?®), Heerewaarden, Gulpen, Vaals en 

Etenaken gevonden. Op de beide eerstgenoemde plaatsen zal 
de plant wel zijn aangevoerd. 

T. Seórdium!) L. Watergamander (fig. 312). 
Deze geheele plant is vaak roodachtig aangeloopen. Zij 

riekt naar knoflook en smaakt zeer bitter. Zij is behaard en 

heeft een kruipenden wortelstok met uitloopers. De stengel 
is meest uit den kruipenden, wortelenden voet opstijgend, 

vaak aan den voet vertakt. De bladen zijn zittend, langwerpig 

tot langwerpig-lancetvormig, grof gekarteld, de onderste heb- 
ben een afgeronden voet, de bovenste een wigvormigen voet en zijn gaafrandig. 

De bloemen zijn gesteeld, okselstandig en vormen meest 
2-bloemige bloeiwijzen. 

September. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt op 
vochtige en moerassige plaatsen, ook in duinpannen in Mid- 

den- en Noord-Europa voor. 

dam, Maastricht, Zevenaar, Borculo en op Oost-Voorne ge- 
vonden. 

De kelk (fig. 312) is behaard, buis- 

klokvormig, aan den voet bultig, niet netvormig geaderd en 

heeft lancetvormige, gelijke tanden, die korter zijn dan de 

buis. De bloemkroon (fig. 312) is lichtpurper, heeft een iets 
gekromde buis, de onderlip hangt neer en is 5-deelig. De 

middenslip is het grootst en is 3-lobbig met kleinere zijlobben, 

de 4 zijslippen zijn spits, de 2 het dichtst bij de keel staande 

zijn gewimperd. De vruchtjes zijn kaal. 15-45 cM. %. Juli— 

Bij ons is zij bij Lisse, Leer- 

T. Chamaédrys®) L. Gamander (fig. 313). Teucrium Scordium 
Deze plant is half heesterachtig en heeft een wortelstok met 

Fig. 312. 

lange, gele uitloopers. Er zijn vele, dunne, aan den voet liggende, doch naar boven, evenals 

Teucrium Chamaedrys 

Fig. 313. 

de takken, opstijgende stengels, die kortbehaard zijn (soms 

geheel, soms ook 2-rijig behaard). De bladen zijn iets stijf, 

ovaal tot langwerpig, wigvormig in den korten steel versmald, 
stomp, ingesneden gekarteld (zij komen in vorm met een 
klein eikenblaadje overeen), van boven glanzend, eenigszins 

kort behaard, van onderen grijsschilferig. 
De bloemen zijn bijna zittend, zij vormen 3-bloemige bloei- 

wijzen, die in de oksels van meest bruinrood gekleurde schut- 

bladen zitten en in de bovenste helft van den stengel een 

bebladerde, eenzijdige schijnaar vormen. De kelk (fig. 313) is 

roodachtig, behaard, klokvormig, aan den voet iets bultig en 

heeft 5 lancetvormige, bijna gelijke tanden, die korter dan de 
buis zijn. De bloemkroon is purper, zelden wit, met een 

5-spletige onderlip. De middenslip is het grootst en heeft 
3 vlakke slippen, de 4 zijslippen zijn spits, die, welke het 

dichtst bij de keel liggen, zijn gewimperd. De vruchtjes zijn 

onbehaard. 15-30 cM. %—bh. Juli—September. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant groeit op dorre kalkheuvels in Midden- 

en Zuid-Europa. Bij ons is zij vermeld als in Friesland te zijn gevonden, verder bij 

Maastricht en in het Haagsche bosch. 

1) Scordium — knoflookkruid. 2) Chamaedrys —= gamander. 
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Familie 96. Lentibulariaceae Rich. 

Overblijvende planten, in het water of op vochtige plaatsen levend en 

geschikt om diertjes te verteren door middel van hunne bladen. Bladen 
wortelstandig of verspreid, gaafrandig of fijn ingesneden, zonder steun- 
bladen. Bloemen symmetrisch, violet, wit- of geelachtig, alleenstaand 
of in trossen aan den top van lange bloemstengels. Kelk blijvend, 2-5- 

deelig. Bloemkroon 1-bladig, 2-lippig, afvallend. Onderlip in een spoor 
verlengd. Meeldraden 2, ingeplant aan den voet der bovenlip, zijdelings 

samenneigend met 1-hokkige helmknopjes. Vruchtbeginsel bovenstandig, 
uit 2 vruchtbladen gevormd, met een zeer korten stijl en 2-lobbigen stempel, 
waarvan de achterste lob weinig ontwikkeld is, doch de voorste scheef ís 
en zich na den bloeitijd naar achteren over den stijl terugslaat. Vrucht een 
eenhokkige doosvrucht, met bolronden zaaddrager en vele, kleine, zittende 

zaden zonder kiemwit. 

Voorkomen. De planten zijn alle water- of moerasplanten. 

Tabel tot het determineeren der geslachten der Lentibulariaceae. 

A. Kelk bijna 2-lippig, 5-spletig. Bovenlip S-spletig, onderlip korter, 2-deelig. Keel der 

violette bloemkroon open, gebaard. Bovenlip 2-spletig, korter dan de 3-spletige onder- 

lip. Helmknopjes dicht bijeen, overdwars openspringend. Doosvrucht 2-kleppig. 

Wortels aanwezig …. .… N „ … Pinguicula blz. 253. 

B. Kelk diep 2-lippig met ongedeelde lippen. Buis ‘der gele bloemkroon zeer kort. Ver- 

hemelte uitstekend. Onderlip langer dan de bovenlip, ongedeeld. Helmknopjes meest 

aan elkaar verbonden, met een overlangsche spleet openspringend. Vrucht onregelmatig 

openscheurend. Wortels ontbrekend. Waterplant . . . . . . Utricularia blz. 254. 

1. Pinguícula!) Trn. 

P. vulgáris?) L. Vetblad (fig. 314). 
Deze plant heeft een vezeligen wortelstok en een wortelroset van bladen 

en 1—2, soms 3—4 onbehaarde of behaarde, dunne bloemstengels, die aan 

den top een bloem dragen. Zij zijn naar boven 
klierachtig behaard en veel langer dan de bladen. 
De bladen zitten in een wortelroset, zijn langwer- 
pig-eirond of elliptisch, stomp, iets vleezig, licht- 
groen, vetglanzend, kleverig klierachtig behaard, 
gaafrandig, met naar binnen omgerolde randen. 

De bloemen zijn vrij groot (10-15 mM lang), 
voor het opengaan hangend, later knikkend. De 
kelk is bijna 2-lippig, klierachtig met 5 langwerpige 
lobben, waarvan 3 naar boven en 2 naar onderen 

staan. De bloemkroon is blauwviolet, van binnen 
vaak met 2 witte vlekken of lijnen en heeft een agen 
cylindrische, priemvormige, rechte, stompe spoor, hj 
die omstreeks half zoo lang is als de rest der bloemkroon. De keel is open. 
De lippen zijn zeer ongelijk, de bovenlip heeft 2, de onderlip 3 lobben, 
die meer lang dan breed zijn en naar voren gericht. De doosvrucht (fig. 
314) is peervormig, stomp, aan den voet verbreed, en springt overlangs 
met 2 kleppen open. De zaden zijn elliptisch-cylindrisch, met slechts een 

zaadlob. ie anlsseM: Mei, Junt. 

1) verkleinwoord van pinguis: vet, om de vetglanzende bladen. 2) vulgaris — gewoon. 
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De plant blijft met een bolachtigen hoofdknop over. 

Biologische bijzonderheden. De geelgroene bladen van het wortelroset 
liggen op den bodem, de randen zijn iets naar binnen gebogen en de schijf 
is met tal van glanzende klieren bezet. Op een oppervlakte van 1 cM? 

zitten 25000 gesteelde kopjes bezittende klieren (fig. 315), die onder den 
microscoop bekeken, veel op kleine hoedpaddestoelen 
gelijken, terwijl er verder ook 8-cellige wrattige, 
nauwelijks gesteelde klieren op voorkomen. De eerste 
bestaan uit een rechtopstaande cel en 8-16 straalvormig 
gegroepeerde cellen, die de schijf vormen. Komt een 
stikstof bevattende organische stof op het blad, dan 

Een scheiden de klieren veel kleverig slijm en een zeer 
Deel der opperhuid. zure, pepsine bevattende, vloeistof af, waardoor b.v. 

vliegjes, spinnetjes, stuifmeelkorrels geheel of bijna 
geheel worden opgelost, waarna het opgeloste wordt opgeslorpt. 

Als vliegjes, stukjes vleesch of eiwit op de bladschijf aan den rand 
komen, rolt deze zich langzaam om en omhult het voorwerp of schuift het 
voort over de bladschijf, zoodat het met een zoo groot mogelijk aantal 
klieren in aanraking komt. Daarna spreidt zich het blad weer uit. 

De bloem staat horizontaal uit en in den voet van de spoor wordt honig 
afgescheiden. De meeldraden zijn knievormig gebogen en hebben schotel 

vormige helmknopjes (fig. 316). De stempel vormt een 
groote lob, waaraan de onderrand de eigenlijke stempel- 
vlakte is. De geheele stempel hangt als een gordijn over 
de helmknopjes, zoodat een indringende bij deze eerst 
moet aanraken en dus kruisbestuiving bewerkt. Dringt de 

EEn bij daarna dieper door, dan krijgt zij aan den kop en op 
inguicula vulgar s B Ie 8 

Fig. 316. den rug stuifmeel, dat zij bij het terugkruipen niet aan den 
Meeldraden. stempel afgeeft, doordat zij de stempellob naar boven 

drukt. Ten slotte kan spontane zelfbestuiving plaats heb- 

ben, doordat de stempelrand zich naar binnen omrolt, waardoor hij op de 

schotelvormige helmknopjes komt te liggen. 
De kleppen der doosvrucht openen zich bij droog, doch sluiten zich weer 

bij vochtig weer. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in geheel Europa 
in veenachtige weilanden en op vochtigen heidegrond voor. Zij is bij ons 

op zulke plaatsen vrij algemeen. 

Volksnamen. De plant heet in Twente vliegenvanger, daar en in Utrecht 
vetblad en in Utrecht vetkruid. 

2. Utriculária!) L. Blaasjeskruid. 

Ondergedoken, zeer teere waterplanten. Bladen ondergedoken, in 2 rijen 
staand, in zeer fijne slippen gedeeld. Bloemen geel, rechtopstaand, in ijle 
trossen, voorzien van schutblaadjes en aan den top van lange stelen boven 

water zittend. Kelk 2-lippig met 2 bijna gelijke lobben. Bloemkroon 2- 
lippig met meest gesloten keel door een uitstekend 2-lobbig verhemelte. 
Bovenlip gaaf of uitgerand. Onderlip grooter, gaaf, verlengd in een naar 

1) van utriculus: zakje, om de blaasjes aan de bladen. 
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voren gerichte spoor. Doosvrucht bolrond, zich overdwars boven den voet 

openend. Zaden cirkelrond. 

Biologische bijzonderheden. De Utricularia’s bezitten een vrij teeren, 
cylindrischen, aan het achterste, afstervende einde met overblijfselen van 

bladen bezetten hoofdstengel, die de levendig groene bladen in 2 rijen 
draagt. leder blad bestaat uit 2 grootere, middelste en 2 kleinere zijde- 
lingsche slippen, waarvan ieder veelvoudig veeldeelig of gaffelspletig is met 

fijne, cylindrische slippen. Aan de laatste zitten eigenaardige blazen (fig. 
317), waarvan men vroeger meende, 

dat zij dienden, om de plant te Fem 
doen drijven. / À 

Wortels ontwikkelen zich meestal Ae 
niet. Uit de oksels van sommige _ — il 
bladen ontspringen zijtakken, die 
als de hoofdstengel met bladen be- 

zet zijn en op deze gelijken. Blaasjes van Utricularia neglecta. 

De genoemde blazen zijn bij Fig. 317. 
U. vulgaris ZOO groot als kleine 1 een blaasje, 2 doorsnede er door, 3 zuigcellen 

B K aan den binnenwand er van. 
peperkorrels, inwendig hol en met 
een opening aan eene zijde, die door een van boven neerhangende, zeer 
elastische klep is gesloten. Twee borstelvormige, gesteelde aanhangsels 

aan de bovenzijde der opening doen het geheel veel gelijken op een water- 

vloo (Daphnia pulex). 
Volgens onderzoekingen van Cohn en Darwin bestaat de verrichting der 

blaasjes daarin, dat kleine waterkreeftjes (Daphnia, Cyclops, Cypris enz.), 

muggenlarven, larven van andere kleine insecten, ook kleine wormpjes 

en infusoriën, gevangen en verteerd worden. Zij zwemmen er heen, stooten 

tegen het dekseltje, dat naar binnen gaat, doch dadelijk, nadat zij er in zijn, 

terugveert en tegen het verdikte onderste deel der opening drukt, zoodat 

van ontkomen geen sprake is. 
De diertjes sterven gewoonlijk na vrij korten tijd, zij gaan rotten en de 

produkten der verrotting worden door bijzondere zuigcellen opgenomen. 
Deze bekleeden den geheelen binnenwand der blazen, zijn langwerpig- 
lijnvormig en zitten 4 bijeen op een gemeenschappelijke onderste cel. Zeer 
waarschijnlijk zijn de Utricularia’s niet in staat andere stoffen op te nemen, 
dan die reeds bezig zijn te ontleden, althans de afscheiding van bepaalde 
kliersappen is niet waargenomen. Geregeld vindt men dan ook rottings- 

bacteriën in de blaasjes. 
In moerassen, die bezig zijn uit te drogen, zoodat de plant niet meer 

vrij kan zwemmen, zijn de blaasjes niet of weinig ontwikkeld. 
Of de gelijkenis der blaasjes met de Daphnia-soorten een bepaalde be- 

teekenis heeft, is nog onbekend. 
De bloemstengel ontspringt daar, waar verscheiden takken uitgaan, het- 

geen maakt, dat hij steun naar alle zijden heeft en dus gemakkelijk rechtop 
kan blijven. 

Takjes, die los gescheurd zijn, groeien door, mits er maar een knop in 

een bladoksel zit. Zoo heeft vaak ongeslachtelijke vermenigvuldiging plaats. 
De plant blijft op een eigenaardige wijze des winters over, nl. door winter- 
knoppen. Heeft de plant gebloeid, dan beginnen de nog niet ontwikkelde 
bladen aan de toppen der takken zich naar elkaar toe te krommen, zij 
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groeien niet meer en vormen zoo een vasten, groenen bal, die als de plant 
zinkt, doordat eerst met lucht gevulde ruimten zich met water vullen, ook 

medegaat. In het voorjaar komen die ballen, die dan lichter dan water 
zijn, vrij, zij gaan drijven, de bladen veranderen in gewone bladen en uit 
de okselknoppen komen nieuwe takken. Aan de toppen der bladen dier 
winterknoppen zitten haren, die den geheelen bol als met vilt omgeven en 

dienen om dezen te beschutten tegen het opvreten door slakken, enz. 
De vruchten rijpen boven water. 
Zeer bijzonder is de bouw en ook de ontwikkeling der kiem in het zaad. 

De kiem is een rond lichaampje, dat aan de eene zijde afgeplat is, met een 
verdiept vegetatiepunt, dat omgeven is door omstreeks 12 zeer kleine, 

stompe uitsteekseltjes, terwijl een worteltje geheel ontbreekt. Die uitsteek- 
seltjes groeien voor het meerendeel uit tot bladachtige lichamen (zoog. 
primaire bladen), uit op 2 na het laatste ontstaat de eerste blaas, uit het 

voorlaatste de primaire hoofdas. 

Tabel tot het determineeren der soorten van het geslacht Utricularia. 

A. Bladslippen borstelig gewimperd. Spoor vele malen meer lang dan dik. Verhemelte 

gewelfd, de keel afsluitend. 

a. Bladen 2-3-voudig gevind-veeldeelig, met haarvormige, naar alle zijden afstaande 

slippen, meest alle blaasjes dragend, met eenigszins gewimperde slipjes. Bloemen 

groot, 3-10 bijeen, hare stelen tijdens den vruchttijd teruggeslagen. 

aa. Bovenlip der bloemkroon ongeveer evenlang als het --lobbige verhemelte. 

Onderlip met teruggeslagen randen, afgeknot . . . . U. vulgaris blz. 255. 

bb. Bovenlip der bloemkroon minstens dubbel zoo lang als het afgeronde ver- 
hemelte. Onderlip bijna of geheel vlak. . . . . . . U. neglecta blz. 257. 

b. Bladen S-deelig met herhaald 2-deelige slippen en lijn-priemvormige, gewimperd 

getande in een vlak uitgespreide slipjes. Bloemen 2-6 bijeen, hunne stelen tijdens 

den vruchttijd rechtop- of afstaand. Bladen van 2-erlei vorm, meest aan afzonder- 

lijke takken, de eene blaasjes dragend, de andere zonder deze. Winterknoppen 

eirond-langwerpig. Bovenlip der bloemkroon dubbel zoo lang als het verhemelte. 

Onderlip vlak. Spoor spits, tegen de onderlip liggend, bijna zoo lang als deze. 

U. intermedia blz. 258. 
B. Bladen S-deelig met herhaald 2-deelige slippen en gaafrandige, ongewimperde slipjes. 

Spoor een korte knobbel, niet meer lang dan breed. Verhemelte vlak, de keel open 

latend. Bloemen 2-6 bijeen. Vruchtstelen naar beneden gebogen. 

a. Kelklippen toegespitst. Bovenlip der bloemkroon evenlang als het verhemelte. 

Onderlip met breed teruggeslagen randen (bij het opengaan der bloem vlak). 

U. minor blz. 259. 

b. Kelklippen afgerond, kort he Onderlip geheel vlak. Bloemen grooter 

glam. loi) 105 SullDOP … sve 5 5% vm ve det a ee Ue Bremiinb iz 

U. vulgáris!) L. Blaasjeskruid (fig. 318). 
Deze plant is vrij krachtig en heeft groote, in omtrek eironde of lang- 

werpige bladen, die vindeelig zijn met vele veeldeelige, draadvormige 
slippen. De blaasjes zijn meest vrij groot (tot 2 mM). Aan den voet der 
bladen zijn ze meestal niet aanwezig. 

De bloemen staan in een 3-12-bloemigen tros. De bloemstelen zijn na 
den bloeitijd naar beneden gebogen, langer dan de bloemen. De kelkslippen 
zijn eirond, stomp, de bovenlip is ovaal-lancetvormig, de onderlip breed 
ovaal en uitgerand. De bloemkroon is dooiergeel (15-18 mM) met oranje 
gestreept verhemelte. De steel van den tros, de schutbladen, de bloem- 

1) vulgaris — gewoon. 
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stelen en de spoor zijn meest bruinachtig rood. De bovenlip der bloem- 

kroon is rondachtig eirond, aan den top onduidelijk 3-lobbig, ongeveer 
evenlang als het 2-lobbige verhemelte, waarvan de $ A 
lobben iets spits zijn. De onderlip is afgeknot, met Air, Ap 

teruggeslagen randen. De spoor staat naar voren, í / Nr 
is kegelvormig en omstreeks half zoo lang als de 
bloemkroon. De helmknopjes liggen tegen elkaar. 

De vrucht (fig. 318) is bolrond en opent zich in het 
midden in het rond met een scheur. 2. 1,5-3 dM boven 

water uitstekend. Juni— September. 

Biologische bijzonderheden. De oranjekleurige stre- 
pen op het verhemelte vormen het honigmerk. De 
honig wordt in de spoor afgescheiden. 

Bij insectenbezoek buigt zich de onderlip zoover Utricularia vulgaris 

neer, dat de spoor vertikaal naar beneden komt te ee 
staan (fig. 319). Een bij strijkt met kop en rug langs den stempel en langs 
de beide helmknopjes onder de bovenlip. De meeldraden hebben breede, boog- 
vormige helmdraden en de helmknopjes liggen tegen elkaar. Achter deze, dicht 
tegen den binnenwand der bovenlip, ligt het vruchtbeginsel. De stijl steekt 

boven de meeldraden uit, waardoor het komt, dat de stempel het eerst door de 
bezoekers wordt aangeraakt en dus, als deze 
reeds uit een andere bloem komen, kruisbe- 

stuiving plaats heeft. De stempel bestaat uit 
2 takken (fig. 319), de bovenste ligt tegen de 
bovenlip en is een kort tandje, de onderste 
is lang, tongvormig en draagt op zijne boven- 
vlakte de stempelpapillen. Nadat zich de Pe 

x Ë zen 1 garls 

bloem heeft geopend, buigt zich, te gelijk met Fig. 319. 
het openspringen der helmknopjes, de tong- ee zoe rn 
vormige stempeltak naar beneden en zijne neerdrukken der onderlip inneemt, 
stempeloppervlakte kan door de bezoekers geonenas been. van Weenen 
aangeraakt worden. Door die aanraking wordt & eneliob Ie witebereg, die Op 
echter een prikkel uitgeoefend en daardoor 

buigt die onderste tak zoover om, dat de stempelvlakte afgesloten is 
en dus bij het terugtrekken van het insectenlichaam geen zelfbestuiving 
plaats heeft. De stempel is aan den bovenrand met stijve haartjes bezet en 
daar de stuifmeelkorrels met overlangsche groeven, die er als meridianen 
over loopen, bezet zijn, wordt het stuifmeel door die haren gemakkelijk van 
het insectenlichaam gekamd op het oogenblik, dat hij zich ombuigt. 

Als bezoekers zijn vooral zweefvliegen (Helophilus lineatus en soms ook 
Rhingia campestris) waargenomen. Voor bijen is de ingang der bloem 
te nauw. 

Blijft insectenbezoek uit, dan kan zelfbestuiving plaats hebben, doordat 

de stempelrand ten slotte met de helmknopjes in aanraking komt. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in geheel Europa 
in slooten en andere stilstaande wateren voor en is bij ons vrij algemeen. 

U. neglécta ') Lehm. Vergeten blaasjeskruid (fig. 320). 
Deze plant is teerder dan de vorige. De stengel is dunner, de bladen 

1) neglecta —= voorbijgezien. 

HeukeLs, Flora. III. 17 
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zijn levendiger groen, zachter, minder groot, in fijnere slippen verdeeld, 
ook staan ze verder uit elkaar. De blaasjes zijn kleiner dan bij U. vulgaris 

(1 _mM). Aan den voet der bladen zitten vaak 2 
kleine blaasjes. 

De steel van den tros is korter dan bij de vorige 
soort en de tros is meestal slechts 3-5-bloemig. 
De bloemstelen zijn meest langer dan bij de vorige 
soort. De kelk is kleiner, de bovenlip is eirond- 

langwerpig, de onderlip breed eirond. De bloem— 
kroon is citroengeel, het verhemelte oranje gestreept, 
even groot als of iets grooter dan bij U. vulgaris. 
(15-18 mM hoog en breed). De bovenlip is eirond 
of langwerpig-eirond, aan den top ingedrukt, uit— 
gerand, minstens dubbel zoo lang als het kleinere, 

Utricularia neglecta 5 e heen 

Fig. 320. afgeronde, 2-lobbige verhemelte. Dit is aan de 

onderzijde der bloemkroon met een nauwere, door 

den aangedrukten spoor gesloten, ingangsopening, voorzien. De onderlip is. 
bijna of geheel vlak, afgerond, breed en uitgespreid. De spoor is kegel 

vormig, half zoo lang als de bloemkroon. De helmknopjes zijn niet ver- 

groeid. U. 15-20 cM. Juni—September. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in Midden- en 
Noord-Europa in veenplassen en moerassen voor en is bij ons zeer zeldzaam. 

U. intermédia !) Hayne. Middelst blaasjeskruid (fig. 321). 

Bij deze teere plant hebben de bladen tweëerlei vorm en deze 2 vormen 
staan meest aan afzonderlijke takken. Bij de eene soort zijn de blaadjes. 

weinig ontwikkeld en zij dragen weinige groote 
blaasjes, bij de andere in omtrek niervormige bladen 
zijn geen blaasjes, doch de slippen zijn vrij breed 
en dragen aan weerszijden (3) 4-12 gewimperde 
borstels. De winterknoppen zijn hier eirond-lang- 

werpig. 
De bloemen staan in 2-5-bloemige trossen. De 

bloemstelen staan bij vruchtrijpheid rechtop of af. 
De steel van den tros is bleek en draagt onder de 
schutbladen der bloemen nog 1 (2) schutbladen 
zonder bloemen. De bloemen zijn vrij groot (10 

hie | 14 mM). De kelkslippen zijn spits eirond. De 
ee wiermedia bloemkroon is lichtgeel met purper gestreept ver- 

hemelte en bovenlip. De bovenlip der bloemkroon 

is ongedeeld, dubbel zoo lang als het verhemelte. De onderlip is vlak, 
afgerond. De spoor is priemvormig, spits, ligt tegen de onderlip en is bijna 
zoo lang als deze. 2. 15-22 cM. Juni—September. 

Deze soort staat in grootte in tusschen U. vulgaris en U. minor. Zij is. 
ook in niet bloeienden toestand gemakkelijk door de breedere, getande 
bladslippen van vormen van U. minor, die geen blaasjes hebben en die nog 

al eens voorkomen, te onderscheiden. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in slooten en 
andere stilstaande wateren in Midden- en Noord-Europa voor en is bij ons. 

zeer zeldzaam gevonden. 

1) intermedia = middelst. 
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U. minor!) L. Klein blaasjeskruid (fig. 322). 
Deze plant is zeer teer. De bladen zijn klein, vaak alle gelijk, ovaal of 

kort eirond in omtrek, gedeeld, uitgespreid. De 

blaasjes zijn klein en zitten vaak ten deele aan 
bijzondere takken. 

De bloemtros is 2-4-bloemig. De vruchtstelen 

zijn teruggeslagen. De bloemen zijn klein (6-7 mM). 
De kelklippen zijn rondachtig, toegespitst. De 

bloemkroon is bleekgeel, het verhemelte vaak bruin- 
rood gestreept. De bovenlip is uitgerand, meest 
evenlang als het verhemelte, dat de bloem geheel 
sluit. De onderlip is eirond en heeft ten slotte 
breed teruggeslagen randen. De spoor is zeer kort 
en vormt slechts een stompe bult, zij is in ge- 

Utricularia minor 

droogden toestand niet meer zichtbaar. 2. 5-22 Fig. 322. 
cM. Juni—Augustus. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in veenplassen, 

slooten en moerassen, vooral in Midden- en Noord-Europa voor en is bij 
ons vrij algemeen. 

U. Brêmii) Heer. Vlaklippig blaasjeskruid. 
Deze onderscheidt zich van U. minor door krachtiger groei, afgeronde, kort stekelpuntige 

kelkslippen en de cirkelronde, steeds vlakke onderlip, terwijl de bloemkroon grooter is. Bij 

U. minor is bij het opengaan de onderlip ook wel vlak, doch daar slaan zich de randen 

later terug. 4. 8-25 cM. Juli, Augustus. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in slooten en moerassen voor. 

Zij is bij ons alleen aan het Bleekermeer bij Uddel, bij Borkel, in het Mastbosch bij 

Breda, aan den Plasmolen bij Mook, bij Stamprooi en misschien ook bij Winterswijk 
gevonden. 

Familie 97. Orobanchaceae Rich. Bremraapachtigen. 

Niet groene woekerplanten, die aan den stengel alleen schubvormige, 
verspreid staande bladen dragen. Stengel dik en vleezig. Bloemen vrij 
groot, in eindelingsche aren staand, die van schutbladen voorzien zijn. 
Kelk blijvend, 4-5-slippig of -tandig of 2 tweespletige kelkbladen. Bloem- 
kroon eenbladig, 2-lippig met gebogen buis. Bovenlip helmvormig, gaaf of 
uitgerand. Onderlip 3-spletig met open keel. Bloemkroon zich na den 
bloeitijd boven den voet dwars afscheidend, zoodat het onderste deel om 
de vrucht blijft staan. Meeldraden 4, tweemachtig. Helmknopjes met 2 

evenwijdige of aan den top uiteenstaande hokjes, die zich overlangs openen 
en aan den voet vaak een stekelpuntje hebben. Vruchtbeginsel bovenstandig, 

uit 2 vruchtbladen gevormd, met 1 stijl en gaven of 2-lobbigen stempel. 
Doosvrucht door middendeeling der vruchtbladen min of meer volledig 
2-kleppig, iedere klep met 2 vaak dicht bijeenliggende of versmolten zaad- 
dragers. Zaad meest vele, fijn gegroefd, klein. 

Planten vaak vrij levendig gekleurd, doch bij het drogen meest donker 
wordend. 

Tot deze familie behoort slechts een geslacht. 

1) minor = klein. 2) Bremii = Bremius’. 

17* 
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1. Orobánche!) L. Bremraap. 

Bloemkroon klierachtig behaard of glad. Onderlip uitgespreid 3-lobbig. 
Meeldraden aan den voet der bloemkroon of iets hooger ingeplant. Stempel 
2-lobbig. Doosvrucht zich in het midden of aan den top met kleppen 
openend. 

Bloemen geelbruin, rose, vleeschkleurig, witachtig, blauw of violet, zit- 

tend, in een eindelingsche aar, met aan den voet van iedere bloem 1 of 3 

schutbladen. 
Stengel stijf rechtopstaand, dik, vleezig, soms aan den voet verdikt, al 

of niet vertakt met tal van aan den top verdrogende schubben bezet, even- 

als de schubben beneden meest spaarzaam, boven dicht klierachtig kort 
behaard. Planten eenjarig of overblijvend. 

Biologische bijzonderheden. De zaden (tg. 323) vallen op den bodem, 
zij bevatten een kiem, die slechts uit eenige gelijksoortige cellen bestaat en 

niet geleed is. De ontkieming heeft op den 
bodem plaats en daarbij ontstaat eenvoudig 
een draadvormig deel, dat aan het eene 
einde nog met de zaadhuid als met een 

mutsje bedekt is. Het onderste einde van 
dit draadvormige deel groeit in een schroef- 

lijn naar beneden in den grond en zoekt 
nu den wortel eener voedsterplant. Vindt 
het dezen niet spoedig, dan verdroogt het 

kiemplantje, komt het echter tegen den 
wortel eener plant, die geschikt is om het 
jonge plantje te voeden, dan legt het er 
zich dicht tegen aan en verdikt zich flesch- 

Ontkieming van een Grobanchescork „vormig: Nog steeds is het bovenenaidean 
al de zaadhuid omgeven, maar dit deel 

schrompelt nu ineen en verdwijnt. Het verdikte deel is nu echter wrattig 
geworden en die wratten verlengen zich. Ook op de plaats van aanraking 
is zulk een tot een draad uitgroeiende wrat ontstaan. Deze is naar binnen 

gegroeid in de schors en groeit daardoorheen tot in een vaatbundel van 
het hout en nu treden de vaten, die zich intusschen in het kiemplantje 
gevormd hebben, door dit uitsteeksel in verbinding met de vaten in den 

wortel der voedsterplant. Tegenover die verbindingsplaats ontstaat aan het 
bolvormige kiemplantje een knop met vele schubben, die uitloopt, naar 

boven groeit en den stengel der woekerplant wordt. 
Intusschen is het naar binnen gegroeide uitsteeksel zoo stevig met den 

wortel vergroeid, dat niet meer uitgemaakt kan worden, welke cellen tot 

de woeker- en welke tot de voedsterplant behooren. Verder zijn andere 
der uitsteeksels der kiemplant omgebogen en hebben zich evenals de eerste 
in de schors van den wortel der voedsterplant ingeboord. 

Alle Orobanche soorten schijnen na den bloeitijd af te sterven, doch de 
op overblijvende planten woekerende soorten hebben soms jaren noodig, 
voor zij bloeien. 

if ITE 
/ U Ip 
Wy A 1 

1) van het Grieksche orobus, een peulvrucht en anchoo: wurgen. Oorspronkelijk was 

Orobanche de naam voor een Cuscutasoort, die op een Orobussoort woekerde. Natuurlijk 

slaat het wurgen op het uittrekken van goede sappen uit de voedsterplant. 
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De bloemen zijn meest homogaam, zelden proterogynisch. Sommige 
soorten scheiden honig af aan den voet der bloem, andere niet. Zij worden 
door bijen bestoven. Over de wijze van bestuiving zal een en ander mee- 
gedeeld worden bij O. caryophyllacea. 

Dat de zaden zoo groot in aantal, zoo klein en licht zijn, maakt niet 
alleen hunne verspreiding over groote afstanden mogelijk, maar veroorzaakt 

ook, dat zij naar alle kanten heen verspreid worden. Dit is ook wel 
noodig, want het aantal, dat werkelijk weer tot een woekerplant opgroeit, 
zal toch steeds klein zijn, hetgeen duidelijk wordt, als wij opmerken, dat 

het jonge kiemplantje zich slechts verder ontwikkelt, als het met de wor- 
tels van enkele bepaalde andere planten in aanraking komt. Bij de beschrij- 
ving der soorten toch zal blijken, dat iedere soort slechts op enkele 

voedsterplanten leeft. 

Opmerking bij het determineeren. De soorten van dit geslacht zijn nog 
al moeilijk te onderscheiden, daar hier de organen, die anders veelal de 

beste kenmerken opleveren, om de soorten te onderscheiden, weinig variatie 
in bouw vertoonen en men dus bijna alleen is aangewezen op vorm, kleur 
en bekleeding der deelen der bloem, welke ook nog bovendien bij eenzelfde 

soort uiteen kunnen loopen. 
Aan gedroogde exemplaren is dan ook veelal determinatie onmogelijk, 

daar de vorm en kleur der bloemdeelen dan bijna niet meer is waar te 
nemen. Het is daarom noodzakelijk, evenals bij Verbascum en Scrophularia 
steeds een paar geopende bloemen afzonderlijk te drogen en wel een, die 
van onderen en een, die van boven open is gespleten, om den vorm der 

onderlip en dien der bovenlip goed te kunnen zien. 

Volksnamen. Behalve den naam bremraap, die veel gebruikt wordt, hoort 
men op de Veluwe den naam papen en op Zuid-Beveland den naam kaarsjes. 

Tabel tot het determineeren der soorten van het geslacht Orobanche. 

A. Bloemen slechts door een schutblad gesteund. Kelk (door het ontbreken der achterste 
slip en vergroeiing der zijdelingsche) 2-bladig, de helften meest 2-spletig, beneden 

vaak verbonden, boven steeds gescheiden. Kleppen der doosvrucht aan den voet en 

aan den top verbonden blijvend. Zaaddragers op iedere klep iets van elkaar verwijderd. 

a. Meeldraden dicht boven het onderste !; of !, deel der kroonbuis ingeplant. 

aa. Bloemkroon rolrond met nauwe buis. Helmdraden aan den voet verspreid 

behaard. 
aaa. Bloemkroon aan den voet plotseling knievormig gebogen en naar voren 

gericht. Lippen spits getand. Bovenlip uitgerand of bijna 4-lobbig. 

Stempel bruin of roodbruin. Bloemkroon witachtig of lila, purper ge- 

Sheep Oee ERE 0. amethystea blz. 266. 

bbb. Bloemkroon gelijkmatig gekromd. 
a. Stempel geel. Bloemkroon 15-18 mM lang, boven het midden iets 

samengetrokken, geelachtig, violet aangeloopen, gestreept. Lippen 

ongelijk stomp getand. Bovenlip uitgerand met naar boven geslagen 

lobben. Slippen der onderlip afstaand, spits, de middelste langer. 
Aar meest verlengd, los. . «. . . …. … … …- O. Hederae blz. 266. 

PB. Stempel purperrood of lila. Bloemkroon 12-15 mM lang, witachtig, 

violet gestreept of aangeloopen. Lippen stomp getand, gegolfd. 

Bovenlip 2-lobbig, met naar voren gerichte lobben. Onderlip met 

3 afgeronde, bijna even groote slippen . . . . O. minor blz. 265. 

bb. Bloemkroon rolrond-klokvormig of klokvormig. 
aaa. Kelkbladen veelnervig, half zoo lang als de kroonbuis, ongelijk 2-sple- 

tig, breed eirond. Helmdraden bijna evenlang, tot het midden behaard. 

Bloemkroon 20-30 mM lang, aan den voet gekromd, op den rug recht, 



262 

B. 

b. 

— OROBANCHACEAE. — FAMILIE 97. 

onder den zoom naar beneden gekromd. Bovenlip 2-lobbig met afstaande 

lobben. Bloemkroon geel, roodbruin aangeloopen. Stempel wasgeel. 

0. rnbens blz. 264. 

bbb. Kelkbladen 1-3-nervig, omstreeks evenlang als de kroonbuis, ongedeeld 

of voor met een tand. Meeldraden van den voet tot over het midden 

dicht behaard. Bloemkroon geelwit, op den rug recht, aan den top naar 

voren gekromd. Lippen stomp getand. Bovenlip ongedeeld. 

0. Picridis blz. 265. 

Meeldraden aan den voet of dicht bij den voet der bloemkroon ingeplant. 

aa. Helmdraden althans tot het midden dicht behaard. Kelkbladen veelnervig. 

aaa. Kelkbladen half zoolang als de kroonbuis. Bloemkroon op den rug 

gekromd, meest bruingeel, rood aangeloopen, 22-28 mM lang. Boven- 

lip met naar voren gerichte (niet afstaande) tanden. Meeldraden bijna 

aan den voet der kroonbuis ingeplant. Aar meest verlengd en veel- 

bloemig. Kleur der bloemkroon en van den stempel van licht zwavel- 

geel tot donkerroodbruin … .… . « … … 0. caryophyllacea blz. 263. 

bbb. Helmdraden beneden verspreid behaard of kaal. 

a. Slippen der onderlip bijna evenlang. Helmdraden boven kaal of 

met enkele klierhaartjes. Bloemkroon geelachtig, violet of rood 

aangeloopen. Kelkbladen scheef eirond, min of meer plotseling in 

een lange lancet-priemvormige punt uitloopend, zelden 2-spletig, 

half zoo lang tot evenlang als de kroonbuis. Bloemkroon op den 

rug zwak gekromd, iets gekield, van voren aan den voet buikig, 

buiten (de bovenlip ook van binnen) met korte, op geelachtige of 

roodachtige knobbeltjes staande klierharen, licht bruingeel, rood- 

achtig gestreept. Stempel meest licht roodbruin of geelachtig. 

0. pallidiflora blz. 263. 

P. Middenslip der onderlip dubbel zoo lang als de zijslippen. Helm- 

draden aan den top evenals de stijl klierachtig behaard. Kelkbladen, 

meest tamelijk gelijkmatig 2-spietig, omstreeks zoo lang als de 

kroonbuis. Bloemkroon voor aan den voet buikig, op den rug ge- 

kromd, licht roodachtig-bruin of vleeschkleurig. Lippen gegolfd, 

zwak getand. Helmdraden beneden geheel kaal. Stempel geel, 

purperbruin gerand. Helmknopjes na het stuiven wit. 

O0. Rapum Genistae blz. 262. 

ledere bloem met 1 schutblad en met 2 tegen den kelk liggende schutblaadjes. Kelk 
4- of 5-spletig of -tandig. Doosvrucht in de bovenste helft 2-kleppig. Zaaddragers op 

het midden der kleppen dicht bijeen. 
a. Bloemen vrij groot. Slippen der onderlip meest spits. Stengel niet vertakt. Kelk- 

tanden 5, lancetvormig, de achterste vaak zeer kort. Bloemkroon naar voren ge- 

kromd. Slippen der lippen vlak. Helmdraden kaal met kale of aan den voet iets 

kort behaarde helmknopjes … … . … … … 0. purpurea blz. 267. 

Bloemen klein. Slippen der lippen. stomp. Stengel meest vertakt. Kelk 4-tandig 

met uit eironden voet priemvormige tanden. Bloemkroon boven het vruchtbeginsel 

sterk samengesnoerd. Helmdraden aan den voet behaard met kale helmknopjes. 

0. ramosa blz. 268. 

O0. Rápum Genistae !) Thuill. (O. major”) Fl B. S). Groote bremraap 
(fig. 324). 

Deze plant is klierachtig behaard en heeft een onaangenamen geur. De 

stengel is krachtig, bruinachtig geel, aan den voet sterk bolvormig opge- 

zwollen (de Nederlandsche naam bremraap slaat vooral op deze soort, die 

op brem woekert en den stengelvoet „raap’'vormig opgezwollen heeft). De 

schubben zijn talrijk, 2-4 cM lang, lancetvormig, opstijgend. Zij staan 
aan het verdikte gedeelte zeer dicht opeen en worden spoedig zwartachtig 
roodbruin. 

De bloemen staan in een lange, dichte aar, zijn 20-25 mM lang, rechtop- 

1) Rapum Genistae —= bremraap. 2) major — groot. 
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staand-uitgespreid. De schutbladen zijn grijsbruin, lancetvormig, lang toe- 
gespitst, 2 à 2, cM lang. Daar de bloemen zeer dicht bijeenstaan, vormen 
de schutbladen aan den top der aar, zoo lang 

de bloemen daar nog knoppen zijn, een soort 
van kuif. De kelkbladen zijn veelnervig, vrij, 
2-spletig of ongedeeld, ongeveer zoo lang als de 
bloemkroonbuis. De bloemkroon (fig. 324) is 

licht roodbruin of vleeschkleurig, klokvormig, 
van voren aan den voet buikig verwijd, op den 
rug gekromd, klierachtig behaard. De bovenlip 
is gewelfd, golfachtig zwak getand, zonder franje, 
de onderlip heeft ongelijke, onbehaarde lobben 

(de middenlob ís dubbel zoo breed als de zij- 
lobben). De helmdraden zijn aan den voet der 
bloemkroon ingeplant, aan den voet niet, naar 
boven klierachtig behaard. De stempel (fig. 324) __ Orobanche Rapum Genistae 
is citroengeel, purperbruin gerand. 2. 2-8 dM. RE 
Mei— Juli. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant is in een groot deel 
van Europa woekerende aangetroffen op Sarothamnus vulgaris. Bij ons is 
zij vrij zeldzaam gevonden. 

0. pallidiflóra ') W. et Grab. Bleeke bremraap (fig. 325). 
Deze plant is klierachtig behaard. De stengel is licht bruingeel, krachtig, aan den voet 

opgezwollen. De schubben zijn 15-22 mM lang, leder- 

bruin en staan aan het verdikte deel dicht opeen. 

De bloemen staan in een verlengde, veelbloemige aar, 

die ten slotte aan den voet losbloemig is. De schutbladen 

zijn ook lederbruin, naar voren versmald. Zij zijn bijna 

evenlang als de bloemen en vormen daardoor aan den top 

der aar, als de bloemen nog knoppen zijn, een soort kuif. 
De bloemen zijn 15-22 mM lang, rechtopstaand-uitgespreid 

of uitgespreid. De kelkhelften zijn meernervig, scheef 

eirond, plotseling in een lancet-priemvormige spits toege- 

spitst, vaak 2-spletig, evenlang als of korter dan de bloem- 

kroonbuis. De bloemkroon is 2-lippig, geelachtig wit met 

roodachtige aderen. De buis is klokvormig, behaard, op 

het midden van den rug vrij recht, aan den top naar voren 

gekromd, iets gekield, van voren aan den voet iets buikig, 

uitwendig, evenals de bovenlip van binnen, klierachtig 

behaard met korte, op rood- of geelachtige knobbeltjes 
staande klierharen. De bovenlip is aan den top iets naar 

boven gekromd, 2-lobbig, met uitgespreide lobben, die 

ongelijk spits getand zijn. De slippen der onderlip zijn 
bijna gelijk of de middelste is iets grooter. De helmdraden 

zijn 2 à 4 mM van den voet der bloemkroon ingeplant, 

beneden verspreid behaard, boven evenals de stijl kaal 
of spaarzaam klierachtig behaard. De stempel is donker- 

bruin, soms geel. 4. 3-9 dM. Juní, soms tot Juli. 

Orobanche pallidiflora 

Fig. 325. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. Deze plant woekert op Carduus- en Cirsium- 
soorten, vooral op Cirsium arvense en C. oleraceum en is bij ons bij Deventer, Zutphen 

en Valkenburg (L.) gevonden. 

0. caryophyllâcea ?) Smith. (O: Gálii®) Duby). Walstroobremraap (fig. 326). 
Deze plant is klierachtig behaard en heeft een anjelierachtigen geur, echter 

1) pallidiflora — bleekbloeiend. 2) caryophyllacea — anjelierachtig. 3) Galii = 

op Galium levend. 
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met een onaangenamen bijgeur, die herinnert aan dien der bloemen van 
Berberis. De stengel is tamelijk stevig, bruingeel of roodachtig, naar boven 
dicht bezet met roestgele haren, nauwelijks aan den voet verdikt. De 

schubben zijn 15 à 25 mM lang, bruin, lancet- 

vormig, lang toegespitst, behaard. 

De aar is tamelijk veelbloemig, vrij los. De 
schutbladen (fig. 326) zijn uit een breeden voet 
priemvormig, van buiten dicht met roestkleurige 
haren bezet en roodachtig gekleurd. De bloemen 
zijn 2-3 cM lang, rechtop-uitstaand. De kelk- 
helften zijn meernervig, met 2 ongelijk lange 
slippen, evenlang als of iets langer dan de halve 
kroonbuis, naar voren samenstootend, vaak ver- 

groeid. De bloemkroon en stempel zijn meestal 
bruinachtig rood (van geelwit tot donkerrood), 
over de geheele oppervlakte met roestkleurige 
haren bezet. De bloemkroon (fig. 326) ís uit een 

nauweren voet geleidelijk verwijd, klok- of buis- 
klokvormig, op den rug gekromd met ongelijk getande lippen. De bovenlip 
is helmachtig, uitgerand, met naar voren gerichte, niet afstaande tanden. 

De onderlip is stomp S3-lobbig, met eironde, bijna gelijke, naar voren ge- 
richte lobben, die niet half zoo lang als de buis zijn. De helmdraden zijn 

op 1-2 mM van den voet der bloemkroon ingeplant, beneden dicht behaard, 

naar boven, evenals de stijl klierachtig behaard. 2. 3-45 dM. Einde 

Mei—begin Juli. 
Deze soort is zeer veranderlijk in vorm en in insnijding der kelkslippen, 

der bloemkroon en in de kleur van al die deelen en ook in den vorm der 

stempellobben. 

Orobanche caryophyllacea 

Fig. 326. 

Biologische bijzonderheden. In de homogame bloemen wordt honig afge 
scheiden. De ingang der bloem is vernauwd doordat aan weerszijden van 
de middenlob der onderlip 4 naar binnen gerichte plooien staan. Daardoor 
moeten insecten, die hun kop onder de bovenlip steken, zoowel stempel 
als helmknopjes aanraken en daar de stempel boven de helmknopjes uit- 

steekt, wordt deze het eerst aangeraakt en is dus kruisbestuiving verzekerd. 

De helmknopjes zijn zijdelings aaneengegroeid en ieder hokje heeft een stijt, 
spits, naar beneden: gericht uitsteeksel, waartegen de insecten stooten, zZoo- 
dat het poedervormige stuifmeel uit de hokjes op hun slurf of kop valt. 

Spontane zelfbestuiving is in deze bloemen geheel uitgesloten. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in geheel Europa 
voor, het meest woekerend op Galium Mollugo en G. verum. Zij is bij ons 

vrij algemeen. 

0. rúbens !) Wallr. Roode bremraap (fig. 327). 
Deze plant is klierachtig behaard en iets welriekend, eenigszins naar lelietjes van dalen 

riekend. De stengel is vrij krachtig, bruinrood, aan den voet opgezwollen. De schubben 

zijn 2 à 3 cM lang, bruin, lancetvormig, kaal en staan aan het knolvormig deel dicht opeen. 

De aar is veelbloemig, iets dicht. De schutbladen (fig. 327) zijn lancetvormig, lang toe- 

gespitst, wasgeel, van boven bruin, van buiten dicht met klierharen bezet, korter dan de 

bloemkroon. De bloemen zijn 2 à 3 cM groot, rechtop-uitstaand of uitstaand. De kelk- 

helften zijn wasgeel, veelnervig, eirond, priemvormig toegespitst, ongedeeld of ongelijk 

1) rubens = roodachtig. 
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2-spletig, half zoo lang als de bloemkroonbuis, van voren samenstootend of aaneengegroeid, 

van buiten klierachtig behaard, van binnen kaal. De bloemkroon (fig. 327) is 2-3 cM lang, 

geel, roodbruin aangeloopen, van buiten klierachtig behaard, 

uit gekromden voet buis-klokvormig, op den rug recht. 

De bovenlip is helmvormig, 2-lobbig met afstaande lobben. 

De onderlip is 3-slippig, de slippen zijn eirond, tamelijk 

gelijk, de zijdelingsche afstaand. Alle slippen zijn ongelijk 

getand. De helmdraden zijn in de onderste kromming der 

bloemkroon (op !/ harer lengte, 4-5 mM van den voet) 

ingeplant, tot het midden dicht behaard. De stijl is kaal, 

de stempel fluweelachtig, wasgeel. %. 3-45 dM. Mei—Juli. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt 

in Midden-Europa voor en woekert op Medicago sativa en 

falcata. Zij is bij ons alleen bij Deventer, Diepenveen, 
Brummen, Beek bij Nijmegen, Kuilenburg, Apeldoorn 
en in de Scheveningsche duinen gevonden. 

0. Picridis !) F. Schultz. Bitterkruidbremraap 8 
(fig. 328). nn ens 

Bij deze plant is de stengel evenals de schut- 
bladen (fig. 328) dicht behaard, bleekviolet, aan den voet weinig gezwollen, 
met donkere, bruinachtige schubben bezet. 

De aar is meest veelbloemig, dicht. De schutbladen zijn korter dan of 
evenlang als de bloemen. De bloemen zijn 15-20 
mM groot, rechtop-uitstaand of uitstaand. De kelk- 

bladen zijn ongedeeld of naar voren met een tand of 
tot het midden 2-spletig, 1-3-nervig, evenlang als 
of langer dan de bloemkroonbuis. De bloemkroon 
(fig. 328) is wit-geelachtig, violet geaderd, klier- 
achtig of weinig behaard met klokvormige buis, die 
bijna recht op den rug is, doch aan den top naar 
voren gebogen met stomp getande lippen. De 
bovenlip is ongedeeld, aan de zijden weinig af- 
staand, de onderlip heeft 3 bijna gelijke, niet 
behaarde lobben. De meeldraden zijn bijna op het 
midden der bloemkroonbuis ingeplant (op 3-5 mM 

van den voet), zij zijn tot boven het midden dicht 
behaard, naar voren spaarzaam klierachtig ruw. De 
stijl is naar boven klierachtig behaard. De stempel is ruw door fijne knob- 

beltjes, donkerbruin. Waarschijnlijk ©©. 1,5-7 dM. Juni. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in Midden- en 
Zuid-Europa voor, woekerende op Picris hieraciodes. Zij is bij ons zeldzaam. 

O. minor?) Sutt. Klavervreter (fig. 329). 
Deze plant is klierachtig of weinig behaard. De stengel is aan den voet 

gezwollen, bleekgeel, boven roodachtig of violet aangeloopen. De schub- 
ben zijn 1 cM lang, langwerpig-lancetvormig, spits, lichtbruin, soms iets 
violet. Zij zijn veel smaller dan de eironde, in een smalle spits uitloopende 

schutbladen. 
De bloemen staan in een beneden ijle aar, zij zijn 10-16 mM lang, rechtop- 

uitstaand of gekromd. De schutbladen (fig. 329) zijn ongeveer even lang 
als de bloemen. De kelkbladen zijn meernervig, uit een breeden voet 
plotseling smal priemvormig of in 2 priemvormige slippen gespleten, zij zijn 

Orobanche Picridis 

Fig. 328. 

1) Picridis — Picrisbewonend. 2) minor — klein. 
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evenlang als of langer dan de bloemkroonbuis. De bloemkroon (fig. 329) 

is witachtig, violet geaderd of geheel geelachtig, klierachtig of weinig be- 
haard, buisvormig, op den rug gelijkmatig ge- 
bogen met stomp getande, gegolfde lippen. De 
bovenlip is 2-lobbig, met naar voren gerichte 
lobben, de onderlip is 3-lobbig met bijna gelijke, 
rondachtige, behaarde lobben. De opening der 
bloemkroon staat vrij wel horizontaal. De helm- 
draden zijn op 2-3 mM van den voet der bloem- 
kroon ingeplant, bijna onbehaard. De stempel 
is rood of bruin, zelden geel. 2. 1-5 dM. 
Mei— Augustus. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De 
plant komt in geheel Europa voor en woekert op 

Orobanche minor Trifolium pratense en medium. Bij ons is zij 
Ee vrij zeldzaam. 

Volksnamen. Op Tholen heet de plant armoelijders, op Walcheren doods- 
kop, in Zeeuwsch-Vlaanderen puinen, in het Land van Hulst honger, in 
Limburg, op Schouwen en Walcheren klavervreter. 

O0. Héderae !) Duby. Klimopbremraap (fig. 330). 
Deze plant is klierachtig behaard. De stengel is vrij krachtig, roodachtig, aan den voet 

bolvormig gezwollen. De schubben zijn 1-2 cM lang. 

De bloemen staan in een ijle en lange aar en zijn rechtop- 

uitstaand. De schutbladen (fig. 330) zijn evenlang als of 

langer dan de bloemen, uit een breeden voet toegespitst. 

De kelk is 1- tot meernervig, bijna evenlang als de bloem- 

kroonbuis, langwerpig-eirond, plotseling in 1-2 priemvor- 

mige punten samengetrokken. De bleemkroon (fig. 330) 
is 1-2 cM lang, lichtgeel, roodachtig geaderd, naar de 
bovenlip toe vaak violet, met rechte, nauwe, kale buis, die 

boven het midden een weinig is samengetrokken en in het 

bovenste deel zacht naar voren is gebogen. De lippen zijn 
ongelijk stomp gekarteld-getand. De bovenlip is zwak 

uitgerand met 2 naar boven gerichte lobben, met heldere 

klierharen bezet. De onderlip is 3-lobbig, de zijlobben 

zijn schuin afgesneden, de middenlob is langer en bijna 

hartvormig uitgerand. De meeldraden zijn op 3 à 4mM van 
Orobanche Hederae den voet, op 13 der bloemkroonbuis ingeplant, zij zijn 

Fig. 330. beneden behaard. De stijl is bijna kaal en draagt een 
gelen stempel. %. 1-6 dM. Mei—Julí. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in Zuid- en Zuidwest-Europa 
voor, woekerende op Hedera Helix. Bij ons is zij alleen op den Sint-Pietersberg gevonden. 

0. amethy’stea ?) Thuill. Violette bremraap (fig. 331). 
Deze plant is klierachtig behaard. De stengel is beneden violet, iets purperrood, boven 

bleeker. Hij is verder sterk gegroefd en aan den voet niet of weinig gezwollen. De schub- 

ben zijn 2 à 3 cM lang, beneden korter, bijna ruitvormig, hooger op smal en lang. 

De bloemen staan in een dichte, toegespitste aar. De schutbladen (fig. 331) zijn langer 

dan de bloemen, versmallen zich in een lange, ver boven de bloemen uitstekende punt en 

verdorren al bij den vollen bloei. Daar de bloemen aan den top der aar dicht bijeenstaan, 

steken de lange schutbladen, vooral als de bloemen daar nog knoppen zijn, ver uit en 

eindigt de aar in een kuif. De bloemen zijn 15-22 mM lang, rechtop-uitstaand, later uit- 

staand. De keikbladen zijn zwak 3-6-nervig, uit een breeden voet plotseling sterk versmald, 

priemvormig of 2-spletig met smalle, priemvormige slippen. Zij zijn evenlang als de bloem- 

1) Hederae — op klimop groeiend. 2) amethystea — amethystkleurig. 
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kroonbuis. De bloemkroon (fig. 331) is vuil witachtig, lila geaderd, bijna kaal. De buis 

is aan den voet plotseling knievormig gebogen’op om- 

streeks 1; harer lengte, verder tamelijk recht met flauw 

getande, gekroesde lippen. De bovenlip is helmachtig, 
staat recht naar voren, is uitgerand of bijna 2-lobbig. De 

onderlip heeft ongelijke lobben, de zijlobben zijn bijna 

2-spletig, de middenlob is 2 maal zoo groot en 2-3-lobbig. 

De helmdraden zijn op de buigingsplaats der bloemkroon, 
op 3 à 4 mM van den voet ingeplant, zij zijn aan den 

voet verspreid behaard, hoogerop onbehaard. De stem- 

pel ís vuil roodachtig. %. 2-5 dM. Juni, Juli. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt 

in West- en Zuid-Europa voor, woekerend op Eryngium 

campestre. Bij ons is zij bij Bentveld bij Haarlem, bij 

Deventer, Bloemendaal, Velsen, Katwijk en den Haag ge- 

vonden. Andere opgaven nl. bij Zalk, Grafhorst, Breesaap, SM 
Welsum berusten waarschijnlijk op een vergissing. Orobanche amethystea 

Fig. 331. 

0. purpúrea!) Jaeg. (O. coerúlea °) Vill., Phelipaéa ®) coerúlea C. A. 
Meijer). Blauwe bremraap (fig. 332). 

Bij deze bremraapsoort is de stengel onvertakt, vooral naar boven klier- 
achtig kortbehaard, een weinig verdikt aan den 
voet, vrij krachtig, blauwachtig met weinige, 
2 cM lange schubben. 

De bloemen staan in een 10-20-bloemige, iets 
losse, cylindrische, aan den top afgeronde aar, 

zij zijn 18-30 mM lang, gekromd. Van de 3 
schutbladen (fig. 332) onder iedere bloem is het 

buitenste verreweg het langste, is langer dan de 
kelk, aan den top bruin. Alle 3 zijn, evenals de 

kelk, bruin behaard. De kelk ís 5-tandig, de 

kelktanden zijn lancetvormig, spits of toegespitst, 
omstreeks half zoo lang als de bloemkroonbuis, 
de achterste is vaak zeer kort. De bloemkroon 
(fig. 332) is buisvormig, in het midden vernauwd, Ren 
dan geleidelijk verwijd, reeds boven het vrucht- d 
beginsel naar voren gekromd, meest lila, donkerder geaderd met witten 
voet. De slippen der lippen zijn vlak, bijna gaafrandig, van binnen behaard. 
De bovenlip heeft 2 afstaande lobben. De onderlip is 3-lobbig, de zijlobben 
bedekken met hun rand de beide randen van de middenlob, die iets smaller 

is dan de zijlobben. De meeldraden zijn onder de insnoering van de bloem- 
kroon ingeplant, zij zijn kaal of naar boven spaarzaam behaard. De helm- 
knopjes zijn kaal of aan den voet iets kortbehaard. De stijl is klier- 
achtig behaard en draagt een geelachtig witten stempel. 2. 1,5-3 dM. 

Juni, Juli. 
De variëteit 2. Rhenána Fl. Bat. heeft een vertakten stengel. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in Midden- en 
Zuid-Europa voor, woekerend op Achillea millefolium. Zij is bij ons in de 
duinen en de hooge zandstreken zeldzaam. De var. 4. is bij Katwijk az. 
gevonden. 

1) purpurea — purper. 2) coerulea —= blauw. 5) Naar de 2 Fransche botanici 

L. en J. Phelipaux. 
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0. ramósa') L. (Phelipaéa ramósa C. A. Meijer). Hennepvreter (fig. 333). 
Deze plant is klierachtig dicht behaard. De stengel is dun, rond, geel 

achtig of iets blauwachtig, meest vertakt, aan den voet weinig verdikt. De 

schubben zijn weinig talrijk en klein (1 cM lang), 
lancetvormig, donkerbruin. 

De bloemen zitten in veelbloemige, losse, ten 

slotte verlengde aren. Het buitenste schutblad (fig. 
333) is grooter, eirond-lancetvormig, de andere zijn 
lijnvormig. De bloemen zijn 10-15 mM en later 
17 mM lang. De kelk is behaard, de 4 tanden zijn 
uit een eironden voet priemvormig toegespitst, zij 
reiken tot aan de insnoering der bloemkroon. Deze 

is geelachtig, naar voren blauw violet aangeloopen, 
buis-trechtervormig, boven het vruchtbeginsel sterk 
samengesnoerd en iets naar voren gebogen, op den 

rug naar boven zwak gewelfd. De slippen der 
Orobanche ramosa ; ae Re 2 

Fig. 333. lippen zijn stomp. De bovenlip is 2-lobbig, met 
kort toegespitste lobben, de onderlip is gelijkmatig 

3-lobbig, de lobben zijn cirkelrond, grof gekarteld-getand, door een breede 
bocht gescheiden. De helmdraden zijn iets onder de insnoering der bloem- 
kroon ingeplant, aan den voet behaard. De helmknopjes zijn kaal. De 
stijl is kaal of fijn klierachtig behaard en draagt een witachtigen of iets 
blauwachtigen stempel. ©. 15-22 cM. Juli, Augustus. 

De variëteit 4. coerúlea*) heeft blauwe bloemen. 

Biologische bijzonderheid. De inrichting der bloem met het oog op de 

bestuiving is als bij O. caryophyllacea, doch de groeven in de onderlip 
zijn hier ondieper. Ook hier eindigen de helmhokjes in spitse uitsteeksels 
en staat de stempel er boven. Spontane zelfbestuiving kan hier plaats heb- 

ben, doordat het voorste einde van den stijl zich boogvormig naar beneden 
buigt, waardoor de stempel met het stuitmeel der 2 voorste helmhokjes in 

aanraking komt. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt vooral in Midden- 
Europa voor en woekert op tabak en hennep. Bij ons is zij zeer zeldzaam. 

De var. 4. is bij Maastricht en Heemstede gevonden. 

Familie 98. Globulariaceae D.C. 

Meest houtige planten, doch de bij ons voorkomende soort kruidachtig. 

1. Globulária®) Trn. 

G. vulgáris ©) L. Kogelbloem (fig. 334). 
Deze plant heeft een vertikalen, bijna houtigen wortelstok. Daaruit komen 1 of meer 

opgerichte stengels, die eerst kort, later verlengd zijn en vrij wat langer zijn dan de wortel- 

bladen. De bladen zijn enkelvoudig, vrij stijf, zonder steunbladen. De bladen van het 

wortelroset zijn lederachtig, groot, vlak, omgekeerd eirond, in een langen steel versmald, 

gaafrandig, uitgerand of aan den top 3-tandig, 3-5-nervig. De stengelbladen zijn klein, 

zittend, lancetvormig, spits. 

1) ramosa — vertakt. 2) coerulea — blauw. 5) van globulus: kogeltje, naar 

den vorm der bloeiwijze. t) vulgaris —= gewoon. 
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De bloemen zijn blauw, zelden wit, klein en zitten in bolvormige, dichte hoofdjes van 

circa 1 cM middellijn aan den top van den stengel en der takken. De algemeene bloem- 

bodem (dus de uitbreiding van den stengel, waarop de bloemen 

van het hoofdje staan) is met smal lancetvormige, gewimperde 

schutblaadjes (fig. 334) (strooschubben) bezet, die evenlang als 

de kelk zijn. Het hoofdje is omgeven door een omwindsel van 

9-12 stijf behaarde, lancetvormige, toegespitste, gewimperde 

bladen, die veel korter dan het hoofdje zijn. De bloemen (fig. 

334) hebben een buisvormigen, behaarden, blijvenden, 5-spletigen 

kelk met smalle, ongelijke, langwerpig-driehoekige slippen, die 

bijna 2 maal zoolang als de buis zijn, verder een- buisvormige, 

2-lippige bloemkroon met nauwe buis, korte en 2-spletige boven- 

en diep 3-deelige onderlip. De meeldraden zijn 2-machtig, op 

de keel der bloemkroon ingeplant, met 2-hokkige helmknopjes, 

die zich met een gemeenschappelijke spleet openen. De stijl is n 

draadvormig met 2-lobbigen stempel. De vrucht is droog, in Globularia vulgaris 
den kelk opgesloten, eenhokkig, eenzadig, niet openspringend. Fig. 334 

2%. 5-30 cM. April—Juni. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt op droge kalkheuvels in Midden- 

en Zuid-Europa voor. Zij is bij ons bij Loosduinen gevonden. De vindplaatsen Zwolle en 

Heemze in Overijsel, dateeren reeds van de Gorter uit de 18e eeuw. 

Familie 99. Verbenaceae Juss. 

Bloemen eenigszins onregelmatig. Kelk onderstandig, blijvend, buisvormig, 

5-tandig. Bloemkroon 1-bladig, afvallend, bijna 2-lippig met 4-5 een weinig 

ongelijke lobben. Meeldraden 4, tweemachtig, op de buis der bloemkroon 

ingeplant, de achterste vaak onvruchtbaar. Helmknopjes 2-hokkig, over- 

langs met 2 evenwijdige spleten openspringend. Vruchtbeginsel 2- of door 

valsche tusschenschotten 4-hokkig met 4 rechtopstaande of opstijgende , 

omgekeerde eitjes. Stijl draadvormig met enkelvoudigen of 2-spletigen 

stempel. Vrucht bij rijpheid in 2 deelvruchtjes of in 4 eenzadige vruchtjes 

uiteenvallend. Zaden met rechte kiem, zonder kiemwit. 
Bloemen blauwachtig of rose, zelden wit, in eindelingsche aren of oksel 

standige hoofdjes. Bladen meest tegenoverstaand, enkelvoudig of hand- 

vormig samengesteld, zonder steunbladen. Kruidachtige of houtige planten 

met vierkanten stengel. 

1. Verbéna') Trn. 

V. officinális?) L. IJzerhard (fig. 335). 
Deze plant is een weinig zeer fijn, kort en scherp behaard of kaal. De 

wortelstok ligt horizontaal of schuin. De stengel is rechtopstaand, naar 

boven vertakt, vierkant (fig. 335) met ruwe kanten en afwisselend 2 tegen- 
over elkaar liggende, verdiepte vlakten. De bladen staan tegenover elkaar, 
zijn ruw, de onderste zijn gesteeld, langwerpig, de middelste 3-spletig met 
ongelijk gekarteld ingesneden gezaagde slippen, waarvan de middelste 
grooter is. De hoogere bladen zijn ongesteeld, langwerpig, ingesneden 

gekarteld, de bovenste gaafrandig. 

1) misschien van ’tKeltisch ferfaen, waarin fer: wegvoeren en faen: steen beteekent, 

omdat de plant tegen blaassteenen werd aangewend, volgens anderen een verbastering van 
herbéna, dat van herbeo: groenen, is afgeleid, omdat de plant gebruikt zou zijn als groen 

bij offerfeesten. 2) officinalis — geneeskrachtig. 
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De bloemen zijn klein, zittend en vormen veelbloemige, zeer losse eind- 

en okselstandige aren, die naar boven tot een groote, losse pluim zijn 

vereenigd. De schutbladen zijn lancetvormig, toegespitst, korter dan de 
nt N kelk. Deze is buisvormig, behaard, bijna vierhoekig 

j en heeft 5 ongelijke, korte tanden (fig. 335). De 
bloemkroon (fig. 335) is bleeklila, trompetvormig met 
DE uitstekende, naar boven iets verwijde en gekromde 

É pui ì bijna vlakk En ZZA % Ee 2 een Len en oe gen Me onge 

B) Ans ijke slippen (iets 2-lippig). e meeldraden zijn 4 in 

NN Nd getal, tweemachtig, op de bloemkroonbuis ingeplant 
Ks Jaan) Ul é en er niet uitstekend, de 2 achterste zijn soms on vrucht- 

U D 1 baar. Het vruchtbeginsel is langwerpig, vierzijdig en 
Nij 5 Ev draagt een stijl, die evenlang is als de kroonbuis. 

N i | De vrucht (fig. 335) is langwerpig, in den kelk inge- 

Verbena officinalis sloten en splitst zich in 4 deelvruchtjes (fig. 335). 
Eee 3-9 dM. X. Juni—Herfst. 

Biologische bijzonderheden. De plant heeft homogame bijenbloemen. 
Door den onderlaag van het vruchtbeginsel wordt honig afgescheiden en 
deze wordt in den voet der korte kroonbuis geborgen. Daar bevindt zich 
een haarring, waardoor kleine insecten verhinderd worden, honig te rooven. 

Doordat het voorste deel der bloem horizontaal staat, is het stuifmeel en 

de honig tegen regen beschut. 

Het zijn honigzoekende kleine bijensoorten, die op de onderste slip der 
bloemkroon gaan zitten. Vier rijen schuin naar boven gerichte borstels 
noodzaken ze om hun slurf in de tusschenruimten door te schuiven. Daarbij 
strijkt die slurf eerst langs de met een haarkrans overdekte helmknopjes en 
daarna langs den stempel. Bij dat strijken langs de helmknopjes blijft er 
aan de slurf weinig stuifmeel zitten, daar de opengesprongen vlakten er van 
schuin naar beneden naar den voet der bloem zijn gekeerd. Integendeel 
draait de indringende slurf de met stuifmeel bedekte zijden nog iets meer 
naar achteren. Trekt het dier echter de slurf terug, dan worden de helm- 
knopjes in tegengestelde richting gedraaid, doordat de kroonbuis zoo nauw 
is en nu krijgt zij wel stuifmeel. 

Bij het bezoeken eener tweede bloem wordt het stuifmeel, dat aan den 
top der slurf zit, daar aan den stempel afgegeven en daarna ontvangt deze 

bij het terugtrekken opnieuw stuifmeel, zoodat op deze wijze als regel 
kruisbestuiving zal plaats hebben. 

Volksnamen. In Utrecht, Zuid-Holland en op Overflakkee spreekt men 
van ijzerhard, in Zuid-Holland ook van verbena, bij Aalsmeer van hard— 

ijzer en in Limburg van ijzerkruid. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt langs dijken en 
wegen en op onbebouwde plaatsen in geheel Europa voor en is bij ons 

vrij algemeen. 

Familie 100. Plantaginaceae Juss. 

Bloemen regelmatig, meest 2-slachtig. Kelk blijvend, onderstandig, 4 
slippig met 2 vaak grootere, naar voren gerichte slippen, soms 2-3-bladig. 

Bloemkroon regelmatig, 3-tandig of 4-deelig, droogvliezig, in den knop. 
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dakpansgewijze liggend. Meeldraden 4, gelijk, voor de kelkslippen staand, 
in den knoptoestand naar binnen gekromd, later ver uit de bloemkroon 
stekend, aan den voet der kroonbuis, zelden op den bloembodem ingeplant. 
Helmknopjes beweeglijk, zich overlangs openend met 2 evenwijdige spleten. 
Stijl 1, draadvormig, met gaven stempel. Vrucht 2-, soms door valsche 
tusschenschotten 4-(zelden 1-)hokkig met 1- of meerzadige hokjes, een 
overdwars openspringende doosvrucht vormend, zelden nootachtig. Zaden 

omgekeerd. Kiem in de as van het vleezige kiemwit liggend. 
Bloemen wit, bruin- of geelachtig, klein, zittend, in aren of in dichte 

hoofdjes, zelden alleenstaand. Bladen enkelvoudig, alle wortelstandig of 
tegenoverstaand aan den stengel, zittend of met een aan den voet verbree- 
den steel, zonder steunbladen. Kruidachtige of iets houtige planten. 

Tabel tot het determineeren der geslachten der Plantaginaceae. 

A. Bloemen eenhuizig. Kelk der mannelijke bloemen regelmatig 4-deelig. Bloemkroon 
buisvormig met regelmatig vierdeeligen zoom. Meeldraden op den bloembodem inge- 

plant. Kelk der vrouwelijke bloemen 2-3-, zelden 4-bladig. Bloemkroon blijvend, kroes- 

vormig, met kort 2-lobbigen zoom. Vrucht een I-zadige, langwerpig-cylindrische, 

rimpelige noot met harde schil. Oeverplant . . . . … … Littorella blz. 271. 
B. Bloemen 2-slachtig. Kelk 4-deelig. Bloemkroon buisvormig met 4-deeligen zoom. 

Meeldraden op de bloemkroonbuis ingeplant. Doosvrucht overdwars openspringend 

met 2, een- tot meerzadige, soms door een valsch tusschenschot gedeelde hokjes. 

Zaden ín het midden van het ten slotte vrije tusschenschot ingeplant. 
Plantago blz. 272. 

Voorkomen. Als halophyten moeten Plantago Coronopus en maritima 
genoemd worden, een water- en moerasplant is Littorella juncea; Plantago 

lanceolata is meer een weideplant, terwijl Plantago major en media meer 

ruderaalplanten zijn. 

1. Littorélla ') Berg. 

L. júncea®) Berg. (L. lacústris®) L.). Oeverkruid (fig. 336). 
Deze onbehaarde plant heeft een korten wortelstok met uitloopers en 

geen stengel. De bladen zijn dus alle wortelstandig, zij staan rechtop, 
zijn vleezig, lijn-priemvormig, van boven vlak, 

aan den voet gootvormig, de onderste zijn 
breed scheedevormig, langer dan de bloemen. 

Groeit de plant onder water, dan zijn de 
bladen nog dikker, bijna rolrond, stijf recht- 
opstaand en dan ontwikkelen zich geen 

bloemen. 
De plant is eenhuizig. De RO mctike bloemen 

staan alleen op een langen, draadvormigen 
steel, die in het midden 1-2 vliezige schut- 
bladen draagt. De vrouwelijke staan 1-3 bijeen 
aan den voet der stelen der mannelijke en zijn \ 
ongesteeld. Eigenlijk vormen de mannelijke Littorella juncea 
bloem met de vrouwelijke samen een bloei- Fig. 336. 
wijze en staat dus de mannelijke bloem slechts 4 mannenike Hoen, 9 vrouwelijke 
schijnbaar eindelings. De bloemkroon is wit- 
achtig, die der mannelijke bloemen is langer dan de kelk. 

1) van litus: strand, om de standplaats aan waterplassen. 2) juncea — biesachtig. 

5) lacustris — meer. 
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De mannelijke bloemen bestaan uit 4 stomp lancetvormige kelkslippen, 
een trechtervormige bloemkroon met 4 ovaal-lancetvormige slipjes en 4 
sterk uitstekende meeldraden, die wel 5 à 6 maal zoo lang als de bloem- 

kroon zijn en op den bloembodem zijn ingeplant (zij staan eerst rechtop 
en hangen later). 

De vrouwelijke bloemen hebben een 3-4-slippigen kelk, die bijna tot aan 
den voet is ingesneden, een buikige bloemkroon met 3-4 kleine tanden en 
een vruchtbeginsel met een zeer langen stijl met een draadvormigen stempel. 

De vrucht is langwerpig, beenig, eenzadig, niet openspringend. 5-10(-20) 
cM. 2. Juni—Augustus. 

Als deze plant geen bloemen heeft, is zij van Ísoëtes te onderscheiden 
door de uitloopers en de witte wortels. Krachtige planten zijn van Triglochin 
maritima te onderscheiden door het ontbreken van het tongetje aan de 
bladen, dat daar wel aanwezig is. 

Biologische bijzonderheden. De plant behoort tot de amphibische ge- 
wassen. Groeit zij op den bodem van wateren, dan vermenigvuldigt zij 
zich alleen door de uitloopers, want zulke planten bloeien nooit, zij hebben 

wel tot 7 à 8 cM lange bladen. De moerasvorm heeft slechts 2-4 cM lange 
bladen en bloeit wel. 

Het poedervormige stuifmeel wordt door den wind uit de mannelijke 
bloemen geschud en de lange vedervormige stempels vangen het op. De 

bloemen zijn proterogynisch. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt op vochtigen 
zandgrond, aan en ín plassen en meren ín Midden- en Noord-Europa voor. 
Bij ons is zij op het diluvium en ook in de duinen vrij algemeen. 

2. Plantágo!) L. Weegbree. 

Kelk kruidachtig met 4 diepe insnijdingen. Bloemkroon stervormig met 4, 
ten slotte teruggeslagen slippen. Meeldraden 4, ingeplant aan den voet der 
bloemkroonbuis. Vrucht een vliezige doosvrucht, zich overdwars cirkel- 
vormig boven den voet openend, met 2-4 hokjes, die ieder 1 of meer zaden 

bevatten. 
Bloemen klein, tweeslachtig, in aren of dichte hoofdjes aan den top van 

lange stelen. Bladen alle in een wortelroset, zeldzamer tegenoverstaand of 
in bundels aan den stengel. 

Bij P. major en lanceolata, doch ook bij P. media, maritima en Coronopus 
vindt men niet zelden monstrositeiten als vertakte aren, fasciatie (band- 

vorming) der aarstelen, bladachtig ontwikkelde schutbladen, die in hunne 

oksels kleinere aren dragen. 

Biologische bijzonderheden. De aren der Plantagosoorten vertoonen zeer 
sterk het middelpuntzoekend zijn der bloeiwijze. Als een aar eenigen tijd 
heeft gebloeid, heeft men beneden uitgebloeide bloemen, die reeds vruchten 
hebben gezet, daarboven ziet men bloeiende bloemen, kenbaar aan de sterk 
uitstekende meeldraden en daarboven bloemen, die zich bijna openen met 

reeds uitstekende vedervormige stempels (de bloemen zijn proterogynisch), 
terwijl er eindelijk bovenaan nog knoppen zitten. 

1) van planta: voetzool en ago: ik schuif naar, om de overeenkomst der bladen van de 

plant met een voetzool. 
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Zoowel bij zonnig als bij regenachtig weer, steken de helmknopjes 
naar buiten, doch bij regenachtig weer en des nachts sluiten zich de 
spleten. 

In de knoppen zijn de meeldraden nog naar 1 
binnen omgeslagen, doch bij het opengaan 
strekken zich de draden en steken uit de ij 
bloemkroonbuis. De helmknoppen zitten er 

zeer bewegelijk aan en openen zich aan de Plantdgolmarikime 
bovenzijde met een korte spleet, waaruit door __Fig. 337. 
den wind het stuifmeel wordt geschud en dit ,! Ploem in het begin van den 3 à bloei, de stempel steekt uit de nog 

duurt door de kleine opening wel een paar gesloten bloemkroonslippen, 2 de- 
zelfde iets later, de helmknoppen 

dagen. kle nu ook uit de bloem, de 
: : loemkroonslippen staan horizon- Daar de bloemen (fig. 337, 338) met uit- taat uit, 3 bloem in het laatst van 

stekende stempels boven die met uitstekende den bloeitijd. Nog steeds steekt de 
s Í 6 stempel er uit en ook nog een meel- 

helmknopjes staan en de wind het stuifmeel draad zonder helmknopsje, de bloem. 
5 8 kroonslippen zijn teruggeslagen. 

wat naar boven doet gaan, is er veei kans, 

dat het op de stempels van andere bloemen komt en dus kruisbestuiving 
plaats heeft. 

De Plantagosoorten hebben dus windbloemen. Bijen 
komen er wel heen, gelokt door de vaak gekleurde 
meeldraden, vooral bij P. media, waar zij violet gekleurd 
zijn en de bloemen ook rieken. Het stuifmeel is echter 
te glad om aan haar lichaam te blijven zitten. Wel 
brengen zij honig uit haar slurf op dit stuifmeel en 
maken het daardoor meer kleverig, zoodat het meer 
samen gaat ballen en zij het daardoor gemakkelijker 
verzamelen kunnen. Daar de stempels lang geschikt 
blijven, om bestoven te worden, kan later ook nog zelf- bree 
bestuiving plaats hebben. Bij P. maritima verlengen Fig. 338. 
zich de stempels na den bloeitijd nog, zoodat daarlater ‚ Z bloem in het begin 

4 ú van den bloei, 2 bloem 
nog stuifmeel uit hoogere bloemen op de stempels van in vollen bloei. 
lagere kan vallen. 

De zaden scheiden slijm af, waardoor zij vaster aan hun kiembed worden 
bevestigd, hetgeen de ontkieming vergemakkelijkt. 

Tabel tot het determineeren der soorten van het gestacht Plantago. 

A. Bladen in een wortelroset. 

a. Bloemkroonbuis onbehaard. Hokjes der doosvrucht ongedeeld. 

aa. Stelen der aren rond, zwak gestreept. Schutbladen stomp. Zaden op de 
binnenvlakte glad. 
aaa. Bladen plotseling in een tamelijk langen steel versmald. Aren verlengd- 

cylindrisch. Bloemkroonslippen stomp. Hokjes der doosvrucht 4-8-zadig. 

P. major blz. 274. 
bbb. Bladen in een korten, breeden steel versmald. Aar langwerpig-cylin- 

drisch. Bloemkroonslippen stomp. Hokjes der doosvrucht meest 2-zadig. 

P. media blz. 275. 
bb. Hokjes der doosvrucht 1-zadig. Zaden op de binnenzijde gootvormig verdiept. 

Voorste kelkslippen verbonden. Aarstelen gegroefd. 

aaa. Bladen lancetvormig, gesteeld. Steien der aren met 5 groeven. Aren 

eirond-langwerpig. Schutbladen eirond, lang toegespitst, kaal. Achterste 
kelkslippen gekield, kort stekelpuntig . . . . P. lanceolata blz. 276. 

bbb. Bladen lancetvormig, gesteeld. Schutbladen eirond-lancetvormig, toege- 

spitst, aan den top gebaard. Aren eirond of langwerpig-cylindrisch. 

Aarstelen gegroefd. Achterste kelkslippen gekield. P.Lagopus blz. 277. 

HeukeLs' Flora. II. 18 
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b. Bloemkroonbuis behaard. Aarstelen rond, niet gestreept. Zaden op de binnenzijde 
vlak (planten bij het drogen bruinzwart wordend). 

aa. Bladen grijsgroen, lijnvormig, kaal, meest gaafrandig, gegroefd 3-nervig, de 

zijnerven in het midden tusschen middennerf en rand. Aren verlengd cylin- 

drisch. Achterste kelkslippen met scherpe, groene kiel. Doosvrucht langwerpig- 

kegelvormig, spits. Hokjes ongedeeld, l-zadig . . . P. maritima blz. 277. 

bb. Bladen lichtgroen, verwijderd getand, vinspletig of dubbel vinspletig, gewim- 

perd of ruw behaard. Aren langwerpig of verlengd cylindrisch, dicht. Achterste 

kelkslippen met vliezig gevleugelde, gewimperde kiel. Doosvrucht eirond, 

stomp. Hokjes door een valsch tusschenschot in 2 eenzadige afdeelingen 

gescheiden … ze ENEN PE RE WEA AR A8 P. Coronopus blz. 278. 

cc. Plant donkergroen. Bladen lijnvormig, toegespitst, gaafrandig, in den steel 

versmald, soms 3-nervig. Aar cylindrisch. Schutbladen lijnvormig, de onderste 

zeer lang. Doosvrucht 2-zadig .… Ser oe Ter 4e Pe aristatanblz 218 

B. Stengel bebladerd, vertakt. Bladen tegenoverstaand. Bloemkroonbuis dwars gerimpeld, 

behaard. Hokjes der doosvrucht met een aan de binnenzijde gootvormig verdiept zaad. 

a. Onderste schutbladen eirond, in een lange, bladachtige punt versmald, de bovenste 

spatelvormig, stomp. Voorste kelkslippen spatelvormig, stomp, de achterste lancet— 

vormig, spits. Stengel kruidachtig, rechtopstaand . . . . P. arenaria blz. 279. 

b. Schutbladen breed eirond, stomp, de onderste in een bladachtige naald uitloopend, 

de bovenste stekelpuntig. Voorste kelkslippen breed eirond, stomp, stekelpuntig „ 

de achterste smaller met gewimperde kiel. Stengel heesterachtig, opstijgend. 
P. Cynops blz. 279. 

Volksnamen. De naam weegbree wordt het meest gebruikt. Op vele 
plaatsen spreekt men ook van weegblad en van weegbladen, in Friesland 
spreekt men ook van weversblad, op de Noord-Veluwe van drieweegblad, 

op de Oost-Veluwe van konijnenblad, in de Noord-Betuwe van tweeweeg- 
bladen, in Waterland van hazeoor, in Zuid-Limburg van pijlkruid, in 
Zeeuwsch-Vlaanderen van ribbe. Over de namen mannetjes- en vrouwtjes 
plantein voor P. lanceolata en P. major, zie bij hennep, blz. 55, deel Il. 

Gebruik. Ook nu nog worden weegbreebladen als heelmiddel, o.a. om 
wonden te doen helen, gebruikt. 

P. májor!) L. Groote weegbree (fig. 339). 
Deze plant varieert nog al sterk, vooral in grootte. Zij is meer of minder 

behaard. Zij heeft een korten wortelstok, waaruit 
ronde, rechtopstaande of opstijgende, niet of zwak 
gestreepte stengels komen, die nauwelijks zoo lang 
als of langer zijn dan de bladen. De bladen staan 
in een wortelroset, zijn eirond of elliptisch, 3-5- 

nervig, stomp, gaafrandig of onduidelijk en weinig 
getand, evenals de aarstelen kaal of verspreid be- 
haard, plotseling in een tamelijk langen, breeden 
steel versmald. Uit de oksels der bladen komen 
l of meer aarstelen (meest 5-15). 

De aren zijn verlengd cylindrisch, dicht of iets 
Plantago major los. De schutbladen (tig. 339) zijn stomp eirond, 
HE groen gekield, overigens droogvliezig, half zoo lang 

tot ongeveer zoo lang als de afgeronde kelkbladen. Twee der kelkbladen 
zijn iets breeder dan de twee andere. De bloemkroon is bruinachtig en 
heeft een buis, die even lang is als de kelk en onbehaard is, terwijl de 
slippen vlak zijn uitgespreid. De meeldraden zijn wit, kort uitstekend met 
gele helmknoppen. De doosvrucht (fig. 339) opent zich in het midden. 

1) major — groot. 
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dekselachtig en heeft 4-8-zadige hokjes. De zaden zijn klein, hoekig met 
fijne puntjes. 1-5 dM. 2. Mei—November. 

De variëteit @. minor!) Cop. is kleiner dan de grondvorm, doch daarmede 
door allerlei tusschenvormen verbonden. 

De variëteit y. Winteri ?) Wirtgen. heeft veel smallere bladen, die soms 
bijna lancetvormig zijn en verlengde, meest rechtopstaande aarstelen. 

De vruchtaren worden gaarne door kanaries gegeten. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt langs wegen, in 

het gras en op onbebouwde plaatsen in geheel Europa voor en is bij ons 
algemeen. De var. @. is vrij algemeen bij ons en de var. 7. is bij Harder- 
wijk gevonden. 

Volksnamen. De namen groote weegbree en konijnenblad zijn het meest 
in gebruik, in Friesland hoort men den naam rottestaart en trekblad (de 
laatste ook in Waterland). In Groningen spreekt men van geneesblad, 
hondemiesbladen, op Texel van roggebroodjes, in Waterland van erral, 

van kankerbloem, van lepelblad en van waterbladen (de laatste naam ook 
in Kennemerland), in Noord-Holland van wijkerblad, in den Achterhoek van 
Gelderland van betenblad, aan den Zoom der Veluwe van chocoladeplant, 
in Twente van boterblad, op Overflakkee van lamsoor en op Walcheren 
van ribbeblad. 

P. média® L. Ruige weegbree (fig. 340). 
Deze plant is witachtig behaard en wordt niet zwart. De wortelstok is 

kort, de stengel uit opstijgenden voet rechtop- 
staand, fijn gestreept, behaard, 5-6 maal zoo 

lang als de bladen. De bladen staan uitgespreid 
in een wortelroset, zijn elliptisch, 7-9-nervig, 

zwak getand, evenals de aarstelen dicht kort- 
behaard en in een korten steel versmald. 

De aar is dicht, witachtig, langwerpig-cylin- 
drisch. De schutbladen (fig. 340) zijn droogvliezig 
gerand, stomp of iets spits eirond, groen op den 
rug, evenlang als of korter dan de afgeronde 
kelkbladen. De bloemen zijn welriekend. De 
kelk bestaat uit 4 omgekeerd eironde, stompe, 
bijna witvliezige deelen. De bloemkroon is door- 
schijnend, wit, onbehaard met eironde, stompe 

slippen, evenlang als de kelk. De meeldraden 
zijn sterk uitstekend, 4-5 maal zoo lang als de bloemkroon, zij hebben 
lilakleurige helmdraden en witte knopjes. De doosvrucht (fig. 340) is ellip- 
tisch, stekelpuntig en springt in het midden open, zij heeft 2-zadige hokjes. 
De zaden zijn platbol, elliptisch, bruin. 3-4,5 dM. 2. Mei, Juni. 

Deze plant riekt niet onaangenaam en is door de sterke beharing der 
bladen en door de kleur der bloemen dadelijk van P. major te onderscheiden. 

De variëteit 2. longifólia®) G. Mey. heeft ovaal-lancetvormige bladen, 
die lang in den steel versmald zijn. 

Plantago media 

Fig. 340. 

Biologische bijzonderheden. De bloemen vormen een overgang van de 
wind- tot de insectenbloemen. 

1) minor = klein. 2) Winteri —= Winter's. 3) media = middelst. 
4) longifolia — langbladig. 

18% 
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De groeven in bladen en steel dienen voor het afleiden van het regen- 
water naar den wortel. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt langs wegen, 
dijken, in weilanden, vooral langs de rivieren, in geheel Europa vooren is 
bij ons algemeen. De var. is bij Utrecht, Amsterdam, den Haag en Zalk 
gevonden. 

P. lanceoláta!) L. Smalle weegbree (fig. 341). 
Deze plant is groen, doch wordt later zwartachtig. Zij heeft een korten, 

vertikalen wortelstok. De stengels zijn kantig, gegroefd (met 5 groeven), 
meer of minder behaard, rechtopstaand, opstij- 
gend of grootendeels liggend, veel langer dan 
de bladen. De bladen zijn lancetvormig, be- 
haard of kaal, in een langen, gegroefden steel 
versmald, 3-5-nervig, verwijderd getand. 

De aren zijn dicht, eirond-langwerpig, later 
rolrond. De schutbladen (fig. 341) zijn eirond, lang 
toegespitst, droogvliezig, op den rug bruinachtig. 
De kelkslippen (fig. 341) zijn omgekeerd eirond, 
vliezig doorschijnend met groene middennerf, 
de zijdelingsche zijn gekield, kort stekelpuntig 
met behaarde of kale kiel. De bloemkroon is 
doorschijnend bruinachtig en heeft een buis, die 
evenlang is als de kelk, de slippen zijn eirond, 
met bruinachtige middenstreep, zij zijn later 

teruggeslagen. De meeldraden zijn rechtopstaand, 3 maal zoo lang als de 
bloemkroon, de helmdraden en helmknopjes zijn geelachtig wit, de laatste 
soms donkergeel. De doosvrucht (fig. 341) bevat 2 langwerpige gladde, 
bruine, zaden, die aan de binnenzijde iets verdiept zijn. 5-45 cM. 2. 
Mei— Herfst. 

Vormen van deze soort zijn: 
a. vulgáris?) Cop. (genuína®) Gr. et Godr.) met lancetvormige bladen. 
8. angustifólia®) Cop. (@£. maritima®) Gr. et Godr.) met smalle bladen. 
y. capitelláta®) Koch. (var. sphaerostáchya”) D. C. en Aschers., var. mon- 

tána®) Gr. et Godr.). met smalle, ruw behaarde bladen en bijna bolronde 
aren. Dit is een dwergvorm. 

d. dúbia®) Liljebl. (4. lanuginósa!®) Koch., P. lanáta #) Portschl.) met 
bladen en vooral bladstelen, die afstaand wollig behaard zijn. 

se. silvätica!?) Cop. Plant hoog met lange, dichte, cylindrische aar. 

£. elliptica!®) Cop. met breedere, elliptische bladen. 
Monstrositeiten met vertakte aar of met tot bladen vervormde schutbladen 

komen nog al eens voor. 

Plantago lanceolata 

Fig. 341. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in geheel Europa 
tusschen het gras, in weiden, langs wegen en dijken voor en is bij ons 
algemeen. De vorm a. is algemeen, de vorm £. vrij algemeen, de vorm 7. 

1) lanceolata — lancetvormig. 2) vulgaris —= gewoon. 3) genuina — echt. 

4) angustifolia — smalbladig. 5) maritima — zee. 6) capitellata —= van hoofdjes 

voorzien. 1) sphaerostachya — bolarig. &) montana — berg. 9) dubia = 
twijfelachtig. 10) lanuginosa — wolharig. 1) Janata — wollig. 12) silvatica = 

bosch. 135) elliptica = elliptisch. 
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zeldzaam, de vormen ò. en z. zijn. ook zeldzaam en de vorm £. is alleen bij 

Leiden gevonden. 

Volksnamen. De naam hondetong is veel in gebruik, in Friesland hoort 
men den naam broodjesbladen en slakkebedden, in Oost-Drente vingerlang, 
daar en ook aan den Zoom der Veluwe, in West-Friesland en op Walcheren 
kleine weegbree, in Noord-Overijsel lauebladen, in Utrecht lamsooren, 
schapetongen, smalle weegbree en hazenooren (de laatste naam ook in Zuid- 
Holland), in Zuid-Limburg ganzetong en rup, op Schouwen ezelsooren, in 
Zeeland hondsribbe, en in het Oostelijk deel van Noord-Brabant en in 
Zeeuwsch-Vlaanderen ribbe. 

P. Lagópus!) L. Hazepoot-weegbree (fig. 342). 
Deze plant is behaard. Zij heeft een dunnen wortel en rechtopstaande of opstijgende, 

dunne, gegroefde stengels, die 3-5 maal zoo lang zijn als de bladen en onbehaard of aan- 

liggend behaard zijn. De bladen zijn groen, uitgespreid 

opgericht, lancetvormig of langwerpig-spatelvormig, toege- 

spitst. Zij loopen uit in een smallen en gegroefden steel, 

zijn 3-5-nervig, ruw behaard, zelden kaal. 

De aar is witwollig, zeer dicht, eirond of langwerpig. 

De schutbladen (fig. 342) zijn eirond-lancetvormig, toege- 

spitst, droogvliezig, bruin op den rug en behaard. De 
kelkslippen zijn omgekeerd eirond, behaard, de voorste 
zijn vergroeid, de achterste gekield (fig. 342). De bloem- 

kroon is vaalrood, heeft een onbehaarde buis en toege- 

spitste slippen, zij is aan de rugzijde behaard. De doos- 
vrucht (fig. 342) is eirond met 2 langwerpige, aan de 
binnenzijde iets verdiepte, gladde zaden. í-3 dM. ©. 

April —Juni. 
P. Lagopus komt in uiterlijk veel met P. lanceolata 

overeen, doch de zwakke wortel en de witwollige aar ken- 

merken haar voldoende. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant groeit 
op droge, zandige plaatsen in de streek der Middellandsche Zee en is bij ons alleen op 

een met sumac, uit Palermo afkomstig, bemest klaverland bij Apeldoorn gevonden. 

Plantago Lagopus 

Fig. 342. 

P. maritima?) L. Zeeweegbree (fig. 343). 
Deze plant is behaard en iets zodenvormend. De wortelstok is vleezig’, 

met schubben bezet. De stengels zijn rond, 
rechtopstaand, nauwelijks zoo lang als of veel 
langer dan de bladen. De bladen zijn blauw- 
groen, vleezig, lijnvormig, aan voet en top ver- 

smald, kaal, meest gaafrandig, doch soms met 

enkele verwijderde tanden, rechtopstaand, ge- 

groefd, 3-nervig. De zijnerven loopen midden 
tusschen middennerf en rand. 

De aren zijn verlengd cylindrisch, tamelijk 
dicht. De schutbladen (fig. 343) zijn groen, 
eirond-lancetvormig, stomp of iets spits, smal- 
vliezig gerand, 3-4 maal zoolang als breed, 
evenlang als de kelk. De kelkslippen (fig. 343) 
zijn breed eirond, stomp, de voorste hebben een Ks Sr 
zoo breeden vliezigen rand, dat het vliezige deel 
even breed is als het groene, de achterste hebben een scherpe, groene, 
wimperig getande kiel. De bloemkroon is witachtig, langer dan de kelk, 

1) Lagopus — hazenpoot. 2) maritima — zee. 



278 — PLANTAGINACEAE. — FAMILIE 100. 

zij heeft een behaarde buis en eironde, toegespitste slippen. Er zijn 4 uit- 

stekende meeldraden met gele helmknopjes. De doosvrucht (fig. 343) is 
langwerpig-kegelvormig, spits en springt onder het midden open. De hokjes 
zijn ongedeeld, eenzadig. De zaden zijn stomp, aan de binnenvlakte plat, 
bruin. 1,5-6 dM. 2. Mei—September. 

Vormen zijn: 
x. genuina®) Koch. Bladen kaal, gaafrandig. 
5. dentáta®) Roth. Bladen met eenige verwijderde tanden. De tanden 

vindt men alleen aan forsche exemplaren en worden licht over het hoofd 
gezien, omdat zij niet zijdelings afstaan, maar geheel de plooiing van het 
blad volgen. 

7. subuláta®) Roth (—= leptophylla®)). Plant teer, soms zeer laag. 
Ook exemplaren met samengestelde aren zijn bij deze soort aangetroffen. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in geheel Europa 
op zilte gronden, schorren en aan zeedijken voor en ís bij ons algemeen. 
De vorm a. is algemeen, de vorm 4. is zeer zeldzaam, de vorm 7. zeldzaam. 

Volksnamen. De plant heet in Groningen reie, in West-Friesland en op 
Walcheren zeeweegbree, in het Land van Hulst zeeribbe. 

P. aristáta®) Mchx. Naaldweegbree. 
Deze plant is donkergroen, behaard of bijna onbehaard. De stengels zijn rechtopstaand 

en steken boven de bladen uit. De bladen zijn lijnvormig, toegespitst, gaafrandig, in den 

steel versmald en hebben soms 3 uitstekende nerven. 

De aar is dicht cylindrisch, behaard, doch niet wollig. De schutbladen zijn behaard, 

lijnvormig, de onderste zijn zeer lang, soms 10 maal zoo lang als de bloemen. De doos- 
En 

vrucht is 2-zadig, de zaden zijn op de binnenvlakte uitgehold. 1-4 dM. ©. Mei—October. 

Voorkomen. De plant behoort thuis in de Westelijke staten van de Vereenigde Staten 
van Noord-Amerika op droge weiden, doch is van daar in de Oostelijke staten ingevoerd. 

Van daar zal zij wel bij ons zijn aangevoerd. Zij is bij ons bij Bussum gevonden. 

P. Corónopus®) L. Hertshoornweegbree (fig. 344). 
Deze behaarde plant heeft een penwortel, waaruit uitgespreide of opstij- 

gende stengels komen, die meest aangedrukt 
EAN A *% [@ behaard en langer dan de bladen zijn. De bladen 

) \} ME 4 Lt “SL ze ze . 5 
NK ON 4 zijn verwijderd getand, vinspletig tot dubbel 
Neh WE: vinspletig met lijnvormige, toegespitste slippen 
Ì é e ĳ en een 3-nervig middendeel. Zij zijn rechtop- 
UN, Ì U 4 staand of staan uitgespreid, zijn min of meer 

LN 4 | SAN, vleezig, lichtgroen, kaal, gewimperd of ruw 

N F DA behaard. _ 
AN Abs 7 Na De aren zijn langwerpig of verlengd cylindrisch, 

dicht. De schutbladen (fig. 344) zijn eirond, aan 
den voet breedvliezig gerand, toegespitst, even 
lang als de kelk, met een groene nerf. De 

Ee NE achterste kelkslippen (fig. 344) hebben een vliezig 
ed 344. d gevleugelde, gewimperde kiel en zijn even lang 

als de bloemkroonbuis. De bloemkroon is wit- 
achtig, droogvliezig, met behaarde buis en spitse, elliptische slippen. De 
meeldraden hebben lichtroode, later donkerder wordende helmknopjes. De 
stijl is dicht behaard en steekt ver uit de bloemkroon. De doosvrucht (fig. 

1) genuina — echt. 2) dentata — getand. 3) subulata = priemvormig. 
4) leptophylla = dunbladig. 5) aristata = naalddragend. 6) Coronopus = kraaiepoot. 
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344) is eirond, stomp, de hokjes zijn door een valsch tusschenschot in 2 

eenzadige afdeelingen verdeeld. De zaden zijn eirond, bruin, op de binnen- 

vlakte vlak. 5-30 cM. ©O. Juni—September. 

De volgende variëteiten komen voor: 

8. tenuifólia') Marsson. Bladen smal met smal lijnvormige slippen. 

j. integráta®) Marsson. Bladen lijnvormig, bijna of geheel gaafrandig. 

d. olerácea®) Prahl. Plant 12-25 cM hoog met vleezige bladen. 

s. pygmáea*) Lange. Dwergvorm. Weinig behaard, armbloemig. 

Bij ons zijn deze vormen niet vaak onderscheiden. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt aan wegen en 

op zandige plaatsen, vooral in de duinen en aan zeedijken in Midden- en 

Zuid-Europa voor en is bij ons algemeen. 

Volksnamen. In Twente, Salland en de Graafschap Zutphen heet de 

plant gravinnekruid, in West-Friesland hertshoornweegbree. 

P. arenária®) W. et K. Zandweegbree (fig. 345). 
Deze soort is kort stijf behaard, naar boven iets klierachtig. Zij heeft 

een penwortel en een rechtopstaanden of uitge- 

spreiden, vertakten stengel, die in de onderste 

bladoksels bundels van bladen draagt. De bladen 
zijn zittend, staan tegenover elkaar, soms in kransen, 

zijn lijnvormig, gaafrandig of onduidelijk getand, 

grijsgroen, vlak. 
De aarstelen zijn langer dan de bladen, zij komen 

wel uit de bladoksels, maar doordat de bladparen 
aan den top der takken dicht bijeenstaan, vormen 
de bloemaren een soort van scherm. De aren zijn 
dicht, bolrond tot langwerpig. De onderste schut- 
bladen (fig. 345) zijn eirond en loopen in een lange, Paso 
groene punt uit, die langer is dan de bloemen, de Fig. 345. 

hoogere zijn spatelvormig, stomp, breedvliezig ge- 
rand. De voorste kelkslippen zijn spatelvormig, stomp, de achterste lancet- 
vormig, spits (fig. 345). De bloemkroon is wit, onbehaard, met een over- 
dwars gerimpelde buis, die evenlang als de kelk is en lancetvormige, spitse 
slippen. De meeldraden steken ver uit en hebben gele helmknopjes. De 
doosvrucht (fig. 345) is 2-zadig. De zaden zijn glanzend, langwerpig, op 
de binnenvlakte uitgehold. 1,5-3 dM. ©. Juni— 

Herfst. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant 
komt in zandige streken in het Oostelijk deel van 
Midden-Europa (tot aan de Elbe) en in Zuid-Europa 
voor. Bij ons is zij alleen aangevoerd en wel vrij 

zeldzaam. 

P. Cynops®) L. Struikweegbree (fig. 346). 
Deze soort is behaard. De stengel is aan den voet houtig 

en liggend, is bochtig en sterk vertakt. De bladen zitten 

tegenoverstaand of in kransen, zij zijn smal, lijn-priemvormig, 

aan den top driehoekig, gaafrandig, Plantago Cynops 

De bloemen zitten in eironde hoofdjes op okselstandige Fig. 346. 

1) tenuifolia — teerbladig. 2) integrata — gaaf. 3) oleracea — als groente te gebruiken. 

_ 4) pygmaea — dwergachtig. 5) arenaria — zand. 6) Afleiding onbekend. 
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stelen, die langer zijn dan de bladen. De schutbladen (fig. 346) zijn breed eirond, stomp, 

de buitenste hebben een lange, kruidachtige punt, de bovenste zijn plotseling stekelpuntig. 

De kelkslippen (fig. 346) zijn ongelijk, de voorste zijn stomp eirond, stekelpuntig, de andere 

zijn lancetvormig, spits met gewimperde kiel. De bloemkroon is witachtig, onbehaard, de 

buis is overdwars gerimpeld en draagt toegespitste slippen. De doosvrucht (fig. 346) bevat 

2 eironde, doffe, op de binnenvlakte uitgeholde zaden. 1-4 dM. %. Mei—Augustus. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt op droge, steenachtige plaatsen 

in Zuid-Europa voor en is bij ons alleen bij Feyenoord aangevoerd gevonden. 

Familie 101. Campanulaceae Duby. 

Bloemen meest 2-slachtig, regelmatig. Kelk blijvend, 5-deelig of 5-sple- 
tig. Bloemkroon l-bladig met 5-lobbigen tot 5-deeligen zoom. Meeldraden 
5, vrij of met aan den voet vergroeide helmknopjes. Vruchtbeginsel onder- 
standig, 2-5-hokkig met asstandige zaadlijsten en 2-5-deeligen stijl. Vrucht 
meest een 2-5-hokkige, veelzadige doosvrucht, meestal door den blijvenden 
kelk en de verdroogde bloemkroon gekroond, de hokjes vaak met een gat 
openspringend. Zaden talrijk, horizontaal, omgekeerd. Kiem in de as van 
het vleezige kiemwit liggend. 

Bloemen blauw of violet, zelden geelachtig of wit. Bladen meest ver- 
spreid, enkelvoudig, zonder steunbladen. Kruidachtige, soms melksap- 
bevattende planten. 

Biologische bijzonderheden. Merkwaardig is het, dat al de inrichtingen, 
die men met elkaar vereenigd vindt bij de bloemen der Compositae, met 
het oog op de bestuiving, ook bij de verschillende geslachten der Campa- 
nulaceae voorkomen, maar daar van elkaar gescheiden. 

Met de Compositae heeft deze familie gemeen het sterk protrandrisch zijn 
der bloemen en de wijze, waarop het stuifmeel aan de buitenzijde van den 
stijl blijft zitten, ook komt spontane zelfbestuiving bij beide familiën zeer 
vaak voor door kromming der stijltakken. 

Bij Phyteuma en Jasione zijn de kleine bloemen ook tot hoofdjes ver- 
eenigd, ook is daar de honig vrij gemakkelijk bereikbaar en steken de 

geslachtsdeelen vrij 
uit de bloemen, 

VG óf Z zelfs zijn de helm- 
Gd & knopjes bij Jasio- 
De COEN ne eenigszins ver- 
A 2 ZN groeid tot een den 
SONG f stijl omgevende 
€ HR 

5 A GG buis G b AG e 

Gb Gd Voor het open- 
Ge 7 SC gaan hangen de 

BE 

GG bloemen meest, 
ag 4 daarna richten zij 

zich op en sluiten 

Doosvrucht van Campanula rapunculoides zich bij regen en 

SE des nachts veelal 
1 bij droog weêr, 2 bij regenachtig weêr. en na de bevruch=- 

ting krommen zich de stelen naar beneden, om zich, als de vrucht rijp is, 

weer op te richten. 
Merkwaardig is de wijze, waarop zich bij de geslachten Phyteuma, 
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Campanula en Specularia de vruchten openen. Er ontstaat nl. in ieder 
hokje zijwaarts een gat en wel bevindt zich dit steeds aan het van den 
bodem afgekeerde deel der vrucht. Bij de hangende en knikkende vruchten 
(fig. 347) van Campanula rotundifolia, rapunculoides, Trachelium en latifolia 
zit het aan den voet der vruchthokjes, bij de rechtopstaande vruchten van 
Campanula patula, Rapunculus, persicifolia en van Phyteuma en Specularia 
aan het bovenste deel. De beteekenis dier inrichting is duidelijk. Waren 
de gaten aan het naar den bodem gekeerde deel, dan zouden de rijpe zaden 
bij de geringste beweging er alle tegelijk uitvallen, nu zijn er echter flinke 
windstooten, die ze tegelijk over groote afstanden meevoeren, noodig om 
er telkens eenige uit te doen gaan en is daardoor de kans tot verspreiding 
over een ruimer gebied grooter. Bij regenweer sluiten zich de gaten door 

middel hunner kleppen. 

Tabel tot het determineeren der geslachten der Campanulaceae. 

A. Bloemkroon bijna tot aan den voet in 5 lijnvormige, eerst tot een buis samengekleefde, 

zich later van beneden naar boven scheidende slippen gedeeld. 
a. Helmdraden draadvormig. Helmknopjes aan den voet vergroeid. Doosvrucht 2- 

hokkig, aan den top 2-kleppig. Bloemen in hoofdjes. . . . . Jasione blz. 281. 

b. Helmdraden aan den voet verbreed. Helmknopjes vrij. Doosvrucht 2-3-hokkig. 

Hokjes met evenveel zijdelingsche gaten openspringend . . . Phyteuma blz. 282. 

B. Zoom der bloemkroon 5-lobbig. Helmknopjes vrij. Hokjes der doosvrucht zich met 

zijdelingsche gaten openend. 
a. Bloemkroon meest klokvormig. Doosvrucht tolvormig . . . Campanula blz. 284. 

b. Bloemkroon stervormig. Doosvrucht prismatisch . . . . . Specularia blz. 291. 

Voorkomen. Campanula Trachelium, persicifolia en Phyteuma spicatum 

zijn boschplanten. Jasione montana is een xerophyt, ook Campanula 
glomerata en rapunculoides naderen daartoe en zoeken vooral kalkhoudenden 

grond, de laatste komt ook als akker- en ruderaalplant voor. 
Voor akkers, vooral kalkhoudende, zijn bekend de Speculariasoorten, 

terwijl Campanula rotundifolia en Rapunculus 
meer de weiden en grazige plaatsen verkiezen. 

1. Jasíone*) L. 

J. montána® L. Zandblauwtje (fig. 348). 
Deze plant is min of meer behaard. Uit den 

langen, weinig vertakten penwortel komen meest 
verscheiden bloeiende en niet-bloeiende, recht- 

opstaande, hoekige stengels (vaak zijn ook de 
zijdelingsche opstijgend), die naar beneden be- 
bladerd en evenals de bladen ruw behaard zijn, 
naar boven echter kaal en onbebladerd. De 

Jasione montana 
bladen zijn tamelijk gaafrandig, aan den rand Fig. 348. 

gekroesd, de onderste zijn langwerpig-omgekeerd 
eirond, stomp (de wortelbaden zijn gewoonlijk al verwelkt, als de plant 
bloeit), de overige zijn lancet- tot lijnvormig, aan de randen verdikt, iets spits. 

De bloemen zijn klein, hemelsblauw, zelden wit of roodachtig en staan 
in met omwindselbladen omgeven hoofdjesachtige schermen. De randbloemen 

1) van het Grieksche iasis: genezing, waarschijnlijk naar aanleiding van de zacht pur- 

geerende eigenschappen der plant nl. van Convolvulus sepium, waarvoor vroeger de naam 

gebruikt werd. 2) montana — berg. 
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zijn 2-slachtig, de schijfbloemen vaak alleen mannelijk. De omwindsel- 
bladen zijn kleiner dan het hoofdje, eirond, toegespitst, gaafrandig of 
onduidelijk gekarteld, onbehaard of iets behaard. De kelk (fig. 348) is glad 
met lijnvormige slippen, die 2 à 3 maal zoo lang als de buis zijn. De 
bloemkroon is bijna tot aan den voet 5-deelig met lijn-lancetvormige of lijn- 
vormige, zeer spitse slippen, die eerst aan den top verbonden zijn, doch 
later van beneden af beginnend, vrij van elkaar komen en dan stervormig 
uitstaan. Er zijn 5 meeldraden met draadvormige helmdraden en aan den 
voet verbonden helmknopjes. De stempels zijn 2 in getal, zij zijn kort, 

opgericht. De doosvrucht is vrij wel bolrond, 2-hokkig, ieder hokje opent 
zich boven met een klep. GO en OO. 3-45 dM. Juni—Augustus. 

De bloeiwijze gelijkt veel op die der Compositae, ook lijkt de plant veel 
op een Scabiosa, doch is er dadelijk van 
te onderscheiden door de smalle, eerst (bijna 
als bij Vitis) boven verbonden bloemkroon- 
slippen. 

Biologische bijzonderheden. In de pro- 
trandrische bloemen (fig. 349) ligt de honig 
geheel vrij, daar de lijnvormige bloemkroon- 
slippen bijna tot van den voet gedeeld zijn. 
De meeldraden zijn aan den voet der helm- 
knopjes tot een den stijl omgevenden ring 
vergroeid. De laatste vormt eerst een cylin- 
drischen borstel, die ten slotte zelfs boven 

de bloemkroonslippen uitsteekt, eerst later, 

nadat stuiimeel en veegharen verdwenen 
zijn, komt de tweedeelige stempel te voor- 
schijn, zoodat de bloem geheel op kruis- 
bestuiving is aangewezen. 

Jasione montana 

Fig. 349. 

1 voortplantingsorganen van een jon- 
gen knop, de nog niet opengesprongen 
helmknopjes zijn uit elkaar gedrukt, om 
de er door omsloten stijlborstel te doen 
zien, 2 dezelfde deelen in een ouderen 
knop, de helmknopjes hebben hun stuif- 
meel verloren en afgegeven aan den stijl- 
borstel, zij zijn ineengeschrompeld, 3 
bloem in het begin na het opengaan, 
4 bloem in lateren toestand, de keik en 
bloemkroon zijn weggenomen. vb vrucht- 
beginsel, kkelk, bk bloemkroon, hd helm- 
draden, m stuifmeel, A helmknopjes, st 
stijl, v veegharen, sf stempel. 

De inrichting der bloem komt, wat de 
wijze van bestuiving betreft, met die der 
meeste Compositae overeen. Ook hier wor- 

den verscheiden bloemen bij het bezoek van 
één insect bestoven. 

De plant is geheel xerophytisch gebouwd. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. 

Op drogen zandgrond komt de plant in 
geheel Europa voor. Bij ons komt zij bijna 
uitsluitend op de heide en in de duinen, 
doch daar ook algemeen, voor. 

Volksnamen. Men noemt de plant in Groningen trommelstokjes, in Twente 
beverkussen en onweersbloemen en in het Oostelijk deel der Veluwe, Utrecht 
en op Goeree zandklokje. 

De 

P. spicátum ?) L. 

Phytéuma !) L. 

Rapunzel (fig. 350). 
Deze plant heeft een vleezigen, knolvormigen wortelstok, waaruit een 

1) van het Grieksche phyteuoo: planten, dus het geplante. De naam had betrekking op 

den vleezigen wortel der plant, die als veevoeder zou kunnen dienen, doch dan moest de 

plant door kweeking vermenigvuldigd worden. 2) spicatum aardragend. 
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rechtopgaande stengel komt, die niet vertakt, hoekig gegroefd, onbehaard 

en alleen in het onderste °/„ deel bebladerd is. De wortelbladen zijn lang- 

gesteeld, rondachtig- tot langwerpig-eirond, steeds met een hartvormigen 

voet, zwak generfd, van boven vaak naar den 
voet toe of in het midden van een bloed- of 
bruinroode vlek voorzien. Zij zijn, evenals de 
meest spitse stengelbladen, bijna dubbel gekarteld- 
gezaagd. De laatste zijn veel korter gesteeld, 
lancetvormig, met kalen rand. 

De bloemen zijn klein, vuilwit, aan den top 

groenachtig, zittend en vormen eindelingsche, 
dichte, eerst langwerpige, later cylindrische aren 
met lancet- tot borstelvormige omwindselbladen 
aan den voet der aar, die veel korter dan deze 

zijn. De kelk heeft een eironde buis en 5 lijn- 
of lancetvormige, wijd uitstaande slippen, die En re 
iets korter zijn dan de halfronde kroonbuis. De pin 
bloemkroon is bijna tot aan den voet gedeeld in 5 lijnvormige slippen, die 
eerst aan den top vergroeid zijn, doch later stervormig uitgespreid staan. 
De meeldraden zijn onbehaard met aan den voet verbreede helmdraden en 
vrije helmknopjes (fig. 350). De 2 of 3 stempels (fig. 350) zijn draadvormig, 
naar buiten omgerold. De doosvrucht is bijna bolrond, 2-hokkig, ieder 
hokje opent zich zijwaarts met een gat. 2. 3-9 dM. Mei, Juni. 

De variëteit 2. Rapúnculus*) Pers. (P. nigrum?) Schmidt) is in haar 
geheel teerder, heeft oppervlakkig gekartelde bladen en een donkerblauwe 

bloemkroon, terwijl de bloeiwijze meer eirond is. 
In streken, waar deze var. meer algemeen is, vindt men ook allerlei 

overgangen tot den 
grondvorm. 

ENG | 
SM 
Sh, \ 

\l/ VAW 
W/ D VA v/ 

À En Hs / W/ 
KC 

Biologische bijzon- 
derheden. De ver- 
eeniging der bloe- 
men tot groote bloei- 
wijzen maakt hier het 
geheel weer meer op- 
vallend. Vooral bijen 
en hommels komen 
langs de bloeiwijzen 
naar boven kruipen. 
Daardoor zal allicht 
bestuiving van de eene 
bloem op de andere 
in dezelfde bloeiwijze Bloem kes En 

plaats grijpen. sl 1 bloem in het begin van den bloei, 2 bloem in een later deel van 

De bloemen, (Hg den nette Khel Ee en dnek 
351) zijn protrandrisch. 
Eerst zijn-de toppen der kroonslippen vergroeid en de daarbinnen zittende 

helmknopjes zijn al opengesprongen, terwijl de stijl met zijn borstel boven- 

aan er door groeit, daarbij stuifmeel medenemend. Eindelijk komt deze 

1) Rapunculus — rapunzel. 2) nigrum — zwart. 
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buiten de bloemkroon steken en het er aan zittende stuifmeel wordt grooten- 
deels door insecten weggehaald. Nu scheiden zich de 2 of 3 stijltakken, 
waardoor het stempelweefsel open komt te liggen en dit kan nu voorzien 
worden van stuifmeel, dat insecten uit andere bloemen medebrengen. 

Als insectenbezoek uitblijft, heeft er nog zelfbestuiving plaats, doordat de 
stijltakken zich ten slotte spiraalvormig (met 1-2 schroefwindingen) oprollen, 
waarbij hunne toppen zich leggen tegen het stuifmeel, dat aan de buiten- 
zijde van den stijl is blijven zitten. 

De bloem van Phyteuma komt, wat de inrichting met het oog op de 
bestuiving betreft, in hoofdzaken overeen met die van Jasione, doch terwijl 
het bij de laatste de vergroeide helmknoppen zijn, waardoor de stijl groeit, 
zijn het bij Phyteuma de vergroeide kroonslippen, die in de plaats daarvan 
komen. Bij Jasione komt de inrichting dus nog meer overeen met die bij 
de Compositae. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in bosschen en 
op beschaduwde plaatsen, vooral in Midden-Europa voor. Bij ons is zij 
zeldzaam en waarschijnlijk op de meeste plaatsen met graszaden aange- 
voerd. Zij is daar echter ingeburgerd. Ook de var. is bij ons zeldzaam. 

8. Campánula!) Trn. Klokje. 

Kelk 1-bladig met korte, eironde of omgekeerd kegelvormige buis en 5 
lijn-, lancetvormige of ovale slippen. Bloemkroon klokvormig, open, met 
5 breede, meest weinig diepe slippen. Meeldraden 5 met aan den voet ver- 
breede en het vruchtbeginsel bedekkende helmdraden. Stempels 3-5, draad- 
vormig, uiteenwijkend, naar buiten omgerold. Doosvrucht 3-5-hokkig, 
tolvormig, ieder hokje zich zijwaarts met een gat openend. 

Bloemen vrij groot of groot, blauw of violet, bij het drogen lichter 
wordend, zelden geelachtig of wit, zittend of gesteeld. Bladen gaafrandig 
of getand. Overblijvende of tweejarige planten, zelden eenjarig. 

Biologische bijzonderheden. In de bloemen (fig. 352) wordt honig afge- 
scheiden door een op het 

gn vruchtbeginsel zittende, den 
EAN CA _ voet vanden stijl omgevende 

Nl GI / schijf. Deze is echter door 

N® 14 de driehoekig verbreede 
7 onderste deelen der helm- 

draden bedekt en is boven- 
dien nog door haren, die 
over de 5, tusschen die 

Fig. 352. deelen overblijvende spleten 

1 overlangsche doorsnede door een bloem, die pas is open- zitten, beschut tegen kleine 
gegaan, 2 overlangsche doorsnede door de bloem, nadat de insecten. die in de bloemen 
stijltakken zoover zijn omgerold, dat het stempelweefsel met 2 5 
het stuifmeel aan de buitenzijde van den stijl in aanraking komt. rondkruipen en honig Zzou- 

den willen rooven. 
De 3 korte stijltakken liggen eerst tegen elkaar. De stijl is bezet met 

lange haren en is in den knoptoestand dicht omgeven door de 5 heimknopjes, 
zoodat, als deze naar binnen openspringen en de stijl voortgroeit, deze 

Campanula persicifolia 

1) van het Latijnsche campanüula: klokje, naar den vorm der bloemkroon. 
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haren het stuifmeel medenemen. Nu eerst opent zich de bloem. De meel- 
draden verschrompelen en trekken zich in den voet der bloem terug, zoodat 
bijen, die in de bloem rondkruipen, aan hun lichaam stuifmeel van den 
stijlborstel ontvangen. Daarna komen de 3 stijltakken open, de binnenzijde 
van deze draagt de stempelpapillen en komt omstreeks op de plaats te 
liggen, waar zich eerst de stijlborstel bevond, zoodat nu bij insectenbezoek 
kruisbestuiving verzekerd is. 

Blijft dit echter uit, dan kan door het omrollen der stijltakken zelfbe- 
stuiving plaats hebben. Dit omrollen gaat soms zeer ver, want terwijl die 

takken bij C. Rapunculus 1-1! spiraalwindingen maken, komt het bij 
C. persicifolia tot 14/5-2, bij C. patula en rapunculoides zelfs tot meer dan 
2 windingen en daarbij wordt door het stempelweefsel het stuifmeel van 

den stijlborstel aangeraakt. 
Kevers, vliegen en ook vliesvleugeligen uit geslachten, die geen eigen 

woningen bouwen en ook geen vaste nachtkwartieren hebben, zoeken vaak 
Campanulabloemen op om te overnachten. De temperatuur is in die bloemen 

dan ook vaak wel 3° hooger dan die der omgeving. 

Tabel tot het determineeren der soorten van het geslacht Campanula. 

A. Bloemen gesteeld, in trossen of pluimen. 
a. Doosvrucht overhangend, zich aan den voet openend. 

aa. Kelkslippen lijn-priemvormig. Wortelbladen meest niervormig-rondachtig of 

hartvormig-eirond, de bovenste stengelbladen lijnvormig. Bloemen in losse 

PRUIMEN EREA: „ … €. rotundifolia blz. 286. 

bb. Kelkslippen lancet- of eirond- “lancetvormig. ‘Stengel rechtopstaand, meest on- 

vertakt. Bloeiwijze meest een smalle, trosachtige pluim, wier hoofdtakken 

vaak slechts eenbloemig zijn (dan dus een echte tros). 

aaa. Bloeiwijze verlengd, de hoofdtakken in de oksels van schutbladen. 

Bloemen overhangend. Kelkslippen lancetvormig. Stengel, evenals de 

bladen, aan weerszijden ruw kort behaard. Tros naar eene zijde gekeerd. 
C. rapunculoides blz. 286. 

bbb. De onderste hoofdtakken der bloeiwijze in de oksels van gewone bladen, 

ver uiteen, de bovenste tot een korten tros (of pluim) opeengehoopt. 

Bloemen afstaand of rechtopstaand. Kelkslippen eirond-lancetvormig. 

Bloemkroon tamelijk groot, gewimperd. 

a. Stengel scherpkantig, evenals de bladen verspreid kort stijf behaard. 

Onderste bladen hartvormig-eirond. Blóemtakken 1- tot 3-bloemig. 

Bloemstelen aan den voet met 2 schutblaadjes. 
C. Trachelium blz. 287. 

P. Stengel rond, boven stompkantig, kaal. Bladen aan weerszijden 

verspreid zacht behaard. Bloemtakken 1l-bloemig, onder het midden 

met 2 schutblaadjes . . . . … … … C. latifolia blz. 288. 

b. Doosvrucht rechtopstaand, boven het midden of aan den top zich openend. 

aa. Bloemen vrij groot, in meestal veelbloemige, losse pluimen. Kelkbochten 

stomp. Bloemkroon trechtervormig of cylindrisch-klokvormig. 

aaa. Pluim afstaand, bijna scherm-pluimvormig. Zijdelingsche bloemstelen 

boven het midden met 2 schutblaadjes . . . . . C. patula blz. 289. 
bbb. Pluim smal, met korte, schuin opstaande takken of bijna trosvormig. 

Zijdelingsche bloemstelen dicht bij den voet met 2 schutblaadjes. 
C. Rapunculus blz. 289. 

bb. Bloemen groot, in armbloemige trossen. Kelkbochten spits. Bloemkroon wijd 

klokvormig (even breed als lang). Stengel rechtopstaand, meest onvertakt. 

Onderste bladen langwerpig-wigvormig, in den bladsteel versmald, stengel 
‘bladen lancet- tot lijnvormig. Zijdelingsche bloemstelen aan den voet met 2 

schutblaadjes . . . . „ €. persicifolia blz. 290. 
B. Bloemen zittend, tot eind- en okselstandige ‘hoofdjes opeengehoopt. Stengel meest niet 

vertakt, min of meer grijs kort behaard. Bloemkroon aan den rand meest behaard. 

Onderste bladen tangwerpig-eirond tot langwerpig-lancetvormig met afgeronden of hart- 
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vormigen voet. Bovenste stengelbladen langwerpig-lancetvormig. Kelkslippen lancet- 

vormig, (OEBESPISL EN oac rn EE C. glomerata blz. 290. 

Volksnamen. De naam klokje is algemeen in gebruik, in Twente spreekt 
men van blauwklokje. ; 

C. rotundifólia®) L. Grasklokje (fig. 353). 
Deze soort is kaal of kortbehaard. Zij heeft een dunnen, draadvormigen, 

meest kleine zoden vormenden wortelstok. Deze is nl. iets kruipend en 
vormt niet bloeiende korte en uit opstijgenden 
voet rechtopstaande bloeiende stengels, die dun 
en rond zijn. De wortelbladen zijn niervormig- 
rondachtig of hartvormig-eirond, meest gekarteld 
gezaagd of gaafrandig, lancetvormig, de hoogere 
zijn lijnvormig. 

De bloemen zijn vrij groot met een trechter- 
vormige of meer buikig klokvormige, donker- 
blauwe, zelden blauwachtig witte of witte 
bloemkroon. Zij zijn overgebogen en staan 
weinig talrijk in een tros of een losse pluim. 
De bloemknoppen en de stelen zijn voor den 

Campanula rotundifolia 
Fig. 353. bloeitijd opgericht. De schutbladen zijn gaaf- 

randig, lijnvormig. De kelkslippen zijn lijnvormig, 
aanliggend of iets afstaand, *> à !> maal zoo lang als de bloemkroon. 
Deze is van 1-2 cM lang en heeft 5 uitgespreide lobben. De doosvrucht - 
is hangend, 3-hokkig en springt aan den voet open. De zaden zijn ovaal, 
bruingeel. 1,5-6 dM. 2%. Juni—Herfst. 

De wortelbladen, waarop de naam der plant betrekking heeft, zijn in den 
bloeitijd vaak al verdord. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt op begraasde 
plaatsen, aan wegen en boschkanten in geheel Europa voor. Bij ons is zij 
algemeen, vooral op zandgrond en löss. 

Volksnamen. In Friesland en op Texel spreekt men van blauwe klokjes, 
in de Betuwe van piespotjes, in West-Friesland 

van grasklokje, in Utrecht en het Land van 
Hulst van kleine wilde klokjes. 

C. rapunculoides®) L. Akkerklokje (fig. 354). 
Deze soort is iets ruw behaard. Zij heeft een 

langen, dunnen, kruipenden wortelstok, met uit- 
loopers, die hier en daar knolvormige aanzwel- 
lingen bezitten. De stengels zijn rechtopstaand , 
vrij krachtig, gevuld, stompkantig, bebladerd, 
niet vertakt, vaak zijn er ook lagere, niet 

bloeiende aan de plant. De bladen zijn groot, 
tamelijk grof gekarteld-gezaagd. De bovenste 
stengelbladen zijn langwerpig-lancetvormig, zit- 

Campanula rapunculoides 
Fig. 354. tend, de onderste langwerpig, zeer langgesteeld, 

met bijna hartvormigen voet, aan den top stomp. 
De bloemen zijn vrij groot, meest levendig violet, afstaand of bijna 

knikkend. Zij staan in eenzijdige, ijle onbebladerde trossen (feitelijk zijn 

1) rotundifolia — rondbladig. 2) rapunculoides —= rapunzelachtig. 
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zij alleenstaand op de stelen, in de oksels van smalle schutblaadjes). De 
kelk is met naar boven gerichte, aangedrukte haren bezet en heeft lancet- 

vormige slippen, die na den bloeitijd teruggeslagen zijn. Zij heeft nauwelijks 
ls der lengte van de bloemkroon. Deze laatste is meest trechter-klokvormig, 
2-3 cM lang, tot !; gedeeld, met lancetvormige, gebaarde slippen. De 
doosvrucht (fig. 354) hangt en springt aan den voet open. 4,5-12 dM. 21. 
Juni—Augustus. 

In de schaduw worden de bladen grooter en zachter, blijft de tros korter, 
zoodat de plant dan aan C. Trachelium, zelfs aan C. latifolia herinnert. 

Bij zeer krachtige exemplaren staan naast den eindelingschen tros nog 

zijdelingsche, doch de bloemstelen vertakken zich nooit, zijn dus steeds 
eenbloemig. 

De bloemen zijn kleiner dan bij C. Trachelium en C. latifolia. 

Biologische bijzonderheden. Door het knikken der bloem is het stuifmeel 
tegen regen beschut en ook hier zoeken weer kleine insecten een nacht- 
verblijf (zie Campanula). 

Voor insecten, die voor de bloemen zwevende, honig zuigen, voor 

vliegen, die gewoon zijn van een vlakke schijf honig te likken, voor in- 
secten, die te schuw of te voorzichtig zijn om zich op den bodem van een 
diepe bloem te wagen, voor kevers, die veel stuifmeel wenschen, zijn zulke 
hangende bloemen niet geschikt, zij blijven dan ook weg. 
Hommels en bijen echter vliegen van beneden naar de klokjes, vatten de 

stempels, stijlen of meeldraden in het midden aan, vaak zelfs de haren, 

die in het inwendige der holte aanwezig zijn en klimmen zoo in de klok 
naar den honig, die zich daar natuurlijk boven in deze bevindt. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt aan heggen, 
wegen, in bouwland in bijna geheel Europa vooral op kalkhoudenden grond 

voor. Bij ons is zij vrij zeldzaam, het minst komt zij op zandgrond voor. 

Volksnamen. In Groningen heet de plant vingerhoedjes, op de Veluwe 
duivelsnaaigaren. 

C. Trachéêlium!) L. Ruig klokje (fig. 355). 
Deze plant is ruw behaard en heeft een dikken wortelstok, zonder uit- 

loopers. De stengels zijn krachtig, rechtop- 
staand, gevuld, scherpkantig (door de zich op 
den stengel voortzettende bladstelen), sterk be- 
bladerd, al of niet vertakt, vaak rood aange- 

loopen. De bladen zijn groot, teer, grof ongelijk 
gezaagd-getand, behaard, iets rimpelig. De 
onderste zijn langgesteeld, uit hartvormigen voet 
eirond of langwerpig, de hoogere zijn uit breeden 
voet langwerpig, gesteeld, de bovenste zittend. 

De bloemen zijn eerst rechtopstaand, ten slotte 
afstaand of iets knikkend, zij staan in bebladerde, 
veelbloemige trossen, 2-3 aan gemeenschappe- 

Campanula Trachelium 
lijke stelen met schutblaadjes aan den voet. De Fig. 355. 
kelk is diep ingesneden, meest borstelig gewim- 
perd met lancetvormige slippen en bereikt !; van de lengte der bloemkroon. 

1) Trachelium — halskruid. 



288 — CAMPANULACEAE. — FAMILIE 101. 

De bloemkroon is blauwlila, zelden wit, groot (3-4 cM), tot op !/3 inge- 
sneden met lancetvormige en gebaarde slippen. Het vruchtbeginsel is met 
witte borstelharen bezet. De doosvrucht is hangend, 3-hokkig en springt 
aan den voet open. 6-9 dM. X. Juli, Augustus. 

Deze soort heeft met C. latifolia en C. persicifolia de grootste bloemen. 

Biologische bijzonderheden. Bij deze plant staan de bloemen aan zeer 
korte stelen, de bloemen blijven dan ook meest bijna rechtopstaand en zijn 
toch tegen regen beschut, doordat de opening der klok zich door het naar 
binnen buigen en samenneigen der slippen sluit. 

De afzetting van het stuifmeel op den stijl geschiedt hier als bij de andere 
Campanulasoorten, maar zoo spoedig zich de helmknopjes terugtrekken, 
valt de rest van het stuifmeel nog op de haren, die in het inwendige der 
bloemkroon dicht horizontaal naar binnen steken. 

Tegen het laatst van den bloei rollen hier de stijltakken niet zoo ver om, 
dat zij den stijlborstel aanraken, zij maken slechts een halven cirkel en 

raken dan die met stuifmeel bedekte haren aan, waarvan zelfbestuiving het 

gevolg is. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in bosschen en 
op beschaduwde plaatsen in geheel Europa voor, doch is bij ons zeldzaam. 
Zij komt bijna uitsluitend op zandgrond en verder op löss voor. 

C. latifôlia®) L. Breedbladklokje (fig. 356). 
Deze plant is fijn behaard en heeft een dikken wortelstok, waaruit een 

rechtopstaande, krachtige, holle, stompkantige, 
sterk bebladerde, niet vertakte stengel komt, 

die beneden weinig, boven niet behaard is. De 
bladen zijn groot, langwerpig-eirond, ongelijk 
gekarteld-getand, toegespitst, zeer teer, de 

onderste zijn in een gevleugelden steel versmald, 
nauwelijks hartvormig, de bovenste zijn breed 
lancetvormig, zittend. 

De bloemen staan eerst rechtop en zijn later 
knikkend, zij staan in bebladerde trossen, alleen 

op stelen, die schutblaadjes beneden het midden 
hebben. De kelk is meest kaal en heeft lancet- 

En vormige slippen, die !/, van de lengte der bloem- 
Fig. 356. kroon hebben. De bloemkroon is lang buis- 

klokvormig, zeer groot (4-5 cM),‚ lichtviolet, 
soms wit. Zij is tot op !/s gedeeld met lancetvormige, behaarde lobben. 
Defdoosvrucht is hangend en opent zich aan den voet. 6-9 dM. 2. 
Juni’, Juli. 

De plant is door den vrij gladden, lichtgroenen, vrij dikken, hollen 
stengel in verschen toestand gemakkelijk van de andere soorten te onder- 
scheiden, o.a. heeft C. Trachelium, waarmede zij het meest overeenkomt 
een ruw behaarden stengel en ook hebben de stengelbladen bij C. latifolia 

geen hartvormigen voet. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in bosschen, 
vooral in bergstreken, in bijna geheel Europa voor. Bij ons is zij zeer 

1) latifolia —= breedbladig. 
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zeldzaam gevonden en waarschijnlijk was zij op die vindplaatsen steeds een 
verwilderde sierplant. 

C. pátula!) L. Weideklokje (fig. 357). 
Deze plant heeft een dunnen, niet vleezigen wortel en een rechtopstaanden, beneden meest, 

evenals de bladen, kort stijfbehaarden, kantigen, vertakten, 

verwijderd bebladerden stengel. De bladen zijn vlak, on- 

duidelijk gekarteld, de onderste zijn langwerpig-spatel- 
vormig en staan bijna in een roset, zijn in een steel ver- 

smald, de stengelbladen zijn lancet- tot lijn-lancetvormig, 

zitten met breeden voet, de bovenste en de schutbladen 

zijn zeer kort. 

e De bloemen. staan in een wijde, losse pluim met ver- 

lengde takken rechtop. De kelkslippen zijn glad, lancet- 

priemvormig, aan den voet zwak getand, zij zijn minstens 

half zoolang als de bloemkroon. De laatste is blauw-lila, 

zelden wit, gemiddeld van grootte (2 cM), glad, tot het 

midden ingesneden met lancetvormige, sterk uitgespreide 

slippen. De doosvrucht is opgericht en opent zich met 
kleine gaten aan het boveneinde. De zaden zijn fijn, 

CA 
(-{- langwerpig, bruinachtig. 3-6 dM. ©O. Mei—Juli. Campanula patula 

Biologische bijzonderheid. Bij deze plant zijn de bloem- Fig. 357. 
stelen lang en dan hangen de bloemen alleen des nachts en bij slecht weer over, anders 

staan ze rechtop. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt aan heggen en op beschaduwde 

plaatsen in Midden- en Noord-Europa voor. Zij is bij ons alleen bij Zalk en Apeldoorn 

gevonden. 

C. Rapúneulus®) L. Rapunzelklokje (fig. 358). 
Deze plant is een weinig ruw behaard. Zij heeft een dikken, vleezigen 

wortel. De stengel is rechtopstaand, niet of aan 
den top vertakt, kantig, weinig bebladerd, voor 
de onderste helft met scherpe haren bezet, die 
zelden tot aan den bloemtros oploopen en ook 

beneden soms ontbreken. De bladen hebben 
een gegolfden rand, de onderste zijn langwerpig, 
in een steel versmald, al of niet behaard, de 

stengelbladen zijn lancetvormig of lijn-lancet- 
vormig, spits, zittend. 

De bloemen zijn talrijk, staan in smaile en 
lange trossen, die aan den voet van korte, 
opgerichte takken zijn voorzien. De bloemen zijn 
eerst rechtopstaand. Aan den voet van ieder Campanula Rapunculus 
bloemsteeltje zitten 2 lijn-lancetvormige schut- dee 
bladen, die korter zijn dan de steeltjes. De kelkslippen zijn lijn-priemvormig, 
glad, half zoo lang als de bloemkroon. De laatste is levendig blauw, ge- 
middeld van grootte (meest nauwelijks 2 cM),‚ glad, meer lang dan breed, 

zij is tot !/s ingesneden, weinig uitgespreid. De doosvrucht is opgericht. 
6-9 dM. OO. Mei-—Augustus, soms tot October. 

Deze soort gelijkt veel op C. patula, doch is er door de samengetrokken, 
langer gerekte, dichter ineengedrongen bloeiwijze en de minder geopende 
bloemkronen gemakkelijk van te onderscheiden. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. Deze plant komt op grazigen 
zandgrond en in heggen in geheel Europa voor. Bij ons is zij vrij zeld- 

1) patula — afstaand, wijd getakt. 2) Rapunculus = rapunzel. 

HEUKELS, Flora. II. 19 
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zaam, bijna uitsluitend in de provinciën Overijsel, Gelderland, Noord- 
Brabant, Limburg, Groningen (Harendermolen) en Zeeland (Zeeuwsch- 
Vlaanderen) gevonden. Zij komt meest op zandgrond en rivierklei, daaraan 
grenzende, voor. 

C. persicifólia!) L. Perzikbladklokje (fig. 359). 
Deze plant is meest onbehaard, glanzend. De wortelstok is dun, kruipend, 

de stengel kaal of kort behaard, rechtopstaand, 
iets kantig, los bebladerd. De bladen zijn 
kaal, stijf, verwijderd klein gezaagd, de onder- 
ste zijn langwerpig-lancetvormig, zwak ge- 
karteld, in een langen steel versmald, de 

stengelbladen zijn smal lancetvormig, zittend. 
De bloemen zijn groot en staan 1-8 in getal, 

vrij dicht bijeen, in smalle trossen. De schut- 
blaadjes zijn zittend, aan den voet der stelen. 

De kelkslippen zijn glad (soms is de buis 
behaard), lancetvormig, !/s à 1/; maal zoo lang 
als de bloemkroon. De bloemkroon is hemels- 
blauw, zeer zelden wit, groot (3-4 cM),‚ on- 

Campanula persicifolia behaard, even lang als breed, kort klokvormig, 

en wijd openstaand. Zij is nauwelijks tot !/, 
ingesneden met breed ovale slippen. De doos- 

vrucht is opgericht, stomp driehoekig, gekroond door de blijvende, doch 
verdrogende kelkslippen en springt met 3 rondachtige openingen, dicht bij 
het boveneind open. De zaden zijn fijn, langwerpig, bruin. 3-9 dM. 2. 
Juni, Juli. 

Biologische bijzonderheid. De plant is tegen slakkenvraat beveiligd, door- 
dat deelen van het vlies der opperhuid verkiezeld zijn. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in bosschen en 
op beschaduwde plaatsen in bijna geheel Europa voor. Zij is bij ons zeld- 
zaam, op allerlei gronden. 

C. glomeráta®) L. Kluwenklokje (fig. 360). 
Deze plant is kort grijs behaard of bijna kaal. Zij heeft een slanken, 

houtigen wortelstok en vrij dunne, gevulde, 
rechtopstaande, stompkantige, soms violet aan- 

geloopen, verwijderd bebladerde stengels. De 
bladen zijn ongelijk gekarteld-gezaagd, vooral 
van onderen kort grijs behaard of alleen ruw. 
De onderste zijn ovaal, langwerpig of lancet- 
vormig met afgeronden of hartvormigen voet, in 
een meer of minder gevleugelden steel overgaand, 
de hoogere stengelbladen zijn eirond-lancetvor- 
mig en zitten met half stengelomvattenden voet. 

De bloemen zitten in eindelingsche en zijde- 
8 lingsche hoofdjes, die omgeven zijn door breede, 

Rn bladachtige schutbladen. De kelk is behaard met 
05 spits lancetvormige slippen, die half zoo lang zijn 

als de bloemkroon. De laatste is vrij groot (2 cM en meer), van buiten 

1) persicifolia — perzikbladig. 2) glomerata = tot een kluwen opeengehoopt. 
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fijn behaard, tot !/, ingesneden, lichtviolet, voor den bloeitijd donkerder, 
zelden wit. De stijl is ingesloten. De doosvrucht staat opgericht. 3-9 
dM. 2. (Mei) Juli—October. 

De variëteit 4. farinósa!) Andrzj. heeft een grijsviltigen stengel, terwijl 
ook de bladen van onderen grijsviltig zijn. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in graslanden en 
op beschaduwde plaatsen, vooral op kalkhoudenden grond in geheel Europa 
voor en is bij ons zeldzaam. De var. is op den Sint-Pietersberg en bij 
Nijmegen gevonden. 

4. Speculária®) Heister. Venusspiegel. 

Kelk met verlengde buis, langwerpig-lijnvormig, prismatisch, met 5 lijn- 
of lancetvormige slippen. Bloemkroon stervormig, vlak, met 5 weinig 
diepgaande insnijdingen. Meeldraden vrij, met helmdraden, die aan den 
voet kort verbreed zijn. Stijl boven in 3 draadvormige stempeltakken uit- 
loopend, die naar buiten omgerold en een weinig vergroeid zijn. Vrucht- 
beginsel onderstandig. Doosvrucht lijnvormig-prismatisch, met 3 hokjes, 
die zich ieder zijdelings met een gat openen, dicht bij den top. 

Bloemen vrij groot of eenigszins klein, violet, zelden wit, bijna zittend, 
in trossen, pluimen of tuilen, die van schutbladen zijn voorzien. Bladen 
gegolfd of gekarteld. Eenjarige planten met dunnen wortel. 

Tabel tot het determineeren der soorten van het geslacht Specularia. 

A. Kelkslippen lijn-lancetvormig, uitgespreid, evenlang als het vruchtbeginsel en de bloem- 

OOONRE Rn steen AN ern t EN AEEN ve N sAk al SAS peeulumE blz 

B. Kelkslippen breed lancetvormig, rechtopstaand, half zoo lang als het vruchtbeginsel, 

dubbel zoo lang als. de bloemkroon . . - «. . - « « … «… « « Ss hybrida blz. 202. 

S. Spéculum 3) Alph. D.C. (Prismatocárpus *) Spéculum L[’Her). Venus- 
spiegel (fig. 361). 

Deze plant is kort behaard of bijna kaal. Zij heeft een teeren wortel en 
een rechtopstaanden stengel, die vaak van den 
voet af met schuins opstaande takken voorzien 
is (vooral de onderste takken zijn sterk verlengd). 
De bladen zijn iets ruw, zwak gekarteld met iets 
gegolfden rand, de onderste zijn omgekeerd 
eirond, steelachtig versmald, de hoogere zijn 
langwerpig, half stengelomvattend. 

De bloemen staan rechtop, in groot aantal, 
eind- en okselstandig, zijn kort gesteeld en 
vormen samen een losse, eindelingsche pluim. 
De kelk is glad of iets behaard, met smal lijn- 
vormige slippen, die uitgespreid staan en tijdens 
den bloeitijd nauwelijks korter zijn dan het vrucht- 

beginsel. De bloemkroon is vrij groot (15-20 pn 
mM breed), violet, in het midden wit, zeldzamer 

geheel wit, stervormig uitgespreid, evenlang als of iets langer dan de kelk. 

1) farinosa — melig. 2) van het Latijnsche speculum: spiegel. Dit slaat op de 

vrucht, die in vorm met een heelkundig instrument, de speculum uteri: baarmoederspiegel, 
overeenkomt. 9) Speculum — spiegel. 1) Prismatocarpus — prismavrucht. 

i9* 
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De doosvrucht (fig. 361) is 10-15 mM lang, aan den top samengetrokken 
en bevat glanzende zaden. 1,5-25 dM. ©. Juni—Augustus. 

Biologische bijzonderheden. De bloemen (tig. 362) sluiten zich bij regen- 
achtig weer en des avonds door diepe vouwen in de bloemkroon (zoo was 
ook de ligging in den knoptoestand). 

Zij zijn protrandrisch. De helmknopjes vormen in de pas geopende bloem 
een buis, openen zich naar binnen, zoodat het 

stuifmeel komt op de teere haren, waarmee de 

stijl, die in den koker staat, bekleed is. Nu 

buigen zich de meeldraden wat naar buiten, de 
helmknopjes schrompelen ineen en insecten, die 
nu komen aanvliegen op den bepoederden stijl, 
halen het stuifmeel weg. Des avonds sluit zich 
de bloem, de binnenranden der vouwen komen 

tegen den stijl en ontvangen wat stuifmeel. Als 
op den volgenden morgen de bloem weer open- 
gaat, is de stijltop in 3 takken gesplitst. De 

Specularia Speculum stempelvlakten staan nu vrij en worden door 
Fig. 362. A : Net 8 

insecten, die uit jongere bloemen, met stuifmeel ] doorsnede door een open 
bloem in het begin van den bloei, Í Ee beladen , komen, bestoven. Des avonds sluit 

Bloem, 4 doorsnede door een ge- zich de bloem weer en nu komen de vouwen 

verh eed tegen de gekromde stijltakken en heeft er zoo 
door een gesloten bloem tegen het ivi i er zelfbestuiving plaats. Ook krullen zich de takken 

ten slotte wel zoover om, dat zij den stijlborstel 
aanraken, hetgeen ook zelfbestuiving ten gevolge heeft. 
Men heeft bij deze soort ook kleistogame bloemen waargenomen. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De soort komt in bouwland, 
vooral tusschen het graan op kalkhoudenden grond in Midden- en Zuid- 
Europa voor. Bij ons is zij vrij algemeen, vooral op klei en löss. 

S. hy’brida *) Alph. D.C. (Prismatocárpus hybridus!) L'Her.). Kleine venusspiegel 
(fig. 363). 

Bij deze plant zijn de stengels dun, rechtopstaand, al of niet vertakt en in het eerste 

geval met schuin opstaande takken, vijfkantig, diep gegroefd 

(waardoor de kanten, dle bijna gevleugeld zijn, meer te voor- 

schijn treden), scherp. De bladen zijn scherp gerand, gekar- 
teld, met iets gegolfden rand, de onderste zijn spatelvormig- 

omgekeerd eirond of langwerpig-spatelvormig, in een steel 

versmald, de hoogere zijn langwerpig, zittend, kleiner dan bij 
S. Speculum. 

De bloemen staan eind- en bladokselstandig, de zijdelingsche 

zijn zeer kort gesteeld. De kelk is ruw met elliptisch-lancet- 
vormige, spitse, naar den voet versmalde, rechtopstaande 

slippen, die slechts 1/5 à 1/4 van de lengte van het vrucht- 

beginsel hebben. De bloemkroon is veel kleiner dan bij 

S. Speculum (6-15 mM breed), purperrood, weinig opvallend, 
bijna gesloten, nauwelijks half zoo lang als de kelk, soms 

ontbrekend. Het vruchtbeginsel is van boven ingesnoerd. De 

Specularia hybrida doosvrucht (fig. 363) is 2-3 cM lang, ook naar den top samen- 

Fig. 363. getrokken. 10-25 cM. ©. April—Juli. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in Midden- doch vooral in Zuid- 

Europa in bouwland, tusschen het koren, voor. Bij ons is zij bij Nijmegen, Leiden, 

’s. Gravesande, Naaldwijk, Maastricht, Valkenburg, Gulpen, Groede, op Zuid-Beveland en 

in Westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen gevonden. 

1) hybrida —= bastaard. 
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Familie 102. Lobeliaceae Juss. 

Kruidachtige, vaak melkgevende, scherpsmakende planten. Bladen meest 
verspreid of in een wortelroset, ongedeeld, zonder steunbladen. Bloemen 
blauw, zelden wit, alleenstaand of in trossen, meest 2-slachtig, meest 

symmetrisch, meest omgekeerd. 
Kelk 5-deelig of -spletig, blijvend, regelmatig. De 2 voorste bloemkroon- 

slippen gescheiden of tot een onderlip (door de omkeering bovenlip) ver- 
bonden, de 3 bovenste (onderste) meest verbonden. Meeldraden 5, de 
helmknopjes en het bovenste deel der helmdraden vergroeid. Vruchtbeginsel 
onderstandig, 2- tot 3-hokkig met middenstandige of 1-hokkig met wand- 
standige zaaddragers. Stijl draadvormig, naar boven 2-5-deelig, behaard. 
Vrucht een bes of een doosvrucht, gekroond door de kelktanden en soms 

ook door de verdroogde bloemkroon. Is zij een doosvrucht, dan is zij 
2-3-hokkig en opent zich aan den top met 2-3 kleppen. Zaden talrijk, 
horizontaal, omgekeerd. Kiem in de as van het vleezige kiemwit liggend. 

1. Lobélia®) L. Lobelia. 

Kelk 5-spletig, regelmatig met slippen, korter dan de buis der bloemkroon. 
Bloemkroonbuis in de lengte naar voren (na de omkeering boven) openge- 
spleten. Bovenlip klein, 2-, onderlip 3-deelig. Stempel behaard, 2-lobbig. 

Doosvrucht 2-3-hokkig, zich boven met 2-3 kleppen openend. 
Bloemen blauw, gesteeld, in eindelingsche trossen met schutbladen. 

Bladen gaaf of getand. Overblijvende planten met een korten wortelstok. 

Tabel tot het determineeren der soorten van het geslacht Lobelia. 

A. Stengel vertakt, bebladerd. Onderste bladen ovaal of omgekeerd eirond. 

a. Bloemkroon hemelsblauw, langer dan de kelkslippen. Trossen zeer los. 
L. Erinus blz. 203. 

b. Bloemkroon lichtblauw, weinig langer dan de kelkslippen. Trossen aarvormig. 
L. inflata blz. 203. 

B. Bladen in dichte rosetten, lijnvormig, stomp. Bloemstengel met weinige, schubvormige 

MEE nn ee en eN 

L. Erinus®) L. Tuinlobelia. 
Deze plant heeft een uitgespreid vertakten, bebladerden stengel. De onderste bladen zijn 

langwerpig-omgekeerd eirond, van onderen steelachtig versmald, stomp getand, de bovenste 

zijn lancetvormig tot lijnvormig, bijna gaafrandig. 

De bloemen staan in zeer losse trossen, die bladachtige schutbladen hebben. De kelk- 

buis is omgekeerd kegelvormig, korter dan de lijnvormige slippen. De bloemkroon is 
hemelsblauw, langer dan de kelkslippen. 1,5-3 dM. ©. Juni—Herfst. 

Voorkomen. De plant behoort thuis in Zuid-Afrika en wordt bij ons in tuinen gekweekt. 

Zij is bij Bunnik verwilderd gevonden. 

L. infläta®) L. Opgeblazen lobelia. 
Deze plant is min of meer behaard en smaakt scherp. De stengel is bebladerd, meest 

sterk vertakt. De bladen zijn dun, klein of verwijderd getand, de onderste zijn ovaal of 

omgekeerd eirond, stomp, in den korten steel versmald, de bovenste zijn zittend, ovaal, 

langwerpig, eirond of eirond-lancetvormig, stomp, soms zijn de bovenste spits. 

1) Naar M. de l'Obel, beroemd botanicus, geboren te Rijswijk in Vlaanderen, + 1616. 

2) Erinus — katoen. 3) inflata — opgeblazen. 
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De bloemen zijn meest ver afstaand en staan in eenigszins aarvormige trossen met schut- 

bladen, waarvan de onderste bladachtig en de bovenste elsvormig zijn, terwijl de bloem- 

stelen 2-5 mM lang zijn. De kelk is bijna of geheel 

onbehaard en heeft elsvormige slippen, die bijna evenlang 

zijn als de bloemkroon. De bloemkroon is lichtblauw. 

De vrucht is opgeblazen, ten slotte tusschen de ribben 
dwarsgeaderd. ©. Juni—Augustus. 

Voorkomen. De plant komt in Noord-Amerika op drogen 

bodem van Labrador tot het Noordwestelijk gebied voor 

en is bij ons bij Apeldoorn gevonden, waarschijnlijk ver- 
wilderd of aangevoerd. 

L. Dortmánna') L. Waterlobelia (fig. 364). 
Deze plant is onbehaard en groen. Zij heeft 

een korten wortelstok, waaruit een bundel draad- 

vormige, ronde vezelwortels komt. De stengel 
Oe is rechtopstaand, rond, hol, niet vertakt, naakt 

Fig. 364. of met ver van elkaar staande kleine schubben 
bezet. De vele bladen staan in een wortelroset. 

Zij zijn lijnvormig, dik, stomp, gaafrandig, meest rugwaarts gekromd met 

van binnen 2 overlangsche holten, onbehaard. Aangezien in den bloeitijd 
het plantje meest nog onder water staat en alleen de bloemschacht er boven 
uitsteekt, zijn de bladen meest ondergedoken. 

De bloemstengel is meest onvertakt. Daaraan zit een losse, arm- (meest 
5-8-)bloemige tros. De bloemstelen zijn knikkend, langer dan de kelk en 
de ovale schutbladen. De kelk is blijvend, breed met 5 lancetvormige, 

afgeronde slippen. De bloemkroon is wit met blauwachtige buis, vrij groot 

(15-20 mM), de bovenste slippen zijn lijn-, de onderste 3 ovaal-lancetvormig. 
De onderling vergroeide violette helmknopjes zijn aan den top door witte 
haren fraai van franje voorzien. De stijl is violet met 2-spletigen stempel, 
die aan het franjekapje der helmknopjes raakt. De doosvrucht is langwerpig- 

cylindrisch. 2-7 dM. 2%. Juli, Augustus. 
De plant groeit in stilstaand water, aan oevers van meren en plassen 

meest met Ísoetes en Littorella samen en kan van deze, ook in niet bloeienden 

toestand, onderscheiden worden door de iets afgeplatte, wijd buisvormige, 

melksap bevattende bladen. Is het water dieper dan 3 dM, dan bloeit de 

plant niet. 

Biologische bijzonderheden. De plant is meest een ondergedoken water- 

plant, waarvan de bloemen boven water uitsteken. 

In de bloemen wordt het stuitmeel reeds in den knoptoestand in den 
cylinder, die door de helmknopjes gevormd wordt, uitgestort. Het wordt 
bij het naar boven groeien van den stijl uit dien cylinder geborsteld en dan 
door bezoekende insecten weggehaald of anders valt het naar beneden. 
Daarna komt de top van den stijl naar buiten en ontplooien zich de 2 vrij 
groote, met papillen bezette stempellobben. De bestuiving geschiedt dus 
als bij de Compositae: 

Soms komt de stijltop niet uit de buis en dan worden de zich in de buis 
openende stempellobben door stuifmeel van dezelfde bloem bestoven. 

De in de lucht rijpende vruchten laten de zaden los, die op de opper- 
vlakte van het water uitgestrooid worden. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in West-Europa 

1) Dortmanna —= Dortmann’s. 
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voor op den bodem van plassen en slooten met zandigen ondergrond. Bij 

ons komt zij alleen in heidestreken voor en is vrij zeldzaam. Gewoonlijk 

groeien op de plaatsen, waar zij voorkomen, vele bijeen. 

Familie 103. Cucurbitaceae Juss. 

Meest eenjarige, met spiraalvormige ranken klimmende planten met ver- 

spreid staande, ruwe, hand- (vaak 5-)lobbige, aan den voet hartvormige 

bladen, zonder steunbladen. Planten 1- of 2-huizig. Bloemen groen- of 

geelachtig, alleenstaand, okselstandig of in okselstandige bloeiwijzen. Kelk- 

buis 5-tandig, vergroeid met het vruchtbeginsel. Bloemkroon klok- of ster- 

vormig, ingeplant op den top der kelkbuis (komvormigen bloembodem), 

5-lobbig. Meeldraden op den kelk of de bloemkroon ingeplant, met de 

vaak gewonden helmknopjes meest 2 aan 2 vergroeid, de vijfde vrij, soms 
ook alle vergroeid. Vruchtbeginsel onderstandig, uit 3, zeldzamer uit 4-5 
vruchtbladen gevormd, door de zich uit het midden naar buiten terugslaande 

zaadlijsten in dubbel zooveel hokjes verdeeld, zelden 1-hokkig. Zaden meest 

talrijk, omgekeerd, horizontaal. Stijl meest zeer kort, in 3 (of 4-5) vleezige 
stempels gedeeld. Vrucht een meest zeer groote, veelzadige bes (kom- 
kommervrucht). Zaden zonder kiemwit. 

Tabel tot het determineeren der geslachten der Cucurbitaceae. 

A. Hokjes der vrucht veelzadig. Stempels 2-lobbig. Eenjarig. Bloemen groot. Bloem- 
kroon trechtervormig, geel. Zaden scherp gerand . . te vern Cueumiss blz: 205) 

B. Hokjes der vrucht 2-zadig. Stempels knop- of niervormig. Overblijvend. Bloemen 

klein. Bloemkroon trechtervormig, geelwit. Zaden nauwelijks samengedrukt. 
Bryonia blz. 295. 

1. Cúcumis!) L. Komkommer. 

C. sativus®) L. Komkommer. 
Deze plant is stijf behaard en heeft enkelvoudige ranken. De bladen zijn RE vijfhoekig 

gelobd, ongelijk getand met een smalle insnijding aan den voet. 

De bloemen (fig. 365) zijn eenhuizig of veeltelig. De bloem- 
stelen zijn kort, eenbloemig. De mannelijke bloemen zijn tot 
bundels opeengehoopt, de vrouwelijke echter alleenstaand. De 

bloemkroon is dooiergeel, tot aan den voet 5-deelig. De manne- 

lijke bloemen zijn trechtervormig en hebben samenneigende 

helmknopjes, de vrouwelijke hebben een korten stijl met 3 twee- 

lobbige stempels. De vrucht is langwerpig, knobbelig en heeft 

3 tweedeelige, veelzadige hokjes. Het vruchtvleesch is groen- of 

witachtig. Tot 4 M. ©. Mei—September. 

Voorkomen. De plant is afkomstig uit Azië en wordt bij ons 

veel gekweekt als augurk en komkommer. Zij is op slikken aan 

den Zuidwesthoek van Goeree gevonden. Hoewel zij daar ver 
van menschelijke woningen groeit, zal zij daar toch wel verwil- 

derd zijn. 

3, Bryónia ) Trn. 
Cucumis sativus 

B. dioica®) Jacg. Heggerank (fig. 366). Fig. 365. 
ei 2, EEN a meeldraden der manne- 

Deze plant is tweehuizig. Zij is ruw behaard met lijke bloem, b stamper in 
: s doorsnede, c zaad, bij d in 

kleine, aan den voet verdikte haren. De wortel íS doorsnede. 

1) van het Keltische cucc: hol of buikig, hetgeen slaat op de vrucht. 2) sativus = 

gekweekt. 3) van het Grieksche bruuonia, een naam voor klimplanten o.a. ook voor 

de hop, afgeleid van bruon: bloemkatje, hetgeen bij de hop slaat op de vrouwelijke bloei- 

wijze, maar eigenlijk niet geldt voor de heggerank. 4) dioica = tweehuizig. 
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knolvormig opgezwollen, vleezig, witachtig en riekt bij het opensnijden 
eigenaardig, doch niet onaangenaam. De stengels zijn zeer lang, dun, 

hoekig, kaal of kortbehaard en klimmen 
door spiraalvormig gewonden, meest 
enkelvoudige ranken, die tegenover de 
bladen staan. De bladen hebben een 
hartvormigen voet, zijn handlobbig met 
3-7 spitse, bochtig getande lobben. 

De vrouwelijke bloemen staan in bijna 
zittende schermvormige pluimen, de 
mannelijke vormen ook dergelijke bloei- 
wijzen, die echter langgesteeld en grooter 
zijn. De kelk der vrouwelijke bloemen 
is half zoo lang als de bloemkroon en 
heeft driehoekige slippen. De bloem- 
kroon is geelachtig-wit, diep 5-deelig. 
De stijlen zijn 3-spletig of -deelig met 
ruw behaarde stempels. Bij de vrouwe- 
lijke plant zijn de bloemstelen en bloem- 
kronen aan den rand verspreid kortbe- 
haard. De vrucht is een bes, zij is 5-8 
mM in middellijn, kersrood, 3-hokkig, 

bolrond, glad, rechtopstaand, met een 
onaangenaam riekend sap en 4-6 ellip- Bryonia dioica é k 

Fig. 366. tische zaden. 24-36 dM. 2. Juni—Sep- 
a tak met vruchten. tember. 

De plant is vergiftig, zij bevat een zeer bittere, purgeerende stof, de 
bryonine en is wel als geneesmiddel gebruikt. 

Biologische bijzonderheden. De mannelijke bloemen zijn dubbel zoo groot 
als de vrouwelijke en ontvangen dan ook gewoonlijk het eerst bezoek van 
insecten. In de bloemen wordt honig afgescheiden door den bodem van 
een naakte, vleezige nap, die door vergroeiing van de onderste deelen van 
kelk en bloemkroon is ontstaan. 

De vrouwelijke bloemen vallen door hare groenachtige kleur wel niet 
zeer op, te meer niet, omdat zij vrij wel tusschen de bladen verscholen 
zitten, maar door haar, al is het vrij zwakken, geur weten de insecten ze 

toch wel te vinden. Trouwens is bij deze plant ook parthenogenesis, d. i. 

ontwikkeling van het eitje tot zaad, zonder inwerking van het stuifmeel, 
waargenomen. Volgens sommigen komen uit zulke zaden alleen manne- 
lijke planten. 

In de mannelijke bloemen (tig. 367) buigen zich de meeldraden zoo naar 
binnen, dat zij de nap geheel bedekken. Tusschen de meeldraden loopen 
3 smalle, behaarde spleten, die zijdelingsche toegangskanalen naar den 
honig vormen en van boven is er een vierde spleet. De helmknopjes 
springen zijwaarts en van boven open, dus met een krom loopende spleet, 

zoodat een insect, dat honig zuigt òf aan de onderzijde van zijn lichaam 
òf aan beide zijden van den kop stuifmeel ontvangt en dit bij het bezoek 
eener vrouwelijke bloem aan de stempels afgeeft, die in deze bloemen zoo 
liggen, dat aanraking verzekerd is. 

Als bezoeker wordt vooral genoemd Anthrena florea, die bijna uitsluitend 
de bloemen dezer plant bezoekt. 
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De vruchten worden, evenals alle vleezige, door vogels verspreid (zie 
Rosaceae), ook gebeurt het wel, dat de overrijpe bij de geringste drukking 
openspringen en de kleverige 
zaden dan blijven hangen 
tusschen de haren van voor- 
bijloopende dieren en zij zoo 
verspreid worden. 

De plant klimt door middel 
van onvertakte ranken (zie 

Vicia). Merkwaardig is hier 
vooral het spiraalvormig op- 
rollen van dat deel van de 
rank, tusschen de plaats waar 
deze uit de plant komt en het 
steunsel, met het doel de plant 
meer naar het steunsel te trek- 

Bryonia dioica 
ken, dus steviger en toch Fig. 367. 
elastisch te bevestigen. Dit 1, 2 helmknopjes der mannelijke bloem. De pijltjes 

wijzen de zijdelingsche toegangen aan, 3 dezelfde, ver- 
gebeurt Lr a2 dagen, nadat de groot, in overlangsche doorsnede, 4 dezelfde nog wat 

meer vergroot, van boven gezien. 
punt van de rank een steun- m helmdraden, s stuifmeel, k kleurlooze bolletjes, 

punt heeft gevonden. EME 
Natuurlijk kan dit spiraalvormig oprollen tusschen de 2 vaste punten niet 

geschieden, tenzij er 2 tegengesteld gerichte spiraalwindingen ontstaan, 
zelfs neemt men wel meer dan 2 keerpunten waar. Ook ranken, die geen 
steunsel hebben gevonden, doen hetzelfde, doch dan is de spiraal slechts 
in een richting gewonden, dus zonder keerpunt. 

Aangezien de ranken meest een steunsel pakken, dat wat hooger ligt dan 
de inplanting der rank, wordt door die spiraalwinding de stengel ook wat 

opgetrokken. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in heggen en 
tusschen kreupelhout in Midden- en Zuid-Europa voor. Bij ons is zij vrij 
algemeen. Het meest komt zij in de duinstreek en in Zuid-Limburg voor, 
doch ook op zand- en kleigrond zijn er eenige gevonden. Vroeger werd 
zij als geneeskrachtige plant gekweekt (hierop wijzen ook enkele volksnamen) 
en waarschijnlijk zijn vele onzer exemplaren overblijfsels van vroegere cultuur. 

Volksnamen. De namen heggerank en wilde wingerd zijn het meest in 
gebruik. In de Graafschap Zutphen spreekt men van kinkrank, roswortel, 
wrangwortel, vuurwortel (de laatste ook in Noord-Limburg), in Twente van 

reerank, in Zuid-Limburg van duivelskers en guèlkeswortel, op Zuid-Beveland 
van borstbes, in het Land van Hulst van vergifbezen. 

Familie 104. Rubiaceae D.C. 

Houtige of kruidachtige gewassen met vaak vierkanten, geleden stengel. 
Bladen in 4-, 6- of meertallige schijnkransen, klein, ongedeeld, gaafrandig, 

zittend of bijna zittend. De schijnkransen ontstaan, doordat zich tusschen 
de werkelijk tegenoverstaande bladen aan weerszijden op de bladen zeer 
gelijkende steunblaadjes inschuiven (wij zullen in het vervolg kortheidshalve 
alle deelen van den schijnkrans bladen noemen). 
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Bloemen regelmatig, klein, soms veeltelig, op verschillende wijzen gerang- 
schikt. Kelk bovenstandig met 3-6-tandigen of soms onduidelijken zoom. 
Bloemkroon 3-5-spletig. Bloemkroonslippen in den knop klepvormig liggend. 
Meeldraden 3-5, op de bloemkroon ingeplant en met de slippen van deze 
afwisselend. Helmknopjes naar binnen openspringend. Vruchtbeginsel onder- 
standig, 2-hokkig met ongedeelden of 2-deeligen stijl. Vrucht uit 2, een- 
zadige, niet openspringende vruchtjes bestaand, die bij rijpheid loslaten, 
soms vleezig en dan meest uit een vruchtblad gevormd. Zaden omgekeerd. 
Kiem in de as of aan den voet van het kraakbeenige kiemwit liggend. 

Tabel tot het determineeren der geslachten der Rubiaceae. 

A. Kelk 6-tandig. Bloemkroon trechtervormig, 4-spletig. Vrucht rondachtig, 2-knoppig. 

Vruchtjes kort half ellipsoidisch, op de vlakten, die elkaar aanraken, overlangs ge- 
groefd, nootachtig, met dunne vruchtschil . . . . 6 . … Sherardia blz. 298. 

B. Kelk onduidelijk. Vruchtjes half bolrond, op de vlakten, die elkaar aanraken, vlak of 
met een ronde uitholling. 

a. Bloemkroon trechter- of ek 4-, zelden 3- of 5-spletig. Overigens als 

Sherardiammm ‚ … …. Asperula blz. 209. 

b. Bloemkroon stervormig, vlak, met 4e 5. spletigen. zoom. ‘Vruchtjes rondachtig, steen- 

Vhichtachtionm nn . … Rnbia blz. 302. 

c. Bloemkroon 4-, zelden 3- -spletig. \ Vruchtjes. nootachtig. ‘Overigens als Rubia. 

Galium blz. 303. 

Verspreiding. Als boschplanten moeten Galium silvestre, G. silvaticum 
en Asperula odorata genoemd worden. Aan vochtige plaatsen eigen zijn 
Galium palustre en G. uliginosum. Op droge, grazige plaatsen groeien 
Galium Mollugo en G. Cruciata, terwijl Galium verum en hereynicum en 
Asperula cynanchica xerophyten zijn. Als ruderaalplant moet Galium Aparine 

genoemd worden en als akkeronkruiden Sherardia arvensis, Asperula arven- 
sis en Galium tricorne. 

1. Sherárdia®) Dill. 

S. arvénsis?) L. Blauw walstroo (fig. 368). 
Dit groene, eenjarige plantje is ruw behaard en heeft een dunnen pen- 

wortel. De stengels zijn dun, talrijk, meest 
vertakt, liggend, evenals de bladen aan den 
rand, klein stekelig, ruw. De bladen zijn stekel- 
puntig, de onderste staan in kransen van 4, zijn 
spatelvormig, de bovenste staan in kransen van 
6, zijn lancetvormig, spits, alle voelen door rug- 
waarts staande haren ruw aan. 

De bloemen zijn bijna zittend en vormen 
kleine, eindelingsche schermpjes, die hoofdjes- 
achtig opeengehoopt zijn. Zij zijn door een schijn- 
krans van 8 bladen omhuld, die aan den voet 
witachtig en vergroeid zijn en buiten het bloem- 
hoofdje uitsteken. De kelk is 4-6-tandig met 

have priemvormige, rechtopstaande tanden. De bloem- 
Fig. 368. n / 4 8 

kroon is lila, trechtervormig met verlengde buis 
en 4 uitgespreide slippen. Er zijn 4 uit de bloemkroon stekende meeldraden. 

1) Naar W. Sherard, Engelsch consul te Smyrna, verzamelaar van zeldzame planten, 

ili 28; 2) arvensis — veld. 
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De vrucht (fig. 368) is omgekeerd eirond, kort ruw behaard, gevormd door 
2 vruchtbladen, ieder gekroond door de blijvende kelktanden. 1,5-2,5 cM. 

©. Juni—Herfst. 
De variëteit 9. maritima!) Griseb. (S. arvénsis 2. mútica®) Wirtg., 

S. Walráveni®) Wirtg., S. arvénsis 2. Walráveni®) Baguet.) heeft stomp ge- 
tande, bijna onbehaarde vruchtjes. 

Biologische bijzonderheid. In de bloemen wordt de honig afgescheiden 
aan den voet van den stijl en in den voet van de nauwe trechtervormige 
bloemkroon geborgen. 

De bloemen zijn protrandrisch. De meeldraden buigen zich met open- 
gesprongen hokjes uit de bloem al naar buiten, voor de stempels geheel 

ontwikkeld zijn. Er zijn echter ook vaak bloemen, waarbij de stempels 
reeds geheel ontwikkeld zijn, terwijl de helmknopjes op dezelfde hoogte 
staan en dus spontane zelfbestuiving mogelijk is. Insectenbezoek is weinig 
waargenomen. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in geheel Europa 
voor op bouwland, vooral op kalk- en kleigrond en is bij ons vrij algemeen. 
De var. is bij Apeldoorn, Hoek en Baarlo gevonden. 

2. Asperula®) L. Ruwkruid. 

Kelk geheel of bijna ontbrekend. Bloemkroon klok- of trechtervormig 
met meer of minder lange buis met 4 (zelden 3 of 5) uitgespreide slippen. 
Meeldraden 4, zelden 3 of 5. Vrucht droog, uit 2 deelen bestaand, gevormd 

door 2 bijna bolronde vruchtbladen, niet door den kelk gekroond. 
Bloemen blauw, rose of wit, in hoofdjes, tuilen of pluimen. Bladen 

ovaal, lancet- of lijnvormig, eennervig. Planten meest overblijvend. 

Tabel tot het determineeren der soorten van het geslacht Asperula. 

A. Vrucht kaal. 
a. Schutbladen borstelig en Bloemen hoofdjesachtig opeengehoopt Vrucht 

Sladen . … … … A. arvensis blz. 300. 
b. Schutbladen niet gewimperd. Bloemen kort gesteeld in meest los scherm-pluim- 

vormig gerangschikte bijschermen. 

aa. Bladen lijnvormig. 
aaa. Plant blauwgroen. Buis der 4-spletige, klokvormige bloemkroon korter 

dan de zoom. Bladen aan den stengel 8 bijeen. Bloemkroon en vrucht 

ladi Ar eee . … A. galioides blz. 300. 

bbb. Plant grasgroen. Buis der trechtervormige ‘bloemkroon omstreeks even- 

lang als de zoom. Bladen meest in kransen van 4. Schutbladen lancet- 

vormig of langwerpig, spits of stekelpuntig. Bloemkroon wit, van buiten 

vaak roodachtig. Vrucht korrelig ruw . . . . A. cynanchica blz. 300. 
bb. Bladen lancetvormig, naar voren breeder, stomp, stekelpuntig, in kransen 

van 8. Bloemkroon wit. Vrucht korrelig ruw . . . . A. Aparine blz. 299. 
B. Vrucht met haakvormige borstels bezet. Onderste bladen in kransen van 6, de bovenste 

van 8. Bloemen in bijschermen, langgesteeld. Bloemkroon wit, buis-klokvormig, 

SEON oi EE A NE ee een AGO 

A. Aparine®) M. B. Stekelruwkruid (fig. 369). 
Deze plant heeft een vertakten, vierkantigen, liggenden stengel, die ruw is door rugwaarts 

gerichte stekels. De bladen zijn aan den rand en van onderen op de nerven ruw door 

1) maritima — zee. 2) mutica = ongewapend. 5) Walraveni —= Walraven’s. 
4) Verkleinwoord van het Latijnsche asper: ruw, hetgeen slaat op de korte, stijve borstels 

der plant. 5) Aparine —= aanhangend. 
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rugwaarts gerichte stekels, stomp, stekelpuntig, zij zijn lancetvormig en staan meest in 

Asperula Aparine 

Fig. 369. 

de rijpheid der vrucht fijnkorrelig. De bloemkroon is 

kransen van 8. 

De bloemen staan in losse, rijkbloemige, eind- en 
zijstandige pluimen. De bloemkroon is klokvormig 
met korte buis, 4-spletig, wit. De vrucht is korrelig 
ruw. 6-125 dM. 4. Juli, Augustus. 

De plant lijkt wel op Galium Aparine, doch is 

door de bloeiwijze en de niet borstelig behaarde 
vrucht gemakkelijk te onderscheiden. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant 
behoort in Oost-Europa thuis en is bij ons alleen 
aangevoerd gevonden op het Pothoofd bij Deventer. 

A. cynánchiea!) L. Wit ruwkruid (fig. 370). 
Deze plant is onbehaard, grasgroen. Zij heeft een 

dikken, vertakten, meestal schuinen, niet kruipenden 
wortelstok, waaruit verscheiden teere, liggende doch 
verder opstijgende, meest sterk vertakte, vierkantige, 
hoogstens beneden iets behaarde stengels komen. 

De bladen staan in kransen van 4 (de onderste 

soms ín kransen van 6), zij zijn lijnvormig, spits, 

stekelpuntig met naar beneden omgerolden rand, 

glad of iets ruw. De bladen, in wier oksels de 
bloemen staan, zijn meer lancetvormig of langwerpig 

en loopen in een kleinere, lichtere punt uit. 

De bloemen zijn rose, bijna zittend, zij staan in 

kleine bijschermen, die tot een pluim zijn vereenigd. 

De kelk is eerst fijn behaard, doch wordt later bij 

trechtervormig, met een buis, die nauwelijks langer is dan 

de 4-spletige zoom en is van buiten ruw en vaak rood- 

achtig. De vruchtjes (fig. 370) zijn onbehaard, fijnkorrelig. 

5-22 cM. %. Juni—September. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt 

in Midden- en Zuid-Europa op droge, dorre plaatsen, 

vooral op kalkgrond voor. Zij is bij ons bij Zwolle, 

Katwijk, Velsen, Utrecht en ’'s-Gravenhage gevonden. 

A. galioides®) M. B. (A. glaúca5) Bess). Walstro o- 
ruwkruid (fig. 371). 

Deze blauwgroene plant heeft een vertakten wortelstok 
en een rechtopstaanden, beneden vaak met niet bloeiende, 

boven met bloemdragende takken voorzienen stengel, die 

kaal of beneden behaard is. De bladen zijn lijnvormig, 

stomp, stekelpuntig, aan den rand naar beneden omge- 

Asperula cynanchica 

Fig. 370. 

rold en zitten aan den stengel 8 bijeen. 

Asperula galioides 

Fig. 371. 

9) glauca — zeegroen. 

De bloemen zijn kortgesteeld en vormen bijschermen, 

die los pluimvormig zijn gerangschikt. De schutbladen 

zijn ongewimperd. De bloemkroon is wit, klokvormig, 

met een buis, die korter dan de 4-spletige zoom en 

glad is. De vrucht (fig. 371) is kaal, glad. 3-6 dM. 24. 

Mei—Juli. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt 
in Midden- en Zuid-Europa op droge heuvels en in gras- 

velden voor en is bij ons in weiden langs de Maas over 

den Sint-Pietersberg gevonden. 

A. arvénsis®) L. Akkerruwkruid (fig. 372). 
Deze plant is weinig behaard. Zij heeft een teeren 

wortel en een rechtopstaanden, al of niet gaffelvormig 

vertakten, teeren, stomp vierkantigen stengel, die boven 

1) cynanchica —= op Cynanchus gelijkend. 2) galioides — Galiumachtig. 
4) arvensis — veld. 
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glad, doch beneden een weinig ruw is. Meestal zitten de omgekeerd eironde zaadlobben 

nog aan den stengel. De bladen zijn van onderen en aan den rand ruw, de onderste zijn 

omgekeerd eirond en zitten in kransen van 4, de bovenste 

zijn lijn-lancetvormig, l-nervig en zijn in kransen van 6-8 

gezeten. 
De bloemen zijn bijna zittend en vormen een eindelingsch 

scherm, waarbuiten het omwindsel, dat uit lijnvormige 

schutbladen bes'aat, die aan den rand borstelige, lange, 

witte haren hebben, uitsteekt. Zij zijn blauw, klein en 

rieken niet. De bloemkroon is buis-trechtervormig met 

een buis, die langer is dan de 4-spletige zoom. De vrucht 

(fig. 372) is groot, kaal en glad. ©. Tot3dM. Mei, Juni. 

De plant gelijkt op Sherardia arvensis, doch verschilt 

er van o.a. door de dicht witborstelige schutbladen. Ook 

is de stengel bij Sherardia rechtopstaand, de bladen 

loopen daar in een stekelpunt uit en de bloemen zijn daar 

lila- tot lichtrose, terwijl de vruchten er door den kelk 

gekroond zijn. Asperula arvensis 
Fig. 372. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt 

in Zuid-Europa op bouwland voor en is bij ons aangevoerd bij Wolvega, Rotterdam 

Dordrecht, Middelburg, Tilburg, Maastricht, Halfweg en Amsterdam. 
‚ 

A. odoráta!) L. Lieve-vrouwenbedstroo (fig. 373). 
De plant wordt gedroogd zwart en is dan zeer welriekend. Zij heeft een 

dunnen wortelstok, die lang uitlooperachtig kruipt. 
De stengels zijn dun, rechtopstaand, vierkantig, 
kaal (alleen met een ring van korte borstels onder 
de bladkransen). Zij hebben meest alleen aan 
den voet niet bloeiende takken, die later gaan 
liggen en den indruk van een kruipenden stengel 
geven. De bladen staan in kransen van 6-8, 
zijn 2-4 cM lang en 5-10 mM breed, aan den 
rand ruw door naar voren gerichte stekels, stekel 

puntig. De onderste zijn spatel-, de bovenste 
lancetvormig. 

De bloemen zijn wit en staan in bijschermen, 
die een eindelingsche, korte, ijle, onbebladerde 

pluim vormen. De schutblaadjes zijn lijnvormig 
en ontbreken vaak bij de bovenste takken. De 
kelk is hoogstens als een rand aanwezig en is, als de vrucht rijp is, ver- 

dwenen. De bloemkroon is trechtervormig, haar buis is iets langer dan de 
4-spletige zoom, die uit langwerpige, stompe, naar boven iets uitgeholde 
slippen bestaat. De vruchten (fig. 373) zijn bolrond, stijfharig, aan den 
top met zwarte, hakige borstels bezet. 1,5-3 dM. 2. Mei, Juni. 
Om den aangenamen geur, vooral van de gedroogde plant, wordt deze 

voor meiwijn gebruikt. Vroeger was zij ook een geneesmiddel. 

Asperula odorata 

Fig. 373. 

Biologische bijzonderheden. De plant riekt sterk naar cumarine en is 
daardoor beschut tegen het opeten door dieren, de bloemen hebben den- 
zelfden geur en lokken daardoor insecten. Zij vallen, hoewel klein, vrij 
sterk op door de kleur en door het vereenigd zijn tot bloeiwijzen. Zij 
bergen honig in den voet der 2 mM diepe kroonbuis en worden vooral 
door verschillende vliegensoorten bezocht. Bij het bezoek van insecten is 

1) odorata = welriekend. 
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kruis- en zelfbestuiving mogelijk en spontane zelfbestuiving kan plaats heb- 
ben door neervallend stuifmeel. 

De vruchtjes zijn van weerhaakjes voorzien en kunnen door voorbij- 
loopende dieren verspreid worden. 

De plant is een echte boschplant, die vooral op den humusrijken bodem 
van beukenbosschen voorkomt en evenals de meeste boschplanten een sterk 
vertakten wortelstok bezit. Zijn in schaduwrijke bosschen de bladen donker- 
groen, zij worden bij het vellen van die bosschen in het licht bleeker, 

doordat het bladgroen door het sterke licht ontleed wordt. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in geheel Europa 
in bosschen voor. Bij ons is zij zeer zeldzaam. Op het löss in Zuid- 
Limburg ‘komt zij vrij veel voor, op andere plaatsen echter weinig en mís- 
schien is zij daar ook nog wel verwilderd. 

Volksnamen. De naam lieve-vrouwenbedstroo is het meest algemeen. In 
Groningen noemt men haar kom lok mij de vint, in Twente meikruid, bij 
Nijmegen en in Noord-Limburg waldmeester, op Walcheren bedstroo, in 

Zeeuwsch-Vlaanderen toenka. 

Rúbia !) T'rn. 

B. tinetórum®) L. Meekrap (fig. 374). 
Deze plant is onbehaard en heeft een kruipenden, sterk vertakten wortelstok, waaruit 

kruidachtige, vertakte, vierkante stengels komen, die aan de kanten ruw zijn door rugwaarts 

gerichte stekels. De stengels liggen, als zij door middel 

hunner stekels geen steun kunnen vinden, anders zijn zij 

rechtopstaand. De blader zijn vrij groot, lancetvormig, 

eennervig, zij hebben van onderen een sterk te voorschijn 

tredend adernet en zijn aan den rand en vaak ook aan de 
nerf van onderen ruw door rugwaarts gerichte stekels. De 

onderste stengelbladen staan in kransen van 4, de hoogere 

echter van 6. 
De bloemen vormen eind- en okselstandige bijschermen, 

die tot een bebladerde pluim zijn vereenigd. De kelk ont- 

breekt of is weinig ontwikkeld. De bloemkroon is klok- 

stervormig, geelgroen, meest 5-(soms 4-)spletig met aan 

den top iets naar binnen gebogen, puntige of genaalde 

slippen. Meeldraden zijn er 5 of 4, met langwerpig-lijn- 

vormige helmknopjes. De stempels zijn knotsvormig. De 

vrucht (fig. 374) is vleezig, eerst rood, later zwart, bijna bol- 

Rubia tinctorum rond, zoo groot als een erwt en is meestal uit een vrucht 

Fig. 374. blad ontstaan, zelden uit 2, die zich dan niet bij rijpheid 
scheiden. 6-9 dM. 4. Juni, Juli. 

De plant werd vroeger vooral gekweekt om de roode kleurstof, die uit den wortelstok 

werd verkregen. 

Biologische bijzonderheden. De stengels zijn in staat om te klimmen, door middel 

hunner stekels. 
De bloemen vallen, al zijn zij ook tot vrij groote bloeiwijzen vereenigd, door de kleur 

weinig op. De stempels staan er in iets onder de helmknopjes, zoodat dan ook spontane 

zelfbestuiving regel is. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. In het wild groeit de plant in Zuid-Europa. Zij 

werd vroeger bij ons veel gekweekt, vooral in Zeeland en op de Zuid-Hollandsche eilanden, 

doch sedert men de kleurstof in den wortelstok aanwezig, kunstmatig heeft leeren bereiden, 

is de kweeking sterk achteruit gegaan. Zij is vroeger verwilderd gevonden bij Noordwijk, 

op Schouwen, Zuid-Beveland, bij Zierikzee, Dirksland en in Zeeuwsch-Vlaanderen, maar 

nu niet meer. 

ee) 

1) van het Latijnsche rubeo: rood zijn, om de kleur van den wortel. 

2) tinctorum — verf. 
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Volksnamen. De namen mee en meekrap zijn het meest algemeen in gebruik. In Fries- 

land spreekt men van miede, op Overflakkee van kieme, ook Zuid-Beveland van roodte 
(roodte delven —= de wortelstok uit den bodem halen). 

4. Gálium!) L. Walstroo. 

Kelk bijna of geheel ontbrekend. Bloemkroon stervormig, vlak, met 
korte of zonder buis en 4 (zelden 5 of 3) uitgespreide slippen. Meeldraden 
4 (zelden 5 of 3). Vrucht droog, 2-deelig, gevormd door 2 bijna bolronde, 
zelden langwerpige vruchtbladen, die zich bij rijpheid scheiden. 

Bloemen wit, geel, groen- of roodachtig, in kransen, okselstandige trossen 

of eindelingsche pluimen. Bladen ovaal, lancet- of lijnvormig. Planten 
eenjarig of overblijvend. 

Biologische bijzonderheden. Bij vele soorten zijn de stengels door de 
stekels aan deze en aan de bladen geschikt om te klimmen. De stekels, 
die menigmaal aan de vruchten voorkomen, dienen om deze door voorbij- 
loopende dieren te doen verspreiden. 

Bij vele Galiumsoorten worden zoog. koekoeks- of ananasgallen waarge- 
nomen, die bleek van kleur zijn en uit een zacht, sponsachtig weefsel 
bestaan. De takken, waaraan zij gevonden worden, blijven kort en aan 

den voet der bladen van deze ontstaan de woekeringen, die iets groef- 
vormig verdiept zijn. Doordat zich die weefsels van verschillende, dicht 
bij elkaar staande bladen dicht bij elkaar leggen, worden die verdiepingen 
tot kleine holten, waarin de galmuglarven van Cecidomyia Galii leven. 

Tabel tot het determineeren der soorten van het geslacht Galium. 

À. Bijschermen okselstandig, vrij vaak tot een eindelingsche pluim vereenigd. 

a. Bladen in kransen van 4, 3-nervig. Bijschermen samengesteld, alleen okselstandig 

met lancetvormige schutbladen. Bloemen veeltelig (de middelbloemen der laatste 

vertakkingen tweeslachtig, de zijdelingsche mannelijk). Bloemkroon 4-spletig. 

Bloemstelen na den bloei teruggekromd, de vrucht onder de dan ook teruggeslagen 

bladen verbergend. Stengel ruw behaard. . . . … … „ G. Cruciata blz. 304. 
b. Bladen l-nervig. Bijschermen okselstandig, vaak ook pluimvormig gerangschikt. 

Stengel sappig, bros, bijna steeds ruw door rugwaarts gerichte stekels. 

aa. Plant meest, nadat de vrucht rijp is, afstervend. Bladen lijn-lancetvormig, 

stekelpuntig. Middellijn der bloemkroon kleiner dan die der rijpe vrucht. 

aaa. Bladen aan den rand ruw door rugwaarts gerichte stekels. 

a. Bijschermen meest 3-bloemig, alle okselstandig. Vrucht korter dan 

de boogvormig naar beneden gekromde steel, wrattig en daartusschen 

fijnkorrelig ruw. Bladen vaak van onderen op de nerf ruw door 

rugwaarts gekromde stekels eG entrieorneblzas05 

É. Bijschermen samengesteld. Bladen van onderen op de nerf steeds 

ruw door rugwaarts gerichte stekels. Vruchtstelen recht, vele malen 

langer dan de vrucht, die met haakvormige borstels is voorzien. 
G. Aparine blz. 305. 

bbb. Bladen aan den rand ruw door naar voren gerichte stekels, meest in 
kransen van 6. Bijschermen vele malen langer dan het blad, in welks 
oksels zij staan . . . . … G. parisiense blz. 306. 

bb. Plant overblijvend. Biischermen meest samengesteld. okselstandig, de bovenste 

tot pluimen vereenigd. Bloemstelen na den bloei rechtopstaand. Middellijn 

der bloemkroon grooter dan die der de vrucht. 

aaa. Bladen spits, stekelpuntig. . .… ve «Ge uliginosum bleS07, 

bbb. Bladen stomp, zonder stekelpunt . nenten ij Ge palustrenblens03: 

1) van het Grieksche gala: melk. Men beweert nl. dat vele soorten de eigenschap heb- 

ben, de melk te doen stremmen, hierop slaat ook de Duitsche naam: labkraut. 
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B. Bijschermen tot eindelingsche pluimen vereenigd of slechts 1 eindelingsch. Stengel 

zonder rugwaarts gerichte stekels. Bloemen 2-slachtig, met 4-spletige bloemkroon. 

Bloemstelen na den bloei recht, meest rechtopstaand. 

a. Bladen in kransen van 4, S-nervig, zonder stekelpunt, lancet- tot lijn-lancetvormig. 

Bijschermen in een dichtbloemige pluim. . . . … . … … … G. boreale blz. 308. 

b. Bladen l-nervig. 

aa. Slippen der bloemkroon stekelpuntig of genaald. 

aaa. Bloemkroon citroengeel. Stengel rond. Bladen lijnvormig, van onderen 

witachtig, zachtbehaarde nn en ee Ge verumsbizas0on 

bbb. Bloemkroon wit of geelachtig wit. 

a. Bladen aan weerszijden groen. Stengel vierkantig. Bloemkroonslippen 

genaald Orana tert ANALE G. Mollugo blz. 310. 

p. Bladen, vooral van onderen blauwgroen. Stengel rond. Bladen 

langwerpig-lancetvormig, meest stomp. Bloemkroonslippen spits, 

zeer kort stekelpuntig. Vrucht iets rimpelig. G. silvaticum blz. 311. 

bb. Slippen der bloemkroon spits (de soorten dezer afdeeling gelijken door de 

losse, bij G. hercynicum ver langs den stengel naar beneden gaande pluim op 

G. uliginosum en G. palustre, maar onderscheiden zich gemakkelijk van deze 

door de niet rugwaarts stekelige stengels en van G. palustre, waar die stekels 

vaak niet aanwezig zijn, door de stekelpuntige bladen). 

aaa. Onderste bladen omgekeerd eirond, de bovenste langwerpig-lancetvormig. 
Vrucht dicht met spitse knobbeltjes bezet . . G. hercymiceum blz. 311. 

bbb. Onderste bladen langwerpig, de bovenste lijn-lancetvormig. Vrucht 

onduidelijk met stompe bultjes bezet . . . . . G. silvestre blz. 312. 

Volksnamen. De naam walstroo wordt het meest voor de verschillende 

soorten gebruikt, verder op Zuid-Beveland ook klevers. 

G. Cruciáta!) L. Kruisbladwalstroo (fig. 375). 
Deze plant is geelachtig groen. Zij heeft een dunnen, vertakten wortel- 

stok en zwakke stengels, die alleen tusschen het gras of, als zij ouder 
= worden, rechtopstaan, maar anders liggen en 

alleen den top verheffen. Die stengels zijn 
niet of zwak vertakt, afstaand ruw behaard, 

vierkantig, groen of roodachtig, in de knoopen 
meest purper. De bladen staan in kransen 
van 4, zijn geelgroen, langwerpig-elliptisch, 
stomp, dicht ruw behaard, gewimperd, de 
onderste zijn aan weerszijden verspreid behaard. 
Zij zijn meest korter dan de stengelleden. 

De bloemen zijn geel en welriekend. In de 
oksels der bovenste bladen staan meest een 3-tal 
8-10-bloemige bijschermen, waarvan de mid- 

Garuda delste bloemen van de laatste vertakkingen 2- 
A slachtig, de 2 zijdelingsche eenslachtig zijn. Die 

bijschermen zijn veel korter dan de bladen, in wier oksels zij staan. De 
bloemstelen zijn voorzien van langwerpig-elliptische, spitse schutblaadjes. 
De bloemen hebben 4 lancetvormige, kort toegespitste bloemkroonslippen. 
De vruchten (fig. 375) zitten aan boogvormig gebogen stelen, die ze onder 

de teruggeslagen bladen verbergen. Zij zijn vrij groot, glad en kaal, bruin, 
meest is slechts een der deelen van iedere vrucht ontwikkeld. 1,5-45 dM. 

2. April—Juni, soms nog weer in Augustus. 

Biologische bijzonderheid. De tweeslachtige bloemen zijn protrandrisch, 
daardoor is zelfbestuiving zoo goed als uitgesloten. Zij rieken naar honig, 

1) Cruciata — kruiswijs gebladerd. 
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die trouwens vrij ligt, zoodat ook insecten met korte slurven hem kunnen 
bemachtigen. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in bijna geheel 
Europa op grazige plaatsen, langs wegen en in heggen voor en is bij ons 
vrij algemeen, vooral op rivierklei en löss. Zij wordt het meest gevonden 

langs de rivieren in Overijsel, Gelderland en Limburg. 

Volksnaam. Bij Barneveld gebruikt men voor deze plant den naam 

crosette. 

G. tricórne !) With. Drichoornig walstroo (fig. 376). 
Deze plant is onbehaard. Zij heeft een dunnen wortel en een liggenden, 

slappen stengel, waarvan alleen de top naar boven groeit. Deze is niet of 
beneden vertakt, vierkant, aan de kanten met 

kleine, doch krachtige regelmatig staande, naar 
beneden gerichte stekelharen bezet. De bladen 
staan in kransen van 6-8, zijn lijn-lancetvormig, 
stekelpuntig, drienervig, zij zijn van boven met 
zeer kleine, aanliggende, teere haren bedekt, de 

randen en meest ook de rugnerf zijn van naar 
beneden gerichte stekels voorzien. 

De bloemen zijn klein en staan in korte, drie- 

bloemige bijschermen, die korter zijn dan de 
bladen, in wier oksels zij staan, de zijbloemen 
zijn vaak 3-tallig en mannelijk. De bloemkroon 
is geelachtig of zuiver wit en heeft spitse, ovale 
kroonslippen. De vruchtstelen zijn sterk terug- 

gekromd, langer dan de vrucht. De vruchten 

(fig. 376) zijn groot (4-5 mM in doorsnede), voorzien van kleine, stekelige 
knobbels en kleine wratjes. 3-6 dM. ©. Juli—Herfst. 

De plant gelijkt veel op G. Aparine, doch is er door de grootere, terug- 
gekromde vruchten en de vrij kleine, op de nerven vaak niet stekelig ruwe 

bladen van te onderscheiden. 

Biologische bijzonderheid. De bloemen zijn klein en vallen weinig op. 
Spontane zelfbestuiving heeft gewoonlijk plaats, doordat de helmknopjes 
zich over de tegelijk ontwikkelde stempels buigen en hun stuifmeel er op 
laten vallen. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in geheel, doch 
vooral in Zuid-Europa voor in bouwland, meest op kalkgrond. Bij ons is 
zij zeldzaam, op bouwland, waarschijnlijk aangevoerd gevonden, het meest 
in Zuid-Holland en Zeeland op zeeklei, verder ook op diluvialen zandgrond. 

Galium tricorne 

Fig. 376. 

G. Aparine®) L. Kleefkruid (fig. 377). 
Deze plant heeft een dunnen wortel en een vooral beneden slappen, 

liggenden of klimmenden stengel. De stengel klimt in heggen door middel 
van rugwaarts gerichte stekels. Deze staan aan de 4 kanten, terwijl in de 
knoopen stijve, witte, kleine haren staan. De stengel is verder vaak ver- 
takt, vierkant en heeft lange leden. De bladen staan in kransen van 6-8, 

zijn lijnvormig-langwerpig of langwerpig, stekelpuntig, eennervig. De boven- 

1) tricorne = eenhoornig. 2) Aparine — aanhangend. 

HeukeLs, Flora. II. 20 
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vlakte is met stijve borstelharen, de rand en de middennerf met rugwaarts 
staande stekelharen bezet. 

De bloemen staan in kleine, okselstandige, gesteelde, 5-11-bloemige 
bijschermen. Deze zijn langer dan het blad, in 
wiens oksel zij staan. De bloemkroon is klein, 
wit, zelden groenachtig, zij is smaller dan de 
vrucht en heeft langwerpige slippen. De vrucht- 
stelen zijn recht, iets afstaand. De vrucht (fig. 
317) is groot, 3-4 mM in middellijn, stijfharig 
of glad, doch bedekt met haakvormig omgebogen 
borstelharen, die aan den voet knobbelig zijn. 
Tot 12 dM. OO en ©. Juni—Herfst. 

De variëteit 4. Vaillántiil) D. C. is in alle 
deelen kleiner en teerder, heeft een groenachtige 
bloemkroon, kale stempels en een vrucht, die 

Galium Aparine slechts half zoo groot is als bij de soort, doch 
Fig. 511. zeer dicht met haakvormige borstels is bezet. 

Ook zijn de stengelkanten kaal. 
De variëteit 7. spúrium®) Rchb. heeft de vrucht fijnkorrelig ruw, kaal, 

doch komt overigens met de vorige overeen, waarmee zij ook door allerlei 
tusschenvormen is verbonden. 

Biologische bijzonderheid. Wat de bestuiving betreft, geldt voor deze 
soort het bij G. tricorne gezegde. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De soort is algemeen in geheel 
Europa, ook bij ons. Zij komt voor in bouwland, in moestuinen, tusschen 
kreupelhout, in heggen, aan wegen en dijken. Bij ons wordt zij veel op 
lóss en in de duinen gevonden en vrij veel op alle andere soorten grond. 
De var. 4. is bij Kampen, IJselmuiden, Amsterdam, Delft, Jutphaas(?) en 
op Zuid-Beveland (?) gevonden, de var. 7. bij Maastricht en Gronsveld. 

Volksnamen. De namen kleefkruid, klevers en klissen zijn algemeen in 
gebruik, in Friesland spreekt men van kladders, kleverklassen en slijt, in 

Friesland en Groningen van riepeltocht, in Groningen van tongel, in Fries- 
land, Zuid-Limburg en op Walcheren van klet, in Groningen, Salland en in 
de Oost-Veluwe van jan plak an, in Oost-Drente, aan den Zoom der Veluwe 

en bij ’s-Gravenhage van jan kleef an, in den Achterhoek van Gelderland 
van klassen, aan den Zoom der Veluwe van kleefaan, in de Betuwe van 

klèf-klèf, op Texel van kladden, in West-Friesland van klif(t), daar en ook 

in Zuid-Holland en op Walcheren van kleef, op Goeree en Noord-Beveland 

van klitten, op Walcheren van klette en op Zuid-Beveland van kleine klit. 

G. parisiénse®) L. Fransch walstroo (fig. 378). 
Deze plant is onbehaard. Zij heeft een spilvormigen wortel en een slappen, liggenden 

(die soms door steunen tegen naburige planten recht naar boven groeit) stengel, die meest 

sterk vertakt is en over de geheele lengte ruw is door rugwaarts gerichte stekels. De 

bladen zijn klein, staan in kransen van 6 (soms 4-5), zijn spoedig teruggeslagen, lijn- 

lancetvormig, stekelpuntig, eennervig, door naar voren gerichte stekels ruw. 

De bloemen staan in samengestelde bijschermen, waarvan de bovenste een verlengde, 

smalle pluim vormen. De bloemen zijn zeer klein, groenachtig geel, van buiten roodachtig. 

1) Vaillantii —= Vaillant's. 2) spurium — valsch. 3) parisiense — Parijsch. 
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De vrucht (fig. 378) is zeer klein (1-1,5 mM breed), vele malen korter dan de na den bloei 

rechtblijvende steel, glad, bruinrood. 1-2 dM. ©, ook 4. Juni—September. 

De soort komt bij ons niet voor, doch wel de variëteit 

B. leiocárpum*) Tausch. (G. ánglicum?) Huds., G. ánglicum ad 

a. Koch.). Deze heeft een korrelig ruwe vrucht. Dr 

De soort herinnert vooral door de uiteenstaande schijn- 

kransen van kleine bladen en de kleine vruchten aan G. uligi- 

nosum en G. palustre, doch zij is teerder gebouwd. Het is 

een der kleinste en teerste der Galiumsoorten. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in 
Midden- en Zuid-Europa op droge, zandige plaatsen voor, 

vooral in bouwland. Bij ons is zij waarschijnlijk alleen aan- 

gevoerd, nl. bij Apeldoorn op een met sumac uit Palermo 

bemest klaverveld, op Ameland (?), bij Bloemendaal (?), in 

den Haarlemmerhout (?) en bij Zandvoort (?). 

ad 

\f 

G. uliginósum®) L. Kleverig walstroo (fig. 379). 
Deze plant is groen en onbehaard. De wortel- GAU PANRICHES 

stok is dun en teer, daaruit komen slappe, meest en 

liggende of opstijgende stengels, die al of niet vertakt, vierkant zijn en rug- 
waarts stekelijk ruw op de kanten. De bladen staan in kransen van 6-8, 
zijn lijn-lancetvormig, spits, eennervig, stekelpuntig, aan den (vaak naar 
beneden omgerolden) rand voorzien van een ze > 
rij rugwaarts en daarnaast van boven vaak wy, 
met een rij naar voren gerichte stekeltjes. NA 

De bloemen zijn wit, vrij groot en vormen \ 
eindelingsche en zijdelingsche bijschermen, ze 
die vrij ver uiteenstaan en samen een smalle, 

bebladerde pluim vormen. De bloemstelen zijn 
nauwelijks langer dan de bloemen, de vrucht- Rw 

stelen zijn na den bloei recht. De bloemkroon- LES \! 
slippen zijn ovaal, spits, de helmknopjes zijn if IN 
geel. De vrucht (fig. 379) is korrelig ruw, NZ 
klein, zwartachtig, onbehaard. 1,5-3 dM. 2. ed 
Juni—September. Galium uliginosum 

De plant blijft bij het drogen groen. IES 
Zij gelijkt veel op G. palustre en staat ook op dezelfde plaatsen. Beide 

hebben slappe, vierkantige stengels met op de kanten rugwaarts gerichte 

fijne stekeltjes, maar G. uliginosum is veel ruwer, heeft nooit 4-bladige 
kransen en heeft ook knobbelige vruchtjes, die onder de loupe duidelijk 
van de andere zijn te onderscheiden. Verder gelijkt de plant veel op 
G. silvestre, maar de standplaats is niet dezelfde. Beide hebben opstijgende 
of liggende, zwakke stengels, doch die van G. silvestre zijn ook naar boven 
wat scherp en de bladen staan bij beide meest in kransen van 6, maar bij 
G. silvestre zijn de bladen glad en ook zijn daar de bloeiwijzen zeer breed 
en staan de bladen boven meest in kransen van 8. 

Biologische bijzonderheden. Zie over de hier vaak voorkomende koekoeks- 
gal bij het geslacht Galium. 

De inrichting der bloem met het oog op de bestuiving is als bij G. Mollugo. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt op moerassige 
plaatsen, vooral in Zuid- en in Noord-Europa voor. Bij ons is zij alge- 

1) leiocarpum — gladvruchtig. 2) anglicum — Engelsch. 3) uliginosum — moeras 

20* 
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meen, het meest op diluvialen zandgrond en in de duinen, weinig echter 
op rivierklei, op andere gronden nog al. 

G. palústre!) L. Moeraswalstroo (fig. 380). 
Deze plant is onbehaard. Zij heeft een dunnen wortelstok, waaruit 

zwakke, liggende of opstijgende, uitgespreid vertakte stengels komen. Deze 
zijn op de kanten vaak ruw door naar beneden 
gerichte stekelharen. De bladen staan meest in 
kransen van 4(-6), zijn lijnvormig-langwerpig, 
stomp, eennervig, naar voren breeder, vaak aan 

den rand ruw door rugwaarts gerichte stekels. 
De bloemen zijn wit en staan in okselstandige 

bijschermen, die een verlengde, wijd uitstaande 

pluim vormen. De bloemkroonslippen zijn eirond, 
stomp, met 3 aderen. De helmknopjes zijn pur- 
perkleurig. De vrucht (fig. 380) is zeer fijn- 
korrelig ruw, klein, zwartachtig, glad. De vrucht- 
stelen zijn na den bloei recht, horizontaal af- 

ze ALE staand of teruggeslagen, langer dan de vruchtjes. 
Fig. 380. 15-60 cM. 2. Mei—September. 

De plant wordt bij het drogen meest zwart. 
Bij zeer krachtige exemplaren staan de bladen aan den hoofdstengel wel 

in kransen van 5 en 6, maar aan de takken steeds van 4. Zulke exem- 

plaren kunnen dan wel verwisseld worden met G. uliginosum, maar hebben 
steeds stompe bladen en bijna gladde vruchten. De variëteit 4. elongátum °) 
Presl. (G. elongátum Presl.) heeft een opgerichten, slanken, aan de kanten 
zwak doorschijnend gevleugelden stengel met ten slotte rechtopstaande, 
niet teruggebogen takken en gerimpelde vruchten. 

Biologische bijzonderheden. Merkwaardig en nog niet verklaard is het 
verschijnsel, dat de bladen bij G. palustre, die een hygrophyt is, smaller 
zijn dan bij de meeste andere soorten, die mesophyten zijn. De inrichting 
der bloem met het oog op de bestuiving is als bij G. Mollugo. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in geheel Europa 
langs slooten en op vochtige plaatsen voor. Bij ons is zij algemeen vooral 
op rivierklei en in de duinen, iets minder op diluvialen zandgrond en lagen 

veengrond, nog minder op löss en zeeklei. De 
var. is vrij algemeen, vooral op diluvialen zand- 
grond en klei, weinig komt zij voor in veengrond, 
in de duinen en op löss. Zij zoekt ook vochtige 
plaatsen. 

Volksnaam. Voor Friesland wordt als naam 
opgegeven tink om mij. 

G. boreätle®) L. Noorsch walstroo (fig. 381). 
Deze plant is eenigszins geelgroen, onbehaard of iets 

behaard, sterk bebladerd. Uit den wortelstok komen 1 of 

meer stijve, rechtopstaande, vierkantige stengels, die bene- 
den korte, meest niet bloeiende takken dragen. De stengels 
zijn meest kaal, doch soms wat ruw door stekeltjes. De 
bladen staan in kransen van 4, zijn lancet- of lijn-lancet- 
vormig, drienervig, ongenaald, stijf, stompachtig, met 

ruwen rand. Zij zijn soms langer dan de stengelleden. Bij oudere bladen is de bladrand 

Galium boreale 

Fig. 381. 

1) palustre —= moeras. 2) elongatum — verlengd. 3) boreale = Noordsch. 
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vaak naar beneden omgebogen en schijnt de ondervlakte ruw. De onderste bladen zijn het 

kleinst, doch naar verhouding het breedst, naar boven worden zij langer en geheel boven 

weer korter. 

De bloemen zijn wit, welriekend en staan in een eindelingsche, korte, smalle, rijk- 

bloemige, dichte pluim. De bloemstelen zijn rechtop-uitstaand, nauwelijks langer dan de 

bloemen. De schutblaadjes zijn ovaal, afgerond, uitstaand. De slippen der bloemkroon 

zijn ovaal-lancetvormig, kort genaald. De vrucht (fig. 381) is meest met korte, haakvormige 

borstels bezet, stijfharig viltig of kaal. De vruchtstelen staan schuin af. 3-45 dM. 24. 

Juni—Augustus. 

In den wortelstok dezer plant zit dezelfde roode kleurstof als in dien der meekrapplant. 

Voorkomen ín Europa en in Nederland. De plant komt in bijna geheel Europa in berg- 

bosschen en -weiden voor. Zij is bij ons in 1841 in de heide tusschen de Watermeerwijk 

en Malden gevonden. 

G. verum) L. Echt walstroo (fig. 382). 
Deze plant is al of niet behaard. Zij heeft een horizontalen, dikken, 

vertakten wortelstok, waaruit 1 of meer rechtop- 
staande of opstijgende, al of niet vertakte stengels 
komen, die door 4 uitstekende lijnen onduidelijk 
vierkant en kortbehaard, zeldzamer kaal zijn. Die 
stengels hebben beneden zwak bebladerde takken, 

boven meest afstaande takken, die vele bloemen 

dragen. De bladen staan vrij ver uiteen in kransen 
van 8-12, zijn smal lijnvormig, stekelpuntig, aan 
den rand sterk naar beneden omgerold, zoodat van 
de viltige ondervlakte alleen de uitstekende, witte 
Hete zien is. 

De bloemen zijn levendig geel, rieken sterk naar 
honig en staan in een lange, smalle, opgerichte, An 

EN f 8 8 alium verum 
rijkbloemige, ineengedrongen pluim. De bloemkroon Fig. 382. 

heeft langwerpige, stompe, kort stekelpuntige slip- 
pen. De vrucht (fig. 382) is glad, klein, meest kaal, bruin. De vruchtstelen 
staan horizontaal af en zijn iets langer dan de bloemen en de vruchten. 

7-60 cM. 4. Einde Juni—Herfst. 
De plant wordt bij het drogen meest zwart. 

Biologische bijzonderheid. De bloemen (fig. 383) rieken naar honig, zelfs 
hebben zij iets van den geur van het lieve vrouwebedstroo. 
Zij zijn goed zichtbaar èn door hare kleur èn door het ver- 
eenigd zijn tot dichte bloeiwijzen. Eerst liggen helm- Se 
knopjes tusschen de bloemkroonslippen, doch“iets daar- 
boven, later komen de stempels door het uitgroeien der 

oe B B Galium verum 
stijlen op dezelfde plaats te liggen, zoodat kevers en vliegen, Fig. 383. 
die de bloemen bezoeken, kruisbestuiving bewerken. Deze Bloem midden in 
kan ook spontaan plaats hebben, doordat het stuifmeel van Vân eijde seaten’ 
hooger liggende bloemen op de stempels van iagere valt, 

daar de bloeiwijze hier zoo dicht is. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in geheel Europa 
op drogen zandgrond en in de duinen voor. Zij is bij ons op dergelijke 
plaatsen vrij algemeen. Ook op rivierklei zijn er eenige gevonden. 

Volksnamen. Op verschillende plaatsen, b.v. in Noord-Overijsel, de Veluwe 
en in West-Friesland, heet de plant lieve vrouwe bedstroo, in de duin- 

streek keverseten. 

1) verum — echt. 
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G. Mollúgo®) L. Weide walstroo (fig. 384, 385). 
Deze plant is groen, al of niet behaard. Zij heeft een krachtigen, ver- 

takten wortelstok, waaruit meest vele vierkantige, in de knoopen iets 
opgezwollen, meestal kale stengels komen. De bladen staan in kransen 

van 6-8, zijn aan weerszijden groen, vrij kort, 
worden naar voren breeder, zijn stekelpuntig, 
aan den rand meest naar boven stekelig ruw en 
hebben een weinig uitstekende middennerf. 

De bloemen zijn welriekend, vuilwit, klein 
(3 mM), zij staan in een zeer wijd uitstaande, 
losse pluim met uitgespreide of omgebogen, vrij 
korte takken, die vrijwel van beneden af bloemen 
dragen. Soms staan de bloemen vrij dicht opeen. 
De slippen der bloemkroon zijn genaald. De 
vrucht is zwak korrelig, klein, onbehaard. 3-12 

dM. 2. Mei—Augustus. 
eh De plant blijft bij het drogen meestal groen. 
Fig. 384. Vormen zijn: 

a. elátum®) Thuill. (fig. 384). Stengel slap, 
opstijgend of liggend (in kreupelhout rechtopstaand en tot 1 M lang). 
Bladen langwerpig-lancetvormig, stomp, dof, teer. Takken en takken der 

“pluim afstaand. Vruchtstelen vaak nauwelijks langer dan de vrucht, hori- 
zontaal afstaand of zelfs iets teruggeslagen. Vrucht (fig. 384) klein. Bloem- 
kroon wit, iets geelachtig. 8-12 dM. Juni—Augustus. 

8. eréctum®) Huds. (fig. 385). Stengel stijf, rechtopstaand, tot 5 dM lang. 
Bladen stijf, langwerpig-lijnvormig, spits, met 2 
glanzende strepen naast de rugnerf. Takken en 
takken der dichtere pluim schuin opstaand. Vrucht- 
stelen lang, rechtopstaand. Vrucht (fig. 385) groot. 
Bloemkroon zuiver wit, grooter dan bij 2. 3-8 dM. 
Mei— Juli. 

Biologische bijzonderheden. De sponsachtige 
woekeringen, die bij het geslacht Galium beschre- 
ven zijn, gaan hier niet van den voet der bladen 
uit, maar van de groene schors van den stengel in 
de nabijheid van de inplantingsplaatsen der bladen 
en der zijtakken. Zij verheffen zich als omwallingen, 

Gaiium Mollugo waarvan er verscheidene aaneensluiten en een holte 
ti vormen, waarin de galmuglarven leven. De bladen 

ul zijn daarbij nauwelijks veranderd, ook de zijtakken 
niet en men ziet niet zelden korte zijtakken met bloemen er aan uitsteken 
boven het sponsachtige witte weefsel van de gal. 

De bloemen (tig. 386) zijn wit en tot opvallende bloeiwijzen vereenigd, 
zij zijn protrandrisch. Honig wordt als steeds door een op het vrucht- 
beginsel zittende schijf afgescheiden. In de jongere bloemen staan de 
opengesprongen meeldraden rechtop en de stempels liggen nog tegen elkaar. 
Later gaan de meeldraden naar buiten staan en spreiden de stempels zich 
uit. Nu is bij insectenbezoek groote kans op kruisbestuiving. Volgens 

Galium Mollugo 

1) Mollugo = zacht. 2) elatum = hoog. 3) erectum = overeindstaand. 
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sommige onderzoekers krommen zich later de meeldraden weer naar binnen, 
waardoor dan spontane zelfbestuiving mogelijk wordt. Alleen vliegen zijn 
als bezoekers waargenomen. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De 
plant komt in geheel Europa op grazige plaatsen, 
aan wegen en dijken en in kreupelhout voor. Bij 
ons is zij algemeen, vooral veel op löss, dilu- 
vialen zandgrond en in de duinen, verder vrij Galium Mollugo 
veel op rivierklei, weinig op veengrond en zee- ke 

1 jonge bloem met rechtopstaande 
klei. Beide vormen zijn vrij algemeen. meeldraden en stijlen, 2 oudere 

bloem met buiten de bloem gebogen 

Volksnamen. In Friesland hoort men voorde meeldraden en uitstaande stijlen. 

plant de namen tongblier en slijt. 
Een bastaard van G. verum en G. Mollugo, G. vérum X Mollúgo Schiede (G. ochroleú- 

cum!) Wolf., G. verum #. ochroleucum Fries.) vindt men in verschillende vormen. Die, 
welke het meest met G. verum overeenkomen, hebben iets sterkere stengellijsten dan deze, 

een lichter gekleurde bloemkroon met meer stekelpuntige slippen en een iets lossere pluim. 

Die, welke het meest op G. Mollugo gelijken, wijken er van af door de beharing van den 

stengel, door smallere, sterker omgerolde bladen en de bleekgele kleur der bloemen. 

Zij zijn gevonden bij Putten, het Oosterhoutsche bosch bij Nijmegen, bij Renkum, Naarden, 

Zandvoort, Haarlem, Scheveningen, ’s-Gravenhage en op Schiermonnikoog. 

G. silvátieum®) L. Boschwalstroo (fig. 387). 
Deze plant is meest onbehaard en blauwgroen. Zij heeft een korten, bijna knolvormig 

verdikten wortelstok, waaruit 1 of weinige stengels komen. De 
stengels zijn rechtopstaand, sterk vertakt, afgerond met 4 ver- 

heven ribben, in de knoopen iets verdikt. De bladen staan 
in kransen van 6-8, zijn langwerpig-lancetvormig, stomp, met 

krachtige stekelpunt, meest van onderen blauwgroen. Zij zijn 

aan den rand en op de nerven van onderen ruw door naar 

voren gerichte stekels. Zij krijgen spoedig een geelachtige 
middennerf. 
De bloemen staan in een zeer losse, wijd uitstaande pluim 

met verlengde zijtakken, die beneden geen bloemen dragen. 

De bloemstelen zijn haarfijn, langer dan de bloemen. Voor 
den bloei zijn zij knikkend, in den vruchttoestand schuin 

uitstaand of rechtopstaand. De bloemkroon is wit, bekken- 

vormig verdiept en heeft spitse, doch niet genaalde slippen. 

De vrucht is kaal, iets rimpelig. 6-12 dM. 4. Juni— 

Augustus. Galium silvaticum 
Deze plant wordt bij het drogen zwart. Van alle Galium- Fig. 387. 

soorten met witte bloemen heeft zij de breedste stengelbladen. 

In niet bloeienden toestand wordt zij soms met Asperula odorata verward, maar is er 

gemakkelijk van te onderscheiden door het ontbreken van den eigenaardigen geur, door de 

dikkere en langere stengels en vooral door de blauwgroene kleur. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in Midden- en Zuid-Europa in 
bosschen voor. Zij is bij ons alleen in de omgeving van Nijmegen en Mook (Plasmolen) 
en verder bij Kuilenburg (Spoel) gevonden. 

G. hereynieum 3) Weig. (G. saxatile*) L.). Liggend walstroo (fig. 388). 
Uit den wortelstok komt een meestal sterk vertakte, liggende stengel, 

die licht zodenvormend en onbehaard is. Daar de vertakking dicht bij den 
bodem plaats heeft en de onvruchtbare takken dicht bijeenstaande blad- 
kransen hebben, is de bodem er geheel door bedekt, terwijl de bloem- 
dragende takken dun en opstijgend zijn en vrij lange leden hebben. De 

1) ochroleucum —= geelwit. 2) silvaticum — bosch. 3) hercynicum — Her- 

cynisch. 4) saxatile —= rots. 
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bladen staan in kransen van 6 (4-7), zijn stekelpuntig, eennervig, aan den 

rand ruw door naar voren gerichte stekels, de onderste zijn omgekeerd 

eirond, dicht opeenstaand, de bovenste zijn 

omgekeerd lancetvormig en staan vrij ver uiteen. 
De bloemen zijn wit en staan in kleine, oksel- 

standige en eindelingsche bijschermen (de bloei- 
wijze is veel meer ineengedrongen dan bij 
G. silvaticum), die langer zijn dan de bladen, in 
wier oksels zij staan. De vruchtstelen zijn op- 
gericht. De bloemkroon heeft spitse slippen. De 
vrucht (fig. 388) is klein (l mM), onbehaard, 

zwart, korrelig ruw. 7-30 cM. 2. Juni—September. 
De plant wordt bij het drogen meest zwart. 

Biologische bijzonderheid. De inrichting der 
bloemen met het oog op de bestuiving is als bij 
G. Mollugo. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in bijna geheel 
Europa voor op heide- en duingrond. Zij is bij ons vrij algemeen, meest 
op diluviaal zand en löss. 

Galium hercynicum 

Fig. 388. 

G. silvéstre 1) Poll. Heidewalstroo (fig. 389). 
Deze plant is groen, al of niet behaard, wat grooter en meer rechtopstaand dan G. saxatile. 

De wortelstok is dun, sterk vertakt. De stengels zijn slap, 

opstijgend of liggend, soms wortelend, vierhoekig, het 

onderste deel is met bladkransen van kleine blaadjes be- 

zet. De bladkransen staan meest vrij ver uiteen. De 

bladen worden naar voren breeder, zijn toegespitst, stekel- 

puntig, eennervig, de bovenste staan meest in 8-tallige 

kransen. De onderste bladen zijn omgekeerd eirond-lan- 

cetvormig, de hoogere lancet- of lijn-lancetvormig. 
De bloemen staan in een ovale pluim met weinig takken, 

de steeltjes zijn rechtop-afstaand. De bloemkroon is wit, 
vrij klein (3-4 mM in doorsnede) met spitse, ongenaalde 

slippen. De helmknopjes zijn geel. De vrucht (fig. 389) 

is glad, fijnkorrelig. 1,5-3 dM. %. Mei—Augustus. 
De plant blijft bij het drogen groen. 

Vormen zijn: 

a. hirtum?) M. et K. Stengel behaard. Bladen met 
ruwen rand en althans van onderen behaard. 

P glábrum®) Schrad. Stengel kaal. Bladrand kaal of 

Galium silvestre 

Fig. 389. 

verspreid borstelig. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in geheel Europa in weiden en 

bosschen voor. De vorm a. is bij ons op eenige plaatsen in Zuid-Limburg gevonden, de 

vorm f. alleen bij Meersen, Gulpen en Trap. 

Familie 105. Caprifoliaceae Juss. 

Meest houtige gewassen, die soms windend zijn. Bladen tegenoverstaand, 
vaak met steunbladen. Kelkzoom 4- tot 5-spletig of -deelig. Bloemkroon 
eenbladig, 4-5-deelig of 2-lippig. Meeldraden meest evenveel als bloem- 
kroonslippen, op de bloemkroon ingeplant. Vruchtbeginsel 2-5-hokkig, 
onderstandig met 1-5 stijlen of stempels. Hokjes met 1 of meer hangende 

1) silvestre —= bosch. 2) hirtum — kortharig. 3) glabrum — onbehaard. 



FAMILIE 105. — CAPRIFOLIACEAE. — 313 

of horizontale eitjes, vaak eenige hokjes met onontwikkelde eitjes. Kiem 
in de as van het vleezige kiemwit liggend. 

Tabel tot het determineeren der geslachten der Caprifoliaceae. 

A. Stijl ongedeeld, draadvormig, met 1 stempel. Kelk bovenstandig. 
a. Vrucht een 2-hokkige, 2-kleppige doosvrucht. Vruchtbeginsel langwerpig. Kelkzoom 

in 5 lijnvormige slippen gedeeld. Bloemkroon trechtervormig, bijna regelmatig 

5-spletig of 2-lippig. Meeldraden 5. Zaden talrijk . . . . . Diervillea blz. 313. 

b. Vrucht een veelzadige bes. Bloemkroon buis-trechtervormig of klokvormig met 

5-spletigen, meest onregelmatigen zoom. Bes 2-3-hokkig. Hokjes met weinig zaden. 

Lonicera blz. 313. 

B. Stempels 3 (zelden 5), zittend of bijna zittend. Bloemen meest regelmatig. 

a. Heesters. Steunbladen klein, klierachtig of ontbrekend. 

aa. Kelkzoom bovenstandig, 5-tandig. Bloemkroon 5-spletig. Steenvrucht met 
een lederachtigen steen. Bladen ongedeeld of gelobd. Randstandige bloemen 

vaak seslachtloos; grooter: iet. «sa RER um Blz 317. 

bb. Kelkzoom half bovenstandig, 5-tandig. Bloemkroon stervormig, 5-deelig. 

Steenvrucht bolrond, met 3, zelden 5 kraakbeenachtige steenen. Bladen 

enevengevindss =.etn ert eer  Ser tn ens * o RamrenD ble 19: 

b. Kruidachtige plant. Steunbladen kruidachtig, vrij groot. Kelkzoom, steenvrucht en 

bladen als bij de vorige . . . . . . -. - - - … « Sambucus Ebulus blz. 319. 

Verspreiding. De meeste soorten dezer familie behooren thuis in bos- 
schen of op eenigermate beschaduwde plaatsen. 

1. Diervíllea *) Trn. 

D. trifida 2) Mnch. (D. canadénsis3) Willd.). Diervillia. 
Deze rechtopstaande, vertakte heester heeft langwerpig-eironde, kort gesteelde, toege- 

spitste, gekarteld-gezaagde, gewimperde bladen, die overigens kaal of van onderen verspreid 

behaard zijn. 

De bloemen staan in gesteelde, meest 3-bloemige bijschermen in de oksels der bovenste 

bladen. De middelste bloem is zittend, de zijdelingsche zijn gesteeld. De bloemkroon is 
groenachtig geel, iets symmetrisch. De doosvrucht is langwerpig-eirond, naar boven ver- 

smald, gekroond door de kelktanden. 6-12 dM. b. Juní, Juli. 

Voorkomen. De heester behoort thuis in Noord-Amerika, doch wordt bij ons gekweekt 

en is verwilderd gevonden bij Diepenveen, Nijenhuis, Lonneker, Twello, Ulenpas, Vorden, 

Bunnik en Sandenburg. 

2. Lonieéra*) L. Kamperfoelie. 

Kelkzoom kort, 5-tandig. Bloemkroon symmetrisch, met lange, aan den 

top verwijde buis en eindigend in 2 lippen, de onderlip gaaf, de bovenlip 
4-lobbig, soms ook de bloemkroon bijna regelmatig klokvormig. Meel- 
draden 5. Stijl 1, lang, draadvormig met knopvormigen stempel. Bessen 
2-3-hokkig, veelzadig. Bloemen wit, geel of rood, asstandig of in einde- 
lingsche hoofdjes. Bladen enkelvoudig, kort gesteeld, zittend of tegenover- 
staand vergroeid, zonder steunbladen. Weinig hooge, vaak klimmende 
heesters met knoppen, die 2 bijeen in de bladoksels staan, tegenover elkaar. 

Tabel tot het determineeren der soorten van het geslacht Lonicera. 

A. Stengel (links) windend. Bloemen in 3-b'oemige, okselstandige bloeiwijzen, tot einde- 

lingsche hoofdjes vereenigd of onder deze vrij vaak tot schijnkransen opeengehoopt. 

Bes I-hokkig, gekroond door den blijvenden kelkzoom. 

1) Naar Dierville, een Fransch geneesheer in Kanada, die deze plant in 1708 aan 

Tournefort zond. 2) trifida — driedeelig. 3) canadensis — Kanadeesch. 4) Naar 

A. Lonitzer, Duitsch botanicus te Mainz, + 1586. 
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a. Bladen der bloeiende takken aan den voet breed vergroeid. Bloemen in schijn- 
kransen en in een zittend hoofdje. . . . . … … L. Caprifoliam blz. 314, 

b. Bovenste bladen zittend, niet vergroeid. Bloemen in een gesteeld hoofdje. 
L. Periclymenum blz. 315. 

B. Stengel rechtopstaand. Bloemen 2 bijeen (in bijschermen, waarvan de middelste bloem 

niet ontwikkeld is) op okselstandige stelen. Vruchtbeginsels der beide bloemen vaak 

aan den voet verbonden. Bessen niet gekroond door den kelkzoom. Bloemen veel 

kleiner dan bij de vorige. 

a. Schutbladen klein, lijn-lancet- of ee Bladen elliptisch, spits, zacht 

behaard . . . … … L. Xylosteum blz. 316. 

b. Schutbladen groot, breed. eirond. Bladen groot, eirond- -langwerpig, spits. 
L. Ledebourii blz. 316. 

Volksnamen. De soorten van dit geslacht heeten in Twente, Salland, 
de Graafschap Zutphen, Utrecht en op Walcheren geiteblad, in Groningen 
Lieve Heershandjes, daar en in Friesland zuigertjes, in Oostelijk-Drente 
zoegertjes, in Twente haagkers en te Barneveld sukertjes. 

L. Caprifólium!) L. Tuinkamperfoelie (fig. 390). 
Bij dezen windenden heester is de schors dun en schilfert in vezels af. De jonge takken 

zijn behaard, zij staan tegenover elkaar, zijn bebladerd en bloeien aan den top. De bladen 

zijn tegenoverstaand, rondachtig-elliptisch, stomp, van onderen 

blauwgroen, die der onvruchtbare takken zijn gesteeld. De 
bovenste bladen zijn aan den voet breed samengegroeid. In 

hunne oksels staan gewoonlijk 3 ongesteelde bloemen, die met 

hun zessen een eindelingsch hoofdje vormen. Vaak staan ook 

daaronder nog schijnkransen van bloemen. 

De bloemen zijn geelachtig wit of wit, vaak lichtpurper van 

buiten, welriekend. De kelk is stomp, 5-tandig en verdwijnt 
bijna, als de vrucht rijp is. De bloemkroon is verspreid behaard, 
de beneden iets gekromde buis is langer dan de 2-lippige zoom, 

die een ongedeelde onder- en een 4-spletige bovenlip heeft. De 
meeldraden zijn bijna even lang en ongeveer zoo lang als de 

bloemkroon, zij zijn iets naar beneden gebogen. De stijl is 

draadvormig, onbehaard, ongeveer even lang als de meeldraden 

en draagt een knopvormigen stempel. De doosvrucht (fig. 390) 

is rood, langwerpig-rond, 2-hokkig met verscheiden samenge- 
drukte, eironde, gele zaden. Tot 45 M. b. Mei, Juni. 

Biologische bijzonderheden. De kamperfoelie behoort tot de 

slingerplanten en wel is het een van de weinige houtige planten met een windenden stam, 

die van jaar tot jaar in de dikte toeneemt. Hij windt zich vooral om de stammen en 

takken van heesters. 
De bloemknoppen der kamperfoelie staan vertikaal. Als de bloemen opengaan, krommen 

zich de bloemstelen, zoodat de ingang der bloemen zijdelings komt te staan en na den 

bloeitijd wordt door kromming der bloemkroon de stand zoo, dat zij geheel naar beneden 

gericht zijn. De bloemen zijn geheel ingericht voor bestuiving door avondvlinders 

(Sphingiden), die zeer lange slurven hebben. Deze gaan zuigen, terwijl zij voor de bloem 

blijven zweven. De betrekkelijk zwakke onderlip der bloem zou trouwens voor hun zwaar 

lichaam ook al een zeer ongeschikte zitplaats zijn. 

De knoppen gaan tegen 7 uur des avonds open, de onderlip laat dan van de bovenlip 

los en de meeldraden treden buiten de bovenlip en iets later komt ook de stijl, die eerst 

nog door de slippen werd vastgehouden, er uit. De bloem (fig. 391) is intusschen horizon- 
taal gaan staan en de stijl is naar beneden gebogen, naar de onderlip toe. Nu begint de 

bloem te rieken. De helmknopjes zijn open en de stempel is geschikt om stuifmeel op te 

nemen. Door het vruchtbeginsel wordt honig afgescheiden, die in de circa 25 mM lange 

kroonbuis bewaard wordt. Nu komen de pijlstaartvlinders en raken met hunne buikzijde 

de meeldraden aan, doch niet den stempel. 

Op den volgenden morgen is het anders. De meeldraden hebben hun stuifmeel verloren, 
de stijl buigt zich in de nog witte, doch van buiten lichtpurper gekleurde bloemen naar 

Lonicera Caprifolium 

Fig. 390. 

1) Caprifolium — geiteblad. 
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boven tusschen de meeldraden en is daarmede tegen den avond gereed. 
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De stempel staat 

nu wat naar boven en vlinders, die nu komen uit pas geopende bloemen, raken hem met 

hunne buikzijde aan en bewerken dus kruisbestuiving. 

In den loop van dien dag zijn de bloemen 
geel geworden. De onderlip en de bovenlip 

zijn wat omgerold. De beteekenis hiervan 

zal wel zijn, dat de vlinders, die aan komen 
vliegen, eerst de grootere en dan door 

hare kleur opvallende, witte bloemen zul- 

len bezoeken en dan eerst gele, waardoor 

natuurlijk de kans op kruisbestuiving 

grooter is, 

Op den derden dag zijn de lippen nog 
wat sterker opgerold, de kleur der bloem 

is vuil oranjebruin, de geur is zwakker 

geworden, doch de stand der deelen is 

nog dezelfde en er kan nog bestuiving 
plaats hebben. Door verdere kromming 
der bloemkroonbuis is deze op den vol- 
genden dag niet meer mogelijk. 

De bloemen rieken vooral tusschen 6 en 

12 uur des avonds, juist dus in den tijd, 

dat de avondvlinders vliegen. 

Lonicera Periclymenum 

Fig. 391. 

1 bloem op den eersten avond, de met stuifmeel 
bedekte helmknopjes staan aan den ingang der 
bloem, de stijl is zoover neergebogen, dat de aan- 
vliegende pijlstaartvlinders den stempel niet aan- 
raken. Onder- en bovenlip zijn zwak gebogen (en 
wit). 2 bloem op den tweeden avond. De stijl is 
zoover naar boven gebogen, dat de stempel voor 
den ingang der bloem staat, de meeldraden zijn 
neergebogen en de helmknopjes ineengeschrom- 
peld. Boven- en onderlip zijn door oprolling kleiner 
geworden (en zijn geel). 

h h helmknopies, s stempel. 
De slurf van deze moet minstens 15 mM 

lang zijn om den honig te bereiken, doch dat is zij zeker bij de genoemde soorten (bij de 

windepijlstaart is zij zelfs 6-8 cM lang). 
Of in de bloemen ook spontane zelfbestuiving kan plaats hebben, schijnt niet steeds 

zeker. Meestal is de stijl zooveel langer dan de meeldraden, dat zij uitgesloten schijnt. 

Soms is de hoeveelheid honig in de kroonbuis zoo groot, dat zelfs hommels met zeer 

lange slurven hem bereiken kunnen en als bestuivers optreden (deze en ook bijen en vliegen 

met lange slurven zijn bezoekers van L. Xylosteum, waar de kroonbuis slechts 3 à 7 mM 

lengte heeft). 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in Midden- en Zuid-Europa in 

bergbosschen, vooral op kalkgrond voor. Zij wordt bij ons veel aangekweekt en is bij ons 

een paar malen verwilderd gevonden nl. bij Brigdamme en West-Souburg en op nog een 

paar plaatsen op Walcheren. 

Volksnamen. In Drente heet de plant melkzuiger, op de Noord-Veluwe sukerjennigjes, 

in de Graafschap Zutphen memmekenskruid en wierwinde, in den Achterhoek van Gelder- 

land zuigbloemen. 

L. Periclymenum) L. Wilde kamperfoelie (fig. 392). 
Deze plant is een windende heester, die zich om andere heesters of 

boomen slingert en aan den wortel nieuwe uit- 
spruitsels vormt, als de andere stengels met het 
hakhout worden weggehakt. De jonge takken zijn 
aan den top behaard. De bladen zijn tegenover- 
staand, ovaal of omgekeerd eirond, spits, kort 
gesteeld, onbehaard of behaard, de bovenste zijn 

wel zittend, maar niet met de voeten aaneengegroeid. 

De schutbladen en kelken zijn klierachtig behaard, 
de eerste zijn hartvormig en scheiden de afzonder- 
lijke kransen, die samen het bloemhoofdje vormen, 
dat eindelings staat en langgesteeld is. 

De bloemen zijn geelachtig wit, van buiten vaak 
roodachtig, zelden purper. Zij zijn welriekend en 
zittend. De kelk is zeer klein, 5-tandig met lancet- 
vormige, spitse tanden. De bloemkroon is klierachtig behaard, zij heeft 

Lonicera Periclymenum 

Fig. 392. 

1) Periclymenum — omranker. 
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een buis, die langer is dan de 2-lippige zoom, die weer een ongedeelde 
onder- en een 4-spletige bovenlip heeft. De stijl is onbehaard. De vrucht 
(fig. 392) is rondachtig, rood, met verscheiden samengedrukte, gele zaden. 
Tot 3 M. bh. Juni—Augustus, soms tot October. 

Biologische bijzonderheden. De inrichting der bloem komt overeen met 
die bij L. Caprifolium, maar de kroonbuis is circa 30 mM lang, zoodat 
alleen pijlstaartvlinders, wier slurf voldoende lengte heeft, den honig kunnen 
bereiken. Ook deze bloem riekt weer het sterkst tusschen 6 en 12 uur 
des avonds. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt vooral in Midden- 
Europa in bosschen, in kreupelhout, in heggen en aan slootkanten voor. 
Bij ons is zij algemeen doch bijna uitsluitend op zandgrond, in de duinen 
en op löss. Zij wordt ook gekweekt. 

Volksnamen. De namen wilde en boschkamperfoelie zijn het meest in 
gebruik. In Friesland spreekt men van papsoegers en van zuigepappen, in 
Salland, de Graafschap Zutphen en den Achterhoek van Gelderland van 
zuigbloemen, in Twente van soegetitjes, in Utrecht van handjes, daar en 
aan den Zoom der Veluwe van geiteblad en in Zuid-Holland van hanepooten. 

L. Xylósteum *) L. Roode kamperfoelie (fig. 393). 
Dit is een niet windende heester. De schors is witgrijs, aan jonge takken aan de zon- 

zijde iets rood of violet en zacht behaard. De bladen zijn tegenoverstaand, ovaal, spits of 

stekelpuntig, gaafrandig, van onderen bleeker en daar vooral 

zacht behaard. 
De bloemstelen zijn 2-bloemig (eigenlijk is het een gevorkt 

bijscherm met onontwikkelde topbloem), zij zijn zacht behaard. 
De bloemen zijn even lang als deze, zij zijn met den steel 

samen korter dan de bladen, in wier oksels zij staan. De 

schutblaadjes zijn lijnvormig, langer dan het vruchtbeginsel. 

De kelk is groen, 5-tandig, zeer klein. De bloemkroon is 
geelachtig wit, aan den voet vaak roodachtig, niet welriekend, 

behaard, met een aan den voet bultige buis, die korter is dan 

de zoom. De laatste is 2-lippig met een bovenlip met 4 aan 
den top afgeronde lobben en een ongedeelde onderlip. De 

lobben zijn aan de rugzijde alle roodachtig, daarom zijn de 

knoppen rood, doch daar de binnenzijde wit ìs, zijn de 

bloemen open bijna wit, zij worden later geelachtig. De 

meeldraden hebben behaarde helmdraden en gele, zeer lange 
Lonicera Xylosteum 5 } BEN 5 

Fig. 393. en dikke helmknopjes. De stijl is behaard. De vruchtbegin- 

sels der 2 bloemen zijn aan den voet vergroeid. De vruchten 

(fig. 393) staan in paren, zijn bolrond, scharlakenrood en misschien vergiftig. 9-24 dM. hb. 

Mei, Juni. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De heester komt in bijna geheel Europa voor 

in bosschen en heggen en is bij ons in het Haagsche Bosch, op den Sint-Pietersberg, bij 

Valkenburg en te Uithuizen (Gr.) gevonden. 

L. Ledeboúrii ?) Eschscholtz. Ledebour’s kamperfoelie. 
Deze plant is een rechtopstaande heester met lange, vaak roedevormige, scherp vierkante 

takken. De bladen zijn lang eirond, iets toegespitst, stijf, donkergroen, aan de onderzijde 

op de nerven zacht behaard. 

De bloemen zijn regelmatig, staan op 2-3-bloemige stelen, die meest half zoo lang zijn 
als de bladen, in wier oksels zij staan. De schutblaadjes zijn 4 in getal, de 2 buitenste 

zijn eirond, de 2 binnenste omgekeerd hartvormig. De bloemkroon is geelrood, met een 

aan den voet bultige buis, vrij gelijkmatig klierachtig behaard. De vruchten zijn rood, niet 

vergroeid. 1-2 M. b. Juni. 

1) Xylosteum — beenhout. 2) Ledebourij — Ledebour's. 
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„Voorkomen. De plant behoort thuis in Californië, maar wordt bij ons als sierstruik aan- 
gekweekt. Bij Overveen is zij verwilderd gevonden. 

3. Vibúrnum!) L. Sneeuwbal. 

Kelk met 5 korte tanden. Bloemkroon klok- of stervormig met 5 gelijke 
of ongelijke slippen. Meeldraden 5. Stijl ontbrekend, doch 3 stempels. 
Vrucht een steenvrucht met slechts een lederachtigen steen. 

Bloemen wit of rose, in schermvormige pluimen met 6-7 hoofdtakken. 
Bladen tegenoverstaand, enkelvoudig. Vertakte heesters. 

Tabel tot het determineeren der soorten van het geslacht Viburnum. 

A. Takken in de jeugd sterviltig. Bladen elliptisch, van onderen grauwwit. Bloemkronen 

alle klok-stervormig, regelmatig. Vrucht eirond, samengedrukt . V. Lantana blz. 317. 

B. Takken kaal. Bladen 3-lobbig, van onderen groen. Bloemkroon van de middelste 

bloemen klokvormig, regelmatig, die der buitenste stervormig, veel grooter, stralend, 

SeslachtlooseVruchtrovaalk st OEE SEM EE Ove, hat er «Vie (Op ul usb zens (gk 

Volksnamen. In Noord-Limburg, Noord-Brabant, op Zuid-Beveland en 
Walcheren spreekt men van balroos, in de Graafschap Zutphen van pin- 
holt, op de meeste andere plaatsen van sneeuwbal. 

V. Lantána®) L. Wollige sneeuwbal (fig. 394). 
Deze heester heeft taai hout met een wijde mergholte en tegenoverstaande, buigzame 

takken, die evenals de knoppen met stervilt zijn bekleed. De 

knoppen hebben geen knopschubben, doch zijn omhuld door 

2 harde blaadjes. De bladen zijn tegenoverstaand, eirond, 

spits, gezaagd-getand, met rimpelige aderen, van boven los 
behaard met sterharen, van onderen dicht met stervilt bedekt. 

De bladstelen zijn kort, zonder klieren, ook met stervilt be- 

kleed. Steunbladen ontbreken. 

De bloemen vormen een dichte, met stervilt bekleede, 

eindelingsche, gesteelde, schermvormige pluim. Aan den voet 

der bloemstelen zit een klein, priemvormig schutblaadje. De 

bloemen zijn wit, welriekend, alle gelijk en vruchtbaar. De 
kelk is 5-tandig met stompe tanden, groen. De bloemkroon 

is S-deelig. De vrucht (fig. 394) is eerst groen, daarna hoog- 
rood, ten slotte zwart. Zij is eirond, samengedrukt en heeft 

een groene kern. 12-24 dM. Db. Mei. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in 
5 f 8 Vib 

Midden- en Zuid-Europa in bosschen, vooral op kalkgrond ; De 

voor. Bij ons is zij als sierheester gekweekt en verwilderd 

gevonden (Sandpoort, Haarlem, Valkenburg, Velsen, Oegstgeest, Sint-Pietersberg). 

V. O'pulus3) L. Geldersche roos (fig. 395). 
Deze heester heeft aan den stam een bruinachtige schors. Het hout is 

wit met een wijde mergholte. De takken zijn tegenoverstaand, bros, 
onbehaard, witgrijs, soms rood aangeloopen. De bladen zijn breed ovaal 
met 3-5 (5, doordat de zijlobben vaak 2-lobbig zijn) bochtig getande lobben. 
Zij zijn grof getand, van boven bijna kaal, van onderen zacht behaard, 
handnervig. De bladsteel is lang, kaal, met eenige zittende, aan den 

1) De oorsprong van dit woord is duister. Volgens sommigen zou het samenhangen 

met vibro: zwaaien, trillen, om de buigzame takken. 2) Lantana = zweepkruid. 

5) Opulus —= sneeuwbal. 



318 — CAPRIFOLIACEAE. — FAMILIE 105. 

scheedeachtigen voet met eenige gesteelde klieren. De steunbladen zijn 
borstelvormig en vallen spoedig af. 

De bloemen zijn wit en staan in een losse, onbehaarde, langgesteelde, 
eindelingsche, schermvormige pluim. Van de bloeiwijze zijn de binnenste 

bloemen klein, regelmatig, geelwit, 5-spletig, 
de buitenste zijn grooter, stralend, 5-deelig, 
wit, met ongelijke slippen en zijn onvrucht- 
baar. Er zijn 3 groene, zittende stempels. 
De vrucht is scharlakenrood, bolrond, de 

kernen zijn hartvormige, steenharde nootjes. 
1,5-3 MM. haefunt. 
De plant lijkt wel wat op een eschdoorn, 

doch is ook, als er geen bloemen en vruchten 
aan zitten, door de karakteristieke steunbladen 

te onderscheiden. 

Biologische bijzonderheden. De bloemen 
rieken eenigszins als die van den haagdoorn. 

Viburnum Opulus Zij zijn wit, tot groote bloeiwijzen vereenigd, 
Fig. 395. waarvan de buitenste bloemen zeer groot en 

AES, geslachtloos zijn, dus tot lokbloemen zijn 
vervormd, die het geheel nog veel meer doen opvallen. In de binnenste 
2-slachtige bloemen wordt honig vrij wel open afgescheiden door de opper- 

vlakte van het vruchtbeginsel, dicht onder de stempels. De bloemen zijn 
homogaam. De meeldraden steken wijd uitstaand uit de bloemen, die door 
bijen, vliegen en andere kortsnuitige insecten bezocht worden en over de 

bloeiwijze loopend meest kruisbestuiving bewerken. Vaak schijnt ook spon- 
tane bestuiving der dicht bijeenliggende bloemen plaats te hebben, doordat 
de meeldraden zoo naar buiten staan, dat het stuifmeel uit de eene bloem 

op de stempels van een andere valt. 
De bladstelen dragen meest extranuptiale nectariën, die mieren lokken 

(zie Sambucus). Vaak zijn ook de stengelkanten en de bladstelen rood 
gekleurd, zoodat er op die wijze geheele roode lijnen van het eene necta- 

rium naar het andere loopen, welke lijnen door de mieren vaak gevolgd 
worden. Bij andere soorten vallen die nectariën weinig op, scheiden zij 
bijna geen sap af en bij deze soorten ziet men dan ook vaak gaten in de 

bladen gegeten door insectenlarven (Galeruca Viburni), hetgeen nooit het 
geval is op de door mieren bezochte planten. 

De bessen zijn rood gekleurd en de vruchtbloeiwijzen vailen door de 
in het najaar ook sterk rood gekleurde bladen in de nabijheid sterk op. 
Zij worden weer door vogels gegeten en de zaden zoo verspreid (zie 

Rosaceae). 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in geheel Europa 
in vochtige bosschen, uiterwaarden, venen en ook in de duinen voor. Zij 

is bij ons algemeen. 

Volksnamen. De namen sneeuwbal en Geldersche roos worden veel 
gebruikt. Aan den Zoom der Veluwe spreekt men van watervlier, in het 
Oostelijk deel van Noord-Brabant van wilde vlier, op Walcheren en in 
Zeeuwsch-Vlaanderen van balroos. De bessen heeten in Friesland pep— 

keutels, in Groningen koesjebeien. 
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4. Sambúcus!) Trn. Vlier. 

Kelk 5-tandig. Bloemkroon stervormig, met 5 uitgespreide, ten slotte 
teruggeslagen slippen, in den knoptoestand dakpansgewijze of klepvormig 
liggend. Meeldraden 5. Stijl ontbrekend, doch 3 stempels aanwezig. 
Steenvrucht bolrond met 3 (zelden 5) kraakbeenachtige steenen. Bloemen 
wit, geelachtig of rose, in tuilen of pluimen. Bladen oneven gevind met 
5-11 getande blaadjes, met of zonder steunbladen. Heesters of overblijvende, 

krachtige planten met een vrij sterken geur. 

Tabel tot het determineeren der soorten van het geslacht Sambucus. 

A. Kruidachtige plant. Steunbladen kruidachtig, groot . . . . . . S. Ebulus biz. 319. 

B. Heester. Steunbladen klein, klierachtig of ontbrekend. 
a. Schermvormige pluim vlak, de eerste vertakking in Sen. De zijdelingsche bloemen 

der laatste vertakkingen zittend …— … ….. «ite « voe « Semigra blz, 320. 

b. Bloemen in pluimen, alle gesteeld . . . . .… … … … … … S. racemosa blz. 321. 

Volksnamen. De naam vlier wordt algemeen gebruikt in allerlei dialec- 

tische variaties tot vledder. 

S. Ebulus?) L. Kruidvlier (fig. 396). 
Deze overblijvende, kruidachtige plant heeft een kruipenden wortelstok 

en een rechtopstaanden, vertakten, gegroefden, meest evenals de bladen 

kalen, vingerdikken stengel, die met wratjes bezet 
is en tegenoverstaande takken draagt. De bladen 
zijn tegenoverstaand, oneven gevind. Zij bestaan 
uit 5-11 langwerpig-lancetvormige, toegespitste, 

dicht en scherp gezaagde, nauwelijks gesteelde 
blaadjes, die aan den voet iets ongelijk zijn. De 
steunbladen zijn bladachtig, ovaal, ongelijk, ge- 
zaagd, spits. 

De bloemen zijn alle gesteeld en vormen een 
vlakke, schermvormige pluim met 3 hoofdtakken. 
De bloemen hebben een 5-deeligen kelk met 
groene, spitse slippen. De bloemkroon is wit, 

van buiten roodachtig, 5-deelig, met spitse, ovale, 

teruggeslagen slippen. De knoppen zijn eerst rood 

of violet, later bruinrood en geven daardoor aan 
de geheele bloeiwijze een eigenaardige kleur. De stempels zijn stomp. De 
vrucht (fig. 396) is glanzend, zwart, zelden groen, bolrond, eenhokkig, 
3-(4-)zadig en staat op een purperkleurigen steel. De zaden zijn eirond, 
bijna driezijdig, de buitenzijde is gewelfd, de binnenzijden zijn vlak. 6-15 

dM. 2. Juli, Augustus. 
De plant riekt onaangenaam en de geur herinnert aan dien van Datura 

Stramonium en dien van Chenopodium hybridum. De bessen dienen om 
wijn te kleuren, zij werken purgeerend, evenals alle deelen der plant. 

Biologische bijzonderheden. De bloemen vallen door geur, kleur en door 
het vereenigd zijn tot groote bloeiwijzen nog al op. De honig wordt door 
den top van het vruchtbeginsel afgescheiden en ligt geheel vrij, zoodat 
ook kortsnuitige insecten nog al op bezoek komen. De vruchten vallen 

Sambucus Ebulus 

Fig. 396. 

1) van sambux, een roode verfstof, naar het roode sap der vliervruchten. 

2) Ebulus — eppe. 
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door hare zwarte kleur op en dit nog te meer, daar zij op purperkleurige 
stelen staan. Zij worden door vogels gegeten en de zaden door hen verspreid. 

De plant is vergiftig, doch wordt om haar onaangenamen geur ook al door 
dieren gemeden. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in geheel Europa 
in bosschen, heggen en langs wegen voor. Zij is bij ons soms aangeplant 
en verwilderd. Zij is zeer zeldzaam en komt bijna alleen op löss en rivier- 
klei voor. 

Volksnaam. De naam wilde vlier wordt aan den Zoom der Veluwe en 

in Utrecht aan deze plant gegeven. 

S. nigra) L. Vlier (fig. 397). 
Deze heester of dit boompje heeft een lichtbruine of grijze, gescheurde 

schors op den stam, terwijl de takken glad, grijsachtig en wrattig zijn en 
een wit merg hebben. De jeugdige takjes zijn 
kortbehaard. De bladen zijn tegenoverstaand, on- 
even gevind. Er zijn meest 5, dofgroene, eironde 
tot langwerpig-eironde, lang toegespitste, ongelijk 
gezaagde, kort gesteelde, naar den voet versmalde 
blaadjes. De onderste zijn kleiner, het topblaadje 
is het grootst. Steunbladen ontbreken of zijn zeer 
klein, knobbelvormig. 

De bloemen staan in na den bloeitijd hangende, 
verspreid behaarde, schermvormige pluimen met 5 
hoofdtakken. De bloemen zijn geelachtig wit en 
tieken sterk. De kelk is 5-tandig, klein, onbehaard. 
De bloemkroon is stervormig, diep 5-spletig met 

A afgeronde, ovale slippen. De meeldraden hebben 
gele helmknopjes. De stijl ontbreekt, doch er zijn 

3 zittende stempels. De vrucht is meest zwartviolet, staat op een rooden 
steel en heeft bloedrood sap (zelden is de steel geel en het sap dan licht- 
rood). Zij is 3-hokkig, 3-zadig. De zaden zijn eirond, bruinachtig. 3-6 M. 
U Juni, Juli. 

Als variëteiten moeten genoemd worden: 
£. laciniáta®) L. Bladen dubbel gevind met ingesneden blaadjes. 
y. leucocárpa®) Koch. Vruchten witachtig. 
d. foliis bipinndátis*). Bladen dubbel gevind. 
se. foliis variegátis®). Blaadjes langs de aderen zonder bladgroen of 

bladen geheel goudgeel. 
Een infusie van de gedroogde bloemen wordt nog steeds als zweetdrijvend 

middel gebruikt. Schors en bes werken purgeerend. 

Biologische bijzonderheden. Aan de bladstelen vindt men zoog. extranup- 
tiale nectariën, die honig afscheiden en mieren lokken, die aan de plant 
tevens den dienst bewijzen, om haar zuiver te houden van rupsen en ander 
ongedierte. 

De bloem scheidt evenmin als bij S. racemosa honig af, wel riekt zij 
sterk en vallen de bloemen zeer op door haar vereenigd zijn tot groote 

1) nigra — zwart. 2) laciniata —= ingesneden. 3) _leucocarpa — witvruchtig. 
*) foliis bipinnatis — met dubbel gevinde bladen. 5) foliis variegatis — met bonte bladen. 
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geelwitte bloeiwijzen. Toch is het insectenbezoek niet groot, misschien is 
de geur hun te sterk. 

Daar echter de meeldraden in de bloemen naar buiten staan en de 
stempels dicht opeen op het vruchtbeginsel, zijn zij aangewezen op bestui- 
ving door insecten. Wel zullen de meeldraden, doordat zij zoover naar 
buiten staan, vaak de stempels van naburige bloemen spontaan kunnen 

bestuiven. 
De vruchten zijn zwartviolet op roode stelen, vallen dus sterk op aan de 

vogels, die ze vreten en de zaden verspreiden. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in geheel Europa 
in bosschen, heggen en aan wallen voor en is bij ons algemeen. Daar zij 
veel wordt aangeplant, is zij zeker ook vaak verwilderd. De var. 4. wordt 

veel aangeplant en is ook vrij vaak verwilderd. De var. 7. is bij Hondius 
vermeld, de var. d is bij Kleverskerke gevonden en de veel gekweekte var. 
s. bij Middelburg. 

Volksnamen. Behalve vlier heet de plant in Zuid-Limburg heulenteer, 
holdertere, hölentère, hullunder. 

S. racemósa!) L. Bergvlier (fig. 598). 
Bij dezen heester zijn de oudere deelen der schors gescheurd en roodbruin en is het 

merg geelbruin. De takken staan tegenover elkaar, zijn wrattig, bleekbruin, vaak wat violet. 

De bladen zijn oneven gevind met 5-7 blaadjes. Deze zijn 

langwerpig-elliptisch, gesteeld, toegespitst, gezaagd, aan den 

voet bijna gelijk. De steunbladen zijn vertegenwoordigd door 

ronde, bruinachtig groene klieren. 

De bloemen staan in steeds rechtopstaande, eironde, dicht 

behaarde pluimen. De bloemkroon is eerst groenachtig, dan 

geelachtig wit en riekt weinig. De kroonslippen zijn aan den 
top iets. concaaf en vallen licht af. De stijlen en de toppen 

der kelkslipperf zijn violet. De vrucht (fig. 398) is scharlaken- 

rood, zelden goudgeel. 3-6 M. b. April, Mei. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. Deze soort komt 
vooral in Midden-Europa in bergbosschen voor. Bij ons wordt 

zij wel aangeplant en is verwilderd gevonden op den Wage- 
ningschen berg en bij Valkenburg, Vaals en Epen. 

Volksnamen. In Groningen heet deze heester makke vled- 

der, aan den Zoom der Veluwe en op Walcheren peterselie- Sambucus racemosa 
vlier en in Zuid-Holland trosvlier. Fig. 398. 

Familie 106. Adoxaceae Engl. 

Kruidachtige planten met kruipenden wortelstok. Stengel met 2 tegen- 
overstaande bladen. Bloemen in een langgesteelde, 5-7-bloemige, hoofdjes- 

achtige aar met topbloem. Kelk 2-3-(zelden 5-)spletig. Vruchtbladen 3-5, 
verbonden, ieder met 1 eitje. Steenvrucht met 1-3 zaden. Kiem klein, in 
het kiemwit liggend. 

1. Adóxa®) L. 
A. Moschatellina®) L. Muskuskruid (fg. 399). 
Deze plant is onbehaard, teer, lichtgroen. Zij heeft een vleezigen, wit- 

1) racemosa — trosvormig. 2) Van het Grieksche a, dat ontkenning aanduidt en 

doxa: roem, dus zonder roem, om het weinig opvallen der plant. 3) Moschatellina = 

naar muskus riekend. 

HEUKELS, Flora. II. 21 
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achtigen wortelstok, die schuin in den bodem ligt en van vleezige schubben 
voorzien is. Hij draagt een of eenige langgesteelde, dubbel 3-tallige bladen 
en verlengt zich uitlooperachtig over het bloemdragende deel heen. 

Bloemstengels zijn er 1 of meer, zij zijn teer, onvertakt, rechtopstaand 

en komen uit de oksels van een schub of een blad. 
Zij dragen een paar tegenoverstaande, kort gesteelde, 
3-tallige bladen. De blaadjes zijn meest ingesneden 
met stompe, van een klein wit spitsje voorziene 

ZO 72 slippen, zijn kaal en beneden glanzend. De blad- 
ZD stelen zijn, evenals de stengel, vaak roodachtig 

aangeloopen. 
De bloemen zitten in kubusvormige, eindelingsche 

hoofdjes. Zij hebben een halfbovenstandigen, aan 
de topbloem 2-spletigen, aan de zijbloemen 3-sple- 
tigen kelk met stompe, eironde, uitgespreide slippen. 

De bloemkroon is groenwit met zeer korte buis en 
aan de topbloem 4-deeligen, aan de zijbloemen 
5-deeligen, vlakken zoom met langwerpig-eironde 

slippen. De meeldraden zijn in de topbloem 4 in 
getal, in de zijbloemen 5, zij zijn tot aan den voet 2-deelig (daardoor zijn 
er schijnbaar 8 of 10) en hebben l-hokkige helmknopjes, die tusschen de 
bloemkroonslippen staan. Er zijn 4, resp. 5 priemvormige stijlen. De vrucht 
(fig. 399) is vleezig, groenachtig, gekroond door de vergroote kelkslippen 
en den stijl, eerst 4-, resp. 5-hokkig, doch later is het aantal hokjes minder. 
De zaden zijn gerand, samengedrukt, glad. 5-15 cM. 2%. April, Mei. 

De geheele plant riekt, vooral bij het verwelken, zwak naar muskus. 

Adoxa Moschatellina 

Fig. 399. 

Biologische bijzonderheden. De naar muskus riekende bloemen zijn zwak 

proterogynisch of homogaam. De helmknopjes staan eerst ver van den 

stempel af, zoodat het stuifmeel er niet van zelf op kan komen. Later 

worden echter de helmdraden langer en komen de helmknopjes op de 
hoogte van den stempel te staan en kunnen er stuifmeel aan afgeven. 

Door een vleezigen ring aan den voet der meeldraden wordt honig afge- 
scheiden. Deze ligt open en vooral zijn het snuitkevers (Alpionsoorten) 
die op de bloemen zijn waargenomen. 

Na den bloeitijd krommen zich de hoofdjes naar beneden en de vruchten 
blijven door den kelk omsloten. 

Het muskuskruid is een echte boschplant, hetgeen blijkt uit de groote, 
breede, vlakke, dunne, onbehaarde bladen en de lange uitloopers in den 

boschgrond, ook uit den vroegtijdigen bloei. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt vooral in Noord- 
en Midden-Europa in bosschen en op beschaduwde plaatsen voor. Zij is 
bij ons vrij zeidzaam, vooral komt ze op lossen boschgrond, op zandgrond 

en löss voor. 

Volksnamen. De namen muskuskruid en muskusplant worden voor deze 

plant gebruikt. 



FAMILIE 107. — VALERIANACEAE. — 323 

Familie 107. Valerianaceae D.C. Valeriaanachtigen. 

Kruidachtige planten. Bladen zonder steunbladen. Bloemen meest klein, 
in bijschermen, tweeslachtig, tweehuizig of veeltelig, regelmatig of sym- 

metrisch. Kelkzoom onduidelijk getand of ten slotte een gevinde haarkroon 
vormend. Bloemkroon eenbladig, trechtervormig, vaak met een bult of 

spoor, met 5-spletigen zoom. Meeldraden 1-4 (meest 3), aan den voet der 

kroonbuis ingeplant. Vruchtbeginsel onderstandig, 3-hokkig, slechts het 

zijdelingsche hokje met 1 hangend zaadje, de beide andere ledig, ver- 
dwijnend of opgezwollen. Stijl naar boven vaak 3-deelig. Vrucht noot- 
achtig. Zaden zonder kiemwit. Kiem recht. 

Biologische bijzonderheden. Het vereenigd zijn der bloemen tot bijschermen 
maakt de kleine bloemen meer opvallend. De honig wordt afgescheiden en 

geborgen in den knobbel aan den voet der bloemkroonbuis. Meest is 
kruisbestuiving door dichogamie verzekerd, soms ook door het tweehuizig 
zijn der plant. Soms zijn zij echter homogaam. 

Tabel tot het determineeren der geslachten der Valerianaceae. 

A. Kelkzoom aan de bloem opgerold, aan de vrucht tot een gevinde haarkroon uitgespreid. 
Bloemkroon trechtervormig, aan den voet met een knobbel. Meeldraden 3. Vrucht 

ANOKA SRE IR TA an ETE ie en oe RD Valeriana blz. 323. 

B. Kelkzoom aan de bloem niet opgerold. Bloemkroon trechtervormig, zonder knobbel. 

Meeldraden 3. Vrucht behalve uit het vruchtbare hokje uit 2 ledige hokjes bestaand. 

Valerianella blz. 326. 

Verspreiding. De Valerianasoorten groeien op vochtige plaatsen, de 
Valerianellasoorten zijn akkeronkruiden. 

1. Valeriána!) Trn. Valeriaan. 

Kelkzoom naar binnen tijdens den bloeitijd opgerold, daarna zich uit- 
spreidend als een gevinde haarkroon. Bloemkroon bijna regelmatig, zonder 
spoor, doch met een bult aan den voet. Meeldraden 3. Vrucht eenhokkig, 
samengedrukt, op de eene vlakte hol met een zwakke richel, op de andere 
vlakte bol met 3 richels. 

Bloemen rose, wit of geelachtig, in bijschermen, die tot dichte tuilen 
vereenigd en van schutblaadjes voorzien zijn. Bladen gaaf, getand of 
gevind, de wortelbladen gesteeld. Overblijvende planten met ronde, holle, 
onbehaarde stengels en een meest sterk riekenden wortelstok. 

Biologische bijzonderheden. De planten worden niet door slakken gegeten. 
De teere veertjes op de vrucht vormen een valscherm, dat tevens tot 

verspreiding door den wind dient. Die verspreiding geschiedt alleen bij 
droog weer, want in vochtige lucht is het valscherm opgerold. 

Tabel tot het determineeren der soorten van het geslacht Valeriana. 

A. Bladen alle oneven gevind. Bloemen tweeslachtig. 

a. Blaadjes 15-21. Wortelstok kort, meest met korte uitloopers. V. officinalis blz. 324. 

b. Blaadjes 9-11. Wortelstok met lange uitloopers . . . . . . V. excelsa biz. 325. 
B. Bloemen veeltelig, nl. op verschillende exemplaren drieërlei. 10 Bloemkroon groot. 

Meeldraden goed ontwikkeld. Vruchtbeginsel en stempel onontwikkeld. 20 Bloemkroon 

1) Volgens sommigen van het Latijnsche valere: gezond zijn, om de geneeskrachtige 

eigenschappen van eenige soorten, volgens anderen naar den Romeinschen geneesheer 
Plinius Valerianus. 

Dl 
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slechts half zoo groot. Helmknopjes vaak onvolkomen. Stijl korter dan de bloemkroon 

met 3-5-spletigen stempel. 39 Bloemkroon nog kleiner. Stijl even lang als of langer 

dan deze, overigens als 20. De 2e en Se vorm dragen vrucht. Bij1® is het bijscherm 

losser dan ‚bij de andere. Wortelstok kruipend. Wortelbladen rondachtig-eirond tot 

elliptisch. Bovenste stengelbladen meest 7-tallig vindeelig . . . . V. dioica blz. 325. 

V. officinális) L. Valeriaan (fig. 400). 
Deze plant is levendig groen, glad of behaard. Zij heeft een korten, 

sterk riekenden wortelstok, waaruit meest uitloopers komen, die eindigen 
in een roset van bladen met tal van smalle blaadjes. 
Er zijn 1 of meer vrij krachtige, rechtopstaande, 
gegroefde, holle stengels, die al of niet vertakt 
zijn en beneden verspreid behaard, doch in de 
knoopen dicht wit behaard zijn. De bladen staan 
tegenover elkaar, zijn alle oneven gevind met 13-21 
eironde tot lancetvormige, gave of oppervlakkig 
getande blaadjes. De onderste zijn min of meer 
gesteeld, de bovenste zittend. Bij de bovenste 
bladen zijn de blaadjes lijnvormig, gaafrandig. 

De bloemen zijn vereenigd tot min of meer ineen- 
gedrongen bijschermen, die samen een vrij dichte 

ren . tuil vormen. Onder alle vertakkingen staan lijn- 
aleriana officinalis : Hvliezi Fig. 400. lancetvormige, behaarde, aan den rand witvliezige 

en gewimperde schutblaadjes, terwijl onder iedere 
bloem nog 2 lancetvormige, spitse schutblaadjes staan, die korter zijn dan 

de bloemen. De kelkbuis vormt een nauwelijks bemerkbaren, ingerolden 
rand, die zich bij de rijpende vrucht ontwikkelt tot een uit vederachtige, 

naar buiten gebogen haren gevormde haarkroon. De bloemkroon is licht- 
rood, sterk riekend, trechtervormig en heeft een 5-deeligen zoom met 
stompe, gelijke slippen. De vrucht (fig. 400) is onbehaard, wordt naar 
boven spits uit een ronden voet, is ovaal-langwerpig en aan de eene zijde 
bol met 3 verheven richels, aan de andere zijde hol, met zwakke, uit- 

stekende kiel. Zij is bruin, eenzadig en springt 
niet open. 6-9 dM. 2. (Mei) Juni—September. 

De variëteit £. angustifólia®) Tausch (= 
4. minor?) Koch.) is kleiner en sterker behaard. 

De blaadjes zijn smaller, lijn-lancetvormig, 
vaak, althans aan de hoogere bladen, gaaf- 
randig. De bijschermen zijn kleiner, meer 
ineengedrongen. De wortelstok heeft geen 

Fig. 401. uitloopers en vormt maar een stengel. 

1 bloem in het begin van den bloei, Î j ij Renee stuaneelied ete helden Biologische bijzonderheden. De geur der 
h steken boven de bloemkroon uit, plant, die veroorzaakt wordt door valeriaan- 
de onontwikkelde stempel s staat zij- . . ER 
waarts, 2 bloem in een lateren toe Zuurverbindingen, maakt dat zij door vele 
stand, de helmknopjes hebben hun A: 
stuifmeel verloren en staan zijwaarts, dieren wordt versmaad. 
de stempel steekt recht boven uitde De bloemen (fig. 401) vallen op door den 

geur en door het vereenigd zijn tot groote 
bloeiwijzen. De kroonbuis is 4-5 mM lang met een hollen knobbel dicht 
bij den voet, waar zich de nectariën bevinden en ook de honig bewaard 

Valeriana officinalis 

1) officinalis — geneeskrachtig. 2) angustifolia —= smalbladig. 5) minor — klein. 
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wordt. De bloemen zijn protrandrisch. Eerst steken de helmknopjes er uit 
en insecten, die er over loopen, krijgen aan hunne pooten en de onderzijde 
van hun lichaam stuifmeel, dat zij in oudere bloemen, waar de 3 stempels 
uitsteken, overbrengen. Dan zijn de meeldraden naar buiten gebogen, 

zoodat spontane zelfbestuiving uitgesloten is. 
Misschien bevruchten de meeldraden in oudere bloemen nog wel eens de 

stempels in naburige bloemen. 
Er zijn soms ook wel vrouwelijke planten aangetroffen, wier kleinere 

bloemen dichter opeenstaan. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt vooral in Midden- 
en Noord-Europa voor in vochtige bosschen, aan slootkanten en op moeras- 
sige plaatsen en is bij ons algemeen. De var. is op Zuid-Beveland en bij 
Ginneken gevonden. 

Volksnaam. In West-Friesland heet de plant duivelsdrek. 

V. excélsa !) Poir. (V. sambucifólia “) Mikan.). Vliervaleriaan (fig. 402). 

Deze plant is dofgroen, glad of behaard. Zij heeft een korten, sterk 
riekenden wortelstok met lange, boven- of onder- 
aardsche uitloopers, die eindigen in een roset van 

bladen met 3-5 breede, bijna cirkelronde blaadjes. 
De stengel is krachtig, gegroefd, niet vertakt, in 
de knoopen behaard. De bladen zijn gevind met 
Q-11 langwerpig-eironde tot langwerpig-lancet- 
vormige, diep getand-gezaagde blaadjes. 

De bloemen zijn roodachtig wit, grooter dan bij 
V. officinalis en staan in een wijde, vrij losse tuil. 
De schutblaadjes zijn lijn-lancetvormig, vliezig, 
behaard. De vrucht (fig. 402) is ovaal-elliptisch, ; 
onbehaard. Overigens komt deze soort met de | LA 
vorige overeen. 3-9 dM. 2. Juni. EPN hat 

Vooral is bij deze soort opvallend de korte en Fig. 402. 
vroege bloeitijd. 

In den 2den druk van den Prodromus Florae Batavae wordt het bestaan 
dezer soort, althans het voorkomen in ops land, in twijfel getrokken. Het 
schijnt mij toe, dat ik zeer typische exemplaren in handen heb gehad. 
Toch zou ik met F. Höck overhellen tot de meening, dat zij slechts een 
variëteit is van V. officinalis, die daarmede door overgangen is verbonden. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in Midden- en 
Noord-Europa in vochtige weiden en aan waterkanten voor en is bij ons 
vrij algemeen. 

V. dioica®) L. Kleine valeriaan (fig. 403). 
Deze plant is onbehaard en groen. Zij heeft een schuinen, dunnen, bijna 

niet riekenden, kruipenden wortelstok, met uitloopers. De stengel is recht- 
opstaand, armbladig, bijna vierkant, onvertakt, gegroefd, vooral onder de 

knoopen verspreid kortbehaard. De wortelbladen zijn langwerpig of ellip- 
tisch, meest gaafrandig, vooral die der niet bloeiende uitspruitsels zijn 
langgesteeld, eirond, spits. De onderste stengelbladen zijn tegenoverstaand, 
liérvormig vindeelig, met langwerpig-omgekeerd eironde, getande eindslip, 

1) excelsa — hoog. 2) sambucifolia — vlierbladig. 3) dioica —= tweehuizig. 
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de bovenste met 5-9 lijnvormig-langwerpige, iets getande slippen, waarvan 

de eindelingsche grooter is. 
De bloemen zijn veeltelig, zij hebben een kelkzoom, die eerst slechts 

een kleine verhevenheid is, doch later uitgroeit 
tot een vedervormige haarkroon. De bloemkroon 
der grootere, mannelijke bloemen is meest wit, 

die der middensoort bloemen en van de kleinste 
rose. De mannelijke bloemen vormen lossere 
bijschermen, de vrouwelijke samengedrongen 

END bijschermen, die een soort tuil vormen (aan den 
Cop v, voet der bloemen staan 2 bijna even groote 

\p 5 Wij Gn | 5 lancetvormige schutblaadjes). De stijl is bijna 
Nl ) Os knotsvormig met iets gespleten stempel. De 
NN Gs / vrucht (fg. 403) is meest kaal, ovaal en bevat 
en EI) een ongelijk zeskantig zaad. 1,5-3 dM. 2. 

Ee ie April, Mei. 
Valeriana dioica 

Biologische bijzonderheden. Daar de manne- 
lijke bloemen grooter zijn dan de vrouwelijke, 

worden deze bijna steeds het eerst door insecten bezocht, die kruisbe- 

stuiving bewerken. Aangezien de bloemkroonbuis hoogstens 3 mM lang is, 

kunnen ook insecten met korte slurven honig krijgen. Op eenzelfde plaats 
openen zich de stamperbloemen 3 à 5 dagen voor de meeldraadbloemen. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt vooral in Midden- 
en Noord-Europa in vochtige weiden, moerassige bosschen en in duinpannen 

voor en is bij ons vooral op zandgrond, vrij algemeen. 

Fig. 403. 

2. Valerianélla!) Trn. Veldsla. 

Kelkzoom rechtopstaand, blijvend, soms aangroeiend, met 1 of meer 
tanden of bijna ontbrekend. Bloemkroon met 5 bijna gelijke lobben, met 
korte buis, zonder spoor of knobbel. Meeldraden 3, geheel vrij. Vrucht 
met 3 hokjes, waarvan 2 ledig blijven, gekroond door den kelkzoom, 
zonder haarkroon. 

Bloemen blauwachtig wit, zeer klein, sommige alleenstaand in de oksels 
der bovenste gaffeltakken, andere aan den top der takken in opeenge- 

drongen kleine bijschermen, die van behaarde schutbladen zijn voorzien. 
Onderste bladen in een roset, omgekeerd eirond, gaaf, de bovenste lang- 

werpig-lancetvormig, soms getand of vindeelig aan den voet, geelachtig 
groen. Planten teer, eenjarig met gaftelvormig vertakten stengel met uiteen- 
staande takken. | 

Biologische bijzonderheden. In de zeer weinig opvallende, kleine bloemen 
wordt door een verwijding aan den voet der kroonbuis honig afgescheiden. 
Valerianella olitoria en V. Morisonii zijn homogaam en de stempels staan 

lager dan de meeldraden, zoodat spontane zelfbestuiving plaats heeft en 
waarschijnlijk bij het bezoek van insecten (kevers) ook kruisbestuiving. 
V. carinata en V. rimosa zijn proterogynisch. De stijl staat, als de bloem 
zich opent, zoo, dat de insecten er langs moeten. Later, als de helm- 
knopjes stuifmeel ontlasten, kromt zich de stijl naar beneden of terzijde en 

1) verkleinwoord van Valeriana, dus kleine valeriaan. 
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nemen de helmknopjes de plaats er van in. In dien tijd is dus kruisbe- 
stuiving door insecten mogelijk. Tegen het einde van den bloeitijd keert 

de stijl in den oorspronkelijken stand terug en drukt nu tegen de helm- 

knopjes, die dan nog stuifmeel bevatten, zoodat nu spontane zelfbestuiving 
plaats heeft. 

Tabel tot het determineeren der soorten van het geslacht Valerianella. 

A. Kelkzoom onduidelijk, nauwelijks getand. 

a. Vrucht rondachtig, zijdelings samengedrukt, van voren en van achteren met een 

zwakke aroef … … … Ves olitortas DIZ. S4/ 

b. Vrucht lijnvormig- langwerpig, vierkant, van “achteren diep gegroefd. 
V. carinata blz. 328. 

B. Kelkzoom duidelijk. 
a. Kelkzoom smaller dan of even breed als de vrucht, scheef afgeknot, 4-5-tandig, de 

voorste tand grooter, de achterste zeer klein. 

aa. Onvruchtbare hokjes duidelijk zichtbaar, opgeblazen. Vrucht bolvormig-eirond, 

vanvachterensdiep gegroefde … 05 en ee Ver ElmOSan blz; 320: 

bb. Onvruchtbare hokjes draadvormig, weinig opvallend. 

aaa. Kelkzoom half zoo breed als de vrucht. Vrucht kegelvormig-eirond, met 

verdiept, langwerpig middenveld. . . . … . … V. Morisonii blz. 329. 

bbb. Kelkzoom even breed als de vrucht. Vrucht eirond met ovaal, wat 

verdiept middenveld . . ... „… … V. eriocarpa blz. 330. 

b. Kelkzoom breeder dan de vrucht, bekervormig, in b 12 aan den top borstelvormige 
tanden gedeeld. Vrucht eirond. Kelkzoom nauwelijks zoo lang als de vrucht, 

kaal, in 6 driehoekige, rechtopstaande, in een haakvormige naald eindigende tanden 

Ta GE EEE ROER OKE SOE UD Joz SSM. 

Volksnamen. De naam veldsla wordt het meest gebruikt. In Noord- 
Overijsel spreekt men van vetsla en vettik, in Waterland van molsla, op 

Schouwen van vette kousen. 

V. olitória !) Poll. (Fédia®) olitória Gmel.). Veldsla (fig. 404). 
Deze plant heeft teere, onduidelijk kantige, vooral beneden behaarde, 

boven soms door fijne, stijve, rugwaarts staande 
haren iets ruwe stengels, die naar boven gaffel- 
vormig vertakt zijn. De bladen zijn tegenover- 
staand, de onderste staan in een roset. Zij zijn 
verspreid behaard, onduidelijk gewimperd, meest 
gaafrandig, de onderste zijn langwerpig-spatel- 

vormig, stomp, de bovenste lancetvormig, iets spits, 

soms iets getand. 
De bloemen zijn lichtblauw en vormen bolronde, 

dichte hoofdjes, die op dunne stelen staan. Zij 
zijn zeer klein, maar toch nog 2 maal zoo groot als 
bij V. carinata (ook is de bloemkroon uit een 
nauwe buis klokvormig en niet als bij V. carinata vrien 
trechtervormig). Terwijl tijdens den bloeitijd slechts Fig. 404. 
de eerste gaffelvormige vertakkingen der bloeiwijze 
flink zijn ontwikkeld, strekken zich daarna de bovenste sterk en gaan wijd 
uiteenstaan, zoodat nu de plant veel hooger en breeder wordt. De kelk- 
zoom is onduidelijk 3-tandig. De vrucht (fig. 404) is bijna kaal (los bezet 
met korte haartjes), meer breed dan lang (2!/> mM breed, 2 mM lang), 

ovaal-afgerond, zijdelings samengedrukt, iets dwars gerimpeld, van voren 

1) olitoria — als groente te gebruiken. 2) van fedus: bokje. 
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en van achteren met een zwakke groef, aan weerszijden met 2 fijne ribben. 
Het vruchtbaar hokje is grooter dan de beide ledige samen, de wand is 
van achteren sponzig verdikt. 7-22 cM. OO en ©. De tweejarige bloeien 
in April, Mei, de eenjarige in Juli, Augustus. 

De vorm z. leiocarpa!) Krok. heeft een kale of naar voren zeer fijn 
behaarde vrucht. Hiertoe behoort ook de gekweekte vorm oleracea °) Schl. 
De plant is hier grooter en kaler, de bladen zijn getand. 

Biologische bijzonderheid. De plant bevat slijm en is daardoor tegen 
slakkenvraat beveiligd. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in geheel Europa 
op bouwland, in moestuinen, aan dijken en wegen voor en wordt ook wel 
gekweekt. Zij is bij ons vrij algemeen vooral op klei en löss, doch ook 
in de duinen. 

Volksnamen. In Friesland en West-Friesland heet de plant vetsla, in 
Oostelijk-Drente, in Overijsel en den Achterhoek van Gelderland vettik, 
in Kennemerland vet en vetzaad, bij Amsterdam ezelsooren, in Zuid-Holland 

akkersla, bij Gorkum vetjes, in Zuid-Holland en in Zeeuwsch-Vlaanderen 

vette kous, in de laatstgenoemde streek ook wilde veldsla. 

V. earináta®) Loisl. (Fedia carináta Stev.). Gekielde veldsla (fig. 405). 
Deze plant is bijna onbehaard, met dunne, ruwe, hoekige stengels, die 

á in de jeugd vaak rood zijn aangeloopen. De 
bovenste bladen zijn lijnvormig-langwerpig, stomp, 
gaaf of iets getand, de onderste zijn spatelvormig, 
vaak gewimperd. 

De bloemen zijn lichtblauw en vormen bolronde, 
dichte hoofdjes. De kelkzoom is onduidelijk, een- 
tandig. De vrucht (fig. 405) is meest kaal, lijn- 
vormig-langwerpig, vierkant, van achteren diep 

SN, gegroefd, van voren met een 

A rib en aan weerszijden met 
oe | IJ een uitstekenden rand, op de 

/ zijvlakten met een rib. Het 
Valerianella carinata vruchtbare hokje is evengroot 

Se elk als de beide ledige, die vol- 
ledig gescheiden zijn, de vruchtwand is niet verdikt. 
7-15 cM. OO. April, Mei. 

Deze plant is het gemakkelijkst van V. olitoria te 
onderscheiden door de langwerpige, nietronde vruchtjes. 

Biologische bijzonderheden. De bloemen worden bij 
deze plant wel door een galmijt aangestoken (fig. 406), 
zij worden dan gevuld, doordat de meeldraden in bloem- 
bladen veranderen. De eigenlijke kroonbladen worden 
wel 50 maal zoo groot en veranderen in vleezige lob- 
ben, die met elkaar tot schijven zijn vergroeid. Door- 

Valerianella carinata 

dat al deze lobben zich terugbuigen, ontstaan er van Fig. 406. 
i i i i ii 1 gewone bloeiwijze, 2 onderen uithollingen in, waarin de galmijtlarven leven. bloenise met talen 2 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in Midden- en 

1) leiocarpa==gladvruchtig. 2) oleracea==als groente te gebruiken. 2) carinata =gekield. 
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Zuid-Europa voor op bouwland en aan wegen en is bij ons zeldzaam. 

V. rimósa!) Bast. (V. Auríicula®) D.C). Geoorde veldsla (fig. 407). 
Deze plant is bijna onbehaard. De stengel is teer, onduidelijk kantig, 

rechtopstaand, vaak vertakt, doch de takjes ontwikkelen zich eerst uit de 

bladoksels, als de bloeitijd voorbij is. De bladen 
zijn aan den rand ruw gewimperd, de onderste 

zijn spatelvormig, de bovenste lancetvormig, meest 
aan den voet getand. 

De bloemen zijn witachtig en staan in vlakke, 
eenigszins losse hoofdjes op dunne stelen. De 
schutbladen zijn uitgespreid, lijnvormig, nauwelijks 
vliezig. De kelkzoom is 3 maal korter en smaller 
dan de vrucht, schuin afgesneden, met een ach- 

tersten stompen tand, gaaf of aan den voet iets 
getand. De vrucht (fig. 407) is meest kaal, bol- 
vormig-eirond, meer lang dan breed (3 mM lang, - NG 
2 mM breed), naar den top versmald, van achteren Valerianella rimosa 
diep gegroefd, van voren gewelfd met 5 fijne ribben. Fie A0 
Het vruchtbare hokje is veel kleiner dan de opgeblazen ledige. 1,5-3 dM. 
@. Juli, Augustus. 

Vormen zijn: 
a. leiocárpa”) Krok. met kale vrucht. 

5. dasycárpa*) Krok. (4. lasiocárpa”) Koch.) met kort behaarde vrucht. 
Deze soort moet niet verward worden met V. Morisonii, waarmee zij in 

bloeitijd, slankheid en ruwheid van den stengel en vorm der bladen over- 
eenkomt. Bij V. rimosa is echter de vrucht bijna bolrond, bij V. Morisonii 
ovaal, op eene zijde afgeplat. Ook is de groote tand bij V. Morisonii 
breeder dan bij V. rimosa en heeft hij 2 neventanden, die wel is waar ook 
bij V. rimosa min of meer duidelijk ontwikkeld zijn, maar toch nooit zoo 
sterk in het oog springen. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in Midden- en 
Zuid-Europa ín bouwland voor. De vorm a. is bij _ 
ons zeldzaam, de vorm @£. zeer zeldzaam. 

V. Morisónii ®) D.C. (V. dentáta *) Poll., Fédia den- 

táta D.C.). Getande veldsla (fig. 408). 
Deze plant is bijna onbehaard. De stengel is 

iets kantig (beneden vierkant, boven onregelmatig 
zeskantig), aan de kanten ruw. De bladen zijn 
aan den rand ruw gewimperd, de onderste zijn 
langwerpig-spatelvormig, meest gaafrandig, de 

bovenste lancet-lijnvormig tot lijnvormig, soms 
getand. EE 

De bloemen zijn witachtig rose en staan in vlakke, 5-5 
eenigszins losse hoofdjes op teere stelen. Deschut- _… eaneiia Morisonii 
bladen zijn uitgespreid, lancetvormig, iets korter Fig. 408. 
dan de rijpe vruchten. De kelkzoom is tweemaal 
korter en smaller dan de vrucht, scheef afgesneden, spits, aan den voet 

1) rimosa — met scheuren of spleten. 2) Auricula = oortje. 3) leiocarpa = 
gladvruchtig. 4) dasycarpa — ruwvruchtig. 5) lasiocarpa — ruwvruchtig. 

6) Morisonii — Morison'’s. 1) dentata —= getand. 
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getand: De vrucht (tig. 408) is glad of behaard, 2!/, mM lang, kegelvormig- 
eirond, van achteren vlak met verdiept, door een rib gedeeld, langwerpig 
middenveld, van voren gewelfd met 3 ribben. Het vruchtbare hokje is veel 
grooter dan de bijna verdwijnende, ledige, die tot capillaire kanalen worden. 
2-3 dM. ©®. Juli, Augustus. 

In het laatst van den bloei spreidt zich de bloeiwijze nooit zoo sterk uit 
als bij V. olitoria en V. carinata. 

Vormen zijn: 
a. leiocárpa!) D. C. met kale vrucht. 
5. lasiocárpa®) Koch. met hakige, kortbehaarde vrucht. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. Deze soort komt in geheel 
Europa op bouwland voor. De vorm z. is bij ons vrij zeldzaam, de vorm 
£. zeldzaam. 

Í 

V. eriocárpa ®) Desv. Wolvruchtveldsla (fig. 409). 
Deze plant heeft een kantigen, vrij dikken, ruwen stengel met scherpe hoeken vormende 

gaffeltakken. De bladen zijn kort gewimperd, de onderste 

kort gesteeld, langwerpig-spatelvormig, stomp, de hoogere 

zijn langwerpig of lijnvormig, spits, aan den voet verbreed 

en daar vaak met eenige tanden. 

De bloemen zijn rose en staan in vlakke en dichte hoofdjes 

op verdikte stelen. De schutbladen zijn lancetvormig, even 

groot als de vruchten. De kelkzoom is groen, netvormig 

geaderd, hij vormt bijna een volledig kroontje en is schuin 

afgesneden, 5-6-tandig. De voorste tanden zijn korter dan, 

even lang als en een weinig breeder dan de vrucht. De 

vrucht (fig. 409) is 2 à 3 mM lang met den kelkzoom er bij, 

meest iets behaard, eirond, van voren gewelfd met 2 zwakke 
ribben, van achteren plat met een ovaal, tusschen de ver- 

heven randen ingedrukt middenveld. 1-2 dM. ©. April, Mei. 

4 De vruchten (fig. 409) zijn zeer gekenmerkt door den groo- 

Valerianella eriocarpa ten, klokvormigen kelkzoom, die bij vergrooting getande 
Fig. 409. tanden en netvormige aderen blijkt te hebben. 

De vorm £. leiocárpa l) Koch. met kale vrucht, ís alleen bij ons gevonden. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. Deze soort komt in Midden- en Zuid-Europa 

op bouwland voor. Zij wordt als Italiaansche veldsla wel bij ons gekweekt. De vorm f. 

is bij Apeldoorn gevonden. 

V. eoronáta®) D.C. Gekroonde vetsla (fig. 410). 
Deze plant is iets behaard en heeft vrij dunne, ruwe stengels, die krachtiger zijn dan bij 

de andere soorten en waarvan de gaffeltakken scherpe hoeken 
vormen. De bladen zijn gewoonlijk getand tot vindeelig. 

De bloemen zijn lila of blauw en staan in dichte, ten slotte 
bolronde hoofdjes op niet verdikte stelen. De schutbladen 

zijn ovaal, breedvliezig. De kelkzoom is vliezig, sterk net- 

vormig geaderd, onbehaard, bekervormig, even lang als of 

breeder dan de vrucht, tot in het midden gedeeld in 6 drie- 

hoekige, genaalde tanden, die aan den top gekromd zijn en 

als de vrucht rijp is, rechtopstaan. De vrucht is behaard, 
omgekeerd kegelvormig-vierhoekig met van achteren een lang- 

werpig, ingedrukt middenveld. 3-12 dM. ©. Mei—juli. 

Tijdens den bloeitijd blijven de bloemhoofdjes dicht aan 

den top der takken en later blijft dit ook zoo. Aan die 

vruchtjes (fig. 410) is reeds, door ze tegen het licht te houden, 

î de eigenaardig gevormde 6-tandige breede kelkzoom met de 

Valerianella coronata hakige doorntjes aan den top der tanden te zien. 

ie GU Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in 

1) leiocarpa = gladvruchtig. 2) lasiocarpa — ruwvruchtig. 3) eriocarpa = 

wolvruchtig. 1) coronata = gekroond. 
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Zuid-Europa voor en is bij ons, aangevoerd, gevonden op een met sumacafval bemest 

klaverland bij Apeldoorn en bij 's-Hertogenbosch. 

Familie 108. Dipsacaceae D.C. Kaardeachtigen. 

Kruidachtige, vertakte planten. Bladen tegenoverstaand, zonder steun- 

bladen. Bloemen purper, blauw, wit of geel, iets onregelmatig, meest 
klein, in aren of hoofdjes. Schutbladen der onderste bloemen een omwindsel 
vormend, dat uit vrije of aan den voet vergroeide bladen bestaat. De 
onderste schutbladen van het omwindsel vaak zonder bloemen in hunne 
oksels, de schutbladen van de andere bloemen van het hoofdje vaak ont- 
wikkeld tot zoog. strooschubben. Bloemen 2-slachtig, ieder van een kelk- 
achtig omwindsel voorzien, het zoog. kelkje, de eigenlijke kelk aan den 
top halsvormig vernauwd, verder schotelvormig verbreed en getand of in 
naalden uitloopend. Bloemkroon bijna 2-lippig, 5-spletig of door versmel- 
ting der beide bovenste slippen 4-spletig, de randbloemen vaak stralend. 
Meeldraden 4 (de achterste 5e ontbrekend). Vruchtbeginsel onderstandig, 
l-hokkig met 1 eitje. Stijl met 1 of 2 stempels. Vrucht droog, eenhokkig, 
gekroond door den kelk en omgeven door het blijvende kelkje. Zaad 
hangend. Kiem in de as van een weinig ontwikkeld, vleezig kiemwit liggend. 

Biologische bijzonderheden. Bij de meeste Dipsacaceae komen vijlachtige 
haren voor, die de planten tegen slakkenvraat beschutten. 

De vereeniging der bloemen tot groote schijnbloemen maakt ze sterker 
opvallend en daardoor de kans op insectenbezoek grooter. De bloemen 
zijn sterk protrandrisch, dus.op kruisbestuiving aangewezen. De honig 
wordt door de oppervlakte van het vruchtbeginsel afgescheiden en in den 
voet der bloemkroonbuis geborgen. 

Tabel tot het determineeren der geslachten der Dipsacaceae. 

An Kelk bekkenvormig, zonder borstels. … . . . … … … … . … … Dipsacus blz: 331: 

B. Kelkzoom in borstels gedeeld. 

a. Kelkje ongegroefd. Strooschubben ontbrekend. Kelkzoom met 8-16 borstels. Bloem- 

kroonslilans ta € ee AK mantiasblzsss4 

b. Kelkje gegroefd. Strooschubben aanwezig. 

aa. Kelkje met groenen zoom. Kelkzoom met 5 borstels. Bloemkroon meest 

blaine. „ … … Succisa biz. 336. 

bb. Kelkje met droogvliezigen zoom. Keikzoom Ze) E of (niet bij onze soort) met 

10 borstels. Bloemkroon blauw, roodachtig of geelachtig wit. 
Scabiosa blz. 336. 

Verspreiding. Terwijl Succisa pratensis en Dipsacus pilosus meer voch- 
tige plaatsen en weiden verkiezen, groeien al de andere Dipsacaceae op 

drogere plaatsen. 

1. Dípsacus!) Trn. Kaardebol. 

Omwindsel stijf, veelbladig, de blaadjes in 1-2 rijen, gedoornd, langer 
dan de strooschubben. De laatste hard, stekelpuntig, even lang als of 
langer dan de bloemen. Kelkje zittend, vierkant, meest met 8 groeven met 

een korten rand, die gaaf is of 4 korte tanden draagt. Kelk bekkenvormig 

1) van het Grieksche dipsáo: ik heb dorst, hetgeen slaat op het verzamelen van regen- 

water in de bekkens, die door de stengelbladen gevormd worden. 
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bijna vierkant met gaafrandigen of 4-lobbigen zoom, gewimperd. Bloem- 
kroon 4-slippig. Stempel ongedeeld. 

Bloemen rose, lila of wit in bijna bolronde of ovaal-cylindrische hoofdjes. 
Stengel krachtig, rechtopstaand, vertakt, gegroefd, evenals de onderzijde 

der middennerven der bladen meest met krachtige, witachtige stekels bezet. 
Stengelbladen meest stijf en meest van onderen verbonden, gaafrandig, 
getand of ingesneden. 

Biologische bijzonderheden. De vergroeiing van de voeten der tegenover- 
staande bladen bij vele soorten doet bekkens ontstaan, waarin zich bij 
vochtig weer water verzamelt, dat daarin lang blijft staan. Slakken, pisse- 
bedden enz. worden daardoor verhinderd langs de planten naar boven te 
kruipen. Of dit water en misschien ook stoffen, die er door den wind 

ingebracht zijn en daarna in rotting zijn overgegaan, door bijzondere cellen, 
die in den voet der bekkens zitten, worden opgezogen en zoo de plant ten 
goede komen, is nog niet geheel zeker, doch wel waarschijnlijk. Uit deze 
cellen stralen protoplasmadraden uit op dezelfde wijze als dit in de kamertjes 
bij Lathraea het geval is. Ook is gebleken, dat als men den stengel bij 
deze planten onder een der waterbekkens afsnijdt en de snijvlakte met lak 
afsluit, de plant nog een heelen tijd frisch blijft, zoolang er nog water in 
het bekken is, doch spoedig verwelkt, als men het bekken ledigt. Verder 
heeft men op het water in zulk een reservoir olie gegoten, zoodat verdam- 
ping belet werd en toch bleek de hoeveelheid water er in te verminderen. 

Dit alles wijst er op, dat het water werkelijk wordt opgezogen. 

Tabel tot het determineeren der soorten van het geslacht Dipsacus. 

A. Bloemen in aren, die met een uitstekende, boven de strooschubben uitstekende, bla- 

den gevormd omwindsel voorzien zijn. Kelkje met 8 groeven. Plant stekelig. Bloem- 

kroon blauwachtig of wit. Bladen 2 aan 2 verbonden. 

a. Strooschubben langwerpig-omgekeerd eirond, buigzaam, recht, langer dan de bloemen. 

Stengelbladen langwerpig-lancetvormig, evenals de wortelbladen aan den rand kaal 

of verspreid stekelig. Omwindselbladen lijn-priemvormig, boogvormig naar boven 

ROT VENEN EAP NERD TEE eer (Die, 252. 

b. Strooschubben langwerpig, stijf, aan den top teruggebogen, evenlang als de bloemen. 

Omwindselbladen lancet-priemvormig, horizontaal afstaand, nauwelijks langer dan 

dErbloentens manca erven vbs Barak afd ten an der eee Deet ullonn misse 

B. Bloemen in bolronde hoofdjes. Omwindselbladen niet boven de strooschubben uit 

stekend. Bloemen lichtgeel. Bladen gesteeld, niet verbonden, de onderste langge- 

steeld, elliptisch, de bovenste met toegespitste eindslip. Hoofdjes voor den bloei 

knikkend. Omwindselbladen kruidachtig. Strooschubben evenlang als de bloemen. 

D. pilosus blz. 334. 

Volksnamen. De namen distel en kaardebol worden het meest gebruikt. 
In de Betuwe spreekt men van zuurdijsel. 

D. silvéster *) Mill. Wilde kaardebol (fig. 411). 
Deze plant heeft een spilvormigen, gelen wortel. De stengel is krachtig, 

gegroefd, aan de kanten stekelig, hol, verwijderd bebladerd, rechtopstaand, 

stijf, meest vertakt. De wortelbiaden zijn naar den voet versmald, lang- 

werpig, stomp, gekarteld-gezaagd, kaal of met verspreide stekels aan den 
rand en op de middennerf, de stengelbladen zijn spits, tegenoverstaand, 
langwerpig-lancetvormig, met regelmatige, stompe karteltanden bezet, de 
bovenste zijn aan den voet breed samengegroeid. 

l) silvester —= bosch. 
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De bloeiwijzen zitten aan de toppen van stengel en takken, de stelen zijn 
met verspreide stekels bezet. De omwindselbladen zijn stekelig, lijnvormig, 
4-15 cM lang, veel langer dan de bloemhoofdjes. 

De bloemen zijn lila, zelden wit en vormen eironde, 
later tangwerpige hoofdjes van 5-8 cM lengte en 
4 cM breedte. De strooschubben zijn rechtopstaand 
of uitgespreid, genaald, buigzaam, langer dan de 
bloemen, daardoor krijgt de bloeiwijze een eigen- 
aardig uiterlijk. Het kelkje is vierhoekig, de kelk 
is vierhoekig en bekkenvormig. De bloemkroon is 
trechtervormig, ongelijk en stomp 4-slippig. De 
vrucht is door den kelk gekroond als een bekken- 
vormige haarkroon. 9-15 dM. OO. Juli—September. 

Biologische bijzonderheden. De stijfborstelige 
strooschubben beletten insecten over de bloeiwijzen Dipsacus silvester 
te kruipen, zoodat helmknopjes en stijlen niet door ht 
de pooten der insecten, doch door de koppen van deze worden aangeraakt. 

De buis der bloemkroon is 9 à 11 mM lang. Eerst steken de meeldraden 

er uit met opengesprongen helmknopjes, later de eene stijltak (de andere is 

meest weinig ontwikkeld), zoodat hierdoor kruisbestuiving vrij wel is verzekerd. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in Midden- en 

Zuid-Europa langs dijken, slootkanten en wegen voor, doch is bij ons vrij 

zeldzaam en komt bijna uitsluitend op rivierklei en op de zeeklei der Zuid- 

Hollandsche en Zeeuwsche eilanden voor. 

Volksnamen. De plant heet op Walcheren kaardedistel en kaardekruid, 

aldaar en op Zuid-Beveland en in Zeeuwsch-Vlaanderen kanneboender, op 

Walcheren en in Zeeuwsch-Vlaanderen kannewasschers, in de laatstgenoemde 

streek ook kannebostel. 

D. fullónum!) L. Weverskaarde (fig. 412). 
Deze plant heeft een krachtigen, hollen, gegroefden, zwak stekeligen stengel. De wortel- 

bladen zijn langwerpig, aan den rand kaal of borstelig 
gewimperd, zelden stekelig. De stengelbladen zijn steeds 

ongedeeld, langwerpig-lancetvormig, bijna of geheel zonder 
stekels, 2 aan 2 aan de voeten met elkaar vergroeid. 

De omwindselbladen (fig. 412) staan uitgespreid, zijn 

lijn-lancetvormig, ruw, zonder stekels aan den top, iets 
naar beneden gebogen, korter dan het hoofdje. De stroo- 

schubben zijn bijna evenlang als de bloemen, ruw behaard 
en loopen plotseling uit in een naar buiten gekromde punt. 

De bloemen zijn lila en staan in ovaal-cylindrische 
hoofdjes van 4-6 cM lengte en 3 cM breedte. Overigens 
gelijkt de plant veel op D. silvester. Tot 18 dM. OO. 
Juli, Augustus. 

Zij is volgens von Schlechtendal een uit D. silvester door 

de cultuur ontstanen vorm. 
Dipsacus fullonum 

Fig. 412. 
Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt 

in Zuid-Europa voor en wordt bij ons gekweekt, omdat zij 
voor het kaarden der wol wordt gebruikt en is verwilderd gevonden bij Kerkrade en bij 

Beek (L.). 

Volksnamen. De naam kaarddistel is het meest algemeen, in Friesland noemt men haar 

stekels, in de Graafschap Zutphen en in Utrecht weverskaarde, in Zuid-Limburg kammen 

en kem, in Zeeuwsch-Vlaanderen kanneboender. 

1) fullonum — der volders. 
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D. pitósus) L. Kleine kaardebol (fig. 413). 

Deze plant heeft een rechtopstaanden, hollen, vertakten, gegroefden, 
beneden borsteligen, hoogerop dunstekeligen stengel. De bladen zijn tegen- 

overstaand, ovaal of langwerpig, toegespitst, 
teer, gekarteld-getand, alle gesteeld, flauw ge- 
naald op de rugnerf. Zij hebben aan den voet 
der schijf 2 ongelijke, kleine slippen. De bovenste 
stengelbladen zijn kort gesteeld, 3-deelig met 
kleine, langwerpige zijslippen en een zeer groote, 

elliptische tot langwerpig-lancetvormige topslip, 
zij hebben aan de middennerf slechts haren, zelfs 
zijn de bovenste geheel kaal. De bladstelen zijn 
aan de voeten iets vergroeid en kaal. 

De bloemen zijn bleekgeel en staan in bol- 
ronde hoofdjes van 2 cM middellijn, zij zijn eerst 
knikkend, later opgericht, zij staan op dicht en 
stijf behaarde stelen. De omwindselbladen (fig. 

413) zijn niet stijf, bladachtig, lancetvormig, lang borstelig gewimperd, zij 
zijn ten slotte teruggeslagen en verschillen maar weinig van de strooschub- 

ben, alleen zijn ze iets langer. De strooschubben zijn omgekeerd eirond, 
recht, borstelig gewimperd, evenlang als de bloemen. Het kelkje is gewim- 
perd door lange, witte stekelharen, het heeft vaak een roodachtige kleur 
en is evenlang als de bloemkroon. De helmknopjes zijn zwartviolet. De 
vrucht is vierzijdig, wigvormig. 6-12 dM. ©O. Juli, Augustus. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt vooral in Midden- 
Europa op vochtige, beschaduwde plaatsen voor. Bij ons is zij nog al in 
Zuid-Limburg gevonden en verder in vroegeren tijd tusschen Nijmegen en 
Elst (1833), bij Nijmegen (1834), Zeist (1834) en Schalkwijk (1834). 

Volksnamen. In Zuid-Limburg heet de plant wil kem. 

Dipsacus pilosus 

Fig. 413. 

2. Knaútia “) Coulter. 

K. arvènsis®) Coulter. (Scabiósa arvénsis L.). Knautia (fig. 414). 
DN Deze plant is behaard en heeft een dikken, 

schuinen of recht naar beneden staanden wortel- 
stok. De stengel is rechtopstaand, rond, naar 
boven weinig bebladerd, meest met takken, ieder 

met 1 hoofdje. Hij is, evenals de gewimperde bladen, 
grijs door korte haren, bovendien meest van lan- 
gere, stijve, zelden klierachtige haren voorzien. De 
bladen zijn tegenoverstaand, doch de onderste 

vormen een roset, deze laatste zijn gesteeld, lang- 
werpig-lancetvormig tot vindeelig met grootere eind- 
slip en lijn-lancetvormige, spitse zijslippen. De 

ö bovenste bladen zijn vinspletig met lancetvormige 
Knautia arvensis zijslippen en een grootere, vrij vaak iets getande 

ne eindslip. De bloemstelen zijn niet of weinig klier- 
achtig, lang behaard, gemengd met een kort en gekroesd dons. 

1) pilosus — behaard. 2) naar C. Knaut, een Duitsch plantkundige, + 1716. 

3) arvensis — veld. 
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De bloemen staan in halfbolronde hoofdjes met een veelbladig, blad- 
achtig omwindsel van in vele rijen staande enkelvoudige, lancetvormige, 
niet stekelige blaadjes, die korter zijn dan de bloemen. De gemeenschap- 
pelijke bloembodem is ruw behaard, zonder strooschubben. Het kelkje ís 
kort gesteeld, samengedrukt vierkant, ruw behaard, niet gegroefd, kort 
4-tandig. De kelkzoom is bekkenvormig, half zoo lang als de vrucht, meest 

8-tandig. De tanden loopen in naalden uit, die half zoo lang als de vrucht 
zijn (fig. 414). De bloemkroon is 4-spletig, lila, zelden wit of geelachtig 
wit, de bloemkronen der randbloemen zijn stralend. 1,5-6 dM. 2. (Mei) 

Juni—Herfst. 
Als variëteiten komen voor: 
8. integrifólia!) W. et Grab. met ongedeelde, langwerpig-lancetvormige, 

bijna of geheel gaafrandige bladen en bleekroode bloemkronen. 
y. glandulifera®) Koch. met stelen der hoofdjes, die rijk met klierharen 

bezet zijn, terwijl alle bladen vindeelig zijn. 

Biologische bijzonderheden. Aangezien de buitenste bloemkronen grooter 
zijn, wordt de bloeiwijze sterk in het oog vallend. De bloemkroonbuis is 
4-9 mM lang, de honig is toegankelijk ook voor insecten met korte slurven. 

Men vindt planten met 2-slachtige bloemen, maar er zijn er ook, die slechts 
in schijn tweeslachtige, doch in werkelijkheid vrouwelijke bloemen hebben. 

De bloemen (fig. 415) zijn protrandrisch. Eerst steken de meeldraden er 
uit met opengesprongen helmknopjes en wel ont- 
wikkelen zich deze na elkaar, zoodat deze toestand 

verscheiden dagen achtereen duurt. Daarna vallen 
de helmknopjes af en nu komt de stijl evenver 
uit de bloemen steken als vroeger de meeldraden. 
Hoewel de bloemen van het hoofdje verschillend 
in ouderdom zijn, begint de strekking der stijlen 
eerst als alle meeldraden hun stuifmeel verloren 
hebben, zoodat het dan geheel vrouwelijk is ge- 
worden. Het spreekt van zelf, dat bij deze inrich- Kaul Sens 
ting de bloemen geheel zijn aangewezen op kruis- Fig. 415. 
bestuiving door insecten. Als bezoeker is vooral „Jn'ssshachtise bloem in bet f Ee 5 begin van den bloeitijd, 2 de- 

waargenomen Anthrena hattorfiana, die bijna uit- zelfde later. 
5 b s stempel, b nog in de bloem 

sluitend naar deze bloemen vliegt. ingel, OHNE TONEN, 
e 5 Î loei n Een zwam, Peronospora violacea, is op deze ““"sepioeïde meeldraden 

plant waargenomen. Deze veroorzaakt in de bloemen vulling van deze, 

doordat nl. de meeldraden in bloembladen veranderen. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. -De plant komt in geheel Europa 
op bouwland, aan dijken en wegen en in droge weiden voor. Bij ons is 
zij vrij algemeen doch alleen op zandgrond, ook in de duinen gevonden, 

doch ook in Zuid-Limburg. Op veengrond is zij niet aangetroffen. De var. 
£. is bij Overveen, Noordgauwe, Valkenburg, Oud-Valkenburg en Venlo 
gevonden, de var. 7. bij Zwolle en bij Elspeet. 

Volksnamen. In Salland heet de plant soldatenknoopjes, in Kennemerland 
honigbloem, in Noord-Limburg wilde aster en in het Westelijk deel van 

Noord-Brabant luizebloem. 

1) integrifolia — gaafbladig. 2) glandulifera — klierdragend. 
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9. Sueeísa !) Vaill. 

S. praténsis ?) Mach. Blauwe knoop (fig. 416). 
Deze plant is al of niet behaard. Zij heeft een korten, schuinen wortel- 

stok zonder uitloopers, die aan den voet als afgesneden is. De stengel is 
rond, draagt 2 à 3 paar vrij ver van elkaar staande bladen, is niet vertakt 

of uit de oksels der bovenste bladen komen 
l-hoofdige takken (zoodat de plant dan 3 hoofdjes 
draagt). Hij is beneden meest met naar beneden, 
boven met naar boven aangedrukte stijve haren 
bezet en onder de hoofdjes dicht behaard. De 
bladen zijn tegenoverstaand, gesteeld, gewim- 
perd, behaard of kaal, ongedeeld. De wortel- 
bladen zijn langwerpig- of rondachtig-ovaal, 
gaafrandig of zwak getand, de stengelbladen zijn 
lancetvormig, vaak getand, bijna zittend. 

De bloemen zitten in half bolronde, tijdens den 
vruchttijd bolronde hoofdjes, zij staan op be- 
haarde stelen. De algemeene bloembodem is 

bne met niet stekelige strooschubben bezet. Het om- 
windsel is veelbladig, bestaat uit 2-3 rijen van 

lancetvormige of eirond-lancetvormige, toegespitste, behaarde blaadjes, die 
vrij of soms tot het midden vergroeid zijn en korter dan of even lang zijn 
als de bloemen. De strooschubben zijn lancetvormig, spits en gewimperd. 

Het kelkje is zittend, ruw behaard, bladachtig met 8 doorloopende groeven, 

het loopt uit in 4 opgerichte, eironde, spitse en stekelpuntige slippen. De 

kelkzoom is schotelvormig en loopt in 5 zwarte naalden uit, die 2 maal 
zoolang zijn als de slippen van het kelkje. De bloemkroon is blauw, zelden 
roodachtig of wit, niet stralend en heeft 4 gelijke slippen. De stempel is 
uitgerand, de vrucht behaard. 3-9 dM. 2. Juli—September. 

De variëteit 2. pinnatifida®) Hsm. heeft vindeelige bladen. 

Biologische bijzonderheden. De inrichting der bloemen met het oog op 

de bestuiving is geheel als bij Knautia arvensis. Ook hier komen weer 
bloeiwijzen met vrouwelijke bloemen voor. Vooral Anthrena marginata 

schijnt bij voorkeur deze bloemen te bezoeken. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in geheel Europa 
in weiden en vochtige bosschen voor. Bij ons is zij vrij algemeen, op 
sommige plaatsen zelfs algemeen. Zij komt het meest op zandgrond, ook 
in de duinen voor. De var. #. is bij Haren gevonden. 

Volksnamen. In Friesland, Twente en Noord-Limburg is de naam blauwe 
knoop in gebruik, in de Graafschap Zutphen heet zij trommelstok. Ook 
wordt de naam duivelsbeet gebruikt, die in verband staat met den afge- 
knotten wortelstok, die door den duivel zou zijn afgebeten, omdat deze 
boos was, dat de wortel de eigenschap bezat, blindheid te genezen. 

4. Seabiósa *) Trn. 

S. Columbária®) t. Duifkruid (fig. 417). 
Deze plant is min of meer behaard en heeft een vertakten, meest recht 

1) van succido: van onderen afsnijden, naar den van onderen als afgesneden wortelstok. 
2) pratensis — weide. >) pinnatifida — vinspletig. 1) van scabiosus: schurftig, omdat 
S. Columbaria als geneesmiddel van schurft werd gebruikt. 5) Columbaria = duifachtig. 
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naar beneden groeienden wortelstok. De stengel is rolrond, vertakt met 
uitgespreide takken, beneden kaal, boven rugwaarts aangedrukt behaard. 

De bladen zijn behaard, die der niet bloeiende takken zijn gesteeld, lang- 

werpig, stomp, gekarteld, ingesneden of lier- 
vormig. De onderste stengelbladen zijn liervormig, 
de bovenste vindeelig. De onderste bladen heb- 
ben vinspletige, de bovenste gaafrandige, lijn- 
vormige slippen. 

Het omwindsel van het hoofdje bestaat uit 
omstreeks 10 lijnvormige, spitse blaadjes, die 
korter zijn dan de bloemen. De strooschubben 
zijn lancet-, bijna ruitvormig, gegroefd. Het 
kelkje is behaard, heeft 8 doorloopende groeven 
en evenveel krachtige ribben en een klok- of 
stervormigen, vliezigen zoom, die uitgevreten 
getand is (fig. 417). De kelkzoom is zittend, 
met 5 ruwe, zwartbruine kelkborstels, die 3 à 4 

maal zoo lang zijn als de zoom van het kelkje 
en aan den voet verbreed zijn, zonder nerven. De bloemkroon is roodachtig- 
lila, zelden wit, stralend, die der binnenste bloemen is bijna trechtervormig 

en regelmatig. De stijl draagt een bolronden stempel. De vruchthoofdjes 
zijn vrij groot, meest bolrond. De zaden zijn langwerpig-omgekeerd eirond. 
3-9 dM. 24. Juli—October. 

Biologische bijzonderheden. Als de zon is ondergegaan, buigen zich de 
jonge hoofdjes haakvormig om en vormt het omwindsel een scherm er over. 
Daardoor zijn de bloemen meer beschut tegen een sterke uitstraling van 
warmte. Later, als de bloei is afgeloopen, blijven zij ook des nachts 
rechtopstaan. 

De buitenste bloemen van het hoofdje zijn stralend en maken daardoor 
de geheele bloeiwijze meer opvallend. De bloemen zijn protrandrisch. De 
helmknopjes ontlasten eerst hun stuifmeel en een deel daarvan wordt door 
insecten weggehaald, een ander deel valt op den stempel, die nog niet 
rijp is en blijft daaraan kleven. Wel vormen zich dus daaruit nog geen 
stuifmeelbuizen, maar zoo spoedig dit wel kan, zal ook de stempel stuif- 
meel uit andere bloemen, door insecten aangevoerd, ontvangen. Waar- 
schijnlijk zal door dit laatste de zaadvorming beter plaats hebben, hoewel 
toch bewezen is, dat eigen stuifmeel ook geschikt is, om vruchten te doen 
ontstaan. Vruchtvorming is hier dus zonder insectenbezoek ook mogelijk. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in droge weiden 
en op zonnige plaatsen in geheel Europa voor. Bij ons is zij vrij zeldzaam, 
het meest wordt zij op rivierklei en op zandgrond, daaraan grenzende, 
gevonden, het meest in Overijsel, ook in Zuid-Limburg. De var. met witte 

bloemen is bij Wijk aan Zee gevonden. | 
Volksnamen. In Utrecht heet de plant schurftkruid, op Walcheren 

schapenjeugd en schapenroosjes. 

Scabiosa Columbaria 

Fig. 417. 

Familie 109. Compositae Adans. Samengesteldbloemigen. 

Bladen verspreid, zeldzaam tegenoverstaand, zonder steunbladen, soms 

met oortjes aan den voet, gedeeld of ongedeeld. 

HeukeLs, Flora. II. 22 
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Bloemen tweeslachtig of ten deele (zelden alle) eenslachtig of geslacht 
loos, klein, bijna steeds tot veelbloemige hoofdjes vereenigd, die door een 
omwindsel van spiraalsgewijs, zelden in 1 rij staande, soms verbonden 
schutblaadjes omgeven zijn. Deze schutblaadjes dragen meest geene bloemen 
in hunne oksels. De schutblaadjes der bloemen zijn vaak schubachtig 
(strooschubben) of onontwikkeld. Kelk ontbrekend of weinig duidelijk of een 
vliezige, vaker uit strooschubachtige deelen bestaanden rand, meest echter 
een uit enkelvoudige of gevinde haren bestaande haarkroon vormend, 
soms door een buisvormige verlenging van den bloembodem boven de 
vrucht gesteeld. Bloemkroon buisvormig, 5-(zelden 4- of 6-)tandig of 

spletig of boven gespleten en in eene vlakte uitgespreid (lintvormig), zelden 
2-lippig. Meeldraden 5, op de bloemkroonbuis ingeplant met meest vrije 
helmdraden en (beh. bij Xanthium, Iva, Ambrosia) vergroeide helmknopjes. 
Stijl door de buis, die door de helmknopjes gevormd wordt, groeiend en 
met zijne veegharen het stuifmeel opnemend, boven in 2 zeer verschillend 
gebouwde, de stempels dragende takken gedeeld. Vruchtbeginsel onder 
standig, uit 2 vruchtbladen gevormd, l1-hokkig met 1 bodemstandig, 
omgekeerd eitje. Vrucht een dopvrucht. Zaden zonder kiemwit, met meest 

rechte kiem. 
De familie der Compositae is de grootste, zij omvat over de geheele 

aarde 12000 soorten. 

Overzicht der onderfamiliën en groepen der Compositae. 

A. Meest zonder melksap. Bloemkroon der schijfbloemen niet lintvormig. 
Onderfamilie Tubulitlorae. 

1. Stijl zonder langere veegharen. 

a. Helmknopjes aan den voet stomp. 
1. Bloemen alle 2-slachtig. Bloemkroon nooit geel . . . Groep Eupatorieae. 

2. Randbloemen vaak vrouwelijk (meest lintvormig). Schijfbloemen (zeldzamer 

alle bloemen) vaak geel . . … . … … Groep Astereae. 

b. Helmknopjes met een staartje. Randbloemen vaak vrouwelijk. Bloemkroon vaak 

geel, zelden wit- of roodachtig. . . . … … … « » « » « « Groep Inaleae. 

IL. Stijl met langere veegharen. 
a. Beenen van den stijl boven de splitsing met langere veegharen. 

1. Schijfbloemen meest vruchtbaar. Helmknopjes aan den voet meest afgerond. 

a. Kelkzoom niet uit haren bestaand. 

aa. Omwindselbladen zonder of met een zeer smallen, droogvliezigen 

zoom (kelkzoom vaak en of naaldvormig). Strooschubben 

aanwezig . …. … … … … … Groep Heliantheae. 

bp. On seelbiaden\ nen een MrodeviisesEn zoom. Kelkzoom ont- 

brekend of kroonvormig. Straalbloemen wit, schijfbloemen meest 

Deel Ne eene . … … … … Groep Anthemideae. 

p. Kelkzoom uit haren bestaan Bloede vaak alle geel. 

Groep Senecioneae. 

2. Schijfbloemen onvruchtbaar a kelkranl aan den voet pijlvormig of 

met een kort staartje . . … “_… … Groep Calenduleae. 

b. Stijl onder de splitsing meest If een krans van ‘langere veegharen. Bloemen 

meest alle 2-slachtig, vaak purper. Randbloemen bijna nooit lintvormig. Helm- 

knopjes meest met een staartje . . . . … … …- Groep Cynareae. 

B. Met melksap. Bloemen alle lintvormig, tweeslachtig, meest geel. 

Onderfamilie Liguliflorae. Groep Cichorieae. 

Verdere verdeeling der groepen der Compositae. 

Onderfamilie 1. Tubuliftorae Bartl. 

Groep 1. Eupatorieae Less. 

Stijltakken verlengd, cylindrisch of knotsvormig, stomp, van buiten behaard. Stempel 

strepen niet over het midden naar boven gaand, niet samenvloeiend (fig. 418). 
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Ondergroep Ageratinae (de eenige inlandsche). 

Vrucht 3-5-ribbig. Bladen meest tegenoverstaand. 

Gesl. Eupatorium. 

Groep 2. Astereae Cass. 
Hoofdjes meest met lintvormige, vrouwelijke, zelden iin: 

geslechtlooze straelbloemen en buisvormige, 2-slachtige 

schijfbloemen. Stijltakken lijnvormig of langwerpig, meest Fig. 418. 

spits, van buiten vlak, van boven dicht behaard. Stempelstrepen ophoudend daar, waar de 
beharing van buiten begint, niet samenvloeiend (fig. 419). Bladen onge- 

deeld. \ 4 
Ondergroep 1. Solidagininae Hoffm. K vi, 

Straal- en schijfbloemen gelijk gekleurd of de eerste ontbrekend. v 

Gesl. Solidago. 

Ondergroep 2. Bellidinae Hoffm. 
Straal- en schijfbloemen verschillend gekleurd. Kelkzoom weinig ont- Fig. 419. 

wikkeld of ontbrekend. 

Gesl. Bellis, Callistephus, Aster, Erigeron. 

Groep 3. Inuleae Cass. 

Bladen meest verspreid, ongedeeld, gaafrandig. Algemeene bloembodem meest zonder 
strooschubben. Randbloemen vrouwelijk, vaak lintvormig, zelden 2-huizige planten. Schijf- 

bloemen meest 4-tandig. Kelkzoom meest uit haren bestaand. 

Ondergroep 1. Filagininae Hoff m. 
Bloemen alle buisvormig, de buitenste of alle met op de omwindselbladen gelijkende 

strooschubben voorzien. Planten wollig of viltig. Omwindselbladen met droogvliezigen 

rand, vaak metaalglanzend. 
Gesl. Evax, Filago. 

Ondergroep 2. Gnaphalieae Hoffm. 
Omwindselbladen aan den rand soms geheel droogvliezig of met uitgespreide (stralende) 

aanhangsels. Bloembodem zonder strooschubben. Stijl meest aan den top gedraaid, met 

een enkelvoudigen krans van veegharen. Stempelstrepen randstandig. Stijlen der onvrucht- 

bare bloemen stomp, meest knots- of bolvormig. Overigens als de vorige. 

Gesl. Antennaria, Anaphalis, Gnaphalium, Helichrysum. 

Ondergroep 3. Inulinae Hoff m. 
Algemeene bloembodem (bij de inlandsche geslachten) zonder strooschubben. Kelkzoom 

uit haren bestaand. Randbloemen (bij onze geslachten bijna steeds) vrouwelijk, lintvormig. 

Veegharen kort, alleen aan den top der stijltakken. Stempelstrepen randstandig, aan den 

top samenvloeiend. 
Gesl. Inula, Pulicaria. 

Ondergroep 4. Buphthalminae Hoff m. 
Algemeene bloembodem met strooschubben. Randbloemen meest vrouwelijk, lintvormig. 

Kelkzoom meest uit vrije of verbonden schubben bestaand. Stijl als bij ondergroep 3. 

Gesl. Buphthalmum. 

Groep 4. Heliantheae Hoffm. 
Schijfbloemen meest 5-tandig. Helmknopjes vaak zwartachtig. Stijltakken meest met een 

krans van langere veegharen of over een grooteren afstand met veegharen bezet. Stempei- 

strepen randstandig, meest niet samenvloeiend. 

Ondergroep 1. Ambrosiinae Hoff m. 

Windbloemig. Bloemen van gescheiden geslacht. Hoofdjes eenhuizig of mannelijke en 
vrouwelijke bloemen op verschillende hoofdjes op dezelfde plant. Helmknopjes vrij of 

nauwelijks vergroeid. Bloemkronen der vrouwelijke bloemen weinig ontwikkeld of ontbrekend. 

Gesl. Iva, Xanthium, Ambrosia. 
Ondergroep 2. Verbesininae Hoffm. 

Randbloemen meest lintvormig, zoo zij vrouwelijk zijn, vóór de vruchtrijpheid afvallend. 
Schijfbloemen 2-slachtig, meest vruchtbaar. Vrucht niet of zijdelings samengedrukt. Kelk- 

zoom uit kleine borstels of schubbetjes of uit weinig sterke naalden bestaand. 

Gesl. Rudbeckia, Helianthus. 

Ondergroep 3. Coriopsiinae Hoffm. 
Vrucht meest ruggelings samengedrukt. Overigens als de vorige ondergroep. Bladen 

tegenoverstaand. 
Gesl. Bidens. 

Ondergroep 4. Galinsoginae Hoffm. 
Randbloemen vrouwelijk of geslachtloos, meest lintvormig of ontbrekend. Schijfbloemen 

22% 
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tweeslachtig, vruchtbaar. Kelkzoom, althans aan de schijfbloemen, uit 1 of meer rijen van 
strooschubachtige deelen bestaand. 

Gesl. Galinsoga. 
Ondergroep 5. Madiinae Hoffm. 

Algemeene bloembodem alleen aan den rand, binnen de straalbloemen, met een krans 
van vagk aan den voet vergroeide strooschubben bezet. 

Gesl. Madía. si 

Groep 5. Anthemideae Hoffm. 

Omwindselbladen dakpansgewijze liggend. Randbloemen meest vrouwelijk, lintvormig. 

Schijfbloemen 5- of 4-tandig, meest tweeslachtig. Helmknopjes meest geel. Kelkzoom 
ontbrekend, kort kroonvormig of soms oortjes vormend. Bladen meest verspreid, vaak 

gedeeld. Stijltakken aan den top afgeknot, met een krans van veegharen, meest zonder 
aanhangsels. 

Ondergroep 1. Anthemidinae Hoffm. 

Bloembodem met strooschubben. Aanhangsels der helmknopjes langwerpig-eirond, 
afgerond. 

Gesl. Anthemis, Achillea. 

Ondergroep 2. Chrysantheminae Hoff m. 

Bloembodem zonder strooschubben. 

Gesl. Matricaria, Chrysanthemum, Cotula, Artemisia. 

Groep 6. Senecioneae Hoffm. 

Randbloemen meest vrouwelijk, lintvormig, soms ontbrekend. Schijfbloemen meest 

J-tandig. Bloembodem zonder strooschubben. Helmknopjes aan 
en den voet afgerond, zelden pijlvormig. Stijltakken lijnvormig, 

FS aan den top afgeknot, met een krans van veegharen of boven 
ii deze penseelvormige veegharen in een ruw behaard, kegelvormig 

k/ aanhangsel verlengd (fig. 420). 
| Stempelvlakten vrij breed, tot aan de veegharen reikend, niet 

samenvloeiend. 

Fig. 420. Ondergroep 1. Senecioninae Hoffm. 

Omwindselbladen in 1 of 2 rijen, vrij. 

Gesl. Tussilago, Petasites, Doronicum, Arnica, Senecio. 

Groep 7. Calenduleae Cass. 

Omwindselbladen in 1 of weinig rijen. Algemeene bloembodem vlak of gegroefd, zeer 

zelden borstelig. Randbloemen lintvormig, vruchtbaar. Stijl der straalbloemen diep 2-spletig 

met vrije takken, aan het eind met penseelvormige veegharen, die der schijfbloemen kegel- 

vormig, zeer kort 2-spletig, weinig ontwikkeld of ontbrekend. Vrucht zonder kelkzoom. 

Gesl. Calendula. 

Groep 8. Cynareae Spr. 

Omwindselbladen in vele rijen. Algemeene bloembodem bijna steeds met borstels (die 

met sterk ingesneden strooschubben overeenkomen) bezet. Alle bloemen buisvormig, de 

randstandige soms vrouwelijk of geslachtloos en dan vaak grooter, de schijfbloemen 

2-slachtig, vruchtbaar (hoofdjes zelden l-bloemig). Zoom der bloemkroon meest diep 

5-deelig of iets symmetrisch. Bladen verspreid, vaak stekelig (dan staan de planten als 

„distels” bekend). 
Ondergroep 1. Carlininae Hoffm. 

Vrucht donzig, aan den voet vastgehecht. Kelkzoom vast met de vrucht verbonden, 

slechts het bovenste deel er van afvallend, niet door een uitstekenden rand omgeven. 

Binnenste schutbladen vaak groot, droogvliezig, gekleurd, metaalglanzend, hygroscopisch 

(zich bij droogte uitspreidend, in vochtige lucht samenneigend). 

Gesl. Xeranthemum, Carlina. 

Ondergroep 2. Carduinae Hoffm. 

Omwindselbladen dakpansgewijze liggend. Algemeene bloembodem (beh. bij Onopordon) 

met borstels bezet. Bloemen alle gelijk, meest 2-slachtig. Vruchtjes kaal, samengedrukt, 

aan den voet, vrij wel in het middelpunt, vastgehecht. Haarkroon door den uitstekenden 

rand der vrucht omgeven, in meer rijen staand. Planten meest distelachtig. Omwindsel- 

bladen meest met stijve stekelpunt. 
Gesl. Lappa, Carduus, Cirsium, Silybum, Onopordon. 

Ondergroep 3. Centaureinae Hoffm. 

Randbloemen geslachtloos, zelden vrouwelijk of ontbrekend. Algemeene bloembodem 
met borstels bezet. Omwindselbladen dakpansgewijze liggend. Vrucht min of meer scheef 
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ingeplant. Haarkroon enkelvoudig of dubbel, door den uitstekenden rand der vrucht om- 

geven. Planten niet distelachtig. 

Gesl. Crupina, Serratula, Centaurea, Cnicus, Carthamus. 

Onderfamilie 2. Liguliflorae Less. 

Groep 1. Cichorieae Vaill. 

Stijl cylindrisch, niet knoopig verdikt en niet geleed. Stijltakken cylindrisch, behaard, 
meest teruggekromd, stomp. Stempelstrepen niet over 

het midden komend, niet samenvloeiend (fig. 421). 

Ondergroep 1. Cichoriinae Hoffm. 
Kelkzoom ontbrekend of uit korte, smalle, vrije of 

kroonvormig vergroeide schubbetjes, zelden uit eenige 

borstels bestaand, bij de randstandige bloemen niet zelden 

verschillend van die der middelste bloemen, bij de laatste 
echter nooit uit gevederde borstels bestaand. 

Gesl. Cichorium, Lampsana, Arnoseris. Fig. 421. 
Ondergroep 2. Leontodontinae Schultz. 

Kelkzoom van alle of althans der middelste bloemen uit gevederde, vaak aan den voet 

verbreede borstels bestaand. 

Gesl. Thríincia, Leontodon, Picris, Helminthia, Hypochoeris, Tragopogon, Scorzonera. 

Ondergroep 3. Crepidinae Hoff m. 
Kelkzoom van alle vruchten uit gladde of ruwe borstels bestaand. Algemeene bloem- 

bodem (bij de inlandsche geslachten) vlak en kaal. 

Gesl. Chondrilla, Taraxacum, Prenanthes, Lactuca, Mulgedium, Sonchus, Crepis, 

Hieracium. 

Biologische bijzonderheden. Bij deze familie zijn bijna steeds vele kleine 

bloemen tot een hoofdje vereenigd, dat in den knoptoestand vast door een, 
meest uit vele rijen van schutblaadjes bestaand, omwindsel omgeven is, dat 
tot het samenhouden der bloemen van het hoofdje dient en later ook vaak 
een uitstekend middel is om opkruipende dieren te beletten bij de bloemen 

te komen. 
Door die opeenhooping van bloemen vallen ze natuurlijk veel sterker in 

het oog, waartoe nog medewerkt dat òf de buitenste bloemen zich naar 
buiten ombuigen òf de buitenste bloemen een lange, lintvormige bloemkroon 
bezitten. Bovendien hebben ze vaak nog een andere kleur dan de schijf- 
bloemen. Soms, b.v. bij Carlina, nemen de binnenste bladen van het om- 

windsel de rol over van de buitenste bloemkronen. Zelden zijn de buitenste 
bloemen geheel tot lokbloemen vervormd en zijn de geslachtsorganen in het 
geheel er niet in ontwikkeld b.v. bij Centaurea. 

Door het bijeenstaan van zoo vele bloemen wordt verkregen, dat insecten, 
die over de bloemen loopen, tegelijk tal van bloemen bestuiven, doordat 
in jongere bloemen de meeldraden, in oudere van hetzelfde hoofdje de 
stempels uitsteken en door de insecten aangeraakt worden. Hierdoor is 
kruisbestuiving in hetzelfde hoofdje zeer waarschijnlijk en dit te meer, daar 
de stempels op dezelfde plaatsen komen te staan, waar eerst het stuifmeel 
zich bevond. Vliegen de insecten naar andere hoofdjes, dan is er natuurlijk 
ook groote kans op kruisbestuiving. De honig wordt aan den voet van den 
stijl door een ringvormige verhevenheid er om heen afgescheiden en stijgt 
in de bloemkroonbuis op. Hij is door de buis der helmknopjes beschut 
tegen regen en zoowel lang- als kortsnuitige insecten kunnen hem bereiken. 

De bloemen zijn steeds sterk protrandrisch. Bij de Cichorieae is dit zelfs 
zoo sterk, dat de geheele bloeiwijze eerst mannelijk en daarna vrouwelijk 
is. Bij die Compositae, wier buitenste bloemen vrouwelijk zijn, zijn deze 
reeds geschikt om stuifmeel op te nemen als de naburige tweeslachtige 
bloemen dit nog niet geven en wel duurt het vaak 2 dagen, aleer dit wel 
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het geval is. In die gevallen ís natuurlijk kruisbestuiving in hetzelfde hoofdje 
onmogelijk. 

Bij verreweg de meeste geslachten is de inrichting met het oog op de 
bestuiving de volgende. In den knop openen zich de helmknopjes al naar 
binnen en ontlasten hun stuifmeel in het kokertje, de stempels liggen dan 
nog tegen elkaar, met hunne toppen onder in dien koker. Nu groeit ge- 
leidelijk de stijl en de top van dezen (de samenliggende stijltakken) tilt het 
stuifmeel op, dat uit het kokertje als een hoopje er boven op komt te 
liggen en door insecten kan worden weggehaald. Dit gaat zoo door tot 
het grootste deel van het stuifmeel er uit is. Dat, hetwelk nog aan den 
wand is blijven zitten, wordt door den stijlborstel, die zeer verschillend is 

ingericht, weggeborsteld. Eindelijk komen de stijltakken uit den meeldraad- 
koker te voorschijn en spreiden zich uit en nu komen de voor stuifmeel 
geschikte stempelvlakten bloot te liggen. Deze geheele beschreven inrich- 
ting is dus zoo, dat alleen kruisbestuiving kan plaats hebben. Hierbij dient 

nog vermeld, dat bij vele Compositae b.v. Centaurea, nog een beschutting 
van het stuifmeel tegen regen verkregen is door de prikkelbaarheid der 

meeldraden. Als een insect in een bloem de slurf naar binnen steekt, raakt 

het de helmdraden aan, deze trekken zich samen en daardoor de buis der 

helmknopjes naar beneden, zoodat een deel van het stuifmeel uit deze door 

den stijltop wordt geperst en wel juist op het oogenblik, dat het insect dit 
mede kan nemen. 
Ook is de inrichting der bloemen zoodanig, dat ten slotte nog zelfbe- 

stuiving kan optreden, doordat tegen het einde van den bloeitijd de stijl- 
takken zich zoo ver krommen, dat zij met het stuifmeel, dat nog aan den 

stijlborstel zit, in aanraking komen. Bij andere soorten geschiedt ditzelfde, 
doordat de lintvormige bloemkroon zich verlengt en daardoor het aan deze 
zittende stuifmeel tegen de stempeloppervlakte kan komen. 

Eindelijk zij nog vermeld dat bij sommige Compositae de stijltakken zich 
zoover krommen, dat zij met het stuifmeel van naburige bloemen in aan- 
raking komen, waardoor spontane kruisbestuiving bewerkt wordt. 

Veelal hebben de vruchten in hun vruchtpluis een verspreidingsmiddel 
door den wind, soms ook door vogels, die in de uitgebloeide hoofdjes 
komen, om vruchten te eten, maar er dan ook vele aan hun lichaam mee- 

nemen, welke later weer loslaten. Bij sommige Compositae, meest met 
vruchten zonder vruchtpluis, zijn deze zeer klein en worden dan ook door 
den wind verspreid. 

Voorkomen der Compositae. Evenals bij andere plantenfamiliën geldt 

ook hier, dat er verschillende soorten zijn, die niet alleen beperkt blijven 
tot de hier genoemde groeiplaatsen, maar dat b.v. de hier als in weiden 
voorkomende soorten opgegeven soms ook op drogere, grazige plaatsen of 

in moerassen voorkomen. Als meer algemeene soorten, die in bosschen en 
op andere beschaduwde plaatsen voorkomen, noemen wij hier Solidago virga 

aurea, Gnaphalium silvaticum, Doronicum Pardalianches, Senecio silvaticus 

en Fuchsii, Serratula tinctoria, Centaurea nigra, Lactuca muralis, Hieracium 

murorum, vulgatum, laevigatum met 4. tridentatum, silvestre en umbellatum 

(de laatste ook op meer open plaatsen). 
In weiden en op grasgronden behooren te huis Bellis perennis, Achillea 

Millefolium, Chrysanthemum Leucanthemum, Cirsium oleraceum en anglicum, 

Senecio Jacobaea (ook op droge plaatsen), Centaurea Jacea, Tragopogon 
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pratense, Leontodon autumnalis en hastilis, Taraxacum officinale, Hypochoe- 
ris radicata en glabra, Crepis biennis en Hieracium pratense, terwijl op 

hoogen, veenachtigen grond Arnica montana een der typische planten ís. 
In moerassen, op veengrond, ook aan de oevers van wateren groeien: 

Eupatorium cannabinum, Petasites officinalis, Tussilago Farfara (ook op 
droge plaatsen), Pulicaria vulgaris en dysenterica, Inula britannica, Achillea 
Ptarmica, Aster salicifolius, Gnaphalium uliginosum en luteo-album, Bidens 
tripartitus en cernuus, Senecio aquaticus, erraticus, paluster, fluviatilis en 

paludosus, Cirsium palustre, Carduus crispus, Thrincia hirta, Sonchus 

paluster en Crepis paludosa. Als bewoners van zilte gronden moeten ver- 

meld worden Aster Tripolium en Artemisia maritima. 
Op droge plaatsen komen voor Erigeron acer en canadensis, Filagosoorten, 

Antennaria dioica, Artemisia campestris, Absinthium en vulgaris, Helichrysum 
arenarium, Inula vulgaris, Chrysanthemum vulgare, Lappasoorten, Senecio 
erucifolius en viscosus, Anthemis tinctoria, Carduus nutans, Cirsium arvense 

en lanceolatum, Onopordon, Carlina, Centaurea Scabiosa, Cichorium 

Intybus, Hieracium Pilosella, Auricula, umbellatum, Lactuca perennis, Picrís 
hieracioides, Lampsana communis, Crepis tectorum en virens. 

Als ruderaalplanten en akkeronkruiden moeten genoemd worden Senecio 
vulgaris, Galinsoga parviflora, Anthemis arvensis en Cotula, Matricaria 

Chamomilla en inodora, Chrysanthemum segetum, Centaurea Cyanus, 
Arnoseris minima, Sonchus arvensis en asper. 

Tabel tot het determineeren der geslachten der Compositae. 

A. Bloemkroon der randbloemen lintvormig, meestal een duidelijk lint vormend, die der 

schijfbloemen buisvormig. 

a. Kelkzoom, althans die der middelste bloemen een haarkroon vormend. Bloem- 

bodem zonder strooschubben. 
aa. Stengel met schubben bezet. Bloemen vóór de bladen verschijnend. Om: 

windselbladen in 2 rijen. 

aaa. Stengel met 1 bloemhoofdje. Randbloemen vrouwelijk, de schijfbloemen 

tweeslachtig. Bloemkroon geel . . ... . … Taussilago blz. 403. 
bbb. Stengel met veel bloemhoofdjes, in trossen. Bloemkroon purper of wit. 

Petasites blz. 401. 

bb. Stengel niet met schubben bezet. Bloemen na de bladen verschijnend. 
aaa. Straalbloemen wit, rood of blauw (of ontbrekend), nooit geel. 

a. Omwindselbladen in vele rijen, elkaar dakpansgewijze bedekkend. 

aa. Straalbloemen in 1 rij, lintvormig, wit, rood, blauw of lila. 

Aster blz. 353. 

PP. Straalbloemen in meer rijen, zeer smal lijnvormig, bijna draad- 
vormig, lila of witachtig . . . . . . . Erigeron blz. 357. 

P- Omwindselbladen in 1-3rijen, elkaar niet dakpansgewijze bedekkend, 

even lang of de buitenste een afzonderlijk omwindsel vormend. 

aa, Hoofdjes alleenstaand, groot. Kelkzoom van alle vruchten dubbel, 

die der buitenste strooschubachtig . . Callistephus blz. 353. 

PP. Hoofdjes in schermvormige trossen, gemiddeld van grootte. 

Kelkzoom der binnenste vruchten dubbel, de buitenste rij uit 

korte borstels bestaand …. . . . Erigeron (annuus) blz. 358. 

bbb. Straalbloemen geel of oranje. 

a. Omwindselbladen elkaar dakpansgewijze bedekkend. 

aa. Straalbloemen meest 5-8. Helmknopjes aan den voet zonder 

aanhangsel . . .. . … … « Solidago blz. 350. 

PP. Straalbloemen talrijk. Hemddents aan SE voet in 2 borstels 
uitloopend. 

aaa. Kelkzoom enkelvoudig, uit een rij ruwe haren bestaand. 

Inula blz. 368. 
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PPP. Kelkzoom dubbel, de buitenste kort, tot een borstel- 
vormig ingesneden kroontje vergroeid. Pulicaria blz. 370. 

f. Omwindselbladen in 1-3 rijen. 

aa. Omwindselbladen in 2-3 rijen. Hoofdjes groot, alleenstaand. 

aaa. Bladen verspreid. Omwindsel half bolvormig of tamelijk 

vlak. Buitenste vruchten zonder haarkroon. 

Doronicum blz. 405. 

£pp- Bladen tegenoverstaand. Omwindsel rolrond. Alle vruchten 
met haarkroon. . . . ter 4003 Ärnicablzer406s 

Omwindselbladen in 1 rij, soms aol een 2e rij korte blaadjes 

aan den voet, aan den top vaak zwartachtig. Straalbloemen 

soms omgerold (of geheel ontbrekend). Hoofdjes klein of vrij 

groot, in pluimen of schermvormige trossen. Senecio blz. 407. 

Dn Bp. 

Kelkzoom niet uit haren bestaand. 

aa. 

Db. 

CC. 

Bladen in een wortelroset. Stengel met 1 hoofdje. Omwindselbladen in 2 

rijen, even lang. Bloembodem zonder strooschubben. Straalbloemen wit 
(soms rood). . … …s … Bellissblzes51ë 

Bladen tegenoverstaand. Omwindselbladen in fi of meer rijen. Bloembodem 

met strooschubben. Hoofdjes vrij groot of klein. 

aaa. Straalbloemen geel of geelbruin, soms ontbrekend. Omwindselbladen 

alle evenlang of ORS Kelkzoom uit 2-4 naalden met weerhaken 

bestaand . .… . … Bidens blz. 378. 

bbb. Straalbloemen wit, meen aj  Hoofdjes- klein. Omwindselbladen in 1 rij. 

Kelkzoom strooschubachtig ve ete te es et Galinsoganbizass io 

Bladen verspreid, althans de bovenste. 

aaa. Straalbloemen wit of rose. Omwindselbladen elkaar dakpansgewijze 

bedekkend. 

a. Bloembodem zonder strooschubben. Omwindselbladen met duidelijk 

vliezigen rand. 

aa. Omwindselbladen in weinige rijen, tamelijk wel evenlang. 

Bladen dubbel tot drievoudig vindeelig, met lijnvormige of 

bijna draadvormige slippen … . . . … . Matricaria blz. 387. 

PP. Omwindselbladen ín vele rijen, de buitenste korter. Bladen 

ongedeeld of vindeelig of gevind-vindeelig met langwerpige of 

lancetvormige slippen. …. … . … … Chrysanthemum blz. 390. 

Bloembodem met strooschubben bezet. 

aa. Lint der straalbloemen rondachtig, wit. Schijfbloemen wit- 

achtig. Vruchten niet of zeer smal gevleugeld. Hoofdjes klein 

of vrij groot, schermachtig . . . . . . .- Achillea blz. 384. 

pp. Lint der straalbloemen langwerpig, wit of geel. Schijfbloemen 
geel. Hoofdjes grooter, alleenstaand. Vruchten niet of zeer 

smal gevleugeld. Omwindsel half bolrond of vlak. 

Anthemis blz. 380. 

bbb. Straalbloemen geel, zelden tot bruinachtig. 

«a. Hoofdies groot tot klein. Stengel lager dan 1 M. 

aa. Bloembodem zonder strooschubben. 

aac. Omwindselbladen elkaar dakpansgewijze bedekkend met 

duidelijk vliezigen rand. Alle-bloemen vruchtbaar. 

Chrysanthemum (segetum) blz. 391. 

ÊPP- Omwindselbladen in 2 rijen, zonder vliezigen rand. 
Alleen de randbloemen vruchtbaar, vrouwelijk. Vruchten 

gekromde -_ … … … Calendula blz. 416. 

Pp- Bloembodem met anteWormse of borstelvormige strooschub- 

ben bezet. 

aaa. Omwindselbladen elkaar dakpansgewijze bedekkend. 

Á. Bladen meest dubbel vindeelig. Kelkzoom ontbre- 

kend. Plant groen. ‘Anthemis (tinctoria) blz. 381. 

AA. Bladen ongedeeld. Kelkzoom uit getande schubben 
bestaand, een kroontje vormend. Hoofdjes groot. 

Buphthalmam biz. 371. 
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AAA. Bladen zeer sterk ingesneden. Plant viltig. Bloem- 

hoofdjes klein . . Achillea (tomentosa) blz. 385. 

PPP. Omwindselbladen in 1 rij, vrij. Kelkzoom ontbrekend. 
Straalbloemen geel. Plant pekachtig riekend. 

Madia blz. 377. 

P __Hoofdjes zeer groot. Stengel 1-2 M hoog. 

aa. Bloembodem vlak of gewelfd. Omwindselbladen elkaar onregel- 

matig dakpansgewijze bedekkend. Kelkzoom uit 2-4 strooschub- 

achtige, afvallende blaadjes bestaand . . Helianthus blz. 377. 

pp. Bloembodem kegelvormig tot rolrond. Omwindselbladen in 2 

rijen. Kelkzoom een korten, getanden rand vormend. 

Radbeckia blz. 375. 

B. Bloemkroon van alle bloemen buis- of trechtervormig, die der randbloemen soms 

draadvormig. 

a. Kelkzoom níet uit haren gevormd. 

aa. 

Db. 

Bloemen groenachtig. Helmknopjes vrij of bijna vrij. 

aaa. Helmknopjes geheel vrij. Plant eenhuizig. Bloemen groenachtig. 

Vrouwelijke bloemen 1 of 2 bijeen in een gemeenschappelijk, stekelig 

tot een schijnvrucht uitgroeiend omwindsel besloten. Mannelijke bloemen 

talrijk, in hoofdjes. 

a. Omwindsel der mannelijke bloemen veelbladig, dat der vrouwelijke 

gesloten, met 2 bloemen er in. Bladen gaaf of gelobd. 

Xanthium blz. 373. 

#- Omwindsel der mannelijke bloemen veeldeelig, dat der vrouwelijke 

komvormig, met 1 bloem er in. Bladen dubbel vindeelig. 

Ambrosia blz. 372. 

bbb. Helmknopjes iets vergroeid. Buitenste bloemen vrouwelijk, zonder 

bloemkroon. Bloemkroon der schijfoloemen zwartachtig groen. 

Iva biz. 375. 

Bloemen niet groenachtig. Helmknopjes tot een buis vergroeid. 

aaa. Hoofdjes in schermvormige trossen, in pluimen of trossen. 

«a. Hoofdjes pluim- of trosvormig, zeer klein (nauwelijks tot 5 mM 

breed), bol- of eirond. Bloembodem kaal of dicht behaard. Vruchten 

omgekeerd eirond. Bloemen geel, rood- of bruinachtig. 

Artemisia blz. 395. 

3. Hoofdjes in vlakke, schermvormige trossen, half bolrond (meer dan 

5 mM breed). Bloembodem naakt. Bloemen goudgeel. 

Chrysanthemum blz. 390. 

bbb. Hoofdjes alleenstaand aan den top des stengels of der takken. 

«. Bloembodem kaal. Bloemen geel. Bladen verspreid. 

aa. Bloembodem kegelvormig, hol. Vruchten iets samengedrukt, 

ongesteeld. Bladen dubbel tot drievoudig vindeelig. 

Matricaria blz. 387. 

öp. Bloembodem bijna vlak. Vruchten der randbloemen bladachtig , 

vlak, gesteeld. Hoofdjes klein. Bladen vinspletig. Stengel 

Hegend,n 5 san. . … « …. Cotula blz. 395. 

Pp. Bloembodem met siknasthutihen ee harsteld bezet. Bladen tegen- 

overstaand of verspreid. 

aa. Omwindselbladen in 1 of 2 rijen. Bladen tegenoverstaand. 

aaa. Omwindselbladen in 2 rijen, de-buitenste afstaand. Kelk- 

zoom uit 2-4 naalden met weerhaken bestaand. Bloem- 
bodem vlak . . . .… . … … … Bidens blz. 378. 

#5p. Omwindselbladen in een . meest 5. Kelkzoom stroo- 
schubachtig. Bloembodem kegelvormig. Hoofdjes klein. 

Galinsoga blz. 376. 

Bô. Glawihbeeibiaden elkaar dakpansgewijze bedekkend. Bladen 

verspreid. 

aaa. Bloemen rood of blauw. Randbloemen vrouwelijk of 

geslachtloos. 
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Á. Randbloemen meest grooter, trechtervormig, ge- 

slachtloos. Kelkzoom uit korte haren bestaand of 

geheel ontbrekend. . . . . Centaurea blz. 433. 

AA. Randbloemen nauwelijks grooter, 2-lippig of 5- 
tandig, vrouwelijk, meest onvruchtbaar. Kelkzoom 

uit 5-10 strooschubachtige blaadjes gevormd of (bij 

de randbloemen) bijna ontbrekend. Omwindsel- 

bladen droogvliezig of de binnenste langer, stralend. 
Xeranthemum biz. 418. 

ppp. Bloemen oranje, ten slotte donker. Buitenste omwindsel- 
bladen bladachtig, stekelig gêtand. Hoofdjes vrij groot 
(2-3 cM breed of nog breeder). Kroonbuis der middelste 

bloemen draadvormig … . . . … Carthamus blz. 440. 

Kelkzoom een duidelijke haarkroon vormend. 

aa. Stengelbladen niet stekelig, hoogstens scherp gezaagd. 

aaa. Bloembodem zonder strooschubben. 

a, Bladen gedeeld. Omwindselbladen elkaar dakpansgewijze bedek- 

kend of in een rij staand. 

aa. Bladen tegenoverstaand, althans de onderste. Omwindselbladen 

elkaar dakpansgewijze bedekkend. Hoofdjes 5- of 6-bloemig. 

Bloemkroon:rood … . … > … … … … „ Eupatorium blz. 349; 

pp. Bladen verspreid. Omwindselbladen in een rij, aan den top 

meest zwart, aan den voet met eenige andere een buitenkelk 

vormend. Bloemkroon geel. . . . . … … Senecio blz. 407. 

Bladen ongedeeld, wortelstandig, na de bloemen verschijnend. 

Bloemhoofdjes in trossen . . … ‚ … … … Petasites blz. 401. 

Bladen ongedeeld, verspreid. Omwindselbladen elkaar dakpans- 

gewijze bedekkend, de buitenste langzamerhand korter. 

aa. Omwindselbladen min of meer droogvliezig of wollig. Wit- of 

grijsviltige planten. 

aaa. Hoofdjes in doorsnede 5-kantig. Buitenste omwindsel- 

bladen althans aan den voet kruidachtig, wollig, de 

binnenste droogvliezig. Bloemkroon geelachtig wit. 
Filago blz. 360. 

PPP. Hoofdjes in doorsnede rond. Omwindselbladen droog- 

vliezig, soms ten deele wollig, meest gekleurd en kaal. 

Á, Planten 2-huizig. Hoofdjes der mannelijke plant met 

buisvormige, 5-tandige bloempjes, die der vrouwe- 

lijke plant met draadvormige bloemen. Omwindsel- 

bladen wit of rose. 

CQ. Plant met uitloopers. Stengel niet vertakt. Wor- 

telbladen spatelvormig. Antennaria blz. 363. 

OO. Plant zonder uitloopers. Stengel vertakt. Bla- 

den lijnvormig . . . . Anaphalis blz. 363. 

AA. Planten niet tweehuizig. Tweeslachtige en vrouwe- 

lijke bloemen in hetzelfde hoofdje. 

CJ. Randstandige vrouwelijke bloemen in verschei- 
den rijen. Omwindselbladen bruinachtig of 

geelachtig wit. Bloemkroon geelachtig wit. 
Guaphalium blz. 364. 

OO. Randstandige vrouwelijke bloemen in een rij 
of ontbrekend. Omwindselbladen en bloem- 

kronen geel tot oranje. Helichrysum blz. 367. 

PP. Omwindselbladen kruidachtig, groen of groenachtig, niet wollig. 

aac, Bloemkronen geel. 

A. Randbloemen vrouwelijk, 3-tandig. Schijfbloemen 
2-slachtig, 5-tandig. Bladen lancetvormig tot eirond. 

Inula blz. 368. 

AA. Alle bloemen 2-slachtig, 5-tandig. Stengelbladen 

lijnvormig. . . … . . Aster (Linosyris) blz. 354. 
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PBP. Bloemkroon witachtig of lila. Randbloemen vrouwelijk. 
Bladen langwerpig- tot lijn-lancetvormig. Erigeron blz. 357. 

bbb. Bloembodem met strooschubben of borstels bezet. Omwindselbladen 
elkaar dakpansgewijze bedekkend. Bloemkroon purper of blauw, zeld- 

zamer geel. 

a. Randbloemen meest grooter, trechtervormig , geslachtloos. 

aa. Omwindselbladen met een vliezig aanhangsel of met een stekel. 
Kelkzoom korter of ontbrekend. . . . . Centaurea blz. 433. 

Omwindselbladen zonder vliezig aanhangsel of stekel. Vrucht- 

pluis uit 2 rijen haren bestaand, de buitenste rij zwart, de 

binnenste 2!/, maal zoo lang als het vruchtje. 

Crupina blz. 431. 

PP. 

Randbloemen niet grooter. Bloemkroon purper. 

aa. Omwindselbladen aan den top niet haakvormig gekromd. Haren 

der haarkoon afzonderlijk afvallend, niet vergroeid. Vruchten 

samengedrukt . ... . … … „ Serratula blz. 432. 

PP. Omwindselbladen aan den En (soms behalve de binnenste) 
haakvormig gekromd. Vruchten samengedrukt, 4-kantig. Bla- 

den ongedeeld. . . … . … … Lappa blz. 419. 

bb. Stengelbladen stekelig getand. Omwindselbladen meest met stijve, stekende 

punten, elkaar dakpansgewijze bedekkend. 

aaa. Bloemkroon geel tot witachtig, niet purper. 

a. Binnenste omwindselbladen stralend, geelachtig of wit, vliezig, de 

buitenste bladachtig. Haren der haarkroon gevind, aan den voet 

tot strooschubachtige blaadjes vergroeid. Vruchten behaard. 

Carlina blz. 418. 

f. Binnenste en buitenste omwindselbladen bladachtig, bleek. Kelk- 

zoom uit gevinde haren bestaand. Bloemkroon bleekgeel. 
Cirsium (oleraceum) blz. 428. 

y. Binnenste omwindselbladen in een vindeeligen, de buitenste in een 

enkelvoudigen doorn uitloopend, breed, bladachtig. Randbloemen 

3-spletig, onvruchtbaar, kleiner dan de andere. Kelkzoom in 3 rijen, 

de buitenste rij schotelvormig, de middelste langborstelig, de bin- 

nenste kort, klierborstelig . . . . . . . …. .… … Cnicus blz. 440. 

bbb. Bloemkroon purper. 

a. Bloembodem diep gegroefd, vleezig, de randen der groeven franje- 

achtig getand. Haren der haarkroon gewimperd, roodachtig. Vruchten 

bijna vierkant . . . … . « … … Onopordon blz. 432. 

f- Bloembodem niet diep Rege. slee 

aa. Bladen wit gevlekt, groot. Buitenste omwindselbladen met blad- 

achtige aanhangsels. Haren der haarkroon getand. Helmdraden 

vergroeid. Bloemkroon purper … . . . . Silybum blz. 430. 

Pp. Bladen niet wit gevlekt. Helmdraden vrij. 

aaa. Haren der haarkroon enkelvoudig, getand. 
Carduus blz. 422. 

PPP. Haren der haarkroon gevind . . . . Cirsium blz. 425. 

€. Bloemkroon van alle bloemen lintvormig. 

a. Kelkzoom niet uit haren bestaand, als een korte, vliezige of schubvormige rand 

aanwezig of onduidelijk. Omwindselbladen kruidachtig, groen. 
aa. Omwindselbladen in 1 rij. Bloemkroon geel. 

aaa. Stengel niet bebladerd. Omwindselbladen 16-20, na den bloeitijd samen- 

neigend. Kelkzoom duidelijk. Vrucht 10-ribbig . . Arnoseris blz. 443. 
bbb. Stengel geheel bebladerd. Omwindselbladen S-10, na den bloeitijd 

rechtopstaand. Kelkzoom onduidelijk. Vrucht 20-ribbig. 
Lampsana blz. 442. 

bb. Omwindselbladen in 2 rijen, de buitenste afstaand, de binnenste rechtopstaand. 
Kelkzoom uit afzonderlijke schubbetjes bestaand. Bloemkroon meest blauw. 

Cichorium bliz. 441. 

b. Kelkzoom, althans die der middelste bloemen, een haarkroon vormend. 
aa. Haren der haarkroon (ten minste ten deele) vedervormig, d.i. van zijhaartjes 

voorzien. 
. 
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aaa. Bladen in een wortelroset. 

a. Kelkzoom der randbloemen een korten, veelspletigen zoom vormend. 

Omwindselbladen zwart gerand. Bloemkroon der buitenste bloemen 

van onderen grijsblauw gestreept . . . . . . Thrincia blz. 443. 

p£. Kelkzoom van alle bloemen uit haren bestaand. 

aa. Bloembodem met kleine, smalle schutblaadjes (strooschubben) 

bezet. Vruchten gesnaveld of de randstandige ongesnaveld. 

Omwindselbladen elkaar dakpansgewijze bedekkend. 

Hypochoeris blz. 451. 
fp. Bloembodem zonder strooschubben. 

aaa, Vruchten kort -gesnaveld. Bloemstelen vaak met ver- 

spreide schubben bezet . . . . . Leontodon blz. 444. 

PPP. Vruchten lang gesnaveld (kelkzoom daardoor gesteeld). 

Buitenste omwindselblaadjes groot, meest in een krans 

van 5. At mnd a 4  Helminthiashiz aen 

bbb. Bladen aan den stengel verdeeld. 

a. Omwindselbladen in 1 of 2 rijen, aan den voet vergroeid, evenlang. 

Vrucht met gekartelde ribben, meest langgesnaveld, aan den voet 

zonder knobbels a ee Lragopogoniblz448s 

f. Omwindselbladen elkaar dakpansgewijze bedekkend, vrij. Vrucht 

niet of kort gesnaveld. 

aa. Vruchten zeer kort gesnaveld. Bladen ongedeeld, getand. 

Picris blz. 446. 

Pp- Vruchten naar boven wat versmald, aan den voet met een 
korten knobbel. Bladen ongedeeld . . Seorzonera blz. 450. 

Haren der haarkroon niet vedervormig. 

aaa. Vruchten in een langen snavel versmald (kelkzoom daardoor gesteeld). 

a. _Hoofdjes arm(5-15-)bloemig. Stengel bebladerd. 

aa. Snavel der vruchten aan den voet zonder schubben. Omwind- 

selbladen talrijk, elkaar dakpansgewijze bedekkend. 

Lactuca blz. 456. 

PÛ. Snavel der vruchten aan den voet met 5 kraakbeenige schubben 

omgeven. Omwindselbladen 8, met kleinen buitenkelk. 

Chondrilla blz. 455. 

Pp. Hoofdjes veelbloemig. 

aa. Stengel glanzend, hol, met 1 hoofdje. Vruchten langgesnaveld. 

Snavel aan den voet door spitse knobbels omgeven. 
Taraxacum blz. 452. 

bp. Stengel niet glanzend. Vruchten gesnaveld. Buitenste om- 

windselblaadjes korter, meest een afzonderlijk omwindsel vor- 

menderat san AEN rine ne JOE PEREZ 

bbb. Vruchten afgeknot of iets versmald. 

a. Bloemen geel of oranje. 

aa, Vruchten sterk samengedrukt. Omwindsel eirond of bijna 

kegelvormig. Bladen met stekelig getanden rand. 

Sonchus blz. 459. 

fp. Vruchten niet of weinig samengedrukt. Bladen niet stekelig 

getand. 

aaa. Buitenste omwindselbladen korter, meest een afzonderlijk 

omwindsel vormend. Vruchten rolrond, naar boven ver- 

smald of iets gesnaveld . . . . . . Crepis blz. 462. 

PPP. Buitenste omwindselbladen meest geen afzonderlijk om- 

windsel vormend. Vruchten bijna rolrond, van boven 

afgeknot, van onderen versmald. . Hieracium blz. 467. 

Pf. Bloemen purper of blauw, zelden wit. 

aa. Hoofdjes 5-bloemig. Bloemen in 1 rij, purper. Omwindsel- 

bladen 6-8, de buitenste zeer kort. Vruchten cylindrisch. 

Prenanthes blz. 455. 

PP. Hoofdjes veelbloemig. Bloemen in meer rijen, blauw. Omwind- 

selbladen talrijk. Vruchten samengedrukt. Malgedium blz. 459. 
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1. Eupatórium *) L. 

E. cannabinum®) L. Leverkruid (fig. 422). 

Deze plant is min of meer kort behaard en heeft een krachtigen, kruipen- 
den, vertakten wortelstok en een rechtopstaanden, al of niet vertakten, 

gevulden, boven hoekigen, soms roodachtigen stengel. De bladen zijn 
tegenoverstaand, kort gesteeld, grof gezaagd, 
van onderen klierachtig, meest 3(-5)-deelig met 
lancetvormige, spitse slippen, de bovenste, zel- 
den ook de lagere zijn langwerpig-lancetvormig, 
ongedeeld. 

De bloemen vormen kleine, 5-7-bloemige, 
langwerpig-cylindrische hoofdjes, die tot dichte, 
schermvormige pluimen vereenigd zijn. Het om- 
windsel bestaat uit weinig blaadjes, die los 
dakpansgewijze liggen, de binnenste omwindsel- 
bladen zijn vliezig, langwerpig-lancetvormig, 
stomp, de buitenste ovaal. De algemeene bloem- 
bodem is naakt. De bloemen zijn alle buisvor- Eupatorium cannabinum 

mig en hebben een kelkzoom uit een rij van Fig. 22, 
haren bestaand, een vuilrose, zelden witte bloemkroon, waarvan de buis 

geleidelijk in den trechtervormigen zoom overgaat. De vruchtjes zijn korter 
dan de haarkroon. 9-15 dM. 2. Juli—September. 

De plant riekt aromatisch, naar appels. 

Biologische bijzonderheden. De hoofdjes zijn wel armbloemig en klein, 
doch door het vereenigd zijn tot grootere E | 
bloeiwijzen vallen zij toch op, vooral ook 
doordat de ver uitstekende stempels wit van 
kleur zijn en de omgeving der hoofdjes 
rood is. 

De bloemen der hoofdjes openen zich in 
den loop van 5-8 dagen na elkaar, zoodat 
tegelijk oudere en jonge bloemen open zijn. 
De stijlen zijn hier anders dan bij de andere 
Compositae, daar zij tot de helft hunner 
lengte gespleten zijn (fig. 423) en de takken 
dragen alleen aan den voet het stempel- 

weefsel, terwijl de rest tot aan het vrije 
einde dicht met korte borstels bezet is. Zoo- 
lang de stijltakken in de buis der helmknopjes Fig. 423. 
zitten, liggen zij tegen elkaar, dit is ook nog Een bloem van Eupatorium cannabi- 

Heb geval in ‘het begin vanden tijd, dat zij Gee ee Eee en 
er uitsteken. Bij het naar boven groeien ‚Van ab is et en 
dier takken hebben de haren het stuifmeel bekleed, van b—e rondom met veeg- 

uit de buis geborsteld en zij zijn dus aan den "ren Pezen 
top met stuifmeel bedekt, dat o.a. door insecten weggehaald wordt. Zoo 

1) Naar Eupator, den bijnaam van den beroemden koning Mithridates van Pontus. Die 

naam is reeds door Plinius gebruikt. Eigenlijk heette de plant Eupatoria en werd daar- 
mede bedoeld de tegenwoordige Agrimonia Eupatoria, waarmede deze plant alleen den 
bitteren smaak gemeen heeft. 2) cannabinum — hennepachtig. 
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spoedig zij uiteen gaan wijken en onder een hoek van 40° à 50° gaan staan, 
gaan zij elkaar kruisen, het stuifmeel komt bij de wrijving vrij en valt op 
het stempelweefsel. Ook raken de stijltakken wel de stempeloppervlakten 
van naburige bloemen en geven daaraan stuifmeel af. ls dus in het begin 
alleen kruisbestuiving door insecten mogelijk, zoo volgt daarna spontane 
zelfbestuiving met zelf- en kruisbestuiving door insecten, terwijl eindelijk 
kruisbestuiving van naburige bloemen plaats heeft. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in geheel Europa 
aan waterkanten en op moerassige plaatsen op allerlei gronden voor en is. 

bij ons algemeen. Zij is een bekend volksgeneesmiddel tegen malaria. 
Daartoe worden de bladen als thee getrokken, het aftreksel smaakt bitter. 

Volksnamen. De naam leverkruid wordt in Utrecht, de Duinstreek en op: 
Walcheren gebruikt, in West-Friesland heet zij koninginnekruid, in Zuid- 
Limburg hommelskruid, op Schouwen en Tholen jeneverbloem en jeneverkruid. 

2. Solidágo!) L. Gulden roede. 

Straalbloemen lintvormig, weinig talrijk (5-10), vrouwelijk, in een rij 
staand, zoowel als de schijfbloemen meest goudgeel. Omwindselbladen in 
meer rijen. Algemeene bloembodem met groeven. Vruchten aan weers- 
zijden versmald. Hoofdjes tamelijk klein. 

Tabel tot het determineeren der soorten van het geslacht Solidago. 

A. Hoofdjes in rechtopstaande, niet naar eene zijde gekeerde trossen. S. Virga aurea blz. 350. 
B. Hoofdjes (vrij wat kleiner) in wijd afstaande, aan den top vaak teruggebogen, naar 

eene zijde gekeerde trossen, die aan den top van den stengel meest pluimvormig opeen- 

gehoopt zijn. Stenge! kort behaard. Bladen 3-nervig, langwerpig-lancetvormig tot 

lancetvormig . S. canadensis blz. 351. 

S. Virga auréa®) L. Gulden roede (fig. 424). 
Deze plant is kaal of iets behaard. Zij heeft een korten wortelstok, 

waaruit een rechtopstaande, naar boven meest 
vertakte, los bebladerde stengel komt. De wor- 
telbladen zijn alle in een langen, gevleugelden 
steel versmald, ovaal, stomp, gezaagd, de 
onderste stengelbladen zijn gevleugeld gesteeld, 
langwerpig-elliptisch, spits, gezaagd, de boven- 
ste zijn bijna zittend, lancetvormig, spits en 
bijna gaafrandig. 

De hoofdjes staan in bebladerde trossen, die 
samen een langwerpige pluim met rechte takken 
vormen. Het omwindsel is omstreeks 6 mM lang, 
is bijna rolrond-langwerpig, de blaadjes er van 
liggen dakpansgewijze, zijn lijn-lancetvormig 
breed vliezig gerand, stomp. De straalbloemen 
zijn geel, zelden geelachtig wit, 8-12 in getal „ 

vrouwelijk, langer dan het omwindsel en hebben een haarkroon, die meest 
iets langer dan de bloemkroonbuis is. De linten dier straalbloemen zijn 
lijnvormig-langwerpig, langer dan het omwindsel. De schijfbloemen zijn 
geel, trechter-klokvormig, 5-tandig, 2-slachtig, de bloemkroon is langer 

Solidago Virga aurea 

Fig. 424. 

1) van het Latijnsche solidare: helen. Waarschijnlijk werd hiermede vroeger een ander 

geslacht bedoeld. 2) Virga aurea = gouden roede. 
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dan de haarkroon. De vruchtjes zijn langwerpig-omgekeerd eirond, iets 
fijn behaard, zij staan op een schijfvormigen vruchtbodem, die van putjes 
voorzien is met iets ingescheurde randen. 15-90 cM. 2. Juli—Herfst. 

Biologische bijzonderheden. De bouw der stijltakken is bij deze soort 
eenigermate als bij Eupatorium, in zooverre als ook hier alleen het onderste 
deel van deze van stempelpapillen is voorzien en het bovenste deel van 
veegharen. Deze laatste hebben weer het stuifmeel uit den koker der helm- 
knopjes geborsteld en geven het aan bezoekers af, die het misschien in 
oudere bloemen, waar de stempelvlakten meer open liggen (de stijltakken 
wijken hier niet wijd uiteen) aan de stempelpapillen afgeven. Natuurlijk 
kan door neervallend stuifmeel ook spontane zelfbestuiving optreden. 

Als zich de buitenste rij der schijfbloemen opent en het stuifmeel daaruit 
geschoven wordt, neigen zich die bloemen iets naar buiten, zoodat het 

stuifmeel, dat op de buis ligt, op de stempels kan vallen der randbloemen, 
die al uitstaan en zoo heeft dus kruisbestuiving der buitenste bloemen door 
de binnenste plaats. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in geheel Europa 
in droge bosschen en in heuvelachtige streken voor en is bij ons vrij 
algemeen. 

Volksnamen. De plant is in den Achterhoek van Gelderland bekend onder 
den naam gouden kettingen, in Utrecht als gul- 
den roede, in Zuid-Holland als heidensch won- 

derkruid. 

S. eanadénsis ') L. Kanadeesche guldenroede 
(fig. 425). 

Deze plant heeft een sterk vertakten wortelstok met vele 

rechtopstaande, dichtbebladerde, vrij dicht kortbehaarde 
stengels. De bladen zijn langwerpig-lancetvormig tot lan- 

cetvormig, toegespitst, scherp gezaagd, behaard of kaal, 

de bovenste gaafrandig. De hoofdjes zijn klein en staan 
in teruggebogen, naar eene zijde gekeerde trossen, die 

een groote, iets overgebogen pluim vormen. De omwind- 

selbladen zijn 2-4 mM lang, zeer ongelijk, lancetvormig, 

stomp. De bloemen zijn goudgeel. Het lint der straal- 

bloemen is zeer kort, omstreeks zoo lang als de schijf- 

bloemen. 6-12 dM. 4. Augustus—October. 

Voorkomen. De plant behoort thuis in Virginië en 

Canada en wordt bij ons als sierplant gekweekt. Zij is bij Oosterbroek, Brummen en 
Wijlre verwilderd gevonden. 

Solidago canadensis 

Fig. 425. 

3. Béllis®) L. 

B. perénnis®) L. Madeliefje (fig. 426). 
Deze plant heeft een korten wortelstok, waaruit een onbebladerde stengel 

komt met 1 hoofdje, die evenals de gewimperde bladen en het omwindsel 
verspreid behaard is. De bladen staan in een wortelroset, zijn spatelvormig, 
stomp, van voren vaak verwijderd gekarteld- getand, l-nervig, plotseling 
in een breeden steel versmald. 

De hoofdjes zijn vrij groot (circa 2 cM in middellijn) en staan alleen en 
eindelings. Het omwindsel is half bolrond en bestaat uit 2 rijen van onge- 
lijke blaadjes, die lancetvormig, kruidachtig, van voren gewimperd, meest 

1) canadensis — Kanadeesch. 2) van het Latijnsche bellus: lief, fraai. 

9) perennis —= overblijvend. 
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afgerond en stomp zijn. De algemeene bloembodem is kegelvormig (fig. 
426), van kleine knobbeltjes voorzien. De straalbloemen zitten in 1 rij, 

zijn lintvormig, vrouwelijk, wit, van onderen vaak 
purper, langer dan het omwindsel, de schijfbloemen 
zijn geel, buisvormig, 2-slachtig. De vruchtjes zijn 
klein, geelbruin, omgekeerd eirond (fig. 426), 
samengedrukt, behaard, zonder ribben of haar- 
kroon, stomp. 2,5 cM—15 cM. 2. 

Bloeit bijna het geheele jaar door. 

Biologische bijzonderheden. De bloemhoofdjes 
buigen zich bij regen met de vlakte naar beneden, 
zoodat het omwindsel en de straalbloemen zich dan 
boven bevinden en het stuifmeel dus tegen regen 

heen beschut is. Ook neigen zich des avonds en bij 
hips. regen de randbloemen over het midden van het 

hoofdje. Vaak zijn de straalbloemen aan de buitenzijde door anthocyaan 
rood gekleurd, zoodat dan het gesloten hoofdje geheel rood lijkt. Of de 
omzetting van het licht, dat er des morgens opvalt, in warmte door die 
roode kleurstof, beteekenis heeft voor het openen van het hoofdje, is wel 

waarschijnlijk. Die roode kleur wordt vooral in den winter en het voorjaar 

waargenomen bij dan bloeiende hoofdjes. 
De hoofdbloeitijd dezer plant valt omstreeks Mei, maar aan uitloopers 

ontstaan knoppen en vaak herfstbloemen, die vaak tot diep in den winter 

blijven bloeien en soms nog in Februari en Maart verder bloeien. 
Wat de inrichting der bloemen met het oog op de bestuiving betreft, valt 

op te merken dat de stijl, bij het naar boven groeien, het stuifmeel ten 

deele uit den meeldraadkoker drukt, doch dat ook een deel er van aan de 

veegharen aan den top der stijltakken blijft zitten. Daaronder zitten aan 
die takken de stempelpapillen. Wat omtrent de bestuiving bij Solidago is 
gezegd, geldt ook hier in hoofdzaak. 

De stijlen der vrouwelijke bloemen hebben geen veegharen. 
Na de bevruchting trekken zich de stijltakken weer in het klokje der 

bloemkroon bij de schijfbloemen terug. 
De vruchten zijn klein en worden door den wind verspreid. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in geheel Europa 
op grazige plaatsen voor en is bij ons zeer algemeen. 

Volksnamen. In Friesland is de plant bekend als fenne (weiland)bloem, 
lamkeblom, schepfleur, tuintjesbloem, in Groningen als landjebloem (ook 

in Friesland), meliefke (ook op Walcheren), vennebloem, lentebloempje, in 
Friesland, de Noord-Betuwe en op Schouwen als koebloempje, in Friesland 

en op de Zuid-Hollandsche en Zeeuwsche eilanden als koeienbloem, in 

Friesland en Noord-Holland als schapebloem. In Oostelijk Drente noemt 
men haar meizuivertje en pannekoeken, in Twente malietje, daar en in 

Noord-Limburg meizuutje, daar en in den Achterhoek van Gelderland maria- 
bloem, in de Graafschap Zutphen indig, in den Achterhoek van Gelderland 
nog meelzuuntjes, op de Noord-Veluwe meelzoafjen, in de Betuwe en 
Lijmers meizuuntje, in Waterland lefding en melkbloemetje, daar en ook op 

Texel en Terschelling veldbloempje, in Noord-Holland (Beets) Junibloem, 
in Noord- en Zuid-Holland kransje, in de Duinstreek dikkopje, in Zuid- 
Holland en het Westelijk deel van Noord-Brabant paaschbloempje, in Zuid- 
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Holland bleekveldbloempje en dijkbloempje, daar en op Zuid-Beveland 
koeieweibloempje, op Overflakkee duitjes, op Tholen margrietje, bij Zierik- 
zee pinksterbloem, op Zuid-Beveland koeienweitjes, op Walcheren boter- 
bloem, in Noord-Limburg mèêrzeudje, in Zuid-Limburg meizötjes, daar en in 
Zeeland weibloempje. Verder worden de namen madeliefje, meibloempje, 
meizoentje vrij algemeen gebruikt. 

Voor de gekweekte, zoog. dubbele madeliefjes, waarbij het aantal lint- 
bloemen veel grooter is, ten koste van het aantal buisbloempjes, gebruikt 
men in Groningen den naam laifkeblom, in Waterland noemt men ze luizen- 
krakers, op Schouwen, Zuid-Beveland en Walcheren karsousjes, op Tholen 

curacousjes en in Zeeuwsch-Vlaanderen sukersousjes. 

4. Callístephus ) Cass. 

C. chinênsis °) Nees. (Aster chinensis L). Chineesche aster (fig. 427). 
Deze plant heeft een rechtopstaanden, afstaand kort behaarden stengel met weinige 

rechtopstaande takken. De bladen zijn gewimperd, de 
onderste gesteeld, spatelvormig-eirond, grof getand of 

gezaagd, de middelste langwerpig-ruitvormig, zittend, 
iets getand, de bovenste gaafrandig. 

De hoofdjes zijn gesteeld, groot, alleenstaand. De 
straalbloemen zijn blauw, lila, purper of wit, de schijf- 

bloemen zijn geel. Meestal zijn ze grootendeels in 

straalbloemen veranderd (z.g. gevulde hoofdjes). 3-6 

dM. ©. Augustus—November. 

Voorkomen. De plant behoort thuis in China, doch 
wordt bij ons als sierplant gekweekt. Zij is in 1866 

eenmaal aan den straatweg tusschen Oldeboorn en 

Beetsterzwaag en bij Arnhem verwilderd gevonden. 

5. A'ster®) L. Aster. 

Straalbloemen wit, blauw of roodachtig, 
meest vrouwelijk, zelden geslachtloos of ont- 
brekend. Schijfbloemen 2-slachtig, althans in 
het begin geel. Algemeene bloembodem met En 
groefjes, die door een min of meer getand dad 
vliesje omgeven zijn. Vrucht (bij de meeste onzer soorten) samengedrukt 
(bij A. corymbosus nauwelijks). Haarkroon enkelvoudig, uit eenigszins 
ruwe haren gevormd. 

Bladen meest met ruwen rand. 

Biologische bijzonderheden. De bloeiwijzen der Astersoorten vallen nog 

al sterk op door het kleurcontrast der straal- en schijfbloemen. 
Van de buitenste schijfbloemen valt het stuifmeel op de stempels der 

straalbloemen op de wijze als bij Solidago is beschreven. 

Tabel tot het determineeren der soorten van het geslacht Aster. 

A. Vrucht nauwelijks of weinig samengedrukt, geribd. Wortelbladen langgesteeld, hart- 

vormig. Straalbloemen wit. . . . . . . … - - « - « « Ae corymbosus blz. 354. 
B. Vrucht samengedrukt. 

a. Straalbloemen ontbrekend. Bladen lijnvormig, l-nervig, de bovenste priemvormig. 

Vrucht behaard. Omwindselbladen lijnvormig. . . - …. … Ae Linosyris blz. 354. 

1) van het Grieksche kallos: fraai en stephos: krans (straal), om de fraaie hoofdjes. 

2) chinensis —= Chineesch. 5) van astèr: ster, om de stervormige hoofdjes. 

Heukers, Flora. MI. 23 
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b. Straalbloemen vrouwelijk. 

ad. 

bb. 

Plant na rijpheid der vruchten afstervend. Haren der haarkroon zacht. Plant 

kaal, iets vleezig. Stengelbladen AE Omwindselbladen aange- 

dritten ele . … … … A. Tripolium blz. 355. 

Plant overblijvend. Haren der ‘haarkroon min of meer stijf. Omwindselbladen 
los, vaak aan den top teruggeslagen of dicht aangedrukt, alle vliezig gerand 

met groene, naar boven breeder wordende middenstreep, die beneden vaak 

zeer smal wordt, de binnenste aan den top al of niet gekleurd. Wortelstok 
kruipend, met uitloopers. Stengel rechtopstaand, meest naar boven vertakt. 

Takken even lang of de onderste langer. Hoofdjes tot een pluim of een 

schermvormige pluim vereenigd, iedere tak met 1 of meer hoofdjes. Bladen 

meest kaal, van boven dicht bij den rand vaak ruw, eirond tot lijn-lancet- 

vormig, de onderste breeder, met versmalden voet zittend, de bovenste met 

breederen voet zittend, die der takken veel kleiner, vaak ook naar verhouding 

kort, van hunne inplanting loopen vaak haarlijsten langs den stengel. 

aaa. Omwindselbladen los, tamelijk wel even lang, òf rechtop-afstaand òf 

aan den voet los dakpansgewijze, aan den top teruggebogen, de buitenste 

(althans bij de eerst bloeiende hoofdjes) meest grooter, vrij wel spatel- 

vormig, soms geheel kruidachtig. Vrucht kaal of weinig behaard. Sten- 
gel scherm-pluimvormig of trosvormig vertakt. 

a. Middelste omwindselbladen langwerpig-lancetvormig tot lancetvormig, 

de binnenste rechtopstaand . . . . . . A. Novi Belgii blz. 356. 

f. Middelste omwindselbladen lijn-lancet- tot lijnvormig. Omwindsel- 
bladen los dakpansgewijze. . . . . . … A. salicifolius blz. 356. 

bbb. Omwindselbladen min of meer ongelijk van lengte (d.i. door de: ver- 

schillende hoogte van inplanting steken de binnenste boven de buitenste 

uit), althans aan den voet dakpansgewijze. 

a. Stengelbladen meest met versmalden voet zittend. Omwindselbladen 

lijnvormig, spits, los dakpansgewijze, de binnenste smaller, zelden 

aan den top afstaand. Vrucht kaal of iets behaard. 

aa. Stengelbladen lijn-lancetvormig, toegespitst, van boven aan 

den rand ruw, die der takjes lijnvormig. Hoofdjes 1-4 aan de 

takjes menne …_… … … A. Ileucanthemus blz. 356. 

Pp. Stengelbladen iandervermie) toegespitst, die aan de takjes lang- 

werpig-lancetvormig. Straalbloemen even lang als het omwindsel. 

A. parvitlorus blz. 357. 

Pp. Omwindselbladen dicht dakpansgewijze, aan den voet breed vliezig 

gerand, gewimperd, lancet- tot lijn-lancetvormig, driehoekig, toege- 

spitst Vruchtsiets behaarde & er …  Aslaevissblzsous 

A. corymbósus !) Ait. Tuilaster. 
Deze plant heeft langgesteelde wortelbladen met een hartvormigen voet. 

De omwindselbladen der hoofdjes zijn stomp, de straalbloemen zijn 6-8 in getal, wit. 

De vrucht is geribd, nauwelijks of weinig samengedrukt. 6-12 dM. %. Juli—September. 

eu ik Sl, Voorkomen. De plant behoort thuis in Noord-Amerika, 
8 Van JA wordt bij ons als sierplant gekweekt en is op den Kruis- 

2 Zj berg bij Doetinchem verwilderd gevonden. 

JSS A. Linósyris ?) Bernh. Goudhaar-aster (fig. 428). 
Deze plant is kaal of iets stijf behaard. Zij heeft een 

dikken, korten, vaak vertakten wortelstok. De stengel is. 

rechtopstaand, dun, niet vertakt, dicht bebladerd. De bladen 
zijn l-nervig, zittend, lijnvormig, de bovenste zijn priem- 

vormig, naar weerszijden versmald. De hoofdjes zijn vrij 

klein en staan dicht scherm-pluimvormig, zij hebben geen 

straalbloemen. Het omwindsel is breed tolvormig, de bin- 

nenste bladen er van zijn langwerpig met een witachtig 

vliezigen rand, toegespitst, de buitenste zijn lijnvormig, 

Aster Linosyris spits, zij liggen los dakpansgewijze. De bloembodem ís 

Fig. 428. iets bolvormig met kleine groefjes, die een iets verheven 

1) corymbosus = tuildragend. 2) * Linosyris — op vlas gelijkend. 
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rand hebben. De bloemen zijn goudgeel, alle buisvormig, 2-slachtig, met 5-deelige bloem- 

kroon met lancetvormige slippen. De vrucht is langwerpig, samengedrukt, zonder ribben, 

zijdeachtig behaard, even lang als de rosachtige haren van de haarkroon. 3-4,5 dM. %. 

Augustus, September. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in Midden-Europa in bosschen 

en ook op droge heuvels en in heiden voor. Een variëteit met korte witte straalbloemen 

(#. linitolius !) Nees.) komt gekweekt in tuinen voor. Zij is bij ons bij Zeist en Middelburg 

gevonden. Waarschijnlijk zijn dit verwilderde exemplaren. 

A. Tripólium?) L. Zulte (fig. 429). 
Deze plant is kaal, iets vleezig. Zij heeft een vertikalen wortel en een 

meest rechtopstaanden, naar boven vertakten, 

zelden van den voet af liggend vertakten stengel, 
die zeer los bebladerd is. De bladen zijn vleezig 
en kaal, de wortelbladen langgesteeld, elliptisch 
tot lancetvormig, naar voren breeder, 3-nervig, de 

stengelbladen lijn-lancetvormig, spits, 3-nervig. 
De hoofdjes vormen schermvormige pluimen en 

zijn vrij groot. De stelen der hoofdjes dragen 

enkele schutbladen. De omwindselbladen staan in 
2 rijen, zijn lancetvormig, stomp, aangedrukt, de 
binnenste zijn langer. De straalbloemen zijn lijn- 
lancetvormig, blauw-lila, zelden wit (forma floribus 
albis ®) en ontbreken soms (forma discoideus *), de Aster Tripolium 
schijfbloemen zijn geel, buisvormig en 2-slachtig. edn 
De vruchten zijn behaard en hebben een witte haarkroon. 7-90 cM. ©C. 

Juli— September. 

Biologische bijzonderheden. In de schijfbloemen zijn de stijltakken even 
als bij de vorige geslachten bekleed met veegharen aan den top en ter zijde 
(fig. 430), terwijl van binnen stempelpapillen zitten, zoodat ook 
hier weer het stuifmeel uit het kokertje wordt geborsteld door RA 
die veegharen en omtrent de bestuiving hetzelfde geldt, wat (le 
ook bij de vorige geslachten is opgemerkt. Wi 

Dat de bloemen veel honig bevatten, blijkt o. a. daaruit, dat ÉÀ 
in vroegeren tijd, toen het Koegras nog niet was ingedijkt, de Ë 4 
bijenhouders in Friesland hunne korven daarheen zonden, als Ep 
de plant bloeide, om de bijen honig er uit te doen verzamelen. Een. shitak 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in van Aster Tri- 
geheel Europa aan de zeekusten voor. Bij ons komt zij daar Oe een 
algemeen voor vooral op zilten kleigrond, doch ook op zilten 

veengrond aan slootkanten en op moerassige plaatsen. De grootte loopt 
zeer uiteen, want terwijl zij op slikken soms niet langer dan 7-15 cM is 
en dan in de hoofdjes de straalbloemen vaak ontbreken, vormt zij aan het 

zeestrand krachtige planten, is daar de koningin der herfstflora. 
In Zeeland worden de jonge bladen, die daar lamsooren heeten, gegeten. 

Volksnamen. De naam zulte wordt gebruikt in West-Friesland en op 
Walcheren. In Groningen, Waterland, Utrecht en op Walcheren heet zij 
zeeaster, in Waterland ook hester, in het Oostelijk deel van Noord-Brabant 
allerheiligebloem, in Zeeland lamsoor en in Zeeuwsch-Vlaanderen ook zouterik. 

1) linifolius — vlasbladig. 2) Tripolium — donkergriis. 3) floribus albis —= 

met witte bloemen. 4) discoideus — schijfvormig. 
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A. Novi Bélgii!) L. Nieuw-Belgische aster. 

Deze plant heeft een rechtopstaanden stengel, die beneden vrij kaal is. De bladen zijn 

stengelomvattend , langwerpig-lancetvormig tot lancetvormig, spits, van boven aan den 

rand ruw. 

De hoofdjes zijn aan de takken meest tros- of scherm-pluimvormig gerangschikt. 6-12 

dM. 2. September, October. 

De variëteit @. laevigátus?) A. Gray (A. brumális®) Nees.) (fig. 431) heeft toegespitste, 

vrij gladde bladen, die in het midden aangedrukt gezaagd 

zijn. De hoofdjes zijn groot en staan meest alleen aan de 
toppen der takken. De omwindselbladen zijn lancetvormig, 

tamelijk rechtopstaand. De straalbloemen zijn bleekblauw, 

doch worden bij het drogen hemelsblauw. 6-12 dM. 4. 

October, November. 

Voorkomen. Deze plant is afkomstig uit Noord-Amerika, 

doch is sinds 200 jaren een veel gekweekte sierplant. Zij 

is langs beken en rivieroevers, zeldzaam verwilderd ge- 
vonden. Ook de var. is een sierplant en ook zeldzaam 

verwilderd aangetroffen. 

A. salicifólius *) Scholl. (A. salígnus*) Willd.). Wilg- 
aster (fig. 432). 

Deze plant heeft een vertakten wortelstok, waaruit ver- 

Aster Novi Belgii scheiden rechtopgaande, meest pluimvormig vertakte, sterk 

B. laevigatus bebladerde stengels komen, die beneden kaal zijn. De 

Fig. 431. bovenste en meestal ook de middelste bladen zijn 
gaafrandig. Alle bladen zijn lancetvormig, toegespitst, van 

boven aan den rand ruw, de onderste zitten met versmalden, de bovenste met breeden voet. 

De hoofdjes zijn vrij groot en staan scherm-pluimvormig of 

bijna trosvormig, op stelen, die schutblaadjes dragen. Het 

omwindsel is tolvormig en bestaat uit 7-9 lancetvormige, los 

dakpansgewijs liggende, spitse ongelijke blaadjes. De straal- 

bloemen zijn eerst wit, ten slotte iets blauwachtig, de schijf- 

bloemen geel, later oranje. De vruchten zijn samengedrukt, 

ruw, met een haarkroon, die 3 maal zoo lang is als de vrucht. 

9-15 dM. 4. Augustus, September. 

Voorkomen. De plant wordt, zeldzaam langs vaarten en 
rivieroevers, tusschen het riet gevonden. Zij is waarschijnlijk 

eerst bij ons aangeplant en later verwilderd. Daar de over- 

eenkomstige vorm niet in 

Noord-Amerika is gevonden, 
meenen Ascherson en Graebner 

te mogen veronderstellen, dat 

deze soort eerst in Europa is 
5 Aster salicifolius 

ontstaan uit een verwante Fis. 432 g. 432. 
Noord-Amerikaansche soort. 

A. leucánthemus ®) Desf. Witte aster (fig. 433). 

Deze plant heeft een los pluimvormig vertakten stengel, die 

met sterke rijen van haren bezet is. De onderste bladen zijn 

in het midden verwijderd scherp gezaagd, de bladen der 

takjes zijn lijnvormig. 

De hoofdjes zijn vrij groot en staan aan de takjes 1-4 

bijeen. De omwindselbladen zijn aan den top vaak afstaand. 

De straalbloemen zijn wit, in het laatst van den bloei blauw- 

Aster leucanthemus achtig. 6-9 dM. %. September, October. 

Fig. 455. Voorkomen. De plant behoort thuis in Noord-Amerika, 

doch wordt bij ons als sierplant gekweekt en is bij Nijkerk en misschien ook bij Venlo 

verwilderd gevonden. 

1) Novi Belgii = Nieuw Belgisch. 2) laevigatus — gepolijst. 3) brumalis = 

winter. 4) salicifolius en salignus — wilgbladig. 5) leucanthemus — witbloeiend. 
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A. parviflórus !) Nees. Kleinbloem-aster. 
Bij deze plant is de stengel rechtopstaand, kort behaard en pluimvormig vertakt. De 

takken en meest ook de takjes vormen trossen. De stengelbladen zijn in het midden ver- 

wijderd scherp gezaagd, zij zijn teer en van boven aan den rand ruw. De bladen aan de 

takken zijn lijnvormig, die aan de takjes langwerpig-lancetvormig. 
De hoofdjes zijn klein (de kleinste van de bij ons voorkomende soorten). De omwindsel- 

bladen staan aan den top af. De straalbloemen zijn wit, aan het einde van den bloei rood- 

achtig, even lang als de omwindselbladen. 6-9 dM. 

a. Augustus—October. 

Voorkomen. De plant komt uit Noord-Amerika en 

komt als sierplant bij ons voor. Zij is verwilderd 

gevonden bij Nijmegen, Wageningen, Amersfoort, 

aan de Mark, bij Maastricht, Limmel en Roermond. 

A. laêvis®) L. Gladde aster (fig. 434). 
Deze plant draagt geen klierharen en zij heeft een 

onbehaarden, los pluim- of scherm-pluimvormig 

vertakten stengel. De bladen zijn eirond-lancetvor- 
mig tot lancetvormig, weinig gezaagd, de bovenste 

zijn gaafrandig, met breed hartvormigen voet stengel- 

omvattend, zij zijn alle stijf, geheel kaal en glad, 

alleen van boven aan den rand ruw, die der takjes 

zijn zeer klein. 
De takken dragen een hoofdje of hebben 1-3 takjes 

met kleine bladen, die ieder een hoofdje dragen De 
omwindselbladen zijn alle wit gerand met een groene 

middenstreep, zij zijn lancetvormig tot lijn-lancetvor- 

mig, driehoekig toegespitst, alleen aan den top scherp Aster laevis 
afgezet breed kruidachtig. Zij liggen dicht dakpans- Fig. 434. 

gewijze, de buitenste hebben nauwelijks !; van de 

lengte der binnenste. De straalbloemen zijn blauw, de schijfbloemen geel. De vruchten 

zijn samengedrukt, iets behaard. 6-12 dM. 4. September, October. 

Voorkomen. De plant komt uit Noord-Amerika en is bij ons als sierplant gekweekt en 

bij Barchem en Venlo verwilderd gevonden. 

6. Erígeron®) L. Fijnstraal. 

Omwindselbladen in 2, 3 of meer rijen, weinig verschillend, vliezig, niet 
lederachtig en niet met bladachtige aanhangsels. Hoofdjes meest vrij groot. 
Schijfbloemen geel. Straalbloemen in verscheiden rijen, smal lijnvormig. 
Vruchten langwerpig, samengedrukt, zonder ribben. 

Tabel tot het determineeren der soorten van het geslacht Erigeron. 

A. Omwindselbladen in 2-3 rijen. Straalbloemen vrouwelijk, in 2 rijen, afstaand. Alge- 

meene bloembodem knobbelig. Haarkroon der randstandige bloemen enkelvoudig, uit 

een rij korte haren bestaand, die der schijfbloemen dubbel, uit een buitenste rij korte 

en een binnenste van langere, ruwe haren gevormd. Hoofdjes vrij groot, in losse 

schesmvormige pluimen …. «> - … wrasse eeeh Ee annuus bla 05 

B. Omwindselbladen in meer rijen. Algemeene bloembodem met groefjes. Haarkroon 

van alle bloemen gelijk. 

a. Straalbloemen uitstaand of teruggeslagen, smal, violet of purper. Hoofdjes 2-3 cM 

breed. Omwindselbladen lijnvormig, klierachtig. Stengel met 1-6 hoofdjes. 
E. pulchellus blz. 358. 

b. Straalbloemen rechtopstaand. Hoofdjes tot 1,3 cM breed. 

aa. Vrouwelijke randbloemen in meer rijen, de buitenste lintvormig, rechtopstaand, 

weinig langer dan de schijfbloemen, de binnenste draad-buisvormig. Takjes 

meest met 1 hoofdje, samen een losse, onregelmatige, schermvormige pluim 

1) parviflorus — kleinbloemig. 2) laevis = glad. 3) van het Grieksche er: 

lente en geron: grijsaard, dus reeds in de lente een grijsaard, hetgeen er op slaat dat het 

vruchtpluis zich zoo vroeg ontwikkelt. 
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vormend. Hoofdjes vrij groot. Onderste bladen langwerpig-spatelvormig met 

stompen top HE te ee CE 

bb. Vrouwelijke randbloemen alle lintvormig, de straalbloemen nauwelijks uit- 

stekend. Takjes trosvormig. Hoofdjes dicht opeen, zeer klein. 

E. canadensis blz. 359. 

cc. Alle bloemen draadvormig. Hoofdjes in grootte tusschen de beide vorige 

soorten instaand. Bladen smal lijnvormig, spits . . … E. linifolius blz. 360. 

E. ánnuus *) Pers. (Stenáctis ánnua Nees., Aster ánnuus L., Stenáctis bellidiflóra 2) 

A. Br.). Zomerfijnstraal (fig. 435). 

Deze plant heeft een rechtopstaanden, bebladerden, niet of naar boven vertakten, ver- 

spreid borstelig behaarden stengel. De bladen zijn teer 

en ook verspreid borstelig behaard. De onderste bladen 

zijn langgesteeld, bijna glad, omgekeerd eirond, stomp, 

verwijderd gezaagd-getand, de middelste zijn kort gesteeld, 

langwerpig, spits, iets getand, de bovenste zittend, lancet- 

vormig, spits, gaafrandig. 

De hoofdjes zijn vrij groot, omstreeks zoo groot als van 

Bellis perennis en ook van denzelfden vorm en kleur. Zij 
staan in losse, schermvormige pluimen en hebben een 

ruw behaard omwindsel, waarvan de bladen lancetvormig 

en spits zijn met een van buiten behaarde, groene midden- 
streep en vliezige randen. De straalbloemen zijn wit, vaak 
blauwachtig, lintvormig, vrouwelijk, veel langer dan de 

schijfbloemen, zij hebben een 2-spletigen stempel. De 
schijfbloemen zijn geel, tweeslachtig en hebben 2 aan den 

top knotsvormige en samenneigende stempels. De vrucht 

is behaard en valt reeds onrijp licht uit. De vruchtbodem 

is gewelfd, naakt. De haarkroon is wit, die der randstandige bloemen is enkelvoudig en 

bestaat uit een rij korte haren, die der schijfbloemen echter dubbel, bestaande uit een 

buitenste rij korte en een binnenste rij van lange, ruwe haren. 6-9 dM. OS of 4. Juli, Augustus. 

Biologische bijzonderheden. De inrichting met het oog op de bestuiving is als bij Aster. 

Terwijl de middelste vruchten van het hoofdje gevleugeld zijn en een vruchtpluis hebben, 

dus gemakkelijk door den wind verspreid worden, zijn de vruchten der randbloemen bijna 

geheel kaal en vallen aan den voet der plant of dicht daarbij neer. 

Voorkomen. De plant is afkomstig uit Noord-Amerika, doch bij ons sedert langen tijd 

een geliefde sierplant. Tegenwoordig wordt zij echter weinig meer gekweekt, maar is uit 

vroegeren tijd nog, hoewel vrij zeldzaam, verwilderd overgebleven. Op vochtige, bescha- 

duwde plaatsen en in weiden treft men haar wel aan. 

Erigeron annuus 

Fig. 435. 

E. pulchéllus ®) Michx. (E. bellidiflórus?) Mchx.). Fraaie fijnstraal. 

Deze plant is viltig behaard. Zij heeft een wortelstok met uitloopers. De stengel is niet 

vertakt, slank. De wortelbladen zijn spatelvormig of omgekeerd eirond, met iets wigvor- 

migen voet, in een korten bladsteel versmald, stomp, 2-7 cM lang, 1-5 cM breed, getand 

of gezaagd. De stengelbladen zijn zittend, ten deele stengelomvattend, langwerpig, lancet- 

vormig of eirond, meest spits, gaafrandig of iets gezaagd. 

De bloemen staan in 1-6 slank gesteelde, 2-3 cM breede hoofdjes, die een afgeplat, half 

bolrond omwindsel hebben van lijnvormige, toegespitste, viltige blaadjes. De straalbloemen 

zijn talrijk, violet of purper, 1-15 cM lang. De vruchtjes zijn bijna glad en dragen een 

enkelvoudig vruchtpluis. 2-5 dM. 4. Juli, Augustus. 

Voorkomen. De plant is inheemsch in Noord-Amerika, doch waarschijnlijk bij ons met 

graan aangevoerd. Zij is bij 's-Hertogenbosch gevonden. 

E. âcers) L. Scherpe fijnstraal (fig. 436). 

Deze soort heeft een meest donkerrooden stengel, die ruw behaard, doch 

naar boven zacht behaard en daar trosvormig vertakt is. De haren aan 

stengel en bladen zijn tot aan den top knoopig. De bladen zijn langwerpig 

tot lijnvormig-langwerpig, stomp, ruw behaard, gaafrandig, zij staan vrij 

ver uiteen, de onderste zijn in een steel versmald. 

1) annuus — eenjarig. 2) bellidiflora(us) — madeliefjebloemig. 3) pulchellus = 

fraai. 1) acer = scherp. 
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De takken dragen ieder meest 1 hoofdje. Deze vormen samen een losse, 
onregelmatig schermvormige pluim. De hoofdjes zijn vrij groot, zij hebben 
een bijna rolrond, zacht behaard om- 
windsel van dakpansgewijze liggende 
blaadjes, die aangedrukt, lijn-lancetvor- 
mig en spits zijn, de buitenste zijn geheel 
kruidachtig. De straalbloemen zijn lint- 
vormig, vrouwelijk, roodachtig-lila ot 

blauwachtig, bijna dubbel zoolang als het 
omwindsel, rechtopstaand, weinig langer 

dan de schijfbloemen. Deze zijn rood- 
achtig, buisvormig, tweeslachtig. De 
haarkroon is wit of roodachtig (aan ge- 
droogde exemplaren steeds het laatste). * 
De vruchtbodem is vlak en naakt. 1,5-3 8 

dM. OO en pl Juni—September. Erigeron acer 

De plant heeft een scherpen smaak. Ee, 
De variëteit 2. serótinus t) Weihe bloeit CIT a 

in Augustus en September, wordt wel tot !/> M hoog, is sterk vertakt, 
heeft soms gegolfde bladen en de straalbloemen zijn breeder en vrij wat 
langer dan de schijfbloemen, terwijl het vruchtpluis roodachtig is. 

Biologische bijzonderheden. Bij de tweeslachtige bloemen in het midden 
van het hoofdje is hier, zoowel als bij E. canadensis, de stijl aan de buiten- 
zijde van veegharen voorzien en gaan de stijltakken tegen het einde van 
den bloeitijd uitstaan, zoodat omtrent de bestuiving geldt, wat daaromtrent 

bij vorige geslachten is vermeld. 
Merkwaardig is nog, dat hier niet alleen de straalbloemen, doch ook de 

buitenste rijen schijfbloemen vrouwelijk zijn, zoodat alleen de middelste 
schijfbloemen stuifmeel bevatten. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in geheel Europa 
op onbebouwde plaatsen, aan dijken, wegen en op muren voor. Zij is bij 
ons vrij algemeen, vooral in de duinen, op zeeklei (in Zeeland vooral) en 
op lössgrond. De var. is niet zeker bij ons gevonden. 

E. canadênsis?) L. Kanadeesche fijnstraal (fig. 437). 
Deze plant heeft een spilvormigen wortel en 

een stijf rechtopstaanden, ruw behaarden, naar 

boven trosvormig vertakten stengel. De bladen 
zijn lijn-lancetvormig (fig. 437), naar weerszijden 
versmald, verspreid ruw behaard, ruwharig ge- 
wimperd, de onderste zijn verwijderd scherp 
gezaagd. Er zijn vele dicht opeenstaande hoofdjes, 
die zeer klein zijn (4-5 mM lang). Zij hebben 
een eirond omwindsel en losse, lijnvormige, breed 
vliezig gerande, bijna kale, dakpansgewijs lig- 
gende omwindselbladen. De straalbloemen zijn 
wit- of roodachtig, lintvormig, nauwelijks langer | 
dan het omwindsel, de schijfbloemen zijn buis- Erigeron canadense 

; Fig. 437. 
vormig, soms ook draadvormig. De haarkroon 
is wit, de vruchtbodem bijna vlak en naakt. De vruchten zijn omgekeerd 

1) serotinus — laat. 2) canadensis —= Kanadeesch. 
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eirond, overlangs gestreept, met een haarkroon. 1,5-9 dM. © en OC. 
Juni—Herfst. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant is oorspronkelijk af- 
komstig uit Noord-Amerika, doch in de 17e eeuw in Europa ingevoerd en 
daar genaturaliseerd. Bij ons is zij vrij algemeen, vooral op zandgrond en 
in de duinen, ook nog al op klei- en lössgrond. 

E. linifólius !) Willd. (Conyza?) ambigua?) D.C.). Vlasbladfiĳnstraal. 
Deze plant is aangedrukt behaard. De bovenste bladen zijn smallijnvormig, de onderste 

langwerpig-lancetvormig, alle zijn spits. 

De hoofdjes zijn gemiddeld van grootte (zij staan in grootte in tusschen die van E. acer 

en E. canadensis). De randbloemen zijn draadvormig, rechtopstaand. Het vruchtpluis is 
bruinachtig. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in Zuid-Europa en in Noord- 

Afrika op bouwland, op zandige plaatsen en langs wegen voor. Zij is bij ons alleen aan- 

gevoerd waargenomen bij Apeldoorn. 

7. Filágo®) Trn. Viltkruid. 

Buitenste bloemen van het hoofdje vrouwelijk, draadvormig, in meer 
rijen, de middelste bloemen tweeslachtig. Omwindsel eirond-kegelvormig, 
vijfkantig, dakpansgewijze. Omwindselbladen wollig, aan den top kaal. 
Vruchten tamelijk rolrond, de binnenste met gemakkelijk afvallende haar- 
kroon, de buitenste zonder haarkroon. 

Hoofdjes klein, tot rondachtige hoopjes (hoofdjes der 2e orde) vereenigd. 
De algemeene bloembodem is rolrond, bijna draadvormig, in het midden 

naakt, doch aan den omtrek met strooschubben tusschen de vrouwelijke 
bloemen bedekt. Bloemen geelachtig wit. Stengel vertakt. 

De meeste soorten zijn wollig viltig en daardoor zeer geschikt om op 
droge plaatsen te leven, daar het vilt de verdamping aanzienlijk vermindert 
en ook de zonnestralen zoo minder sterk op de plant inwerken. 

Tabel tot het determineeren der soorten van het geslacht Filago. 

A. Omwindselbladen genaald, bij rijpheid der vrucht niet uitgespreid. Hoofdjes in kluwens 
van 10-30. 

a. Takken rechtopstaand. Bladen aan den voet niet versmald, lancetvormig. Hoofdjes 

in kluwens van 10-30. Omwindselbladen langwerpig-lancetvormig, gekield. 

F. germanica blz. 360. 

b. Takken afstaand. Bladen aan den voet versmald, langwerpig-spatelvormig. Hoofdjes 

in kluwens van 10-20, waarboven de bladen, in wier oksels zij staan, uitsteken. 

Omwindselbladen aan den top geel . . … „ … F. spathulata blz. 361. 

B. Omwindselbladen stomp, bij rijpheid der- vrucht stervormig uitgespreid. Hoofdjes in 

hoopjes van 2-7. 

a. Stengel tros- of pluimvormig vertakt met niet weer vertakte takken. Hoopjes van 

hoofdjes aan de takken in korte aren. Omwindselbladen niet gekield, de buitenste 

lijnvormig …. .… . … F. arvensis blz. 362. 
b. Stengel onregelmatig ‘pluimvormig vertakt met gegaffelde takken. Hoopjes van 

hoofdjes gaffel- en eindstandig. Omwindselbladen gekield, de buitenste eirond. 

F. minima blz. 362. 

F. germánica®) L. (Gnaphálium germánieum®) Huds.). Duitsch viltkruid. 
Deze plant is wollig viltig. Zij heeft een spilvormigen wortel en een 

1) linifolius — vlasbladig. 2) zie bij Inula Conyza. 5) ambigua — twijfelachtig. 

4) van filum: draad, spinsel, naar het viltige bekleedsel van alle groene deelen. 

9) germanica(um) — Duitsch. 
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onregelmatig gaffelvormig vertakten, meest rechtopstaanden stengel met 
rechtopstaande of weinig uitgespreide takken. De bladen zijn lancetvormig, 
opgericht, aan den voet niet versmald. 

De hoofdjes staan in kluwens van (10-)20-30 hoofdjes, zij zijn gaffel- 
standig en zittend of eindstandig en gesteeld. Het omwindsel is wollig met 
5 weinig uitstekende kanten, de buitenste omwind- 

selbladen zijn langwerpig-lancetvormig, gekield, zij 
loopen in een punt uit, de binnenste zijn bijna 
lijnvormig. De buitenste bloemen zijn draadvormig 
en vrouwelijk, de binnenste zijn mannelijk. De 
vrucht is elliptisch, naar boven versmald, zeer fijn 

klierachtig, de haarkroon valt gemakkelijk af. 1-3 
dM. ©. Juli—September. 

Vormen dezer soort zijn: 
x. lutéscens!) Jord. (F. apiculáta?) Sm.) (fig. 

438). Stengel meestal van onderen af vorksgewijs 
vertakt met rechtopstaande takken. Bladen afstaand. 
Hoofdjes in kluwens van 15-30. Vilt geelgroen, zelden KE 
witachtig groen. Toppen der omwindselbladen rood. Fig. 438. 

4. viréscens ®) Wirtgen. Plant bijna kaal, grasgroen. 
7. canéscens*) Jord. (fig. 439). Stengel naar boven gaffelvormig vertakt 

Ea met rechtopstaande takken. Bladen opgericht of aan- 
Wi gedrukt. Hoofdjes in kluwens van 10-15. Vilt meer 

witachtig. Toppen der binnenste kale omwindsel- 
blaadjes geelachtig. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant 
komt in geheel Europa aan dijken en wegen, op 
bouwland voor. Bij ons is zij op zand- en kleigrond 
gevonden, doch vrij zeldzaam. De verspreiding der 
vormen bij ons is nog onbekend. 

Filago germanica 

F. spathuláta®) Prsl. Spatelviltkruid (fig. 440). 
en Deze plant heeft een rechtopstaanden, aan den voet vertakten 
Re stengel met uitgespreide takken, die witwollig zijn, evenals de 
‚n Fig. 439 bladen. De bladen zijn iets afstaand, bijna spatelvormig of 

langwerpig-ovaal, aan den voet versmald. 
De hoofdjes zijn zittend, eirond-kegelvormig, zij zijn 

ten getale van 10-20 meest vereenigd tot vrij groote bol- SW De 
ronde kluwens, waarboven de bladen, die er ten getale izg PF 

van 3-5 vlak onder staan, uitsteken. Het omwindsel is N am 7 
wollig en heeft aan den voet 5 scherpe hoeken. De om- BS Ed 
windselbladen zijn nauw aanliggend, vliezig, de buitenste SE iS (A 
zijn overlangs gevouwen met een gele, haarachtige punt, f K, 
de binnenste zijn langwerpig of bijna lijnvormig. 1-3 dM. Ne 
>. Juli—September. — RS 6 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt Sel St | A 

in West- en Zuid-Europa op steenachtige plaatsen, zonnige EM SSS y 
heuvels op zand- en kalkgrond voor. Bij ons is zij bij SS ZAG Jon 
Arnhem, Nijmegen (op verscheiden plaatsen), Vianen, SE EN 

Rosmalen, Mook, Sittard, Meerssen, Montfort en Maas- d 
bracht gevonden. EEN 

1) lutescens —= geelachtig. 2) apiculata — van spitsjes voorzien. 3) virescens =—= 

groenachtig. td) canescens — grijsachtig. 6) spathulata —= spatelvormig. 
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F. arvênsis!) L. (Gnaphálium arvénse L.). Akkerviltkruid (fig. 441). 

Deze plant is dicht en dik witwollig. Zij heeft een rechtopstaanden, 
pluim- of trosvormig vertakten stengel met enkel- 
voudige takken. De bladen zijn lijn- of lijn-lancet- 
vormig, spits, iets opgericht. 

De hoofdjes vormen kluwens van 2-7, die in een 
dichtwollige laag zijn gedompeld. De kluwens zijn 
aan de takken tot korte aren vereenigd, zij zijn 
eind- en zijstandig, evenlang als de bladen, in wier 
oksels zij staan. In het geheel wordt er zoo een 
lange pluim gevormd. De omwindselbladen zijn 
spits, niet toegespitst, niet gekield, met bruinach- 
tigen top, de buitenste zijn lijnvormig, tot aan den 
top wollig, de binnenste echter vliezig. De bloemen 

da On zijn geelachtig, glanzend. De straalbloemen zijn lang 
En buisvormig met weinig uitgespreiden rand, de schijf- 

bloemen buisvormig, getand. 1,5-3 dM. ©. Juli—September. 

De plant verschilt van F. minima o.a. doordat de 
stengel niet als bij de laatste van den voet af ver- 
takt is, maar eerst in of boven het midden. Ook zijn 

de takken niet weer vertakt. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant 
komt in geheel Europa meest op zandige plaatsen 
voor, doch is bij ons zeer zeldzaam. 

Door Boerhave wordt nog als indigeen opgegeven F. gállica 2) L. 

het Fransche viltkruid (fig. 442). Deze plant komt in Zuid- en 

Midden-Europa op vochtigen klei- en mergelgrond voor en is 
op andere plaatsen met zaden aangevoerd. Zij onderscheidt 

zich van alle andere Filagosoorten, doordat de buitenste vruch- 

ten opgesloten zijn in de omwindselbladen, die overlangs 
& = 4 Filago gallica 

gevouwen en aan den voet vergroeid zijn. ©. Mei—Augustus. Fie pi 

F. minima®) Fr. (Gnaphálium montánum *) L., G. minimum ?) Lob.). 
Dwergviltkruid (fig. 443). 

Deze plant is grijsviltig, min of meer wollig. Zij heeft een spilvormigen 
wortel en een rechtopstaanden stengel, die van den 

$ Á Wy Te voet af onregelmatig pluimvormig vertakt is met 
EW’ / 05 gaffelsgewijs vertakte takken. De bladen zijn lijn- 
ep lp id lancetvormig, spits, staan vrij dicht opeen en lig- Er) P, | gen vrij dicht tegen den stengel. 

VIVA De hoofdjes zijn klein, zittend, eirond-kegel- 
\ jd Pl / vormig met 5 stompe, uitstekende kanten. Zij staan 
As Á i in kluwens van 3-5, die gaffel- en eindstandig zijn 

al NV en korter dan de bladen, in wier oksels zij staan. 

Wf Ur De omwindselbladen zijn niet toegespitst, lijn- 
Rd lancetvormig, aan de buitenzijde behaard, vliezig, 

En: kaal en stomp, de buitenste zijn eirond, gekield. 
dee ine De bloemkronen zijn geelachtig-wit. De vrucht is 

lichtbruin, elliptisch, met een lange haarkroon. 
25-15 cM. ©. Juli—September. 

1) arvensis — veld. 2) gallica = Fransch. 3) minima(-um) — kleinste. 

4) montanum == berg. 
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Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in geheel Europa 
voor en is bij ons algemeen, bijna uitsluitend op zandgrond, ook in de 

duinen, zoowel op open als op bebouwden grond. 

S. Antennária!) Gaertn. 

A. dioica?) Gaertn. (Gnaphálium diofcum L.). Rozenkransje (fig. 444). 
Deze plant heeft een wortelstok, waaruit niet bloeiende, aan den top een 

roset van bladen dragende, liggende en wortelende uitloopers en bloem- 

dragende, rechtopstaande, onvertakte stengels 
komen. De stengels zijn witviltig. De bladen 
zijn groen of witachtig groen, van boven kaal, 
van onderen witviltig. De wortelbladen zijn 
gesteeld, spatelvormig, stomp, stekelpuntig, de 
bovenste bladen zijn lijnvormig, spits. 

De hoofdjes zijn gesteeld en vormen een ineen- 
gedrongen schermvormige pluim, die meest uit 
3-8 hoofdjes bestaat. Zij zijn grooter dan bij 
Filago. De plant is tweehuizig. De stelen der 
hoofdjes zijn bij de vrouwelijke plant langer, 
wel tot 2 cM lang. De mannelijke hoofdjes zijn 
meer rondachtig, de vrouwelijke langwerpiger. PERSEE. 
De omwindselbladen der hoofdjes zijn ongelijk Fie. 4d 
van lengte, in de benedenhelft van buiten wollig, 
terwijl de bovenhelft droogvliezig is, zij zijn aan de mannelijke bloemen 
stomp, korter dan de bloemen (meest wit), aan de vrouwelijke zijn de 
binnenste spits, vaak langer dan de bloemen (meest rose). De omwindsel- 
bladen zijn na den bloeitijd niet stervormig uitgespreid. De bloemkronen 
zijn wit of roodachtig. De haren der haarkroon zijn ‘bij de mannelijke 
bloemen aan den top verdikt. 7-15 cM. 2%. Mei, Juni. 

Biologische bijzonderheden. Het zijn vooral de witte of rose omwindsel- 
bladen, die de bloeiwijzen doen opvallen. In de mannelijke bloemen, die 
buis-, doch boven klokvormig zijn en honig bevatten, eindigt de stijl in 2 
stompe takken zonder stempelpapillen, doch is het geheele bovenste deel 
van den stijl van veegharen voorzien. De meeldraden zijn prikkelbaar (zie 
het overzicht der Compositae). In de vrouwelijke bloemen, die draadvormig 

zijn en ook honig bevatten, zijn de stijltakken aan de binnenzijde van 

“stempelpapillen voorzien, aan de buitenzijde iets behaard. 

Deze wolharige plant is een echte xerophyt. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in geheel 
Europa op drogen zand- en heidegrond voor en is bij ons op dergelijke 

plaatsen vrij algemeen, ook wel in de duinen. 

Volksnamen. In Friesland en Twente gebruikt men den naam rozen- 

kransje, in Twente ook heiroosje. 

9. Anaphális ®) D. C. 
A. margaritácea *) R. Br. (Gnaphálium margaritáceum L.). Prachtrozenkransje 

(fig. 445). 
Deze plant heeft een schuinen of horizontalen wortelstok met uitloopers en een stengel, 

1) van het Latijnsche antenna: insectenspriet, om de verdikte haren der haarkroon, die wel 

wat op genoemde organen gelijken. 2) dioica = tweehuizig. 3) misschien van het 
“Grieksche ana:op, door en phalos : helmbeugel, kam. 4) margaritacea(um) = parelkleurig. 
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die naar boven scherm-pluimvormig vertakt, rond, opstijgend of rechtopstaand, dichtviltig is. 

De bladen zijn lijn- of lijn-lancetvormig, lang toegespitst, van onderen viltig, gaafrandig. 
De hoofdjes zijn talrijk, klein, bijna bolrond 

en staan in een schermvormige pluim. De om- 

windselbladen zijn sneeuwwit, dof, omgekeerd 

eirond, met aan den voet een koffiebruine vlek. 
Er zijn planten met tweeslachtige hoofdjes, doch 

ook met vrouwelijke. De 2-slachtige hebben een 

draadvormige haarkroon en in zulke hoofdjes 
zijn aan den rand eenige vrouwelijke bloemen 

De bloemen zijn goudgeel, hebben een lange 

buis met een klokvormigen zoom met 5 spitse 

slippen. In de vrouwelijke hoofdjes zijn de haren 

der haarkroon aan den top iets verdikt, in het 

midden er van staan gewoonlijk eenige twee- 

slachtige bloemen. Zij zijn iets donkerder geel, 

hebben een buis, die naar boven niet klokvormig 

wordt, doch eindigt in een getanden zoom. 
3-6 dM. %. Juli, Augustus. 

Voorkomen. De plant behoort thuis in Noord- 

Amerika en Noordoost-Azië, doch wordt bij ons 

wel als sierplant gekweekt. Zij ís bij Slochteren, 

Finsterwolde, Assen en Ubbergen verwilderd 

gevonden. 

10. Gnaphálium *) L. 
Droogbloem. 

sl SA) BS 

Rd 

Anaphalis margaritaceum 

Fig. 445. 
Omwindsel half bolrond of ecylin- 

drisch. Omwindselbladen dakpansgewijze 
liggend, vliezig, gekleurd, na den bloeitijd stervormig uitgespreid. Buitenste- 
bloemen van het hoofdje vrouwelijk, draadvormig, in meer rijen, de bin- 
nenste tweeslachtig, 5-tandig. Algemeene bloembodem gewelfd, naakt. 
Vrucht langwerpig-cylindrisch. Kelkzoom uit haren bestaand. 

Hoofdjes klein of vrij klein. Bladen verspreid. 

Biologische bijzonderheden. De planten zijn echte xerophyten door hare 
wolbekleeding. 

In ieder hoofdje is een zeer groot aantal vrouwelijke bloemen (60-70) en 
meest staan in het midden maar 3-4 tweeslachtige. Terwijl de stijl der 
vrouwelijke bloemen kaal is en zijne beide lange takken boogvormig uit- 
spreidt, is die der 2-slachtige aan het boveneind met veegharen bezet, 

terwijl de stempelpapillen aan de binnenzijde liggen en dus bij het opengaan 
der takken vrij komen te liggen. Spontane zelf- en kruisbestuiving is 
mogelijk, doordat de aan de veegharen zittende stuifmeelkorrels op de 
papillen van den stempel van dezelfde of van naburige bloemen kunnen komen. 

Tabel tot het determineeren der soorten van het geslacht Gnaphalium. 

A. Hoofdjes in het bovenste deel van den stengel in aren of trossen slaand. Omwindsel- 

bladen dakpansgewijze, de buitenste slechts !/; maal zoo lang als het hoofdje. 

a. Hoofdjes meestal vele, tot een verlengde, afgebroken aar vereenigd. Bladen een- 

nervig, van boven kaal wordend . . … . « . . . … . G. silvaticum blz. 365. 

b. Hoofdjes minder talrijk, tot een korte, ineengedrongen, niet of weinig afgebroken 

aar vereenigd. Bladen 3-nervig, van boven dunviltig. 
G. norvegicum blz. 365. 

1) van het Grieksche gnaphalon : gekaarde wol, hetgeen slaat op het wolkleed bij vele 

soorten. Oorspronkelijk was het de naam voor Santolina maritima, die voor het vullen 

van kussens werd gebruikt. 
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B. Hoofdjes tot afgeronde kluwens opeengehoopt, die tot een scherm of pluim vereenigd zijn. 

a. Bladen langs den stengel afloopend, van boven ruw en groen. G. undalatum blz. 366. 

b. Bladen niet langs den stengel afloopend, niet zoo ruw van boven. 

aa. Bladen aan den voet versmald. Hoofdjes tot bebladerde kluwens vereenigd. 

Omwindselbladen in de bovenste helft kaal en droogvliezig. 
G. uliginosum blz. 366. 

bb. Bladen half stengelomvattend. Hoofdjes tot onbebladerde kluwens opeenge- 
hoopt, die tot een scherm-pluimvormige bloeiwijze zijn vereenigd. Omwindsel 
bijna geheel droogvliezig . sten ten G. luteo-album blz. 366. 

Nog is gevonden G. purpureum, zie blz. 367. 

Volksnamen. In Twente en den Achterhoek van Gelderland geeft men 
aan de soorten van dit geslacht den naam zevenjaarsbloem, in Utrecht 
van roerkruid. 

G. silváticum!) L. Boschdroogbloem (fig. 446). 
Deze plant heeft een korten wortelstok, waaruit niet bloeiende stengels 

en 1 of meer rechtopstaande, onvertakte, wit- 

viltige, bloemdragende stengels komen. De 
bladen zijn eennervig, spits, van boven kaal 

wordend, van onderen witviltig, de wortelstan- 

dige zijn lijn-lancetvormig, naar voren breeder, 
gesteeld, de stengelbladen zijn lijnvormig, een- 
nervig en worden naar boven geleidelijk korter 
(zoodat de middelste niet de langste zijn). 

De hoofdjes staan alleen of in korte aren in 
de bladoksels, aan het bovendeel van den stengel 
zijn zij aarvormig gerangschikt. De omwindsel- 
bladen zijn ongelijk van lengte, aangedrukt, in Gnaphalium silvaticum 

de bovenste helft droogvliezig (bruinachtig), de Fig. 446. 
buitenste zijn eirond of langwerpig-eirond, de 
binnenste meer elliptisch, alle zijn stomp. De bloemkroon is geelachtig 
wit. 3-45 dM. 2. Juli—September. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in geheel Europa 
op droge, beschaduwde plaatsen in zand- en heidestreken voor en is bij 

ons vrij algemeen. 

6. norvégicum ?) Gunner. Noorsche droogbloem (fig. 447). 
Bij deze plant is het vilt gewoonlijk dikker dan bij G. silvaticum. Uit den korten wortel- 

stok komen 1-3 rechtopstaande of opstijgende stengels. De 

middelste stengelbladen zijn evenlang als of langer dan de 

onderste, alle zijn 3-nervig, van boven dunviltig. Zij zijn lang- 

werpig-lancetvormig, de onderste en de. worteibladen hebben een 
fangeren steel. 

De hoofdjes zijn niet bijzonder talrijk en vormen een korte, 

gedrorgen, bijna onvertakte aar. Het omwindsel is kaal, koffie- 

bruin, bijna zwart, met breedere blaadjes dan bij G. silvaticum. 

Ook zijn de vruchtjes grooter dan bij deze. 15-35 dM. 24. 
Juli—September. 

In uiterlijk komt deze plant veel met G. silvaticum overeen, 
maar de stengelbladen staan niet zoo dicht opeen, zijn wel 3-maal 

zoo breed en nemen in grootte niet af naar het midden. Verder 
is de aar korter, meer ineengedrongen en zijn de omwindsel- 

bladen al in de jeugd bruin. Ee pe 
ig. s 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in 

Midden- en Noord-Europa in bergachtige streken voor en is bij ons alleen in 1875 op het 
Loo gevonden. 

1) silvaticum == bosch. 2) norvegicum — Noorweegsch. 
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G. undulátum !) L. Gegolfde droogbloem (fig. 448). 
Bij deze plant is de stengel rechtopstaand, vertakt, witachtig viltig. De bladen zijn van 

Gnaphalium undulatum 

Fig. 448. 

boven ruw en groen, van onderen witwollig, langs den 
rand voorzien van kleine, stekelige haartjes, aan den top 

gepunt. De stengelbladen zijn langwerpig-lancetvormig, 

half stengelomvattend en aan den voet loopen zij langs 

den stengel af evenals de lijn-lancetvormige bovenste. 
De hoofdjes zijn aan den voet wollig, geelachtig wit, 

bijna zittend, zij vormen bolvormige kluwens, die samen 

tot een breede tuil of een trosvormige pluim vereenigd 
zijn. De binnenste omwindselbladen zijn spits. De vruchten 

zijn zeer klein, rossig, fijn behaard. 3-8dM. ©. Augustus, 
September. 

Voorkomen. De plant groeit in het Kaapland, doch is 

ook op een paar plaatsen in Frankrijk aangetroffen. Bij 
ons is zij op het Sint Antoniuseiland bij Maastricht 
gevonden. 

G. uliginósum?) L. Moerasdroogbloem (fig. 449). 
Deze soort heeft een penwortel en een meest van den voet af uitge- 

spreid vertakten, min of meer wollig viltigen, ronden stengel. De bladen 
zijn lijnvormig-langwerpig, stomp, aan den voet ver- 

smald, eennervig, van onderen min of meer wollig 

viltig, terwijl van boven vaak het vilt ontbreekt of 
dunner ís. 

De hoofdjes zijn zittend, tot dichte, bebladerde, 

aan het einde der takken staande, aan den voet 

dichtwollige kluwens opeengehoopt. De omwindsel- 
bladen zijn ongelijk van lengte, los, in de bovenste 
helft kaal en droogvliezig (geel- of bruinachtig). 
De buitenste zijn langwerpig-eirond, de binnenste 
langwerpig. De bloemen zijn smal, geelachtig wit. 
De vrucht is lichtbruin, kaal, klein, smal lancet- 

vormig-cylindrisch en van een haarkroon voorzien. 
5-22 cM. ©. Juni—October. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant 

Gnaphalium uliginosum 

Fig. 449. 

komt in geheel Europa op vochtige, vooral zandige gronden, aan rivier- 

bij ons algemeen. 
oevers en op soms overstroomde plaatsen voor en is. 

Volksnamen. In de Graafschap Zutphen heet de 

Gnaphalium luteo-album 

Fig. 450. 

vormig en spits. 

plant paddekruid, in Waterland heidensch wonderkruid. 

G. lúteo-âlbum®) L. Bleekgele droogbloem 
(fig. 450). 

Deze plant heeft een penwortel, waaruit onvertakte 
of vooral aan den voet en boven vertakte, meest 

rechtopstaande, min of meer wollig viltige stengels 
komen. De bladen zijn half stengelomvattend, een- 
nervig, min of meer wollig viltig aan weerszijden, de 
onderste staan dichter bijeen, zijn langwerpig en 
stomp, de bovenste staan verder uiteen, zijn lijn- 

1) undulatum —= golvend. 2) uliginosum — moeras. 3) luteo-album — geelwit 
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De hoofdjes zijn gesteeld en tot onbebladerde, aan het einde van den 

stengel en der takken scherm-pluimvormig bijeenstaande kluwens opeen- 

gehoopt. De omwindselbladen zijn alle bijna even lang, aanliggend, kaal, 

bijna geheel droogvliezig (geelachtig wit), de buitenste zijn lancetvormig, 

de binnenste langwerpig. De bloemen zijn oranje. De binnenste hebben 

dunne, buisvormige, boven iets verwijde, 5-tandige bloemkronen, die der 

buitenste zijn draadvormig, 2-3-spletig. Het vruchtpluis is wit, afvallend. 

De vrucht is smal cylindrisch, beneden nauwelijks versmald, boven stomp, 

lichtbruin, met kleine verheven puntjes, zeer klein (circa 0,7 mM lang). 

5-30 cM. ©. Juli—October. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in Midden- en 

Zuid-Europa voor op vochtige plaatsen, aan slootkanten en is bij ons vrij 

algemeen. 

G. purpúreum !) L. Purperen droogbloem. 
Deze soort heeft een rechtopstaafiden, onvertakten of van den voet af vertakten stengel 

met opstijgende takken. De bladen zijn spatelvormig of de bovenste lijnvormig, meest 

stomp met stekelpuntje. Zij zijn van onderen wollig, van boven groen, zittend of de lagere 

in een bladsteel versmald. 

De hoofdjes staan in een eindelingschen, soms bebladerden, vaak afgebroken tros. Soms 

staan de onderste verder af. De omwindselblaadjes zijn geelbruin of purper, lancetvormig- 

langwerpig, spits, de buitenste zijn aan den voet wollig. De vruchtjes zijn ruw en dragen 

aan den voet vereenigde vruchtpluisharen. © en 4. Juli—September. 

Voorkomen. De plant behoort thuis in Noord-Amerika en is bij Apeldoorn aangevoerd 

waargenomen. 

11. Helichrysum) Gaertn. 

H. arenárium 3) D.C. (Gnaphálium arenárium L.). Stroobloem (fig. 451). 

Deze plant is wollig viltig. Uit den wortelstok komen korte, niet bloeiende en onver- 

takte, kruidachtige, rechtopstaande of opstijgende, bebladerde, bloemdragende stengels. De 

bladen staan verspreid, zijn vlak, aan weerszijden witwollig- 

viltig, zittend, de onderste zijn langwerpig-omgekeerd eirond, 

gesteeld, stomp, de bovenste zijn lijn-lancetvormig, spits. 

De bloemen zitten in kleine, bolronde hoofdjes, die tot dichte, 
schermvormige pluimen zijn vereenigd. De omwindselbladen 
liggen dakpansgewijze, zijn wollig aan den voet, verder vliezig, 

citroengeel, zelden oranje, de buitenste zijn ovaal, de binnenste 

langwerpig of langwerpig-lijnvormig of spatelvormig, vaak stralend. 

De algemeene bloembodem is naakt, vlak. De bloemkroon der 

bloemen is oranje, alle zijn buisvormig met 5-spletigen zoom, 
de buitenste zijn vrouwelijk, zij staan in een rij en zijn weinig 

talrijk, de binnenste zijn 2-slachtig. De vruchtjes zijn zeer klein, 

ovaal, ruw, met een haarkroon, die uit 1 rij van citroengeel 

gekleurde, ruwe haren bestaat. 15-30 cM _%. Juli—October. 

De plant heeft een eigenaardigen geur, die herinnert aan Helichrysum arenarium 

Trigonella foenum graecum en aan Sedum purpureum. Fig. 451. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt op drogen zand- en heidegrond 

in Midden-Europa voor en is bij ons op verschillende plaatsen in Twente, bij Koevorden, 

Nijmegen, Lingen en Hersel gevonden. 

Volksnamen. Behalve den naam stroobloem, gebruikt men op de Oost-Veluwe en op 

Zuid-Beveland den naam papierbloem, in de Betuwe den naam strooieroosje, in Zuid- 

Holland den naam immortelle en spreekt men op Zuid-Beveland van bijbelbloem. 

1) purpureum — purper. 2) van het Grieksche helios: zon en chrysos: goud, om 

de goudgele bloemhoofdjes. 3) arenarium — zand. 
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12, Kala 5) Alant: 

Straalbloemen in een rij, soms met een kort lint. Omwindsel half bol- 
vormig, met dakpansgewijs liggende blaadjes. Helmknopjes aan den voet 
met aanhangsels. Haarkroon uit een rij ruwe haren bestaand. Vruchten 
cylindervormig of bijna vierhoekig. Schijf- en meest ook straalbloemen 
hooggeel. 

Tabel tot het determineeren der soorten van het geslacht Inula. 

A. Buitenste omwindselbladen eirond, bladachtig, de binnenste spatelvormig, stomp. 
Vruchten kaal, vierkant. Bladen van onderen fluweelachtig viltig. Wortelbladen lang- 

werpig-elliptisch, in een bladsteel versmald. Stengelbladen stengelomvattend. 
I. Helenium blz. 368. 

B. Omwindselbladen lancet- of lijnvormig, aan den top kruidachtig, de binnenste toegespitst. 

a. Bovenste bladen met hartvormigen voet nn Omwindselbladen even 

lang, veel korter dan de straalbloemen … .… „ … L britannica blz. 368. 

b. Bovenste bladen met versmalden voet zittend. ‘ Buitenste omwindselbladen korter 

dan de binnenste, aan den top afstaand, de binnenste evenlang als de 3-spletige, 

nauwelijks lintvormige, roodachtige randbloemen . . . . . L valgaris blz. 369. 

1. Helénium?) L. Alant (fig. 452). 
Deze plant heeft een krachtigen, tot vuistdikken, vertakten wortelstok, die vertikaal in 

den bodem zit. De stengel is krachtig, rechtopstaand, ge- 

groefd, boven iets viltig, naar den top vertakt, los bebladerd. 

De bladen zijn ongelijk gekarteld-getand, van boven groen 

en iets ruw, van onderen fluweelachtig viltig. De wortel 
B oe bladen zijn langwerpig-elliptisch, vaak spits, in den bladsteel 

ii 10 AN versmald, zeer groot (met den steel er bij wel tot 8 dM lang). 
De hoogere stengelbladen zijn hartvormig-eirond, iets stengel 

omvattend, toegespitst. 
De bloemen staan in groote hoofdjes, die los scherm-pluim- 

vormig vereenigd zijn. De buitenste omwindselbladen zijn van 

buiten fluweelachtig-viltig, breed, eirond, de binnenste zijn 

vliezig, spatelvormig, stomp. De straalbloemen hebben een 

lijnvormig, geel lint, dat langer is dan het omwindsel, de 
schiifbloemen zijn buisvormig, 5-spletig. De haarkroon is 

rossig. De vruchten zijn licht van kleur, bijna vierhoekig, 

Inula Helenium glad met een 3 maal zoo lange haarkroon. 9-15 dM. 2%. 
Fig. 452. Juli, Augustus. 

Deze soort is grooter en krachtiger dan de andere. 

Si 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant is in Voor-Azië inheemsch, doch bij 

ons sedert de Middeleeuwen gekweekt om den aromatischen wortel (alantswortel) en in het 

gras soms verwilderd (Amsterdam, Noordwijk, Zeeuwsch-Vlaanderen). 

|. británnica®) L. Engelsche alant (fig. 453). 

Deze plant heeft een ver rondkruipenden wortelstok, waaruit een recht- 

opstaande, vooral naar boven behaarde, al of niet vertakte stengel 

komt, die aan het boveneind 2 tot meer hoofdjes draagt. De plant is dof- 

groen, min of meer behaard met haren, die op een knobbelvoet staan. De 

bladen zijn behaard, vaak van onderen wollig ‚ langwerpig-lancet- tot 

lancetvormig, spits of stomp, iets getand, zacht, de onderste zijn in een 

bladsteel versmald, de bovenste met een hartvormigen voet zittend. 

De bloemen vormen vrij groote (tot 5 cM middellijn) hoofdjes, die zeld- 

zaam alleen staan, doch meest los scherm-pluimvormig vereenigd zijn. De 

1) waarschijnlijk van het Grieksche helenè: korf, om het ruime omwindsel om de hoofdjes. 

2) Helenium — alantswortel. 3) britannica — Britsch. 
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omwindselbladen zijn zacht, even lang, lijnvormig, even lang als of langer 
dan de schijfbloemen, veel korter dan de straalbloemen, de buitenste staan 

losser. De straalbloemen zijn geel, met 
een klierachtig, doch onbehaard lint. De 
schijfbloemen zijn klokvormig, 5-spletig, 
geel. De vruchtjes zijn behaard, van een 
witte haarkroon voorzien. 15-90 cM. 2. 

Juli—September. 
De plant riekt aromatisch. 

Voorkomen tn Europa en in Nederland. 
De plant komt in bijna geheel Europa 
voor op vochtigen grasgrond. Zij is bij 
ons vrij algemeen, vooral langs de ri- 
vieren op rivierklei, doch ook wel op 
zandgrond, vooral in Noord-Overijsel. 

Fnula O'culus Christi!) L. komt het meest met 

1. britannica overeen, doch verschilt er van 

door de langwerpige bladen en doordat de bui- 

tenste omwindselbladen korter dan de binnenste 

zijn. Zij komt in Zuid-Europa voor en wordt 

bij ons wel gekweekt. Volgens oudere schrijvers 

komt zij bij ons ook wild voor. Volgens de 

Gorter bij Haarlem, Zorgvliet en Katwijk, volgens 

Meese aan sommige wegen en in heiden bij ï 5 5 
Heerenveen. Waarschijnlijk is de plant door hen alt PernTee 

: - Fig. 453. 
met de vorige verwisseld. 

Lì vulgáris®) Trev. (Ll. Conyza D. C., Conyza”) squarrósa*) L.). Donder- 
kruid (fig. 454). 

Deze plant heeft een dikken, lichtgelen, vertakten wortelstok, waaruit 

een rechtopstaande of aan den voet opstijgende, 
kortharig viltige, meest naar boven sterk scherm- 
pluimvormig vertakte stengel komt. De bladen zijn 
langwerpig-eirond tot lancetvormig, spits, verwij- 
derd zwak getand, van boven kort behaard, van 

onderen dunviltig, de onderste en middelste zijn in 
den bladsteel versmald, de hoogere zitten met ver- 
smalden voet, de bovenste zijn zeer klein. 

De hoofdjes zijn vrij klein, bijna cylindrisch, 
talrijk, dicht scherm-pluimvormig vereenigd. De 
buitenste omwindselbladen zijn korter dan de bin- 
nenste, lancetvormig, behaard, gewimperd, aan 

den top afstaand, de binnenste zijn lijnvormig, EE 
rechtopstaand, met violetten rand, even lang als Fig. 454. 
de 3-spletige, nauwelijks lintvormige, roodachtige 
randbloemen. De schijfbloemen zijn licht bruinachtig. De vruchten zijn 
ruw behaard of glad, gegroefd, met een haarkroon van scherpe haren 
voorzien. 3-9 dM. 2. Juli—October. 

De plant riekt onaangenaam. 

1) Oculus Christi — Christusoog. 2} vulgaris — gewoon. 5) Misschien van het 
Grieksche konides: eieren van wantsen en vlooien, omdat de plant daartegen werd ge- 
bruikt of misschien van het Grieksche konyzo: bestuiven, omdat de plant er als met stof 

bedekt, uitziet. 4) squarrosa — rappig. 

HeukzeLs, Flora. Il. 24 
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Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in bijna geheel 
Europa aan dijken, wegen en op droge plaatsen voor. Zij is bij ons vrij 
zeldzaam en komt nog al op zeeklei in Zeeland voor. In de duinen zijn 
eenige exemplaren en op rivierklei en löss een paar gevonden. 

Volksnamen. Op verschillende plaatsen is de plant als donderkruid bekend. 

18. Pulicária !) Gaertn. Vlooienkruid. 

Haarkroon dubbel, de binnenste uit gescheiden, ruwe haren bestaand. 

Overigens als Inula. 
Schijf- en straalbloemen dooiergeel. 

Biologische bijzonderheid. Bij de soorten van dit geslacht komen nog 
aan het bovenste derde deel der stijltakken naar buiten gerichte veegharen 
voor. Overigens geldt, wat de bestuiving betreft, het bij vorige geslachten 

gezegde. 

Tabel tot het determineeren der soorten van het geslacht Pulicaria. 

A. Bovenste bladen met afgeronden voet zittend. Lint der straalbloemen rechtopstaand , 

nauwelijks langer dan het omwindsel . . . . ae Pe vulgarisnblzs 70: 

B. Bovenste bladen hartvormig stengelomvattend. Lint der straalbloemen uitgespreid, ver 

boven het omwindsel uitstekend . . . . .. …_… … … … P. dysenterica blz. 371. 

P. vulgáris ?) Gaertn. (l/nula Pulicária Eh Vlooienkruid (fig. 455). 
Deze plant heeft een spilvormigen, soms sterk vertakten wortel. Hieruit 

komt meest meer dan een stengel. Deze is rechtop- 
staand of uitgespreid vertakt (vaak bijschermachtig, 
doordat de takken boven den stengeltop uitsteken 
en zich nog een paar malen op dezelfde wijze ver 
takken), vooral naar boven behaard. De bladen zijn 
langwerpig tot lancetvormig, stomp of spits, gaaf- 
randig of iets getand, behaard, zacht gegolfd, de 
onderste zijn in een korten steel versmald, de bovenste 
met afgeronden voet zittend. 

De hoofdjes zijn vrij klein, half bolrond, kort ge— 
steeld, alleenstaand of zij vormen (zie boven de 
vertakking van den stengel) schermvormige pluimen 
met weinig hoofdjes, waarin steeds het eindelingsche 
het kortst gesteeld is. De omwindselbladen zijn 

lijnvormig, ongelijk van lengte, viltig behaard, aan den top afstaand. De 
straalbloemen hebben een geel, rechtopstaand lint en zijn nauwelijks langer 
dan het omwindsel. Zij zijn vrouwelijk, de schijfbloemen 2-slachtig. Deze 
hebben buisvormige, naar boven iets verwijde, kort 5-tandige bloemkronen, 
die iets klierachtig zijn. De vruchtbodem is vrij vlak met kleine groefjes. 
De vrucht is cylindrisch, zwak vijfhoekig, beneden en boven iets versmald, 
gekroond door een dubbele haarkroon, de buitenste is veel korter en vormt 
een korten, in weinige driehoekige, bijna borstelvormig toegespitste witte 

Pulicaria vulgaris 

Fig. 455. 

1) van pulex: vloo, om het gebruik van P. vulgaris, om vlooien te verdrijven. Het 

tegenwoordig in gebruik zijnd insectenpoeder bestaat uit tot poeder gemaakte bloem- 

hoofdjes van verwante Compositae. 2) vulgaris — gewoon. 
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tanden gedeelden rand, de binnenste bestaat uit eenige, meer dan dubbel 
zoo lange witte, stijve, gemakkelijk afbrekende borstels. 7-30 cM. ©. 
Juli— September. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt op vochtige, 
grazige plaatsen in zandstreken in bijna geheel Europa voor en is bij ons 
zeer zeldzaam. 

P. dysentérica ') Gaertn. (l’nula dysentérica L.). Heelblaadjes (fig. 456). 

Deze soort heeft een horizontalen, vertakten wortelstok, waaruit een 

rechtopstaande of aan den voet opstijgende, 
naar boven wollig-viltige en daar ook ver- 
takte stengel komt, met schuin uitstaande 

takken. De bladen zijn lancetvormig, spits, 

bijna gaafrandig, hartvormig stengelom- 
vattend. Zij zijn van boven groen, kort 
behaard, van onderen dun grijsviltig, zacht, 
gegolfd, de bovenste zijn bijna pijlvormig. 

De hoofdjesdragende takken verheffen 
zich boven den stengel, de hoofdjesdra- 
gende zijtakken evenzeer weer boven de 
hoofdtakken , daardoor ontstaat een los 
scherm-pluimvormig geheel van hoofdjes. 
Zij zijn vrij groot (tot 2 cM middellijn), kort Pulicaria dysenterica 
gesteeld. De omwindselbladen liggen dak- be nis 
pansgewijze, zijn borstelvormig, zachtharig, de buitenste zijn teruggekromd. 
De straalbloemen hebben een uitgespreid, 3-tandig lint, dat ver buiten het 
omwindsel uitsteekt en zijn vrouwelijk. De schijfbloemen hebben een buis- 
vormige, 5-spletige bloemkroon, zijn geel en tweeslachtig. De helmknopjes 
eindigen ieder van onderen in 2 vertakte borstelharen. Soms is het meeren- 
deel der bloemen lintvormig. De vruchten zijn behaard en dragen een 
haarkroon, die uit enkelvoudige haren bestaat en bovendien een iets getand 
kroontje. 6-9 dM. XW. Einde Juli—September. 

De plant lijkt op Inula britannica, doch is er door de kleinere hoofdjes 
en de kortere straalbloemen van te onderscheiden. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt aan wegen, 
slootkanten en op vochtige plaatsen in bijna geheel Europa voor en is bij 
ons vrij algemeen. Vooral komt zij vrij veel in de duinen voor. 

Ee 2 
2/8 

tid 

GN 

SD 

Volksnamen. In West-Friesland heet de plant heelblaadjes, op Texel 
wilde goukes, op Voorne en Beierland gouden cent en op Zuid-Beveland 
stinkerds. 

14. Buphthálmum *) L. 

B. speciósum ®) Schreb. (Telékia*) speciósa Baumg.). Koeienoog (fig. 457). 
Deze plant heeft een scheef liggenden, bruinen wortelstok, waaruit verscheiden gestreepte, 

vooral naar boven kort behaarde, niet of weinig vertakte stengels komen. De bladen zijn 

groot, van onderen kort behaard, spits, de onderste zijn hartvormig-eirond, gesteeld, 

1) dysenterica — dysenterie verwekkend. 2) van het Grieksche bous: rund en 

ophthalmos: oog. 3) speciosum — prachtig. 4) naar den Hongaarschen graaf 
Teleki v. Szek. z 

24% 
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stekelpuntig, dubbel gezaagd-getand, de bovenste echter zittend, eirond tot langwerpig- 

eirond, stekelpuntig getand. 

De hoofdjes zijn groot, tot 7 cM breed (even groot als van Inula Helenium), zij vormen 
samen losse schermvormige pluimen. De 

omwindselbladen liggen dakpansgewijze, 

zijn eirond, lang toegespitst, stekelpuntig, 

kruidachtig. De bloembodem is met stroo- 

schubben bekleed. De bloemen zijn goud- 
geel. De straalbloemen hebben een lijn- 

vormig lint, dat langer is dan het omwindsel, 

de schijfbloemen zijn buis-trechtervormig. 

De helmknopjes hebben aanhangsels aan 

den voet. De vruchten zijn bijna rolrond, 

gestreept en hebben een kraakbeenachtig 
getanden rand. 9-15 dM. 4. Juli, Augustus. 

De plant komt veel met Inula Helenium 

overeen, maar is er door de van onderen 

groene bladen gemakkelijk van te onder- 

scheiden. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. 

De plant komt in Zuid-Oost-Europa voor, 

doch werd bij ons nog al als sierplant 

gekweekt. In oudere parken en tuinen 

komt zij wel verwilderd voor (Schager- 
brug, Endegeest en Rhijngeest onder Oegst- 

geest). 

15. Ambrósia !) Trn. Ambrosia. 

Buphthalmum speciosum 

Fig. 4357. 
Planten eenhuizig. Mannelijke 

en vrouwelijke bloemen in af- 
zonderlijke hoofdjes op dezelfde plant. 

Bloemen groen- of geelachtig. De hoofdjes tot verlengde, eindelingsche, 
vrij dichte aren vereenigd, de bovenste mannelijk, zeer talrijk, zonder 
schutbladen, de onderste vrouwelijk, in de oksels der bovenste bladen. 

Mannelijke hoofdjes half bolrond, veelbloemig, met strooschubben, met 
een eenbladig omwindsel en kort 5-tandige bloemen. Vrouwelijke hoofdjes 
eenbloemig, door een vergroeidbladig omwindsel omsloten, zonder bloem- 

kroon, in den verdiepten bloembodem gezeten. Haar strooschub vormt den 
snavel der schijnvrucht, de vrije toppen der omwindselbladen vormen de 
stekels van het omhulsel. Schijnvrucht klein, hard, boven het midden met 
een ring van korte, niet gekromde stekels, aan den top met een nauwelijks 

2-spletigen snavel, 1-zadig. 
Onderste en middelste bladen tegenoverstaand, de bovenste verspreid. 

Tabel tot het determineeren der soorten van het geslacht Ambrosia. 

A. Bladen 3-5-lobbig . VERN Tt ee: . A. trifida blz. 373. 
B. Bladen enkel tot dubbel vinspletig . . . . . . . … - - A. artemisiifolia blz. 372. 

A. artemisiifólia®) L. Alsemambrosia (fig. 458). 
Deze plant heeft een rechtopstaanden, gestreept-gegroefden, soms rood- 

achtigen, naar boven vertakten stengel, die kort behaard is, doch soms 
ook langere haren draagt. De bladen zijn kort behaard, tegenoverstaand 
of verspreid, enkel tot dubbel vinspletig met lancetvormige, spitse slippen, 
van boven donker-, van onderen lichtgroen tot grijsachtig. 

1) De bij de Ouden bekende godenspijs. 2) artemisiifolia — Artemisiabladig. 
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De bloemen zijn groenachtig. De mannelijke hoofdjes vormen meest 3 
eindelingsche aren, de vrouwelijke staan 1-3 bijeen in de bladoksels. Het 
vrouwelijk omwindsel draagt 6 stekels. De 
vruchten zijn klein, 4-5 mM lang, meer lang 

dan breed, cylindrisch, bijna glad. Zij heb- 
ben onder den top een ring met 6 korte, 
opgerichte, spitse stekels en eindigen in een 
bijna gaven snavel. 2-10 dM. ©. Septem- 
ber, October. 

Voorkomen. De plant behoort thuis in 
Noord-Amerika en is bij ons met Amerikaan- 
sche klaver en later ook met graan aange- 
voerd. Zij is echter bij ons onbestendig, daar 

de zaden zelden rijp worden. 

A. trifida ') L. Driedeelige ambrosia. Ke 
Bij deze soort is de stengel stekelharig of bijna glad, Fig. 458. 

vertakt. De bladen zijn tegenoverstaand, gesteeld, 3- © vrucht, b dezelfde in horizontale 
nervig, diep 3-5-lobbig, de bovenste zijn soms niet doorsnede. 

ingesneden en ovaal. De bladlobben zijn lancetvormig 

of ovaal, scherp gezaagd, spits of toegespitst. 

De mannelijke bloemhoofdjes staan in 3-10 cM lange aren en hebben komvormige, 3-rib- 

bige omwindselbladen met gekartelden of afgeknotten rand. De vrouwelijke bloemen 

zitten in de oksels der bovenste bladen opeengehoopt, zij zijn tolvormig of omgekeerd 

eirond, 5-7-ribbig, iedere rib heeft een knobbel aan den top. 3-17 dM. ©. Augustus, 

September. 

Voorkomen. De plant komt in Noord-Amerika op vochtigen bodem voor en is bij ons 

op een paar plaatsen met zaden aangevoerd (Amsterdam, Leiden, Middelburg, Vlaardingen). 

16. Xánthium*) Trn. Stekelnoot. 

Planten eenhuizig. Bladen gesteeld, verspreid. Hoofdjes in oksel- en 
eindstandige, korte, kluwenachtige aren, de mannelijke, zoo groot als een 
erwt en gesteeld, in het bovenste deel er van, de vrouwelijke, bijna zittende, 
in het onderste deel, zeldzamer de laatste alleenstaand. 

Mannelijke hoofdjes bolrond, na den bloeitijd afvallend. Algemeene bloem- 
bodem cylindrisch met weinig ontwikkelde strooschubben. Omwindsel bijna 
bolrond, eenrijig, met vrije blaadjes. Bloemen zonder kelk met I-bladige, 
buisvormige, groenachtige bloemkroon met 5 gelijke tanden, 5 op de bloem- 
kroon ingeplante meeldraden met vergroeide helmdraden, doch vrije helm- 
knopjes en met een zeer weinig ontwikkelden stijl. Vrouwelijke hoofdjes 
tijdens den bloeitijd klein, weinig grooter dan een roggekorrel, 2-bloemig. 
ledere bloem heeft geen kelk en bloemkroon, doch bestaat alleen uit een 
vruchtbeginsel met stijl en 2 lange, purperroode stijltakken, die uit het 
omwindsel steken. Omwindsel bestaande uit 2 samengevouwen, 3-lobbige 

blaadjes, wier middenlob verlengd is (eigenlijk de 2 schutblaadjes (stroo- 
schubben) der bloemen), die aan den voet vergroeid zijn en aan de rugzijde 
met vele borstelharen bekleed zijn. Aan den voet van dit omwindsel zitten 
eenige kruidachtige schutbladen. Na de bevruchting groeien de 2 omwind- 

selbladen voort en omgeven de 2 vruchten, vergroeien met elkaar (als bij 

1) trifida — driespletig. 2) van het Grieksche xanthos: geel. De soorten werden 

nl. vroeger gebruikt om geel te verven. 
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Sparganium) en vormen zoo een schijnvrucht, die hard is, met stekels 
bezet is en de grootte van een hazelnoot heeft, doch langwerpig van vorm 
is. De oorspronkelijke middenlobben dier schutbladen groeien uit tot 2 
doornige snavels, die boven op de schijnvrucht zitten. Binnen in die schijn- 
vrucht bevinden zich de 2 vruchtjes ieder met een rechtopstaand zaadje. 

Biologische bijzonderheden. Evenals bij de meeste eenhuizige planten 
zijn hier de bloemen proterogynisch. 

De schijnvruchten blijven door de hakige stekels aan voorbijloopende 
dieren zitten, later wrijven deze zoo lang op den grond tot de vruchten 
loslaten en tegelijk in den grond gedrukt worden. 

Tabel tot het determineeren der soorten van het geslacht Xanthium, 

A. Stengel dik, groen- of roodachtig, zonder stekels. 

a. Omhulsel der schijnvrucht bij rijpheid der vrucht groen. Snavels recht. Bladen 

aan den voet meest hartvormig. Omhulsel der schijnvrucht eirond, verspreid met 

rechte, kale stekels bezet, daartusschen kort behaard en klierachtig. 

X. strumarium blz. 374. 

b. Omhulsel der schijnvrucht bruin, als de vrucht rijp is. Snavels gekromd. Stengel 

ruw, bovendien verspreid stijf behaard, naar boven klierachtig. Omhulsel der schijn- 

vrucht langwerpig, tamelijk dicht met gebogen, aan den top bijna cirkelvormig 

naar binnen omgerolde stekels bezet. . . . . . …. … Xe. macrocarpum blz. 375. 

B. Stengel slanker, (gedroogd) lichtbruin-geelachtig, aan den voet der bladstelen telkens 

met 1 of 2 krachtige, goudgele, 3-deelige stekels. Bladen met langere, langwerpig- 

lancetvormige, toegespitste middenlob en wigvormigen voet, van onderen witviltig. 

Omhulsel der schijnvrucht langwerpig-elliptisch . . . . … . . Xe. spinosum blz. 374. 

X. strumárium !) L. Ongedoornde stekelnoot (fig. 459). 
Deze plant is grijsgroen. Zij heeft een krachtigen, rechtopstaanden, meest vertakten, 

kortharig ruwen stengel. Deze is tusschen de korte haren 

nog verspreid stijf behaard, naar boven klierachtig en is 

beneden vaak rood aangeloopen. De bladen zijn lang 

gesteeld, kort behaard ruw, rondachtig drielobbig, met 

spitse, ongelijk getand-gelobde lobben, zij zijn van onderen 

bleeker, aan den voet meest hartvormig. 

De schijnvruchten (fig. 459) zijn eirond, vrij klein (12-15 

mM lang), verspreid met rechte, aan den top haakvormige, 

kale gele stekels bezet (soms staan zij aan de eene zijde 

van het omhulsel dichter opeen dan aan de andere), daar- 
tusschen kort behaard en klierachtig. De snavel is afstaand 

of samenneigend. 15-120 cM. ©. Juli—Herfst. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant is 
een Zuid-Russische steppenplant en is bij ons met zaden 
aangevoerd en op enkele plaatsen ingeburgerd. Zij is bij 

Deventer, Dordrecht, op eenige plaatsen om den Bosch, 
Xanthium strumarium bij Maastricht en bij een veer over de Oude Maas in het 

Fig. 459. Maas- en Waalsche gevonden en volgens de Gorter ook 

bij Kampen en Utrecht. 

Volksnamen. In Oost-Drente, Salland, de Graafschap Zutphen en Waterland wordt als 

gebruikelijke naam voor de plant opgegeven klissen, in Overijsel kleverklassen, in Fries- 

land soldateknoop, in Noord-Limburg klitten, in het Oostelijk deel van Noord-Brabant klissen. 

X. spinósum?) L. Gedoornde stekelnoot (fig. 460). 
Deze plant heeft een sterk vertakten, kort behaarden stengel. De bladen zijn gesteeld, 

in omtrek eirond, 3-lobbig, zeldzamer ongedeeld met langere, langwerpig-lancetvormige, 

toegespitste middenlob en wigvormigen voet. Zij zijn van boven donkergroen, verspreid 

1) strumarium van struma: kliergezwel, omdat de plant daartegen werd gebruikt. 

2) spinosum — doornig. 
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kort behaard, op de nerven witviltig, van onderen witviltig, doch op de nerven kaler. 

Aan den voet der bladen zitten lange, driedeelige, gele 

stekels. De schijnvruchten (fig. 460) zijn vaak alleenstaand, 

10-15 mM lang, langwerpig-elliptisch, geel-bruinachtig, 

zij zijn tamelijk dicht met dunne, rechte, aan den top 

haakvormige stekels bezet en daartusschen kort behaard, 

De snavels er op zijn rechtopstaand, kort en recht. 1,5-3 

dM. ©. Augustus, September. 

De bladen zijn kleiner dan bij de andere soorten, de 
schijnvruchten zijn niet grooter dan bij X. strumarium. 

Voorkomen. Vermoedelijk is de plant oorspronkelijk 

afkomstig uit Zuid-Amerika, doch zij is in Zuid- en Zuid- 

Oost-Europa ingeburgerd en van daar vroeger met Hon- 

gaarsche en Spaansche wol ingevoerd, in den laatsten tijd 
ook met granen. Aangezien de vruchten echter bij ons 

meestal niet rijp worden, is haar voorkomen bij ons zeer 

onbestendig. Zij is gevonden bij Apeldoorn, Bennekom, Xanthium spinosum 
Katwijk, Middelburg (bij een meelfabriek), Hintham, Fig. 460. 
Maastricht, Amsterdam. 

X. macrocárpum !) D.C. Grootvrucht-stekelnoot (fig. 461). 
Deze soort heeft een krachtigen, rechtopstaanden, behaarden, al of niet vertakten stengel. 

De bladen zijn langgesteeld, behaard, rondachtig tot lang- 
werpig-ruitvormig, 3-5-lobbig met stompe, iets gelobde en 
iets getande lobben. Zij hebben een afgeknotten of vaak n/\ 

wigvormigen voet. 
De schijnvruchten (fig. 461) zijn langwerpig, 20-25 mM. al / 

lang, tamelijk dicht met gebogen, aan den top bijna cirkel- N Id | 

vormig naar binnen opgerolde stekels bezet, daartusschen ES 
klierachtig en stijf behaard. De snavels staan aan den 

voet uit elkaar en zijn naar boven naar binnen gekromd. 

3-6 dM. ©. Augustus, September. 

Voorkomen. De plant is waarschijnlijk afkomstig uit 

Mexico en Peru, maar in Zuid-West-Europa verspreid. Zij 
heet bij ons bij Itteren in Zuid-Limburg te zijn gevonden 

en bij Deventer. 

7 , 2, Xanthium macrocarpum 1 Eva: Ea 

1. xanthiifólia ®) Nutt. Iva. 
Bij deze plantis de stengel rechtopstaand, vertakt, beneden kaal, boven verspreid behaard. 

De bladen zijn bijna tegenoverstaand, gesteeld, van boven ruw, van onderen kort behaard, 

toegespitst, ongelijk grof gezaagd, de onderste zijn bijna driehoekig-eirond, de middelste 

eirond, de bovenste langwerpig-lancetvormig, spaarzaam gezaagd. 

De hoofdjes zijn eenhuizig, vrij klein, talrijk en zijn tot trossen en deze tot eind- en 

okselstandige pluimen vereenigd. De buitenste omwindselbladen der hoofdjes zijn van 

buiten behaard. De bloemen zijn groenachtig geel. De straalbloemen, 5 in getal, zijn 

vrouwelijk en missen de bloemkroon, de schijfbloemen zijn mannelijk, zonder eenig spoor 

van een vruchtbeginsel. De vruchten zijn kaal, dik, iets samengedrukt, niet gerand en niet 

gevleugeld. 12-24 dM. ©. Augustus—October. 

Voorkomen. De plant is in de rivierdalen der prairiën van Noord-Amerika inheemsch en 

is bij ons aangevoerd te Apeldoorn (met boekweit), op opgevoerden grond buiten de voor- 

malige duinpoort te Vlissingen en te Amsterdam. 

18. Rudbéckia®) L. Rudbeckia. 

Straalbloemen geslachtloos, verlengd, dooiergeel, neerhangend. Bloem- 

kroon der schijfbloemen met korte buis. Kelkzoom ontbrekend of een 

1) macrocarpum — grootvruchtig. 2) Iva was oorspronkelijk een Italiaansche en 

ook in Zwitserland algemeen bekende naam voor Achillea moschata, uit welke plant een 

aromatische likeur werd bereid. Zij is door Linnaeus aan dit geslacht gegeven. 

3) xanthíifolia — xanthiumbladig. 4) naar O. Rudbeck + 1702, professor te Upsala, 

leermeester van Linnaeus. 
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onduidelijk kroontje vormend. Vrucht prismatisch of naar beneden ver- 
smald, kaal. 

Hoofdjes alleenstaand aan den top van den stengel en der takken, lang- 

gesteeld, groot. Bladen verspreid. 

Tabel tot het determineeren der soorten van het geslacht Rudbeckia. 

A. Onderste bladen 5-7-tallig gevind met ingesneden blaadjes. Strooschubben afgeknot, 

naar voren behaard, evenlang als de prismatische vrucht . . … R. laciniata blz. 376. 

B. Bladen langwerpig, ovaal tot langwerpig-lancetvormig, gaafrandig. R. hirta blz. 376. 

R. laciniáta!) L. Slipblad-rudbeckia (fig. 462). 
Hierbij is de stengel rechtopstaand, vertakt, kaal. De 

bladen zijn ruw, de onderste 5-7-tallig gevind met eironde 

tot lancetvormige, ingesneden blaadjes, de hoogere 3-5- 

spletig of -deelig met eironde, grof ingesneden getande 

slippen, de bovenste eirond, gaafrandig. 
De hoofdjes zijn langgesteeld, groot, 7-15 cM breed. 

De straalbloemen der hoofdjes zijn dubbel zoolang als de 

breed lancetvormige omwindselbladen, zij zijn dooiergeel 

en hangen neer. De schijfbloemen zijn groenachtig bruin. 
De strooschubben zijn afgeknot, naar voren behaard, even 

lang alsde prismatische vrucht. De kelkzoom vormt een 

kort kroontje. 8-20 dM. 2. Augustus, September. 

Voorkomen. De plant behoort thuis in Noord-Amerika, 

doch wordt bij ons als sierplant gekweekt en is tusschen 

Raalte en Wezepe, bij Hattem, Twello en Sint-Kruis ver- 

wilderd gevonden. 

R. hirta®) L. Ruige rudbeckia (fig. 463). 
Hierbij is de stengel meest onvertakt en dicht met 

borstelvormige, ruwe haren bezet. De bladen zijn dik, 

ook dicht met dergelijke haren als aan den stengel bezet, 

zijn weinig gezaagd, 3-5-nervig, de bovenste zijn zittend, 

EE langwerpig-ovaal tot langwerpig-lancetvormig, gaafrandig, 

Fis. 462. De hoofdjes staan of alleen of meest weinige bijeen. 
7 Hash De omwindselbladen zijn zeer ruw, uitstaand of terugge- 

bogen, veel kleiner dan de straalbloemen. De strooschubben 

zijn lijnvormig, puntig of toegespitst, naar den top behaard. De straalbloemen zijn 

10-20 in getal, sterk geel, neerhangend, 

de schijfbloemen zijn donkerbruin. Het 
vruchtpluis ontbreekt. 5-12 dM. O—2. 

Juli—September. 

Voorkomen. De plant behoort thuis in 
Noord-Amerika, doch wordt bij ons als 

sierplant gekweekt en is bij Denekamp ver- 

wilderd gevonden. 

19. Galinsóga”) R. et Pav. 

G. parviflóra *) Cav. Knopkruid 
(fig. 464). 

Deze plant heeft een dunnen, sterk ver- 

takten, rechtopstaanden of liggenden sten- 

gel, die naar boven verspreid behaard is. 
De bladen zijn tegenoverstaand, gesteeld, 

Rudbeckia hirta eirond, toegespitst, iets getand, drienervig, 

Fig. 463. van onderen op de nerven verspreid be- 
haard, later kaal, de bovenste zijn langwerpig-lancetvormig. 

1) laciniata = ingesneden. 2) hirta = kortharig. 5) Naar Don Mariano Martinez 

de Galinsoga, directeur van den botanischen tuin te Madrid, in het laatst der 18e eeuw. 

4) parviflora — kleinbloemig. 
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De bloemstelen zijn okselstandig en dragen 1-3 hoofdjes. Deze zijn klein (8 mM of meer 
in middellijn), langgesteeld. De algemeene bloembodem is kegelvormig met lijn-lancet- 

vormige, spitse, vaak 3-deelige strooschubben zn 
bezet. De omwindselbladen zijn meest 5 in me Ks 
getal, staan in een rij en zijn vliezig gerand. WI Naf 

De straalbloemen zijn meest 5 in getal, kort, nf 

wit, vrouwelijk, zij ontbreken soms, de schijf- 

bloemen komen in groot aantal voor, zijn 

dooiergeel en 2-slachtig. De vruchten zijn 
kantig, aangedrukt behaard. De kelkzoom der 

randstandige vruchten is onvolledig en bestaat 

uit ruwe haren, die der binnenste bestaat uit 

een rij langwerpige, aan den rand in slipjes 
verdeelde schubben. 3-45 dM. >. Juni— 

Herfst. 

Voorkomen. De plant behoorf thuis in 
Westelijk Zuid-Amerika en komt noordelijk tot 
Mexico voor. Vooral vindt men haar veel in 
Peru. Reeds sedert 1807 is zij in Duitschland 

aangevoerd waargenomen en is, waar zij stand 

houdt, een lastig onkruid. Bij ons is zij op 

verschillende plaatsen om Vollenhove en Har- 

derwijk gevonden, verder bij Vorden, Wage- 

ningen en bij Amsterdam. Waarschijnlijk is 

zij bij ons aangevoerd met Duitsche poot- 

aardappels. 

20. Mádia ') Mol. 
Galinsoga parviflora 

M. sativa =) Mol. Madia (fig. 465). Fig. 464. 
Deze plant is dicht klierachtig behaard, 

kleverig. Zij heeft een rechtopstaanden, niet of naar boven vertakten, dicht bebladerden 

stengel. De bladen staan verspreid, de onderste tegen- 

overstaand, zijn half stengelomvattend, lancetvormig, 

stompachtig, stekelpuntig, gaafrandig, 3-nervig. 
De hoofdjes zijn vrij klein, kort gesteeld, tot trossen 

vereenigd. Alleen aan den rand, tusschen de straal- 

bloemen, zitten, soms aan den voet vergroeide stroo- 
schubben. De bloemen zijn lichtgeel. Er zijn minstens 
5 korte straalbloemen. De vrucht heeft aan weerszijden 

1 à 2 sterk uitstekende nerven. 3-45 dM. ©. Juli, 

Augustus. 

De plant riekt pekachtig. 

Voorkomen. De plant groeit in Chili en Westelijk 

Noord-Amerika, waar zij ook gekweekt wordt om de 

oliebevattende zaden. Zoo ook bij ons. Zij is bij 

Arnhem verwilderd gevonden. 

21. Heliánthus ) L. 

H. tuberósus *) L. Aardpeer (fig. 465). 
Deze plant heeft wortels met langwerpige, roodach- 

tige knollen en een rechtopstaanden, vertakten, ruw 

behaarden stengel. De bladen zijn gesteeld, drienervig, 
grof gezaagd, ruw, de onderste staan tegenover elkaar 

en zijn hartvormig-eirond, de bovenste staan verspreid en zijn eirond en toegespitst. 

__ De hoofdjes staan alleen, zijn vrij groot (5-8 cM in middellijn), rechtopstaand, dooiergeel. 

De buitenste omwindselbladen zijn afstaand, bladachtig, lancetvormig, spits, dicht borstelig 

Madia sativa 

Fig. 465. 

1) van het Grieksche madao, Lat. madea: ben kleverig. 2) sativa — gekweekt. 

3) van helios: zon en anthos: bloem. 4) tuberosus — knolvormig. 
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gewimperd, de binnenste zijn smaller, aanliggend, strooschubachtig. Er zijn omstreeks 
12-15, geslachtlooze straalbloemen. De 

kelkzoom bestaat uit 1-4 priemvormige 

strooschubachtige blaadjes. De vrucht is 

vierkant of samengedrukt. 12-24 dM. 4. 

October, November. 

Voorkomen. De plant behoort thuis in 

Noord-Amerika, doch wordt bij ons soms 

om de knollen, die als veevoeder gebruikt 

worden, gekweekt. Zij bloeit zelden bij 

ons. Bij de meelfabriek te Middelburg is 

zij aangevoerd waargenomen. 

22. Bídens') L. Tandzaad. 

Algemeene bloembodem vlak met 
afvallende strooschubben. Omwind- 
sel in 2 rijen, de blaadjes van beide 
rijen gelijk of ongelijk, die der 
binnenste rij vliezig gerand. Kelk- 
zoom uit 2-6 rijen rugwaarts-ruwe 
naalden bestaand. Straalbloemen 
geslachtloos, vaak ontbrekend. 

N Vruchten samengedrukt, langwer- 
iN pig-wigvormig, naar den top ver- 

Helianthus tuberosus breed en afgeknot met 2-6 rug- 
En: waarts ruwe naalden bezet. 

Hoofdjes vrij groot of vrij klein. Stengel rechtopstaand, vertakt. Bladen 

tegenoverstaand. 

Biologische bijzonderheid. De vruchten blijven door de rugwaarts ruwe 
2 naalden aan de haren van voorbijloopende dieren 

Ee OE A hangen en worden zoo verspreid. 
dd AWS HH De stijltakken- (fig. 467) zijn aan de buitenzijde met 
ie Á vele veegharen bezet, aan de binnenzijde met stem- 

| pelpapillen. De veegharen vegen het stuifmeel uit 

| den cylinder der helmknopjes en daarna gaan de 

DEE EC ANS stijltakken uitstaan. 
Fig. 467. 

1 stijltakken met de veeg- Volksnamen. In Friesland heet de plant soldaten- 
haren in een pas opengaande E 7 5 5 
bloem, 2 hetzelfde in een knoopen, in Twente klissen of klitten, in West- 

d bl et st el- : en 
Oabillen en veegharen. Friesland en de Duinstreek tandzaad. 

Tabel tot het determineeren der soorten van het geslacht Bidens. 

A. Vrucht tamelijk vlak samengedrukt, naar den voet weinig versmald. Hoofdjes rechtop- 

staand. Buitenste omwindselbladen kort borstelig gewimperd. Bladen in een kort 

gevleugelden steel versmald, meest 3-5-deelig. Hoofdjes kort gesteeld. 
B. tripartitus blz. 378. 

B. Vrucht (althans de goed ontwikkelde) in doorsnede ruitvormig, de randstandige drie- 
hoekig, alle naar den voet sterk versmald, omgekeerd pyramidaal. Bladen zittend, 

aan den voet iets verbonden, lancetvormig. Hoofdjes knikkend. Buitenste omwindsel- 

bladen aan den voet gewimperd. Plant geelgroen …. . .… „ … B. cernuus blz. 379, 

B. tripartitus?) L. Driedeelig tandzaad (fig. 468). 
Deze plant is donkergroen en dof. Zij heeft een wortel, die schuin of 

1) van het Latijnsche bis: twee en dens: tand, om de vrucht. 2) tripartitus — driedeelig. 
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recht naar beneden groeit, met vele vezels. Daaruit komt een rechtop- 

staande, meest donkerroode, sterk vertakte, verspreid kort behaarde stengel, 
die meest tegenoverstaande takken draagt, die 
zelf niet vertakt zijn of eenige meestal alleen 
hoofdjes dragende zijtakken hebben. De bladen 
zijn glad, verspreid kort behaard, in een korten 

gevleugelden steel versmald, meest 3-5-deelig 

met een grootere, langwerpige, soms vinsple- 

tige middenslip. Zij zijn grof en stomp gezaagd, 
de onderste bladen zijn meest niet ingesneden. 
De hoofdjes zijn rechtopstaand, alleenstaand, 
kort en vrij dik gesteeld. De buitenste om- 
windselbladen zijn 5-8 in getal, kort borstel- 
vormig gewimperd, langer dan het hoofdje, 
groen, lancetvormig, zij zijn even lang als of ile Ee . 
langer dan de binnenste. De laatste zijn Fig. 465. 

omstreeks even hoog als breed, ovaal-lancet- a vrucht. 
vormig, vliezig, bruin gestreept, stomp. De algemeene bloembodem draagt 
lijnvormig-langwerpige strooschubben, die gelijken op de binnenste omwind- 

selbladen, doch smaller en spitser zijn. De bloemen zijn meestal alle buis- 
vormig, grijs-roodbruin, smal van onderen, dan zich iets buikig verwijdend, 
met een 5-tandigen zoom. De vrucht is zwak vierzijdig, vlak, recht afge- 
knot, wigvormig-langwerpig, 5-6 mM lang, voorzien van 2 of 3 naalden. 
1,5-9 dM. ©. Juli—September. 
De variëteit 5. inféger !) Koch. heeft ongedeelde, ruitvormige bladen. De 

forma púmila®) Roth., ontwikkelt zich op een onbegroeiden bodem, soms 
ook wel in gaten, waaruit turf is gestoken. De kiemplanten ontwikkelen 
zich vaak dicht opeen en in het laatste geval lijken het bijna waterplanten. 
Het zijn dwergexemplaren met ongedeelde bladen, kleinere hoofdjes en een 
onvertakten stengel. 3-6 cM. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De soort komt op vochtige 

plaatsen in geheel Europa voor en is bij ons vrij algemeen. De var. is bij 
Hoevelaken, Beekbergen, Winterswijk, Amersfoort, Soesterveen, Dordrecht, 

Emst, Katendrecht en op IJselmonde gevonden. De dwergvorm is van 
Meppel en Utrecht bekend. 

Volksnamen. De plant heet in Friesland klevers of zilverknoopjes, in 

Groningen klissen (ook in de Duinstreek), in Oostelijk Drente vorkjes, in 
Salland stoepeerzen, bij Barneveld stiepstart, in Utrecht boerenwormkruid, 

in Noord-Limburg reindersknopjes, in Zuid-Limburg mopjeskruid, in het 
Land van Hulst klitten en knoppen. 

B. cérnuus®) L. Knikkend tandzaad (fig. 469). 
Deze plant is geelgroen, vooral naar boven verspreid kort behaard. Zij 

heeft een vertakten, vezeligen wortel en een groenen, rechtopstaanden, iets 
gegroefden, iets behaarden, roodachtig aangeloopen stengel, die niet ver- 

takt of een weinig rechtopstaand vertakt is. De takken en de bloemstelen 
ontspringen uit de bladoksels, de stengel eindigt ook met een hoofdje. De 
bladen zijn zittend, aan den voet iets verbonden, lancetvormig, verwijderd 

1) integer —= gaaf. 2) pumila = dwergachtig. 5) cernuus — knikkend. 
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en vaak grof gezaagd, levendig groen, onbehaard, vaak met een roode 
middennerf. 

De hoofdjes zijn alleenstaand, knikkend. Er zijn meest 5-8 buitenste 
omwindselbladen, die aan den voet gewimperd zijn. 
Zij zijn lancetvormig met eenige zeer kleine, scherpe 
borstelige tanden en zijn veel grooter dan de bloemen. 
Zij zijn ook langer dan de aan den voet duidelijker 
dan bij de overige soorten versmalde, vliezige, 
zwart gestreepte, binnenste omwindselbladen (deze 
zijn verder meer breed dan hoog). De bloemen zijn 
zeer talrijk, goudgeel. De straalbloemen, 5-10 in 
getal, zijn eirond, stomp, gaaf of 2-3-tandig, de 
schijfbloemen zijn in groot aantal aanwezig, trechter 
vormig, 5-spletig. De vrucht is omgekeerd eirond- 

Bidens cernuus wigvormig, aan den rand rugwaarts stekelig, op de 
Fig. 469. vlakten overlangs iets gewimperd, 5-6 mM lang, 

aan den top afgeknot, zwartbruin, meest met 4 stekelige naalden. De 

strooschubben reiken tot aan den top der vruchtstekels. 15-90 cM. ©. 
Juli— October. 

De variëteit £. rddians!) G. Beck. heeft groote, goudgele straalbloemen. 
De var. 7. minimus ®) D.C. is een dwergvorm, die zelden bloeit en ontstaat 

als alle vruchtjes van het hoofdje bijeen blijven en samen ontkiemen. Soms 
zit er een klein bloemhoofdje aan, dat vaak uit slechts weinige omwindsel- 
bladen bestaat en zeer weinig bloemen. De bladen zijn vaak gaafrandig. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De soort komt in geheel Europa 
op vochtige plaatsen voor en is bij ons vrij algemeen, vooral ook op voch- 

tige plaatsen in de duinen. De beide var. zijn bij ons zeldzaam. 

25. A/nthemis®) L. Roomsche kamille. 

Algemeene bloembodem met vliezige strooschubben. Omwindsel half 
bolrond, dakpansgewijze liggend. Schijfbloemen geel, 2-slachtig. Straal- 
bloemen meest vrouwelijk, lintvormig, in een rij liggend. Buis der schijf- 
bloemen samengedrukt, vaak gevleugeld. Vruchten aan weerszijden gelijk 

matig gestreept, aan den top afgeknot. 

Biologische bijzonderheden. Doordat de bloembodem bij Anthemis (ook 
bij Matricaria) eerst minder gewelfd is dan later, verandert de richting der 

buisbloemen zoo, dat de stempels der buitenste dan 
in de richting van het vallende stuifmeel der binnenste 
komen te liggen en zoo spontane bestuiving van 
naburige bloemen kan plaats hebben. 

Terwijl de stijlen der vrouwelijke bloemen geen 
Fig. 470. veegharen hebben, is dit wel het geval met de stijl- 

Stijltop uit een schijfbloem toppen in de tweeslachtige bloemen (fig. 470). 

en Spontane zelfbestuiving is hier mogelijk, doordat 

het stuifmeel, dat aan de veegharen zit, bij het 

uitspreiden der stempelvlakten op deze valt. 
Anthemis Cotula en A. arvensis stellen geen bepaalde eischen aan den 

1) radians —= stralend. 2) minimus — kleinste. 5) van het Grieksche anthêmon: 

bloem, omdat de hiertoe behoorende soorten meest vele bloemen bezitten. 
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bodem. Toch heeft men opgemerkt, dat daar, waar beide voorkomen, zíj 

elkaar vaak verdringen, terwijl dan op kalkgrond A. Cotula, op zandgrond 
A. arvensis blijft heerschen. 

Volksnamen. De naam kamille is algemeen in gebruik, op Walcheren 
heet de plant honsdeel. 

Tabel tot het determineeren der soorten van het geslacht Anthemis. 

A. Strooschubben langwerpig of lancetvormig met stijve stekelpunt. Straalbloemen 

vrouwelijk. 

a. Algemeene bloembodem gewelfd of half bolrond. Vrucht in doorsnede ruitvormig, 

smal gevleugeld, gekroond door een scherpen kelkrand. 

aa. Bladslippen iets gezaagd. Strooschubben smal ruitvormig, in een stekelpunt 
MEESLEPEND EE ERD 

bb. Bladslippen gaafrandig. Strooschubben langwerpig, plotseling in een lange 
stekelpunt toegespitst . . . . . « « A austriaca blz. 382. 

b. Algemeene bloembodem verlengd, meest kegelvormig. Vrucht gelijkmatig stomp- 

vierkant met verdiepte zijvlakken. 

aa. Omwindselbladen ten slotte aan den top teruggebogen. Strooschubben lancet- 
vormig, gaafrandig, spits. Stengel min of meer behaard. A. arvensis blz. 382. 

bb. Plant grijswollig.. Strooschubben stomp, getand, plotseling in de stekelpunt 

overgaand. Buitenste vruchten vaak met een scheef afgesneden, gehalveerd 

kroontje >. …… 5 sa ae er Ne A ER enlea tie 

B. Strooschubben lijnvormig, spits, aan het onderste deel van den algemeenen bloem- 

bodem vaak ontbrekend. Straalbloemen geslachtloos. Algemeene bloembodem ver- 

lengd kegelvormig. Vrucht bijna rolrond. Bladen met lijnvormige slippen. Omwindsel- 

bladen aan den top steeds rechtopstaand. Vrucht zonder kelkzoom. A. Cotula blz. 383. 

A. tinctória®) L. Gele kamille (fig. 471). 
Deze plant heeft een rechtopstaanden, naar boven vertakten, min of 

meer behaarden stengel. De bladen zijn min of 
meer behaard, meest dubbel vindeelig met kam- 

vormig geplaatste, iets gezaagde slippen en een 
getande middennerf. De slippen der le orde staan 
iets uit elkaar. 

De hoofdjes zijn langgesteeld aan den top van 
den stengel en der takken. De omwindselbladen 
liggen dakpansgewijze, zijn gelijk van kleur of 
hebben een smalle groene kielstreep, de buitenste 

zijn tamelijk spits, de binnenste stomp. De stroo- 
schubben zijn smal ruitvormig, in een stekelpunt 
versmald. De algemeene bloembodem is bijna half 
bolrond. De bloemkronen (ook die der straal- Anthemis tinctoria 
bloemen) zijn citroengeel. De vrucht is klein, nauwe- Fig. 411. 
lijks 2 mM lang, witachtig, 2-snedig samengedrukt, aan weerszijden met 
5 strepen met een kort, vliezig kroontje. 3-6 dM. 2, misschien ook ©O. 
Juni—September. 

De hoofdjes zijn grooter dan die van A. arvensis. 
De variëteit 4. pállida®) D. C., heeft straalbloemen, die geelachtig wit, 

soms bijna wit zijn, de variëteit 7. discoídea®) Vahl. mist de straalbloemen. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De soort komt op zonnige 
plaatsen en op muren in Midden-Europa voor. Bij ons is zij op zandgrond, 
zeldzaam gevonden. De var. 4. is bij Amsterdam, de var. 7. op het Pot- 

hoofd bij Deventer en bij Rotterdam gevonden. 

1) tinctoria = verf. 2) pallida —= bleek. 5) discoidea — schijfvormig. 
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A. austriaca !) Jacq. Oostenrijksche kamille. 

Bij deze plant is de stengel opstijgend, gestreept, van beneden af vertakt, afstaand be- 

haard en daardoor iets grijsgroen. De bladen zijn ook afstaand behaard, dubbel vindeelig, 

met kamvormig geplaatste, gaafrandige slippen en een getande middennerf. De slippen der 

le orde liggen tamelijk dicht bijeen (de vorm der bladen 
komt sterk overeen met die bij A. tinctoria, doch hier zijn 

de slippen gaafrandig, bij de laatste fijn gezaagd). 

De hoofdjes zijn tamelijk langgesteeld en * omstreeks 

zoo groot als van A. arvensis. Zij staan alleen aan den 
top der takken. De omwindselbladen zijn breed lang- 

werpig of eirond met breede, groene kielstreep. de buitenste 

zijn tamelijk spits, de binnenste stomp. De bloembodem 

is half bolrond. De strooschubben zijn langwerpig, plot- 
seling in een lange stekelpunt toegespitst. De schijfbloemen 

zijn geel, de straalbloemen wit. De vrucht heeft aan weers- 
zijden 3 strepen, is 2-snedig samengedrukt, smal gevleu- 

geld. 3-45 dM. ©. Juli, Augustus. 

De variëteit f. Triumfétti?) D.C. (A. Triumfétti All.) 
(fig. 472) heeft dubbel-vinspletige bladen met stekelpuntig 

getande slippen, lancetvormige strooschubben, straal- 

bloemen evenlang als de middellijn der schijf en vruchtjes 
Anthemis austriaca aan weerszijden met 5 strepen. 

p- Triumfetti } 8 
Fig. 472 Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant be- 

hoort in Zuid-Oost-Europa thuis en is bij ons op een paar 

plaatsen (Overveen, Middenduin, Arnhem) aangevoerd. De var. is op het Pothoofd bij 

Deventer gevonden. 

A. arvénsis®) L. Wilde kamille (fig. 473). 
Deze plant heeft een van beneden af vertakten stengel met opstijgende 

takken en is min of meer behaard. De bladen 
zijn dubbel vindeelig met lancet- of lijnvormige , 
gaafrandige of van eenige tanden voorziene slip- 
pen en zijn iets behaard. 

De hoofdjes zijn vrij langgesteeld. De om- 
windselbladen zijn breed langwerpig met tamelijk 
breede, groene kielstreep, de buitenste zijn stomp, 
de binnenste afgeknot, ten slotte aan den top 
teruggebogen. De algemeene bloembodem is 
kegelvormig (fig. 473) en draagt lancetvormige, 
gekielde strooschubben (fig. 473), die plotseling 
toegespitst zijn en langer zijn dan de schijf- 
bloemen. De straalbloemen zijn wit, drietandig, 
vrouwelijk, de schijfbloemen geel, buisvormig, 

5-spletig, tweeslachtig. De vrucht (fig. 473) is 1!/> à 2 mM lang, glad, met 
kroontjesvormigen, onvolledigen of ontbrekenden keikzoom. Zij is bruin, 
stomp, vierkant, gegroefd. 1,5-45 dM. ©O en ©. Juni—Herfst. 

De plant kan gemakkelijk met A. Cotula verwisseld worden. Deze heeft 
echter een eigenaardigen, stinkenden geur, terwijl A. arvensis reukeloos is. 
Ook is de bloem bij A. arvensis grooter, de stengel meer vertakt uitgespreid 
en is de geheele bloembodem met bootvormige strooschubben bezet, terwijl 
deze bij A. Cotula meest beneden rondom naakt is. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt op zandig bouw- 
land, doch ook op klei en löss in geheel Europa voor en is bij ons vrij 

algemeen. Í 

Anthemis arvensis 

Fig. 473. 

1) austriaca —= Oostenrijksch. 2) Triumfetti = Triumfetti's. 3) arvensis = veld. 
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A. ruthénica!) M. B. Rutheensche kamille (fig. 474). 
De plant gelijkt veel op A. arvensis, doch is grijswollig door afstaande 

haren. De bladen zijn dubbel vindeelig met 
breedere bladslippen dan bij A. arvensis. 

De bloembodem is lang cylindrisch, van 
binnen met merg gevuld. De strooschubben 
zijn lancetvormig, naar boven iets verbreed, 
stomp, getand, gaan plotseling in de stekel- 
punt over. Zij zijn veel teerder en door- 
schijnender dan bij A. arvensis. De bin- 
nenste vruchten hebben een kort vliezig, 

de buitenste vaak een scheef afgeknot 
kroontje. Overigens komt de plant met 
A. arvensis overeen. 1,5-3 dM. ©. Juni- 
Augustus. 

De plant riekt. eenigszins aromatisch. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. 
De plant komt in Zuid-Europa voor en is 
bij ons op vele plaatsen aangevoerd waar- 

genomen. 

A. Cótula®) L. Stinkende kamille 

(fig. 475). 
Ook deze plant gelijkt veel op de 2 vorige 

soorten, doch ís minder uitgespreid. Zij Anthemis ruthenica 
heeft een penwortel, waaruit een rechtop- Fig. 414. 
staande of opstijgende, van beneden af vertakte, spaarzaam behaarde stengel 
komt. De bladen zijn ook spaarzaam behaard, 
dubbel vindeelig met lijnvormige, ongedeelde 
of 2-3-spletige slippen. 

De hoofdjes zijn vrij kort gesteeld en zitten 
aan takken, die vele hoofdjes dragen. De 
omwindselbladen liggen dakpansgewijze, zijn 
langwerpig, stomp, met smalle, groene kiel- 

streep, aan den top staan ze steeds rechtop. 
De algemeene bloembodem is verlengd kegel- 
vormig, in het midden bezet met borstelvor- 

mige strooschubben, aan de buitenzijde kaal. 
„De straalbloemen zijn wit, de schijfbloemen 
geel. De stralen slaan des avonds om als bij 
de echte kamille. De vrucht is zeer klein, VEE 
1 à 11, mM lang, bijna rolrond, knobbelig Fig. 475. 

5 a bloembedem met strooschubben gestreept, zonder kelkzoom of met een kleinen, bstrooschun sereh 
gekartelden rand, die een iets gewelfd midden- zontale doorsnede. 
veld omgeeft. 3-4,5 dM. ©. Juni—Herfst. 

De plant riekt onaangenaam. De hoofdjes zijn kleiner dan bij A. arvensis „ 
doch even groot als bij Matricaria Chamomilla. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in geheel Europa 

1) ruthenica = Rutheensch. 2) Cotula = napje, om den gewelfden, algemeenen 
bloembodem. > 
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op bebouwden en onbebouwden grond voor en is in Nederland vrij 
algemeen. 

Volksnamen. In Friesland en het Oostelijk deel van Noord-Brabant heet 
de plant paddebloem, in Groningen, Zuid-Holland en op Walcheren stink- 
bloem, in Oost-Drente hemdeknoopjes, in West-Friesland, Walcheren en 

op Zeeuwsch-Vlaanderen stinkende kamille en op Zuid-Beveland honsdeel. 

24. Achilléa!) L. Duizendblad. 

Randbloemen vrouwelijk, lintvormig met een bijna ronde schijf. 
bloemen tweeslachtig, buisvormig. 
verheven, met strooschubben bezet. 

drukt, niet gestreept. 
rand vormend. 

Hoofdjes vrij groot of klein, tot schermvormige pluimen vereenigd. 

Biologische bijzonderheden. Bij de soorten van dit geslacht komt vaak 
antholyse (bloemoplossing) voor, doordat de randstandige straalbloemen en 
ook wel de schijfbloemen in bladachtige deelen veranderen. Niet zelden 
ook is een hoofdje in verschillende gesteelde hoofdjes opgelost en de 
bloemen zijn dan veranderd in groene trechters met een getanden rand en 
in vlakke, gelobde en getande bladen, terwijl zich van de middennerf van 

zulke bladen korte, groene schubvormige blaadjes verheffen, die door 
metamorphose der meeldraden zijn ontstaan. 

Terwijl bij A. millefolium de bloemen vooral opvallen door het vereenigd 
zijn der hoofdjes tot een groote bloeiwijze, zijn 
de hoofdjes bij A. Ptarmica grooter en daardoor 
meer opvallend, daar bevat de bloeiwijze dan 
ook minder hoofdjes. De stijltakken der vrouwe- 
lijke straalbloemen hebben geen veegharen, die 
der binnenste tweeslachtige bloemen hebben 
aan den top veegharen, terwijl de binnenvlakte 
met stempelpapillen bezet is. Eerst liggen die 
stijltakken nog tegen elkaar en onder in de 
buis der helmknopjes (fig. 476). Zij schuiven 

Schijf- 
Algemeene bloembodem vlak of iets 

Vrucht omgekeerd eirond, samenge- 
Kelkzoom ontbrekend of alleen een uitstekenden 

Achillea millefolium 

Fig. 476. 
1 Pas opengaande schijfbloem in 

overlangsche doorsnede, e vrucht- 
beginsel, f honigklier, g stijl, h kroon- 
buis, ií helmdraden, Kk stijltakken, / top 
van den stijl, m cylinder der helm- 
knopjes, n klokje van de bloemkroon. 

2 schijfbloem, iets verder ontwik- 
keld, het stuifmeel treedt uit den 
cylinder der helmknopies. 

3 oudere schijfbloem met uitge- 
spreide stempels, de cylinder der 
helmknopjes heeft zich weer in het 
klokje teruggetrokken. 

aan die veegharen zit, dan 

bij het naar boven groeien het stuifmeel door 
middel van de veegharen voor zich uit. Eerst 
als zij buiten die buis zijn gekomen (fig. 476), 
buigen zij zich uit elkaar en keeren de met 
papillen bedekte zijde naar boven. Zoo insecten- 
bezoek uitblijft, kan er spontane zelfbestuiving 
plaats hebben, doordat het stuifmeel, dat nog 

op de stempelpapillen valt. 

Tabel tot het determineeren der soorten van het geslacht Achillea. 

À. Bloemen geel. Plant viltig behaard. Bladen sterk ingesneden. A. tomentosa blz. 385. 

B. Bloemen wit, rose of paarsachtig. 

1) Volgens sommigen naar den held Achilles, omdat deze het eerst op de geneeskrach- 
tige eigenschappen van A. Millefolium zou hebben opmerkzaam gemaakt, volgens anderen 

naar Achilles, een leerling van Chiron (niet de Homerische held). Deze zou volgens 
Plinius den in zijn eigen zwaard verwonden Telephon met een aftreksel eener Achillea 

genezen hebben. > 
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a. Bladen lijn-lancetvormig, tot het midden klein en dicht, van daar tot aan den top 

diep en verwijderd gezaagd. Straalbloemen 5-10, wit, haar lint even lang als‘ het 

halfbolvormige omwindsel. Buitenste omwindselbladen omstreeks even lang als 

het zich pas openende hoofdje. . . . . . . . . . « … A. Ptarmica blz. 385. 

b. Bladen 2-3-voudig vindeelig. 
aa. Straalbloemen meest 10, haar lint even lang als of langer dan het meest bol- 

ronde omwindsel (4-5 mM lang). Bladslippen lancetvormig. 

A. macrophylla biz. 386. 

bb. Straalbloemen 4-6, haar lint half zoo lang als het meest eironde omwindsel. 

Schijfbloemen geelwit. 

aaa. Bladen in omtrek lancet- tot lijnvormig met meest langwerpig-lancet- 

vormige slippen en ongetande of naar boven iets getande middenslip. 

A. Millefolium blz. 386. 
bbb. Bladen in omtrek langwerpig-eirond, van het midden af afgebroken 

dubbel vindeelig, de grootere slippen vinspletig 5-7-tandig. 

A. nobilis blz. 387. 

“ Volksnamen. De naam duizendblad is algemeen in gebruik. In de Graaf- 
schap Zutphen spreekt men van bertram, in West-Friesland van kanker- 
bloem en zeeroogenbloem. 

A. tomentósa!) L. Viltig duizendblad (fig. 477). 
Deze plant is viltig behaard. Zij heeft een kruipenden wortelstok, waaruit bloemdragende 

en kortere, opstijgende, dicht bebladerde, niet bloeiende 

stengels komen. De bloeiende zijn meest rechtopstaand, 

dun, niet vertakt. De bladen (fig. 477) zijn sterk ingesneden, 

witachtig-groen, langwerpig-lijnvormig, naar boven ver- 

smald. De slippen staan dicht opeen, zijn ingesneden of 

gaaf met bijna lijnvormige slipjes. 

De hoofdjes zijn klein (2-3 mM in middellijn), omgekeerd 

eirond, tot een korte, eindelingsche tuil vereenigd. De 
binnenste omwindselbladen (fig. 477) zijn langwerpig, stomp. 
De algemeene bloembodem draagt langwerpig-eironde, 

spitse strooschubben. De bloemen zijn levendig geel. De 
plaat der straalbloemen is half zoo lang als het omwindsel. 
1-5 dM. 24. Mei—Juli. NN 

Res SEE EES 
ee 
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Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant groeit 

op zonnige heuvels en hellingen in Wallis, Spanje, Zuid- 
Tyrol, Italië en Zuid-Rusland en is bij ons aangevoerd 
gevonden op het Pothoofd te Deventer en aan het Hoofd Achat ene 
te Zutphen. Sie 

A. Ptârmica?) L. Wilde bertram (fig. 478). 
Deze plant heeft een kruipenden wortelstok, waaruit een rechtopstaande, 

naar boven scherm-pluimvormig vertakte stengel 
komt, die beneden kaal is. De bladen (tig. 478) zijn 
vrij donkergroen, kaal, lijn-lancetvormig, toegespitst, 
tot het midden klein en dicht-, van daar tot den top 

diep en verwijderd gezaagd met fijn gezaagde zaag- 
tanden. 

De hoofdjes zijn vrij groot (15 mM in middellijn), 
langgesteeld, en staan in een vrij losse, kort behaarde, 

schermvormige pluim. Het omwindsel is half bol- 
vormig, kort behaard. De omwindselbladen zijn 

eirond-lancetvormig, aan den rand bruinachtig, de 
buitenste zijn omstreeks even lang als het zich pas 

DENN 

É er Achillea Ptarmica 
openende hoofdje. De strooschubben zijn lancetvor- Fig. 478. 
mig, spits, aan den top behaard. De straalbloemen zijn meest 8-13 in 

1) tomentosa — viltig. 2) Ptarmica — nieskruid. 

HEUKELs, Flora. II. 25 
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getal, wit, 3-tandig, de schijfbloemen zijn geelachtig wit. De vruchtjes 
zijn omgekeerd langwerpig-eirond, bleekbruin. 3-9 dM. 2. Juli—September. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in Noord- en 
Midden-Europa op vochtige plaatsen voor. Zij is bij ons algemeen, vooral 
op zandgrond en in de duinen. 

Volksnamen. In Friesland heet de plant knoopjes, op Schouwen koortskruid. 

A. maerophy'lla®) L. Grootblad-duizendblad (fig. 479). 
Deze plant heeft een kruipenden wortelstok, waaruit een rechtopstaande, gestreepte stengel 

komt, die althans boven behaard is. De bladen (fig. 479) 

zijn frischgroen, bijna kaal, zittend, in omtrek breed eirond- 

driehoekig, van onderen een weinig behaard, vindeelig. De 
slippen der stengelbladen zijn lancetvormig, toegespitst, in- 
gesneden gezaagd. 

De hoofdjes hebben 13-15 mM middellijn en staan op bijna 

draadvormige, behaarde stelen. Zij zijn tot een losse pluim 
vereenigd (zij gelijken veel op de hoofdjes van A. Ptarmica). 

Het omwindsel is half bolvormig, behaard, de bladen er van 

zijn bruin gerand. De strooschubben zijn aan den top donker- 

groen, zij zijn lancetvormig. De straalbloemen zijn meest 10 

in getal, de plaat (4-5 mM) is even lang als of langer dan 

het omwindsel, wit. De schijfbloemen zijn vuilwit. 3-8 

dM. 4. Juli, Augustus. 

AE meene: Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant groeit in 

Fig. 470. de Alpen in het wild en wordt bij ons wel als sierplant 
gekweekt. Zij is in het bosch te Rhoon verwilderd gevonden. 

A. Millefólium?) L. Duizendblad (fig. 480). 
Deze soort heeft een kruipenden wortelstok met uitloopers, waaruit be- 

bladerde niet bloeiende en bloeiende stengels komen. 
Deze zijn rechtopstaand, meest enkelvoudig, min 
of meer behaard. De bladen zijn ook min of meer 
behaard, in omtrek lancet- tot lijnvormig, dubbel 
vindeelig, met meest 2-(tot 5-)spletige slippen (fig. 
480) en meest langwerpig-lancetvormige, stekel- 
puntige slipjes en een ongetande of naar boven iets 
getande middennerf (zie bij A. nobilis). 

De hoofdjes zijn vrij klein, tot een min of meer 
dichte, schermvormige pluim vereenigd. Het om- 
windsel is langwerpig-elliptisch, behaard. De 
omwindselbladen liggen dakpansgewijze, zijn lang- 
werpig-eirond, vliezig gerand (bleek, bruinachtig 
of bijna zwart). De strooschubben zijn lijn-lancet- 
vormig, gekield, stekelpuntig. De straalbloemen 

zijn wit of rose, zelden rood, lintvormig, 3-tandig, vrouwelijk, de plaat is 

half zoo lang als het omwindsel. De schijfbloemen zijn geel of grijswit, 
2-slachtig. De vrucht is samengedrukt, zonder haarkroon, langwerpig- 
omgekeerd eirond. 1,5-4,5 dM. 24. Juni—Herfst. 

Bij de variëteit #. collina®) Beck. 2. pannónica*) Scheele is de geheele 
plant lang zijdeachtig wollig. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De soort komt op grasgrond, 

Achillea Millefolium 

Fig. 480. 

1) macrophylla = grootbladig. 2) Millefolium — duizendblad. 3) collina = 

heuvelbewonend. 4) pannonica — Hongaarsch. 
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aan wegen en dijken in geheel Europa voor en is bij ons algemeen. De 
variëteit is te Koudenberg bij Rheede gevonden. 

Volksnamen. Tal van volksnamen zijn voor deze plant in gebruik. In 
Friesland noemt men haar tjerkhofbloem, kruswortel, schapenrib. Daar en 
in- Groningen schapengarf, in Groningen ook duizendtak, schapeklaver en 
rijstebrij, in Friesland en Salland chocoladebloem, in Friesland , Oost-Drente, 

Noord-Overijsel en Salland hazengras, in Oost-Drente, Twente, Salland en 

op Walcheren hazenkervel, in Noord-Overijsel hesekasen, in Salland hazen- 
klaver, in Twente en Salland kamille, daar en ook in de Graafschap Zutphen 
garve en grenzink, in den Achterhoek van Gelderland, aan den Veluwezoom, 
in Utrecht, Zuid-Limburg en het Oostelijk deel van Noord-Brabant hazengarve, 
bij Hattem hondeklaar, aan den Zoom der Veluwe scheere, in den Achter- 
hoek van Gelderland hondekemme, in het Oosten van Noord-Brabant rijste- 
papbloem, bij Zunderdorp kikkerbloem, in Zuid-Limburg ganzegerf en 
tabaksbloem, in Waterland zeere oogenbloem, op Texel paddebloem, op 
Terschelling karwiek en stoelbloem, in West-Friesland koddebloem, op 
Zuid-Beveland duizendblad, bij Goes en in Zeeuwsch-Vlaanderen thee- 
bloemen, in het Land van Hulst hondegervel. 

A. nóbilis!) L. Edel duizendblad (fig. 481). 
Deze soort gelijkt vrij veel op A. Millefolium, maar is sierlijker van groei en blijft lager. 

De wortelstok is kort, vertakt, daaruit komen niet bloeiende 

en bloeiende stengels. De laatste zijn meest rechtopstaand, 

enkelvoudig of naar boven scherm-pluimvormig vertakt, be- 

haard of bijna kaal. De bladen (fig. 481) zijn ook behaard of 

bijna kaal, witachtig groen, in omtrek langwerpig-eirond, van 

den voet tot omstreeks het midden regelmatig, van daar tot 

aan den top afgebroken dubbel vindeelig, de kleinere slippen 

(of tanden der middennerf) zijn lancet- of lijnvormig, ongelijk, 

ongedeeld of vinspletig, de grootere bladslippen zijn vinsple- 

tig, 5-7-tandig met meest langwerpig-lancetvormige tanden. 
Eigenlijk zijn de bladen zoo, dat van het eene blaadje naar 

het volgende nog bladstof langs de middennerf loopt als 
kleine, gave of vinspletige blaadjes. 

De hoofdjes zijn klein (11/5-2 mM in middellijn) en staan 

in een vrij dichte, schermvormige pluim. Het omwindsel is 

eirond en bestaat uit langwerpige, witachtig vliezig gerande Achillea nobilis 

blaadjes. De strooschubben zijn lancetvormig, gekield, spits. Fig. 481. 
De straalbloemen (fig. 481) zijn vrouwelijk, wit, vaak iets 

geelachtig, lintvormig, 3-tandig. Haar plaat is 1s-l, maal zoo lang als het omwindsel. 

De schijfbloemen zijn buisvormig, 5-spletig, 2-slachtig. De vrucht is lichtgrijs, elliptisch, 

naar beneden iets versmald, samengedrukt, zonder haarkroon. 15-30 cM. 4. Juli—September. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt op zonnige, steenachtige heuvels 

en muren in Midden-Europa voor en is bij ons alleen aangevoerd op eenige plaatsen 

(Deventer, Zutphen, Beuningen, Nijmegen, Middelburg, Moergestel, Rotterdam, Arnhem 

en Amsterdam). 

25. Matricária®) L. Kamille. 

Hoofdjes alleenstaand. Omwindselbladen dakpansgewijze liggend. Alge- 
meene bloembodem naakt, kegelvormig, in rijpen toestand meest hol. 

1) nobilis = edel. 2) van matrix: baarmoeder, omdat van de soorten vooral de 
hoofdjes van M. Chamomilla als krampstillende middelen een goeden naam hebben. 

25* 



388 — COMPOSITAE. — FAMILIE 109. 

Straalbloemen meest vrouwelijk, lintvormig, wit, soms ontbrekend. Schijf- 

bloemen meest 2-slachtig, met samengedrukte buis, geel. 
Helmknopjes met eironde, stompe aanhangsels. Vrucht 
cylindrisch, op de binnenzijde meest met ribben, die op 
ongelijke afstanden staan, van boven met een vliezig 
randje. | 

Stijltakken van Matri- 

en Biologische bijzonderheden. De bouw van den stijl is 
als bij Achillea (fig. 482). Over de welving van den 

bloembodem is reeds bij Anthemis gesproken. 

Tabel tot het determineeren der soorten van het geslacht Matricaria. 

A. Algemeene bloembodem verlengd, kegelvormig, hol. Vrucht rolrond, van ter zijde iets 

samengedrukt, naar binnen gekromd, op de binnenzijde meest met 5 strepen, iets 
klierachtig behaard. 

a. Hoofdjes met straalbloemen, wier lint langer is dan het omwindsel. Schijfbloemen 

B-tandig. Vrucht zonder harsstrepen .… .… : . … M. Chamomilla blz. 388. 

b. Hoofdjes zonder straalbloemen. Schijfbloemen 4-tandig. Vrucht naar boven aan 

weerszijden met een harsstreep. …. … . … … … M. discoidea blz. 390. 

B. Algemeene bloembodem gewelfd of kort kegelvormig, niet hol. Vrucht aan de zijden 

en van binnen met een uitstekende, kurkachtige rib, aan weerszijden boven met een 

verdiepte klier. Bladslippen van onderen Kn Vrucht dwarsgerimpeld. Kelk- 

zoom als een kroontje aanwezig . . .. 5 . … … … M. inodora blz. 389. 

Volksnaam. De plant heet in de meeste denk kamille. 

M. Chamomilla !) L. (Chrysánthemum Chamomílla Bernh.). Echte kamille 
(fig. 483). 

Deze plant is kaal. Zij heeft een penwortel, waaruit een rechtopstaande 

of uitgespreide, vertakte, iets gegroefde, onbe- 
haarde stengel komt, die beneden vaak purperrood- 
achtig is. De bladen zijn dubbel vindeelig met 
smal lijnvormige, vlakke, stekelpuntige, onbehaarde, 
verwijderde slippen. 

De hoofdjes zijn vrij groot (ongeveer 2 cM in 
middellijn), tamelijk langgesteeld. De omwindsel- 
bladen zijn langwerpig, vliezig gerand (niet geheel 
droogvliezig als bij M. inodora), stomp, loopen aan 
den top niet in slippen uit. De algemeene bloem- 
bodem is ten slotte aan den kegelvormigen top 
hol (tig. 483). De straalbloemen zijn wit, vrouwe- 

Matricaria Chamomilla lijk, zij hebben een lint, dat langer is sdam 
in omwindsel. De schijfbloemen zijn geel, trechter- 

vormig, 5-tandig, 2-slachtig. De vrucht is klein (ongeveer 1 mM), cylin- 
drisch, een weinig gebogen (fig. 483), licht geelachtig bruin, van binnen 
met 5 fijne strepen, zonder harsachtige zijstrepen. De kelkzoom ontbreekt 
meest. 1,5-3 dM. ©. Mei—Juli. 

De plant is aan den bijzonderen, aromatischen geur gemakkelijk te her- 

kennen, doch ook is zij van alle verwanten (behalve van M. discoidea, 

die echter geen straalbloemen heeft) te onderscheiden door den hollen alge- 
meenen bloembodem en van de Anthemissoorten door het ontbreken van 
strooschubben. 

1) Chamomilla = kamille. 
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De plant is sierlijker dan M. inodora en daarvan ook dadelijk te onder- 
scheiden door de ten slotte teruggeslagen straalbloemen. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in bouwland, 
langs wegen en op onbebouwde plaatsen in geheel Europa voor. Zij is bij 
ons algemeen. 

De kamille wordt veel ingezameld voor de apotheken, omdat zij als 
middel voor transpiratie veel wordt gebruikt. 

Volksnamen. De namen echte kamille en kamille worden het meest 
gebruikt. In Noord-Overijsel en de Graafschap Zutphen noemt men haar 
gemeene kamille, op Texel heet zij weerbloemen, daar en in Zuid-Holland 
en Zeeuwsch-Vlaanderen wilde kamille, in Waterland zeere oogenbloem, 

op Zuid-Beveland, Walcheren en Tholen hondsdeel, op Walcheren stinkers, 
in het Land van Hulst kwade oogenbloem. 

M. inodóra!) L. (Chrysánthemum inodórum L., Pyréthrum inodórum Mnch.). 
Reukelooze kamille (fig. 484). 

Deze plant heeft een penwortel, waaruit een rechtopstaande, al of niet 
vertakte, iets gegroefde, onbehaarde, beneden vaak 
rood aangeloopen stengel komt. De bladen zijn 
kaal, iets vleezig, grasgroen (niet grijsgroen, als 

bij Anthemis arvensis), dubbel vindeelig, met bijna 
draadvormige, van onderen gegroefde, stekelpun- . 
tige, afstaande slippen. 

De hoofdjes zijn vrij groot (2-3 cM in middellijn), 
staan alleen en eindelings. De algemeene bloem- 
bodem is kort kegelvormig, gevuld (fig. 484). De 
omwindselbladen zijn langwerpig, stomp, bruin- 
achtig. De straalbloemen zijn wit, drietandig, 
vrouwelijk, het lint is langer dan het omwindsel tee 
en staat ook na den bloeitijd af. De schijfbloemen Fig. 484. 
zijn geel, trechtervormig, 5-spletig, tweeslachtig. 
De vrucht (fig. 484) is 1!/,-2 mM lang, zwartbruin, vierhoekig, dwars 
gerimpeld, aan de zijden en aan de binnenzijde met een uitstekende, kurk- 
achtige rib en aan weerszijden boven met een verdiepte klier. De kelkzoom 
vormt er een bijna gaaf kroontje op. 15-45 cM. ©, OQO en 4. Juni— 

Herfst, de tweejarige in Mei. 
De variëteit 4. maritima) L. (Chrysánthemum marítimum Sm., Chrysán- 

themum inodórum 8. salinum Wallr., Matricária inodóra £. salína Fr., 

Pyréthrum marítimum Sm.) heeft vleezige, stompe bladslippen, grootere 
hoofdjes, een gewelfden algemeenen bloembodem, die echter korter is dan 

bij de soort en grootere vruchten. 
De soort ziet er vrij wel uit als de echte kamille, doch heeft geen geur 

en is ook meest krachtiger, met meer vlakke hoofdjes. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in bijna geheel 
Europa aan wegen, water- en akkerkanten voor en is bij ons vrij algemeen, 
alleen komt zij niet op het löss voor. De var. is vrij zeldzaam op zilten, 
vooral kleigrond. 

1) inodora = reukeloos. 2) maritima(um) — zee. 
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M. discoidea!) D.C. Schijfkamille (fig. 485). 

Matricaria discoidea 

geel. 
sels. 

Deze soort is kaal. Zij heeft een rechtopstaanden, dik- 
ken, dicht vertakten stengel. De bladen zijn dubbel- tot 

drievoudig vindeelig met lijn-lancetvormige tot lijnvormige, 
dicht opeenstaande slippen. 

De hoofdjes zijn kort gesteeld, zonder straalbloemen. 

De omwindselbladen zijn eirond, vliezig gerand, stomp, 

niet ingesneden. De bloemen zijn groenachtig-geel met 

4-tandige bloemkronen. De vrucht is van binnen ondui- 

delijk gestreept, van boven aan weerszijden van een hars- 

streep voorzien. De kelkzoom is kort en vormt een 

kroontje op de vrucht. 5-20 cM. ©. Juni—Augustus, 
enkel tot October. 

Voorkomen. De plant behoort thuis in Oost-Azië en in 

Noord-Amerika en is bij ons aangevoerd gevonden bij 

Apeldoorn, Vlaardingen, Venlo, Rotterdam en Amsterdam. 

26. Chrysánthemum ®) Trn. Ganzebloem. 

Omwindselbladen dakpansgewijze liggend. 
Bloembodem half bol- 
vormig, naakt. Straal- 
bloemen meest vrouwe- 
lijk’, lintvormig, wit of 

geel. Schijfbloemen met 
meest samengedrukte 

b 5 Stijltakken van 
Fig. 485. buis, meest 2-slachtig, Chrysanthemum segetum 

Helmknopjes met eironde, stompe aanhang- ie Elis gharen, b_stempelpa- Vrucht met of zonder vliezig kroontje. pillen 

Biologische bijzonderheid. Bij Chrysanthemum vormen de veegharen 
even als bij Achillea en Anthemus een aan den top van den stijl zittend 
bundeltje (tig. 486). 

Tabel tot het determineeren der soorten van het geslacht Chrysanthemum. 

A. Vruchten der straalbloemen anders van vorm dan die der schijfbloemen. Hoofdjes vrij 

groot, alleenstaand. 

a. Vrucht aan de binnenzijde ongevleugeld. Onderste bladen vaak bijna vinspletig, 

de bovenste grof gezaagd. Vruchten der straalbloemen aan weerszijden gevleugeld, 

die der schijfbloemen rolrond, 10-ribbig, alle zonder kelkzoom. 

C. segetum blz. 391. 

Vrucht aan de binnenzijde (die der randstandige ook aan de randen) gevleugeld. 

Bladen dubbel vindeelig met lancetvormige slippen. Vruchten der schijfbloemen 

tolvormig samengedrukt. . . ... . … … … C. coronarium blz. 391. 
B. Vruchten alle gelijk van vorm, gelijkmatig 5- of 10-strepig. 

a. Vruchten alle zonder of alleen de randstandige met een kelkzoom. Straalbloemen 

lang, wit, schijfbloemen geel. Stengelbladen langwerpig-lancet- of bijna spatel- 

vormig, meest verwijderd grof getand. . . . . . . €. Leucanthemum blz. 392. 
Vruchten alle met een kroontje. 

aa. Hoofdjes vrij klein, scherm-pluimvormig. Randbloemen 3-tandig, niet stralend, 

evenals de schijfbloemen geel of alle bloemen 5-tandig, tweeslachtig. Vruchten 

met korten kelkzoom en met harspuntjes. Bladen vindeelig met stompe slippen. 

C. vulgare blz. 393. 

bb. Randbloemen stralend, wit. Schijfbloemen geel. 

1) discoidea — schijfvormig. 2) van het Grieksche chrysos: goud en anthemos: 
bloem. Dit slaat op de goudgele bloemen van C. segetum. 
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«a. Bladen in omtrek eirond, alle gesteeld, met stompe, langwerpige slippen 

en niet gezaagde middenstreep. Vrucht met harspuntjes. 
C. Parthenium blz. 304. 

Bladen in omtrek langwerpig, de middelste zittend, aan den voet oor- 

vormig ingesneden met gezaagde middenstreep, alle met lancetvormige, 

spitse slippen en lancetvormige slipjes. Vruchten nauwelijks met hars- 

streepjes. SP anders oPhLae C. corymbosum blz. 304. 

Volksnamen. Algemeen in gebruik is de naam ganzebloem, op Schouwen 
spreekt men van kalversoog, in Zuid-Limburg van kamille. 

C. ségetum!) L. Gele ganzebloem (fig. 487). 
Deze plant is blauwgroen, iets vleezig. Zij heeft een penwortel en een 

rechtopstaanden, ronden, iets gegroefden, meest 
iets vertakten stengel. De bladen zijn half 
stengelomvattend, in omtrek langwerpig-omge- 
keerd eirond tot lancetvormig, de onderste zijn 
steelachtig versmald, vaak bijna vinspletig met 
gezaagde slippen, de bovenste grof gezaagd, aan 
den top breeder, vaak 3-spletig. 

De hoofdjes zijn groot en staan alleen aan den 
knotsvormig verdikten top der takken. Het om- 
windsel is half bolrond en bestaat uit eironde, 

stompe blaadjes, waarvan de binnenste breed 

vliezig gerand zijn, vooral aan den top. De 
bloemkronen zijn alle dooiergeel. Het lint der 
straalbloemen is omgekeerd eirond, evenlang als Chrysanthemum segetum 

het omwindsel , 6-tandig, 3-tandig of niet inge- Fig. 487. 

sneden. De schijfbloemen zijn buis-klokvormig, a &,S5sqet bi 5 in horizontale 
5-slippig. De vruchten zijn stroogeel, die der 
straalbloemen hebben aan weerszijden een hoornachtigen, naar boven in 
een tand uitloopenden vleugel, zij zijn van buiten meest 3-, van binnen 

B-ribbig. Die der schijfbloemen zijn rolrond, 1O-ribbig, alle missen den 
kelkzoom. 3-6 dM. ©. Juni—Augustus, soms ook later. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt op zandig bouw- 
land in geheel Europa voor en is bij ons daar vrij algemeen, ook in 

de duinen is zij vrij veel gevonden. 

Volksnamen. De plant wordt op vele plaatsen goudsbloem genoemd, in 
Friesland, Noord-Overijsel en Utrecht gele ganze- 
bloem, in Groningen, Utrecht en Waterland stroo- 
bloem, in Friesland waldblom, daar en in Zuid- 

Limburg wilde goudsbloem. 

C. coronárium?) L. Gekroonde ganzebloem (fig. 488). 
Deze plant is kaal. De stengel is rechtopstaand, vertakt. De 

bladen zijn dubbel vindeelig met lancetvormige, vaak inge- 

sneden gezaagde slippen, de onderste zijn gesteeld, de bovenste 
met oortjes vormenden voet half stengelomvattend. 

De hoofdjes zijn groot, alleenstaand en staan op lange, 

weinig verdikte stelen. De omwindselbladen zijn eirond, 

stomp, de binnenste zijn breedvliezig gerand, vooral naar 
den top en langwerpig-lijnvormig. De bloemkronen zijn goud- / 
geel of de straalbloemen zijn wit, soms ontbreken zij. Het Cbrysanthemum coronarium 
lint der straalbloemen is langwerpig-omgekeerd eirond. De een 
vrucht der straalbloemen is driekantig, aan weerszijden met een smalleren, van binnen met 

1) segetum — koornminnend. 2) coronarium = kroondragend. 
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een breederen hoornachtigen vleugel, die evenals de 2 andere naar boven in een tand uit- 

loopt, die der schijfbloemen is tolvormig-samengedrukt, van binnen met een naar boven 

in een tand uitloopenden vleugel (fig. 488). Alle missen den kelkzoom en hebben hars- 

puntjes. 3-6 dM. ©. Juli—Herfst. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant behoort thuis in Zuid-Europa, doch 
wordt bij ons als sierplant, vaak met gevulde hoofdjes, gekweekt. Zij is in een weide te 

Veenklooster en in het bosch op een buitenplaats bij Vogelenzang gevonden. 

C. Leucánthemumt) L. Margriet (fig. 489). 
De plant is verspreid behaard of bijna kaal. Zij heeft een korten wortel- 

stok, die een wortelroset van bladen draagt en 
een of meer rechtopstaande stengels, die een 
hoofdje dragen of ook naar boven lang vertakt 
zijn. De wortelbladen zijn langgesteeld, rond- 
achtig tot wig-lancetvormig, verschillend gekar- 
teld-gezaagd of ingesneden. De stengelbladen 
zijn zittend, langwerpig-lancetvormig of bijna 
spatelvormig, meest verwijderd grof getand, aan 
den voet kamvormig getand. 

De hoofdjes zijn groot (4,5 cM in middellijn), 
vrij langgesteeld. Het omwindsel is half bol- 
rond, en bestaat uit langwerpige tot lijn-lancet- 
vormige, stompe of spitse blaadjes, de buitenste 
zijn smal-, de binnenste breedvliezig (bruinachtig) 

Chrysanthemum Leucanthemum 20 5 2 e 
Fig. 480. gerand en zijn langwerpig-lijnvormig en zeer 

stomp. De bloembodem is naakt, van putjes 

voorzien. De straalbloemen zijn lintvormig, meest met ongedeeld lint, 
vrouwelijk, de schijfbloemen zijn buisvormig, tweeslachtig. De vruchten 
zijn rond, bruin, samengedrukt, gestreept, die der straalbloemen zijn 3-kan- 

tig, zonder kroontje. 3-6 dM. 2}. Mei—Augustus. 
De variëteit 5. discoideum?) Koch. heeft geen straalbloemen. De var. 

y. maritimum®) is vleezig en sterk vertakt. 

Biologische bijzonderheden. De gele schijf bestaat uit 400-500 bloemen, 

ieder van circa 3 mM lengte, wier honig in het klokje slechts circa 
1 mM diep ligt. Die schijf heeft 12-15 mM middellijn, 
de wijdere lobben der randbloemen, die meest ten getale 
van 13-21 aanwezig zijn, zijn echter 14-20 mM lang 
en 3-6 mM breed, zoodat de heele bloeiwijze bijna een 
middellijn van 4-5 cM bereikt. 

In het eerste stadium (fig. 490) van den bloei ligt het 
stuifmeel, in het tweede liggen de stempelvlakten der 

ĳ stijltakken, die met een dichten bundel uiteenstaande 

Cheret Ve haren eindigen, onmiddellijk boven het klokje. 
B Is het weer regenachtig, zoodat insectenbezoek uitblijft, 

7 en in het dan kan zelfbestuiving plaats hebben door het neervallen 
begin van den bloei, van stuifmeel uit die haren op de zich uitspreidende binnen- 

5 3 SChijtbloem later, Vlakten der stijltakken, die de stempelpapillen dragen. 
k stijltakken, / top van Hi z 
den stijl met de veeg- Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant 
he komt in geheel Europa in weiden, langs wegen en dijken 
voor en is bij ons algemeen, vooral op klei- en lössgrond. De var. 5 is 
bij Zwolle, Nijkerk en Velp gevonden, de var. 7. bij Vollenhove. 

1) Leucanthemum == witbloem. 2) discoideum == schijfvormig. 3) maritimum — zee. 
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Volksnamen. De namen groote madelief en margriet zijn algemeen in 
gebruik. In Friesland gebruikt men de namen ganzebloem en witte ganze- 
bloem, de laatste ook in West-Friesland, roomsche kamille in Noord- 

Overijsel, den Achterhoek van Gelderland, Zuid-Holland en op Zuid-Beveland, 
pannekoekenbloem in Salland, wambuisknoopen aan den Zoom der Veluwe 
en in den Achterhoek van Gelderland, in de laatstgenoemde streek ook 
groote Mariabloem, groote meizoen in Twente, de Betuwe en Noord- 

Limburg, in de Betuwe ook dubbele meizoen, kalfsoogen in Salland, op 
Walcheren, Zuid-Beveland en in Zeeuwsch-Vlaanderen, aan den Veluwe- 

zoom ook kransbloem, in West-Friesland en op Walcheren kalveroog, in 

Zuid-Limburg Jansbloem, pinksterbloem en goudsbloem (de laatste naam 
ook in het Oostelijk deel van Noord-Brabant), in Zuid-Holland dubbele 
madelief, op Voorne en Beierland paarlemoentjes, dubbele dijkbloem, groote 

kamille en kamille (de laatste ook in Zeeuwsch-Vlaanderen), in het Westelijk 
deel van Noord-Brabant Sint-Jansbloem, daar, in Zuid-Holland en op Zuid- 
Beveland en in Zeeuwsch-Vlaanderen paardebloem, op Overflakkee en in 
Zeeuwsch-Vlaanderen karnemelksbloem, op Zuid-Beveland groote koeien- 
weitjes, koeieblommetje, koeiweibloemen, paarooge en weiblommetjes, op 

Schouwen, Tholen, Noord-Beveland en in Zeeuwsch-Vlaanderen koeienoog 
en in Zeeuwsch-Vlaanderen dolle hondsbloemen, hondsdeel en meesterbloem. 

C. vulgáre !) Bernh. (Tanacétum ?) vulgáre L). Boerenwormkruid 

(fig. 491). 
De plant is vrij kaal. Zij heeft een korten, vertakten wortelstok, waaruit 

vele rechtopstaande, gestreepte, kale of verstrooid 
behaarde stengels komen, die enkelvoudig of scherm- 
pluimvormig vertakt zijn. De bladen zijn levendig 
groen, vindeelig met langwerpig-lancetvormige, 
stompe, aan de onderste bladen vinspletige, aan 
de bovenste ingesneden gezaagde slippen en naar VEN 7 #9 
den top breedere, gezaagde middenstreep, de onderste _ SSN \\ / VZ 
zijn gesteeld met dikwerf gezaagde slippen, de UW Ds 
bovenste zittend, aan den voet geoord. 

De hoofdjes zijn vrij klein, geel, gesteeld en 
staan dicht opeen in een schermvormige pluim. 
Het omwindsel is half bolrond en bestaat uit dak- EA ne f 
pansgewijs liggende, stompe blaadjes, de buitenste B. nc 

zijn lancetvormig, de binnenste langwerpig, aan den 
top breed vliezig gerand. De bloemen zijn alle buisvormig, tweeslachtig, 
5-tandig. Soms zijn enkele aan den rand van boven slechts 3-spletig en 
dan vrouwelijk. De vrucht is tolvormig, 5-kantig met gegroefde puntjes en 
draagt boven een vliezigen rand. 6-12 dM. X. Juli—Herfst. 

De plant is zeer sterk riekend. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt op onbebouwde 
plaatsen, aan kanten van wegen en op muren in geheel Europa voor en is 

bij ons algemeen. 
Nog steeds worden de bloemhoofdjes en de bladen als wormverdrijvend 

middel aangewend. 

1) vulgare —= gewoon. 2) van het Grieksche tanaos: lang, omdat de bloemen lang 

blijven, zonder te verwelken. 
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Volksnamen. In Friesland, Overijsel en de Graafschap Zutphen heet de 
plant wormkruid, in Oost-Drente, Overijsel en op Goeree boerenwormkruid, 

in Salland, Oost-Gelderland en Zuid-Limburg reinevaar, in Salland, de 
Oost-Veluwe en de Graafschap Zutphen pierekruid, in Salland ook gouden 
knoopjes, in Twente gingber, in Noord-Limburg reindersknoppen, in Zuid- 
Limburg kruidwesch en pinksterbloem, in geheel Limburg kroetmès, in 
Zeeuwsch-Vlaanderen kalfsoogen en knoopjes. 

C. Parthénium ') Bernh. (Pyréthrum ?) Parthénium Sm). Moederkruid 
(fig. 492). 

De plant is verspreid kort behaard. Zij heeft een korten, schuinen wortel- 
stok, waaruit verscheiden rechtopstaande of opstij- 
gende, vertakte, beneden kale, kantige, gegroefde, 
sterk bebladerde stengels komen. De bladen zijn 
groen of iets geelgroen, teer, in omtrek eirond, 
alle zijn gesteeld, vindeelig met langwerpige of 
langwerpig-eironde, stompe, vinspletige slippen, 
langwerpige, vaak ingesneden gezaagde slipjes en 
naar den top breedere, niet gezaagde middenstreep. 

De bloemhoofdjes hebben een middellijn van 
ongeveer 2 cM,‚ zitten op aan den top iets verdikte 
stelen en zijn tot losse, schermvormige pluimen 
vereenigd. De omwindselbladen zijn gekield, de 

Chrysanthemum Parthenium buitenste zijn lancetvormig, spits, de binnenste 

Fig: A92. langwerpig, aan den stompen top vliezig gerand en 
ingescheurd. De witte straalbloemen zijn langwerpig-omgekeerd eirond, 
stomp, 3-tandig, de schijfbloemen zijn geel. De vrucht is tolvormig, 10-12- 
kantig, met harspuntjes, zij draagt een korten, 6-tandigen kelkzoom. 3-6 
dM. 2. Juni—September. 

De plant riekt onaangenaam. 
De variëteit 2. discoideum®) C. H. Schultz. mist de straalbloemen en 

bloeit alleen in den Herfst. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt waarschijnlijk 
oorspronkelijk alleen in Zuid-Europa voor, doch is door bijna geheel Europa 
als artsenijgewas gekweekt en ook als sierplant met gevulde bloemen. Bij 
ons is zij vrij zeldzaam verwilderd gevonden. De var. is bij Nijmegen 

gevonden. 

Volksnamen. In Salland heet de plant groot meizoentje, in den Achter- 
hoek van Gelderland dubbele kamillen en Roomsche kamillen, in het- 

Oostelijk deel van Noord-Brabant mater, in het Westelijk deel kamille, op 
Schouwen kalversoogen, in Zuid-Limburg maotrief. 

C. corymbósum®) L. Tuilganzebloem (fig. 493). 
Deze plant heeft een korten wortelstok en een rechtopstaanden, verspreid behaarden, 

vertakten, gegroefden, naar boven vaak bijna onbebladerden stengel. De bladen zijn iets 

stijf, van onderen behaard, soms ook van boven, in omtrek langwerpig, de onderste lang- 

gesteeld, de middelste zittend, aan den voet oorvormig ingesneden, vindeelig met gezaagde 

middenstreep, alle hebben langwerpige tot lancetvormige, spitse slippen en lancetvormige, 

stekelpuntig ingesneden gezaagde slipjes. De bovenste bladen zijn zeer klein. 

1) Parthenium — jonkvrouwkruid. 2) van pyrethron, een sterk verhittende, aroma- 

tische plant. 3) discoideum — schijfvormig. 1) corymbosum = tuildragend. 
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De hoofdjes zijn vrij groot (ongeveer 3-5 cM in middellijn), zij staan in losse, scherm- 

vormige pluimen. De omwindselbladen zijn gekield, bruin gerand, de buitenste zijn lang- 

werpig, spits, de binnenste omgekeerd eirond, aan den 
stompen top breedvliezig gerand en ingescheurd. De straal- 
bloemen zijn wit, haar lint is langer dan hetomwindsel, de 
schijfbloemen zijn geel. De vrucht is 5-kantig, nauwelijks van 

harspuntjes voorzien, zij draagt een kelkzoom, die nauwelijks 
1/, van de lengte der vrucht heeft. 3-8 dM. 4. Juni, Juli. 

De variëteit £. discoideum !) mist de straalbloemen. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant groeit 

in Midden- en Zuid-Europa in droge bosschen. Bij ons is 

de soort niet gevonden, doch de var. is een enkele maal 

aangevoerd waargenomen, nl. aan den weg van Naarden naar 

Soestdijk. Het is echter twijfelachtig of de plant goed is 

gedetermineerd en of het niet een vorm van C. vulgare is, 

die hier is gevonden. Chrysanthemum corymbosum 
Fig. 493. 

27. Cótula®) L. 

C. coronopifólia®) L. Goudknopje (fig. 494). 
Deze plant heeft een liggenden stengel, die slechts weinig bladen draagt. Hij is iets 

vertakt en draagt aan den top van iederen tak een hoofdje. 
De bladen zijn lancet-lijnvormig, stengelomvattend, vin- 

spletig getand of gelobd. 

De hoofdjes zijn vrij klein, langgesteeld, geel. De alge- 
meene bloembodem is later knobbelig door de vrucht- 

steeltjes, die blijven staan. Het omwindsel bestaat uit 1-2, 
zelden 3 rijen van blaadjes, die ongeveer even lang zijn. 

Meestal is er een rij van buisvormige straalbloemen, die 
vrouwelijk zijn. 7-15 cM. ©. Juli, Augustus. 

Voorkomen. De plant groeit in Zuid-Afrika en is sedert 
1739 in Noordwest-Duitschland ingeburgerd, vooral langs 
de Noordzeekust van Emden tot in Holstein. Zij is bij 

ons op een paar plaatsen bij Amsterdam gevonden. 

28. Artemísia®) L. Artemisia. 

Hoofdjes klein of zeer klein, meestal tot pluim- 
vormige aren of trossen vereenigd. Schijfbloemen 
tweeslachtig, 5-tandig, zelden alle bloemen 2- 

slachtig. Aanhangsels der helmknopjes drie- 
hoekig, lancetvormig, spits. 

Alle inlandsche soorten (behalve de struik- 
achtige A. Abrotanum en de na vruchtrijpheid 
afstervende A. annua en A. Tournefortiana) Cotula coronopifolia 

blijven over door bebladerde, in het volgend Fig. 494, 
jaar zich verlengende en bloemdragende stammetjes, die eerst nog kort zijn, 
maar toch reeds soms in het eerste jaar al eenige hoofdjes dragen. 

Biologische bijzonderheden. Evenals de geslachten Iva, Xanthium en 
Ambrosia zijn ook de Artemisia's windbloemig en vormen zij dus een uit- 

1) discoideum — schijfvormig. 2) van kotulè: napje, schoteltje, misschien omdat 
de stengelomvattende bladscheede een open ruimte overlaat. 3) coronopifolia —= 

kraaiepootbladig. 4) Volgens Plinius naar de koningin Artemisia van Halikarnassos in 
Karië, die voor haar gemaal een beroemd mausoleum liet bouwen of naar de Godin Artemis 
Eileythyia, om de werking bij vrouwenziekten, volgens nog anderen van het Grieksche 

artemês: gezond, om de vele geneeskrachtige eigenschappen der soorten van dit geslacht. 
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zondering op de andere Compositae, die alle op bestuiving door insecten 
zijn aangewezen. 

De bloemen vallen bij de Artemisiasoorten dan ook weinig op, de hoofdjes 
hangen vaak, de bloemen bevatten geen honig, het stuifmeel is droog. 

Er is trouwens, wat de bestuiving betreft, nog wel verschil tusschen de 
soorten. De bloemen van Artemisia Absinthium worden nog het minst 
door den wind bestoven. Het stuifmeel is daar al wel droog, maar de 
vrouwelijke bloemen hebben nog korte stempels, de tweeslachtige bloemen 
zijn levendig gekleurd, de hoofdjes niet steeds hangend. Bij de andere 
soorten zijn de stempels der vrouwelijke bloemen lang en steken ver uit, 
de bloemen vallen weinig op en de hoofdjes zijn knikkend, deze zijn dus 
meer aangepast aan de bestuiving door den wind. 

De bloemen zijn bij alle alleen buisvormig, de randstandige zijn meest 
vrouwelijk, de schijfbloemen 2-slachtig. Daar deze ook protrandrisch zijn, 
is kruisbestuiving vrij wel verzekerd. 

Tabel tot het determineeren der soorten van het geslacht Artemisia. 

A. Algemeene bloembodem met lange haren (bijna even lang als de bloemen) bezet. Plant 

zijdeachtig grijsviltig. Bladen zijdeachtig viltig, aan den voet van den bladsteel niet 

geoord, met langwerpig-lancetvormige, stompe slippen. Omwindsel behaard, de 

buitenste omwindselbladen van buiten viltig . . . . … . . A. Absinthium blz. 396. 

B. Algemeene bloembodem kaal. 
a. Alle bloemen 2-slachtig, vruchtbaar. Bladen 2-3-voudig vindeelig met lijnvormige, 

stompe slippen. Omwindselbladen langwerpig-lijnvormig. A. maritima blz. 397. 

b. Randbloemen vrouwelijk, steeds vruchtbaar. 

aa. Schijfbloemen onvruchtbaar. Hoofdjes eirond. Omwindselbladen meest kaal. 

Plant half heesterachtig. Stengel opstijgend. Bladen eerst zijdeachtig viltig, 

later kaal, alle behalve de bovenste gedeeld, aan den voet geoord. Buitenste 

omwindselbladen eirond. . … . … … … À. campestris blz. 398. 
bb. Schijfbloemen vruchtbaar. Omwindsel lees van buiten behaard (alleen bij 

A. Tournefortiana en A. annua kaal). 

aaa. Hoofdjes langwerpig-eirond. Bladen van onderen witviltig, aan den voet 

van den steel geoord, vindeelig met lancetvormige slippen. Omwindsel- 

bladen van buiten viltig, de buitenste lancetvormig. 

A. vulgaris blz. 399, 

bbb. Hoofdjes bol- tot eirond. 

a. Plant overblijvend. Bladen aan den voet van den steel niet geoord. 

Heesterachtig. Bladen van onderen grijs behaard met zeer smal 

lijnvormige slippen. Buitenste omwindselbladen langwerpig-lancet- 

vormienspitsnn en: . … … … … A. Abrotanum blz. 400. 

Pp. Plant eenjarig. Bladen vann 

aa. Bladen gevind met vindeelige blaadies, getande middenstreep 

en langwerpige slippen. Pluim smal, dicht bebladerd. 
A. Tournefortiana blz. 400. 

pp. Bladen 2-3-voudig vinspletig of -deelig met ongetande midden- 
streep en lijnvormige slippen. Pluim afstaand, vertakt. 

A. annua blz. 400. 

Volksnaam. De naam alsem is voor de soorten van dit geslacht alge- 
meen in gebruik. 

A. Absinthium!) L. Alsem (fig. 495). 
Deze plant is zilvergrijs viltig door drietakkige haren. Zij heeft een korten, 

sterk vertakten wortelstok, waaruit een aantal rechtopstaande of opstij- 
gende, sterk vertakte, zijdeachtig-grijsviltige stengels komen, die verder 

1) Absinthium —= naar alsem smakend. 
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los bebladerd, rond en iets gegroefd zijn. De bladen zijn zijdeachtig viltig, 
van boven witachtig, van onderen groenachtig met doorschijnende puntjes, 
aan den voet van den bladsteel niet geoord, de 
bladen aan de korte stammetjes zijn 3-voudig-, de 
onderste stengelbladen dubbel-, de hoogere stengel 

bladen enkelvoudig vindeelig, alle hebben langwerpig- 
lancetvormige, stompe slippen, de bovenste zijn 

ongedeeld. 
De hoofdjes zijn vrij klein (3-4 mM in middellijn), 

bijna bolrond, knikkend, kortgesteeld. Zij staan in 
kleinere of grootere, naar eene zijde gekeerde, be- 
bladerde trossen in de bladoksels. Het omwindsel 
is witachtig, de buitenste bladen er van zijn lijnvor- 
mig-langwerpig, van buiten viltig, de binnenste 
eirond, stomp, breedvliezig gerand. De bloembodem za En 

is met fijne witte haren dicht bedekt. De randbloemen —_ 27E Son 
zijn vrouwelijk met een naar beneden buikige, naar 
boven zich vernauwende, tweetandige buis, de schijfbloemen tweeslachtig met 
buisvormige, 5-tandige bloemkroon. De bloemen zijn lichtgeel. De vruchtjes 
zijn glad, omgekeerd eirond, bruin, fijn gestreept. 6-12 dM. 2%. Juli— 

September. 
De plant riekt zeer sterk. 

Biologische bijzonderheid. De plant is door hare sterke beharing goed 
beschut tegen overmatige verdamping. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant behoort oorspronkelijk 
thuis in Zuid-Europa, doch is al sedert eeuwen in geheel Europa als genees- 
krachtige plant gekweekt en is aan wegen, op ruigten en dijken vaak ver- 
wilderd. Zoo is zij ook bij ons vrij algemeen gevonden. 

Zij dient als geneesmiddel en tot bereiding van de absinth. 

Volksnamen. In Friesland, Groningen, Oost-Drente, Twente, Waterland 

en op Texel heet de plant aalst, in Overijsel en de Graafschap Zutphen 
alsem, in Zuid-Limburg elst, in het Oostelijk deel van Noord-Brabant else. 

A. maritima!) L. Zeealsem (fig. 496). 
Deze plant is sneeuwwit viltig tot geheel kaal. Uit den wortelstok komen 

niet bloeiende en opstijgende of rechtopstaande 
bloeiende stengels. De laatste zijn naar boven 
pluimvormig vertakt. De bladen zijn in omtrek 
eirond, 2-3-voudig vindeelig met lijnvormige, stompe 
slippen, de onderste zijn gesteeld en geoord. 

De langwerpig-eironde, viltige hoofdjes vormen 
aan de takken een aar, zij zijn kort of niet gesteeld. 
De omwindselbladen zijn langwerpig-lijnvormig, 
viltig tot kaal, de binnenste zijn droogvliezig. De 
bloembodem is naakt. De bloemkronen zijn geel- 
achtig, de bloemen alle tweeslachtig. Soms komen 
er echter ook eenige vuilroode, vrouwelijke bloemen 

Artemisia maritima 

voor. 3-6 dM. 2. September, October. Fig. 4906. 
De plant riekt aangenaam aromatisch. 

1) maritima — zee. 
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De verschillende vormen van deze plant zijn: 
«. typica!) Buchenau. Takken der pluim wijd uitstaand, aan den top 

knikkend. Hoofdjes rechtopstaand of hangend. 
5. gdllica®) Willd. (A. gállica Willd.) (fig. 497). 

Takken en hoofdjes rechtopstaand. Plant grijs. Bladen 
vleezig, dubbel vinspletig met lijn-draadvormige, stompe 
slippen. Hoofdjes bijna zittend, trosvormig opeenge- 
hoopt, langwerpig, driebloemig, meest zeer klein. 
Buitenste omwindselbladen kort, klein, de binnenste 

langer, droogvliezig, spits. Deze vormt verschilt nog al 
van a. (zie fig. 497). 

7. salina”) Koch. Takken rechtop-afstaand. Hoofdjes 
hangend. Plant minder sterk viltig. Omwindselbladen 
kaal, glanzend. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De soort 

TE komt aan de West- en Zuidkust van Europa voor en is 
Fie. 497. bij ons vrij algemeen op zeeklei, doch ook daar bijna 

alleen. De vorm £. is zeldzaam bij ons. De vorm g. 
wordt opgegeven als op Zuid-Beveland, in Zeeuwsch-Vlaanderen en bij den 
Helder te zijn gevonden. 

Volksnamen. In Friesland heet de plant vlooienkruid, in Groningen vloo- 
zaad en wilde alst. 

A. campêstris® L. Wilde averuit (fig. 498). 
Deze plant is min of meer heesterachtig. De niet 

bloeiende stengels maken haar zodevormend, de 
bloeiende zijn opstijgend, meest donkerrood, van 
boven behaard, afstaand of wijd afstaand pluimvormig 
vertakt. De bladen zijn eerst zijdeachtig viltig, later 

kaal, die der niet bloeiende stengels en de onderste 
der bloeiende zijn gesteeld, dubbel- tot drievoudig 
vindeelig (fig. 499) met lijnvormige, stekelpuntige 
slippen, de hoogere zijn zittend, vindeelig, de bovenste, 
in wier oksels de bloemhoofdjes staan, zijn ongedeeld. 

Artemisia maritima 

5 À É É Artemisia campestris 

De bloemhoofdjes vormen een pluim, die uit vele Fig. 498. 
trossen bestaat, die min of meer afstaand zijn en 

gesteelde, naar eene zijde gekeerde hoofdjes dragen. Deze zijn klein (2-3 

br mM in middellijn), rechtopstaand of knikkend, eirond. De 
NIA. _ buitenste omwindselbladen zijn eirond, de binnenste langwerpig, 
W/E breeder vliezig gerand. leder hoofdje bestaat uit 5-6 vrouwe- 

Ó lijke, klokvormige, randstandige en 6-8 tweeslachtige, buisvor- 
mige schijfbloempjes. De bloemen zijn bleekgeel met een rood- 
achtigen zoom. De vruchtjes zijn omgekeerd eirond, samengedrukt, 
gestreept, zonder haarkroon. 3-6 dM. X-b. Augustus tot Herfst. 

Biologische bijzonderheden. De plant is xerophytisch gebouwd. 
Ar Een galmug, Cecidomyia Artemisiae veroorzaakt hier vaak 

pestris gallen. De bloemhoofdjes zijn dan opvallend sterk vergroot en 
Fig. 499. meestal door verkorting der stelen zijn vele opeengehoopt tot 

in witte wol gehulde kluwens van wel 3 cM doorsnede. Soms ook worden 

1) typica = echt. 2) gallica = Fransch. 3) salina — zee. 4) campestris —= veld. 
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die gallen gevormd door verkorte takjes, waaraan de bladen dicht op elkaar 
gehoopt staan, vereenigd tot een wollige massa. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in geheel Europa 
voor, doch is bij ons zeldzaam. Zij is bijna uitsluitend in Gelderland en 
Overijsel langs den Rijn en IJsel, verder langs de Waal bij Nijmegen, 
Heerewaarden, Kuilenburg, Dordrecht, Vianen en Werkendam gevonden. 

Zij is eindelijk nog op een paar plaatsen om Haarlem, bij Golberdingen, 
Coevorden, Valthe, Borger en Delden aangetroffen. 

A. vulgáris!) L. Bijvoet (fig. 500). 
Deze plant heeft een diep in den bodem dringenden, vertakten, kort 

geleden wortelstok. Uit het iets verdikte hoofd 
komen vele rechtopstaande of aan den voet opstij- 
gende, naar boven kort behaarde, meest donker- 
roode stengels, die rechtopstaand of iets afstaand 

pluimvormig vertakt zijn. De bladen hebben een 
omgerolden rand, zijn van boven groen, kaal, van 
onderen witviltig, die der korte stammetjes en de 

onderste stengelbladen zijn gesteeld, aan den voet 
van den steel geoord, vindeelig met lancetvormige, 
ingesneden of ongedeelde, stekelpuntige slippen, 
waarvan de bovenste meest samenvloeien. De 
middelste en hoogere bladen zijn zittend, aan den RER. 

voet geoord, met smallere slippen, overigens als Rie 
de andere, de bovenste, in wier oksels de bloem- 

hoofdjes staan, zijn ongedeeld en kort. 
De hoofdjes staan in aren of trossen, in alle bovenste bladoksels en 

vormen zoo een groote, bebladerde, pyramidale pluim. Zij zijn klein, 
rechtopstaand, eirond-langwerpig, viltig, bijna zittend. De omwindselbladen 
zijn van buiten viltig, de buitenste zijn lancetvormig, spits, de binnenste 
langwerpig, stomp, breedvliezig gerand. De bloembodem is glad, kegel- 
vormig. De randbloemen zijn vrouwelijk, buisvormig, met beneden iets 
verwijde, boven spits 2-spletige bloemkroon, de schijfbloemen zijn 2-slachtig, 
buis-klokvormig, 5-tandig. De bloemkronen zijn geel of roodbruin. De 
vrucht is klein, lancetvormig, samengedrukt, fijn gestreept, grijsbruin, 
zonder haarkroon. 6-12 dM. 2. Juli—September. 

De variëteit 5. pállidum?) Fl. Bat. is bleeker van kieur. 
De variëteit 7. coarctáta®) Forsk. heeft dubbel vindeelige bladen met lijn- 

vormige slippen en opeengedrongen bloemhoofdjes, die een op een afge- 
broken aar gelijkende bloeiwijze vormen. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in geheel Europa 
voor en is bij ons aan wegen, heggen, in kreupelhout vrij algemeen. De 
var. £. is bij Apeldoorn, de var. 7. bij Deventer gevonden. 

Volksnamen. De naam alsem is algemeen voor deze plant, in Twente, 

Salland en de Graafschap Zutphen heet zij ook Sint-Jansbloem en Sint- 
Janskruid, ook bijvoet (mede in Groningen), in Noord-Overijsel en de 
Graafschap Zutphen ook Sint-Janswortel. 

Omtrent de afleiding van den volksnaam: bijvoet het volgende. De plant 

1) vulgaris = gewoon. 2) pallidum == bleek. 3) coarctata = samengeperst. 



400 — COMPOSITAE. — FAMILIE 109. 

werd als geneesmiddel gebruikt en daarvoor stuk gestooten. Van daar de 
Middel-Hoogduitsche naam biboz, van bozen: stooten. Door de volks- 
etymologie is daaruit het woord bijvoet gemaakt en nu meent men, dat de 
plant zoo heet, omdat het de moeheid verdrijft, als men een stukje van de 
plant in de schoen, dus bij den voet, doet. De wortelschors diende als 
geneesmiddel bij vallende ziekte. 

A. Abrótanum!) L. Citroenkruid (fig. 501). 
Deze plant is heesterachtig. Zij heeft een rechtopstaanden, vertakten stengel, die evenals 

de oudere takken kaal is en naar boven smal pluim- 

vormig is vertakt. De bladen (fig. 501) zijn van 

onderen grijs behaard, alle gesteeld, de onderste 
Zijn dubbel gevind met zeer smal lijnvormige slippen, 

de hoogere en die, in wier oksels de bloemhoofdjes 

staan, zijn enkel gevind, driedeelig of ongedeeld, 
lijnvormig. 

De hoofdjes zijn zeer klein, knikkend, bijna bol- 

rond, grijsachtig. De buitenste omwindselbladen zijn 

langwerpig-lancetvormig, spits, de binnenste omge- 

keerd eirond, stomp, breed vliezig gerand, kort be- 

haard. De bloemkronen zijn geel, aan oudere takken 
bruin. 6-12 dM. b. September—November. 

De bladen der plant hebben een aangenamen 
citroengeur. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant 

is in Zuid-Europa inheemsch, doch wordt om haar 
aangenamen geur vrij vaak bij ons in tuinen gekweekt. 

Zij bloeit echter zelden. Zij is bij Beekbergen en 

op het Pothoofd bij Deventer verwilderd gevonden. 

Volksnamen. In Friesland heet de plant kruidtsje, 
aan den Zoom der Veluwe en bij Amsterdam citroen- 

kruid en citroenboompje en in Zuid-Limburg averoon. 

A. Tournefortiána ®) Rehb. Pluimalsem. 
Deze plant is geheel kaal en heeft een rechtop- 

staanden stengel. De onderste bladen zijn gevind 

met vindeelige blaadjes, een getande bladspil en 

langwerpige slippen, de hoogere 3-deelig, de bovenste 
ongedeeld. De bloemhoofdjes vormen een smalle, dichte, bebladerde pluim. Zij zijn bol- 

rond en staan rechtop. 5-10 dM. ©. Augustus—October. 

Artemisia Abrotanum 

Fig. 501. 

Voorkomen. De plant behoort thuis in Azië, waar zij van Armenië tot Thibet groeit. Zij 

is bij ons een paar malen aangevoerd gevonden b.v. vrij veel aan de buitenzijde van het 

rasterwerk van het rangeerterrein van den stoomtram van Deventer naar Borculo, te Deventer 

en verder te Bennekom als opslag uit kippenvoer. 

A. ánnua®) L. Zomeralsem. 
Deze plant is geheel kaal en heeft een rechtopstaanden, gladden, gegroefden stengel. 

De bladen zijn 2-3-voudig vinspletig of -deelig met ongetande bladspil. De wortelbladen 
zijn langgesteeld, in omtrek driehoekig-eirond met langwerpige slippen, de bovenste bladen 

zijn zittend en kleiner met lijnvormige slippen. 
De hoofdjes zijn klein, bolvormig, tot een wijd vertakte, groote pluim vereenigd met 

knikkende bloemstelen. De buitenste omwindselbladen zijn onbehaard, weinig in getal, 

langwerpig-lijnvormig, kruidachtig, de binnenste zijn bijna rond, droogvliezig. 5-15 dM. 

©. Augustus—October. 

Voorkomen. De plant komt in Zuid-Europa voor en is bij ons aan den rechter Rijn- 
oever beneden Arnhem, bij Apeldoorn, bij de Bilt en Amsterdam aangevoerd waargenomen. 

1) Abrotanum = teerbladig. 2) Tournefortiana —= Tournefort’s. 3) annua = 

eenjarig. 
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29. Petasítes!) Trn. Groot hoefblad. 

Planten tweehuizig of veeltelig. De mannelijke planten hebben in hare 
hoofdjes tal van mannelijke (onvruchtbare 2-slachtige) bloemen in het midden 
en weinige, soms geene, in een rij staande vrouwelijke bloemen aan de 
buitenzijde. De vrouwelijke planten hebben weinige mannelijke (onvrucht- 
bare tweeslachtige) bloemen in het midden en br ec rijen vrouwelijke 
bloemen aan den omtrek. 

De mannelijke bloemen hebben een klokvormige, regelmatige bloemkroon 

met 5-tandigen zoom, de vrouwelijke een draadvormige bloemkroon met 
scheef afgesneden zoom. 

Bloemhoofdjes tot trossen vereenigd, die vaak tot pluimen of schermvor- 
mige pluimen overgaan. 

Bloemdragende stengels met losse, langwerpige tot lancetvormige schub- 
ben, die soms een spoor van een bladschijf vertoonen, bezet. 

Planten met een wortelstok, die in den zomer en den herfst een roset van 
groote, langgesteelde bladen draagt, terwijl zich meestal uit den top in het 
voorjaar een bloemdragende stengel ontwikkelt, die alleen gekleurde, 
schubvormige bladen draagt, zich voor de gewone bladen ontwikkelt en 
afsterft, als de vruchten rijp zijn geworden. 

Plant overblijvend door zijstandige uitloopers. 

Biologische bijzonderheden. In de mannelijke (schijnbaar 2-slachtige) 
bloemen is het eitje in het vruchtbeginsel niet ontwikkeld, doch de stijl 
heeft onder de takken een knotsvormige, iets platgedrukte verdikking, die 
met veegharen bezet is en de beide takken buigen zich meestal weinig uit 
elkaar en bezitten geen stempelpapillen. 

In de vrouwelijke bloemen is geen spoor van meeldraden, de bloemkroon 
is een smalle buis, die meest in een smal lint uitloopt. De stijl is draad- 
vormig, glad en loopt uit in 2 korte, roodachtige takken, die van stempel- 

papillen zijn voorzien. 
Voor de bestuiving zorgen veelal hommels. 
Het vilt, dat de bladen bij deze planten aan de onderzijde bekleedt, 

maakt, dat de huidmondjes open blijven, ook in een vochtige omgeving, 
zoodat de verdamping steeds door kan blijven gaan. 

Tabel tot het determineeren der soorten van het geslacht Petasites. 

A. Bladen driehoekig-hartvormig, van onderen dicht- en bijna sneeuwwit viltig. Bloemkroon 

roodachtig-wit. Stijl der schijnbaar 2-slachtige bloemen diep 2-spletig met lange, lijn- 

lancetvormige takken. Lobben van den bladvoet uit elkaar tredend, gaaf of bijna 

2-lobbig . .. 3 „ … P. niveus blz. 401. 

B. Bladen rondachtig- hartvormig, van “onderen dun grijswollig ‘of dunviltig. Lobben van 

den bladvoet afgerond. Vrouwelijke bloemen in de hoofdjes der mannelijke plant 0-3. 

a. Bladen van onderen grijsgroen. Stijltakken der schijnbaar 2-slachtige bloemen 

ekond/sspifsnen. „ … P. officinalis blz. 402. 

b. Bladen van onderen witachtig. Stjtakdken der ‘schijnbaar 2- slachtige bloemen lancet- 

lijnvormig, toegespitst. . . .. . … « «… P, albus blz. 403. 

Volksnamen. Terwijl de naam beant ‘hoefblad algemeen is, wordt in 
Zeeuwsch-Vlaanderen de plant dokkebladen genoemd. 

P. niveus®) Baumg. Sneeuwwit groot hoefblad (fig. 502). 
Deze plant heeft een rechtopstaanden stengel, die bekleed is met bladachtige, half stengel- 

1) van het Grieksche petasos: hoed met breeden rand en slaat op de groote bladen. 

2) niveus —= sneeuwwit. 

HEUKELS, Flora. II. 26 
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omvattende schubben, waarvan die van den tros lijn-lancetvormig zijn. De bladen zijn 

alle wortelstandig, zij komen na de bloemen, zijn gesteeld, driehoekig-hartvormig, van 

onderen dicht en bijna sneeuwwit-viltig, zoodat het 

bladmoes niet te zien is. De lobben van den bladvoet 

treden uit elkaar, zijn gaaf of bijna 2-lobbig, de onderste 
zijnerven loopen langs den rand van de insnijding van 

het blad. 

De bloemhoofdjes vormen een ovalen tros. De bloem- 

kronen zijn roodachtig wit. De stijl der tweeslachtige 

bloemen is diep 2-spletig met lange lijn-lancetvormige 
takken. 1,5-3 dM. 4. April, Mei. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant 
groeit in de Alpen en wordt bij ons als sierplant ge- 

kweekt. Zij is bij Endegeest verwilderd gevonden. 

P. officinális !) Mach. (Tussilágo Petasiítes L.). 
Groot hoefblad (fig. 503). 

Deze plant heeft een vingerdikken, bijna 
knolachtigen, vertakten wortelstok. De sten- 

gel is vaak vingerdik, buisvormig, roodachtig 
aangeloopen, rechtopstaand en bekleed met half stengelomvattende schubben. 

Die van den tros zijn breed, ovaal-lancetvormig. 
Alle bladen zijn wortelstandig, langgesteeld 
en verschijnen na de bloemen. Zij zijn groot, 
hoekig, ongelijk getand, tamelijk stijf, van onderen 
grijsgroen, zacht behaard. Zij hebben een diepe 
hart- of niervormige insnijding. De takken der 
onderste zijnerven loopen langs den rand der 
bladinsnijding. 

De bloemhoofdjes zijn tot dichte, langwerpige, 
later verlengde trossen vereenigd. De bloemen 
zijn vuilpurper of roodachtig wit, welriekend. 
De omwindselbladen zijn zeer stomp, lijnvormig 
elliptisch. De stijltakken der mannelijke bloemen 

Petasites niveus 

Fig. 502. 

Petasites officinalis 

Fig. 503. zijn eirond, spits, die der vrouwelijke bloemen 

half rolrond. De bloembodem is naakt. 2. 

(Februari) Maart, April. 
De mannelijke plant is 1,5-2 dM lang, heeft gedrongen trossen, grootere 

hoofdjes, waarvan de bovenste bijna zittend, de onderste kort gesteeld zijn. 
(Tussilágo Petasítes L.). 

De vrouwelijke plant is 3-45 dM lang, heeft losse, verlengde trossen, 

en hoofdjes, die half zoo groot zijn als bij de vorige en alle gesteeld zijn, 
terwijl de onderste stelen vrij vaak vertakt zijn (T. hy’brida ®) L.). 

Deze plant heeft van alle inheemsche, kruidachtige Phanerogamen de 

grootste bladen. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in geheel Europa 
voor en is bij ons aan oevers van rivieren, beken en slooten vrij algemeen. 

Volksnamen. De plant heet in Groningen stinkblad, in Friesland podde- 
bledden en spokkebledden, in Friesland, Utrecht en Zuid-Limburg groot 

hoefblad, bij Zwolle klasseblaren, op Zuid-Beveland, Walcheren en in 

Zeeuwsch-Vlaanderen dokkebladen. 

1) officinalis — geneeskrachtig. 2) hybrida — basterd. 
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P. âlbus ') Gaertn. Wit hoefblad (fig. 504). 
De wortelstok van deze plant is dunner dan bij de vorige, in de knoopen niet verdikt. 

De stengel is rechtopstaand, rolrond, niet vertakt en 
bezet met bladachtige, lange half stengelomvattende 

bleeke of geelachtig witte schubben, waarvan die van 

den tros lancet-lijnvormig zijn. De bladen zijn alle 

wortelstandig, verschijnen na de bloemen, zijn gesteeld, 

stekelpuntig getand, teer, van onderen witachtig, dun 

wollig-viltig, later bleeker met nier- of hartvormige in- 

snijdingen aan den voet. Zij zijn rond-hartvormig, 

hoekig, bochtig met afgeronde, naar achteren gerichte 

lobben. De takken van de onderste zijnerven loopen 
niet langs den rand der bladinsnijding, doch zijn nog 

door bladmoes omgeven. 

De bloemhoofdjes vormen een korten, ovalen of bol- 
ronden tros (verschil met P. officinalis). De bloemkroon 

is geelachtig wit, de stijltakken der 2-slachtige bloemen / 
zijn lijn-lancetvormig, toegespitst, bijna tot aan den Petasites albus 

voet verdeeld (verschillen met P. officinalis). Overigens Fig. 504. 

komt de plant met P. officinalis overeen. 7-30 cM. 4. April. 
De mannelijke plant heeft een scherm-trosvormige, min of meer eironde, ineengedrongen 

bloeiwijze. De stelen der hoofdjes zijn meest niet vertakt (Tussilago alba L.). 

De vrouwelijke plant heeft een langwerpig-eironden tros. De stelen der hoofdjes zijn 

langer dan bij de vorige en meest vertakt (T. ramosa ?) Hoppe). 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant is inheemsch in de nabijheid der 

Oostzeekust en aan bergbeken in Midden-Duitschland. Bij ons is zij waarschijnlijk over- 

blijfsel van vroegere cultuur en is bij Amersfoort (het Hoogje), Schalkwijt: (Wickenburg), 

Overveen en Leiderdorp (Rhijnzicht) gevonden. 

30. Tussilágo ®) Trn. 

T. Fárfara®) L. Klein hoefblad (fig. 505). 
Deze plant heeft een tot vingerdikken, beschubden, kruipenden wortel- 

stok, die aan den top in zomer en herfst een 

roset van langgesteelde bladen draagt. De bloem- 
stengels ontwikkelen zich zijdelings vóór de 
nieuwe bladen en sterven na het rijpen der 
vruchten af. De plant blijft over door zijde- 
lingsche uitloopers. De stengel is viltig, rood- 

achtig-bruin met eirond-lancetvormige, rechtop- 
staande, spitse, half stengelomvattende schubben 

bezet. De bladen zijn alle wortelstandig, komen 
na de bloemen, zijn gesteeld, rondachtig-hart- 
vormig, hoekig, stijf, ongelijk getand, van boven 
kaal, vaak met purperkleurige nerven, van onderen musileke Budel 

viltig. De hartvormige insnijding is breed, open. Fig. 505. 
De hoofdjes zijn alleenstaand en eindelings, 

zij hangen voor en na den bloeitijd over. Het omwindsel is cylindrisch, 
met aangedrukte bladen. De buitenste bloemen zijn smal lintvormig, staan 
in verschillende rijen en zijn vrouwelijk met een 2-spletigen stempel. De 
schijfbloemen zijn buis-klokvormig, 5-tandig, schijnbaar tweeslachtig met 
rolronden stempel. De bloemen zijn goudgeel. De vruchten zijn dun, iets 

1) albus = wit. 2) ramosa —= vertakt. 3) van het Latijnsche tussis: hoest en 

agere: verjagen, omdat de bladen van Tussilago en Petasites officinalis als verzachtend 

middel bij hoest werden aangewend. 4) Farfara — meeldragend. Volgens Matthioli 

noemen de bewoners van Toscane deze plant zoo. 

26* 
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gebogen, gestreept, van een haarkroon voorzien, waarvan de dunne 
haren boogvormig om gaan staan. 7-22 cM. 2. Maart—Mei, soms in 
Augustus weer. 

Biologische bijzonderheden. Evenals bij Petasites doet zich bij deze kruid- 
achtige plant het bijzondere geval voor, dat uit den wortelstok tweëerlei 
soort van takken komen, nl. bloemdragende, zonder groene bladen en later 
andere, die groene bladen dragen. De viltbekleeding aan de onderzijde 
der bladen houdt de daar liggende huidmondjes open in een vochtige om- 
geving, zoodat de verdamping steeds door kan gaan. 
Op de bladen komen wel schimmelwoekeringen voor, die veroorzaakt 

worden door de acidiëngeneratie van Puccinia poarum. Deze worden door 

slakken vaak uitgevreten. 
De plant houdt van kalk in den bodem. 
De bloemhoofdjes buigen zich bij regenachtig weer over, evenals bij 

Bellis, ook sluiten zij zich. In den knoptoestand zijn zij ook neergebogen 
en na den vruchttijd ook weer tot de vruchten rijp zijn. Dan gaan ze 
rechtopstaan om de vruchten gemakkelijk door den wind te doen 

vervoeren. 
In het bloemhoofdje zijn de buitenste bloemen vrouwelijk, de binnenste 

schijnbaar tweeslachtig, doch in werkelijkheid mannelijk, doordat de boven- 
zijde van den stijl ongeschikt is om als stempelvlakte te fungeeren. De 
stijltakken der vrouwelijke bloemen dragen dan ook stempelpapillen en 
zijn ook van veegharen aan den top voorzien, waarvan de beteekenis echter 
onbekend is. De stijltakken der mannelijke bloemen blijven tot aan den 
top vergroeid, doch zijn dicht met veegharen bezet, die natuurlijk dienen 
om het stuifmeel uit het kokertje der helmknopjes te borstelen. 

Het stuifmeel der binnenste bloemen komt op de stempels der buitenste, 
doordat tusschen 5 en 6 uur de straalbloemen zich met hare lintjes naar 
binnen buigen, over de schijfbloemen, zoodat aanraking met stuifmeel 
onvermijdelijk is en als nu op den volgenden morgen de lintbloemen zich 
weer naar buiten buigen, komt het er aan gehechte stuifmeel los en glijdt 
naar de aan den voet der linten liggende stempels. Ook worden de buitenste 
bloemen door insecten bestoven, die stuifmeel uit andere hoofdjes aan- 
voeren. Het zijn vooral bijensoorten (Andrena, Halictus), vliegen (Bom- 
bylius major, Eristalis tenax), kevers (Meligethes), die de bloemen 

bezoeken. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in geheel Europa 
voor. Zij komt op vochtige plaatsen, vooral op klei- en kalkgrond, alge- 
meen voor, ook in bouwland. 

Volksnamen. De namen hoefblad en klein hoefblad zijn het meest alge- 
meen in gebruik. In Friesland heet de plant hulsblad, paardevoet, podde- 
bledden, sprokkebledden en hoekblad (de laatste ook in West-Friesland), 
in Groningen en op Walcheren stinkblad en tabak, in Oost-Drente paarde- 
hoef, bij Aalsmeer geiteblad, in Waterland hoefgras, op Voorne en Beier- 
land, Overflakkee, Goeree en Walcheren hoeven, op Schouwen beverbladen, 

op Noord-Beveland en in Zeeuwsch-Vlaanderen dokken, op Walcheren, 
Zuid-Beveland en in Zeeuwsch-Vlaanderen dokkebladen, op Zuid-Beveland 

en in Zeeuwsch-Vlaanderen dok en klein dokkeblad. 
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ol. Dorónicum !) Frn. 

D. Pardaliánches?) L. Voorjaars zonnebloem (fig. 506). 
Deze plant heeft een kruipenden, aan den voet van den stengel knol- 

vormig aangezwollen wortelstok met uitloopers. Deze laatste zijn dun, 

sappig, bros en aan den top tot een groenen, RET 
sappigen knol aangezwollen, die een bladroset 7 
draagt en waaruit soms nog weer een uitlooper SNZ 
ontstaat. De stengel is rechtopstaand, gegroefd, id 
behaard, naar boven klierachtig, enkelvoudig of 
naar boven vertakt. De bladen staan verspreid, 
zijn teer, lichtgroen, eirond-spits, getand, de 
onderste staan in een wortelroset. De wortel- 
en de onderste stengelbladen zijn langgesteeld, 
diep hartvormig, de 1 of 2 middelste zitten met 
een breed geoorden voet, die daar boven zijn 
meer of minder versmald, de bovenste zijn hart- 
vormig stengelomvattend. 

De hoofdjes zijn ten slotte langgesteeld, groot, 
alleenstaand. De algemeene bloembodem is behaard. Het omwindsel is 
half bolrond of tamelijk vlak en bestaat uit 2 rijen van gelijke blaadjes. 
Deze zijn lijnvormig, toegespitst genaald, klierachtig behaard. De bloemen 
zijn goudgeel. De straalbloemen zijn lintvormig, 3-tandig, staan in een rij 
en zijn vrouwelijk, de schijfbloemen zijn donkerder van kleur, tweeslachtig, 
buisvormig. De vruchten zijn langwerpig, gegroefd, ongesnaveld, onge- 
vleugeld. De randstandige vruchten hebben geen kelkzoom, die der middelste 
vruchten bestaat uit iets stijve, ruwe haren in verschillende rijen staand. 
30 dM. 2: Juni. 

De plant bloeit evenals de meeste, die zich sterk door onderaardsche 
deelen vermenigvuldigen, weinig. Aan den wortelstok vindt men vaak nog 
den ouden knol, waaruit deze ‘als uitlooper is ontstaan. 

Biologische bijzonderheden. Het stuitmeel wordt tegen regen beschut, 
doordat de hoofdjes zich dan tijdens den bloeitijd sluiten en ook doordat 
de stelen der hoofdjes zich dan krommen en de bloeiwijze dus naar beneden 
is gericht. Na den bloeitijd houden die bewegingen op. 

De stijltakken zijn dicht onder de buitenste punt met een krans van veeg- 
haren voorzien, terwijl op de binnenvlakte stempelpapillen zitten. Waarvoor 
die veegharen dienen, is niet duidelijk, daar die top, waar zij zitten, bij 
het openen der helmknopjes reeds boven de buis, die door deze gevormd 
wordt, uitsteekt. | 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant is in Zuidwest- en Midden- 
Europa inheemsch in bosschen en bergstreken. Bij ons is zij waarschijnlijk 
wel een overblijfsel van vroegere cultuur en wordt verwilderd in bosschen 
gevonden. Soms is zij echter als ingeburgerd. Zij is bij ons vrij zeldzaam. 

Volksnaam. In Kennemerland heet de plant gemskruid. 

1 

Doronicum Pardalianches 

Fig. 506. 

1) Misschien samenhangend met een Arabisch woord: doronigi, waarmee de eene of 

andere vergiftige plant wordt aangeduid, volgens anderen een verbastering van Dorycnium , 

een geslacht der vlinderbloemigen, waarvan het melksap gebruikt werd om speerpunten te 

vergiftigen (van dory: speer en knaoo: inwrijven). 2) Pardalianches —= panterwurgend. 
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92. Arnica!) L. 

A. montána®) L. Valkruid (fig. 507). 
Deze plant heeft een korten, dikken wortelstok en een rechtopstaanden, 

enkelvoudigen of weinig vertakten, klierachtig kort behaarden stengel. De 
bladen zijn tegenoverstaand, zittend, spits, van 
boven kort behaard, van onderen kaal, stijf, 
lichtgroen. De wortelstandige vormen meest een 
roset van 4 omgekeerd eironde, 5-nervige bladen. 
Er zijn meest 2 paar stengelstandige, zij zijn 
langwerpig tot lancetvormig, de bovenste vrij 
vaak schutbladachtig en niet juist tegenoverstaand. 

De hoofdjes staan alleen, eindelings of ook in 
de oksels der hoogere, soms ook der lagere sten- 
gelbladen staan zijstandige. Zij zijn groot (7-8 cM 
in middellijn). Het omwindsel bestaat uit 2 rijen 
van bijna gelijke blaadjes, deze zijn lancetvormig, 
spits, de buitenste zijn van buiten klierachtig kort 

Arnica montana behaard, aan den rand donkerpurper. De bloemen 
Ee zijn oranjegeel, de buitenste, in 1 rij staande, 

zijn lintvormig met 3 kleine tandjes, vrouwelijk, de binnenste zijn buis- 
vormig, 5-tandig, tweeslachtig. De vrucht is langwerpig, gegroefd, kort 
behaard, ongesnaveld en ongevleugeld en draagt een haarkroon van een rij, 
stijve, iets ruwe haren. 22-45 cM. X. Juni, Juli. 

De plant riekt aromatisch. 

Biologische bijzonderheden. De stijltakken (fig. 508) zijn aan de weinig 
verdikte toppen aan de buitenzijde met 
veegharen bezet en het stuifmeel wordt 
daardoor uit de buis der helmknopjes ge- 
borsteld. Hierbij blijft altijd een klein deel 
van het stuifmeel aan den 5-tandigen zoom 
van die buis zitten en later rollen zich de 
stijltakken zoover om, dat zij daartegen aan 
komen en zoo spontane zelfbestuiving plaats 
kan hebben. 

he ne De buisvormige bloemen in het midden 
1 Tegen Seend stijltakken, Van het hoofdje zijn Zoo gegroepeerd, dat 

die pas uit den koker der helmknopies het uit de jongere binnenste bloemen val- 
te voorschijn zijn gekomen. Zoowel aan . 7 hj 

de opening van den koker als aan de lende stuifmeel onvermijdelijk op de stempels 
stijltakken zit stuifmeel. je 5 

3 Sheen wijder uiteengegaan. k der naburige meer naar buiten staande 
tijltakken teruggekromd, zoodat de 

stempelpapillen met het stuifmeel, dat bloemen moet vallen, zelfs zonder dat er 

aan het kokertje der helmknopies zit, in daarvoor bijzondere krommingen van den 

ie on bloembodem moeten plaats hebben. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in een groot 

deel van Europa op hoogen, veenachtigen zandgrond voor en is bij ons 

vrij algemeen. 

Volksnamen en gebruik. In Groningen, Oost-Drente, de Graafschap 

Zutphen, Kennemerland en Utrecht heet de plant wolverlei, in de Graaf- 

1) Misschien een verbastering van Aronica (Doronicum) of van Ptarmica. 

2) montana —= berg. 
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schap Zutphen ook valkruid. De naam wolverlei (Duitsch: Wohlverleih) 
wijst er op, dat zij als geneeskrachtig wordt beschouwd. Het volk heeft 
daarvan vaak zeer overdreven voorstellingen, want het wendt de plant in 
streken, waar zij veel voorkomt, aan bij alle mogelijke ziekten. Ook wijst 
de naam valkruid op hare geneeskracht, want als men erg gevallen was, 

werd het kruid in bier gekookt, als geneesmiddel aangewend. 

53. Nenécio') Tru. Kruiskruid. 

Hoofdjes vrij groot of vrij klein, bij onze inlandsche soorten steeds min 
of meer pluimvormig gerangschikt, meest scherm-pluimvormig. Hoofdjes 
steeds uit buisvormige schijfbloemen bestaand en meestal ook een rij lint- 
vormige, vrouwelijke straalbloemen. Omwindselbladen in 1 rij, vliezig 
gerand, aan den top, behalve bij S. paluster, min of meer purper of zwart 

gevlekt. Vaak daaronder nog 1 of meer kleinere omwindselbladen, die soms 
nog een tweede omwindseltje vormen, soms ook slechts ten getale van 2 
of 3 aanwezig zijn. Deze zijn ook vaak aan den top donker gevlekt. 

Bloemen (bij onze soorten) geel, de straalbloemen meest wat lichter. 
Vruchten cylindrisch, geribd, ongesnaveld, alle met een vruchtpluis, dat 
uit verscheiden rijen haren béstaat en bij de randstandige vruchten vaak 
spoedig afvalt. 

De soorten van het geslacht Senecio zijn moeilijk te onderscheiden, daar 
de kenmerken, b.v. die, welke op de straalbloemen betrekking hebben en 
die steeds nog de beste zijn gebleken, toch ook niet standvastig blijken te zijn. 

Biologische bijzonderheden. In de bloemen hebben de stijltakken een 
bundeltje veegharen aan den top en zijn van binnen en aan den rand geheel 
bezet met stempelpapillen. Zij spreiden zich ten slotte bijna horizontaal 
uit en daardoor komt een van beide juist op het klompje stuifmeel, dat in 

een hooger gelegen naburige bloem uit het kokertje der helmknopjes is ge- 
schoven, zoodat daardoor bestuiving uit naburige bloemen plaats heeft, dus 
geitonogamie. 

Tabel tot het determineeren der soorten van het geslacht Senecio. 

A. Hoofdjes vrij groot, bijna steeds metstraalbloemen, zonder buitenomwindsel. Omwind- 

selbladen aan den top niet gevlekt, spits. Stengel dicht bebladerd, dicht kleverig 

behaard. Plant na rijpheid der vruchten afstervend. tn half stengelomvattend. 
Vrucht kaal met duidelijk uitstekende ribben . . … . … … … Se paluster blz. 408. 

B. Hoofdjes met buitenomwindsel. Omwindselbladen aan } den top steeds gevlekt. 

a. Bladen bochtig vinspletig tot vindeelig, de onderste gesteeld, de bovenste min of 

meer met geoorden voet stengelomvattend. 

aa. Plant eenjarig of overwinterend. Omwindsel cylindrisch. Omwindselbladen 

lijnvormig, spits. Hoofdjes vrij klein. 

aaa. Straalbloemen ontbrekend. Plant kaal of spinnewebachtig wollig. Bladen 

bochtig vinspletig met naar den voet geleidelijk afnemende slippen. 

Buitenomwindselbladen circa 10. Omwindselbladen kaal. Vrucht aan- 
gedrukt behaard …. … pe „ … S. vulgaris blz. 409. 

bbb. Lint der straalbloemen kort, meest omgerold (bij S. viscosus niet zelden, 

bij S. silvaticus zeer zelden bij het begin vanden bloeitijd in den zonne- 

schijn uitgespreid), lichtgeel. 

a. Plant klierachtig behaard. Buitenste omwindselbladen half zoo lang 

als het omwindsel, evenals dit klierachtig dicht behaard. Vrucht 
ERE teuvslofte kaal --. - . -……. Aratos Seen 

1) van senex: grijsaard, om het spoedig zichtbaar wordende vruchtpluis. Het was eigen- 

lijk de oude naam voor Erigeron acer. 
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> 
Plant verspreid wollig behaard, zonder klieren. Bladen meest afge- 

broken vindeelig. Buitenste omwindselbladen omstreeks 1/, maal 

zoo lang als het omwindsel. Omwindselbladen kaal of kort behaard. 

Vrucht aangedrukt kort behaard . . . . . S. silvaticus blz. 411. 

bb. Plant overblijvend of 2-jarig. Buitenste omwindselbladen alleen aan den top 

of niet gevlekt, ook de vlekken der omwindselbladen veel kleiner en bleeker 

dan bij aa., bij S. erucifolius en S. Fuchsii ontbreken zij vaak geheel. Lint 
der straalbloemen afstaand, goudgeel. 

aaa. Buitenomwindselbladen 4-6, aangedrukt, half zoo lang als het omwindsel. 

Vruchten alle kort behaard, met gelijke haarkroon. Wortelstok kruipend. 

Onderste bladslippen ongedeeld, oorvormig. Omwindselbladen omge- 

keerdseinonde .… … … S, erucifolius blz. 412. 

bbb. Buitenste omwindselbladen Ì 0 aangedrukt, vele malen korter dan het 

omwindsel. Randstandige vruchten kaal, met uit weinig haren bestaande, 

spoedig afvallende haarkroon. Middelste en bovenste stengelbladen met 
min of meer gedeeld oortje stengelomvattend. 

«. Vrucht der schijfbloemen steeds kort behaard. Onderste bladen lier- 

vormig-vindeelig met langwerpige, ongelijk vinspletige, getande 

slippen, wier zijdelingsche bijna rechthoekig afstaan. Stelen der 

hoofdjes rechtopstaand . . . . . . . . . S. Jacobaea blz. 412. 

Vrucht der schijfbloemen weinig of niet behaard. 

ad. Onderste bladen langwerpig-elliptisch, ongedeeld, getand of 

liervormig-vinspletig, de middelste liervormig-vindeelig met 

langwerpige tot lijnvormige, sterk naar voren gerichte zijslippen 

en langwerpige eindslip. Stelen der hoofdjes rechtop-afstaand, 

een losse, regelmatige pluim aan den top van den stengel 

VOM En AR . … … … S. aquaticus blz. 413. 

Middelste bladen enne ankle met wigvormige eindslip 

en rechthoekig afstaande of weinig naar voren gerichte zijslip- 

pen. Stengel omstreeks van het midden af in een uitgespreid 

vertakte, schermvormige pluim uitloopend. 

S. erraticus blz. 414. 

nn 

> 

Pp. 

b. Bladen ongedeeld. Straalbloemen afstaand. Vrucht kaal. 

aa. Bladen ongelijk getand-gezaagd, gewimperd. Buitenomwindselbladen 3-5, 

evenlang als het omwindsel. 

aaa. Wortelstok kruipend. Bladen elliptisch tot smal lancetvormig met recht 

afstaande, meest kale toppen der tanden, alle in een smal gevleugelden, 

aan den voet weinig verbreeden bladsteel versmald. Bovenste bladen 

borstelvormig. Omwindsel cylindrisch . . . . . S. Fuchsii blz. 414. 

bbb. Wortelstok kruipend met uitloopers. Bladen elliptisch-lancetvormig, met 

naar voren gerichte toppen der tanden, de hoogere met breeden voet 

zittend. Bovenste bladen lijn-lancetvormig. Omwindsel cylindrisch- 

klokvormig … … } „ « S. fluviatilis blz. 415. 

bb. Bladen (tot op de spoedig verdwijnende onderste) sterk stekelpuntige gezaagd. 

Buitenomwindselbladen circa 10, half zoo lang als het omwindsel. Bladen 

lijn-lancetvormig, van onderen spinnewebachtig viltig. Omwindsel klokvormig- 

halfbolrond, 5 ru re vern Merens er HEEN ONS maludosusnblzsien 

S. palúster !) D.C. (Cinerária®) palústris L.). Moerasandijvie (fig. 509). 
Deze plant heeft een dikken, hollen, rechtopstaanden , zeer sterk bebla- 

derden, meest vertakten, sterk kleverig behaarden stengel. De bladen zijn 
iets geelgroen, kort behaard en gewimperd of bijna kaal, die van de rosetten 
zijn gesteeld, langwerpig-lancetvormig, diep bochtig getand, meest tijdens 

den bloeitijd afgestorven, de stengelbladen zijn echter lancetvormig, half 
stengelomvattend, grof getand of bijna gaafrandig. 

De hoofdjes staan opeengedrongen in een vertakte, schermvormige pluim. 

1) paluster —= moeras. 2) van cíinis: asch, omdat de bladen van vele soorten van 

onderen grijs zijn. 
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Het omwindsel is wollig behaard met lijnvormige, spitse blaadjes. De 
bloemen zijn geel. De straalbloemen zijn lint- re 
vormig, drietandig, de schijfbloemen buisvormig es, 

en iets sterker geel gekleurd. De vrucht is kaal, UR 
met duidelijk uitstekende ribben en een witte, AN 
als zijde glanzende haarkroon. 3-6 dM. ©. n \\d 
Mei—Juli. AEN EEN 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De _\\\ SN 
plant komt in Europa in Engeland, België, 
Zweden, Duitschland en Rusland voor. Zij wordt A 
bij ons vrij algemeen in lage veenstreken en 
moerassen gevonden. Merkwaardig is haar plot- 
ling verschijnen in groot aantal op plaatsen, 

waar pas turf gestoken is, terwijl zij weer ver- 
dwijnt, als alles weer begroeid is. Zij is door 
de in den herfst aanwezige, groote wortelrosetten een der meest opvallende 
voorbeelden van een overwinterende, eenjarige plant. 

Haar geur herinnert aan dien van Arnica. 

Senecio paluster 

Fig. 509. 

Volksnamen. In het Waterland gebruikt men de namen armoedsbloem, 
tuters en wilde andijvie. 

S. vulgáris!) L. Kruiskruid (fig. 510). 

Deze plant heeft een penwortel en is kaal of min of meer spinneweb- 
achtig wollig. De stengel is rechtopstaand, 
meest vertakt. De bladen zijn bochtig vinspletig, 
met naar den voet in grootte geleidelijk afnemende, 
eironde tot langwerpig-eironde slippen, die even- 
als de middenstreep en de oortjes ongelijk getand 
zijn. De onderste zijn gesteeld, de stengelbladen 
zittend, stengelomvattend, geoord. 

De hoofdjes zijn klein, geel, met alleen buis- 
vormige bloemen. Zij vormen samen een tamelijk 
dichte, schermvormige pluim. Het omwindsel is 
kegelvormig of eirond, kaal, met aan den top 
zwart gevlekte blaadjes. Buitenomwindselblaadjes 
zijn er omstreeks 10, deze zijn circa voor de 

Senecio vulgaris 
helft zwart en !/, maal zoo lang als het omwindsel. Fig. 510. 
De bloemen zijn verlengd buisvormig, 2-slachtig. 
De vruchtbodem is rondachtig, naakt. De vrucht is aangedrukt behaard, 
langwerpig, iets overlangs gestreept, van een vruchtpluis voorzien. 7-30 
cM. ©. Bloeit bijna het geheelé jaar. De exemplaren bloeien in het 
vroege voorjaar vaak met slechts een hoofdje. 

Biologische bijzonderheden. De stuifmeelkorrels, die aan de veegharen 
zitten, blijven bij het uit elkaar gaan van de stijltakken ten deele aan de 
randpapillen zitten, ten deele vallen ze op de papillen dragende binnen- 
vlakte. Spontane zelfbestuiving heeft dus geregeld plaats en heeft ook wel 
succes, hoewel toch door kruisbestuiving krachtiger planten ontstaan. Zeer 
veel kans is daarvoor echter niet, daar het insectenbezoek bij het weinig 

opvallen der bloeiwijzen gering is. : 

1) vulgaris — gewoon. 
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Aan den vruchtwand zitten bijzondere slijm afscheidende haren, waardoor 
de vrucht zich beter aan het kiembed hecht. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt door geheel 
Europa op bebouwde en onbebouwde plaatsen voor en is bij ons algemeen. 

Volksnamen. De naam kruiswortel is algemeen in gebruik. Verder spreekt 
men ín Groningen, de Noord-Veluwe en Waterland van vogeltjeskruid, 
in Friesland en op Walcheren van Sint-Janskruid, in Oost-Drente, de 
Veluwe en Utrecht van kanariekruid, in Salland van reulink, in de Graaf- 

schap Zutphen en den Achterhoek van Gelderland van knoppert, aan den 
Veluwezoom van modderpooten, in Noord-Limburg van pluisjes, in Zuid- 
Limburg van dikkop en kruisblad, op Texel van munnikenbladen, in 
West-Friesland, Utrecht en op Walcheren van gemeen kruiskruid, in Water- 

land van heidensch wonderkruid, in Noord-Brabant, op Zuid-Beveland, 

Walcheren en in Zeeuwsch-Vlaanderen van sensejuun (verbastering van 
het Fransche senecon), op Walcheren en in Zeeuwsch-Vlaanderen van 
sinsoen (id), op Goeree van pluiskruid, op Schouwen van eksuun, in 

Zeeuwsch-Vlaanderen van ritse en in het Land van Hulst van kruiskeskruid. 

S. viscósus!) L. Kleverig kruiskruid (fig. 511). 
Deze plant is klierachtig vrij dichtbehaard en voelt daardoor vettig aan. 

Zij heeft een rechtopstaanden, vertakten stengel. 
De bladen zijn bochtig vinspletig met naar den 
voet geleidelijk afnemende, eironde tot lang- 
werpig-eironde slippen, die evenals de midden- 
streep en de oortjes ongelijk getand zijn. De 
onderste zijn gesteeld, de bovenste zittend, 

vaak geoord. 
De hoofdjes zijn 2 maal zoo groot als bij S. 

vulgaris, zij zijn los scherm-pluimvormig ver- 
eenigd.” Het omwindsel is cylindrisch, behaard 
en bestaat uit een rij klierachtige, lijnvormige, 
spitse, iets witvliezige blaadjes met bruinen top. 

EE De buitenomwindselbladen zijn alleen aan den 
Fig- 51. top gevlekt, half zoo lang als het omwindsel 

en ook klierachtig dicht behaard. De bloemen 
zijn geel. De straalbloemen hebben een kort, meest naar buiten omgerold 
lintje, de schijfbloemen zijn buisvormig, 5-tandig. De vrucht is ten slotte 
kaal, cylindrisch, aan beide einden versmald, met 10 groeven, donkerbruin, 

terwijl de haarkroon uit een rij haren bestaat en bijna dubbel zoo lang is 
als de vrucht. 1,5-45 dM. ©. Juni—Hertst. 

De kleverige plant heeft een onaangenamen geur, die aan dien van Hyos- 
cyamus herinnert. Zij is door de klierharige oppervlakte meest met zand- 
korreltjes bedekt. 

Biologische bijzonderheden (fig. 512). De stijltakken zijn alleen aan den 
top met bundelvormig gegroepeerde veegharen bezet. Als de stijl zich 
verlengt, borstelen deze haren het stuifmeel uit de buis der helmknopjes 
en dit komt als een klompje boven de buis steken, waar het door insecten 
kan worden weggehaald. Nu zijn de haren van de haarkroon even lang als 

1) viscosus — kleverig. 
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de bloemkroon en als de stijltakken zich uitspreiden, valt het stuifmeel er 
af en op de ruwe haren dier haarkroon. Nu komt de stempelvlakte open 

te liggen en kun- 

nen insecten er 

stuifmeel uit an- 

dere bloemen op 

overbrengen. In- 

tusschen verlen- 
gen zich alle 
deelen der bloem, 
de haren van de 

haarkroon wor- 
den 7 mM lang, 
terwijl de bloem- 
kroon een lengte 
van6!/;„mM heeft. 
Nukrommen zich 
de stijltakken in 

een halven boog Bloemen van Senecio viscosus 
naar beneden en Fig. 512. 

komt het stem- 1, 2, 3 bloemen, in opeenvolgende toestanden, die leiden tot zelfbestuiving, 
4 een neerwaarts gebogen stijltak, waarvan de stempelpapillen met het stuit- 

pelweefsel met meel op de haren der haarkroon zittend, in aanraking komen. 

de haren der 
haarkroon in aanraking en daarop is nog te meer kans, daar de haren nog 
1 mM langer zijn geworden en zelfs boven de stijltakken uitsteken. Zoo 
wordt in het laatst van den bloeitijd voor spontane zelfbestuiving zorggedragen. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in geheel Europa 
op zandige, onbebouwde plaatsen voor en is bij ons vrij algemeen. 

S. silvátieus!) L. Boschkruiskruid (fig. 513). 
Deze plant is verspreid wollig behaard, zonder klieren of is alleen naar 

boven klierachtig. De stengel is rechtopstaand, 
al of niet vertakt. De bladen zijn meest afgebroken 
vindeelig, de grootere slippen zijn langwerpig tot 
lijnvormig, ongelijk-, bijna vinspletig getand, de 
onderste zijn gesteeld, de bovenste zittend en om- 
vatten meest den stengel met 2 ingesneden oortjes. 

De hoofdjes zijn kleiner en smaller dan bij 
S. viscosus en zijn tot een tamelijk losse pluim of 
een schermvormige pluim vereenigd. Het omwindsel 
is cylindrisch, kaal of kort behaard, met blaadjes 

zonder zwarte vlek aan den top. De buiten- 
omwindselbladen zijn aangedrukt, meest ongevlekt, 
Circa !/, maal zoo lang als het omwindsel. De Senecio silvaticus 

bloemen zijn geel, de straalbloemen zijn zelden Fig. 513. 
wit, zij hebben korte, naar buiten omgerolde lintjes, 
de schijfbloemen zijn langgerekt trechtervormig, 5-tandig. De vrucht is 
aangedrukt kort behaard, cytindrisch, naar boven sterker dan naar beneden 

1) silvaticus — bosch. 
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versmald, overlangs gegroefd en draagt een zilverwitte haarkroon, die 
even lang is als de bloem. 1,5-9 dM. ©. Juni—Augustus. 

De variëteit 4. denticulátus*) Müller is een dwergvorm, heeft bochtig 
vinspletige bladen en komt op zeer dorren bodem voor. 

De variëteit 7. auriculdtus®) W. Meijer is een schaduwvorm. Deze is 
kaler, heeft breedere bladslippen en duidelijker oortjes. 

Biologische bijzonderheden. De veegharen aan den top der stijltakken 
buigen zich later met die takken halfcirkelvormig om, waardoor het stuif- 
meel, dat aan die haren zit, op de nu opengekomen stempelpapillen valt, 

zoodat als kruisbestuiving is uitgebleven, nu zelfbestuiving plaats heeft. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in geheel Europa 
op beschaduwde plaatsen, in zandige streken, aan wallen en heggen voor 
en is-bij ons vrij algemeen. De var. 4. is op het Loo, bij Valthe en Ber- Í 

gen-op-Zoom gevonden. Misschien is ook de var. 7. aangetroffen. 

Volksnamen. In Friesland, Oost-Drente en Zuid-Holland gebruikt men 
voor de plant den naam kruiswortel, in Friesland en op Zuid-Beveland 
den naam Sint-Janskruid en in Zuid-Limburg den naam spinderik. 

S. erucifólius ©) L. (S. tenuifólius *) Jacq.). Smalbladkruiskruid (fig. 514). 
Deze plant heeft een kruipenden wortelstok en een stengel, die recht- 

opstaand, gestreept, vaak vertakt en naar boven 

weinig spinnewebachtig wollig is. De bladen zijn 
dofgroen, van boven onbehaard, zittend, vindeelig, 

van onderen verspreid-behaard, met iets naar voren 
gerichte, lijnvormige, aan den voet naar voren 
geoorde, overigens ongedeelde of vinspletig ge- 
tande slippen. De onderste dezer zijn klein en 
ongedeeld, oorvormig. De onderste bladen zijn 
gesteeld, de overige zittend. 

De bloemhoofdjes vormen een tamelijk gedron- 
gen, groote schermvormige pluim. Het omwindsel 
is aan den voet witachtig. De omwindselbladen 
zijn omgekeerd eirond, toegespitst. Het buiten- 
omwindsel bestaat uit tal van meest aangedrukte 
blaadjes, die ongeveer half zoo lang als het om- 

windsel zijn. De bloemen zijn geel, meest bleeker dan bij S. Jacobaea. 
De straalbloemen zijn veel in getal en de linten er van zijn aan den top 
3-tandig. De vruchten zijn behaard, ruw, van een haarkroon voorzien. 
3-12 dM. 2. Augustus, September. 

Biologische bijzonderheid. De inrichting der bloem met het oog op de 

bestuiving-is als bij S. Jacobaea. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in bijna geheel 
Europa voor" in kreupelhout, aan dijken en wegen en is bij ons vrij alge- 
meen. Bij Sandpoort is een vorm zonder straalbloemen gevonden. 

S. Jacobaêa®) L. Jakob’s kruiskruid (fig. 515). 
Deze plant gelijkt veel op S. erucifolius, maar begint 3-4 weken vroeger 

Senecio erucifolius 

Fig. 514. 

1) denticulatus — fijn getand. 2) auriculatus — van oortjes voorzien. 

») erucifolius — raketbladig. 4) tenuifolius — teerbladig. 5) Jacobaea = 
Jakobskruid. Deze soort zou zoo heeten, omdat zij omstreeks St. Jacobus, 25 Juli, begint 

te bloeien, hetgeen echter bij ons niet uitkomt. 
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te bloeien. Ook zijn de btladslippen breeder, minder stijf. Zij heeft een 
korten, als afgebeten wortelstok en een rechtopstaanden, meest van onderen 
of geheel rooden stengel, die naar boven 
rechtopstaand vertakt en los spinneweb- 
achtig wollig is. De onderste bladen zijn 
liervormig vindeelig met eironde, onregel- 
matig gekarteld ingesneden eindslip, zij 
zijn tijdens den bloeitijd meest afge- 
storven, de hoogere zijn vindeelig met 
langwerpige, ongelijk vinspletig getande, 
vaak 2-3-spletige slippen, waarvan de 
zijdelingsche bijna rechthoekig afstaan. 
De bladen zijn van boven levendig groen, 
van onderen meest viltig behaard. 

De hoofdjes staan op rechtopstaande 

stelen en vormen samen een groote, vrij 
dichte, schermvormige pluim. De om- 
windselbladen zijn langwerpig-lancet- 
vormig, toegespitst, aan den top bruin 

gevlekt. Het buitenomwindsel bestaat 
meest uit 2 korte, aangedrukte blaadjes. 
De straalbloemen zijn afstaand, hebben 
een lijn-lancetvormig lint met 3 stompe 
tandjes. De bloemen zijn geel. De 
binnenste vruchten zijn behaard, de en Een 
buitenste glad, deze met een afvallende iS: re 

en - a hoofdje in doorsnede, b omwindselblaadje, 
haarkroon. 3-9 dM. (te) En 2}. Juli— c straalbloempie, d schijfbloempje. 

October. 
- 

De variëteit 5. flosculósus*) D.C. (£. discoíideus?) Koch.) heeft geen 
straalbloemen. 

Biologische bijzonderheid. Bij deze soort buigen zich de stijltakken der 
schijfbloemen ten slotte zoover naar beneden, dat zij den top van den stijl, 
waaraan nog stuifmeel zit, aanraken. Voor kruisbestuiving is ook nog al 
kans, daar de bloeiwijze nog al in het oog valt en er daardoor vrij wat 
insectenbezoek is. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in bijna geheel 
Europa op grazigen grond voor en is bij ons algemeen. De var. £. is bij 
ons vrij zeldzaam, het meest echter in de duinen gevonden. 

Volksnamen. In het Land van Vollenhove heet de plant beestebloemen 
en koebloemen, bij Zwolle ijzerboompje, in West-Friesland Jakob’s kruis- 
kruid, in Waterland strommel en in Zuid-Limburg Sint-Jacobskruid. 

S. aquáticus ®) Huds. Waterkruiskruid (fig. 516). 

Deze plant gelijkt veel op de 2 vorige soorten, doch is meer geelgroen. 
Zij heeft een korten, vezeligen wortelstok en een rechtopstaanden, beneden 
vaak rooden stengel, die naar boven spinnewebachtig wollig of bijna kaal 
is en aan den lop los scherm-pluimvormig vertakt is met rechtopstaande 

1) flosculosus — van kleine bloempjes voorzien. 2) discoideus — schijfvormig. 
5) aquaticus — water. 
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takken. De bladen zijn onbehaard. De onderste zijn langgesteeld, lang- 
werpig-elliptisch, ongedeeld, getand of liervormig- 
vinspletig met kleine zijslippen. Zij zijn tijdens den 
bloeitijd nog frisch. De middelste zijn liervormig- 
vindeelig met langwerpige tot lijnvormige, sterk 
naar voren gerichte zijslippen en een langwerpige, 
vaak grofgetande topslip. De bovenste zijn vin- 
spletig of bochtig getand, zittend. 

De hoofdjes staan op rechtop-afstaande stelen. 
Zij vormen samen een losse tuil en zijn grooter 
dan bij S. Jacobaea. De omwindselbladen zijn 
langwerpig-spatelvormig, toegespitst, de buitenom- 

: : windselbladen zijn kort, aangedrukt, meest 2 in 
koen di getal. De bloemen zijn geel. De vruchtjes zijn 

alle glad of althans de buitenste. 3-6 dM. OO. 

Juni— Augustus, soms tot October. 
De plant is van S. Jacobaea te onderscheiden o.a. door de grootere top- 

slip der bladen en ook door de meer uitgespreide, lossere bloeiwijze. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt aan waterkanten 
en in vochtige weiden in bijna geheel Europa voor en is bij ons vrij algemeen. 

S. erráticus ') Bertol. Dwalend kruiskruid (fig. 517). 
Deze plant is donkergroen. De stengel loopt omstreeks van het midden 

af in een uitgespreid vertakte schermvormige pluim 
uit, is beneden vaak roodachtig aangeloopen en niet 
zoo stijf als bij S. Jacobaea en S. aquatica. De bloem- 
hoofdjes dragende takken zijn talrijk en uitgespreid. 
De onderste bladen zijn tijdens den bloeitijd nog 
frisch, staan uitgespreid en zijn liervormig met zijslip- 
pen en een eindslip, waardoor zij op de Barbarea- 
bladen gelijken. De middelste bladen zijn liervormig 
vinspletig met rechthoekig afstaande of weinig naar 
voren gerichte zijslippen en een wigvormige eindslip. 

De bloemen zijn geel. De vruchten der schijfbloe- 
men zijn weinig behaard of kaal, die der straalbloemen Senecio erraticus 

Fig. 517. glad. 3-12 eM. ©O. Juli, Augustus. De plant ver- 

schilt van S. aquaticus door de meer afstaande blad- 
slippen en door de dunner gesteelde, wijder uitstaande bloemhoofdjes. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt aan waterkanten 
en in vochtige weiden in bijna geheel Europa voor en is bij ons zeldzaam. 

S. Fúchsii?) Gmel. (S. ovátus”) Koch.) Fuchs’ kruiskruid (fig. 518). 
Deze plant is vrij kaal. Zij heeft een tot 1 dM ver kruipenden wortel 

stok en een rechtopstaanden, gestreepten, gladden, vaak rooden stengel, 
die naar boven vaak rechtopstaand vertakt is. De bladen zijn glad of van 
onderen iets behaard, elliptisch tot smal lancetvormig, spits, met recht 

1) erraticus — dwalend. 2) Fuchsii naar L. v. Fuchs + 1568, professor te Tubingen. 

9) ovatus —= eivormig. 
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afstaande, meest kale punten der tanden, alle loopen in een smal gevleu- 
gelden, aan den voet weinig verbreeden bladsteel 
uit. De bovenste, in wier oksels de stelen der 
hoofdjes staan, zijn borstelvormig. 

De hoofdjes zijn vrij klein en dicht scherm-pluim- 
vormig gerangschikt. Het omwindsel is cylindrisch, 
2 maal zoo lang als breed, meest 8-bladig met 
kale, lijnvormig-langwerpige, stompe doch toege- 

spitste blaadjes. De buitenomwindselblaadjes zijn 
zeer smal, lijnvormig. Er zijn meest 5 lichtgele 
straalbloemen. De vruchtjes zijn onbehaard. 6-15 
dM. U. Juli—September. 

De hoofdjes hebben een eigenaardigen geur, 
rieken naar gebak. 

Senecio Fuchsii 
Voorkomen in Europa en in Nederland. De Fig. 518. 

plant komt in de bergbosschen van Midden-Europa 
vooral voor en is bij ons in bosschen, op vochtige plaatsen zeldzaam. 

S. fluviätilis ') Wallr. (S. saracénicus °) L.). Lancetbladig kruiskruid 
(fig. 519). 

Deze plant heeft een ver voortkruipenden wortelstok met uitloopers. De 

stengel is rechtopstaand, stijf, dik, naar boven 

sterk hoekig, meest onvertakt, naar boven zacht 

behaard. De bladen staan dicht opeen, zijn 
elliptisch-lancetvormig, tamelijk kaal, gewim- 
perd, met naar voren gerichte, kale toppen der 
tanden. De onderste zijn in een gevleugelden 
bladsteel versmald, de hoogere zijn iets geoord 
en zitten met breeden voet. De bladen, in wier 

oksels de stelen der hoofdjes staan, zijn lijn- 
lancetvormig. 

De hoofdjes zijn iets grooter dan bij S. Fuchsii, 
zij vormen samen een schermvormige pluim. 
Het omwindsel is cylindrisch-klokvormig, bijna dn 
even lang als breed, met 10-12 langwerpig Fig. 519. 

lijnvormige, spitse, behaarde, aan den top bruízie 

blaadjes. Het buitenomwindsel is armbladig. Er zijn 6-8 straalbloemen, 

die goudgeel zijn evenals de schijfbloemen. De vruchten zijn kaal. De 
haarkroon is eerst niet langer dan de schijfbloemen, doch wordt na den 
bloeitijd langer. 9-15 dM. 2. Augustus, September. 

De toppen der zaagtanden liggen bij S. fluviatilis niet in het vlak van de 

bladschijf, terwijl zij bij S. Fuchsii in hetzelfde vlak met deze liggen, hetgeen 

men ook aan gedroogde exemplaren kan bemerken. De plant bloeit minstens 

14 dagen later dan S. Fuchsii, hoewel de laatste meer in de schaduw groeit. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in Duitschland, 

Oostenrijk en Rusland voor en is bij ons aan rivieroevers en plassen vrij 

zeldzaam. 

S. paludósus®) L. Moeras kruiskruid (fig. 520). 

Deze plant heeft een iets kruipenden wortelstok en een rechtopstaanden, 

1) fluviatilis —= rivier. 2) saracenicus — Turksch. 3) paludosus — moeras. 
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meest onvertakten, hollen, aan den voet vaak rooden stengel, die naar 

boven weinig zacht behaard is. De bladen zijn lijn-lancetvormig, spits, 
dikwijls met naar beneden omgerolden rand, 
fijn getand. Zij zijn van onderen min of meer 
spinnewebachtig viltig, de onderste zijn gesteeld, 
de hoogere zitten met breeden voet, die, in 

wier oksels de stelen der hoofdjes staan, zijn 
lijn-lancetvormig. 

De hoofdjes zijn veel grooter dan bij S. fluvi- 
atilis, zij zijn los scherm-pluimvormig vereenigd. 
Het omwindsel is klokvormig-half bolrond en 
bestaat uit 18-20 lijnvormige, toegespitste, aan 
den top bruine blaadjes. De buitenomwindsel- 

EE bladen zijn talrijk, > à !/„ maal zoo lang als het 
Fig. 520. omwindsel. Er zijn omstreeks 12(-20) goudgele, 

3-tandige of onduidelijk 5-tandige straalbloemen. 
De vruchten zijn zwak behaard of kaal. 6-18 dM. 24. Juni—Augustus. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in bijna geheel 
Europa voor aan rivieroevers en op moerassige plaatsen en is bij ons 
vrij algemeen. 

84. Caléndula) L. Goudsbloem. 

Hoofdjes alleenstaand, eindelings. Omwindselbladen in 2 rijen. Algemeene 
bloemboden naakt, knobbelig. Buitenste bloemen lintvormig, in 2-3 rijen, 
vrouwelijk. Schijfbloemen buisvormig, zij zien er uit als 2-slachtige bloe- 
men, doch de stempel is ongeschikt om stuifmeel vast te houden, zoodat 

zij werkelijk mannelijk zijn. Vruchten gesnaveld en boogvormig gekromd, 
zonder haarkroon. Planten onaangenaam riekend, klierachtig kort behaard. 

Biologische bijzonderheden. De schijfbloemen kunnen haar stuifmeel niet 
tegen regen beschutten, doch de straalbloemen buigen er zich over en 
beschutten ze zoo. De straalbloemen groeien ook nog in den tijd, als het 
hoofdje der schijfbloemen grooter wordt, zoodat het is alsof het dak mee- 
groeit met het huis, dat het moet bedekken. 

De stijltakken der randstandige lintbloemen zijn later naar binnen over 
de aangrenzende schijfbloemen gekromd en wel reeds, terwijl deze nog 
gesloten zijn. Zoo spoedig deze zich openen, komt uit de buizen der helm- 
knopjes stuitmeel, dat nu dadelijk op de er op liggende stempels kan komen. 

Tabel tot het determineeren der soorten van het geslacht der Calendula. 

A. Onderste bladen spatelvormig. Vruchten bijna alle bootvormig, op de rugzijde spits 

knobbelig, de buitenste nauwelijks gesnaveld, naar boven. van binnen gevleugeld- 

gekield hr dek ern Rn De te ere ei ee Ue OM 

B. Bladen alle langwerpig-lancetvormig. Buitenste vruchten lijnvormig, gesnaveld, aan de 

rugzijde stekelig, de binnenste cirkelvormig opgerold . . . . . €. arvensis blz. 417. 

1) Van kalendae: den eersten dag in de maand bij de Romeinen en wel, omdat de plant 

op vele kalendis, dus vele maanden bloeit, meer waarschijnlijk wegens het dagelijksch 
sluiten en openen der straalbloemen met de zon; deze beweging duidt dus (als een kalender) 

den dag aan. 
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C. officinális ') L. Goudsbloem (fig. 521). 
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Deze plant, die veel krachtiger is dan C. arvensis, heeft een rechtopstaanden, vertakten 

stengel. De bladen zijn verwijderd getand, stekel- 

puntig, de onderste zijn spatelvormig, steelachtig 

versmald, de bovenste langwerpig tot lancetvormig, 

spits, meest naar voren breeder, met breeden voet 

half stengelomvattend. 
De hoofdjes zijn vrij groot. De omwindselbladen 

zijn lijn-lancetvormig en toegespitst. De bloem- 

kronen zijn oranje. De vruchtjes zijn bijna alle 

bootvormig, gevleugeld, op den rug spits knobbelig, 

de buitenste met zeer korte knobbels, nauwelijks 
gesnaveld, naar boven van binnen gevleugeld ge- 

kield. 3-45 dM. ©. Juni—November. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant 
komt in Zuid-Europa voor en is bij ons een veel 

voorkomende sierplant. Zij is bij Wezeveld, Loos- 
duinen, Venlo, Middelburg en aan de Zuid-Willems- 

vaart verwilderd gevonden. 

Volksnamen. De naam goudsbloem met alle 

mogelijke variaties op dit woord is bij ons zeer 

algemeen. In Twente, Salland en de Graafschap 

Zutphen noemt men haar doodenbloem, op Texel 
goukes, bij den Haag kroningsbloem, op Overflakkee, 

Schouwen, Walcheren en in Zeeuwsch-Vlaanderen 

oranjebloem. 

C. arvênsis?) L. Akkergoudsbloem (fig. 522). 
Deze plant heeft een penwortel en een rechtop- 

staanden, behaarden, vaak afstaand vertakten stengel. 

De bladen (fig. 522) zijn alle langwerpig-lancetvormig, 

spits, stekelpuntig, verwijderd stekelpuntig getand, 

Calendula officinalis 

Fig. 521. 

de onderste zijn gesteeld, de bovenste met breeden , Testraalboem, 2 schijfhlocu Swennen, 
voet half stengelomvattend, zacht behaard. 

5 vruchten, 6 vrucht in doorsnede. 

De hoofdjes zijn vrij klein, alleenstaand, aan den top van den stengel en der takken, op 

lange, klierachtig behaarde stelen. De omwindselbladen zijn 

bijna gelijk, lancetvormig, toegespitst, smal vliezig gerand. 

De bloemkronen zijn goudgeel. De buitenste vruchten zijn 

lijnvormig, gesnaveld, op den rug zachtstekelig, de naar 

binnen volgende rondachtig, bootvormig, vrij vaak ontbrekend, 

de binnenste cirkelvormig (fig. 522), opgerold, op den rug 

kortstekelig. 1-2 dM. >. Juni—Herfst. 

Biologische bijzonderheden. In hetzelfde hoofdje vindt men 
meest de volgende vormen van vruchten, 19 weinig gebogen 

vruchten, waarvan de buitenwand, doordat deze boot- of 

schaalvormig is, als vliegwerktuig dient, zoodat deze door 

den wind verspreid worden, zij vallen spoedig uit, 2? haak- 

vruchten, die aan de rugzijde tal van naar buiten gerichte, 

gekromde haken bezitten, 3° vruchten, die den vorm van 

larven hebben. Zij zijn sterk gebogen, zonder vleugels of 

haken, doch de buitenste laag van den vruchtwand is golf- 
vormig geplooid, zoodat zij op samengerolde rupsen van 

Calendula arvensis 

Fig. 522. 

Microlepidoptera gelijken. De binnenzijde van den vruchtwand bezit verhoogde overlangsche 

ribben. De buitenwand is nog al zacht. Lundstrom, die deze vruchten heeft beschreven, 

acht het waarschijnlijk, dat men hier een geval van mimicry heeft, dat nl. insectenetende 

vogels deze vruchten voor rupsen houden en ze opvreten, terwijl dan de zaden weer met 

de uitwerpselen naar buiten komen en zoo verspreid worden. Misschien dat ook mieren 

deze vruchten verslepen. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in Midden- en Zuid-Europa op be- 
bouwde plaatsen voor. Zij is bij ons alleen bij Apeldoorn en Maastricht, aangevoerd, gevonden. 

1) officinalis —= geneeskrachtig. 2) arvensis — veld. 

Heukers, Flora. III. 2 
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Xeránthemum *) Trn. 

X. ánnuum®) L. Papierbloem (fig. 523). 

Deze plant heeft een penwortel en een rechtopstaanden, aan den voet vertakten, dun 

zijdeachtig viltigen stengel. De 

Xeranthemum annuum 

Fig. 523. 

mig vertakt is. De bladen 

bladen zijn van boven dun zijdeachtig viltig, zittend, lijn- 

lancetvormig, stekelpuntig, gaafrandig, van onderen wit- 

viltig. 
De hoofdjes zijn alleenstaand, vrij groot, langgesteeld , 

veelbloemig. De omwindselbladen zijn kaal, de buitenste 
zijn bruinachtig wit, eirond, stomp, de binnenste roserood 

of lilakleurig, langwerpig-lancetvormig, spits, stralend, 

dubbel zoo lang als de bloemen. De algemeene bloem- 

bodem is met strooschubben bezet. De bloemen zijn alle 

van dezelfde kleur als de stralen van het omwindsel. De 
schijfbloemen zijn 5-tandig, aan den voet sterk verwijd, 

tweeslachtig, de straalbloemen zijn in gering aantal aan- 

wezig, 2-lippig, 5-tandig, vrouwelijk, doch meest onvrucht- 

baar. De kelkzoom bestaat uit 5 schubben en is evenlang 
als de vrucht. Deze is eirond-langwerpig of langwerpig, 
ongevleugeld, samengedrukt, zacht behaard. 3-6 dM. ©. 

Juni, Juli. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant groeit 

in het wild ín Zuid-Oost-Europa en wordt bij ons als sier- 

plant gekweekt. Zij is bij Venlo verwilderd gevonden. 

36. Carlína®) Trn. 

C. vulgáris®) L. Driedistel (fig. 524). 
Deze plant heeft een rechtopstaanden, spinne- 

webachtig behaar- 
den, gegroefden 
stengel, die naar 

boven meest 
scherm-pluimvor- 
zijn lancetvormig, 

vrij stijf, stekelig getand, van boven groen, 
van onderen meest spinnewebachtig viltig, de 
stengelbladen staan sterk uitgespreid, zijn 
soms samengevouwen en omvatten half den 

stengel. 
De hoofdjes zijn vrij groot (tot 4 cM in 

middellijn), veelbloemig en staan gewoonlijk in 
vrij groot aantal aan de plant (zie boven). 
De buitenste omwindselbladen zijn hard steke- 
lig getand, afstaand, korter dan de binnenste, 
lijn-lancetvormige (in het breedste deel 1 mM), 
die tot het midden borstelig gewimperd, stroo- 
geel zijn en evenals de buitenste bloemen een 

krans vormen. De algemeene bloembodem ís 
met franjeachtige, stijve borstels bezet. De 
bloemen zijn alle gelijk van vorm, 2-slachtig. 
De helmknopjes hebben lancetvormige, spitse, 
iets gebaarde aanhangsels. De kelkzoom is 

Carlina vulgaris 

Fig. 524. 
a bloempje, b omwindselblaadjes, 

1) van het Grieksche xeros: droog en anthemon: bloem, naar de bijzondere natuur van 

het omwindsel. 2) annuum — eenjarig. 3) eigenlijk Carolina, naar Karel den Grooten 

(zie de sage in verband daarmede). 4) vulgaris —= gewoon. 
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evenlang als de vrucht en bestaat uit 10, in 3-5 borstels uitloopende, 

schubben. De vruchten zijn langwerpig-cylindrisch, behaard. 1,5-4,5 dM. 

OO en ©. Juli—September. 

De plant blijft ook, als zij verdroogd is, door hare stijfheid tot het vol- 
gend jaar kenbaar. De binnenste omwindselbladen spreiden zich even als 
bij alle dergelijke planten in het zonlicht en in de warmte uit en sluiten 
zich weer in een vochtige omgeving. 

Biologische bijzonderheden. De buisvormige schijfbloemen zijn omgeven 
door een krans van omwindselbladen, die den indruk van lintvormige 

bloemen maken en de bloeiwijze meer doen opvallen. Die krans sluit zich 
ook bij regen en des nachts over de schijfbloemen en vormt een beschuttend 
dek voor het stuifmeel dier bloemen. Eerst zijn die omwindselschubben nog 
kort en beschermen alleen de buitenste schijfbloemen, die het eerst zijn ont- 
loken en waar dus het stuifmeel beschutting noodig heeft. Geleidelijk 
groeien zij in de lengte en beschermen ook de dan geopende middelste 
bloemen. Ook bewerken zij door dit periodiek sluiten en openen, dat de 
stempels van oudere bloemen in aanraking komen met het stuifmeel der 
naast liggende jongere en bewerken zoo bestuiving in het hoofdje. 

Het sluiten der hoofdjes van den driedistel wordt door het volk veelal 
als een regenvoorspelling beschouwd. Gewoonlijk zijn het echter al de 
windstooten, die vaak aan regen voorafgaan, die het bewerken. 

De stekels aan de bladen beschutten de plant tegen het opvreten door 
weidende dieren, de stekels van het omwindsel beletten opkruipende diertjes 
om de bloemen te bereiken. 

Sage in verband met den driedistel. Volgens de sage zou Karel de Groote 
zeer ontdaan zijn geweest door het groote aantal sterfgevallen in zijn leger, 
dat door een pestachtige ziekte was veroorzaakt. In den droom zou hij 
toen een engel gezien hebben, die hem uitnoodigde, op te letten, in welke 
richting een pijl, die hij schoot, wegvloog. De plant waarop nl. deze pijl 
neerkwam, zou een geneesmiddel tegen de gevreesde ziekte zijn. De pijl 
bleek neer te komen op Carlina acaulis en werkelijk behoedde deze plant 

hem voor verdere verliezen. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in geheel Europa 
op onbebouwden zandgrond voor. Bij ons-komt zij vooral in de duinen 
voor en is daar algemeen. Verder is zij in Zeeland nog al op zeeklei 
gevonden en verder eenige op zandgrond en op löss. 

Volksnamen. De naam driedistel wordt in de Duinstreek en in West- 
Friesland gebruikt, op Walcheren noemt men haar gouden distel en papieren 

blommetjes. 

37. Láppa’) Trn. Klis. 

Bloemen tweeslachtig. Omwindsel bolrond. Omwindselbladen meest ín 
een lange (geelachtige) naar binnen haakvormige punt uitloopend. Helm- 

draden ruw, kaal. Staarten der helmknopjes ongedeeld. Vrucht langwerpig- 
omgekeerd eirond, overlangs gestreept, iets rimpelig, gevlekt, kaal. Alge- 
meene bloembodem met strooschubben bezet. Haarkroon uit verscheiden 

1) van het Grieksche lambanoo: grijpen, hetgeen slaat op de haakvormige stekels der 

omwindselbladen. 
21* 
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rijen van vrije, afzonderlijk afvallende haren bestaand, korter dan de vrucht. 
Planten krachtig, niet distelachtig, vertakt met ongedeelde, iets getande, 

stekelpuntige, van onderen min of meer grijsviltige bladen, waarvan de 
onderste groot, rondachtig-hartvormig (op die van Petasites officinalis 

gelijkend), de stengelstandige rondachtig-eirond zijn. 
De vrij groote of vrij kleine vruchthoofdjes blijven met hunne hakige 

omwindselbladen aan kleeren van voorbijgangers hangen (klit), zij staan in 
trossen, die vaak door verlenging der zijdelingsche stelen der hoofdjes 
schermachtig worden, waarbij de schutbladen hoogerop aan de stelen 
komen te staan (als bij Samolus en Thesium). 

Biologische bijzonderheden. De stijltakken hebben van buiten veegharen, 

die zich op den stijl voortzetten en eindigen in een krans van langere haren. 
De vruchten worden door voorbijgaande dieren verspreid. 

Tabel tot het determineeren der soorten van het geslacht Lappa. 

A. Alle omwindselbladen met haakvormigen top. 
a. Hoofdjes in schermvormige trossen. Omwindselbladen gelijk gekleurd, groen, 

langer dan de bloemen, aan den voet wat gewimperd flauw getand. 
L. major blz. 420. 

b. Hoofdjes in trossen, de bovenste dicht opeen. Binnenste omwindselbladen aan 

den top roodachtig gekleurd. 

aa. Omwindselbladen even lang als de bloemen . . . … L. nemorosa blz. 421. 

bb. Omwindselbladen korter dan de bloemen …. . . . … … L. minor blz. 421. 

B. Binnenste omwindselbladen gekleurd, stomp, met korte, rechte stekelpunt, bijna stralend. 

Hoofdjes in schermvormige trossen. Omwindselbladen korter dan de bloemen. 
L. tomentosa blz. 422. 

Volksnamen. De namen klis, kliswortel, klit, klitte en kladden zijn het 

meest in gebruik, in Friesland, Oost-Drente en Overijsel spreekt men van 

kleverklassen, in Groningen van klaar en van klarren, in Friesland van klas, 

in Oost-Drente van kladdewortel, in Salland en de Graafschap Zutphen van 

klieve, daar en ook in Twente van klasse, in de Graafschap Zutphen van 
kladdekruid en kledde, in Friesland, Groningen, West-Friesland en Water- 

land van kladdebos, op de Oost-Veluwe van jan plak an, in Utrecht van 

kliskruid, op Texel van kladdebladen, in Kennemerland van kleskoppen, in 
Ee Mi het Oosten van Noord-Brabant van klessen, in 

a YZ Noord-Limburg van kletsen, in Zuid-Limburg van 
| klet, op Walcheren van klevers, op Zuid-Beveland 

van prollen, in het Land van Hulst van knoppen. 
) 

L. májor ') Gaertn. (Arctium ©) Láppa L.). 

Groote klis (fig. 525). 
| ) Deze plant komt in uiterlijk veel met L. minor 

overeen, maar onderscheidt er zich van, doordat 

de hoofdjes vrij groot, lang of vrij lang gesteeld 
zijn en in een schermvormigen tros staan. De 
omwindselbladen zijn geheel kaal, langer dan de 

| bloemen, aan den voet een weinig gewimperd 

Lappa major Îlauw getand, alle zijn van weerhaken voorzien. 

OEL DAE Het omwindsel is aan den top open, 3-4 cM 

breed. De bloemen zijn purper en bloeien vroeger dan bij L. minor. De 

1) major — groot. 2) Arctium van het Grieksche arcteios: van den beer, om de 

stekelige hoofdjes 
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buis der bloemkroon is dun, iets langer dan het in 5 smalle slippen uit- 
loopende klokje. De vrucht (fig. 525) is naar boven iets rimpelig, 6-7 mM 
lang. 6-15 dM. OO. Juli, Augustus. 

Voorkomen in Europa en in Neder- 

land. De plant komt in geheel Europa 
aan wegen en op onbebouwde plaatsen 
voor en is bij ons vrij zeldzaam. 

L. nemorósa !) Koernicke. (L. intermédia *) 

Rchb.). Middelste klis (fig. 526). 
„Deze plant gelijkt op L. minor, doch 
is in alle deelen grooter. De stengel is 
roedevormig vertakt, met boogvormig af- 
staande, ten slotte bijna hangende takken. 

De hoofdjes zijn vrij groot en vormen 
samen een tros. Zij zijn min of meer 
spinnewebachtig behaard. De omwind- 
selbladen zijn omstreeks evenlang als de 
bloemen, zij zijn verstrooid gewimperd 
iets getand. De bloemkroon is purper. 
De vrucht is naar boven iets rimpelig, 
grooter dan bij L. minor (8-11 mM lang). 
9-18 dM. OO. Augustus. 

Voorkomen in Europa en in Neder- 
land. De plant komt in Oostelijk Europa 

Lappa nemorosa 
aan wegen en op onbebouwde plaatsen Fig. 526. 
voor en is bij ons zeer zeldzaam. 

Bminor3) D.C. Kleine klis (fie. 527). 
Deze plant heeft een knolvormig verdikten wortel en een rechtopstaanden, 

krachtigen, vertakten, gestreepten, behaarden 7 
stengel. De bladen zijn gesteeld, breed ovaal, 

behaard, van onderen witachtig. 
De hoofdjes zijn kort gesteeld of bijna zittend 

en vormen samen een langwerpigen tros, zij 
zijn vrij klein (15-20 mM breed), iets spinne- 
webachtig wollig. De omwindselbladen zijn 
korter dan de bloemen, verspreid gewimperd 
iets getand, de binnenste zijn aan den top 
purperkleurig, alle zijn priemvormig en aan den 
top haakvormig omgebogen. De bloemkronen 
zijn purperkleurig, zelden wit, buisvormig, 
5-spletig. De vrucht is glad, aan den voet 
zwak dwars gerimpeld, 6-6,5 mM lang, de 
borstels der haarkroon zijn ruw, bros, zij val- 
len spoedig af. 6-12 dM. ©O. Juli—September. 

| 
Ck 

dl / Lappa minor 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De Fig. 527. 
plant komt in geheel Europa aan wegen en op a bloem, in doorsnede, 5 vruchtje. 

onbebouwde plaatsen voor en is bij ons vrij algemeen. 

1) nemorosa — bosch. 2) intermedia —= middelste. 3) minor — klein. 
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L. tomentósa !) Lmk. (Arctium tomentósum Mill). Donzige klis (fig. 528). 
Deze plant gelijkt veel op L. minor, doch zij heeft veelal een korteren 

stengel, vrij kleine hoofdjes, die echter iets grooter 
dan bij L. minor zijn en vrij langgesteeld. Zij staan 
in een minder lossen, schermvormigen tros dan bij 
L. major en zijn dicht spinnewebachtig viltig. De 
omwindselbladen zijn korter dan de bloemen, 
tamelijk dicht gewimperd flauw getand, aan den 
top purperkleurig, althans de binnenste. De bloem- 
kronen zijn weder purperkleurig, de buis is iets 
langer dan de veelal 8-spletige zoom. De vrucht 
is flauw dwars gerimpeld, 6-7 mM lang met een 

iS haarkroon, die half zoo lang als deze is. 5-10 dM. 
Lln OO. Juli—September. 

Lappa tomentosa 

Fig. 528. 
Voorkomen in Europa en in Nederland. De 

plant komt in bijna geheel Europa voor aan kanten 
van wegen en op onbebouwde plaatsen. Zij is bij ons zeldzaam. 

88. Cárduus*) L. Distel. 

Bloemen meest tweeslachtig. Helmdraden ruw. Helmknopjes zonder 
staart, doch met lijn-priemvormige aanhangsels. Vrucht niet geribd. Haren 
der haarkroon flauw getand, aan den voet tot een ring verbonden, met 
dezen afvallend. 

Stengel door de afloopende bladen meest stekelig getand gevleugeld. 
Bladen stekelig gewimperd, de bladslippen in langere en krachtiger stekels 
uitloopend. 

Het geslacht Carduus verschilt van Cirsium, doordat de haren der haar- 
kroon wel ruw en getand zijn, doch nooit vedervormig. 

Biologische bijzonderheden. De planten zijn door de stekelberde dn 
goed beschut tegen het opvreten door dieren. 

De stijltakken zijn alleen aan den voet voorzien van een ring van veegharen. 

Evenals ook bij Cirsium het geval is, laat hier het geheele vruchtpluis 
los, zoo spoedig de vrucht met een schok ergens tegen aan vliegt. 

Tabel tot het determineeren der soorten van het geslacht Carduus. 

A. Hoofdjes langwerpig, bijna cylindrisch, talrijk, dicht opeen, de zijdelingsche zittend. 

Bladen afloopend, van onderen witwollig, bochtig of vinspletig met eirond-driehoekige, 

doornige slippen . . is Al en EE rede ro Os tenues 

B. Hoofdjes eirond of bolrond. 
a. Middelste omwindselbladen boven den eironden voet versmald, in een lancet- 

priemvormige, stekende, teruggebogen afstaande punt uitloopend. Schijf op het 

vruchtbeginsel met een laag, vijfkantig honigkliertje. Bladen diep vinspletig, stijf, 

tamelijk langstekelig. Hoofdjes alleenstaand op vrij lange, ongevleugelde stelen. 

C. nutans blz. 423. 

b. Omwindselbladen rechtop- of boogvormig afstaand. Schijf op het vruchtbeginsel 

met een kegelvormige, niet kantige verhevenheid (honigkliertje). 

aa. Stengel en takken in den onbebladerden steel van het hoofdje overgaand. 

Bladen van onderen spinnewebachtig wollig, alle afloopend. Top der omwind- 
selbladen rugwaarts gekromd . . . . … … €. hamulosus blz. 424. 

bb. Stengel en takken tot aan de hoofdjes bebladerd en gevleugeld, onder de 

meest kleine hoofdjes witviltig. Bladen en vleugels gedoornd. Omwindsel 

kaal of spinnewebachtig behaard. 

1) tomentosa(-um) — viltig. 2) van carère: kaarden, om de stekels der plant. 
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aaa. Bladen diep vinspletig, aan weerszijden groen, lang- en tamelijk stijf 

stekelig. Hoofdjes alleenstaand . . . . . …. €, acanthoides blz. 424. 

bbb. Bladen bochtig vinspletig, van onderen dun wit spinnewebachtig viltig, 

tamelijk kort- en zachtstekelig. AIM C. crispus biz. 424. 

Volksnamen. De planten heeten op de meeste plaatsen distel of stekel met 
„vele dialectische veranderingen, in Friesland, om Nijmegen en West-Fries- 
land heeten zij doorn. 

C. tenuiflórus ') Curt. Tengere distel (fig. 529). 
Deze plant heeft een rechtopstaanden, enkelvoudigen of vertakten stengel, die breed 

stekelig gevleugeld en tot aan den top bebladerd is. 

De bladen zijn afloopend, van onderen witwollig, bochtig 

of vinspletig met eirord-driehoekige, getande, doornige 

slippen. 
De hoofdjes zijn klein (7-9 mM breed), langwerpig, bijna 

cylindrisch, talrijk, staan dicht opeen, de zijdelingsche zijn 

zittend. Het omwindsel is een weinig spinnewebachtig, 

cylindrisch-langwerpig. De omwindselbladen zijn aan de 

rugzijde van kleine, gele kliertjes voorzien, zij loopen in 
een lange, stekelige punt uit, zijn eennervig, aan den top 
naar buiten gebogen, de binnenste zijn evenlang als of 

langer dan de bloemen. De bloemkronen zijn lichtpurper, 

zelden wit. 1,5-3 dM. ©O. Juni—Augustus. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De soort komt 
in West- en Zuid-Europa voor op onbebouwde plaatsen. 
Zij is bij ons bij Utrecht, Westerschouwen, Middelburg en Carduus tenuiflorus 

Maarsbergen gevonden. Fig. 529. 

C. nútans®?) L. Knikkende distel (fig. 530). 
Deze plant heeft een rechtopgaanden, meest sterk vertakten stengel, die 

door de afloopende bladen breed stekelig ge- 
vleugeld en onder de hoofdjes over korten 
afstand naakt is. Door het horizontaal afstaan 
der stekels is deze soort wel een der stekeligste. 
De bladen zijn diep vinspletig, met bijna hand- 
vormig 3-5-spletige slippen. Zij zijn aan weers- 
zijden gelijk van kleur, min of meer kort behaard, 

stijf en tamelijk lang stekelig. 
De hoofdjes zijn groot (3-5 cM in middellijn), 

neergedrukt bolrond, meest knikkend, alleen- 
staand, op vrij lange, boven ongevleugelde, doch 
viltige stelen. De bloemen zijn purper, zelden 
wit en rieken naar muskus. Het omwindsel is 
meest roodachtig, spinnewebachtig, met vrij Carduus nutans 
breed lancetvormige, driehoekige blaadjes (fig. 4 enn rek 
530 a). Deze zijn boven den voet vernauwd, dan 
stervormig uitgespreid en eindigen in een krachtigen stekel. De vruchten 
zijn glad, glanzend, donkerroodbruin met een bijna 3 cM lange haarkroon. 
3-9 dM. ©O. Juli, Augustus. 

De variëteit 4. minor-uniflórus °) draagt slechts een hoofdje, terwijl de plant 
kleiner is. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in geheel Europa 
op onbebouwde plaatsen en langs wegen voor. Zij is bij ons vrij algemeen, 
vooral in de duinen, op kleigrond en löss. De var. is bij Nijmegen gevonden. 

1) tenuiflorus — teerbloemig. 2) nutans — knikkend. 3) minor-uniflorus = 

klein, eenbloemig. 
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C. hamulósus !) Ehrh. Haakdistel (fig. 531). 
Bij deze soort gaan de stengel en takken in een bladloozen steel van het hoofdje over. 

Zij zijn door doornachtig gewimperde takken gevleugeld, 

doordat de bladen er in afloopen. Deze zijn van onderen 
spinnewebachtig wollig of vrij kaal. De onderste zijn lang- 

werpig-lancetvormig, vinspletig met gedoornde slippen, de 
bovenste zijn bijna lijnvormig. 

De hoofdjes staan op griisviltige, doch van boven naakte 

stelen. Het omwindsel is bijna bolrond, de blaadjes zijn 

lijnvormig met lancetvormigen voet, zij hebben een sterke 

nerf en loopen uit in een zeer stekende punt. De buitenste 

staan op, de middelste zijn boven het midden uitgespreid, 

de bovenste zijn aan den top alleen omgebogen. De bloemen 
zijn purper, 5-tandig met violette helmknopjes. 3-6 dM. 
„O. Juli, Augustus. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt 
„aan wegkanten en op onbebouwde plaatsen in Zuid-Frankrijk 

Carduus hamulosus 
Fig. 531. en Zuid-Oost-Europa vooren is bij ons aangevoerd gevonden 

Á bij Deventer en Zutphen. 

C. acanthoides®) L. Veeldoorndistel (fig. 532). 
Deze soort heeft een rechtopstaanden, vertakten stengel, die twee- tot viervleugelig is 

door de van den voet der bladen aan iedere zijde 

afloopende bladranden. Deze zijn ongelijk stekel- 

puntig getand, iets gekroesd. Die vleugels zetten 

zich voort tot aan de hoofdjes. De bladen zijn 

diep vinspletig met bijna handvormig 3-5-lobbige 

slippen, aan weerszijden groen, van boven bijna 

kaal, van onderen kort behaard, lang- en tamelijk 
stijf stekelig. 

De hoofdjes zijn ei-bolrond, gemiddeld van 

grootte (hoogte tot 3 cM),‚ zij staan alleen aan 

den top van den stengel en van de takken op 

vrij korte, gevleugelde stelen. Het omwindsel is 
met spinnewebachtige wol overtrokken. De 

buitenste omwindselbladen zijn uit breederen 

voet lijn-lancetvormig, stekend, meest boogvor- 

mig afstaand, de binnenste zijn ongewapend. De 

bloemkroon is lichtpurper, zeer zelden wit. Zij 
is eerst buisvormig, naar boven buikig verwijd, 

met 5 lijnvormige slippen. De vrucht is bruin- 

achtig, glanzend, samengedrukt elliptisch, ge- 

kroond door de veelstralige haarkroon. 3-9 dM. 

OO. Juni—-September. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De 

plant komt in geheel Europa langs wegen en op 

onbebouwde plaatsen voor. Zij is bij ons alleen 

aangevoerd gevonden bij Deventer, Nijkerk, 

Middelburg, Leiden, Rotterdam, Nieuw- en Sint- 

Joosland en Amsterdam. 

Carduus acanthoides 
Fig. 532. C. erispus®) L. Kruldistel (fig. 533). 

Deze plant heeft een rechtopstaanden, 
vertakten stengel, die bijna tot aan den top gekroesd gevleugeld is door 

5 bochtig getande, met kleine gele stekels bezette vleugels, die gevormd 

worden door de afloopende bladen. Tusschen die vleugels is de stengel 

wollig behaard. De bladen zijn bochtig vinspletig met vinvormig 2-3-lob- 

1) hamulosus — haakvormig. 2) acanthoides — stekelachtig. Eigenlijk heeft deze 

soort haar naam naar de overeenkomst der onderste bladen met die van Acanthus mollis. 

>) crispus — gekroesd. 
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bige slippen, wier eindlob grooter is. Zij zijn van boven kort behaard, 

van onderen wit spinnewebachtig viltig en daardoor witachtig groen, 
tamelijk kort- en zachtstekelig en loopen 
zeer lang af langs den stengel. De stengel 
en de takken dragen aan den top en in de 
bovenste bladoksels bloemhoofdjes, die 
alleen of in hoopjes van 3 à 4 zitten. De 
stelen zijn wel gestekeld, doch weinig 
gevleugeld, het bovenste einde is naakt, 
doch witviltig. 

De hoofdjes zijn rondachtig, vrij klein 
(hoogstens van 1 cM middellijn), zittend 
of kort gesteeld. De omwindselbladen staan 
los, de buitenste zijn uit breederen voet 
lijn-lancetvormig, stekend, meest afstaand, 

de binnenste zijn ongewapend, groen. De 
bloemkroon is purper, zelden wit. De 
vruchten zijn kaal en glanzend. 6-9 dM. 
OO. Juli—September. 

De plant komt in uiterlijk vrij veel met 
Cirsium palustre overeen. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. 
De plant komt in Midden- en Noord-Europa 
voor op onbebouwde plaatsen, aan weg- Carduus crispus 
kanten en is bij ons op allerlei gronden Fig. 533. 
vrij algemeen. 

Volksnamen. In Groningen, Oost-Drente, Noord-Overijsel en op Tholen 
heet de plant doornstekel, op Walcheren heet zij hoekstekel. 

89.  Círsium!) Adans. Vederdistel. 

Omwindselblaadjes aan den top versmald, vaak met stekelpunt. Helm- 
knopjes met lijn-lancetvormige aanhangsels. Vruchten langwerpig-lijnvormig 

of langwerpig-eirond, samengedrukt, glad, zonder ribben. Algemeene bloem- 

bodem bedekt met draadvormige haren. Haren der haarkroon gevind, in 
vele rijen staand. 

Bloemen van het hoofdje alle gelijk. Bladen stekelig gewimperd, de 
bladslippen in lange, krachtige stekels uitloopend. 

Biologische bijzonderheden. Door het stekelig zijn der planten zijn zij 

beschut tegen het opvreten door weidende dieren. 
De buitenzijde der stijltakken is geheel met veegharen bezet, die zich 

ook op den stijl voortzetten als een krans van langere haren. De randen 
der stijltakken dragen de stempelpapillen. 

Tabel tot het determineeren der soorten van het geslacht Cirsium. 

A. Bloemen tweeslachtig. Zoom der bloemkroon 5-spletig. Helmdraden behaard. 

a. Bladen van boven ruw door kleine stekels. 

aa. Stengel door de afloopende bladen gevleugeld. Bladen van onderen dun grijs- 

viltig. Omwindsel eirond, iets spinnewebachtig. Omwindselbladen in een 

priemvormigen, afstaanden stekel uitloopend . . . C. lanceolatum blz. 426. 

1) van het Grieksche kirsos: aderspat, omdat de planten aderspatten heetten te genezen. 
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bb. Bladen niet afloopend, van onderen witviltig. Omwindsel bolrond, meest dicht 

spinnewebachtig. Omwindselbladen naar boven toe in een meest eerst ver- 
wijde, daarboven zachtstekelige punt uitloopend . . C. eriophorum biz. 427. 

b. Bladen van boven niet stekelig. 

aa. Plant geelgroen. Hoofdjes door eironde, bleeke schutbladen, die geleidelijk 
in de bladen van het omwindsel overgaan, omhuld. Bloemkroon meest geel- 

achtig wit. Stengel bebladerd. Bladen niet afloopend, met geoorden voet 

stengelomvattend. Hoofdjes op spinnewebachtig wollige stelen. Omwindsel- 

bladen zonder klieren. Buis der bloemkroon korter dan de zoom. 

C. oleraceum blz. 428. 

bb. Plant grasgroen. Bloemen purper, soms wit, nooit geelachtig. 

aaa. Stengel meest zeer kort, meest met 1 hoofdje. Bladen in een gevleugelden 

steel versmald, met half cirkelronde tot eironde slippen. Hoofdjes groot, 
kortgesteeld of bijna zittend (de steel kort behaard). Omwindsel eirond 

met kale omwindselbladen, de buitenste eirond. Buis der bloemkroon 

langer dan de zoom . .… „ … C. acaule blz. 427. 

bbb. Stengel steeds verlengd. Hoofdjes alleenstaand of meer bijeen, zonder 

bijzondere omhullende bladen. 

a. Overblijvend. Stengel naar boven bijna onbebladerd met 1 vrij groot 

hoofdje. Omwindselbladen stekelig, aanliggend. Bladen van onderen 

witviltig, ongedeeld of iets bochtig . . . . C. anglieum blz. 428. 

p. Tweejarig. Stengel tot boven bebladerd, spinnewebachtig viltig. 

Bladen afloopend, bochtig vinspletig. Hoofdjes klein, opeengehoopt 

op korte, wit spinnewebachtige stelen. Buis der purperroode bloemen 

korter dan de zoom . . . Ze he Ce palustresblz 20: 

B. Bloemen 2-huizig. Zoom der bloemkroon tot aan Ben voet 5-deelig. Helmdraden bijna 

kaal. Wortel knoppen vormend. Bladen afloopend. Hoofdjes vrij klein, meest opeen- 

gehoopt op spinnewebachtig viltige stelen. Buitenste omwindselbladen met afstaanden 

stekel. Buis der bloemkroon vele malen langer dan de zoom. Haarkroon na den 

bloeitijd vele malen langer dan de bloemkroon . . …. . … … … C. arvense blz. 429. 

Volksnamen. De namen distel en stekel worden in allerlei dialectische 

variaties het meest voor de planten gebruikt. 

C. lanceolátum ) Seop. Speerdistel (fig. 534). 
Deze plant is stijfstekelig. De stengel is rechtopstaand, met meest tal 

van boogvormig opstijgende takken, is behaard, door 
de afloopende bladen stekelig gevleugeld, naar boven 
toe minder stekelig, doch meer witviltig. De bladen 
loopen zeer lang af, zijn vindeelig of vinspletig met 
2-spletige, schuin gestelde zijslippen, die ín stekels 
uitloopen en meest lancetvormige slipjes, die even- 
zeer in stekels uitloopen en een lancetvormige eind- 
slip. Zij zijn van onderen kort behaard, dun grijsviltig, 
aan den rand nauwelijks omgerold, van boven door 
kleine, stijve haren ruw. 

De hoofdjes zijn eirond, vrij groot (middellijn tot 
4 cM), alleenstaand, niet omhuld of door korte schut- 
bladen gesteund. Het omwindsel is iets spinneweb- 
achtig. De omwindselbladen zijn lancetvormig (fig. 

534), de buitenste zijn in een priemvormigen, afstaanden stekel toegespitst. 
De bloemkroon is lichtpurper, zelden wit. De vruchtbodem is met lange 
strooschubben bezet.” De vrucht is iets gezwollen, meest kastanjebruin en 
heeft een spoedig afvallende haarkroon. 6-12 dM. ©O. Juli, Augustus. 

Een variëteit zonder gevleugelden stengel is ook gevonden. 

Cirsium lanceolatum 

Fig. 534. 

1) lanceolatum == lancetvormig. 
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Biologische bijzonderheid. De op bezoek komende insecten moeten hier, 
om bij den honig te komen, een langere slurf hebben dan bij C. arvense. 
Het zijn vooral bijensoorten met lange slurven. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De soort komt in geheel Europa 
aan wegkanten, op onbebouwde plaatsen en in weiden voor en is bij ons 
algemeen. De var. is tusschen Utrecht en Bunnik gevonden. 

Volksnamen. In Friesland heet de plant blauwe stekel, breedbol, speer- 
stekel en breedkopstekel, in Groningen doornstiekel, op Texel breedkop, 

op Overflakkee ossenstekel, in Zeeuwsch-Vlaanderen paardestekel. 

C. erióphorum !) Scop. Wollige vederdistel (fig. 535). 
Deze plant is stijf stekelig. De stengel is krachtig, rechtopstaand, vertakt, wollig behaard, 

niet gevleugeld, roodachtig aangeloopen. De bladen zijn vin- 

deelig met meest tot aan den voet 2-spletige slippen en lijn- di 

We 
lancetvormige slipjes. Zoowel de slippen als de slipjes loopen : 

in stekels uit. De bladen zijn verder stijf, van onderen wit- 

of grijsviltig, met sterk omgerolden rand, zij zijn van boven 
met kleine stekels bedekt. De stengelbladen zijn met hart- 

vormigen voet stengelomvattend, niet afloopend. 

De hoofdjes zijn bolrond, meest alleenstaand, groot (4-5 

cM in middellijn), zij zijn niet omhuld of aan den voet zitten 

kleine schutbladen. Het omwindsel is bolrond, meest dicht 

spinnewebachtig. De omwindselbladen zijn lancetvormig en 
eindigen in een lijnvormige, afstaande, naar boven meest 

weer verwijde (vaak spatelvormige), daarboven zachtstekelige 

punt (fig. 535). De bloemkroon ís violet-purper, evenals meest 
de aanhangsels van de omwindselbladen, welke er niet boven 

hi 
IN, 

E ze ê 5, Cirsium eriophorum 
uitsteken. De randbloemen zijn tweeslachtig, de schijfbloemen Fig. 535. 

meest onvruchtbaar. De vruchten zijn zwart gevlekt. 6-12 

dM. ©O. Juli, Augustus. 
De bloemen rieken aangenaam naar vanille en worden dan ook gaarne door bijen bezocht. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in Midden- en Zuid-Europa op 

onbebouwde plaatsen en aan kanten van wegen voor. Zij is bij ons op Zuid-Beveland en 

misschien bij Katwijk gevonden. 

C. acáule?) Scop. (Carduus acaulis L.). Aardvederdistel (fig. 536). 
Deze plant is dicht en vrij stijf stekelig. Zij heeft een korten, dikken, 

vertikalen wortelstok met lange, dikke wortels. 

De stengel ontbreekt meest, doch de 1, zelden 
2-4 hoofdjes zitten op den grond, te midden 
der bladen. De bladen zijn meest alleen 
wortelstandig, staan in een roset, zijn vin- 
spletig tot vindeelig met half cirkelronde tot 
eironde, meest 3-lobbige slippen, die aan den 
rand sterk gestekeld zijn. Zij zijn stijf, van 
boven kaal, van onderen kort behaard. 

De hoofdjes zijn vaak aan den voet door 
lancetvormige schutbladen omhuld en zitten 
of staan op kort behaarde stelen. Het omwind- 
sel is eirond en bestaat uit kale, aanliggende 

Cirsium acaule 
omwindselbladen. De buitenste zijn eirond, Fig. 536. 

stekelig, boven met een zwakke gekielde nerf, 

de binnenste zijn lijn-lancetvormig, gekleurd. De buis der bloemkroon is 

* 

1) eriophorum —= woldragend. 2) acaule — stengelloos. 
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langer dan de zoom. De haarkroon is vrij groot, wit, glanzend. 2,5-5 cM. 
U. Juli—September. 

De variëteit 5. cauléscens*) D.C. heeft een verlengden stengel, die tot 
boven met geleidelijk kleiner wordende bladen bezet is. 5-30 cM. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De soort komt in Midden-Europa 
op droge, rotsachtige plaatsen voor en is bij ons alleen in Limburg op löss 
gevonden. De var. is bij Valkenburg en Gulpen aangetroffen. 

C. oleráceum ?) Scop. Moesvederdistel (fig. 537). 
Deze plant is zachtstekelig, bleek of geelgroen. Zij heeft een horizontalen wortelstok, 

die met draadvormige wortels bezet is. De stengel is 
rechtopstaand, bebladerd, meest vertakt, kaal of verspreid 

behaard, niet gevleugeld. De bladen zijn kaal of verspreid 

behaard, zacht, ongelijk doornig gewimperd, de onderste 
zijn groot, vinspletig of vindeelig met langwerpig-eironde 

slippen, de bovenste zijn meest bochtig, zij loopen geen 

van alle af, doch zijn met geoorden voet stengelomvattend. 

De hoofdjes zijn gemiddeld van grootte, opeengehoopt, 

op spinnewebachtig wollige stelen. Zij zijn door bleeke 

schutbladen, die er boven uitsteken, omgeven. De om- 

windselbladen zijn rechtopstaand, lijn-lancetvormig, de 

buitenste aan den top zachtstekelig, zonder klieren, de 

binnenste aan den top afstaand. De bloemen zijn geel- 
achtig, de buis is korter dan de 5-spletige zoom, die bijna 

lijnvormige slippen heeft. De vrucht is samengedrukt, 

bijna omgekeerd eirond, boven met een smallen rand, 

waarop de vuilwitte haarkroon staat. 6-15 dM. %. Juli— 
September. 

Cirsium oleraceum 

Fig. 537. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in Midden- en Noord-Europa op 

vochtige, grazige plaatsen voor. Bij ons is zij bij Leeuwarden, Leiden (op 3 plaatsen), 

‘s-Gravenhage en op een paar plaatsen in Zuid-Limburg gevonden. 

Volksnamen. Als volksnamen worden opgegeven voor de streek om Nijmegen zaaddistel, 

in Zuid-Limburg tuindistel, in het Oostelijk deel van Noord-Brabant melkdistel. 

C. ânglieum®) L. (Cárduus heterophy'llus +) de Gorter, Cnícus heterophyllus 
Fl. Bat., Círsium heterophy’llum Fl. B. S.). Spaansche ruiter (fig. 538). 

Deze plant heeft een schuinen wortelstok met lange, dikke wortelvezels. 
De stengel is rechtopstaand, meest onvertakt, boven 

onbebladerd met 1 hoofdje. Hij is spinnewebachtig 
wollig en in het middelste deel meest armbladig. 
De bladen zijn spinnewebachtig viltig, grijs- of wit- 
achtig van onderen, van boven groen, getand, 
bochtig of vinlobbig met 2-3-spletige slippen, stekelig 
behaard. De onderste zijn gesteeld, de bovenste 
zittend, half stengelomvattend, niet geoord. Er zijn 
meest 3-5 stengelbladen, die boven den verbreeden 
voet samengetrokken zijn en ongedeeld of iets 
bochtig zijn. 

De hoofdjes zijn tot 3 cM lang. Het omwindsel 
is eirond, aan den voet niet samengedrukt, spinne- 
webachtig. De blaadjes er van zijn lijn-lancetvor- 
mig (fig. 538), spits, aanliggend, in een zwakke 

doornpunt uitloopend. De bloemen zijn purper. 3-10 dM. 2. Juni, Juli. 

Cirsium anglicum 

Fig. 538. 

1) caulescens — van een stengel voorzien. 2) oleraceum — moes. 

5) anglicum — Engelsch. 4) heterophyllum — ongelijkbladig. 
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Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in West- en 
Midden-Europa in moerassige veenstreken en op drassigen zandgrond voor 

en is bij ons vrij algemeen. 

C. palústre!) Scop. Kale jonker (fig. 539). 
Deze plant is dicht-, lang- en tamelijk stijfstekelig. De stengel is stijf 

rechtopstaand, meest onvertakt, lichtgroen, spinne- 
webachtig viltig, door de afloopende bladen stekelig 
gevleugeld (de vleugels zijn donkergroen). De bladen 
zijn lijn-lancetvormig,- bochtig vinspletig met 2-3- 
lobbige slippen, zeer lang afloopend, van onderen 
spinnewebachtig viltig. De top-, zoowel als de 
zijslippen en slipjes loopen in stekels uit en zijn ook 

stekelig getand. 
De hoofdjes zijn klein en staan opeengehoopt op 

korte, wit spinnewebachtige stelen. Het omwindsel 
is eirond, iets spinnewebachtig en bestaat uit aan- 
liggende blaadjes met sterk kleverige, gekielde nerf. 
De buitenste zijn eirond-lancetvormig, met afstaanden He 
stekel, de binnenste zijn lijn-lancetvormig (fig. 539), ee 
boven purper gekleurd, terwijl de buitenste aan den à 

top zwart gevlekt zijn. De strooschubben zijn gestreept. De buis der 
purperroode (zelden witte) bloemkronen is korter dan de zoom. De vruchtjes 
zijn klein, lijnvormig-langwerpig, geelachtig met afvallende haarkroon. 6-15 

dM. OO. Juni—September. 

Deze soort is door de zeer talrijke, vrij stijve stekels en haar veelvuldig 
voorkomen in weiden een der onaangenaamste onkruiden. 

Biologische bijzonderheid. Wat het toegankelijk zijn van den honig be- 
treft, staan deze bloemen tusschen C. arvense en C. lanceolatum. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in Midden- en 
Noord-Europa op vochtige, moerassige plaatsen, in bosschen, weiden langs 

slooten voor. Zij is bij ons algemeen. 

Volksnamen. In Friesland, Groningen, West-Friesland en op Walcheren 
heet de plant kale jonker, in Zuid-Holland hooilandstekel. 

De bastaard van C. palustre en C. anglicum, C. Lacóstei?) is bij Vinkeveen en in de 

Hilversumsche meent tusschen de stamouders gevonden. 

C. arvênse ©) Scop. Akkervederdistel (fig. 540). 
Deze plant is tamelijk dicht- en stijfstekelig. De wortel is sterk vertakt 

en vormt knoppen. Er zijn meest vele rechtopstaande, vertakte, niet ge- 

vleugelde stengels, die vooral naar boven iets spinnewebachtig zijn. De 

bladen zijn min of meer afloopend, lancetvormig, doornig gewimperd, 

bochtig tot vinspletig, min of meer behaard, tamelijk kaal, meest gekroesd. 
De bloemhoofdjes zijn vrij klein en staan meest opeengehoopt op spinne- 

webachtig viltige stelen. Het omwindsel is eirond, iets spinnewebachtig, 

de buitenste omwindselbladen zijn eirond, met zeer korten, afstaanden 

stekel, boven op de kiel generfd, de binnenste zijn lancetvormig (fig. 540), 
gekleurd. De bloemkroon is vuil lichtpurper-lila, zelden wit. De buis is 

1) palustre = moeras. 2) Lacostei — Lacoste's. 3) arvense — veld. 
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vele malen langer dan de zoom. Veelal zijn de planten 2-huizig. De 

bloemkronen zijn buisvormig, 5-spletig, bij de vrouwelijke bloemen zijn ze 
eerst korter dan de haarkroon, met kortere slippen, 
bij de mannelijke langer dan de haarkroon, met lan- 
gere slippen en uitstekende meeldraden. De haarkroon 
is steeds na den bloei vele malen langer dan de bloem- 
kroon, witachtig. De vruchten zijn langwerpig, samen- 
gedrukt, glad, kaal, boven afgeknot met een kleine, 
verheven rand en in het midden een kleine verheven- 
heid. 6-12 dM. 2. Juli—September. 

De variëteit 5. setósum *) G. Beck (@. integrifólium ?) 
W. et, Grab.) heeft langwerpig-lancetvormige, onge- 
deelde bladen, die aan den rand ongelijk kort gedoornd 
zijn, zelden meer getand en aan weerszijden kaal of 
bijna kaal. 

Biologische bijzonderheden. De sterk vertakte wor- 
tels vormen vele knoppen, waardoor de plant zich spoedig verspreidt en 
moeilijk is uit te roeien, daar ieder stukje wortel met een knop er op, dat 
ergens blijft zitten, weer een nieuwe plant doet ontstaan. 

De bloemen hebben eenigszins een honiggeur. Zij worden veel door 
insecten bezocht, vooral doordat er zooveel hoofdjes op één plant zitten. 
Ook is de honig gemakkelijk toegankelijk, daar hij tot in het klokje der 
bloemkronen opstijgt. 

Aan de takken der plant komt vaak de teleutosporengeneratie der schim- 
mel, Puccinia suaveolens, voor. Daardoor verlengt zich de stengel zeer, 
doch de bladen blijven korter en worden breeder, geel en bros. Zoo er 
bloemen aan die aangevallen takken komen, zijn die steeds zeer onvol- 
komen, ook bloeien zulke takken vaak veel vroeger en blijven langer leven. 

Cirsium arvense 

Fig. 540. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in bijna geheel 
Europa voor in bouwland en langs wegen en dijken. Zij is bij ons alge- 
meen. De var. is vrij zeldzaam gevonden. 

Volksnamen. De plant heet in de Graafschap Zutphen zogedistel, ín 
de Betuwe zuurdijsel, in Zuid-Limburg paardendistel, in Zuid-Holland 
weilandstekel, op Zuid-Beveland hofstekel. 

In ons land schijnen nog tal van bastaarden tusschen de verschillende 
soorten voor te komen, doch deze zijn nog weinig bestudeerd. 

40. Sílybum ®) Vaill. 

S. Mariánum ) Gaertn. (Carduus Marianum L.). Mariadistel (fg. 541). 
Deze plant heeft een rechtopstaanden, vertakten, kalen, doch naar boven 

spinnewebachtig behaarden stengel. De bladen zijn kaal, glanzend, aan 
den rand met geelachtige stekels bezet, volgens het verloop der nerven wit 
gevlekt, de onderste zijn bochtig vinspletig met rondachtig eironde slippen, 
zij zijn aan den voet versmald, de bovenste zijn lancetvormig en door 2 

afgeronde oortjes aan den voet stengelomvattend. 

1) setosum — borstelig. 2) integrifolium — gaafbladig. 3) van het Grieksche 
silybon: een soort distel, waarschijnlijk deze. Dit woord komt van si(tos): spijs en lepoo: 

schillen, omdat het omwindsel wel werd gegeten als bij de artisjok. 1) Marianum — Maria. 
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De hoofdjes zijn alleenstaand, eindelings, groot (met minstens 3 cM 
middellijn). Het omwindsel ís bolrond, aan den voet ingedrukt. De buitenste 
omwindselbladen zijn lederachtig, eirond en loopen 
in een bladachtig, stekelig getand, afstaand aan- 
hangsel uit, de binnenste zijn aanliggend, gaafrandig. 
De algemeene bloembodem is vleezig. De bloemen 
zijn purper, alle tweeslachtig. De helmdraden zijn 
ruw, de helmknopjes hebben geen staartvormige aan- 
hangsels. De vruchten zijn groot, omgekeerd eirond, 
samengedrukt, niet geribd, meer dan 4 mM lang, 

glimmend bruin met heldere vlekken. Zij hebben een 
getande, nauwelijks gevinde haarkroon, de door de 
vergroeiing er van aan den voet gevormde ring, die 
er tegelijk mee afvalt, draagt boven zeer korte, gladde, 
samenneigende haren. 6-15 dM. ©. Juli, Augustus. 

Biologische bijzonderheid. Aan den top van den Silybum Marianum 
stijl zit een ring van veegharen, ook aan de buiten- Fig. SAL 
zijde der stijltakken zitten korte haren. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant behoort thuis in Zuid- 
Europa en komt bij ons alleen als sierplant voor. Zij is zeldzaam verwil- 
derd gevonden. 

Legende in verband met de Mariadistel. Van deze plant wordt verhaald, 
dat, toen Maria op haar vlucht naar Egypte haar zoon midden in de woestijn 
te drinken gaf, een druppel melk op een distel viel en dat sedert dien tijd 
deze distel gevlekte bladen heeft. 

Volksnamen. In Friesland heet de plant stekel, in Humsterland Moeder 
Mariadistel, in Oost-Drente, op Voorne, Beijerland en Overflakkee distel, 

in Noord-Overijsel, de Graafschap Zutphen en in de Duinstreek melkdistel, 
in de Graafschap Zutphen, Utrecht, Waterland, Zuid-Limburg en op Zuid- 
Beveland Mariadistel en bij Aalsmeer bonte distel. 

41. Crupína!) D. C. 

C. vulgáris ?) Pers. Crupina (fig. 542). 
Deze plant heeft een rechtopstaanden, vorksgewijs vertakten stengel met rechtopstaande, 

onbehaarde, slanke takken. De bladen zijn ruw, de wortel- 

bladen langwerpig, getand, aan den voet versmald, ongedeeld, 

de stengelbladen vindeelig met lijnvormige, vaak getande 

slippen. 

De hoofdjes zijn vrij klein, smal langwerpig, aan den voet 
versmald, 3-5-bloemig. De omwindselbladen zijn bleek vliezig, 

smal wit gerand, de buitenste zijn kort driehoekig, de bin- 

nenste verlengd-lancetvormig, gestreept. De bloembodem ís 
met lijnvormige strooschubben bezet. De bloempjes zijn pur- 

per, weinig langer dan het omwindsel. De vruchten (fig. 542) 

zijn groot, circa 41/, mM lang, tolvormig, aan den voet met 

een ringvormige lijst, korter dan de dubbele haarkroon, waar- 
van de buitenste rij haren zwart- of rosbruin is, terwijl de 

binnenste uit 10 driehoekige schubben bestaat. 2-5 dM. ©. 

Mei—Juli. 
Crupina vulgaris 

Biologische bijzonderheid. De haarkroon aan de vrucht Fig. 542. 

veroorzaakt, doordat de haren uit elkaar en naar elkaar gaan 

(bij droog en vochtig weer) een beweging, die met kruipen is te vergelijken. Daar deze 

1) afleiding onbekend. 2) vulgaris — gewoon. 
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hygroscopische deelen aan de eene zijde kleine tandjes bezitten, die het teruggaan onmogelijk 
maken, wordt steeds de vrucht in dezelfde richting voortbewogen. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in Zuid- en Zuid-Oost-Europa op 
dorre heuvels voor en is bij ons alleen bij Haarlem gevonden. 

42. Serrátula !) L. 

S. tinctória®) L. Zaagblad (fig. 543). 

Deze plant is kaal. Zij heeft een korten, dikken wortelstok, waaruit vele 
rechtopstaande, vertakte stengels komen met rechtopstaande takken. De 

bladen zijn klein gezaagd, de wortelstandige lang- 
gesteeld, ongedeeld, eirond-langwerpig of met een 
paar zijblaadjes, de stengelbladen zijn zittend, lier- 
vormig gevind tot vinspletig met lancetvormige 
zijblaadjes of slippen en eirond tot lancetvormig 
topblaadje-(of slip), zeldzamer zijn zij ongedeeld. 

De hoofdjes zijn klein, langwerpig-cylindrisch, 
2-huizig, zij zijn bijna scherm-pluimvormig gerang- 
schikt. Het omwindsel ís langwerpig-eirond met 

aan den top violette omwindselbladen, de onderste 
zijn stekelpuntig. De algemeene bloembodem is 
gegroefd, met borstelige strooschubben bezet. De 

ret bloemen zijn purper-lila, alle gelijk. De helmdraden 
ig. 543. Er zE 7 

zijn ruw, zij hebben helmknopjes met ongedeelde, 
soms bijna ontbrekende staartjes. De vrucht (fig. 543) is langwerpig- 
lancetvormig, samengedrukt, kaal, iets scheef ingeplant. De haarkroon 
bestaat uit getande haren, die in meer rijen staan, die der binnenste rij is 
het langst, blijvend en valt ten slotte afzonderlijk af. 3-9 dM. 2%. Juli— 
September. 

De wortel bevat een gele kleurstof, die wel voor geel kleuren werd gebruikt. 

Voorkomen ín Europa en in Nederland. De plant komt in geheel Europa 
in weiden, bosschen en op droge plaatsen 
voor, doch is bij ons zeer zeldzaam. 

43. Onopórdon ”) Vaill. 

0. Acánthium®) L. Wegdistel (fig. 544). 
Deze plant heeft een rechtopstaanden, ver- 

takten, breed gevleugelden, witviltigen, stekeligen 
stengel. De bladen zijn los spinnewebachtig, 
langwerpig, bochtig stekelig getand, de stengel- 
bladen zijn afloopend en vormen langs den stengel 
2-3 stekelige vleugels, de wortelbladen zijn aan 
den voet versmald. 

De hoofdjes zijn rondachtig, alleenstaand, vrij 

/ 

Onopordon Acanthium 
Fig. 544. groot. Het omwindsel ís bolrond en bestaat uit 

blaadjes, die uit een eironden voet lijn-priem- 
vormig, los spinnewebachtig zijn, terwijl de onderste wijd afstaan. De 
algemeene bloembodem is vleezig, gegroefd, de randen der groeven zijn 

1) van het Latijnsche serratus: gezaagd, om de scherp gezaagde bladen. 
2) tinctoria — verf. 3) van het Grieksche onos: ezel en pordè: wind, omdat de inge- 

wanden der ezels, die van deze planten eten, zoo opzetten. t) Acanthium — stekelachtig, 
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franjeachtig getand. De bloemen zijn purper, alle gelijk, tweeslachtig. De 
bloemkroon is glad, ook de helmdraden zijn glad en de helmknopjes hebben 
geen draadvormige aanhangsels aan den voet. De vruchten (fig. 544) zijn 
omgekeerd eirond, samengedrukt, bijna vierkant, rimpelig met iets scheeve, 
rondachtige aanhechtingsplaats. De haarkroon is nauwelijks dubbel zoo 
lang als de vrucht, rosachtig, ruw, aan den voet tot een ring vergroeid, 

afvallend. 6-15 dM. ©©. Juli—September, soms tot Herfst. 

Biologische bijzonderheden. Door de stekende deelen is de plant beschut 
tegen het opvreten door dieren. 

Wat de bloemen betreft, zijn de helmdraden prikkelbaar, zij trekken zich 
door mechanische prikkels samen en daar de buis der helmknopjes als een 
toedraal den stijl omgeeft, wordt door het neertrekken van die buis het 

stuifmeel, dat op den stijltop ligt, daaruit gedreven en dadelijk door het 
insect, dat de prikkel veroorzaakte, meegenomen. Hieraan is voor de bloem 
het groote voordeel verbonden, dat het stuifmeel tegen vocht beschut in 

den meeldraadkoker ligt tot op het oogenblik, dat het insect komt, om het 
weg te halen. Dezelfde inrichting vindt men ook bij Centaurea. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in bijna geheel 
Europa op onbebouwde plaatsen, aan kanten van wegen voor, vooral naar 
de zeezijde. Bij ons is zij vrij zeldzaam. 

Volksnamen. De plant heet vrij algemeen distel en stekel, doch in Fries- 
land, Utrecht, West-Friesland en Zuid-Holland wegdistel. 

44, Centauréa') L. Centaurie. 

Randbloemen meestal grooter, geslachtloos. Omwindselbladen dakpans- 
gewijze liggend, aan den top met een droogvliezig aanhangsel of een stekel. 
Bloembodem behaard. Vrucht omgekeerd eirond, samengedrukt, niet geribd. 
Haarkroon bij de inlandsche soorten dubbel, de buitenste uit verscheiden 
rijen naar binnen in grootte toenemende borstels bestaand, de binnenste 
uit een rij van kortere schubbetjes ge- 
vormd, soms ontbrekend. 

Biologische bijzonderheden. Omtrent de 
prikkelbaarheid der meeldraden geldt het 
bij Onopordon medegedeelde. Is zoo de 
grootste hoeveelheid van het stuifmeel door 
insecten weggehaald of door het uiteen- 
wijken der stijltakken afgestooten, dan komt 
de stempelvlakte vrij en kan hierop door 
insecten uit jongere bloemen stuifmeel ge- 
bracht worden. Dit duurt echter slechts 
kort, want al spoedig rollen zich de stijl- 
takken spiraalvormig om en wel zoover, dat _ Bloemen uit het hoofdje van Centaurea 
de stempeloppervlakte in aanraking komt van ontwikkeling welke Ieiden tot zel 
met het stuifmeel, dat aan de veegharen Pesteivins. 
zit, die als een ring om den voet der stijl- 
takken zitten. Zoo wordt ten slotte voor spontane zelfbestuiving zorg 
gedragen (fig. 545). 

Fig. 545. 

1) naar den kruidkundigen Centaur Chiron genoemd. 

HEUKELS, Flora. IL 28 
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Tabel tot het determineeren der soorten van het geslacht Centaurea. 

A. Omwindselbladen met een droogvliezig aanhangsel of aan den top droogvliezig. 

a. Aanhangsels der omwindseibladen ongedeeld of met franje, de topfranje aan de 
andere gelijk. 

aa. Haarkroon ontbrekend. Bovenste bladen langwerpig-lancetvormig. Omwind- 

selbladen door de rondachtige, aangedrukte aanhangsels geheel bedekt. 

C. Jacea blz. 434. 
bb. Haarkroon zoo lang als !3; der vrucht. 

aaa. Aanhangsels der omwindselbladen lancetvormig, rechtopstaand. Bladen 

fäancetvoinio 2e er Ne EEN C. nigra blz. 435. 

bbb. Aanhangsels der omwindselbladen in een wijde boog gekromd, lijn- 

lancetvormig. Bladen langwerpig . . . . €. pseudo-phrygia blz. 436. 

Omwindselbladen aan den rand en vooral aan den top droogvliezig, min of meer 
franjeachtig gescheurd, de topfranje vaak breeder, soms in een stekel verlengd. 
aa. Stengelbladen ongedeeld. 

aaa. Bladen langs den stengel afloopend, langwerpig-lancetvormig. Omwind- 
selbladen aan den rand zwart, franjeachtig gezaagd. 

C. montana blz. 436. 
bbb. Bladen niet langs den stengel afloopend, lijn-lancetvormig, de bovenste 

gaafrandig. Omwindsel eirond. Vliezige rand der omwindselbladen 

franjeachtig gescheurd. Haarkroon evenlang als de vrucht. 

C. Cyanus blz. 437. 
bb. Stengelbladen gedeeld met bijna rechthoekig afstaande slippen. Omwindsel- 

bladen met borstelige franje. 

aaa. Hoofdjes alleenstaand. Omwindsel bolrond. Omwindselbladen nauwe- 
lijks of zwak generfd. Haarkroon evenlang als de vrucht. 

C. Scabiosa blz. 438. 

bbb. Wortelbladen dubbel vindeelig. Stenge!bladen met aan den rand naar 

beneden omgerolde slippen. Hoofdjes min of meer pluimvormig ver- 

eenigd. Omwindsel rondachtig-eirond. Omwindselbladen met 5 uit- 

stekende nerven, met aan den top zwart gekleurden, vliezigen rand. 

Haarkroon half zoo lang als de vrucht. . . . . C. rhenana bliz. 438. 

ecc. Onderste bladen drievoudig vindeelig. Omwindselbladen met bleeke 

franje en met een breede stekelpunt. Bloemen witachtig. 

C. diffusa blz. 439. 

B. Omwindselbladen zonder franje, in een meest handvormig gedeelden stekel uitloopend. 

a. Plant groen. Bladen niet afloopend. Zijdelingsche hoofdjes bijna zittend. Omwind- 

sel kaal, eirond-kegelvormig. Stekel stijf, boven aan den voet gegroefd. Haar- 

kroon: ontbrekend. … … sss … 4 een enne oe Os Calcitrapanbizasn 

Plant grijsviltig. Stengel door de afloopende bladen smal gevleugeld. Stengelbladen 

lijnvormig, gaafrandig. Hoofdjes alle gesteeld. Omwindselbladen loswollig, de 

middelste met een slanken, niet gegroefden stekel aan den top. Haarkroon langer 

dan de vrucht. . . . se eee s Cs solstitiallshh ln 

C. laceaë) L. Knoopkruid (fig. 546). 
Deze soort heeft een bijna horizontalen wortelstok 

en een rechtopstaanden, vertakten, min of meer ruwen 
stengel met rechtopstaande, korte, dikke takken. De 

bladen zijn tamelijk stijf, min of meer ruw, de onderste 
zijn gesteeld, lancetvormig, getand of bijna vinspletig, 
de hoogere zijn langwerpig-lancetvormig, met ver- 
smalden voet zittend, gaafrandig of met enkele tanden. 

De hoofdjes staan meest alleen aan den top van 
den stengel en der takken en zijn vrij groot (12-15 
mM breed). Het omwindsel is bijna bolrond en 
bestaat uit omwindselbladen (fig. 546), die geheel 

Centaurea Jacea door de meest rondachtige, een weinig uitgeholde, 
Lr bruinachtige, aangedrukte, iets gescheurde of in franje 

1) Jacea = tegengift. 
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uitloopende aanhangsels bedekt zijn. De algemeene bloembodem is met 
borstelachtige strooschubben dicht bezet. De bloemkroon is vuil lichtpurper, 
zelden wit. De schijfbloemen zijn langgerekt, naar boven iets verwijd, 

tweeslachtig. De buitenste bloemkronen zijn smal trechtervormig, met diep 
5-spletigen zoom, zijn stralend (deze bloemen zijn onvruchtbaar), doch ont- 
breken vrij vaak. De vrucht is bruin, zonder haarkroon. 3-9 dM. 2. 
Juni—Herfst. 

Vormen zijn: 
2. genuina!) Koch. Alle aanhangsels der omwindselbladen lepelachtig, 

gaafrandig of zwak getand, hoogstens hier en daar ingescheurd. 
4. commutáta=) Koch. Alle omwindselbladen, behalve de onderste, met 

diep en regelmatig gedeeld aanhangsel met lijn-borstelvormige franje. 
7. praténsis®) Koch. Omwindselbladen met spits, verlengd, vaak terug- 

gekromd aanhangsel, dat de franje verwijderd draagt. Hoofdjes groot 
(18 mM hoog, 20 mM breed). Bladen breed lancetvormig, de bovenste 

vaak boven het. hoofdje uitstekend. 
d. vulgáris*) Koch. Onderste 1-3 omwindselbladen met franjeachtig aan- 

hangsel, de volgende niet. Overigens als z. 
e. ldcera®) Koch. De meeste onderste omwindselbladen met franjeachtig 

aanhangsel, de volgende met niet ingescheurd, de bovenste met gaafrandig 
aanhangsel. Aanhangsels bruin tot zwartachtig. De vorm met straalbloemen 
heet C. decipiens®) Rchb., die zonder straalbloemen C. decíipiens ®) Thuill. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De soort komt in geheel Europa 
aan wegen, dijken en in weilanden voor en is bij ons algemeen. De vormen 
x., 7. en ò. zijn zeldzaam bij ons, 4. is alleen bij Apeldoorn en Nijmegen 
gevonden, z. eindelijk is vrij algemeen, vooral de vorm zonder straalbloemen. 

Volksnamen. De naam knoopkruid wordt het meest gebruikt, verder 
wambuisknoopen (Veluwezoom, Zuid-Limburg, op Goeree en Walcheren), 
tremske en speldekussentjes (Salland), ijzerhard (Utrecht), Baarlandsche 

“ karnoffel (Zuid-Beveland), bokseten (Tholen), 
bokkestallen en stokking (Zeeuwsch-Vlaanderen). 

C. nigra®) L. Zwart knoopkruid (fig. 547). 
Deze plant heeft een of meer rechtopstaande, 

kantige, vertakte stengels met onder de hoofdjes 
verdikte takken. De bladen zijn lancetvormig, 
vrij ruw behaard, zittend, de onderste zijn lang- 
werpig-eirond, getand of bochtig, in een steel 
versmald. 

De bloemhoofdjes zijn alleenstaand aan den 
top van den stengel en der takken en groot 
(tot 3 cM lang). Het omwindsel is ei- of bol- 
rond, zwart. De aanhangsels der omwindsel- 

Centaurea nigra 
bladen (fig. 547) bedekken de eigenlijke blaadjes, Fig. 547. 
zijn lancetvormig, meest zwart, rechtopstaand, 
franjeachtig verscheurd, de franje is zeer sterk borstelvormig, dubbel zoo 

1) genuina —= echt. 2) commutata —= verwisseld. 3) pratensis — weide. 

4) vulgaris —= gewoon. 5) lacera — verscheurd. 6) decipiens = bedriegend. 

1) nigra — zwart. 
28* 
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lang als de breedte van het middenveld. De bloemen zijn meest alle 
2-slachtig, even groot, dus de hoofdjes niet stralend. De bloemkroon is 
lichtpurper. De vruchten zijn wit met lichtgrijze strepen, zij zijn bijna alle 
gekroond door een zeer kleine haarkroon, die !/; maal zoo lang is als de 
vrucht. 3-10 dM. 2. Juli— Herfst. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in West- en 
Zuid-Europa in boschachtige, heuvelachtige streken en langs wegen voor. 
Zij is bij ons vrij algemeen en wordt het meest op zeeklei in Zeeland, in 

de duinen bij den Hoek van Holland en in Overijsel gevonden. Op löss 
is zij niet aangetroffen en bijna niet in de provinciën Friesland, Groningen 
en Noord-Brabant. 

Volksnamen. In Limburg spreekt men van wambuisknoopen, op Zuid- 
Beveland van kaarnoffel. 

Hier zij vermeld C. amára!) L. (fig. 548), die gevonden zou zijn in het Heemskerkerduin 

(waarschijnlijk is de gevonden plant echter een vorm van 

C. Jacea). Daar het echter niet onmogelijk is, dat de plant NGE VOZ 
ANA RS hier zou worden aangetroffen, aangezien zij aan den linker- 

AN 

el | / oever van den Rijn in Midden-Duitschland vrij algemeen 

Gok ‘ / schijnt voor te komen, volge hier de beschrijving. 

De plant is kort behaard, witachtig. De takken van den 

stengel zijn dun, uitgespreid of meer opgericht. De bladen 

zijn smal, de bovenste lijn- of lijn-lancetvormig, de bloem- 

hoofdjes dragende schutbladen korter dan het omwindsel. 

De hoofdjes zijn kleiner dan bij C. Jacea, zij hebben een 
bijna bolrond omwindsel, waarvan de blaadjes verborgen zijn 

onder de vliezige, uitgeholde, bieeke, witte of lichtbruine, gave 

of ingescheurde aanhangsels (fig. 548). De bloemen zijn 
purper, de buitenste stralend. De vrucht is aan den top 

naakt. 3-6 dM. 4. Juni—October. 

Centaurea amara C. pseudo-phrygia *) C. A. Meijer. Boschcentaurie. 
En Bij deze soort is de stengel rechtopstaand, niet vertakt of 

naar boven scherm-pluimvormig vertakt, beneden vaak rood, kort ruw behaard. De bladen 

zijn vrij stijf of zachter, kort ruw behaard, langwerpig, spits, iets getand, de onderste zijn 

in een langen steel versmald, de hoogere half stengelomvattend. 

De hoofdjes zijn meest vrij groot, alleenstaand of in schermvormige pluimen, die uit 

weinig hoofdjes bestaan. Het omwindsel is bijna bolrond. De aanhangsels der omwindsel- 

bladen staan in een wijden boog naar buiten gekromd, zijn lijn-lancetvormig, met borstel- 

vormige, iets getande, bruine, zeldzamer zwarte franje, de onderste staan verder uiteen, 

de hoogere dichter opeen en bedekken de omwindselblaadjes. De aanhangsels van de 

binnenste rij zijn franjeachtig gespleten en worden geheel 

bedekt door die der volgende rij. De bloemen zijn licht- 

purper, zelden wit. De haarkroon is !/; maal zoo lang als de 

vrucht. 6-12 dM. %. Juli—September. 

De variëteit f. capitáta ®) mist de straalbloemen. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in 

Midden-Europa in bosschen en weiden voor. Bij ons is alleen 

de var. bij Arnhem gevonden. 

C. montána®) L. Bergcentaurie (fig. 549). 
Deze plant heeft een vertikalen wortelstok en een groenen, 

spinnewebachtig behaarden, rechtopstaanden stengel, die 

meest onvertakt is, een hoofdje draagt en meest breed ge- - 

vleugeld is door de afloopende bladen. Deze zijn ook spinne- 

Centaurea montana webachtig behaard. De wortelbladen zijn langwerpig met 

Fig. 549. versmalden voet, de stengelbladen langwerpig-lancetvormig, 

1) amara = bitter. 2) pseudo-phrygia — schijn-Phrygisch. 3) capitata —= kop- 

vormend. 4) montana — berg. 
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gaafrandig of verwijderd getand, afloopend, de onderste zijn soms bochtig. Het omwindsel 

(tig. 549) is eirond en bestaat uit aan den rand zwarte, franjeachtig gezaagde blaadjes, 

waarvan de zaagtanden omstreeks evenlang als of korter zijn dan de vliezige rand. De 

straalbloemen zijn groot, blauw, met 5 lijnvormige, spitse slippen, geslachtloos, de schijf- 

bloemen zijn violet, klokvormig, 5-spletig, tweeslachtig. De vruchtjes zijn ongeveer 6 mM 

lang, ovaal, met een witachtige haarkroon, die ongeveer !/, van de lengte der vruchtjes 

heeft. 3-6 dM. 4. Mei—September. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt op rotsen en in bergbosschen in 

Midden-Europa voor. Bij ons komt zij wel als sierplant in tuinen voor en zal waarschijnlijk 
op de vindplaatsen wel verwilderd zijn (tusschen Olst en Diepenveen, Rotterdam). 

C. Cy'anus!) L. Korenbloem (fig. 550). 
Deze soort heeft een draadvormigen wortel en een rechtopstaanden, 

vertakten stengel met lange, afstaande takken. De 

bladen zijn niet afloopend, lijn-lancetvormig, spits, 
de onderste zijn soms 3-deelig of aan den voet 
getand, soms ook geheel getand, de bovenste zijn 
gaafrandig. 

De bloemhoofdjes zitten aan den top van den 
stengel en der takken, zij staan alleen en zijn vrij 
klein. Het omwindsel is eirond. De vliezige rand 
der omwindselblaadjes (fig. 550) is franjeachtig 
ingesneden, bruin of witachtig. De bloembodem 
is met borstelige strooschubben bezet. De rand- 
bloemen zijn blauw, zelden rose tot donkerpurper 
of wit, trechtervormig, onregelmatig 5-9-spletig, Centaurea Cyanus 
stralend, geslachtloos, de schijfbloemen zijn violet, Kie 00 

Z-slachtig, buis-, doch boven klokvormig met 5-tandigen zoom. De vrucht 
(fig. 550) is langwerpig-elliptisch, rossig en draagt een haarkroon even 
lang als de vrucht. 3-6 dM. ©. (Mei), Juni—Augustus, enkel tot October. 

Biologische bijzonderheden. De straalbloemen zijn geslachtloos en dienen 
alleen om de bloeiwijze meer te doen opvallen, zij maken, dat de bloei- 
wijze, die anders slechts 2 cM middellijn zou hebben en weinig opvallend 
gekleurd zou zijn, nu tot 5 cM groot wordt en sterk opvalt. De buitenste 
bloemen doen dus hier voor de geheele bloeiwijze den dienst, dien de 
bloemkroon in een gewone bloem doet. 

Alleen in de schijfbloemen wordt in den voet der nauwe kroonbuizen 
honig afgescheiden. De helmknopjes hebben, evenals bij alle andere soorten, 
klepvormige aanhangsels, die eerst boven samenneigen en den cylinder van 
helmknopjes afsluiten. De stijl draagt onder de korte stijltakken een ring 
van veegharen. 

Laat men de bioemen, zonder ze aan te raken, staan, dan openen zich 

de kleppen en er komt iets stuifmeel uit. Raakt men echter de helmdraden 
met een naald aan, dan trekt zich de cylinder der helmknopjes zeer snel 

2-3 mM en dan langzamer 5-6 mM neer en er komt heel wat stuifmeel 
boven op te liggen (zie bij Onopordon). 

Het omwindsel blijft door de verdroogde bloemen geheel gesloten tot de 
vruchten rijp zijn en als er dan droog weer komt, opent het zich om de 

vruchten vrij te laten. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in geheel Europa 

1) Cyanus — hemelsblauw. 
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tusschen het koren en op bouwland voor. Zij is bij ons algemeen, vooral 
op zand- en lössgrond. 

Volksnamen. De namen korenbloem, roggebloem en blauwbloem zijn 
het meest algemeen. In Groningen noemt men haar blauw kwastje, in 
Noord-Overijsel spokebloem en blauwe roggebloem, in Twente, Salland en 
de Graafschap Zutphen tremse, in Zuid-Limburg ijzerbloem, ijzerkruid, 
pinksterbloem en keizerbloem (uit Duitschland overgenomen), op Voorne en 
Beijerland blauwe pluimen en steekneuzen. 

C. Scabiósa') L. Grootbloem-centaurie (fig. 551). 
Bij deze plant is een schuine of horizontale wortelstok, waaruit 1 of meer 

rechtopstaande, vertakte, kantige, fijn behaarde of 

onbehaarde stengels komen, die meest wat purper- 
rood zijn. De bladen zijn gewimperd ruw, kort 
behaard, min of meer spinnewebachtig, de onderste 

zijn gesteeld, bijna liervormig vindeelig of alleen 
ingesneden, de hoogere zijn zittend, bijna liervor- 
mig afgebroken vindeelig of tot dubbel vindeelig 
met lancetvormige slippen. 

De hoofdjes staan alleen aan den top van den 
stengel en der takken en zijn vrij groot. Het om- 
windsel is bolrond, min of meer wollig. De blaadjes 
(fig. 551) er van zijn nauwelijks of zwak generfd 

Centaurea Scabiosa LE 2 A 
Fig. 551. met zwarten, bijna kraakbeenachtig vliezigen rand, 

die de binnen gelegen blaadjes niet bedekt. De 
bloemkroon is vuilpurper, zelden wit. De buitenste bloemen zijn stralend, 

5-spletig, met lijnvormige slippen, geslachtloos, de binnenste zijn ook diep 

5-spletig, tweeslachtig. De vrucht is borstelig en draagt een evenlange 
haarkroon. 3-12 dM. 2. Juli, Augustus, soms tot October. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in bijna geheel 
Europa voor op droge, grazige plaatsen, langs wegen. Zij is bij ons op 
eenige plaatsen bij Deventer en Zutphen en verder bij Nijmegen, Lobith, 

Asten, Oudenbosch, Venlo en Rotterdam gevonden. 

Op het löss in Zuid-Limburg is zij. vrij algemeen. 

C. rhenána °) Bor. (C. paniculáta®) Jacq., C. maculósa 4) 
Aut). Rijnsche centaurie (fig. 552). 

Deze plant is grijs behaard. Zij heeft een rechtopstaan- 
den, pluimvormig vertakten stengel. De wortelbladen zijn 
dubbel vindeelig met lijn-lancetvormige slippen, de stengel- 

bladen echter vindeelig met lijnvormige, aan den rand naar 

beneden omgerolde slippen. 

De hoofdjes vormen samen eenigszins een pluim en zijn 
klein. Het omwindsel is rondachtig-eirond en bestaat uit 

uitstekend 5-nervige blaadjes (fig. 552), die aan den top en 

aan den rand zwart gekleurd, vliezig zijn. De top is vaak 
iets stekelig, de rand van de buitenste bedekt de binnen 

Centa a rh 4 : 5 8 Jeet 
A Bi ning gelegen omwindselblaadjes niet. De bloemkroon is vuil licht- 

purper, zelden wit, de beide soorten bloemen zijn gelijk van 

kleur. De haarkroon is half zoo lang als de vrucht (fig. 552). 3-9 dM. OO. (Juni), 

Juli—October. 

1) Scabiosa — schurftkruid, om de overeenkomst in vorm der bladen. 2) rhenana = 

Rijnsch. >) paniculata = pluimdragend. t) maculosa — gevlekt. 
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Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant groeit in Zuid-Europa en ook in 

Zwitserland op heuvels en langs wegen. Zij is bij ons alleen aangevoerd gevonden bij 

Deventer, Asten en Venlo. 

C. diffúsa!) L. Wijdgetakte centaurie (fig. 553). 
Deze plant is groen, weinig behaard. Zij heeft een sterk vertakten stengel, waaraan de 

onderste bladen 3-voudig vindeelig zijn, terwijl de stengel- 

bladen enkel of dubbel gevind zijn met lijn-lancetvormige 

slippen. 
De hoofdjes zijn zeer klein en vormen samen een wijd 

uitstaande pluim. Het omwindsel ís smal langwerpig, naar 
den voet versmald, circa 4 mM breed met bleeke, smal 

lancetvormige blaadjes (fig. 553). De aanhangsels zijn 

weinig ruw behaard en daarboven strekt zich de stekelige, 

naar buiten uitstaande top, die hoogstens 4 mM lang is, 

uit. Deze is evenlang als of langer dan het blaadje. De 

bloemen zijn witachtig, niet stralend. De vruchten (fig. 553) 

zijn 2 mM lang, zonder haarkroon. 1-5 dM. ©. Juli— 
September. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant be- 

hoort thuis in Hongarije, Zuid-Rusland, Turkije en de 

Levant en is bij ons op eenige plaatsen (Deventer, Middel- Centaurea diffusa 

burg, Oudenbosch, Asten, Venlo, Dommelen, Arnhem) Fig. 553. 

aangevoerd gevonden. 

C. Calcitrapa?) L. Kalketrip (fig. 554). 
Deze plant is groen, kort behaard. Zij heeft een sterk en uitgespreid 

vertakten stengel. De bladen zijn niet afloopend, 
de onderste gesteeld, afgebroken vindeelig met lijn- 

lancetvormige, getande slippen, de bovenste zijn 
zittend, lijnvormig, stekelpuntig. De slippen en 
tanden der onderste bladen eindigen ook in een 
geelachtige stekelpunt. 

De hoofdjes zijn talrijk, vrij klein, door schut- 
bladen omhuld, de zijdelingsche zijn bijna zittend. 
Het omwindsel is kaal, eirond-kegelvormig, De 

blaadjes (fig. 554) er van loopen uit in een stijven, 
geelachtigen stekel, die boven aan den voet ge- 
groefd is, met zeer korte zijstekels en langer is 
dan het omwindselblaadje. De bloemen zijnlicht- Gentaurea Garchtrapà 
purper, alle gelijk. De vruchten (fig. 554) zijn zes 
witachtig met zwarte vlekjes, zonder haarkroon. 1,5-6 dM. ©O. Juli— 

September. 
De plant heeft door de stijve stekels zoowel aan de hoofdjes als aan de 

bladen een distelachtig uiterlijk. 

Biologische bijzonderheden. De plant is door de stekels beschut tegen 
het opvreten door dieren, ook beletten de stekels aan de bloemhoofdjes 

opkruipende diertjes bij deze te komen. Eindelijk blijven de bloemhoofdjes, 
die de rijpe vruchten bevatten, door deze stekels aan voorbijloopende dieren 
zitten en worden zoo verspreid. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in Midden- en 
Zuid-Europa op onbebouwde plaatsen, aan randen van wegen en dijken 
voor en is bij ons vrij zeldzaam gevonden. 

1) diffusa — wijd getakt. 2) Calcitrapa — voetangel. 
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C. solstitiâtis!) L. Zomercentaurie (fig. 555). 

Deze plant is grijsviltig. Zij heeft een rechtopstaanden, meest zeer ver- 
takten stengel, die door de afloopende bladen smal 
gevleugeld is. De wortelbladen zijn liervormig 

Nw vindeelig, gesteeld, de overige zijn lijnvormig, 
( gaafrandig of iets getand, zittend, lang afloopend. 
KS De hoofdjes zijn klein, alleenstaand, eindelings, 
Sk gesteeld. Het omwindsel is bolrond-kegelvormig 

en bestaat uit loswollige blaadjes (fig. 555), waar- 
van de middelste in een slanken, niet gegroefden, 
geelachtigen topstekel uitloopen, die korte zijstekels 
heeft en langer is dan de omwindselbladen. De 
bloemen zijn citroengeel, alle gelijk. De vruchten 
zijn 2,5 mM lang met een haarkroon, langer dan 
de vrucht (fig. 555). 3-9 dM. OO, zelden ©. Juli— 

Centaurea solstitialis September. 

Fig. 555. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De 

plant komt in Midden- en Zuid-Europa voor en is bij ons zeldzaam aange- 

voerd, het meest met luzerne. 

45. Cnícus*) Vaill. 

C. benedictus *) L. Gezegende distel (fig. 556). 
Bij deze plant is de stengel dunwollig behaard „ vertakt, weinig stekelig. De takken staan 

vorksgewijs en zijn langer dan het in het midden van het roset bijna zittende hoofdje. De 
bladen zijn dunwollig behaard met witte en van onderen 
uitstekende nerven, bochtig- tot vinspletig doornig getand. 

De 
4 kort afloopend. 

Het omwindsel is eirond en bestaat uit buitenste blad- 

achtige, doornig getande blaadjes, die op de stengelbladen 

gelijken, terwijl de binnenste blaadjes (fig. 556) lancetvormig 

zijn, in eene lange punt eindigen, die aan iedere zijde van 

uitgespreide doornen is voorzien. De bloembodem is bezet 

met draadvormige strooschubben. De bloemen zijn bleek- 

geel. De vruchten (fig. 556) zijn cylindrisch met uitstekende 

overlangsche ribben, bruin, zijstandig vastgehecht en 

hebben een regelmatig getanden rand en een blijvende 
AN 

— haarkroon van opgerichte haren, die langer is dan de 

GR Reen vrucht. 1—4 dM. ©. April—Julí. 

Fig. 556. Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant behoort 

thuis in het gebied der Middellandsche Zee. Zij is vroege 

wel bij ons gekweekt en is bij Wassenaar verwilderd gevonden. 

46. Cárthamus*) L. 

CG. tinctórius®) L. Saffloer (fig. 557). 
Deze plant is onbehaard. Zij heeft een rechtopstaanden, vertakten, los bebladerden, 

witachtig gelen stengel met stijf afstaande takken. De bladen zijn langwerpig-eirond, spits, 

met hartvormigen voet half stengelomvattend, stekelig getand, stijf. 

1) solstitialis — bloeiend op den langsten dag. 2) van het Grieksche knekos: een 

distel met oranjekleurige bloem. 3) benedictus —= gezegend. 4) van korthom, 

de Arabische naam der plant of van het Hebreeuwsche kartami: kleuren. 5) tincto- 

rius — verf. 

De wortelbladen zijn gesteeld, de stengelbladen zittend, - 

Ine 
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De bloemhoofdjes zijn groot en zitten in schermvormige pluimen. Het omwindsel (fig. 557) 

is zeer buikig, de buitenste blaadjes er van zijn aanliggend met hun vernauwden, bleek- 

gelen voet, doch het bovenste eironde, groene, 

doornig gewimperde deel is afstaand, de mid- 

delste blaadjes hebben een lichtbruin, gaaf- 

randig, ovaal, aanliggend deel en een drie- 

maal zoo kort, groen en gedoornd, afstaand 

aanhangsel, terwijl de binnenste lichtbruin, 

aanliggend, gaafrandig zijn, zonder aanhang- 

sel. De bloemen zijn eerst geel, later oranje- 

vuurrood. De bloemkronen zijn lang buis- 

vormig (fig. 557), steken ver uit het omwindsel, 

hebben een 5-spletigen zoom. De helmdraden 

zijn onbehaard. De vruchten zijn wit, hebben 

een ongedeelden rand en geen haarkroon. 

6—12 dM. ©. Juli, Augustus. 

Voorkomen. De plant behoort in het Oosten 
thuis, doch is bij ons wel als verfstofplant 

gekweekt. De bloemkronen bevatten nl. een 

gele en een roode kleurstof, de laatste, car- 

thamin, wordt in de ververij gebruikt. Ook 
dienen de bloemen wel om er de saffraan mee 

te vervaischen. De plant is bij ons bij Arn- 

hem, Rotterdam en Amsterdam verwilderd of 

aangevoerd gevonden. 

47. Cichórium!) L. Cichorei. 

Omwindselbladen na den bloeitijd 
aan den voet verhard, zeer ongelijk, 

in 2 rijen staand, de buitenste rij uit 
8, de binnenste, kortere, uit 5 blaadjes 

bestaand. Algemeene bloembodem in het midden met strooschubben bezet. 
Vruchten niet afvallend, iets samengedrukt, kantig, met 1-2 rijen van 

schubben als vruchtpluis. 
Hoofdjes vrij groot. Stengel vertakt, bebladerd. 

Carthamus tinctorius 

Fie bois 

Tabel tot het determineeren der soorten van het geslacht Cichorium. 

A. Onderste bladen bochtig vinspletig, de bovenste lancetvormig, aan den voet verbreed, 

half stengelomvattend. . .… 5 … … … €. Intybus blz. 441. 

B. Onderste en middelste bladen langwerpig, ‘pochtig getand, de bovenste eirond, met 

hartvormigen voet stengelomvattend . . . . . . . … « « … « €. Endivia blz. 442. 

€. Kntybus®) L. Cichorei (fg. 558). 
Deze plant is min of meer stijf behaard. De wortel is spilvormig en 

draagt vele hoofden. De stengels zijn rechtopstaand, roedevormig vertakt, 
met takken, die min of meer ruw behaard zijn of bijna onbehaard zijn 
evenals de bladen. De onderste bladen zijn bochtig vinspletig met een 
groote, spitse topslip, de bovenste zijn lancetvormig, aan den voet ver- 
breed, half stengelomvattend, die in de bloeiwijze zittend zijn zeer klein. 

De hoofdjes vormen samen een tros. Zij staan in de bovenste blad- 
oksels alleen, doch in die der lagere bladen 2-3 bijeen, waarvan het 

eindelingsche langgesteeld is, terwijl de zijdelingsche zittend zijn. De 

1) Grieksche naam voor de plant kichorè, beteekenis hiervan niet zeker bekend. 
2) Intybus —= cichorei. 



AA2 — COMPOSITAE. — FAMILIE 100. 

buitenste omwindselbladen zijn eirond-lancetvormig, spits, de binnenste 
lijn-lancetvormig, stomp, alle zijn klierachtig gewimperd. De bloemen zijn 

alle tweeslachtig en hebben een vrij groote, 5-tandige, 
lichtblauwe, witte, soms (doch zelden) rose bloem- 
kroon. De kelkzoom bestaat uit stompe schubben en 
is vele malen korter dan de vrucht (fig. 558). 1,5 dM- 
12 M. 2. Juli, Augustus, soms tot Herfst. 

Voorkomen in Europa en in Nederland en gebruik. 
De plant komt in geheel Europa aan wegen en dijken 
voor en is bij ons vrij algemeen, doch bijna uitsluitend 
op klei- en lössgrond. 

De wortel wordt geroost en gemalen en dient als 
Surrogaat voor koffie. De gebleekte jonge bladen 
worden als salade gegeten: witlof. 

Volksnamen. De naam cichorei met allerlei variaties 
wordt het meest gebruikt, verder witlof, lof en molsla, op Overflakkee 

spreekt men van kaartjesbloem en van korenbloem, op Walcheren van 

hupaardje en Brusselsche kooltjes, in Zuid-Limburg van Brusselsche suikerij, 
in Zuid-Holland en Zeeuwsch-Vlaanderen van Brusselsch lof, in Zeeland 
van bittere pee. 

Cichorium Intybus 

Fig. 558. 

C. Endivia!) L. Andijvie. 
Deze plant is vrij kaal. De onderste en middelste bladen zijn langwerpig, bochtig ge- 

tand, de bovenste eirond en omvatten den stengel met een hartvormigen voet. 

De bloemen zijn lichtblauw. De kelkzoom is 4-maal korter dan de vrucht. Overigens 

komt de plant veel met C. Intybus overeen. 5-15 dM. © en ©O. Juli, Augustus. 

Voorkomen. De plant is inheemsch in Egypte, doch wordt bij ons veel gekweekt als 

salade en als groente. Zij is bij Haarlem en Leeuwarden verwilderd gevonden. 

Volksnamen. Het meest wordt de plant andijvie genoemd, in Zeeuwsch-Vlaanderen heet 
zij bittere pee. 

48. _Lampsána®) Trn. 

L. commúnis®) L. Akkerkool (fig. 559). 
Deze plant is beneden behaard, naar boven kaal. Zij heeft een spilvor- 

migen penwortel €n een-rechtopstaanden, vertak- 

ten, beneden bebladerden stengel met schuin uitstaande 
takken. De bladen zijn zacht, weinig of dichter be- 
haard, ongelijk verwijderd getand. De onderste zijn 
liervormig: vindeelig met zeer groote rondachtig-eironde 
topslip, de hoogere zijn langwerpig-lancetvormig, 
spits, de bovenste zeer klein. 

De hoofdjes zijn klein, armbloemig, zitten op dunne 
naakte stelen en vormen samen een losse pluim. Het 
omhulsel is eirond, glad en bestaat uit 8-10 lijnvor- 
mig-langwerpige, spitse blaadjes, terwijl er aan den 
voet vaak nog eenige kleine schubbetjes zitten. De 
algemeene bloembodem is zonder strooschubben. De 
bloemen zijn lintvormig, bleekgeel, meest 3-tandig. 

De vruchtjes zijn ongeveer 41, mM lang, eirond, samengedrukt, glad, zeer 

Lampsana communis 

Fig. 559. 

1) Italiaansche naam der plant, uit Intybus ontstaan. 2) van het Grieksche 
la(m)psanè, een bij de Ouden bekende moesplant, die zacht purgeerend werkte. Het woord 

staat in verband met lapadzoo: purgeeren. 5) communis — gewoon. 
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lijn overlangs gestreept met nauwelijks uitstekende kelkzoom. 3-12 dM. 
OQ. Juni—Augustus, soms tot Herfst. 

De plant is van Lactuca muralis door het bijna ontbreken der haarkroon 
te onderscheiden. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in geheel Europa 
op bebouwde en onbebouwde plaatsen voor. Bij ons is zij op allerlei 
gronden algemeen. 

49. Arnóseris ') Gaertn. 

A. minima®) Lk. (A. pusilla”) Gaertn., Lampsána mínima L.). Korensla 
(fig. 560). 

Deze plant is weinig behaard. Zij heeft een penwortel, waaruit een 
wortelroset van bladen komt en tal van rechtop- 

staande, niet bebladerde stengels, die aan den voet 
roodbruin zijn. De bladen zijn langwerpig-spatel- 
vormig, min of meer gezaagd-getand, gewimperd, 
aan den voet versmald. 

De stengels zijn onvertakt met 1 hoofdje aan den top 
of hebben 1-2 aan den voet bruinroode takken, die 

ieder een hoofdje dragen. Aan den voet der takjes 
zit een klein schutblaadje. Vlak onder het hoofdje 
is de stengel knotsvormig verdikt, hol. De hoofdjes 
zijn klein. Het omwindsel bestaat uit 1 rij van 

Re eirond-lancetvormige, iets gekartelde, toegespitste, 
Asen verspreid kort behaarde blaadjes, terwijl aan den 

voet er van vaak kleine schubbetjes zitten. De 

algemeene bloembodem draagt geen strooschubben. De bloemen zijn goud- 

geel. De vruchten (fig. 560) zijn zeer klein, ongeveer 1%, mM lang, om- 
gekeerd-eirond, sterk geribd, iets ruw, met een kort, vliezig 5-kantig randje. 
Het omwindsel van het vruchthoofdje is ten slotte bolrond, met sterk 
samengetrokken blaadjes met een sterke, witte rugnerf. 6-27 cM. ©. 
Juni — September. 

De plant groeit gewoonlijk in gezelschap van Hypochoeris glabra, waar- 
van zij zich, behalve door het ontbreken van de haarkroon en de beneden 
roode stengels, ook onderscheidt door de knotsvormige stelen der hoofdjes. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in bijna geheel 
Europa, vooral in Midden-Europa in bouwland voor. Zij is bij ons alge- 
meen, het meest op zandgrond. 

50. Thríncia®) Roth. 

T. hirta®) Roth. Thrincia (fig. 561). 
De plant heeft een korten, als afgebeten wortelstok met draadvormige 

wortels. Daaruit komt een wortelroset van bladen en een of meer opstij- 
gende, ongedeelde stengels, die vooral beneden meest verspreid stijf behaard 
zijn. De bladen zijn lijnvormig-langwerpig, steelachtig versmald, getand 
tot bochtig vinspletig, met aan den top gegatffelde haren bezet. 

1) van het Grieksche arên: lam en seris: een soort andijvie. 2) minima — kleinste. 

3) pusilla = dwergachtig. t) van het Grieksche thringhos: muurkrans of kanteel, om 

de kleine schubbetjes op de buitenste vruchtjes. 5) hirta —= kortharig. 
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De hoofdjes zijn alleenstaand, eindelings, vrij groot, voor het opengaan 
overhangend. De omwindselbladen liggen dakpansgewijze, zijn 6-12 in 

getal, langwerpig-lancetvormig, stomp, zwart ge- 
rand met een witachtigen zoom, kaal of stijf behaard. 
Zij sluiten na den bloei de randstandige vruchten 
in. De algemeene bloembodem is kaal of iets 
franjeachtig. De bloemkronen zijn goudgeel, lint- 
vormig, S5-tandig, de buitenste hebben van onderen 
een blauwgrijze of roodachtige streep. De vruchten 
(fig. 561) zijn in het bovenste vierde deel versmald 
en hebben een vulwitte, gevederde haarkroon, 
waarvan de haren aan den voet verbreed zijn. 
Ten slotte vallen de veertjes af. De buitenste 
vruchten hebben een kroontje van kleine, vliezige 

Thrincia hirta 
Fig. 561. schubben, de binnenste zijn gestreept. 2,5-22 cM. 

U. Juli—November. 
De plant onderscheidt zich van de Leontodon- en Hypochoerissoorten, 

afgezien van het kroontje op de randstandige vruchten door de blauwgrijze 
strepen der randbloemen en het zwartgerande omwindsel. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in Midden- 
Europa in droge weiden en aan wegen voor. Bij ons is zij vrij algemeen, 

vooral op zandgrond. 

Volksnaam. De naam leeuwetand wordt in West-Friesland en in de 

Duinstreek gebruikt. 

5l. Leóntodon!) L. Leeuwentand. 

Omwindsel dakpansgewijze liggend, meest witachtig gerand. Algemeene 
bloembodem kaal of iets franjeachtig. Vrucht gestreept, naar boven min 

of meer versmald. Haarkroon van alle vruchten gevind met Elijvende vin- 

takjes, uit vuilwitte haren bestaand. 

Bladen in een wortelroset. 

Biologische bijzonderheden. De linten van de bloemkronen gaan des 
morgens naar alle zijden uitstaan en buigen zich des avonds naar binnen 

en, evenals de linten, ziet men ook de buizen der helmknopjes en de stijlen 
des morgens iets naar den omtrek van het hoofdje gebogen, terwijl zij des 
avonds opgericht en dichter bij elkaar staan. Ten slotte raken zij elkaar 
aan en daar de ontwikkeling der bloemen in het hoofdje van buiten naar 
binnen voortgaat en de bloemen protrandisch zijn, zijn dus de stempels der 
buitenste bloemen geschikt om stuifmeel op te nemen, als de binnenste dit 
nog hebben en zoo komt het bij deze aanraking van zelf tot kruisbestuiving 
op hetzelfde hoofdje (geitonogamie). Daar de linten der binnenste bloemen 
korter zijn dan die der buitenste, is de aanraking der geslachtsdeelen 

mogelijk. 
Behalve deze geitonogamie is ook zelfbestuiving (autogamie) mogelijk. 

Bij het sluiten der hoofdjes tegen den avond toch richten de linten der 
buitenste bloemen zich op en leggen zich met hunne binnenzijde tegen het 
stuifmeel, dat dien dag uit den koker der helmknopjes is geschoven. Hier 

1) van het Grieksche leon: leeuw en odons: tand, naar de puntige slippen van den 

bladrand. 
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blijft het gedurende de 2 volgende dagen kleven en daar in dien tijd het 

lint nog een paar mM is gegroeid, komt het stuifmeel ook hooger te liggen. 
Intusschen is uit den meeldraadkoker de stijl te voor- n 
schijn gekomen en staan nu de stempeloppervlakten 
op de hoogte van dit stuifmeel. Sluiten zich nu des 
avonds de hoofdjes, dan komt dat stuifmeel met die 
stempelvlakten in aanraking en heeft dus zelfbestuiving 
plaats. Dit geschiedt vooral aan de randbloemen, ter- 
wijl, zooals wij zagen, de middelste bloemen meer voor 

geitonogamie zijn ingericht. Natuurlijk kan ook kruis- 
bestuiving door insecten plaats hebben, daar deze 
zoowel het stuiimeel, dat op den koker der helmknopjes 
komt te liggen, als dat hetwelk aan den stijlborstel zit 
(fig. 562), kunnen weghalen en overbrengen op de 
stempels van oudere bloemen. 

Alles wat hier over autogamie, geitonogamie en 
kruisbestuiving door insecten gezegd is, geldt ook voor 
de geslachten Tragopogon, Scorzonera, Taraxacum, 
Crepis, Hieracium e. a. 

Stijltakken van Leontodon 
autumnalis. 

Fig. 562. 

a veegharen, b stem- 
pelpapillen, cstuifmeel- 
korrels. 

Tabel tot het determineeren der soorten van het 

geslacht Leontodon. 

A. Borstels der haarkroon alle geveerd, aan den ondersten voet 

gezaagd. Stelen der hoofdjes onder deze verdikt, met schut- 

blaadjes bezet. Hoofdjes voor het opengaan rechtopstaand …. L, autumnalis blz. 445. 

B. Buitenste borstels der haarkroon kort, alleen ruw, de binnenste aan den voet sterk 

verbreed. Stengel onvertakt, met 1 hoofdje, onder het, voor het opengaan knikkende, 
hoofdje iets verdikt. Bladen aan weerszijden met gaffel- en sterharen. 

L. hastilis a. hispidus blz. 446. 

Volksnaam. In Noord-Limburg heet dit geslacht hondsbloem. 

L. autumnális!) L. (Apárgia ®) autumnális Willd). Herfstleeuwentand 
(fig. 563). 

Deze plant is onbehaard of met weinige enkel- 
voudige haren bezet. Zij heeft een korten, als af- 
gebeten wortelstok, waaruit gewoonlijk vele stengels 
komen, die rechtopstaand, meest vertakt en bijna 
naakt zijn. De wortelbladen zijn langwerpig-lan- 
cetvormig, steelachtig versmald, zelfs bochtig vin- 
spletig met lancet- of lijnvormige slippen , onbehaard 
of weinig behaard. De hoogere bladen zijn lijn- 
vormig en gaafrandig. 

De hoofdjes zijn vrij groot, voor den bloeitijd 
opgericht, alleenstaand aan de toppen van de sten- 
gels en der takken. De hoofdjesstelen zijn onder 
de hoofdjes verdikt en met schutblaadjes bezet. 
Het omwindsel is meest iets behaard, de blaadjes zijn lijn-lancetvormig, 
spits. De bloemen zijn goudgeel, de buitenste van onderen vaak met een 
roodachtige streep. De vruchten (fig. 563) zijn bruin, glanzend, dwars ge- 
rimpeld, naar den top versmald, zij dragen een rosachtig witte, veder- 

Leontodon autumnalis 

Fig. 563. 

1) autumnalis —= herfst. 2) van apo: ver en argia: feest. Waarmee deze afleiding 

in verband staat, is onbekend. 
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achtige, uit een rij van haren bestaande haarkroon. De haren zijn aan den 
voet een weinig verbreed. 7-45 cM. 2. Juli—October. 

De soort is van alle er op gelijkende planten te onderscheiden door de 
onder de hoofdjes verdikte, met schutbladen bezette bloemstengels. 

Áls variëteiten komen voor: 

4. praténsis') Koch. Stelen der hoofdjes en omwindsels donkerbruin 
behaard. 

7 uniflóra®) v. d. Bosch. Slechts 1 hoofdje dragend. 
Voorkomen tn Europa en in Nederland. De soort komt in Midden- en 

Noord-Europa in weilanden, aan dijken en wegen en op grazige plaatsen 
voor. Zij is bij ons algemeen, behalve op lössgrond. De var. 4. is zeld- 
zaam, de var. 7. alleen op Rozenburg gevonden. 

Volksnamen. De namen hondebloem en paardebloem zijn vrij algemeen 
in gebruik, in Friesland ook veulenbloem, in de Graafschap Zutphen leeuwe- 
tand, daar en in West-Friesland late hondebloem, in West-Friesland 

ook zevenbloem, in Waterland armoedsbloem, augustusbloem, etgroen- 

bloem, heenbloem en melkbloem, in Utrecht kleine paardebloem, in het 

Land van Hulst pissebloem. 

L. hastilis®) L. (Apárgia híspida*) Wild). Ruige leeuwentand 
(fig. 564). 

Deze plant is min of meer met gaffelvormige haren bezet. Zij heeft een 

als afgebeten wortelstok, waaruit een roset van 
langwerpige tot omgekeerd lancetvormige, steel 
achtig versmalde, bochtig getande wortelbladen 
komt en verder eenige ongedeelde stengels, die 
een hoofdje dragen en onder het tamelijk groote, 
voor den bloeitijd knikkende hoofdje iets verdikt 
zijn, terwijl zij geen bladen, hoogstens enkele 
schutblaadjes dragen. Het omwindsel is kaal of 
ruw behaard en bestaat uit lancetvormige blaadjes. 
De bloemkronen zijn donker goudgeel. De vruch- 
tjes zijn dwars gerimpeld en dragen een rosach- 
tige haarkroon van gevinde haren, die even lang 

ore als of langer dan de vrucht zijn. De buitenste 
Fig. 564. haren zijn duidelijk getand. 15-30 cM. X. Juni— 

Herfst. 
Alleen de hoofdvorm z. hispidus“) L. (L. hastílis z. vulgáris®) Koch.) met 

bladen, die aan weerszijden gaffel- of sterharen dragen, is bij ons gevonden. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in geheel Europa 
aan wegen en op grazige plaatsen voor. Bij ons is zij in Limburg alge- 
meen en ook op verscheiden plaatsen om Nijmegen gevonden, verder bij 
Apeldoorn, Arnhem, Rheden, Bergen op Zoom, Boxmeer, Olst en Heerewaarden. 

de. Pieris) Te 

P. hieracioides®) L. Bitterkruid (fig. 565). 
Deze plant is beneden dicht, naar boven verspreid, met ten deele van 

1) pratensis — weide. 2) uniflora —= eenbloemig. 3) hastilis = spies. 

4) hispida(-us) — stijfharig. 5) vulgaris —= gewoon. 6) van het Grieksche 
pikros: bitter, omdat de plant bitter smaakt. 1) hieracioides — havikskruidachtig. 
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weerhaken voorziene, afstaande, stijve haren bezet. De stengel is rechtop- 
staand, bebladerd, uitstaand vertakt. De bladen zijn langwerpig-lancet- 
vormig, verwijderd tot bochtig getand. De middelste stengelbladen zijn 

aan den voet afgeknot of iets pijlvormig, de bovenste 
zijn lijn-lancetvormig, half stengelomvattend. 

De hoofdjes zijn vrij groot, vrij kort gesteeld en 
staan scherm-pluimvormig vereenigd. Het omwindsel 
is dubbel, de binnenste blaadjes zijn even lang, lan- 

cetvormig, stomp, met stijf behaarde middenstreep, 
aan den rand kaal, donkergoen, bij de vrucht vaak 
verhard, de buitenste zijn kleiner, afstaand of terug- 

geslagen en liggen dakpansgewijze. De algemeene 
bloembodem is zonder franje. De bloemen zijn goud- 
geel, de buitenste van buiten vaak wat rood. De 

vruchten (fig. 565) zijn circa 4 mM lang, gestreept, tete In 
dwars gerimpeld, naar boven geleidelijk versmald of Fig. 565. 

onder de haarkroon samengesnoerd, zwak gekromd 
met sneeuwwitte haarkroon, die uit een rij geveerde borstels bestaat, ter- 
wijl daarbuiten nog een krans van ruwe haren zit, die aan den voet tot 
een 5-zijdigen ring zijn verbonden en met dezen afvallen. 3-9 dM. OO. 

Juli— September. 
Deze soort onderscheidt zich van er op gelijkende door de stijfborstelige 

bekleeding. 
De variëteit £. crepoides') Sauter. (Pícris pyrenaíca®) L.) (fig. 566) heeft 

een zachtere beharing, grootere, vaak slechts 
weinige hoofdjes en omwindsels vaak tot 15 mM 
lang, terwijl de bladen breeder, tamelijk vlak, 

zwak getand zijn en de middelste en bovenste 
langwerpig-eirond, lang toegespitst en met bijna 
hartvormigen voet den stengel omvatten. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De 
soort komt in Midden- en Zuid-Europa aan 
kanten van bouwlanden en wegen en op be- 
groeide plaatsen voor. Zij is bij ons vrij alge- 
meen in zandstreken, ook in de duinen. De 

var. is alleen bij Waalsdorp gevonden. 
Picris hieracioides 

Volksnaam. In Friesland heet de plant foaltsje- 2 P- crepoides 

bloem. Fig. 566. 

53. Helmínthia *) Juss. 

H. echioides*) Gaerta. Dubbelkelk (fig. 567). 
Deze plant is met stijve, enkelvoudige of met weerhaken voorziene 

borstels of haren bezet, dus zeer ruw. De stengel is rechtopstaand, ver- 
takt. De bladen zijn langwerpig tot langwerpig-lancetvormig, gaafrandig of 

verwijderd getand, de onderste zijn gesteeld, de stengelbladen met hart- 

vormigen voet stengelomvattend. Zij zijn stijf, van boven lichtgroen en 

glanzend, van onderen lichter. 

1) crepoides = crepisachtig. 2) pyrenaica — Pyreneesch. 3) van het Grieksche 
helminthion : wormpje, naar den vorm der vruchtjes. 4) echioides — stekelachtig. 
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De hoofdjes zijn vrij groot, zij staan aan den top van den stengel en 
der takken alleen en zijn tot een losse, schermvormige pluim vereenigd. 

De stengels zijn onder de bloemhoofdjes iets verdikt. 
Het omwindsel is dubbel, de buitenste omwindsel- 
bladen zijn 3-5 in getal, groot, hartvormig-eirond, 
rechtopstaand met een stekende naald, stijf behaard, 

borstelig gewimperd, de binnenste, 8 in getal, zijn 
iets langer en bestaan uit even lange lijn-lancetvormige, 
stijf behaarde, genaalde, bij de vrucht vaak verharde 
blaadjes. De algemeene bloembodem is franjeachtig. 
De bloemkronen zijn goudgeel. De vrucht is gekromd, 
iets samengedrukt, min of meer naar boven versmald, 

boven afgerond, dwars gerimpeld, geel- of roodachtig, 
plotseling in een dunnen snavel versmald, die even 

Helminthia echtoldes lang is als de vrucht. De: haarkroon. (fig WeGm 
Foren sneeuwwit en bestaat uit geveerde borstels, zij valt 

met het bovenste deel van den snavel af. Aan de randvruchten zijn de 
haren korter dan bij de andere. 3-6 dM. ©. Juli—September. 

Van Picris hieracioides is de plant gemakkelijk te onderscheiden door de 
aanliggende, hartvormige, buitenste omwindselbladen. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in Zuid- en West- 
Europa aan dijken, wegen en akkerkanten voor. Zij is bij ons vrij veel 
op Walcheren, Noord- en Zuid-Beveland en in Zeeuwsch-Vlaanderen aan- 

getroffen en verder ook op Voorne, bij Haarlem, Gulpen en op den Sint- 

Pietersberg. Dat de plant bij ons alleen zou zijn aangevoerd, is niet 
waarschijnlijk. 

54. Tragopógon') Trn. Boksbaard. 

Omwindselbladen 8-12, in een rij staand, aan den voet iets vergroeid, 
lijn-lancetvormig, toegespitst, bij rijpheid der vrucht teruggeslagen. Alge- 
meene bloembodem kaal. Haren der haarkroon gevind, 5 langer, aan den 
top alleen ruw. Vruchten bijna ecylindrisch of spilvormig, lang versmald 
in een dunnen snavel, met min of meer ruwe ribben. 

Hoofdjes langgesteeld, alleenstaand, vrij groot. Bladen ongedeeld, gras- 
achtig. Stengel vertakt. 

Onze soorten meest kaal, alleen aan den voet der hoofdjes en vaak ook 
der bladen iets zacht behaard. 

Biologische bijzonderheden. De bloemen zijn alleen des morgens open. 
Bij het sluiten worden de stempels der bloemen, die aan den omtrek liggen, 
gedrukt tegen het stuifmeel, dat uit de kokertjes der middelste is gekomen. 

Verder geldt voor dit geslacht ook dat, wat bij Leontodon is opgemerkt 
omtrent auto- en geitonogamie. 

Een bijzonderheid mag hier niet onvermeld blijven. De bloemen staan 
in ieder hoofdje zoo, dat de bloemen in iederen kring gelegen met elkaar 

in stand afwisselen, zoodat dus een bloem van den buitensten kring juist 
tusschen 2 van den volgenden ligt. Sluit zich nu het hoofdje, dan wordt 
de eene stempeltak van de buitenste bloem, die naar rechts uitstaat, tegen 

1) van het Grieksche tragos: bok, en pôgôn: baard, hetgeen slaat op het grofharige 

vruchtpluis. 
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het stuifmeel der rechts liggende bloem van de tweede rij gedrukt en de 
linksche tegen dat in de linksche bloem, zoodat beide bestoven worden. 

Terwijl de bloemhoofdjes over dag rechtopstaan, zijn zij des nachts door 

buiging der stelen naar beneden gekeerd. 

Tabel tot het determineeren der soorten van het geslacht Tragopogon. 

A. Stelen der hoofdjes naar boven knotsvormig verdikt, hol. Omwindsel even lang als of 

langer dan de bloemen. Oppervlakte van het bloeiende hoofdje vlak. Randstandige 

vruchten met kleine knobbels, langer dan de snavel . . . . T, porrifolius blz. 449. 

_B. Stelen der hoofdjes even dik blijvend, alleen onder het hoofdje iets verdikt. Omwind- 
selbladen even lang als de bloemen. Vrucht met kleine knobbels, de randstandige 

even lang als of langer dan de draadvormige snavel . . . . . T. pratensis blz. 450. 

Volksnamen. De naam boksbaard is algemeen in gebruik, in Salland 
spreekt men van zoete kannetjes. 

T. porrifólius®) L. Wilde schorseneer (fig. 568). 
Deze plant heeft een vleezigen, spilvormigen wortel en een rechtopstaanden, 

kalen, al of niet vertakten stengel. De bladen zijn 
lijn- lancetvormig, rechtopstaand, half stengelom- 

vattend. 
De bloemhoofdjes staan op stelen, die onder het 

hoofdje geleidelijk verdikt zijn. Het omwindsel 
bestaat uit 8 blaadjes, die in den bloeitijd terug- 
geslagen zijn en even lang als of langer zijn dan 
de bloemen. De oppervlakte van het bloeiende 
hoofdje is vlak. De bloemkronen zijn violet. De 
randstandige vruchten zijn kleinknobbelig, in den 
naar boven gladden snavel plotseling toegespitst. 

Deze is langer dan de vrucht (fig. 568). De mid- 
delste vruchten zijn glad. 6-12 dM. OO. Juni, Juli. Tragopogon porrifolius 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant ne 
groeit in Zuid-Europa, doch zij wordt om den eetbaren wortel gekweekt en 

is bij ons langs wegen en akkerkanten, echter vrij zeldzaam, verwilderd. 

Volksnaam. Op Walcheren heet de plant wilde schorseneer. 

T. pratènsis®} L. Gele morgenster (fig. 569). 
Deze plant heeft een spilvormigen, vleezigen, melkgevenden wortel. De 

stengel is rechtopstaand, bebladerd, al of niet ver- 
takt, glad. De bladen zijn uit een breeden voet IRON A Ni Gij 

\ 
NN 

geleidelijk versmald, lijnvormig, meest rechtopstaand. 

De hoofdjes zijn groot en staan op lange stelen, 
die niet of aan den top zwak verdikt zijn. Zij zijn 
omgeven door 8 omwindselbladen, die evenlang zijn 
als de bloemen en boven den voet overdwars zijn 
ingesnoerd. De bloemkronen zijn goudgeel, 5-tandig. 
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De helmknopjes zijn donkerbruin. De vruchten zijn NN NN 
kleinknobbelig, de randstandige zijn even lang als \y | \ 
of langer dan de draadvormige snavel (lig. 569). 3-6 | | S 

dM. OO. Mei—Juli. Tragopogon pratensis 

Als variëteiten moeten genoemd worden: Fig. 569. 
8. minor?) Fr. (T. mínor Fr.). Bladen smal lijnvormig, slap, neer- 

hangend. Omwindselbladen dubbel zoo lang als de bloemen. 

1) porrifolius — preibladig. 2) pratensis — weide. 3) minor — klein. 

HEUKELS, Flora. II. ee 
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y. orientdlis!) L. (T. orientális L.). Hoofdjes grooter. Omwindsel- 
bladen korter dan de bloemen. Bloemkroon donker goudgeel. Cylinder der 
helmknopjes goudgeel, bruin gestreept. Randstandige vruchten kortstekelig, 
bijna dubbel zoo lang als hun snavel. Zoowel bij den hoofdvorm als bij 
den vorm 7. komt de vorm tórtilis ?) voor, met gegolfde, slappe, aan den 

top gedraaide bladen. 

Biologische bijzonderheid. De bloemen zijn alleen in den voormiddag 
open en bij 7. meest iets langer dan bij den grondvorm. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De soort komt in geheel Europa 
langs wegen, aan dijken, op grazige plaatsen en in weilanden voor en is 

bij ons algemeen. De var. @. is zeldzaam, de var. 7. bij Zutphen, Utrecht, 
Sleeuwijk, Loevestein, Scheveningen, Arnhem en Oudenbosch (?) gevonden. 

De vorm tortilis is bij Coevorden, Deventer, Amsterdam, Overveen en 

Apeldoorn gevonden. 

Volksnamen. Aan den Zoom der Veluwe heet de plant suikerjentjes, op 
Walcheren wilde schorseneer en salzefi. 

55. Seorzonéra®) Trn. 

S. hispänica®) L. Schorseneer (fig. 570). 
Deze soort heeft een dikken, vleezigen penwortel, die boven bedekt is met de vezelige 

overblijfsels der wortelbladen van het vorige jaar. De stengel 
is rechtopstaand, vertakt, iets wollig, is beneden iets dichter 

bebladerd, bevat wit melksap en draagt l of meer hoofdjes. 
De bladen zijn ongedeeld, overlangs geaderd, langwerpig tot 

lijnvormig, toegespitst. De stengelbladen omvatten den stengel. 

De hoofdjes zijn vrij groot, alleenstaand. Het omwindsel is 

kaal of iets wollig, vooral aan den voet, half zoo lang als de 

bloemen. De omwindselbladen liggen dakpansgewijze en zijn 

vrij, de buitenste zijn eirond, de binnenste eirond-lancetvor- 
mig, alle zijn spits. De algemeene bloembodem is naakt. 

De bloemkronen zijn citroengeel en rieken aangenaam naar 

vanille. Haar lint is iets langer dan de tamelijk kale buis. 

De vruchten (fig. 570) zijn naar boven iets versmald, over- 

langs geribd, niet of nauwelijks gesnaveld, zij hebben aan 

den voet bij de inplantingsplaats een knobbel. De ribben der 

randstandige vruchten zijn korrelig. 6-12 dM. 2%. Mei—Juli. 

Vormen zijn: 

a. denticuláta5) Lmk. Bladen eirond tot langwerpig-lancetvormig, gaafrandig of stomp 

getand, tot 5 cM breed. 

Pp. glastifólia®) Willd. Bladen lancet- tot lijn-lancetvormig, tot 13 mM breed. 

y. asphodeloides®) Wallr. Bladen lijnvormig. 

Biologische bijzonderheid. Zie bij Leontodon over kruisbestuiving, geitonogamie en 

autogamie. 

Voorkomen ín Europa en in Nederland. De soort komt in Midden- en Zuid-Europa in 

bosschen en droge weiden voor. De vorm a. wordt gekweekt om den wortel, die als 

groente gebruikt wordt en is op enkele plaatsen verwilderd. De variëteiten f. en y. groeien 

op eenige plaatsen op de Veluwe door elkaar. 

Volksnamen. De naam schorseneer met allerlei variaties is het meest algemeen. In 

Utrecht en op Tholen spreekt men van dooie vingers, te Rotterdam van neroos. 

Scorzonera hispanica 

Fig. 570. 

1) orientalis —= Oostersch. 2) tortilis — gedraaid. 3) De plant heet in het 

Spaansch escorzonera, afgeleid van escorzon of escuerzo: een giftige slang of hagedis, 

tegen wier beet de wortel als geneeskrachtig gold. De Italiaansche afleiding van scorza 

nera: zwarte schors past wel op den wortel, maar is toch minder waarschijnlijk. 

4) hispanica —= Spaansch. 5) denticulata = fijn getand. 6) glastifolia = glas- 

bladig. 1) asphodeloides — asphodelusachtig. 
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56. Hypochoéris !) L. Biggenkruid. 

Omwindselbladen zeer ongelijk, dakpansgewijze liggend. Strooschubben 

lijnvormig, spits, zilverachtig, afvallend. Vruchtjes ín een dunnen snavel 
versmald, soms de buitenste zonder snavel. 

Hoofdjes voor den bloei rechtopstaand. Bladen grootendeels in een 
wortelroset, waaruit verscheiden vertakte bloemstengels komen. 

Biologische bijzonderheid. Zie bij Leontodon over kruisbestuiving, geitono- 
gamie en autogamie. 

Tabel tot het determineeren der soorten van het geslacht Hypochoeris. 

A. Haarkroon dubbel. Buitenste haren alleen getand, korter, de binnenste geveerd. 

a. Binnenste omwindselbladen even lang als de bloemen. Randstandige vruchten 
ZONTERSSTAVEI 5e nt at ER labra ZA 

b. Alle omwindselbladen korter dan de bloemen. Alle vruchten gesnaveld. 
H. radicata blz. 451. 

B. Haarkroon slechts uit een rij geveerde borstels bestaand. - Buitenste omwindselbladen 

lancetvormig, de binnenste lijn-lancetvormig, naar boven geelachtig viltig gerand. 

H. maculata blz. 452. 

H. glábra?) L. Glad biggenkruid (fig. 571). 
Deze plant is meest kaal. Zij heeft een spilvormigen, dunnen penwortel, 

waaruit vele rechtopstaande of opstijgende, al 
of niet vertakte stengels komen, die met weinige 
kleine, lancetvormige bladen bezet is of geen 
bladen draagt. De wortelbladen zijn lancetvor- 
mig, steelachtig versmald, bochtig getand met 
spitse tanden. 

De hoofdjes zijn tijdens den bloeitijd klein en 
zitten op iets verdikte, met enkele schutblaadjes 
bezette stelen. De omwindselbladen zijn lang- 
werpig tot lancetvormig, aanliggend, vliezig ge- 
rand, aan den top zwartpurper, de binnenste 
zijn even lang als de bloemen. De bloemkronen | 
zijn licht goudgeel, 5-tandig. De middelste Hypochoeris glabra 

vruchten (fig. 571) zijn in een snavel versmald, Fiel 
soms ook de randstandige. De vruchten zijn bruin, met verheven, in rijen 

liggende puntjes en zijn borstelig. 7-30 cM. ©. Juni—September. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in geheel Europa 
op bouwland en langs wegen voor en is bij ons vrij algemeen, vooral_op 
zandgrond en in de duinen. 

H. radicáta®) L. Biggenkruid (fig. 572). 
Deze plant heeft een dikken wortel, die dikke vezels draagt en 1 of meer 

rechtopstaande of opstijgende, niet of weinig vertakte stengels, die geen 
bladen, doch enkele borstelvormige schutblaadjes dragen. Alle bladen zijn 
dus wortelstandig, zijn lancetvormig, steelachtig versmald, bochtig getand 

met stompe tanden en met verspreide borstels bezet. 

1) van het Grieksche hypo: zoogend dier en choiros: big, om het melksap. 

2) glabra —= glad. 5) radicata — sterkwortelig. 

205 
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De hoofdjes zijn vrij groot en staan op nauwelijks verdikte stelen. De 
omwindselbladen zijn lancetvormig, donkergroen, op de gekielde nerven 

dikwijls borstelig, aanliggend, alle zijn korter dan de 
bloemen. De bloembodem is bezet met lintvormige 
strooschubben met gelen top. De bloemkronen zijn 
donker goudgeel, de buitenste van buiten donker 
blauwgrijs, 5-tandig. De vruchten zijn alle langge- 
snaveld, gegroefd, borstelig (fig. 572). 1,5-6 dM. 4. 
Juli—September. 

De plant onderscheidt zich van de er op gelijkende 
Leontodon autumnalis door de grijsgroene stengels, 
de meest veel grootere hoofdjes, de kleur der rand- 
bloemen, de niet verdikte bloemstelen en bij nauw- 

Hypochoeris radicata keuriger onderzoek ook door de strooschubben. 

ies Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant 
komt in bijna geheel Europa voor op grasvelden, aan dijken en wegen en 

is op allerlei gronden algemeen. 

H. maculáta!) L. (Achyróphorus?) maculátus Scop.). Gevlekt biggenkruid (fig. 573). 

Deze plant heeft een dikken, vertikalen wortelstok en een rechtopstaanden, enkelvoudigen 
of tot 3 hoofdjes dragenden stengel met meest een gewoon blad 

dicht bij den voet en verder verscheiden borstelvormige schut- 

blaadjes. De wortelbladen zijn langwerpig, spits, bochtig ge- 
tand, zeldzamer bijna bochtig vinspletig, zij zitten met een 

breeden voet, hebben meest een langwerpige, roodbruine vlek 

en zijn aan weerszijden dichtborstelig, aan. de middennerf 

beneden evenals aan den stengel en de omwindselbladen met 

witte, aan den voet donkerbruine borstels bezet. 

De hoofdjes zijn grooter dan bij H. radicata (3-4 cM breed) en 

staan op alleen aan den top verdikte stelen. De buitenste om- 

windselbladen zijn lancetvormig, aan den top afstaand, de binnenste 

lijn-lancetvormig (fig. 573), naar boven geelachtig viltig gerand, 
alle zijn naar boven zwart, korter dan de goudgele, welriekende 

Hypochoeris maculata bloemen. De algemeene bloembodem draagt lijn-lancetvormige, 

Fig. 513. lang toegespitste, fijn gewimperde strooschubben, die boven de 
haarkroon uitsteken. De vruchten zijn langgesnaveld (fig. 573). 

22-60 cM- 2%. Juni, Juli. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in Noord- en Midden-Europa in 

bosschen, op grazige plaatsen en op droge, steenachtige gronden voor. Zij is misschien 

bij ons bij Nijmegen en in de duinen gevonden. 

57. Taráxacum”) Juss. 

T. officinâle *) Web. (Leóntodon Taráxacum L.). Paardenbloem (fig. 574). 

Deze plant heeft een dikken, vertakten wortel met verscheiden hoofden. 

De stengel is hol, rechtopstaand, onbebladerd, dikwijls naar boven iets 

wollig en draagt slechts een hoofdje aan zijn top. De bladen staan in een 

wortelroset, zijn lancetvormig tot langwerpig-lancetvormig, in een aan den 

voet vaak weer breederen steel versmald, bochtig vinspletig, met rugwaarts 

gerichte, vaak getande slippen (schaafsgewijs ingesneden) of zeldzamer 

alleen getand of bijna gaafrandig, kaal of iets wollig behaard. 

1) maculata — gevlekt. 2) van achyron: strooschub en phoros: dragend, om de 

strooschubben op den bloembodem. 3) van het Grieksche taraxis, een oogziekte en 

akeomai: genezen, waarschijnlijk, omdat het melksap vroeger tegen die oogziekte werd 

aangewend. 4) officinale — geneeskrachtig. 
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Het hoofdje is groot met vele rijen van bloemen. Het omwindsel is 
langwerpig-klokvormig, de buitenste bladen er van zijn korter en vormen, 
doordat zij omgeslagen zijn, een buitenomwindsel. 
De algemeene bloembodem is naakt. De bloemkronen 

zijn licht- of goudgeel, de buitenste zijn van onderen 
vaak blauwgrijs gestreept. De vruchten (fig. 574) zijn 
lijnvormig-langwerpig, iets samengedrukt, cylindrisch, 

licht grijsbruin, naar boven breeder, geribd, langge- 
snaveld. De ribben der buitenste vruchten zijn van 
den voet af knobbelig-rimpelig, die der binnenste zijn 

aan den voet glad. Het witte deel van den snavel is 
langer dan de vrucht met het gekleurde deel van den 
snavel er bij. De haarkroon bestaat uit witte, onver- 
takte haren, die in vele rijen staan. 2,5-30 cM. U.  raraxacum officinale 

April —Herfst. Fig. 574. 
Vormen zijn: 
a. genuinum*) Koch. Omwindselbladen alle lijnvormig, de buitenste 

naar beneden gebogen. 
5. glaucéscens®) Rchb. Plant vaak blauwgroen. Buitenste omwindsel- 

bladen horizontaal afstaand, lancetvormig of, als de binnenste, lijnvormig. 

Groeit op droge plaatsen. 
b. corniculátum®) D.C. Binnenste omwindselbladen onder den top 

met een hoorntje of een aanzwelling. 
7. laevigátum *) D. C. Buitenste omwindselbladen eirond, afstaand. 

Groeit op droge plaatsen. 
d. paludósum®) Crép. Plant meest blauwgroen, vaak van onderen 

roodachtig. Buitenste omwindselbladen eirond, aangedrukt. 
a. palústre®) D. C. Binnenste omwindselbladen ongehoornd. Groeit 

in zure weiden en op natte, zilte gronden. 
Ll. eréctum*) Koch. Bladen bochtig vinspletig. 
2. salinum*) Koch. Bladen smal lancetvormig, niet of zwak getand. 

Biologische bijzonderheden. De bloemhoofdjes zijn bij regenachtig weer 
gesloten, doch ook bij zonnig weer zijn ze slechts een deel van den dag 
open. Welk deel dít is, is afhankelijk van den tijd van het jaar. 

Wat de bestuiving betreft, geldt ook hier weer het bij Leontodon gezegde. 
De nieuwste onderzoekingen schijnen het echter tot zekerheid te maken, 

dat bij Taraxacum geen bestuiving noodig is, om het eitje tot zaad te doen 
worden, ja zelfs vormt het stuifmeel, als het op den stempel komt, geen 
stuifmeelbuizen en zou daaruit volgen, dat bijna steeds of altijd deze zaad- 
vorming plaats heeft zonder bestuiving. 

Dit is zeer merkwaardig, daar eerstens bij de plant de bloeiwijze steeds 
flink opvalt, want b.v. in hoog gras op vochtigen bodem ontwikkelen zich 
de bloemstelen sterk in de lengte, zoodat de bloemen toch boven het gras 
uitsteken en ten tweede is er veel insectenbezoek op waargenomen. 

Ook de ontwikkeling der bladen is zeer uiteenloopend. Terwijl op zeer 
zonnige plaatsen op een weinig voedsel bevattenden grond de bladen vrij 

1) genuinum — echt. 2) glaucescens — zeegroenachtig. 3) corniculatum = 

gehoornd. 4) laevigatum — gepolijst. 5) paludosum = moeras. 6) palustre = 

moeras. 1) erectum == rechtopstaand. S) salinum — zee. 
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klein en zeer diep ingeneden zijn, hebben zij op meer vruchtbare en be- 
schaduwde plaatsen een zeer aanzienlijke grootte met weinig insnijdingen. 

Het melksap beschut de plant tegen slakkenvraat. 

Na den bloei gaat het omwindsel zich weer om het hoofdje leggen tot 
de vruchten rijp zijn. Wordt het dan droog weer, dan opent zich het 
omwindsel en de haartjes van het vruchtpluis gaan uit elkaar staan, terwijl 
ook de bloembodem zich sterker welft, waardoor het geheele hoofdje van 

vruchtjes bijna volledig den bolvorm aanneemt en nu worden de vruchtjes 
met het pluis door den wind medegevoerd. Is het echter regenachtig weer 
of is er geen wind, dan blijft het vruchthoofdje gesloten. 
Komen de vruchtjes, die door den wind zijn meegevoerd, op den bodem 

terecht, dan is dat steeds het geval met het spitse ondereind, want het 
vruchtpluis werkt als een valscherm en bleef dus boven bij het zweven in 
de lucht. Komt er nu een windstoot, waardoor het pluis heen en weer 
gaat, dan wordt eenvoudig de opening in den bodem breeder en dieper 

gemaakt, doch het zich eens in den bodem bevindende deel gaat er niet 
gemakkelijk weer uit, daar de knobbeltjes eenigszins als weerhaakjes naar 
boven zijn gericht en het uitrukken beletten. Zelfs wordt op deze wijze 
het vruchtje geleidelijk dieper in den bodem gewerkt. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De soort komt in geheel Europa 
in weiden, aan kanten van wegen en op onbebouwde plaatsen overal voor. 
De vorm a. is bij ons algemeen, de vorm @.b. is vrij zeldzaam en komt 

het meest in de duinen voor, de vorm 7. is gevonden in de Domburgsche 

manteling, de vormen ò.a. 1 en 2 zijn beide zeldzaam. 
De jonge, bittere uitspruitsels, die zich in molshoopen ontwikkelen of 

kunstmatig onder de aarde worden aangekweekt, worden als molsla gegeten. 

Volksnamen. De namen paardenbloem en molsla zijn het meest algemeen 
in gebruik. In Friesland spreekt men van knikebledden en van tiksel, in 

Groningen van hontoppen, daar en in West-Friesland van diesel, in 
Groningen, Drente, Overijsel, op de Veluwe, in Utrecht en Limburg van 
hondsbloem, in Groningen, Friesland, Salland, -de Graafschap Zutphen en 
aan den Veluwezoom van honnebloem, in Groningen, Noord-Overijsel, 

Utrecht en Waterland van kaarsjesbloem, in Groningen, aan den Zoom der 
Veluwe en in Zuid-Limburg van kettingbloem, in Drente, Overijsel en het 
Oosten van Gelderland van hondtong, in Noord-Overijsel van paddepisser, 
bij Zwolle van kankerbloem, in de Graafschap Zutphen, het westen van 

Noord-Brabant en in Zeeland van melkwied, aan den Zoom der Veluwe van 

hondepol, daar en in de Noord-Betuwe en Utrecht van papenstoelen, in 

de Betuwe van kettingpol en van zeufdissel, op Texel van meierbloem, 
daar en in Kennemerland van konijnenbladen, in Waterland van kreusde, 

stinkbloem, varkensbloem en van melkbloem (de laatste ook in Zuid- 
Holland), in de Duinstreek van klokkebloem, in Zuid-Holland van zogge- 

distel en zuiddistel, daar en in Zeeland van pissebed, in Noord-Limburg 
van stoebe, in Zuid-Limburg van luusbloem, gal en soermelk, bij Maastricht 

van pisbloem, in het Oostelijk deel van Noord-Brabant van erdgalle en 

ganzetong, in het Westelijk deel van platters, op Voorne en Beierland van 

zuurdistel, op Walcheren van kaardebloem en in geheel Zeeland van bedde- 

piesers en melkriet. 
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58. Chondrílla !) Trn. 

C. júncea®) L. Knikbloem (fig. 575). 
Deze plant is beneden stijf behaard, naar boven vrij kaal, sterk vertakt met roedevor- 

mige, uitgespreide takken. Zij heeft een cylindrischen wortel en cen rechtopstaanden, 

gladden, bebladerden stengel. De wortelbladen zijn bochtig 

vinspletig en staan in een roset, zij zijn meest tegen den bloei- 

tijd verdroogd. De bovenste stengelbladen zijn lijn-lancetvormig 

tot lijnvormig, rechtopstaand. 
De hoofdjes zijn vrij klein, bijna zittend en staan alleen of 

2-3 bijeen, zij vormen samen een pluim. Het omwindsel is 

cylindrisch, 8-10-bladig met bijna gelijke blaadjes. Deze zijn 

lancetvormig, aan den voet en naar boven melig kort behaard, 

zij zijn door een aantal kleine, schubvormige buitenomwindsel- 
blaadjes omgeven. De bloemkroon is licht dooiergeel, 5-tandig, 

van onderen met een bleekere streep. De bloembodem is naakt, 
met uitgeholde puntjes. De vrucht (fig. 575) is S-ribbig, naar 

boven iets kort stekelig, 2/3 maal zoo lang als de door 5 stekel- 

achtige, lancetvormige tanden omgeven snavel. De haarkroon 

bestaat uit verscheiden rijen van sneeuwwitte, onvertakte haren. Chpndrllajuncea 
6-12 dM. 4. Juli, Augustus. Fig. 575. 

Biologische bijzonderheden. Deze plant behoort tot de kompasplanten, die hare bladen 

in het vlak van den meridiaan stellen. Dit gebeurt bij deze plant zoo sterk, dat zij er uit- 

ziet, als of zij zoo uit een herbarium is genomen. Zoo valt de morgen- en de namiddagzon 

er zeer sterk op, doch in de middagzon is de verwarming maar matig, zoodat een over- 

matige transpiratie tegen wordt gegaan. De bloemen zijn alleen des middags open. 

Uit den wortel ontwikkelen zich vele knoppen, die in stengels uitloopen, zoodat er soms 

wel 10 stengels op een wortel zitten. Waar de plant veel op zandige akkers voorkomt, kan 

zij daardoor een lastig onkruid worden. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in Midden- en Zuid-Europa op 

droge, zandige plaatsen in gras- en bouwland voor en aan wegen. Bij ons is zij slechts 

op eenige plaatsen (Asten, op eenige plaatsen bij Kampen, Nijmegen en Loenen op de 

Veluwe) en waarschijnlijk aangevoerd, gevonden. 

59. Prenánthes®) L. 

P. purpúrea®) L. Prenanthes (fig. 576). 
Deze plant is kaal en heeft een korten wortelstok, waaruit een rechtopstaande, enkel- 

voudige of naar boven vertakte stengel komt, die sterk 

bebladerd is. De bladen zijn teer, van onderen blauwgroen, 

met hartvormigen voet stengelomvattend, de onderste zijn 

omgekeerd eirond of langwerpig, naar den voet sterk ver- 
smald, bochtig getand of bijna vinspletig, de bovenste lancet- 

vormig, toegespitst, gaafrandig. 
De hoofdjes zijn vrij klein, langgesteeld, eerst knikkend, 

smal cylindrisch, 5-bloemig, zij staan in een wijde pluim. 

Het omwindsel bestaat uit 8-10 dakpansgewijze liggende 

blaadjes, de buitenste blaadjes zijn eirond-langwerpig, de 
binnenste lijnvormig-langwerpig. De bloembodem is naakt. 
De bloemkroon is purper. De vrucht (fig. 576) is bijna lijn- 
vormig, aan den voet versmald, aan den top afgeknot, iets 

samengedrukt, min of meer gestreept, ongesnaveld, witachtig. 
Zij is van een haarkroon voorzien, die uit, in vele rijen 

staande, witte haren bestaat en iets langer is dan de vrucht. FrenantbESue ee 
6-12 dM. 4. Juli, Augustus. Bice, 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in de bergbosschen van Midden- 

en Zuid-Eurvpa voor en is bij ons alleen te Kapelle bij Goes aangevoerd gevonden, 

1) van het Grieksche chondros: grutten, de beteekenis hiervan is niet duidelijk. 

2) juncea — biesachtig. 3) van het Grieksche prênês: overhellend en anthos: bloem, 

om de knikkende hoofdjes. 4) purpurea —= purper. 



456 — COMPOSITAE. — FAMILIE 109 

60. Lactúca!) Trn. Sia. 

Omwindsel langwerpig-cylindrisch met kleinere blaadjes aan den voet, 

die een buitenomwindsel vormen. Als de vrucht rijp is, wordt het omwindsel 
beneden meest buikig. Haren der haarkroon zacht, sneeuw wit. Bloembodem 
naakt. Vrucht langwerpig, samengedrukt, aan weerszijden met verscheiden 
ribben, plotseling in een snavel versmald. 

Hoofdjes vrij klein, in pluimen gerangschikt. Stengel bebladerd. 

Biologische bijzonderheden. De planten van dit geslacht bevatten melk- 
sap, hetgeen ze beschut tegen het opvreten door dieren. Ook schijnt het 

dienst te doen, om de bloemen te beschutten tegen opkruipende diertjes, 
want mieren, die over de bovenste bladen of de stelen der hoofdjes loopen, 
worden door het melksap vastgekleefd. Dit komt òf uit scheurtjes in de 
opperhuid, die door de klauwtjes gemaakt zijn òf alleen door de aanraking 
reeds worden er melksapdruppels uitgeperst. 

De hoofdjes buigen zich des nachts naar beneden en staan over dag 
rechtop. 

Tabel tot het determineeren der soorten van het geslacht Lactuca. 

A. Stengel meest geelachtig wit, stijf. Bladen stijf. Vruchten grijsbruin, soms zwart, 

even lang als of korter dan de witte snavel. Bloemen talrijk, bleekgeel (aan oude 

herbariumex-mplaren van L. sativa, L. Scariola en L. saligna vaak vuilblauw). 

a. Bladen langwerpig tot omgekeerd eirond, vaak vinspletig. 

aa. Bloeiwijze pluimvormig. Stengelbladen aan den voet pijlvormig stengelom- 

vattend, op de middennerf van onderen meest stekelig. Vruchten even lang 

als de snavel. 

aaa. Bladen bijna vertikaal staand, de stengelstandige met pijlvormigen voet 

stengelomvattend, de onderste meest bochtig vinspletig. Pluim pyramidaal 

met eerst knikkende takjes. Vrucht grijsbruin, smal gerand, aan den 

top kortborstelig, omstreeks zoolang als de snavel. 

L. Scariola blz. 456. 

bbb. Bladen horizontaal afstaand, meest ongedeeld, omgekeerd eirond-lang- 

werpig, stekelpuntig getand, op de middennerf van onderen stekelig, 

zeldzamer bochtig-vinspletig. Vrucht zwart, breed gerand met kalen top. 

Onaansenaamsriekends … —… … vn ve er virosanbl ams 
bb. Bloeiwijze scherm-pluimvormig met rechtopstaande takken. Bladen meest 

horizontaal, de stengelstandige met hart-pijlvormigen voet stengelomvattend. 

L. sativa blz. 457. 

b. Bladen vertikaal staand, de stengelstandige met diep pijlvormigen voet stengel 

omvattend, de hoogere lijnvormig, gaafrandig. Pluim smal, vaak trosvormig. 

Vrucht kaal, half zoo lang als de snavel. . . . . . .… -… … L. saligna blz. 458. 

B. Stengel groen, hol, evenals de teere, van onderen blauwgroene bladen kaal. Vrucht 

veel langer dan de lichtbruine snavel. Bloemkroon licht dooiergeel. Bladen afgebroken 

vindeelig, in een gevleugelden steel versmald. Bladslippen rondachtig, hoekig getand, 

aan den voet versmald, de topslip zeer groot. Pluim los, afstaand. Bloemen 5. 
L. muralis blz. 458. 

L. Scariola?) L. Wilde sla (fig. 571). 
Bij deze plant is de stengel beneden, evenals de bladranden en de onderzijde der blad- 

ribben stekelig, hij is rechtopstaand met uitgespreide takken. De bladen staan vertikaal 

(de eene zijrand naar boven, de andere naar onderen gekeerd), zijn blauwgroen, de 

stengelstandige omvatten den stengel met een pijlvormigen voet, de onderste zijn meest bochtig 

vinspletig met getande, rugwaarts gerichte slippen, de bovenste zijn lancetvormig, ongedeeld. 

1) van lac: melk en duco: voeren, naar het melksap, dat de planten bevatten. 

2) van seriöla: sla of serriöla: zaag. 
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De bloemhoofdjes vormen een pyramidale pluim met eerst knikkende takjes, meest zijn 

de hoofdjes kort gesteeld. Het omwindsel is kaal, de buitenste 
blaadjes zijn klein, eirond, de binnenste zijn bij rijpheid der 

vrucht 4 maal langer, lijnvormig, witgerand, even lang als 

de haarkroon, alle zijn aan den top bruin. De bloemen zijn 

geel, 5-tandig. De vrucht (fig. 577) is smal gerand, van boven 
iets kort borstelig, omstreeks zoo lang als de witte snavel, 

omgekeerd eirond, grijsachtig. 6-12 dM. © en ©. Juli—Herfst. 

Biologische bijzonderheid. Deze plant behoort tot de 
kompasplanten. De verspreid staande (bladstand *) bladen 

staan met hun schijf in het meridiaanvlak (vooral op dorre, 

zandige plaatsen). De bladen (fig. 578), die op de noord- en 

de zuidzijde zijn ingeplant, heb- 

ben dan door een wringing over 

een hoek van 90’ vlak boven 

den voet hunne schijven ook in 

bij Chondrilla). 

in Zuid-Limburg gevonden. 

stengelomvattend. 

Lactuca Scariola : X 
Fig. 578. meer kegelvormig, de binnenste omwindselblaadjes verlengen 

1 van het Oosten gezien, 2 zich tot lijnvormige, groene, witgerande schubben, die zoo 

van het Zuiden gezien. lang als de haarkroon worden. 
5-tandig. De vruchten zijn zwart, met verdikte, breede randen, 
met meest kalen top, even lang als de witte snavel (fig. 579). 

5-15 dM. ©O. Juli, Augustus. 
De plant riekt onaangenaam. 

, À | % 4 \ RS DA 

Lactuca Scariola 

‘Fig. 577. 

het meridiaanvlak gebracht. De bladen aan de oost- en zuid- 

zijde zijn niet gewrongen, alleen stijf opgericht (zie verder 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in 

geheel Europa aan kanten van wegen en op onbebouwde 
plaatsen voor. Zij is bij ons bij Arnhem, Haarlem, Werken- 
dam, Ro!terdam, Amsterdam, den Haag en op eenige plaatsen 

L. virósa!) L. Giftsla (fig. 579). 
Deze plant heeft een penwortel en haar stengel is krachtiger 

en beneden meer behaard dan bij L. Scariola. Hij is gevuld 
en heeft een iets violette kleur. 

horizontaal aístaand, meest ongedeeld, omgekeerd eirond- 

langwerpig, stekelpuntig getand, op de middennerf van onderen 

stekelig, zelden bochtig vinspletig, aan den voet pijlvormig 

De bladen zijn steviger, 

De bloemhoofdjes vormen een pyramidale pluim met tros- 
vormige takken. Het omwindsel is eerst cylindrisch, later 

De bloemen zijn bleekgeel, 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in 

Midden- en Zuid-Europa aan kanten 

van wegen en op onbebouwde 

plaatsen voor. Zij is bij ons, aan- 

gevoerd, bij Middelburg en Venlo 

gevonden. 

L. sativa?) L. Sla (fig. 580). 
Deze plant is kaal. Zij heeft een 

rechtopstaanden, zeer gladden, ver- 

takten, sterk bebladerden stengel. 
De bladen zijn meest omgekeerd 
eirond, getand, zeldzamer bijna 

Er 

MAN nf 

gi 

Lactuca sativa 

Fig. 580. 

1) virosa — vergiftig. 2) sativa —= gekweekt. 

Lactuca virosa 

Fig. 579. 

vinspletig, de middenrib is van onderen soms stekelig, zij 
staan meest horizontaal af, de stengelstandige omvatten den 
stengel met een hart-pijlvormigen voet. 

De hoofdjes zijn klein en staan in een schermvormige pluim 
met vrij dicht opeenstaande, afstaande takken. De bloemen 

zijn geel. De vruchten zijn grijs- of witachtig en hebben een 
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witten snavel, die even lang ís als de vrucht of nog langer. ©. 3-9 dM. Juli, Augustus. 

De bladen der var. capitata, wier vaak rimpelige wortelbladen eerst tot een gesloten kop 

vereenigd zijn, worden als sla gebruikt. In volgroeiden toestand bevat de plant, evenals 
L. Scariola en L. virosa een vergiftig melksap. 

Op mageren bodem gelijkt de plant zeer veel op L. Scariola, krijgt dan ook vertikale 

bladen en is alleen door den vorm van de pluim te onderscheiden. 

Voorkomen. Deze plant ís nergens in het wild bekend en zal dus zeker door de cultuur 

zijn ontstaan. Bij ons wordt zij veel gekweekt en is zeldzaam verwilderd. 

Volksnamen. De namen sla, latuw en dunsel worden veel gebruikt, in Groningen spreekt 

men van kroestreek, in Twente, Salland, den Achterhoek van Gelderland en Zeeuwsch- 

Vlaanderen van kropsla, in den Achterhoek van Gelderland van kroppen, in West-Friesland 

van veldsla, in Zeeland van weeuwen, op Zuid-Beveland en Walcheren van oude moeien. 

L. saligna!) L. Wilgsla (fig. 581). 
Deze plant heeft een meest kalen, rechtopstaanden, dunnen, witachtig 

glanzenden, dikwijls vertakten stengel. De bladen 
staan vertikaal, zijn dikwijls aan de middenrib van 
onderen stekelig, de stengelstandige omvatten met 
diep pijlvormigen voet den stengel, de onderste zijn 

vaak (aan krachtige exemplaren) vinspletig, met 
lijn-lancetvormige slippen (zij zijn tijdens den bloei- 
tijd reeds verdord of zijn bezig om te verdorren), 
de overige zijn lijnvormig, gaafrandig. 

De hoofdjes zijn bijna zittend, staan dicht bijeen 
en de hoopjes staan vrij ver van elkaar langs den 
stengel, zij vormen een smalle, vaak trosvormige 

En pluim. Het omwindsel ís lang, kaal, voor den bloei 
Fig. 581. Cylindrisch, later kegelvormig. De bloemen zijn 

geel, 5-tandig, aan de buitenzijde iets bruin. De 
vrucht (fig. 581) is zwart, spilvormig, aan weerszijden met 5 groeven, aan 
den top kort borstelig, zeer smal gerand, kaal, half zoo lang als de witte 
snavel. 22-60 cM. © en ©O©. Juli, Augustus. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in Midden- en 
Zuid-Europa aan kanten van wegen en velden en op onbebouwde plaatsen 

voor. Bij ons is zij in Zeeland op Noord-Beveland (bij Colijnsplaat), op 
Zuid-Beveland, Walcheren en in Zeeuwsch- 

Vlaanderen gevonden en verder bij Maastricht. 

L. murâlis?) L. (Chondrílla murâális Lmk.). 
Muursla (fig. 582). 

Deze plant is meest blauwachtig berijpt. 

De stengel is rechtopstaand, vertakt, kaal, 

rood gevlekt. De bladen zijn teer, afgebroken 
vindeelig, in een gevleugelden, getanden, aan 
den voet stengelomvattenden steel versmald. 
De bladslippen zijn rondachtig, hoekig getand, 
aan den voet versmald, de topslip is zeer groot. 

De hoofdjes zijn klein, alleenstaand, tot een 
losse pluim met afstaande takken vereenigd. 

en Het omwindsel is rolrond en bestaat uit 5 
at DN gelijke blaadjes, aan den voet zitten 4 schub- 

betjes, die ongelijk van lengte zijn. Het hoofdje bevat slechts 5 bloemen. 

1) saligna —= wilgbladig. 2) muralis = muur. 
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De vruchten zijn zwartbruin, ruitvormig, vlak, kaal, vele malen langer dan 

de lichtbruine snavel. 6-9 dM. X. Juni—Augustus. 
Van de op dezelfde plaatsen groeiende Lampsana communis verschilt zij 

door de steeds gedeelde bladen, de uitgespreide stelen der hoofdjes, de 
meer dooiergele bloemen en de haarkroon. 

Biologische bijzonderheden. De bladen wijzen geheel op het verblijf der 
plant op beschaduwde plaatsen, zij zijn dun, groot, slap, dof en kaal. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in geheel Europa 
voor in bosschen, op beschaduwde plaatsen, aan muren en heggen. Zij is 
bij ons vrij algemeen, meest op zandgrond. 

61. Mulgédium ') Cass. 

M. maecrophyllum ?) D.C. Alpensla. 
Deze plant heeft een kruipenden wortelstok en een rechtopstaanden, niet vertakten, beblader- 

den stengel, die boven met geelachtige klierborstels is bezet. De wortelbladen zijn liervormig 

vindeelig, met zeer groote, hartvormig-eironde, ongelijk getande topslip en meest een paar 

driehoekige zijslippen, zij zijn in een langen, naar boven gevleugelden, getanden steel 

versmald en beneden op de nerven ruw behaard. De onderste stengelbladen gelijken op 

de wortelbladen en hebben gevleugelde, aan den voet verbreede, hartvormig stengelom- 

vattende stelen. De bovenste bladen zijn langwerpig-lancetvormig tot lijnvormig, klein, 

gewimperd door klierborstels, beneden met harspuntjes. 

De bloemhoofdjes vormen een losse, scherm-pluimvormige bloeiwijze, zij zijn vrij groot. 

Het omwindsel is cylindrisch-klokvormig, de blaadjes zijn eirond-lancetvormig, met hars- 

puntjes en eenigszins met klierborstels, zij liggen dakpansgewijze. De bloemen zijn rood- 

achtig-lila. De vrucht is naar boven versmald en draagt een haarkroon, die vrij zuiver wit 

is en aan den voet door een aan den rand met korte borstels bezet kroontie is omgeven. 

6-18 dM. 24. Juli, Augustus. 

De plant vermenigvuldigt zich onder den grond sterk; daardoor is, evenals bij Doronicum 

Pardalianches de bodem dicht met de groote wortelbladen bedekt. Zij bloeit echter zeldzaam. 

Voorkomen. De plant behoort thuis in den Kaukasus en wordt bij ons als sierplant 

gekweekt. Zij is bij Bloemendaal verwilderd gevonden. 

62. Sónchus®”) Trn. Melkdistel. 

Omwindselbladen talrijk, dakpansgewijze. Bloembodem naakt. Bloemen 
talrijk, in verscheiden rijen. Vruchten langwerpig, meest duidelijk samen- 
gedrukt, aan weerszijden overlangs geribd, boven iets versmald of afgeknot, 
zonder snavel, met een zittende haarkroon. 

Hoofdjes vrij groot, in schermvormige pluimen. Stengel bebladerd. Bladen 
stengelomvattend. 

Biologische bijzonderheden. De hoofdjes zijn gewoonlijk alleen gedurende 
den morgen open en bij de verschillende soorten nog op verschillende 
tijden. Zij krommen zich ook des avonds naar beneden. 

Volksnamen. De naam melkdistel is voor de verschillende soorten het 
meest algemeen. In Groningen gebruikt men den naam tister, op Walcheren 
melkwiet. 

Tabel tot het determineeren der soorten van het geslacht Sonchus. 

A. Eenjarige soorten met meest vertakten stengel. Vrucht geelbruin, boven iets smaller. 

a. Voet der onderste stengelbladen evenals die der hoogere pijlvormig stengelom- 

vattend. Vrucht fijn dwars gerimpeld . . . . . . . … … S. oleraceus blz. 460. 

1) van mulgére: melken, naar het melksap, dat zij bevatten. 2) macrophyllum = 

grootbladig. 3) van het Grieksche somphos: hol, zacht en doelt waarschijnlijk op den 

brozen, hollen stengel van S. arvensis. 
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b. Voet der bladen hartvormig. Vrucht niet dwars gerimpeld. . . S. asper blz. 461. 

B. Overblijvende soorten met beneden meest onvertakten stengel. 

a. Wortels met vele knoppen. Bladen met hartvormigen voet. Schermvormige pluim 

meest geelachtig, klierharig evenals de omwindsels. Vrucht donkerbruin, duidelijk 

samengedrukt, naar boven versmald . . .… … … Se. arvensis blz. 461. 

b. Wortelstok kort. Bladen met diep pijlvormigen ‘voet. Schermvormige pluim en 

omwindsels met zwarte klierharen. Vrucht geelbruin, prismatisch, nauwelijks 

samengedrukt, boven afgeknot . . . … sn Cere ee ve Ss palustersblzmdo2 

S. oleráceus!) t. Melkdistel (fig. 583) 
Deze plant bevat melksap en heeft een penwortel. De stengel is dik, 

hol, kaal, rechtopstaand, weinig vertakt. De bladen 

zijn groot, kaal, langwerpig, zacht stekelpuntig 
getand, vaak bochtig of diep vinspletig met groote 
driehoekige topslip, de onderste stengelbladen zijn 
in een gevleugelden steel versmald, waarvan de 
voet, als die der hoogere bladen, bijna pijlvormig 
is met toegespitste oortjes. 

De hoofdjes staan meest in dichte schermvormige 
pluimen, met weinige hoofdjes. De stelen der 
hoofdjes zijn naar boven vaak wollig en met klier- 
borstels bezet. Het omwindsel is kaal, soms wollig 

Nee aan den voet, eerst rolrond, later klokvormig en 

Fig. 583. maakt het hoofdje beneden buikig met spitseren 
top. De blaadjes zijn langwerpig-lancetvormig, de 

onderste vormen een soort bijkelk. De bloemkroon is lichtgeel, van onderen 
purper. De vrucht (fig. 583) is aan weerszijden zwak 3-ribbig, fijn dwars 
gerimpeld, bruinachtig, eirond-langwerpig en draagt een haarkroon met 
getande haren. 3-9 dM. ©. Juni—Herfst. 

Vormen zijn: 
z. integrifólius®) Wallr. Bladen alle ongedeeld, langwerpig-omgekeerd 

eirond. 
4. runcinátus®) Koch. Bladen schaafsgewijs ingesneden. 
7. lácerus*) Wallr. Bladen vinspletig tot vindeelig met verlengde, lancet- 

vormige slippen en slechts weinig grootere eindslip. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in geheel Europa 
op onbebouwde gronden voor. De vorm a. is bij ons vrij algemeen, de 
vorm 4. is bij Eexta, Meppel, Baambrugge, Nijmegen, Neerlangbroek, 
Leiden, Hoek en op Zuid-Beveland gevonden, de vorm 7. bij Leiden, Delft, 

Dordrecht en op Zuid-Beveland. 

Volksnamen. In Friesland heet de plant molkstikel en stikeltiksel, daar 
en in Groningen motdiesel, in Groningen doorndiesel, daar en in de Noord- 
Veluwe diesel, in een groot deel van Overijsel en Gelderland en in West- 
Friesland zeugedistel, in Twente melkdiesel, in de Graafschap Zutphen en 
in Zeeland melkwiet, in de Duinstreek hazekool en schapendistel, in West- 

Friesland witte distel, in Limburg dauwdistel en tuindistel, in Zuid-Limburg 

zure melk, in Zuid-Holland soggedistel, op Voorne en Beierland snotzuur- 
distel en zuurdistel, in het Westen van Noord-Brabant konijnblaren, op 

Overflakkee, Goeree en Tholen stekelmelkwied, op Walcheren lamsooren, 

daar en op Zuid-Beveland en in het Land van Hulst melkriet. 

1) oleraceus — als groente te gebruiken. 2) integrifolius — gaafbladig. 

5) runcinatus — schaafvormig. 4) lacerus — verscheurd. 
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S. ásper!) All. Ruwe melkdistel (fig. 584). 
Deze plant is stijf en iets blauwgroen. Zij heeft een vertakten, hollen, 

gladden, rechtopstaanden stengel. De bladen zijn 
stijver dan bij de vorige, hebben meer stekende 
tanden, zijn dikwijls ongedeeld, van onderen blauw- 
groen en omvatten met hartvormigen voet, dus met 
afgeronde oortjes, den stengel. De bloemstelen en 
omwindsels zijn meest geheel zonder klieren. De 
bloemkronen zijn donkerder geel. De vrucht (fig. 
584) heeft aan weerszijden 3 sterke ribben, doch 
is niet dwarsgerimpeld. Overigens komt de plant 
met S. oleraceus overeen. 3-6 dM. ©. Juni—Herfst. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant 
komt in geheel Europa op bebouwde, doch meest 

5 8 ie Sonchus asper 
meer vochtige plaatsen dan de vorige, voor. Zij Fig. 581. 
is bij ons algemeen. 

Volksnamen. In West-Friesland heet de plant blauwe dissel, in het 
Westen van Noord-Brabant konijneblaren, op Walcheren lamsoor, op Zuid- 
Beveland stekelmelkriet, in Zeeuwsch-Vlaanderen melkwiet. 

S. arvénsis®) L. Akkermelkdistel (fig. 585). 
Ook deze plant bevat weder melksap. Zij heeft een wortelstok met vele 

knoppen en een hollen, stijven, rechtopstaanden, 
beneden kalen, boven klierachtig behaarden stengel. 
De bladen zijn vaak blauwgroen, iets stijf, ongelijk 
stekelpuntig getand, bochtig tot bochtig vinspletig 

met zeer verwijderde, driehoekig-lancetvormige 
zijslippen, met een hartvormigen voet, de onderste 
zijn steelachtig versmald, de steel aan den voet in 
afgeronde oortjes verwijd. 

De bloemhoofdjes zijn vrij groot (omstreeks 5 cM 
in middellijn) en vormen in geen groot aantal een 
schermvormige pluim, waarvan de stelen zoowel 
als ook meest de omwindseltjes geelachtige klier- 
haren dragen. De bloemkroon is goudgeel, 5-tandig. Sonchus arvensis 
De vruchten (fig. 585) zijn donkerbruin, dragen Fig ME 
verscheiden ribben, zijn dwarsgerimpeld, duidelijk samengedrukt, naar 
boven versmald. 6-15 dM. 2. Juli—Heríst. 

Variëteiten zijn: 
8. uliginósus®) Aschers. (S. arvénsis 4. laévipes Koch.). Bloemstelen 

„en omwindsels kaal. 
7. hieracioides *) Grantzow (S. arvénsis £. foliis intégris®) Koch., S. arvensis 

5. angustifólia®) Prod. U). Stengel met weinige hoofdjes, alleen beneden 
bebladerd. Bladen weinig getand. 

Deze soort heeft een dergelijke verspreiding als Cirsium arvense en is 
vaak in vochtige akkers een lastig onkruid. De hoofdjes zijn de grootste 

van dit geslacht. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in bijna geheel 

1) asper —= ruw. 2) arvensis — veld. 3) uliginosus — moeras. 4) hieracioides — 

Hieraciumachtig. 9) foliis integris — met gave bladen. 6) angustifolia — smalbladig. 
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Europa op bebouwde plaatsen voor en is bij ons algemeen. Een forma 
leptophylla *), die zeer dunbladig is, is aan den Hoek van Holland gevonden. 
De var. 6. is van Franeker, Haarlem, Scheveningen en tusschen Wasse- 

naar en Scheveningen bekend, de var. 7. bij Leeuwarden, Meppel, Kam- 
pereiland, Leiden, Sassenheim, Scheveningen en tusschen Wassenaar en 

Scheveningen gevonden. 

Volksnamen. In Friesland heet de plant molkdistel, in Salland, de 

Graafschap Zutphen, den Achterhoek van Gelderland, Utrecht en Zuid- 
Holland zeugdistel, op Texel melkstammen, op Noord-Beveland prikkel- 
en stekelmelkwiet, op Walcheren rozewiet, op Zuid-Beveland en ín Zeeuwsch- 

Vlaanderen melkriet. 

Een bastaard van S. oleraceus en S. arvensis is bij Zwolle gevonden. 

S. palúster?) L. Moerasmelkdistel (fig. 586). 
Deze plant heeft een korten worstelstok, zonder uitloopers. De stengel 

is rechtopstaand, zeer dik, stijf, hol, beneden 

kaal. De bladen zijn iets stijf, stekelig gewim- 
perd, toegespitst en hebben een diep pijlvormigen 
voet, de onderste zijn vinspletig met weinige 
lancetvormige, weinig getande zijslippen en een 

grootere topslip, de hoogere zijn lancetvormig, 
de bovenste lijnvormig, ongedeeld. 

De bloemhoofdjes zijn vrij groot (circa 3 cM 
in middellijn), vele in getal, zij vormen een tame- 
lijk dichte schermvormige pluim, de takken zijn 
evenals de omwindselblaadjes met zwarte klier- 
haren bezet. De bloemkroon is bleekgeel, bleeker 
dan bij S. arvensis. De vruchten (fig. 586) zijn 

Sonchus paluster geelbruin, prismatisch, nauwelijks samengedrukt, 

TEE iets dwars gerimpeld, boven afgeknot. 9-33 dM. 
2. Juli— September. 

Deze krachtige plant, een der grootste kruidachtige gewassen onzer flora, 
wordt vaak met de vorige soort verwisseld, hoewel de pijlvormige blad- 
voeten, de smalle bovenste bladen en de kleinere hoofdjes haar gemakkelijk 
er van onderscheiden. In stengel en bladen komt zij meer met S. oleraceus 

overeen. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in Midden- 
Europa op moerassige plaatsen, langs rivieren en vaarten, in veenstreken 

voor. Zij is bij ons vrij zeldzaam. 

63. Crépis®) L. Streepzaad. 

Omwindsel dakpansgewijze liggend, de buitenste dikwijls kort en een 
kelkje (buitenomwindsel) vormend. Bloembodem naakt. Vruchtjes cylin- 
drisch, afgeknot of bijna spilvormig, aan den top versmald, vaak in een. 

snavel verlengd, gekroond door een witte haarkroon (behalve bij C. paludosa, 
daar is zij geelachtig). Haren der haarkroon in verschillende rijen staand. 

1) leptophylla = dunbladig. 2) paluster —= moeras. 3) van het Grieksche 

krèpis, naam voor C. Dioscoridis. Krèpis beteekent schoenzool en sloeg op de plat op 

den bodem liggende wortelbladen bij die plant. 
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Biologische bijzonderheid. De planten van dit geslacht worden niet door 
slakken gegeten. 

Omtrent de bestuiving geldt, wat daarover bij Leontodon is gezegd. 

Tabel tot het determineeren der soorten van het geslacht Crepis. 

A. Haren der haarkroon sneeuwwit, buigzaam. 

Vrucht 10-ribbig, alle of de middelste langgesnaveld. Hoofdjes vrij groot. a. 

b. 

B. Haren der haarkroon geelachtig, bros. Bladen 

duidelijk getand. Vrucht 10-ribbig. 

Volksnamen. In de Duinstreek heeten de plan- 

ten streepzaad, op Overflakkee stinkerd, in Zuid- 

Limburg hondsbloem. 

C. foêtida!) L. (Barkhaúsia?) foétida D.C). 
Stinkend streepzaad (fig. 587). 

Deze plant is min of meer afstaand behaard. 

De stengel is rechtopstaand of uitgespreid, kantig, 

sterk vertakt. De bladen zijn vinspleuig tot vin- 

deelig, met getande slippen, waarvan de einde- 

aa. 

Db. 

Hoofdjes voor het opengaan knikkend. Omwindselbladen van buiten grijs 

behaard en met langere, zachte haren bezet. Snavels der buitenste vruchten 

korter dan de vruchten en door het omwindsel ingesloten, die der binnenste 

langer dan de vruchten en buiten het omwindsel uitstekend. C. foetida blz. 463. 

Hoofdjes voor het opengaan rechtopstaand. 

aaa. Stelen der bloemhoofdjes en omwindsels stijfborstelig, groen. Vrucht 

iets langer dan de snavel. Haarkroon weinig boven het omwindsel 

uitstekend. . .… : „ … C. setosa blz. 464. 

bbb. Stelen der bloemhoofdjes en ‘omwindsels ‘bijna kaal of kort behaard. 
Haarkroon ver boven het omwindsel uitstekend. C. taraxacifolia blz. 464. 

Vrucht naar boven versmald, 10-13-ribbig, niet of zeer kort gesnaveld. Haarkroon 

iets langer dan het omwindsel. Stengel bebladerd, de onderste bladen gesteeld. 

Hoofdjes scherm-pluimvormig bijeen. 

aa. 

Db. 

Stengelbladen met geoorden, getanden, maar niet pijlvormigen voet stengel- 

omvattend. Vrucht 13-ribbig. Bladen vlak, meestal aan den voet vinspletig. 

Omwindselbladen van binnen aanliggend zijdeachtig behaard. Buitenomwind- 

selbladen afstaand. Stijl goudgeel . . .… „ … €. biennis blz. 464. 

Stengelbladen met pijlvormigen voet stengelomvattend. Vrucht 10-ribbig. 

aaa. Stelen der hoofdjes naar boven iets verdikt. Buitenomwindselbladen 

afstaand. Algemeene bloembodem met franje. Stijl bruin. Plant grijs- 

groen, kort behaard. Stengelbladen lijnvormig, aan den rand naar 

beneden omgerold. Binnenste omwindselbladen van binnen aangedrukt 

behaard. Vrucht A in een korten snavel versmald, naar 

bOvensriwens . … … €. teetorum blz. 465. 

bbb. Stelen der hoofdjes. dun, naar Dosen niet verdikt. Omwindselbladen 

aangedrukt. Algemeene bloembodem kaal. Stijl geel. Bladen vlak. 

Omwindselbladen van binnen 

kaal. Vrucht lichtbruin, naar 
boven weinig versmald, glad. 

C. virens blz. 466. 

C. paludosa blz. 466. 

lingsche veel grooter is. De wortelbladen zijn 

gesteeld, de stengelbladen hebben stengelomvat- 

tende oortjes. 
De hoofdjes zijn voor het opengaan knikkend, 

zeer los scherm-pluimvormig vereenigd. De stelen 

zijn aan den top iets verdikt. De buitenomwind- 
selbladen zijn lancetvormig, spits, evenals de 
omwindselbladen van buiten grijs kortbehaard en 
met langere, zachte, vaak klierachtige haren be- 

Crepis foetida 

Fig. 587. 

1) foetida = stinkend. 2) naar Barkhausen „ hoogleeraar in de scheikunde te Utrecht, + 1723. 
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zet, van binnen aanliggend behaard. De bloemkroon is citroengeel, de buitenste bloem- 

kronen zijn van onderen rood gestreept. De vrucht is geelachtig, dwars gerimpeld. De 

snavels der buitenste vruchten zijn korter dan de vruchten en door het omwindsel ingesloten, 

die der binnenste zijn langer dan de vruchten en steken buiten het omwindsel uit (hier 

steken dus de zuiverwitte haarkronen ver buiten het omwindsel uit). 1,5-3 dM. ©. Juni— 

September. 

Biologische bijzonderheid. De plant bevat een stinkend melksap, waardoor de dieren 
haar niet opvreten. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in Midden- en Zuid-Europa voor 
op onbebouwde plaatsen, aan kanten van wegen en akkers en op steenachtige plaatsen. 

Zij is bij ons tusschen Deventer en Zutphen, bij Valkenburg en in Zeeland gevonden. 

C. setósa!) Hall f. (Barkhaúsia setósa D.C.) Borstel- 
streepzaad (fig. 588). 

Deze plant gelijkt in grootte en in de bloemhoofdjes 
veel op Crepis tectorum. Zij is beneden verspreid-, naar 

boven dichter borstelig. Zij heeft meest verscheiden, recht- 

opstaande, vertakte, aan den voet meest roodachtige sten- 
gels. De bladen zijn langwerpig, vooral aan den voet 

vinspletig ingesneden, met pijlvormigen voet stengelom- 
vattend , naar den top toe getand. 

De bloemdragende takken gaan boogvormig in de hoogte 

en zijn bijna onbebladerd. De hoofdjes staan in scherm- 

vormige pluimen en zijn voor den bloei rechtopstaand. De 

buitenste omwindselbladen zijn lancetvormig, spits, evenals 

de lijn-lancetvormige, spitse, groene binnenste omwindsel- 
bladen van buiten stijfborstelig. Ook de stelen der hoofdjes 

Crepis setosa en de rand der schutbladen zijn van stijve borstels voor- 

Fig. 588. zien. Het omwindsel is voor den bloei bolrond, boven 
afgeknot. De bloembodem is kaal. De bloemkroon is licht citroengeel. De vruchten 

(fig. 588) zijn 10-15-ribbig, behaard, iets langer dan de snavel. De haarkroon steekt weinig 

buiten het omwindsel uit. 15-45 cM. ©. Juni, Juli. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant behoort thuis in het gebied der Middel- 

landsche Zee op bouwland en anderen bebouwden grond en is bij ons alleen bij Apeldoorn, 

Arnhem en Venlo aangevoerd gevonden. 

C. taraxacifólia °) Thuill. (Barkhaúsiataraxacifólia D.C.). Paardenbloemstreepzaad 
(fig. 589. 

Bij deze plant heeft de wortel een geelachtig melksap met denzelfden geur als bij C. foetida. 

De stengel ís rechtopstaand, gestreept, aan den voet rood- 

Si achtig, naar boven grijsviltig, vertakt, doch met rechtopstaande 

( il takken (verschil met C. foetida). De wortelbladen zijn be- 

bn) N ie haard, langwerpig-lancetvormig, vindeelig met driehoekige 

Á topslip, de stengelstandige zijn vinspletig met langgerekte 

eindslip, de hoogste lancet- tot lijnvormig, aan den voet vin- 

spletig, stengelomvattend. 

De hooïdjes staan alle opgericht op lange stelen zonder 

schutbladen. Zij zijn niet verdikt aan den top en, evenals de 

omwindsels, bijna kaal of kort behaard. De omwindselbladen 

zijn een weinig ruw. De bloembodem is behaard. De bloemen 

zijn citroengeel, de buitenste van onderen purper aangeloopen. 

De haarkroon steekt boven het omwindsel uit. De vruchten 

E zijn alle gesnaveld (fig. 589). 2-8 dM. ©O. Mei, Juni. 

Crepientataxaclfolia Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in 
Bi Midden- en Zuid-Europa in weiden en op bebouwde gronden 

voor. Zij is bij ons alleen aangevoerd en wel in Zeeland op verschillende plaatsen, bij 

Utrecht, Dordrecht, Vreeland, Rotterdam, Oudenbosch en op Voorne. 

C. biènnis®) L. Tweejarig streepzaad (fig. 590). 
Deze plant is melksaphoudend, min of meer stijf behaard of bijna kaal. 

De stengel is rechtopstaand, gegroefd, vertakt, beneden vaak rood, borstelig 

1) setosa = borstelig. 2) taraxacifolia = paardenbloembladig. 3) biennis —= tweejarig. 
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of bijna onbehaard. De bladen zijn vlak, meest aan den voet vinspletig 

met langwerpig-lancetvormige, vaak getande slippen, naar den top toe 

ongedeeld, de bovenste zijn smal lancet- tot 
lijnvormig, ongedeeld, aan den voet geoord met 

niet pijlvormige oortjes. 
De stelen der hoofdjes zijn naar boven iets 

verdikt, de hoofdjes zijn vrij grcot (tot 3 cM in 
middellijn), zij zijn scherm-pluimvormig ver- 
eenigd. De bloembodem is franjeachtig. De om- 
windselbladen zijn lijnvormig-langwerpig, stomp, 

van binnen aanliggend zijdeachtig behaard, van 
buiten grijsviltig met enkele stijve klierborstels. 
De buitenomwindselbladen zijn lijn-lancetvormig, 
afstaand. De bloemkronen zijn goudgeel, de 
stijlen geel. De vruchten (fig. 590) zijn geelachtig 
of bruin, naar boven versmald, ongeveer 4! > mM raed 
lang, 13-ribbig, korter dan de zuiver witte haar- Fig. 500. 
kroon. 6-12 dM. ©O. Juni— Augustus. 

De variëteit 5. lodomiriénsis ) Bess. (z. runcináta?) Koch.) heeft bochtig 
vinspletige bladen met naar beneden kleiner wordende slippen. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in bijna geheel 
Europa op bouw- en weiland, langs wegen en in kreupelhout voor. Zij is 
bij ons vrij algemeen en komt veel op löss voor en vrij veel op kleigrond 
(vooral in Gelderland, Noord-Brabant en Limburg). De var. is bij Rijswijk, 
Nijmegen, Hondsholredijk, Vianen, op Zuid-Beveland en in Oost-Zeeuwsch- 

Vlaanderen gevonden. 

C. tectórum®) L. Dakstreepzaad (fig. 591). 
Deze plant is grijsgroen, kort behaard. Zij heeft een spilvormigen pen- 

wortel, waaruit meestal verscheiden vertakte, meest 

uitgespreide stengels komen. De wortelbladen zijn 
lancetvormig, tegen den bodem gedrukt, vinspletig 
of getand, de stengelbladen zijn meest ongedeeld, 
lijnvormig, aan den rand naar beneden omgerold, \{|} 

meest met een naar boven gericht oortje pijlvormig 
stengelomvattend. 

De hoofdjes zijn meest klein en staan in losse, 
schermvormige pluimen. De buitenomwindselbladen 
zijn lijnvormig, los aanliggend, de binnenste lancet- 
vormig, toegespitst, van buiten grijsviltig met vaak 
er tusschen staande klierharen, van binnen aange- PER 
drukt behaard. De bloemkronen zijn lichtgeel. De Fig. 501. 
vruchten (fig. 591) zijn kastanjebruin, 10-ribbig, 
ongeveer 4 mM lang, in een korten, boven ruwen snavel versmald (bij 
C. virens is geen snavel). Zij is iets korter dan de haarkroon. 7-60 cM. ©. 

Mei— Herfst. 
De soort is zeer veranderlijk in grootte der hoofdjes, insnijding der bladen 

en stand van den stengel. Sommige vormen herinneren aan C. biennis, 

1) lodomiriensis = uit Lodomerië, het noordoostelijk deel van Galicië. 

2) runcinata —= schaafsgewijs ingesneden. 3) tectorum = dak. 

HeukeLsS, Flora. III. 30 
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doch zijn er door de kenmerken van te onderscheiden. Een door- 
loopend verschil met C. virens is dat hier de buitenomwindselbladen los 
aanliggen, terwijl zij bij C. virens zeer klein zijn en zoo dicht tegen de 
binnenste liggen, dat men eerst met de loupe de omtrekken er van kan zien. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in Midden-Europa 
op steenachtige plaatsen, aan kanten van wegen en op muren voor. Zij is 

bij ons vrij zeldzaam. 

C. virens !) Vil. Groen streepzaad (fig. 592). 
Deze plant is grasgroen en meest tamelijk kaal. De stengel is meest 

rechtopstaand, al of niet vertakt, beneden vaak rood. 

De bladen zijn vlak, getand tot vinspletig, de stengel- 
bladen met naar beneden gerichte, vaak ingesneden 
oortjes, de bovenste lijnvormig. 

De hoofdjes zijn meest klein en vormen samen een 
losse, schermvormige pluim. De bloembodem is kaal. 
De buitenste omwindselbladen zijn weinig opvallend, 
lijnvormig, zeer klein, aanliggend, de binnenste zijn 
lancetvormig, toegespitst, van buiten iets grijsviltig, 
soms klierachtig behaard, van binnen kaal (verschil 
met C. tectorum). De bloemkronen zijn meest licht- 
geel, de buitenste van onderen vaak roodachtig. 

ien ed De vrucht (fig. 592) is lichtbruin, 10-ribbig, naar 
ke boven weinig versmald, glad, ongesnaveld, 2-2!/, 

mM lang. 3-9 dM. ©. Juni—Herfst. 
Bij de variëteit 2. agréstis®) Koch. is de geheele plant groot en krachtig, 

de hoofdjes zijn dubbel zoo groot als bij den grondvorm en de omwindsel- 
bladen zijn vaak klierachtig. 

Bij de variëteit 7. diffúsa”®) D.C. is de plant wijd uitgespreid. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De soort komt in bijna geheel 
Europa in weiden en op andere grazige plaatsen voor. Zij is bij ons vrij 
algemeen, vooral in de duinen, op zeeklei (in Zeeland en Zuid-Holland) 

en ook nog al op rivierklei, zand en löss. De var. 4. is bekend van Kampen, 
Harderwijk, Leiden, Kuilenburg, ter Heide en Breda, de var. 7. van Nijmegen, 

Darthuizen, Middenduin, Scheveningen, Tholen, 
Arnemuiden, Schalkwijk, Dordrecht, Leidschendam 

en Oranjezon (?). 

C. paludósa *) Mnch. Moerasstreepzaad 

(Ag 593) 
Deze plant is meest kaal. Zij heeft een bruinen 

of zwartachtigen wortelstok en een rechtopstaanden, 

hollen, meest niet vertakten, verwijderd bebladerden 

stengel, die beneden vaak donkerpurper is. De 
bladen zijn duidelijk getand, de onderste langwerpig- 
omgekeerd eirond, steelachtig versmald, spits, bijna 
bochtig getand, de bovenste langwerpig- of eirond- Crepis palud : 

An lancetvormig, toegespitst, zij omvatten met toege- 
spitste oortjes den stengel pijlvormig. 

1) virens = groenend. 2) agrestis —= wild groeiend. 3) diffusa —= wijdgetakt. 

4) paludosa —= moeras. 
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De hoofdjes zijn vrij groot en staan in losse, schermvormige pluimen. 

De omwindselbladen zijn lang toegespitst, op de middenstreep evenals de 

korte, aangedrukte buitenomwindselbladen meest zwart klierachtig. De 
algemeene bloembodem is iets franjeachtig. De bloemkronen zijn dooier- 
geel, 5-tandig. De vrucht is geelbruinachtig, 1O-ribbig, 4!'„-5 mM lang en 
de geelwitte, van onderen bruinachtige, brosse haarkroon er op is langer 
dan het omwindsel en steekt er uit. 6-12 dM. X. Mei, Juni. 

Bij deze soort komt de vrucht vrij wel met die der andere Crepissoorten 
overeen, doch de haarkroon is als bij de Hieraciumsoorten. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in Midden- 
Europa op beschaduwde, moerassige plaatsen en aan waterkanten voor. 
Zij komt bij ons veel op lössgrond voor, doch is verder zeldzaam. 

Volksnaam. In Waterland heet de plant ijzeresbloemen. 

64. Hierácium!) Fru. Havikskruid. 

Omwindselbladen dakpansgewijze liggend, de buitenste vaak een buiten- 
omwindsel vormend. Algemeene bloembodem kort franjeachtig. Vrucht 
cylindrisch, geribd, niet gesnaveld. Haren der haarkroon aan den voet 
niet dikker, meest rosachtig. 

Bladen bij de meeste soorten in een wortelroset, de stengelbladen zijn 
dan klein, verwijderd, soms ontbreken zij. Alle soorten zijn overblijvend, 
zij vermeerderen zich door min of meer verlengde uitloopers, door kort- 

gesteelde rosetten of door onderaardsche knoppen. 
De beharing is drievoudig. Zij bestaat uit sterharen, vrij lange, meest 

zwarte, zeldzamer geelachtige klierharen en langere, aan den voet verdikte, 
meest witte, vaak vrij stijve borstelharen. De laatste, als ook de sterharen, 

worden aan gedroogde exemplaren mettertijd meest voskleurig, deze ver- 
andering gaat vaak sneller dan die van het bladgroen. 

De onderscheiding der soorten biedt hier dezelfde moeilijkheden als bij 
Rubix en Salix en wordt door het voorkomen van talrijke bastaarden nog 
meer bemoeilijkt. 

Biologische bijzonderheid. Omtrent het openen en sluiten der hoofdjes 
geldt hier het bij Tragopogon gezegde, terwijl over de bestuiving het bij 
Leontodon vermelde geldt. 

Tabel tot het determineeren der soorten van het geslacht Hieracium. 

A. Bladen in een wortelroset, meest in een korten steel versmald, vaak gaafrandig. Stengel- 

bladen meest weinige of geheel ontbrekend. Vrucht klein, aan den bovenrand gekarteld. 

Haren der haarkroon fijn, in een rij staand, tamelijk wel even lang. Uitloopers meest 

aanwezig, soms richten zij zich op (vooral bij de eerste soort, als die langs hellingen 

neerhangt) en dragen in de oksels der dan dichter opeenstaande bladen bloeiwijzen, 

die dan samen licht voor ééne bloeiwijze kunnen worden gehouden, die natuurlijk van 

die aan den hoofdstengel sterk afwijkt. 
a. Hoofdjes vrij groot, gewoonlijk alleenstaand, eindelings. Binnenste omwindsel- 

bladen spits. Bladen van onderen min of meer dicht grijs sterviltig. Omwindsel 
kort, cylindrisch. . .… 3 . … … H. Pilosella blz. 469. 

b. Hoofdjes los of dicht scherm- Spluimvormig. (soms weinige of zelden slechts 1). 

1) van het Grieksche hierax: havik. De Ouden meenden, dat de havik van deze planten 

gebruik maakte, om zijn gezichtsvermogen te versterken. 

50* 
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aa. Bladen grijsgroen, meest alleen aan den voet door gekronkelde borstels ge- 

wimperd. Binnenste omwindselbladen stomp. Stijl geel. Stengel 2-6-, zelden 

l-hoofdig. Hoofdjes gemiddeld van grootte. Omwindsel eirond-kegelvormig. 
H. Auricula biz. 470. 

bb. Bladen gras- of geelachtig groen. Stengel beneden met weinige (1-3) bladen. 

Bladen zonder of alleen van onderen met eenige -sterharen. Binnenste omwind- 

selbladen stomp. 

aaa. Stengel vooral aan den voet met vrij zachte haren bezet, die langer zijn 
dan de middellijn van dezen. Hoofdjes talrijk, vrij klein, dicht opeen. 

Omwindsel met zwarte klierharen en borstels dicht bezet. Stijl geel. 

H. pratense blz. 470. 

bbb. Hoofdjes 2-10, vrij groot, in een losse, schermvormige pluim. Stijl bruin. 

H. aurantiacum blz. 470. 

Vrucht grooter, boven met een niet gekartelde, ringvormige verhevenheid. Haren der 

haarkroon dikker, ongelijk, bijna 2-rijig. Bladen meest duidelijk getand. Hoofdjes 

meest gemiddeld van grootte. 

a. Wortelbladen tijdens den bloeitijd niet meer aanwezig, daarentegen draagt de stengel 

meest vele bladen, die soms beneden dicht opeenstaan en dan niet met wortel- 

bladen verward moeten worden. Omwindselbladen in meer rijen. De plant blijft 

over door onderaardsche korte uitspruitsels, die eerst in de lente boven den grond 
komen. Tanden der bloemkroon van buiten kaal. 

aa. Omwindselbladen aangedrukt of de buitenste iets afstaand. Stijl bruin. 

aaa. Stengel dicht bebladerd. Binnenste omwindselbladen breeder dan de 

buitenste, stomp. Bovenste stengelbladen met afgeronden voet zittend 

of een weinig stengelomvattend. Hoofdjes smal pluim- of scherm- 

pluimvormig. Omwindselbladen donkergroen, gedroogd zwartachtig. 

H. silvestre blz. 471. 

bbb. Stengel meest verwijderd bebladerd. Binnenste omwindselbladen ver- 

smald, spits. Stengel stijf, kaal, naar boven bijna tros-pluimvormig. 

Bladen lancet- tot lijn-lancetvormig, met weinige groote tanden, met 
versmalden voet zittend. Omwindselbladen donkergroen, gedroogd zwart- 

achtig met bleeken rand . . . . . . . . . H. laevigatum blz. 471. 

bb. Buitenste omwindselbladen aan den top teruggeslagen. Stijl meest geel. 
‚ Stengel dicht bebladerd. Bladen zittend. Hoofdjes in een dichte, scherm- 

vormige pluim. Omwindselbladen gedroogd zwartachtig, de binnenste breeder, 

SOMDA Ge rset ee han Ere ee vere eem be at En 

Wortelbladen tijdens den bloeitijd bijna altijd aanwezig en groen, met meest 

duidelijk afgezetten, vrij langen steel. Stengel met weinige, soms geen bladen. 

De plant blijft over door korte, onderaardsche, nog in den herfst aan den top een 

roset vormende uitspruitsels. 

aa. Omwindselbladen min of meer regelmatig dakpansgewijze liggend. 

aaa. Plant geheel met geelachtige, aan den voet vaak met zwarte klierharen 

bezet, ook tusschen de wimpers aan den bladrand. Stengel met vele 

hoofdjes, reeds laag wijd vertakt, daartusschen bebladerd en er onder 

l à 2 bladen. Bladen dik, iets stijf, de wortelstandige langwerpig- 

elliptisch, naar den voet versmald, grof bochtig getand. 

H. amplexicaule blz. 475. 

bbb. Bladrand niet klierachtig gewimperd. Stengel dicht bebladerd. Bladen 

lancetvormig, de hoogere eirond-lancetvormig, alle sterk behaard, even 

als de geheele plant. Hoofdjes groot, alleenstaand in de bladoksels. 
H. cerinthoides blz. 475. 

bb. Omwindselbladen onregelmatig dakpansgewijze liggend, de binnenste bijna 

evenlang, de buitenste (1 of 2 rijen) veel korter, een soort buitenomwindsel 

vormend. Bovenste stengelbladen met versmalden voet zittend of kort gesteeld. 
aaa. Stengelbladen ontbrekend of tot 2. Bladen groen of blauwachtig groen, 

zacht behaard. Stijlen althans ten slotte donker gekleurd. 

a. Wortelbladen talrijk, de onderste met hartvormigen voet. Stengel- 

bladen 1-2. Takken van den stengel meest boogvormig opstijgend. 

Omwindsel cylindrisch-klokvormig. Binnenste omwindselbladen spits. 

H. murorum blz. 473. 

f. Wortelbladen, althans de binnenste, in den bladsteel versmald, tal- 

rijk, eirond-langwerpig tot lancetvormig. Omwindsel bijna bolrond 

H. caesium blz. 474. 
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bbb. Stengelbladen meest 3-6. Plant meest grasgroen. Wortelbladen weinig 

talrijk. Bladen met naar voren gerichte tanden, Schermpluim met recht- 

opstaande, dicht sterviltige, zwart klierharige bloemstelen. Omwindsel 

kort klokvormig, klierharig, de binnenste omwindselbladen stomp. 

H. vulgatum biz. 474. 

H. Pilosêlla!) L. Muizenoor (fig. 504). 
Deze plant heeft een horizontalen wortelstok, waaruit meest verscheiden 

bebladerde uitloopers komen. De stengel is recht- 
opstaand, grijs sterviltig, onbebladerd en draagt 
aan zijn top een (soms 2) hoofdje. De bladen staan 
in een wortelroset, zijn omgekeerd eirond tot lan- 
cetvormig, aan weerszijden met vrij stijve, heen en 
weer gebogen borstels bezet, van onderen tevens 
min of meer dicht grijs sterviltig. 

De omwindselbladen zijn lijnvormig, 1-2 mM 
breed, spits, grijs sterviltig. De bloembodem is 
kaal. De bloemkronen zijn lichtgeel, de buitenste 
van onderen rood gestreept, 5-tandig. De vruchten 
zijn bruin, bijna cylindrisch, beneden iets smaller, id: 

: Hieracium Pilosella 
overlangs gegroefd, boven met een kleinen, gekar- Fig. 504. 
telden ring en met een haarkroon, die van vele 
haakjes voorzien is. 2,5-45 cM. 2%. Mei, Juni, soms tot Herfst. 

De variëteit 2. robústum®) Koch. is in alle deelen grooter en meer behaard. 
De omwindselbladen zijn ruw door enkelvoudige haren. De uitloopers zijn 
wel verlengd, doch merkbaar dikker dan bij den grondvorm. De bladen zijn 
van onderen witviltig. 

Biologische bijzonderheid. Bij H. Pilosella en andere Hieraciumsoorten is 
ontwikkeling van het eitje tot zaad, zonder dat er bevruchting heeft plaats 

gehad, waargenomen, als bij Taraxacum. Zelfs is het niet gelukt om op de 
stempels stuifmeelbuizen vormende stuifmeelkorrels waar te nemen. 

De plant is xerophytisch gebouwd. Bij zeer droog weer buigen zich de 
bladranden naar boven en langzamerhand kromt zich het geheele blad zoo, 
dat de witte ondervlakte naar de zonzijde is gekeerd en het blad dus 
beschut is tegen overmatige verdamping. 

Aan de bladen ontstaan soms door bladvlooien (Psylloden) kleine uit- 
stulpingen met nauwe opening, die zich op de onderzijde als kleine wratjes 
verheffen en als zij dicht opeenstaan aan het blad een rimpelig aanzien 
geven. Gaat de uitstulping van een zeer beperkte plaats uit en verdiept 

en verwijdt zij zich te gelijk, dan ontstaan zak- of buidelvormige ruimten 
met een betrekkelijk kleine opening, wier lengteas loodrecht op de blad- 
schijf staat. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in geheel Europa 
op droge plaatsen voor. Zij is bij ons vooral op zand- en lössgrond, ook 
in de duinen algemeen. De var. is bij Zutphen, den Haag, Scheveningen 
en te Welsoorde (Zeeuwsch-Vlaanderen) gevonden. 

Volksnamen. De naam muizenoor is het meest in gebruik, op Goeree 
noemt men haar konijndoor, in het Land van Hulst pissebloem. 

1) Pilosella —= haartjesplant. 2) robustum — krachtig gebouwd. 
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H. praténse!) Tausch. Weidehavikskruid (fig. 595). 

Deze plant heeft een wortelstok met of zonder uitloopers. De stengel is 
rechtopstaand, zacht, hol, verspreid sterharig en meer of minder dicht met 

tamelijk zachte, aan den voet vaak roodachtige 
haren, die langer dan de middellijn van den 
stengel zijn, bezet. Vooral is dit laatste aan 
den voet van den stengel zoo. De bladen zijn 
zacht, langwerpig-lancetvormig, naar voren vaak 

breeder, de onderste stomp, de bovenste spits, 

met lange, vrij zachte haren, soms ook beneden 
met eenige sterharen bezet. 

De hoofdjes zijn talrijk, vrij klein en staan 
dicht opeen. De omwindsels en het bovenste 
deel van den stengel zijn sterviltig en met zwart- 
achtige klierharen en borstels dicht bezet. De 

Hieracium pratense bloemkronen zijn licht goudgeel. De stijlen zijn 
Bip geel. 3-9 dM. 2. Juni. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in Midden- en 

Noord-Europa in weiden, op oude muren en op open boschachtige plaatsen 

voor. Zij is bij ons op zand- en kleigrond, doch zeldzaam gevonden. 

H. aurantiacum?) L. Oranje havikskruid (fig. 596). 

Deze plant heeft een korten, zelden kruipenden wortelstok. De stengel 
is iets opstijgend, niet vertakt, met weinig ster- 
haren bezet, doch dicht met aan den voet zwarte 

(aan den voet van den stengel roode), tamelijk 
zachte haren bekleed. De bladen zijn langwerpig 
tot langwerpig-lancetvormig, naar voren breeder, 

aan weerszijden zijdeachtig, de stengelbladen zijn 
1-2 in getal, van denzelfden vorm, doch kleiner. 

De hoofdjes zijn 2-10 in getal, gemiddeld van 
grootte, zij vormen een losse, schermvormige 

pluim. De omwindsels en het bovenste deel 

van den stengel zijn met weinig sterharen bezet. 
De bloemkronen zijn oranjerood, zelden geel. 

\ De stijl is bruin. Overigens komt de plant met 
Hierachumgantantiacum nH prätense overeen: “30-45 CM 240 En 

Fig. 506. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De 
plant komt in Midden-Europa in bergweiden voor, doch wordt bij ons als 
sierplant gekweekt en is, hoewel zeldzaam, verwilderd gevonden. 

H. Auricula®) L. (H. dúbium®) Willd.). Spits havikskruid (fig. 597). 
Deze soort heeft een schuinen wortelstok met tal van bebladerde uit 

loopers. De stengel is rechtopstaand, niet vertakt, draagt 1 blad of geen 
bladen en 2-6, zelden 1, hoofdjes. Hij is beneden meest alleen met heen 

en weer gebogen borstels, boven met ster- en klierharen bezet. De bladen 
zijn spatelvormig tot omgekeerd eirond-lancetvormig, stomp of met kap- 
vormig samengetrokken top, meest alleen aan den voet door heen en weer 
gebogen borstels gewimperd, overigens kaal. 

1) pratense — weide. 2) aurantiacum — oranjerood. 3) Auricula = oortje. 

4) dubium —= twijfelachtig. 
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De stelen der bloemhoofdjes zijn klierachtig behaard met nog een dicht, 

fijn vilt tusschen de bruine klieren, zij zijn meest opstijgend. De hoofdjes 
zijn vrij groot (meest 1 cM in middellijn), soms 
kleiner. Het omwindsel is eirond-kegelvormig en 
bestaat uit lijn-lancetvormige, zwartachtige, ver- 
spreid klierharige blaadjes. De bloemkronen zijn 
lichtgeel, 5-tandig. 15-30 cM. 2. Mei, Juni, 
soms tot Herfst. 

De hoofdjes zijn iets kleiner dan bij H. Pilosella, 
doch grooter dan bij de voigende soorten. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant 
komt in het grootste deel van Europa voor op 
droge, begroeide plaatsen en is bij ons vrij zeld- 
zaam. Men vindt haar in zand- en heidestreken. 

H. silvêstre ') Tausch. (H. strictum =) Fr, 4. granu- Hieracium Auricula 
látum®) Fr., H. Prenanthoídes*) Eng. Bot. in Prod. L, Rear 
H. boreále®) Fr, H. sabaúdum®) Eng. Bot. in Prod. I). Boschhaviks- 
kruid (fig. 598). 

rechtopstaanden, krachtigen, ruwen stengel, die 
vooral beneden ruw behaard is. De bladen zijn 
eirond of eirond-lancetvormig, getand, gewimperd, 
overigens kaal of behaard. De onderste zijn stee!- 
achtig versmald aan den voet, de bovenste zitten 
met afgeronden voet en zijn een weinig stengel- 
omvattend. 

De hoofdjes zijn vrij groot, smal pluimvormig 
of scherm-pluimvormig vereenigd. De stelen er 
van zijn sterharig. Het omwindsel is langwerpig 
of cylindrisch-klokvormig en bestaat uit zwartgroene 
(in gedroogden staat zwartachtige), meest tamelijk 

UV kale blaadjes. De bloemkronen zijn goudgeel. De 
Hieracium silvestre vruchten zijn min of meer zwart. 3-12 dM. 2. 

en Juli— October. 
Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in Midden- 

Europa in bosschen en op beschaduwde plaatsen 
voor. Bij ons is zij zeldzaam en alleen op zand- 
grond gevonden, vooral in Twente. 

H. laevigátum *) Willd. (H. rigidum) Hartm.). Stijt 
havikskruid (fig. 599). 

Deze soort heeft een rechtopstaanden, stijven, 

kalen of behaarden stengel, die naar boven bijna 
tros-pluimvormig vertakt is. De bladen zijn lancet- 
tot lijn-lancetvormig, met weinige groote tanden, 
zij zitten met versmalden voet, de onderste zijn 
kortgesteeld. 

De hoofdjes zijn vrij klein en staan op ster- 
Hieracium laevigatum 

harige, vaak klierachtige stelen. Het omwindsel Fig. 509. 

1) silvestre —= bosch. 2) strictum = stijf. 3) granulatum — korreldragend. 

4) Prenanthoides — Prenanthesachtig. 5) boreale —= Noordsch. 6) sabaudum —= 

uit Savoye. ï) laevigatum —= gepolijst. S) rigidum —= stijf. 
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is cylindrisch-klokvormig en bestaat uit donkergroene (in gedroogden staat 
zwartachtige) omwindselbladen met een bleeken rand, de buitenste zijn aan— 
liggend, de binnenste spits. Zij zijn meest tamelijk kaal. De bloemkronen 

zijn goudgeel. 6-12 dM. X. Juli, Augustus. 
De plant gelijkt soms vrij veel op H. vulgatum, doch is er door de tijdens. 

den bloeitijd ontbrekende wortelbladen gemakkelijk van te onderscheiden. 

Variëteiten zijn: 
5. tridentátum!) Fr. (H. tridentátum Fr., H. rigidum ®) Koch.). Stengel 

meest tamelijk gelijkmatig of vrij los bebladerd. Bladen langwerpig tot 
eirond-lancetvormig, aan weerszijden meest met 3 groote tanden, de bovenste 

met afgeronden voet zittend. Hoofdjes grooter dan bij den grondvorm. 
Stelen der hoofdjes en omwindselbladen sterker behaard. De laatste lijn 
vormig, de buitenste iets grijswit, meest zonder klierharen. 

y. viréscens®) Sonder. (H. viréscens Sonder). Stengel stijf, beneden 
kaal, dichter bebladerd, niet vertakt. Bladen groen, meest kaal, min of 

meer gelijkmatig getand, de middelste en bovenste met versmalden voet 

zittend. Hoofdjes tolvormig. Omwindselbladen groen, kaal, vrij breed (bij 
het drogen groen blijvend). 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De soort komt in bijna geheel 
Europa op droge gronden, tusschen hakhout voor-en is bij ons vrij zeld- 
zaam. De var. 4. is vrij algemeen, bijna uitsluitend op zand- en lössgrond. 
De var. 7. is misschien bij de Grebbe gevonden. 

H. umbellätum ) L. Schermhavikskruid (fig. 600). 
Deze soort heeft een rechtopstaanden, stijven, kalen, ruw of kort be- 

haarden, dicht bebladerden stengel. De bladen 

zijn zittend, lancetvormig, spits of stompachtig, 

gaafrandig of getand, aan den rand (naar beneden 
omgerold) ruw gewimperd, verder kaal of be- 

haard. 
De hoofdjes zijn vrij klein, staan dicht of los 

scherm-pluimvormig. De stelen der hoofdjes zijn 
sterharig. De omwindsels zijn langwerpig-cylin- 
drisch en bestaan uit kale of iets behaarde blaadjes 
(in gedroogden staat zwartachtig). De buitenste 
zijn min of meer afstaand met omgebogen top, 
de binnenste zijn breeder en stomp. De bloem- 
kronen zijn goudgeel. De stijlen zijn meest geel. 

Hieracium umbellatum De vruchten zijn roodachtig bruin of zwart, 3 mM 
EED lang, cylindrisch, kaal, naar beneden versmald. 

De haarkroon bestaat uit vuilgele, brosse haren. 3-12 dM. 2. Juni—Herfst. 
De variëteit 4. uniflóra®) draagt slechts een hoofdje. Onder de vormen 

is ook een dikbladige, sappige halophytvorm, die echter bij ons tot dusverre 
niet is gevonden. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De scort komt in geheel Europa 
op droge plaatsen en in bosschen voor. Zij is bij ons vrij algemeen, 
vooral op zandgrond en in de duinen. De var. 4. is op den Ulenpas en 

bij Alkmaar gevonden. 

1) tridentatum — drietandig. 2) rigidum = stijf. 3) virescens —= groenachtig: 

4) umbellatum — schermdragend. 5). uniflora — eenbloemig. 
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H. amplexicâule !) L. Stengelomvattend havikskruid (fig. 601). 
Deze plant is geheel met geelachtige, aan den voet vaak met zwarte klierharen bezet, 

ook tusschen de wimpers aan den bladrand. De stengel 

is rechtopstaand, is reeds laag wijd vertakt en draagt vele 

hoofdjes. Tusschen deze is hij bebladerd, daaronder zit- 

ten 1 of 2 bladen. De bladen zijn vrij dik, iets stijf, de 
wortelstandige zijn langwerpig-elliptisch, naar den voet 
versmald, grof bochtig getand, de bovenste stengelbladen 

zitten met versmalden voet. 

De omwindselbladen liggen onregelmatig, dakpansge- 

wijze, de binnenste zijn bijna evenlang, de buitenste (1 of 

2 rijen) zijn veel korter en vormen een soort van buiten- 

omwindsel. De bloemkronen zijn geel. 2-4 dM. 24. 
Juni, Juli. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt 

op rotsen in bergstreken en op muren voor. Zij wordt bij 

ons wel als sierplant gekweekt en is op een muur bij 

Haarlem verwilderd gevonden. 
E E 5 : : Hieracium amplexicaule 

H. cerinthoides ®) Fr. Wasbloem-havikskruid Fig. 601. 
(fig. 602). 

Deze soort is dicht behaard en heeft een dicht bebladerden stengel. De bladen zijn 

lancetvormig, de hoogere eirond-lancetvormig, alle zijn 

sterk behaard, de bladranden zijn niet klierachtig gewim- 

perd. De bovenste bladen zitten met versmalden voet of 

zijn kortgesteeld. 

De hoofdjes zijn groot. De omwindselbladen liggen 

onregelmatig dakpansgewijze, de buitenste 1 of 2rijen zijn 

veel korter en vormen een soort buitenomwindsel. De 

bloemkronen zijn geel. 3-6 dM. 4. Juli, Augustus. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt 
op rotsen in bergstreken voor en is bij ons, waarschijnlijk 

wel verwilderd, op den muur van den Hortus te Utrecht 

gevonden. 

____H. murórum®) L. Muurhavikskruid (fig. 603). 

Hieracium cerinthoides _ Deze soort heeft een meestal weinig vertakten 
Fig. 602. stengel. Hij is naar boven sterviltig en klier- 

achtig en is naar boven scherm-pluimvormig vertakt met meest boogvormig 
opstijgende takken. De bladen van het wortel- 
roset zijn talrijk, langgesteeld, eirond of lang- 
werpig, naar den voet toe getand, vaak met 

eenige rugwaarts gerichte tanden, meest aan 
weerszijden kort behaard, gewimperd, zij hebben 
een hartvormigen voet. Stengelbladen zijn er 1-2, 
zij staan vrij ver uiteen, zijn klein en ontbreken 
dikwijls. 

De hoofdjes zijn veel in getal, zij hebben een 
cylindrisch-klokvormig omwindsel met weinig 
sterharige, doch rijkelijk klierharige blaadjes, de 
buitenste stomp, de binnenste spits. De bloemkro- 
nen zijn goudgeel. De haarkroon is tamelijk zuiver 

Hieracium murorum 

wit. 3-9 dM. 2. Einde Mei— Juli, soms ook later. Fig. 603. 

Biologische bijzonderheid. Op deze soort en ook op andere ontstaan 
door een galwesp, Aulax Hieracii, gallen. Zij hebben den vorm van knol- 

1) amplexicaule —= stengelomvattend. 2) cerinthoides — cerintheachtig. 

3) murorum —= muur. 
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vormige opzwellingen aan den stengel en zijn soms tot 2 cM lang en dik 
en dicht behaard. Zij bevatten tal van larvenkamers. Zij zitten soms onder 
de bloeiwijze maar meest aan het deel van den stengel, dat bladen draagt. 

Dit deel heeft dan verkorte leden, zoodat de bladen daarop dicht bijeen- 

zitten. Soms zijn de schijven van deze onontwikkeld en is de gal alleen 
met schubvormige bladscheeden bezet. 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in bijna geheel 
Europa voor in droge bosschen, op rotsen en muren. Zij is bij ons vrij zeldzaam. 

H. caésiumt) Fr. Blauwgroen havikskruid (fig. 604). 

Deze plant is blauwgroen. De wortelbladen, althans de middelste, zijn 
in een bladsteel versmald. Er zijn er meest veel, 
zij zijn eirond-langwerpig tot lancetvormig, toege- 
spitst, naar den voet min of meer getand, aan den 

rand en van onderen meest met sterharen bekleed 
of spinnewebachtig behaard. 

Hoofdjes zijn er meest 3-5, zij zijn gemiddeld 
van grootte. Het omwindsel is bijna bolrond, zon- 
der klierharen, grijsviltig, met eenige borstelharen, 
de blaadjes liggen min of meer regelmatig dakpans- 
gewijze. De bloemen zijn geel, de zoom der bloem- 

kroon is kaal. 15-40 cM. 2. Juni, Juli. 

ED TN Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant 
Fig. 604. komt in Midden- en Noord-Europa in bergstreken, 

langs akkers voor. Zij is bij ons zeer zeldzaam. 

H. vulgätum®) Fr. Gewoon havikskruid (fig. 605). 
Deze plant is meest grasgroen. De stengel is, evenals de bloemstelen, 

ruw behaard en draagt beneden 3-6 bladen, 
die niet, als bij H. murorum, kleiner zijn dan 
die van het wortelroset. De bladen van het 
wortelroset zijn weinig talrijk, tijdens den 
bloeitijd meest gedeeltelijk niet meer aanwezig. 
Alle zijn eirond of langwerpig-lancetvormig, 
kort behaard, spits of de onderste stomp, met 
naar voren gerichte tanden. Aan den voet 
loopen alle spits toe, dit is een doorloopend 
verschil met die van H. murorum. 

De hoofdjes staan in een schermvormige 
pluim met veel of weinig hoofdjes. Zij staan 
op rechtopstaande, dicht sterviltige, zwart 
klierharige stelen (deze zijn minder zwart dan 

A bij H. murorum). De omwindsels zijn kort 
EEEN klokvormig en bestaan uit zwartachtige blaadjes 

met een bleekeren rand, zijn min of meer ster- en klierharig, de buitenste 
zijn spits, eirond-lancetvormig, de binnenste zijn stomp. De bloemkroon 
is donkerder geel dan bij H. murorum. De haarkroon is vuilwit. 3-9 dM. 
pO EME 

Voorkomen in Europa en in Nederland. De plant komt in bijna geheel 

Europa in bosschen, op beschaduwde plaatsen, ook op muren voor. Zij 

is bij ons vrij algemeen, meest op zand- en lössgrond. 

1) caesium — blauwerijs. 2) vulgatum — gewoon. 
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parviflorus II 357 
salicifolius III 356 
salignus II 356 
Tripolium II 355 

Astereae en ODS 
Astragaleae . . . . II 596 
Aakrapalus.-.… . -—…  Ik653 

glycyphyllus . . . Il 653 
Onobrychis . . … II 654 

UVT. … …- - 1226 
Filix femina . . . 1 226 
BEST, rte MT 

Atriplex . .… er TESA AEN 
angustifolium orde ed 4, 
arenarium … . . MH 116 
Babingtonii . . . Il 116 
salothecat” … „1115 
crassifolium . … … Ml 116 
WARNOSUM.. … 116 
Hastala . … … „1415 
Hortense. … … se. 113 
laciniatum. 11155116 
latifolium. . . . HMU5. 
mttorale. … …- …— 1114 
WANG, A4 
BREHSE 500 sell 113 
patulum II 114, 115 
pedunculata. … … MI 111 
portulacoides … . 11 110 
RESEM en Ile 147 
GAlAHCUM ee II 116 

Atropa . 3 HI 115 
Belladonna UI 115 

Augurk II 295 
Augustus . II 47 
Augustusbloem . … III 446 
Avena . . wen 402 

Caryophyllea 1 487 
diffusa . = 1 494 
elatior … 491 
fatua. 1 495 
flavescens. 1 497 
hybrida 1 495 
orientalis … 1 494 
praecox [ 488 
pratensis … ee 496 
pubescens. . … . 1496 
sativa wert ls493 
strigosa 1 494 

Aveneae ONE CE 
Averoon …. .… III 400 
Avondkoekoeksbloem II 170 
Azolla . zes el 237 

Carolliniana . 14237 
filiculoides RR Ore) 

Azijnpruikenboom … IÌ 380 

Baardanjer. … … - -… -I1-155 
Baardgras [ 467 
Baarlandsche karnoffel 111 435 
Baarzebladen . . . II 53 
Baarzekruid . 1 353 
Baarzenwier . 1 342 
eoulen : l 325 
Bakkruid . . . HI 36 
Bakpruim. II 521 
Ballonplant … . HI 115 
Ballota . „ II 241 
foetida . als 241 
nigra. . HI 241 

Ballote . II 241 
Balroos iu 317, 318 
Balsaminaceae . 1 377 
Balsemienachtigen 1 377 

Barbarakruid . . . MI 
BODATed or attend 

intermedia . .. II 
BNEBEOR Ae A en 
vulgaris p U 

Bargebloem 11 634, 642, III 
‚ Bargegras è I 
Bargeraai . I 
Barkhausia . HI 
foetida . HI 
setosa HI 
taraxacifolia. HI 

Basjes . ee 
Basterdwederik Ĳ 491, 

| Batrachium . . .… Ï 
aduäfile. "Smet 
Handel, Ss 
confusum. ….. HI 
divaricatum: es II 
stans. … Ansel 
hederaceum . . -. II 
heterophyllum … … U 
hololeucum …. . . IÌ 
Pefiwertj-… „eatstn 
salinum … pi 
trichophyllum „rated 
friparttium 2 Zelk 

Beddepiesers UI 
Beddepluus … £ … <1 
Bedstroo . . .… lo |! 
Beefessche II 44, 
Beelsrasmoal ste 5 SA 
Beekpunge HI 
Beemderass Sese 
Beemdlangbloem. … I 

ISBeenbreeko none ale 
Beerbende … …-… - 
Beenbinder 7: sn: All 
Beestebloemen . am 
Beet. . Nt 
Beetwortel er FAR REN 
Beijen eer 
BETEN ea ven ek 
Beikes . s UI 
Beintten sil 
Bekketrekkers reek 
Belladonna … UI 112, 
Belladonne .… ani 
Bellidinae. II 
Bellis HI 

perennis HI 
Belze ee 
Belzen. .… Hu 
Bent. | 378, A71, ‘483, 
Bentgras . Ï 459, 483, 
Berberidaceae . ii 
Berberis. eee dl 

aquifolium . .. II 
viloaris els II 

Berberisachtigen . . II 
Bereklauw .…. .. II 
Berenklauwss, «2 till 
Bergden . .… st 

re hertshoorn. mar 1 
EE RKHOP Ne otten II 
AMOOkese 5 nele 1 
Er RUlAS ED erv ete IJ 
VREES v. heej TE 

Berk …-. bergs CN 
Berkhouterklaver Weme IE 
Bernagie … ti tell 
BEMBrOar ese … ord 
INGA ARE Pe EN 

Bertram IR Aal 
Bere pe sane el 

angustifolia . 436 
Besanjelier 11 160 
Besheide . Il 415 
Beta. 11 107 

hortensis . 11 108 
maritima IL 108 
vulgaris 11 108 

Betenblad II 275 
Betonica … 1 237 

officinalis . IL 237 
Betonie II 237 
Betula . Men 

alba. U 6 
pubescens fie 77 
verrucosa . 16 

Betuleae He 4 
Beuk He A3 
Beukvaren 1 216 
Beursjes … : IL 133 
Beursjeskruid IL 307 
Beverbladen [II 404 
Beverkussen Ii 282 
Bevertjes . [ 516 
Bewinde III 68 

‚ Bezemheide . II 21 
Bezemkruid . II 602 
Bezemtakken IT 602 
Bezuring . 1 324 
Bidens III 378 

cernuus [II 379 
eed s III 378 

Bies. 1 298, 416, 418 
| Biesgras . 429 

„ look . 1 274 
„ parrei es R215 
„ varen rd) DAA 

Biet . zt 0 
Bietworte! nT O8 
Biezenkoppen . 1 304, 305, 

419 
Biezen over zee . . 1 321 

‚ Bifora . . II 465 
radians. ‚ „1 465 

Biggenkruid. . HI 451 
Bikbezen . II 12, 14 
Bilzen . za llk522 
Bilzenkruid . UI 117 
Bindwilg . . II 35 
Bingelkruid . IL 407 
Binten . E 1 483 
Biscutella. IL 301 

apula . . Ii 301 
‚ Bitterbloem . IL 201 

kelk. é IL 80 
Bittere pee . U 442 
Bitterkers IL 304 

„ kruid III 446 
„ ling. II 53 
„ plant 1 81 
„ tak UI 113 
„ tong II 81 
> ZOE UI 112 

zuring . IL 66 
Blaadjeheide UI 18 
Blaasjeskruid II 254 
Blaaskroos . 1 333 
Blaasvaren 1 223 
Bladriet soker482 
Blanche misschien =H :264 
Blanket . II 407 

‚_ Blaublomke . . HI 102 
Blaumutskes „1E :222 
Blauwbessen roest 
Blauwe braam. ll Sar 

en dissel . „ III 461 

31* 
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Blz. | Blz. 5 

Blauwe distel . . . II 426 © Blysmus. Boterbloempje . . . II 196 
js druifjes …. . 1 267 COMIPrESSHS Meel A2 ze kate on See 
ne ganzenmuur Il 219 rufus 1 428 ZPB et INAS 
3 godsgenadB. III 244 Bobbel. evanken. 1424 Bothol-s ete re MR 
É Heen IT 391 | Boekweit. ‚Be IIS 86"| Botrychitm Cee 
nt Jansen. Ramdal Boekweitwinde. II 88 Lunaria. ……. en 
: kannetjes . 1 267 Boenderbossen 1 490 ‚ Botryoides . ... II 

klokjes . . II 327  Boendergras. … 490 | Bottel … RSE 
II 57, 286 | Boenders. . . . . [471 | Bottelroos . . II 582, 583 

Ee knoop …- III 336'| Boereboon. … > & £l5668| Bouten. =S 
De kraaltjes … … “162617 | Boerekers: come f208| Boutsje 
& melde. … … 1103 | Boerenbalsems. <t 409| Braam. © © ess 
5 muur . Ill 164, 168 ED DET MSA 28 Braambezen. 3 ze s545 

170, 219 „ jasmijn. . . II 484 ‘ Brabantsche klaver . II 634 
Blauw engeltje . . Il 323 ze kers, remo ISBrachycarpeac menen 
Blauwe oezemoeze . III 170 koole En Ee 2 10 RI Brachypodiums wl 

À pinkster- ne rabarbernllks04 distachyon em 
bloem 1 574 Le erin II 668 pinnatum … Al 

pluimen . …. [II 438 wormkruid 111 379, 303 silvaticum. 
5 roggebloem. III 438 Boerepronker .… … 155 | Brandnetel . ... II 

Blauwerwtjes …. . . 11 666  Bokkebaard . . sel St en Brassicas. zc 
Blauwe skeertjes . . 1 574 Bokkeboonen . . . II 688 elongata en 

ke stekel . . HI 427 | Bokkenorchis . . . 1 581 lanceolata. … … … dl 
7 stiekel . 11 425, 462 « Bokkestallen . . . III 435 Napus 

strandbloem Il 45 « Boksbaard . [IL 448 nigra 
d vossen . . 11 290 ‘ Boksdoorn . II 366, II 108 oleracea mend 
, zwijneton- Bokseten . … II 435 Rapa ” … rend 

getjes II 666 | Boksstalen . . . . 11 336 | Brassicaeae. . . . U 
Blauwgras . . Ì 483, 514 | Bol . See AI | Braya © 

klokken ore llls285 Bolderik rn ate heren aL 12 Spina. ee 
Op pense neen LIN Bolder ee ERN 2 A Breedkop: zo 
a kwastien. ISS | Bolkrdid eee ee eee ADA Breedkopstekel Zeal 
ö maan(zaad) MENR230O BOUGH en rete ee LZ “Breegras se sa NEN 
oogjes Er O1 Bollenkraid:. £ 1193965405" Brekebeen NE 

schoentjes». s-llt222" (Bollepezen: Mere nelk3250j Brekel Ge 
Blauwselbloempjes E20 Bollepiest Kr teer r325e Bremke stee IROOOP 
Blauwslufkes …. . . II 222 Bonte distel. . . . III 431 © Bremerheide. . Il 599, 
vioeltjesn ll nl02 fs Boodskopies —… Telt 323 Bremraap eneen 
„ viooltje . . . II 323 | Booghout. . . . . 11385 \ Bremraapachtigen . Il 
„… walstroo . . . III 298 { Boomklim . . . . II 467 ! Breukkruid . II 3 

Blazenstruik. . . . II 651  Boompalm . . . . Il 414 ; Brilkruid . leve 
Biebberbeisssnnn see GS Boomvarene:.s …— … IR2MOr NN Briza ee 
Blebberbeien . . . [IL 14 ‚ Boon .… U) media Ste 
Blechnumhsn ennen 227, Boonenkruid ee _III206 | Broeinekel! re 
SPCan EN ee INP BOONTESM ee 115608 netel. <A ES OA 

Bleeken mms [12 et4| Boragimaceae eer III 77, a nieftel. se 
Bleekvelabloëmi selsS53 | Botagon Een et III “867 Broekmint Se 
Bleibers . . . ler 14 officinalis . . . . [Il 86 Broene berend. II 199, 
Blekbessenmens elles Borstbes tn aen 2070 Broenheilie nem 
Blik. bid Borstelbeierss Cl 12 Broertjest eeen 
Blikeate TI 307, 571 ne STdS ne 458 | Brominaes eeen 
Blindebloem … . . III 68 „Krans. … =S 208T| Brommerbeis en 
B ne „1208 BRschermt. Arlo Bromus U 

bonus Henricus le 107 Bosboesche en ek 609 Arduennensis | 
capitatum. . . . II 106 © Boschanemoon . .…. Il 191 arvensis | 
lance ee 04: DESM ‚ HI 12, 14 asper l 
TDT Net vete 105 E hanevoet or etl 02 briziformis | 
Proales 106 aathorden”!. 4 commutatus . l 

Bloedsierst … …-. «1 444 e kamperfoelie . III 316 erectus . l 
Bloedhouts se. sal 394 „ kraaltjes. . . 1 267 | ‘hordeaceus I 
Bloedkruid . . . . III 200 ze leen a tet ANSO NN Finermis: Ae 
Bloedzimmnetn ll 67 aaliefjentnn CNE mollis …— en 
Bloeiende brand- EMOOK zt or re IIS racemosus 0 

ekkel . III 225 EP LUUD teer Bel iel 42 ramosus l 
5 erwten. …. Il 684 EFTA es PETS S secalinus … | 
Á Olm ilk D28 san sterretjes melle 44 squarrosus l 
s tnselm mnl 225 SAE VATEN es eZ sterilis . | 

Bloeiend zeegras. . III 44 viooltje. 11° 323325 tectorum | 
Bloeinetels . . . . III 220 „vogeltje. … nl sb98 unioloides za 
Bloembies .… . KOE zandkruid . . Il 139 / Broodjesbladen …. …. II 
Bloembiesachtigen 118205 Bosjes . 5 eaten A GEINA420 „kruid . ps 
Bloemkool .… . II 279 | Bospalm . . . . -. 11414 | Broodkruimels . … “13 
Bloem zonder blad . 1 282 Boterblad. . a A e215e| Braine-boon … Amd 
Blommetjes van zeven Boterbloem Il 199, 209, 570, | Bruine griet. . . . II 199 

kwartier . II 621, III 28 571, IÎL 353 | „grieten. ne 



Bruine klaver Il 634 
E lelie . EL 
5 meele 
8 mosterd 

ratel. 
Bruintje 5 
Brukomsstulen 
Brunel . : 
Brunella … 

alba . 
laciniata .… 
vulgaris . .… 

Brusselsche kooltjes 
suikerij 

Brusselsch lof . 
Bryonia 

dioica . . 
Buksachtigen 
Buksboom LE 
Bullepees . . .I 
Buniadeae B 
Bunias 

orientalis … 
Bunium 
Bulbocastanum 

Bente. 1 483, 
Buntgras . … 
Buphthalminae 
Buphthalmum … 

speciosum 
Bupleurum … 

Odontites . 
protractum 
rotundifolium 
tenuissimum . 

Bust. 
Butomus . 

umbellatus 
Butterbies 
Buxaceae 
Büxus 
sempervirens 

Bijbelbloem 
Bijekoeren 
Bijenkorfje À I 267, 
Bijenorchis … 
Bijspijlenhout … 
Bijvoet : 

Cachrys 
maritima … 

Cakile . 
maritima 

Cakilineae 
Calamagrostis . 

Calamagrostis . 
Epigeios 
Halleriana. 
lanceolata . 
littorea . 
neglecta 
pscudophragmites 
stricta . 5 5 
villosa . 

Calamintha . 
Acinos . 
officinalis . 

Calandrinia . 
compressa 

Calceolaria . 
scabiosaefolia 

Calceolarieae 
Calendula 

arvensis 
officinalis . 

489, 
1 

| 
HI 
HI 
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21 
261 
526 
278 
178 | 
314 | 
154 
245 
245 
24T 
246 
245 
442 
442 | 
442 
295 
295 
413 
414 
617 
245 
311 
311 
433 
433 
515 
483 
339 | 
371 
371 
437 
438 
439 
438 
437 
414 | 
615 
615 
324 
413 
413 
413 
367 
557 
246 
583 
304 | 
399 | 

445 | 
445 
312 
312 
245 
474 
415 
416 
475 
475 
4TT | 
476 
ATT 
476 
475 | 
207 
207 
208 
177 | 
177 
133 
133 
121 
416 
417 
417 

Biz. 

Calenduleae . III 338 
Calepina . IH 311 

Corvini. IL 311 
Calla 1 338 

palustris | 338 
Callistephus III 353 

chinensis . IL 353 
Callitriche IL 409 

autumnalis II 412 
hamulata IL 412 
obtusangula . U 411 
stagnalis U 411 
verna 4 U 411 

Callitrichaceac . IT 409 
Calloideae L 330 
Calluna HI 19 

vulgaris IL 19 
Caltha . It 210 

palustris II 210 
Camelina. IL 295 

dentata . IL 295 
sativa 11 296 

| Camelineae . IL 244 
Campanula … [IL 284 

glomerata . IL 290 
latifolia. III 288 
patula [IL 289 
persicifolia [IL 290 
rapunculoides [IL 286 
Rapunculus … [IL 289 
rotundifolia … III 286 
Trachelium … It 287 

Campanulaceae III 280 
Camphorosmeae … II 89 
Campylospermae . II 419 

| Canada(populier). IT 48 
Candicantes.… … Il 5345 537 
Canessenhout … [ 650 
Cannabis U 54 

sativa IL 54 
Cannaboideae . IL 49 
Caprifoliaceae . UI 312 
Capsella … : IL 306 

Bursa pastoris 5 II 306 
Cardamine II 260 

amara IL 262 
hirsuta . IL 263 
multicaulis IL 263 
pratensis … IT 261 
silvatica IL 263 

Carduinae II 340 
Carduus . $ III 422 

acanthoïdes . UI 424 
acaulis III 427 
crispus . … II 424 
hamulosus … II 424 
heterophyllus III 428 
Marianum III 430 
nutans . III 423 
tenuiflorus III 423 

| Carex … 1 369 
acuta 1 392 
acutiformis 1 408 
ampullacea … 1 407 
Anthuriana 1 390 
arenaria 1 381 
axillaris zr 1300 
Boenninghausiana 1 390 
brizoïdes . ze 1k385 
Buxbaumii 1 394 
caespitosa l 361 
canescens. l 388 
caryophyllea 1 396 
Csomadensis 1 410 
Davalliana 1 379 

diandra 
digitata 
dioica 
distans . 
disticha 
divulsa 
echinata 
elongata 
elytroides . 
ericetorum 
extensa 

filiformis … 
flacca 
flava 
fulva“ T …1-404: 
glauca .… 5 
Goodenoughii . 
gracilis. 
hirta . : 
Hornschuchiana 
Kochiana . 
tasiocarpa 
leporina 
ligerica 
limosa … 
montana 
muricata 
ornithopoda . 
Pairaei . 
pallescens 
paludosa . 
panicea 
paniculata . 
paradoxa … 
pendula 
pilulifera … 
praecox Jacq 
praecox Schreb. 
Pseudo- GEen 
pulicaris 
remota . 
riparia … 
rostrata . 
Schreberi . 
silvatica 
stellulata . 
stricta 
strigosa 
teretiuscula 
trinervis 
vernam. 
vesicaria … 
vulgaris 
vulpina 

Caricoideae . 
Carlina 

vulgaris 
Carlininae : 
Carolinapopulier . 
Caroten : 
Carpinus . 
Betulus . 

Carthamus 
tinctorius . 

Carum . 
Bulbocastanum . 
Carvamsns 
verticillatum 

Caryophyllaceae : 
Castanea . 

sativa 
vulgaris 

Catabrosa 
aquatica 

Caucalinae 

gn en ren Menen Heen Voen Heen 

3 
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Caucalis … 
daucoides . 

Caulinia … 
fragilis. 

Celastraceae 
Centaurea 
amara , 
Calcitrapa. 
Cyanus . 
decipiens … 
diffusa … 
Jacea. : 
maculosa . 
montana 
nigra. je 
paniculata . 
pseudophrygia ; 
thenanasn 
Scabiosa 
solstitialis . 

Centaurie . 
Centauriinae. 
Centauris . 
Centenblad .… 
Centunculus . 
minimus …. … 

Cephalanthera . 
ensifolia 
grandiflora 
pallens . 
KUDIAS ren. 
Xiphophyllum 

Cephalantherinae . 
Cerastium 

arvense. . .… 
caespitosum . 
glomeratum … 
semidecandrum 
triviale . 
vulgatum … 

Ceratophyllaceae . 
Ceratophyllum . 
demersum 
submersum … 

Cerinthe … 
minor 

Cerintheae . . 
Chaerophyllum. 
bulbosum . 
silvestre 
temulum 

Chamagrostis 
minima. 

Cheiranthus . 
Cheiri 

Chelidonium 
majus 

Cheloneae 
Chenopodiaceae … 
Chenopodiastrum. 
Chenopodieae . 
Chenopodium … 

album 
ambrosioides 
bonus Henricus 
Botrys … 
capitatum . 
crassifolium 
ficifolium … 
foliosum 
glaucum 
hybridum . 
lanceolatum . 
maritimum 
murale . 
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opulifolium … 
polyspermum 
rubrum. 
urbicum 
viride 
Vulvaria 

Chineesche aster 
Chlora 

perfoliata . 
serotina 

Chlorideae 
Chocoladebloem f 
Chocoladeplant 
Chondrilla 

juncea … 
muralis 

Chorispora … 
tenella: 

Christoffelkruid 
Christuskruid .… 
Chrysantheminae 
Chrysanthemum … 
Chamomilla . 
coronarium … 
corymbosus . 
inodorum . 
Leucanthemum 
Parthenium .… 
segetum 
vulgare 

Chrysosplenium 
alternifolium . 
oppositifolium 

Cicendia . 
filiformis … 

Cicer : 
arietinum … 

| Cichorei . 
Cichorieae 
Cichoriinae . 
Cichorium 

Endivia 
Intybus. 

Cicuta . 
virosa 

Cineraria. 
palustris … 

Circaea 
intermedia. 
lutetiana 

Circaeeae 
Cirsium 

acaule . 
anglicum . 
arvense 
eriophorum .… 
heterophyllum 3 
lanceolatum … 
oleraceum 
palustre 

Cistaceae . II 
Citroenboompje II 206, 

Ii Citroenboonen. 
Citroenkruid 
Cladium 

Mariscus … 
Clarkianss 

pulchella . 
Claytonia. 

perfoliata . 
Clematideae 
Clematis . 
Flammula 
recta 
Vitalba . 

UI 

| Viticella 
‚ Clethra 

alnifolia 
Clinopodium 

vulgare 
Cnicus . 

benedictus 
heterophyllus 

‚ Cochlearia 
anglica . 
Armoracia. 
danica … 
officinalis . 

Coeloglossum … 
viride f 

Coelospermae … 
‚ Colchiceae 
Colchicum 

autumnale. 
„ Collinsia … 

bicolor … 
Collomia . 

grandiflora 
Colutea 

arborescens … 
Comarum. 

palustre 
Compositae . 
Coniferae. 

| Conium 
maculatum 

Conringia 
orientale 

Convalielelie 
Convallaria … 

majalis . 
multiflora. 
Polygonatum 

Convallarieae 
Convolvulaceae 
Convolvuloideae . 
Convolvulus . 

arvensis 
cordifolius 
Dahuricus. 
sepium . 
silvestris 
Soldanella. 

| Conyza. 
ambigua 
squarrosa . 

‚ Coralliorrhiza … 
innata 5 

Coriandreae . 
Coriandrum . 

sativum 
\_Coriopsiinae 
| Corispermeae … 
Corispermum … 

hyssopifolia . 
hyssopifolium 
Marshallii 

Cornaceae 
Cornus. 
IAS edelen 
sanguinea. 

‚ Coronaria. 
Flos cuculi 
tomentosa. 

Coronilla . 
scorpioides 
variav sene 

Coronilleae … 
Coronopus 

didyma. 



Ruellii … 
Corrigiola 

littoralis 
Corydalis. 

bulbosa. 
AVA. 5 
claviculata 
digitata 
fabacea 
glauca . 
intermedia 
lutea . 
ochroleuca 
solida 

Coryleae … 
Corylifolii. 
Corylus 

Avellana 
Corynephorus … 

canescens . 
Cotula . 

coronopifolia 
Crassulaceae 
Crataegus 

monogyna. 
Oxyacantha … 

Crepidinae 
Crepis . 

biennis . 
foetida . 
paludosa .… 
setosa 
taraxacifolia … 
tectorum 
virens 

Crithmum 
maritimum 

Crocus. 
vernus … 

Crosette 
Cruciferae 
Crupina 

vulgaris 
Cucubalus 

baccifer 
Cucumis . 

sativus . 
Cucurbitaceae . 
Cumineae 
Cuminum 
Cyminum . 

Cupressoideae . 
Cupuliferae . 
Curacousjes . 
Cuscuta 

epilinum 
Epithymum 
europaea … 
Trifolii. 

Cuscutoideae 
Cyclolobae . 
Cynodon . 

Dactylon .… 
Cynoglosseae … 
Cynoglossum 

Cheirifolium : 
officinale . 

Cynosurinae 
Cynosurus 

cristatus 
echinatus . 

Cyperaceae . 
Cypergras 
Cypergrassen 
Cyperus 
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flavescens. 412. | Digitariass ==. 3: —. 444 
fuscus . .… | 413 filiformis. … <…” 1.445 

Cystopteris … | 223 sanguinalis . . . 1 444 
fragilis . 1 223 Dikke boonen . . . Il 668 

Cytisus Il 607 Dikke jennen . . . Il 688 
Laburnum. 1607 '|) WRKEKOD), 57 ren eer ANKARD 
sagittalis II 607 ‚ Dikkopje . … … … „1352 

Dilles aA 
Dactylis [514 | Diplotaxis . . . . Il 284 

glomerata . er 1514 miralis. … 5 AD 
Dagkoekoeksbloem ee 7E tenuifolia . . . . Il 285 
Daglelie RRD Ket CS viminea.’ ill 200 
Dakloof IL 477 | Dipsacaceae. . . . II 331 
Daklook … - SWA |-Dipsacús: shterrsilksel 
Dalkruid . 1 285, 287, 289 fulltonum … co ls33 
Dallelie ee Me) PilOSUS. … 
Damastbloem .… IL 264 silvester . . III 332 
Dambeeren … 1 245 ‚ Discolores . 11 534, 537 

‚_ Damegras . 1 512 ! Distel III 422, 431, 433 
Dampnetel II 222 ‚ Disteldoorn … . II 606 
Dampol 1 245 | Doddegras . . 1 464, 465 
Dannettel . II 225 / Dodderzaad. . . . II 295 
Danthonia 1 498 ‚ Doerebol . en RR 
decumbens [498 | Doerebout . . . . 1 324 

Dantia. IT 501 ‘ Doevenschölke. . . 1 154 
palustris II 501 ‚ Doezebolt E „taal, 324 

Daphne IH 512  Doezebout [1 324 
Mezereum. N12 Dok HI 404 

Daslook 1 273 Dokkebladen II 401, ‘402, 404 
Datura . É HI 118 | Dokken … III 404 
Stramonium … UI 118 ‚ Dolappel . II 222, HI 120 
Tatula . UI 118  Dolbes. . || oe) Pe 

Daucineae II 419 | Dolik . . I 561, III 172 
Daucus IT 452 | Dolkruid . II 116, 118 

Carota . W-452 | Dolkruud.. "… Geek 
littoralis 11-453 | Dolle beien … …-…Mid112 
muricatus . „453 MDES. RIS 

Dauwbraam. 1155670557 „ hondsbeien . . III 92 
distel .… . II 460 | „ hondsbloemen lI184, 393 

„ _netel A23 | „ kastanje . . [II 382 
„ nettel . [II 179, 229 | „ kervel II 427, 462, A64 

Dederzaad . HH 295 | Dolwortel dl 285, IL 427 
Dekriet. sz S1482 | Domp: stern AAE 
Delphinium . 217 [“Dompels ms zer Se 

Aijacis . [1 220 | Donderblad. . . . Il 477 
Consolida . . II 218 + “hloem «Aen HOI 
orientale s220 „ bloemen . .…. II 437 

Denk eel 12455 241 „ bloempje ll 366, II 152 
Denk aan mij 5 . III 102 „ bloempies .… III 170 
Denneboom. … 1 247 „ kruid II 472, III 369 
Dennenorchis … 1 607 „loof: IL 472 
Deschampsia 1 489 toren sr 93 

caespitosa. 1 490 Donzebout 1 324 
discolor [ 489 \ Doode bessen . HI 113 
flexuosa …. . [ 489 ‘ Doode klaver .… UI 371 

Dessertbladen … II 349 | Doode menschen. … Il 68 
Diantheae II 121 / Doodenbloem IÌ 168, III 417 
Dianthus . IL 153 ‚ Doodkisten … eres 321 

arenarius … IL 157 ‘ Doodkruid HI 115 
Armeria II 155 | Doodskop . . . .- III 266 
barbatus II 154 | Doodskralen . . . II 394 
Carthusianorum II 156 | Dooie vingers . . . Ill 450 
deltoides .… IL 156 ‘ Doorbloeier . … II 688 
prolifer. II 153 ‚ Doorn 11487, 582, 583, IH 423 
superbus . II 157 / Doornappel II 487, UI 118 

Dichospermum HAi2 ij Doormnbel... 2 Zendk487 
‚ Diervillea. …HI318 mn diesel: . HI 460 

canadensis <1I-313 Sho sz res 
trifida ‚In s313 Prstekel: . III 425 

‚ Diesel . III 455, 460 , mashekel 47 44 42 
Diesels. . II 425 ei zaad Anr aisle 
Digitaleae. Wie (9 | ‘Doerwas. In MT 43 

‚ Digitalis . II 149 © Doosjesbloem . IIi 133 
lutea. UI 151 ‚ Doove barnettel HI 225 

\_ purpurea … III 150 „ branekkel . …. III 225 
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Doovenetel III 220, 225, 226 
Doovetingel . . . . III 229 
Dopheide. Ie 22 
Doronicum … III 405 

Pardalianches [IL 405 
Dost III 204 
Dotterbloem sseml210 
Dottergras T 429, 430 
Draadgentiaan … Ue 
Draai eet ca ID 
Drabantnns nies TEER 200 

muralissma ern 200 
VErLA NE N21 

Dracocephalus. UL 219 
parviflorus III 220 
thymiflorus III 219 

Drakenkop IL 219 
Dratorentje … [IL 139 
Dravik . .… [ 530 
Drentsche thee Di 25, It 21 
Dreps … a 537 
Drieblad 1 432, ( 626, 52 
Driedistel [8 
Driekantioalies an ks2 
Driemoorken . 1 429 
Drievuldigheidsbloempje 

NCS 
Drieweegblad II 274 
Droitcle nnee 4 
Draoshloeierkn 282 
Droogbloem. … III 364 
DiOpschrear en elk 62 
Broseranmann ll k328 

an scam ne SS 
mtenmedians en 33 
(oncologen eri kSs 
rotundifolia . . . II 330 

Drosenaceacrm enen ilk328 
PDruiihvacintrene el 266 
Druifjesbessen . . . Il 488 
Druifkruid . . „ II 99 
Dubbele dijkbloem . II 393 

4 kamelle . LL 304 
madelief IL 393 

7 meizoen [li 393 
Dubbelkelk . zee IIe 447 
Dubbellootem enn 227 
Dubbeltjesdief . . . IL 307 

# kruid . . II 298 
DENES ee sn meer EZEL) 
Duifjes voor een wa- 
SCE n rn IN 222 

Duifkruid . [II 336 
Duikelaa sn S24: 
Duikers INS 24326 
Dune dvn IS 24 
Duimpjes. .… manni 860 
Duimpjeskraak. teid 2 0) 
Dainbesmmns sAeells5 

AD essenm 1 393 
„ doorn II 303, 514, 600 
mer ED ad ar de i 382 
Beebe en denn aktie 470 
A TOOSM NB keen Pas LDS 
PASTE kele 26 
„ Wilg (a 7/00) 

Duist 1 460, Hf 152 
Duistoraspn eh 400 
Duitblad . „1 627, 629 
Duitjes . [lt 553 
Duitschebrem. > … [605 

% Pipa 1 600 
Duivebloem sk 02 
Duvelbitse 203 

Sen drek EN ALO 7 

Blz. | 

Duivelsbeetss nae NS30 0 
drek 300 sal KS 25 
„uikers.. . III 297 
„ kersenhout . II 394 
Ar kOOl ners sell s404 
kerr de 22 20 
pm elkse Ik 4OOPT4077 
„ _naaigaren I{ 426, 663, 

670, III 72, 287 
NEST ek 605 

STOKTES PRS 36 
Duivenboon. de oe Ge 
kervel 
„ kervelachtigen lt 236 

krop el e242 
Dufsenablaa® IL 505, II 384, 

385, 386, 387 
8 oraans nnn KS 70 
k guldenblad . IH 290 
5 guldenkruid TI 60, 61 
À Knoop IIe1S 
4 kruid. . III 34, 
5 schoon IL 154, 

UI 
: tak UI 
3 Wolkens 

DK Ee Me ea at) 
Dalenkerssr AR 
Dunsel. UI 
Danstaantem ne 
Diüneboum nnen 
BD AETD Aiden SEBAS 
Duverke LI 
Duysentknoopmanneken 

1 
Duzelappel HI 

‚ Dwergbloem HI 
be SLASt. Le, cartr trol 
mR Vlas tn ete II 

Dijkbloempie LI 

Earnewaldsterklaver. I 
Ebich 

[ 
DE: | 

Echinochloa. … …… 1 
‚__erus galli. l 
‚ Echinodorus. ! 

ranunculoides [ 
Echinopsilonp Ce 
inst Sm er val 

Echinospermum ul 
deflexum … [II 
Lappula Il 

Echium HI 
calycinum. HI 
vulgare. 1 

Echte kamille … UI 
IPEEncens wenen ee 
Benbesmatume se EER 
Bendeerasmen ee 
Eendeknoosmmn Tel 
Bendepooten se 

RESU ZE CME 
Eereprijs . ater 
Beuwigesbloeiss Sell 

30 klaver nml 
| E evene 
‚ Egelantier IIS 
‚ Egelboterbloem . . II 
Egelgras . [IL 201, 
Beelkoolmi “en 

INES elskop ve ee 
Egregii. IL 534, 
Brdooierskeen ennn 
Bienbel mise 
kde, 

508 
62 

156, 
37 

387 
580 
324 
321 
458 
566 
324 | 

Eierplant . 

Eikvaren . ; 
Eiloof . 
Eiloofbloem . 
Eksuun 
Elaeagnaceae 
Elatine. 

hexandra . 
Hydropiper 
triandra 

Elatinaceae … 
Elatineachtigen 
Elfrank. , 
Elisma. 
NAS 

Elizabethskruid 
Elodea. 

canadensis 
Bisa , 
Else. 
Elssholzia 

Patrini . 
Elst 
Elymus 

arenarius … 
europaeus . 

Emmeschen . 
Empetraceae 
Empetrum 

nigrum . 
Endedarm 
Endendarm . 

‚ Endymion 
non scripta 
nutans … 

| Engbloem 
Engelsch gras . 

pn raaigras 
5 ruigt. 
ï vuil . 

Engelwortel . 
Engelzoet. 
Episobium 

angustifolium 
chordorrhizum . 
hirsutum 
montanum 
palustre 
parviflorum .… 
ei 
Schmidteanum ú 
simplex. 
tetragonum 
virgatum 

Epimedium … 
alpinum 

Epipactis . 
atrorubens 
latifolia 5 
microphylla . 
palustris 
rubiginosa Epe 
ppe 5 

Eppeltjesgood : 
pse 

| Equisetaceae 
Equisetinae . 
Equisetum 

srvense. 
hiemale 
limosum 
maximum . 
palustre 

| Eee, (varens, 
Ela 5 

u 203, 
elk 

IL 45 
(re) 1 



silvaticum . 
Telmateja. 
variegatum 

Eragrostiinae 
Eragrostis 

abyssinica. 
aegyptica 5 
major . 
megastach ya. 
minor 

Eranthis 
hiemale. 

Erdgalle 

cinerea . 
confusa. 
mediterranea. 
multiflora . 
Tetralix. 
vulgaris 

Ericaceae. 
Ericeae 
Erigeron .… 

acer . 
annuus... « 
bellidiflorus . 
canadensis 
linifolius 
pulchellus 

Eriophorum . 
angustifolium 
gracile . 
latifolium … 
polystachyum 
vaginatum. 

Erodium … 
cicutarium 
malacoides 
moschatum 

Eriophila . 
verna 

Erral 
Eruca 

sativa 
Erucastrum … 

Pollichii 
Ervum . 

gracile 
hirsutum 
Lens . 
tetraspermum 

Erwt 5 
Eryngium. … 
campestre . 
maritimum 

Erysimum 
canescens . 
cheiranthoides , 
crepidifolium 
hieracifolium. 
ochroleucum. 
orientale 
repandum. … 
suffruticosum 

Erythraea. 
Centaureum … 
linariaefolia … 
littoralis . , 
pulchella … 

Esch £ 
Eschdoorn 
Eschdoornachtigen à 
Eschscholtzia 
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l 199 «californica 1 
1 200 Douglasii . 1 
208 ESD 1 
1 437 Esparcette 1 
(RAUS DER 8 Lu 
1 504 | Etgroenbloem \ UI 
1 505 ‚ Euchenopodium ij 
1 503 « Euclidium Il 
| 503 syriacum … II 
1 504 « Eulebol 1 

IL 211 ‚ Euonymus II 
II 211 europaeus . U 
II 454 Eupatorieae . 

. Il 275 ' Eupatorium . Ul 
II 19, 22 cannabinum … Ul 

. If 23 Euphorbia II 
UI 24 amygdaloides 1 
III 24 Chamasyce II 
UL 24 Cyparissias Il 
II 24 dulcis ii 
II 23 Esula [ 
UI 19 EXIST II 
13 Gerardiana 1 
Ie 3 helioscopia U 
UL 357 Lathyris ij 
IL 358 palustris U 
II 358 Paralias HI 
IL 358 Peplus . U 
III 359 pinifolia … … II 
[IL 360 platyphyllos . U 
IL 358 segetalis U 
| 428 stricta HI 
1429 © virgata . II 
1 431 | Euphorbiaceae. il 
1 430 © Euphragia UI 
1429 \ _viscosa. UI 
1 429 © Euphrasia UI 

IRS Ore curia HI 
IT 367 \ gracilis. UI 
II 370 littoralis Hi 
IT 369 | lutea. UI 
IT 291 nemorosa . UI 
II 291 nitidula. lil 
IL 275 Odontites . UI 
1 286 officinalis . UI 
Il 286 pratensis … HI 
IL 284 Rostkoviana UI 
IL 284 stricta send 
IL 662 Vern am ze 
IT 664 © Euverbeeren. UI 
IT 662 © Even | 
11 675 Everbeziën HI 
1 664 _Exacum HI 
IL 675 filiform UI 
IL 424 Pilon L 622, HL Dii 
II 425 
[4255 sabar U 
Il 272 vulgaris II 
II 274 Fageae. Ii 
II 274  Fagopyrum . U 
II 276 ' _esculentum H 
IL 275 tataricum … U 
IT 276 \ Fagus II 
IL 273 silvatica 1 
Il 275 ‚ Falcaria Üú 
IL 276 sioides . U 
IL 60 vulgaris UH 
III 61 Farsetia U 
II 62 incana . U 
III 62 ehpnaneekje [ 
O2 Hedias [HI 
IL 48 carinata U 
Ii 382 dentata. ui 
II 382 « Festuca [ 
IL 235 angusta. | 

Blz. 

arundinacea … | 526 
Borreri . … 1 522 
bromoides | 528 
distans . | 521 
duriuscula | 524 
elatior eN fora’ 
elatior X Lolium 

perenne _ 1 565 
gigantea ta 20 
loliacea . 005 
Myuros.. ze nl I28 
ovina Bn ls’ 
pratensis . ROZ 
rigida Ee Ca 7 
rubra : en ol 24 
sciuroides. eel ae 
thalassica . ND 

Festucaceae . el 437 
Festucinae meente: 67 
Ficaria ll 208 

ranunculoides 208 
verna .… .… II 208 

‚ Figeletjes. II S2032 
‚ Fikseboon . II 608 

Filago . . II 360 
apiculata … UIP 301 
arvensis UIN 02 
gallica … Sels 02 
germanica. „ III 360 
minima. ser 302 
spathulata. . lil 361 

Filagininae ze IIe330 
Filet. 154: 
Filetjes III 320, 327 
Filetten 5 
Filices . l 213 
Filicinae … l 213 
Filippine … IT 608 
Fioringras [ 469 
Fistelkruid UI 178 
Flab. | 625 
Flaks 625 
Flerecijnkruid IL 432 
Fleschjes . 1 226 
Elremm IL 251 
Flodderboon IL 668 

| Flok. 1 429, 430 
Flordamen IL 264 
Fluengers . 1 412 
Fluitekruid IL 460 
Fluiters IL 460 
Fluitpijp . … 1 201 
Fluweelen bladen II 127 
Foaltsjebloem .… lt 447 
Foeniculum . IL 443 

capillaceum … IT 443 
officinale . II 443 

Fonteinkruid 1 349 
Fragaria Nojey 

collina … IL 559 
elatior U 559 
grandiflora [1 560 
vesca IL 558 
virginiana . IT 560 

Framboos IL 543 
Frangula . IT 393 

Alnus IL 393 
Franjegras 1 449 
Frankenia IL 340 

pulverulenta . It 340 
Frankeniaceae . … If 340 
Fransche boekweit . lj 88 

E broodjes …. ll 350 
5 klaver II 616, 634, 

6, 37, 649 
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Franschmannen …. …. Il 
Fransch raaigras. . Î 
Eraxintsuo Men 

excelsior. et AI 
Onndsp nee 

Erenzenh stens All 
Batillar ass Ae 

Meleastis tn stel 
Enmarian esn = ceel 

capreolata . .. Il 
densifloran 2 el 
miralisn A L 
officinalis. … Sell 
parviflorap men 

Rtümtariaceae Mer 
Fijne den 15240! 
beide nes We 
En LATS vre ARE AL 
tende SP ALS rr a eel 

Eijnstraatsmen ennn 

Gagea . [ 
arvensis l 
lutea Mr chiehik 
IDAMMNDIIS 5e ee 
silvatica I 
spathacea . [ 
stenopetala kel 

Gagel . … Sn cv | 
Gagelachtigen Es 
Gal eran | 
Galanthus RE! 
nivalis 2 

Galbloemssn en 
Galesaan ne 0 

officinalispar en See 
Galegaant ns 20 nl 
Galegeaens: es AI 
Galeobdolon …. . . II 2 
Kess. Sara bec dU 

Galeopsismmne nel 
bifida rl? 
intermedia …. . … Il 
Fadanumen ss 2e 
latiolian sen Sal 
ochroleuca . . …. II 
pubescens si 
Speciosan. es eel 
efranitsets 1 sell 
versicolor ld 

Galisdans nn sel 
Galigaangras . .. Î 
Galinsovann eel 

parviflora. . . . II 
Galinsoginae . . …. II 
Galini tene DL 

anelietmes an 
Apartments nn meent 
borealeskn Zee el 
Cruciaiane ns Baete 
elongatum … … … Il 
hercynicum . . . Il 
Molldeon ete 1 
ochroleucum … …. [Il 
palustre Mn METAL 
panisiense … > <1 
SAKAI ET 
Sivalteume Pe 
SIIvestrens. „var 
frtcornes EEE 
uliginosum . …. . HI 
Vert es UI 

Gamander IH 152, 
Ganzebloem III 390, 

AS CTL en wone AL 
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Ganzemielt à Se455 
| Ganzenhaver . . . 1 538 

0e mtr 1Ie143, INGA 
Ganzerik nel ssO lr 
| Ganzetong II 277, 454 
Ganzevoet Ae 07, 
Gangevoelachegn al #88 
Gaper ds LIS, 
Gapertjes nr OPEN L35 
Gaspeldoorn …. . .… II 599 
@astklaverdeas eMERRNO34 
Gaudiniarte smal 408 

fracilissears Ee A08 
Geelerwtjes . . . . Il 680 
Geelmutsjen > erReLS3 
stern 0 4 AMAR I208 
kenwortels Jee RI 24: 

Geer: APRA EAS 2 
Geers . 1 447, II 432 
Geitebaard 11525 

„ blad II 432, HI 314, 316, 
404 

Geitenoog . . . . 1 552 
Gelde rogge 1 478, 560 
Geldersche roos . . III 317 
Gele doovenetel . . III 226 

„ ganzebloem. . III 391 
OE TOrd ere ere) 
si kattestaart ll 
kek ek IL 282, 315 
ERklaver IT 614, 646 
„ leeuwenbek. . III 140 
„ lelie 201 
Elinze sn rl 680 
EAliSCchi ee 4 CRIS 
ON CISTES nn RO 
„ morgenster . . III 449 
„ _paardsbloemen Ill 174 
RADEN. Ae een EAU SA53 
plompe N22 228 
„_schaaperwtjes . Il 680 
„ titelloos I 291 
ER ETOOS ere RIO 
„ veenwortel . . III 33 
KR VitSeha IL 680 
6 wateraffodillen. 1 280 
„ waterlelie . . II 228 
kl wikker >” 4 IIK680 
RWOrteln IL 453 
5 zwijnetongetjes II 649, 

680 
Geleiappeltjes- . . . III 18 
Gelling. MA 
Gemeene kamille. . HI 389 
Gemskruid . . . … III 405 
Genadekruid . . …. III 147 
Geneesblad . . . …. III 275 
Genistas vee te Pml 602 
anglicanen eene K606 
elationds 1 ree 005 
germanica. . . . Il 605 
piloSsame. va Meer nllKGOS 
sagittalis ss GOT 
tinctorian a ve KOE 

Genisteae … var ellf 506 
Genoffel sn Ter sn 4 
Genst IL 600, 602 

Gerten ette 7 
Gentiaan . … ee 55 
Gentiaanachtigen . ze AI 0) 
Gentianansen en neallI55 

Arnarella seen CR IKO 
campestrisnen eel 
cruciataskes see SD 
germanica. . . . Ill 58 

Blz, 

Pneumonanthe . II 56 
verna It 57 

Gentianaceae UI 50 
Geraniaceae IL 355 
Geranium 5 IL 356 
columbinum . [IL 361 
dissectum . IL 362 
lucidum IL 365 
molle Il 363 
phaeum Il 359 
pratense [1 360 
pusillum II 364 
pyrenaicum … IL 358 
Robertianum IL 365 
rotundifolium IL 361 
sanguineum … II 359 
silvaticum . [IL 361 

Gerstens: 1 554 
Geulkeswortel . IL 234 
Geum . IL 528 
intermedium. 1 531 
montanum IL 531 
rivale IL 529 
urbanum …. … . 11-530 

Gevlekte scheerling II 463, 
464 

Gewone heide II 21 
Gezegende distel. III 440 
Gezichtje EAS 25 
Gezondheidsbladen UI 219 
Gierst . … 1 446 
Gierstgras : [ 479 
Grionken Gon ' IT 381 
Gilian: 75 

achillaeifolia_ Til #75 
Gingber … LUT 
Ginster IL 600, 602 
Gipskruid BRR |oo) 
Glandulosi … II 535, 541 
Glaskruid 52 
Glaucium k IL 234 

corniculatum II 235 
flavum … IL 235 
luteum . IL 235 

Crlaux rens sn IL 41 
maritima .… II 41 

Glazen muiltjes II 328 
Glechoma HI 218 

hederacea . II 218 
Glidkruid III 243 
Globularia III 268 

vulgaris III 268 
Globulariaceae. III 268 
Glyceria … 517 

aquatica Presl.. . 1516 
aquiatica Wninbg. l 518 
distans. RR (175! 
fluitans 1517 
maritima … 1 522 
procumbens . 1 505 
spectabilis 1 518 

Glycyrrhiza … IL 650 
glabra IL 650 

Gnaphalieae. [IL 339 
Gnaphalium. III 364 

arenarium . II 367 
arvense . III 361 
dioicum " [IL 363 
luteo-album … [IL 366 
margaritaceum . UI 363 
minimum … [IL 362 
montanum III 362 
norvegicum … II 365 
purpureum III 367 
silvaticum . III 365 
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uliginosum …. . … [II 366 
undulatum …. . . III 366 

Gnoffelsneggel . . . Il 50 
Godsgenade. . . . [Il 147 
Baodyvera: . . . . 1 604 
BENE ie sea es del OU 

Gorsgras . 1 522, 523 
Gouden cent . . . III 371 

pe distel . . . III 419 
5 knoopjes … III 394 
Ei lakens „vers lt251 
4 regen . . . II 607 

spelden . . [IL 44 
Goudgras. he U CRE IED 
Goudhaanseten …. . III 225 

voer. “II225 
Goudhaantjes eee A225 
Goudhanenkost …. . II 225 
Goudhaver . . . . 1 497 
Goudknopje. . . . II 395 
Goudlak .… IL 251 
Goudsbloem II 391, 393, 416, 

417 
AROHBVON TE ve 7 11-492 
Golkes. … … :-… ;- 111-417 
Gtaminae. . . … … -I 431 
Grasanjelier. . . : III 44 

BEDIES … © 7. 5 [414 
bloemen … . … II 44 
BERBOSSCN oe > 1490 
RKEIS cz 1305 
ROKje rt … III286 
BERKEHE ss .  …  1:278 
BRU. rel 145 
EDEN. 1.549 

asen  - …—. . 1431 
Grabolas . …— — … . JI-147 

GEeInalis. … … . II 147 
Gtatioleae … … …… III 121 
Graubaelich. …- …-. 1485 
Gravinnekruid . . . III 279 
Geenzink. - …. … . 111-387 
Greppelgras. . . . 1 300 

Re rusch.… … …” 1209 
Grendhout …— … - - 11 36 
BEB dee 01331 
Grilkieker: … . … - „I0:328 
Groen en eel 025 
Groene beiers . … . UI 112 

„ jagers 1 416 
Groffiaat . … oe SA 
Grondpuinen . . . 1 549 
NSE 4e …  wIle126 

Groote boon . . . II 666 
Kk boterbloem . Il 211 

Groot egelgras. . . II 202 
Groote kamille. . . II 393 

mamkernoifels. 11158 
„ koeienweitjes III 393 
Se madelief “— 11 393 
„ _Mariabloem . IIl 393 
NHEIZOEn ee 111 303 
esmelde nn "el 103 
Pimpernel 72 
„ watereppe. . II 436 

weegbree . . III 275 
Groot hoefblad … . II 401 

„ meizoentje. . III 394 
„ smeerkruid . III 92 | 

speenkruid. . II 145 
Grove den . . . . 1 246 

ae Spar 1 246 
GEdik. dek Vn! 
BETE ee te ZO 
Griskruid. ze. et enlle289 

Blz. 

Guelkeswortel . . . III 297 Hazenbrood. vl 817 
Guichelheil . . . . III 26 GARVE „str 
Gulden roede . . … III 350 ORERCAR IN 7 7e GUA 
Gymnadenia. . . . 1 587 BIIKERVEl, 5 can UK 

BIDIGARIS  orr084 klaver 11 372, 373, III 
eoHoped. … ls „1588 Oorerns … , l 
odoratissima. . . 1 589 ‚ Hazeoor [IL 230, 

Gymnadeniinae …. . 1 569 | Hazepootje . . . . II 
esbphijd., … .… 151 | Hedera. rte JR 

raralls (e.a 1D2 Erelfs. 5 Tt oeren 
paniculafa. … r berst Il 1152 | ‘Hêdysareaëe «zm 

Hedysarideae . . . Il 
Haasteuks st... ete l2 | (HEEF 5 es 
BIAASleS wanner en a AM | Heelal, … re 
Haagkers:) … „ …llSl4 | Heelbeen, 1 140, UI 
Haantjes …. …. . [1 666 Heelblaadjes ein 
Haantjes en hoentjes [IL 179 „ kruid. IT 423, 
Haantjes en kippetjes Il 239 muwortel, os 7 CEN 
Haantjes en kukelhaantjes Heendst. <7 serre 

UE EIN CE EEL 
Haarkruid . .… „tl S76 | Heenbloem-. … . … U 
Haarlems klokkenspel IT 481 | Heereboonen . .. Ml 
Haasoor . . . INR2SS IH HEEFMOES ni 
FlaasoOrenkn essen OZO NN EENS es Genre 
Hagedoorn elan sHEeesterpruin mers 
Hatanthùsy. rm Nelen Hees n oo 0 II 

peploides, … vree 1S oj *Heetesaals U 
Halimus … … ree 0 Heggeduizendknoop HI 
pedunculatus all tT KEI War en HI 
portulacoides . … Il 110 „ palm . II 

Halorhagidaceae . . Il 504 „ rank II ‘69, Lan 
Halmet tn 82 TURLOOS nde ee LL 
Handekenskruid A78 sk SET REEN 
Handjes. £ … 2e I[S16 ORM ee SEND 
Handjesgras. . . [ 498 Wikke ze uses «Il 
Hand van Onzen Lieven sh Winde. … 5 II 

Heer 1570 Wurgers eee 
Hanehunebol . . . 1378 | Heibes. ….... 
Hanekam … [IL 369, III 179 „bloempiese. HI 
Banekammen —n ne nisi Herd(e)n: ereen IN 
Haneklauw wet ls 204 Heideachtigen re 
Haneklauwen «ss slliogs sHeidebeiats nk 
Haneklootjes . . II 209 Drents Vern 
Hanepoot 1 445, II “94, 192, SPULNen 7 U 

204, 432, 561 « Heidensch wonderkruid 
Hanepooten [ 465, [l1 235, 316 II 351, 
Hanetreesten re ene 28 4m Herdepl MS. … Ee [ 
Hanevoet . : PAG Heidinne … 
Hangend sekgras . [407 | Heidinnen .…. — … el 
Hangers EPO LOr  AHBIErs se 
Hanghoofdje [W205elHeiroosie.: … tm 
Hanjegras 500 sHeitijm. … … 
Hardbloem … IL 127 | Heksenkrans … . … 1 

Re oras.. 1 505, 522 …kruide sr 
„ vrucht II 311 „ melk II 401, 402, 
Aizen. II 675 274, UI 178, 

270 « Heleocharis. 
„NIZEIS IL 493 acicularis . | 

Hargras 1 459 multicaulis … .. Ì 
Harken. 11 369 palustris kee! | 
Harlekijn . ee 11913 unielumis. wassnl 
Harntjerijs. —… 210% … IL 70 |/Heliantheae eme 
Harregras. . st 1459 | Helianthemummnse 
Hartgespan . . . . Ill 242 Chamaecistus . . Il 

‚ Haspeltakken . . . IIL 69 tatu esn 5 Wer al 
Hauwkers. $ II 272 VIDA ne ee ed 

pn ktaver.. II 649 | Helianthus . . . . II 
laven. 1 492, 560 tuberosus. … > ll 

peamnt. [526 ‚ Helichrysum. . . - ll 
LS LAS.. à 1531 arenarium. …. . . II 
(sHaverinen — IGI Neato op me en ee 
‚_ Havikskruid . . Ill 467 \ Heliotropieae . . . II 
Hazekool . [II 460 ‚ Heliotropium . . . Il 
Hazelaar .… Ii 10 | europaeum …. …. . Il 

‚ Hazelwortel . II 691 | Helleboreae . . . . Il 

404, 
405 
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Blz. 

Elelleborassnt eee U P212 
toetidus sn a 114213 
ViGMIS en ER 212 

BIElmme ne, derde eene LT 
Helmbloem . …. II 222, 237 
Helminthia . . . . III 447 

echioides . . . … III 447 
ielmkrmide rel 43 
Helosciadium . . …. Il 429 

inundatum. … … … 1431 
nodiflorum …. . . II 430 
LePEnsa rn asl [8430 

Hembol . . 1 324 
Hemdeknoopjes II 350, III 384 
Hemdsbloem .…. .… III 69 
Hemellof st 472 
Hemelsleutel 2 
Hemeltjes. .… veel sD43 
Hemerocallideae hels 256 
Hemerocallis … … …. 1278 

fulva ns een zede 218 
Hemmetjess ns IKO 
Hempamteke elaRD 4 
Hence eersten KL LEN2 
Henselbezen. - ts 16543 

ee ae sel ZEE! 
Hennebèz UI 113 

LO HI 113, 116, 118 
DO % 1 378 

Hennep … zelfs: 
an etel 226 
ar spike: lol 2e 
evreter [II 269 

Hennetesn nn 680 
Henstebossen . . . 1 490 

4 LAS Tee en 00 
Heracleum. evn II 450 

Persieume. en llk45 
Sphondylium …. . Il 451 

Herderstaschie . … IL 306 
Heremoes . II 508, HI 181 
Herfstbloem . 282 

BENEILOOS! ane IK280 
Herik el 282 RS 15 
Herminitmess tool 16585 

monorchis. …. . . Ï 585 
BEEEmMOes gs cute nl 200 
Hengtartass en. Semlie125 

Cilratann eenen ne 126 
labra te nn ln 25 
SHA. Wee omde ILL 20 

Hertshooi. . . elle 334 
Hertshooiachtigen 333 
Hertshoorn . . . 1 208, 209 
BenStononek ns 016227 
Hertswortel=: © - If 443 
Hesbollens Lb. wel 324 
Hesekasen ts. …eskil387 
HESperis man eene AIR 204 

matronalis. . . . II 264 
tricuspidata „II 265 

Hestendm ne:  a sl 355 
Beulboles. tg AIL230 
EUDISCHShe ne ptn II S54 

BKORUDIE SISA 
FRE REe B Ee 21 
Hieracium ere, 

amplexicaule. . . III 473 
aurantiacum . . . III 470 
Aupienlas es mee 470 
borealerst ser tsss 47d 
Caësiu mees nen el IATA 
cerinthoides . … . III 473 
dhimmie venten 70 
laevigatum . . . Ií 471 

Biz. 

murorum … II 473 
Pilosella HI 469 
pratensen wam vII470 
Prenanthoides . . UI 471 
rigidum. …. . UI 471, 472 
sabaudum. …. . . UI 471 
Silvestre nen 
tridentatum … . .… III 472 
umbellatum . …. . III 472 
vulgatum . . . … III 474 

Fierochloa … … ss 11-452 
OOTENIS NEA 2 
odoratanse nn 402 

Hiet . S Sel 
Hiethekkels : II 603, 607 
Himanthoglossum …. [ 581 

hircinumbee ss „oeeleS1 
Hinmebessenbeteenlk43 
benik tee dl IR 222 
Hippophaes . . . … II 514 

thamnoidess zeteteells14 
Hippurisatr Se ben vllESO7 
Vvulsarisn ee RO 

Elise. hl el 
Hjaestoeken . srt ein 550 
Hoebladensen tree 
Hoedjesblaren . . . 1 618 
Hoefbladss ©. 4e ellk404 

A OTAS Re vr ee 04 
niizerte nen 

Hoelblader ee 404 
NANSte keldert UI 425 

Hoenderbeet UI 221, 222 
„ darm II 143, III 152, 

163, 164, 168, 170, 219 
i Mins per nl 43 

Hoensmoes . . . . II 143 
Hoevens see 04: 
Hoezemoeze. . . … Il 143 
Bofbloem SARS O 

Ee komeet nem IR 206 
stekelsan Ee sr emll480) 

Hokiespeul ms sesnllk653 
Bolbaelichmest: seennlk485 
Holcusrmn ten oan LASA 

lanatussmmn … en 19485 
MOIS Atl eer AS0 

Hollanderkers . . …. III 36 
Holpiipne eee 201 
Holstkrabben . . . II 391 
Holwortel. IL 237, 690 
Holzaad ses. rien dllk465 
Hommelbloem . …. . III 222 

5 kraid en eerellle350 
wortel . . …. III 225 

Hondebeien . . . . II 394 
eb eistoutre Fe 
Em beistal en 2 
bloem sRllk440 
RIS ELVER [II 387 
ER haal es I 490, 549 
kennen: HI 387 
in klaars ee III 387 
Rekro dees 460, UI 199 
„ miesbladen. . III 275 

mizels ennn ilt 
Hondengras „1 564 
Hondepolesseinn lll e454 

mEtOn ole 
Hondsbeskrameellles16 

„ bessen HI 112 
bloet HI 445, "454, 463 

„es bloemen.. Ill 02 
‚ bossen tet 1400 

deel III 389, 393 

Blz. 

Hondsdraf II 246 
rd Aen II 219 
NOT ASK as 1 456 
5 kersenhout . IL 394 
„ __netel [II 225, 226 
„ peterselie IL 442 
„pol II 225 
„ ribbe IL 277 
„ tong III 83 
‚viooltje 1 323 
„ wortel 1 583 

Hondtong III 454 
Honger III 266 
Hongerbloempje ij ‘200, 291 
Hongergraag Ul 219 
Honigbloem. IE 220 SS 

„ gras 1 453, 485 
„ klaver. sel LNO2A 

Honkenya IL 137 
peploides . IL 137 

Honnebeishout. II 394 
„ bloem. IL 454 
REN IL 131 

Honsdeel . III 381, 384 
Honsebos 1 471 
Hontoppen IL 454 
Honzehout IL 394 
Hooge gooier . 1 324 
Hooibies . 1 310 

„ landstekel III 429 
Hoornblad — eme 
Hoor 4 le 60 
Hoornbloem. elle 48: 

„ klaver. II 619 
„ papaver. II 234 

Hop. : IL 56 
Hopklaver II 613 

„ nagel. 1 266 
Hopperups IL 614 
Horde … UI 179 
Hordeae .… 1 437 
Hordeinae 1 437 
Hordeum . 1 554 

jubatum 1 558 
maritimum 1 557 
murinum … 1w5D7, 
secalinum. 1 556 
silvaticum . 1 558 
vulgare . 1 555 

Horstenroet . 1 455 
Horte Ii 178 
Hottonia … IL 39 

palustris IL 39 
Hottonieae Ib s25: 
Hounebei . IL 591 
Houtstekel U 425 
Houtstoofjes IL 36 
Huil en duil 1 324 
Huinebol . l 378 
Huisboon . IL 668 
loon IL 477 
‚ look . Û 472, 476 
LOO DE UNA 
Zuring: EE LUST 

Hulsblad . III 404 
Hulst IL 390 
Hulstachtigen IL 390 
Humulus . 11456 

Lupulus II55 
Hupaardje IL 442 
Huttentut . IL 295 
Huwelijksbootje Il 222 
Hydrocaryae. [1 490 
Hydrocharis . 1 627 
Morsus ranae 1 627 
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Blz. Blz. Blz. 

Hydrocharitaceae . . 1 623 | Jaag den duivel . . 11336 Kaas . . A LN 2 
Hydrochariteae. . . 1 623 \ Jacob's kruiskruid … II 413 Kaasjesbloem ERP (74 
Hydrocotyle. . . . II 422 acobsladder . *. … JI’ 75 | Kaasjeskruid … … . Il 346 

Muleanss < …. … II 422 acobsladdertje. . . 1 287 ( Kakboon . . . . . II 407 
Hydrocotyleae . . . II 418 | Jan kleef an. . . . III 306 \ Kakelaar . . . . . 1 324 
Hydrophyllaceae . . IL 75 Jan plak an . . III 306, 420 ‚ Kale jonker . . . . III 429 
Hyoscyameae . . . III 107 ‚ Jansbloem . # . . III 393 ‚ Kale juffer . . . . 1 282 
Hyoscyamus …. . . HI 117 | Jarregras . . . .. sanonieKalfkruid , …… SlI113 

niger soe «UE TIT | Jasione. . . … … … HIi25b | Kalfsoogen … … III 393, 304 
Hypericaceae begeerte el SaS montana . . . . III 281 | Kalfssnuit . . . . II 135 
Hypericum . . . . 11 334 | Jeneverbes . .1 243, II 488 | Kalfsvoet . EE EN 

heldes. … +. . 11 335 et bloem: … „AES SO RK Ale Ae 5 ve 
mitsttum … . …— - 11 338 „st kruid … ‚ll Sa0R es kKdlmoes nr OIS 38 
humifusum …. . . Il 337 „ estraik zetel s24oN kalm us AR MSH 
montanum …. . . 11339 | Jeukkruid. . . . . 11 203 | Kalmuswortel . . . 1 338 
perforatum . . : 11 335 | Jezusgras. . . . II 78,80 | Kalveroog . . . . III 393 
Bulehtum .… … - - 11339 | Jichtkruid. . . … … 11 209 | Kalversoog … … … … Ml 91 
quadrangulum . . 11337 / Jodenboon …. . Il 668, 688 « Kalversoogen …. . . ie 304 
tetrapterum . . . Il 337 brood sn Iet to Kameras: [ 529 

Hypochoeris . . . III 451 a pikersijee vn LD Kamille III 381, 387, 391, 303, 
glabra . . . . « III 451 | Judasbeurzen . . … Il 191 304 
hiaeuletan … 11 452 | „ spenming. «°1e200 P2085 Kammen mte - RSSS 
fadicata . . -. . III 451 | Juffer Lizebloem . … IL 69 | Kamperfoelie . . … II 313 

BVSsbp ©. . … . - II 209 | Jufferskop . . - .- 1321 | Kamvaren … .…… . [222 
Hyssopus. „ . . . [II 209 \ Juffertje in 'tgroen . Il 215 | Kanariegras. . . . 1 450 

officinalis . . . . III 209 \ Juffrouwmerk . . . Il 428 Lt LG OE eea | LID 
Juglandaceae . . . II 22 { Kanarietjes . . . . UI 141 

Iberis . . . . . . 11300 | Juglans . . . . . Il 22 © Kanarievogeltjes . . III 180 
TETE REN 0) TETN a A eZ ae zaad: 21 4474) 
umbellata . . . . IT 301 \ Juncaceae. … … 1,295 | Kandelaartjes: >er r480 

BR >. ……- . …— HM 58 | Juncaginaceae . 1623 « Kankerbladen . … 1 226 
lepachtigen . . . . II 58 | Juncus. . . . . « [2% | Kankerbloem(en) II 211, 226, 
IEVERER  … 29: 1243 dipinusss edes  Tr3TE/f 250, 22 LS A 385, 454 
IEEE ee 10-467 anceps . aars 18312 Kankerbloempje EE Gt 
RIEN IS O0 balticus 1 302 | Kanneboender . . . [Il 333 

Aquifolium eee l(P3900 NN Sbütfonius 1 299 « Kanneboenders . . 1 324 
MIEEehrede  … …—. … II 122 capitatus … [3120 | Kannebostelt weer miS3S 
Mieeebrume  … = … 11-126 compressus . … 1e300 nf Kannetiess em ls206 

verticillatum . . . II 126 conglomeratus . 1 304  Kannetjesroos . . … Il 582 
hamortelle … … … . II 367 diffusus 1 306 « Kannewasschers . …. III 333 
Kmpatiens.. … … — …° 11317 effusus . . [23047 Kanteras en Jr old 

Noli tangere. . . Il 377 filiformis … 1303 | Kapokbloem. . . . 1 429 
Bamvilloras.… … …— 11 378 Gerardi. 1 300 « Kardinaalsmuts . . II 389 

Indig 02 glaucus. 1305 | Katnbloempes „te l226 
a gellsieiten . 225 lamprocarpus [310 « Karnemelksbloem. … III 393 
Elan on _II"368 maritimus 1306: | Karoots nt VARENS 

britannica. . . . III 368 | nigritellus. > 1309 | Karsousies. =» „sn sSDa 
Conyza se lle369 obtusiflordss 5 … 1307 | Kartelblad rte 
dysenterica . . . HI 371 pygmaeus. zeten 14307) Karwieksee en es 
Helenium . . . . III 368 | radicans 311 | Karwijs, > Zer k452 
Oculus Christi . . III 369 | silvaticus . 1 309 « Karwijselie . . . . II 446 
Pabcaria-... - … II 370 squarrosus [ 301 « Kastanje . … SSZ 
vulgaris. - . —… …« III 369 | supinus 1 308 Kastanjeachtigen rtl 

haleae … … .-. …. II 338 | > Tenageia 1 298 « Kat ek de 
lablinaes… …-.… …- HI 339 | tenuis «1301 | Katerskloat. Se 
Bede —. - © 1317'| Janibloem ….… … .… III 352 | Kathoeken nr rn s20 
on ee 1318 ‚ Juniperus. 1243 | Katoen 0% en NEE 

germanica. Kd ee communis. '© .…. 1 243 | Katoengrasser Pe n4S0 
BESPAREN 2 * … 1,321 | Junkerkes.” 5 . … . IL 154. | Katofelsh es ereen 
pseudacorus . 1319 | Jussieueae . . . . 11 490 | Katrienkes … . .… II 262 
sambucina IKS 21 Kattebetens ee 
Mipikmt 5 2 sv 321 | Kaaibloem - …. . 1617 | Kaltebraant Ne 

Isatideae . . . … … MI 245 | Kaanswortel. . . . 1 338 „OL Ay ar NSE 
[Satie 2 es veil 308 | Kaapsche boon … - 1668 skolidpe II 47 

MUctoniee sr eel 305 fj Kaarde. . … … 1627 | Kattendoorn II ‘301, 515, 600, 
Isnardia . . . > . [1501 | Kaardebloem . . . III 454 607, 609, 610 

Ralusiris. … … kat | Kaardebol. . … PS Io) je NEE IL 32 
Ipefaceae … … Arme Pd | Kaardedistel. …… … LAS eeklootjes … > well 209 
ISaetes. > .tamelk2it| Kaardekraid. . … IES Oker Ld arn RLD 

Bchinospora 1412 lkRaarnoffel- … … > MI ASE „ staart [ 199, 454, II 509 
lacustris …. .… Pl RAarslen. … - rs „ staartachtigen Il ed 

Italiaansch raaigras , MBL Kaafsen: los) 2 INS ZEN staarten. .… 123 
Iva .… : „ II'375 | Kaarsjes . … . . III 261 | Kattestaart 1 200, II 493, III 0, 

xanthiifolia . . . Il 375 Kaarsjesbloem . ze de IAA) 127, 162 
izerkard > veoers el 67 | Kaartjeshloem: SA AAN VNRNSLAFEN: So If 248 
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Katwilg 
Kaukalis … 
Kazerneklaver . 
Keesjes over zee . 
Keezen. ; 
Keizerbloem. 
Keken, enten 
Kelderheuske 
Kem... 
Kemp 
Kempaan . 
Kempinne 5 
Kempmanneken 
Kempwijfken 
Kennekesblom . 
Kennekeskruid . 
Kennep 
Kerkesleutel. 
Kerkhofbloem 
Kernoffel . 
Kersen. 
Kersjes 
Kersthout. 
Kettingbloem 

„ klaver 
raal: 

Kettingspol .… 
Keule ne 
Keune mm: 
Keverorchis . 
Keverseten 
Kiek. 
Kieme . . / 
Kievitsbekken p 

„bloem 1 258, ! 573, 574, 8 

eitje” 

Kikkerbalsem 
DEEL 

bloem Ì 
226, III 23, 387, 

„ bloemen . 
„ bloempje 
EKTOOS 
Ie rigide 

snotte. 
Kikkertsbloem . 
Kikvorschkruid 
Kimp .… : 
Kinderhandies : 
Kindje in ’t pak 
Kindjes 
Kind vóór den; vader l 
Kinkrank . 
Klaar . . 
Kladdebladen 
Kladdebos 
Kladdekruid . 
Kladden 
Kladders . 
Kladdewortel 
Klapbes . . 
Klapperhooi. 
Klappers … 
Klaproos . 
Klarren 
Klas. 
Klasse . 
Klasseblaren 
Klassen 
Klatterpeppel 
Klaver . . 
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Blz. Blz. 

[IP S6n) Klavertjestn ee zl 
1338 Klaver van zeven ge- 

II 616 oen II 621 
HI 115 Klavervreter . III 265 
I1r523 EZLN IL 370 
II 438 5e zuringachtigen IL 370 
11 659 « Kledde. . S III 420 
IRDIS AI KIC 026 

III 333 ‚ Kleef RE NS00 
II 642 \ Kleef aan. III 306 

‚ Il 55. | Kleefkruid ee ES05 
elleboog Wleeldaver vR 034 
. II 52 | Klefklef 306 
155 | Klein beemderas … > 1 507, 
oai #10) „ dokkeblad . . III 404 

IL 298, 307 © Kleine boender 1 459, 524 
elle 54 „ boterbloem . Il 209 
RS 0 ‚ dolle kervel . II 443 
Se ILRSS0 Pedi esm 1 629 
els „ gele plompen U 53 
SOM in ABOUNME a ve 1 209 
et E Ain 53 
SETS st . III 306 
. III 454 ee knopkiek … sr lle274 
. II 614 „ _ majer IT 119 
AIA „ paardebloem. III 446 
. III 454 plompe 2 
. III 206 Visente ING66 
. III 206 vlies esn 
s603 „ watereppe. . II 436 
. II 309 | „… weegbree . … III 277 

IIP282R 515 „ wilde klokjes III 286 
all 303 wilde wikke . Il 670 

III 57 « Klein hoefblad. . II 403 
lepelblad … … II-618 

IT 262 „ tasjeskruid. . II 299 
ii STel klemmen ne nee 407 
[ 259 « Kleskloppen. „ III 420 
1 259 « Klessen . II 420 
1 259 | Klet. III 306, 420 

Ii 219 Kletsen „ III 420 
OEI KO2O Rete nn II 306 

617, IT 209, Kleverklassen 111 306, 374, 420 
629 « Klevers III 304, 306, Ste, 420 

IT 168, 440 © Klierkruid IL 145 
II 203 \ Klieve . II 420 
E33 Klit. HI 306 
1 629 « Klimmer Eren 0D OR 
Ika3 4 boomsnenellk407 

II 246 ‚ Klimop. II 466, III 69 
1 353 Kl mopgehtigen 460 

IRS A Kl Sten ELO 
[580 \ Kliskruid . III 420 
1 335 … Klissen II 306, 314, 378, 379 
N35 Kliswortels Je Tee 420 
282 mikte utd III 420 

II 297  Klitte .… II 420 
II 420 | Klitten II 306, 374, ‘378, 379 
II 420 © Kloek met kuikentjes [ 617 

. II 420 © Klokbilzenkruid II 118 
„ III 420 „ bloem II 217 

II 306, 420 ‚ Klokje. Û 217, HI ai 284 
. II 306 « Klokjebloem. 69 

II 420 | Klokjes. l 295, Ti 68 
[ 487 „ gentiaan Ue 

[IL 180 „ winde II 69, 71 
II 180 ‚ Klokkebeien. . . . II 14 
II 228 „ bloem UI 454 
IT 420mi Klökskes. …, „ar re 289 
UI 420 ‚ Klootjesmuur III 168 
UI 420 © Klumkes … le(33 
III 420 | Kluwenhoornbloem ll 148 
III 306 ZU IL 67 
Abee klijsterbesm enen bO 
IT 625 | Knappert . II 200 

Blz. 

Knarkruid IT 120 
Knautia III 334 

arvensis [IL 334 
Knieboon. IL 668 
Knikbloem II 455 
Knikebledden [II 454 
Knikelbledden . [IL 219 

‚ Knobbeltjesbunt 1 515 
Knodzegge : 1 414 
Knoedel IT 469 
Knoepers . IAS 
Knoers.. … … 2 
Knoerzelen … IT 487 
Knoezels . IL 487 
Knol IT 280 
Knolboterbloem IT 206 
Knolspiraea . II 528 
Knoopies . II ‘386, 304 

‚_Knoopkruid . IL 434 
Knopbies . I 413 

RE STAS 1 461 
Reheet II 21 
„ herik II 314 
„ kruid [IL 376 
„_lisschen … mls 2 A 

Knoppen . [IT 379, 420 
Knoppert . . II 410 
Knotwilg … SSS 
Knijpmint . III 200 
Kochia. … se 6 

hirsuta” nee 
scoparia == r 

Koddebloem III 387 
Koebloemen. II 413 
Koebloempie IL 352 
Koeboonen . . … . II 608 
Koehleriani . . Il 535, 541 
Koeiebloem . II 642, III 44 

blommetje …. …. III 393 
Koeienbloem II 634, III 352 

oog III 371, 393 
weitjes . IL 353 

Koeieweibloempje IL 353 
Koeiweibloemen … … III 393 
Koekebloem. II 36 
Koekensgroente IL 460 
Koekoek .… IL 373 
Koekveksbloem 1 321, 573, 

579, 592, II 192, 262, 493 
Koekoeksbrood 1 317, IIS 72 

378 
Koekoeksmoos. II 373 
Koekruid se elk) 
Koeleek : 5 ame 
Koelemeijer . [ 324 
Koeleria 1 501 

albescens . 1 502 
cristata . 1 502 
phleoides . 1 503 

Koeleriinae . „ . … 1 437 
Koes . an eK) 
Koesjebeien . II 318 
Koetsebeien . IL 591 
Koevergif . DD 
Koffieboonen 1 617, II 608 
Koln cele Saat ilR22E 
Kolbèzen . elk Des: 
Kollebloem : II 226N232 
Komkommer II 295 

bloem III 87 
Kom lok mij de vint III 302 
Kommerbloempjes IT 291 

„ kruid IL 291 
Komijn , II 452 
Koninginnekruid . IED 
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Koningsbloem . IL 126 
„ kaars HI 126 
„ kandelaar. HI 127 
„ toorts III 128, 130 
„ varen 1 230 
„ varens. 1 229 

Konkernulle . IL 469 
Konijndoor … A A09 
Konijneblaren III 460, 461 
Konijnenblad IL. 274, 275 

5 bladen IL 454 
BEEN all 
Kool en IL 276 
Koolraap boven den 

grond II 279 
Kool aap onder den 

grond II 280 
Koolzaad . IL 280 
Koorddansers .… UI 112 
Koornroos EN EP 
Koortsbloemen. . . III 62 
Koortskruid 111571, III 62, 386 
Kop en schotel [ 291 
Koperdraad . ren 141 A 
Kopmles — … . II 33 
Koraalwortel 1 609 
Koren 21552596 
mbloei ni 12: ke 442 

„ gras 549 
SRTOOS ï 172 
sla . III 443 

Koriander IL 465 
Kornoelje . II 467 
Kornoeljeachtigen. II 467 
Korte en lange Sona b 230 
Kertsteel … … : 543 
Koudgras. .… N [ 508 
Kousjes en schoentjes, ed 

WEAADeESs-. - - …. it Es 
BERBESSEn … …_ > 11 303 
„ doorn . .… IT 609, 610 

Kraaienlook . . 1 263 
Kraaienpoot II 204, 360 432 

voet... : - 1 204 
Kraaiheide . . . . r 414 

5 Eeendchtieen „II 414 
Gok 7 1262273 
5 poot. se ne le 540 

Kraakbessen ic Taak 
RED celle 

Kraalleeljë … … … … I201 
SRBIOEN ar 130 

Kraaltjes … … … …. … 1.267 
Kraanhals . . . . II 369 
Krabbekruid. . II 94, 473 

ekwaak. … - … Il 04 
ESES. > 1 O4 

Bxanebeke — .… … ……1k-458 
Kransbloem . III 393 
MANIE IM 352 
Krelkes II 219 
Krempeldraad . 1 408 
Krenten II 524 

de HOO IL 524 
„ boompje II 487, 592 

Kreusde . . . . . Il 454 
Wreuzebel … … Als 
Kreuzen HI 16, 18 
Kriek 1 5222525 
Kriekelboom II 522 
Krietje durch die natur III 206 
Kriewelbloem .… 1 289 
Kringelbloemen II 68 
Krisdoorn II 487 
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WRISSIer Se et are 1690 
Krodde. . 1 78, 282, 315 
Kroesbessen …. . .…. Il 487 
KroBsels… … … ……- IAB 
Kroestreek . . …. …. III 458 
Kroetmes . . . …. … III 394 
BRON te Sade UL 
Krokpras.:. . roer 1,908 
Kromhals’. … …… „Ille 89 
Kromme majer. . . Il 120 
Kroningbloem . . … II 417 
Kronselen . . . …. Il 487 
BEGON oe 
Kroonkruid . … 1 655 
Kroontieskruid 11371, 404, A 

Kroos .… 1 331 
Kroosbloemetjes £ IL 196 
Kroosen .… Me heet | 15! 
Kroosjes … II 521, 522 

5 bes . Ut 17 
ne pruim HI 521 

Krootbessen . EN |Ik, 
Kroozen .… . III 12, í4, 16 
Kropaar eren kol4 
Kroppen . . . . …. II 458 
Kropsla” oroeukoe UASS 
KrOfens ez Snes allel0S 
Kruidhout . . IL 394 
Kruidje roer mij niet II 378 
Kruidkers. . .… 1 302 
Kruidnagel | 267, UI 50 
Kruidnagels. . . … 1 266 
Kruidoorn: …— … … > 1l’487 
Kruidtsje . . . . . III 400 
Kruidwesch . . … . II 394 
Kruien . .… NO! 
Kruipboterbloem eee 

aDrem IT 602 
„ door den haag II 219 
„ door den tuin Il 432, 

UI 219 
Kruipertje. je y/ 
Kruipertjes IL 687 
Kruipklaver … . If 642 
melde: 5: smeet 
MEOS. 

MS oe sean 
Kruisbes … …. … … 1,486 
blads en A0 
„ bloemachtigen II 385 
„ bloemigen. . II 243 
„ distel. IL 424, 425 
ERRAOOEN ze voer A 

HOUSE nt UN 
Kruiskeskruid . . . III 410 
Kruiskruid II 407 
Kruislanders IL 487 

„ wortel Il 426, III 410, 412 
Kruizemunt II 199, 200, 201 
Krüke … 1 172 
Krukkebloem II 172 
Krullekopjes IL 475 
Krullelie . ect el 201 
KrulZuting. «amen sll, 68 
Krupelreid sel 508 
Krupers … 1 460 
Kruswortel II 357 
Kelkruid. … … … 1 573, 914 
Kunne. HI 206 
Kwadenaard. . 1 200 
Kwade oogenbioem . II A 
Kwajongens . 1 483 
Kwakel 1 245 | 
Kwalster . HI 112 | 
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Kwalsterboom … Ii 591 
Kwalsterhout HI 112 
radia - 11 290 
Kwee . . 11 588 
Kweeappel II 588 

„ boom IL 588 
Kweek . | 378, 547 
Kweekgras 1 549 
Kweekweeboom IT 591 
Kweepeer Il 588 
Kwekkebessen . … 11 591 
Kweldergras 1 518, 522, e 

Kwets . II si sô 
Kwetsen .… Il 522 
Kwetsenbeienboom … 152 
Kwikkebei IL 591 
Kwispelgerst [ 558 

Labiatae … III 190 
Lactuca II 456 

muralis . III 458 
saligna . UI 458 
sativa UI 457 
Scariola II 456 
virosa n UI 457 

Laifkeblom .… HI 353 
Lakrits . IT 650 
Lamium II 220 

album II 224 
amplexicaule III 221 
dissectum. .… III 223 
Galeobdolon . III 226 
incisum. … .… IIi 223 
intermedium . III 223 
maculatum II 223 
purpureum II 222 

Lamkeblom … III 352 
Lammetjesbrood … 1 317 
Lampeglazen III 92 
Lampenpoetser. 1 324 
Lampionbloem. UI 115 

5 plant . UI 115 
Lampsana . II 442 
communis. III 442 
minima. TI “443, 445 

Lamsoor … ee Ll 275, 461 
Lamsooren Ill 44, 277, 460 
Landjebloem EI 302 
Lantarentjes II 183 
Lapboonen … IT 668 
Lappa . III 419 

intermedia III 421 
major „ III 420 
minor . II 421 
nemorosa . HI 421 
tomentosa. HI 422 

Lappula UI 81 
deflexa . III 83 
Myosotis . III 82 

Lariks . 252 
Larix 1 251 

decidua 1 251 
europaea ... 1 251 

Late hondebloem . III 446 
Lathraea … 5 III 188 
Squamaria III 189 

Lathyrus … II 676 
Aphaca. IL 678 
heterophyllus II 683 
hirsutus IL 681 
latifolius IL 684 
montanus . IL 681 
Nissolia II 679 
paluster IT 681 
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Driaten sis ne 
Salivls mer EL 
Silvester ran 
(DErOSUSs re 
Vernus.s at 

Latiseptae . .… Slad |V 
Latuw . HI 
Lauebladen . [HI 
Eatiri Envie 
IEavasss A He ne 
1dvaterame mms nue 

(TADIESINI SL 
Baxeenbasta 
Lazaruserwtjes. . . II 
EAZA TES 
Beekes spent a Ne Te PR 
Beerstas. zeke TEL 
OZYZOId ESR 

PEentwebekjes LI 
Leeuwenbek [II 134, 137, 
Leeuwenbekachtigen III 
Leeuwenbekken HI 

klauw Sel 
E muiltjes . HI 
2 tand HI 

Lefding at od 
BEC 250 
Lelieachtigen . rel 
Leliën van een dag II 
Lelietje der dalen I 
Lelietje van dalen I 
Bern dee Kee 

arrhiza . AE NT 
gibba I 
minor | 
polyrrhiza. [ 
trisulca . iste 

Pemmnoideac te 
Gen Smeren ken MOP 
ESCUIET Ta 

Lentebloem … ATI 
klokje ntt 

Lentibulariaceae … II 
Leontodon HI 

autumnalis II 
hastilis . HI 
Taraxacum HI 

Leontodontinae II 
Leonurus . II 

Cardiaca / HI 
Lepelblad [ 618, Bi 201, UI 
Lepeltjeblad . .… gel 
Lepeltjes 5 IT 208, 

n diet sl 
heide … II 

he kruid IL 307, 
Bep rd derne 
GWU eg ded 
aperta eers 
CAMIPES err 
Drabamr EEN 
graminifolium REN ML 
anfolims 
benoratins 
Geral EME 
SANTEN. en B ade ll 
Varen umer 

Leppeltsjeheide HI 
Éeptininacm nen 
Lepturus … | 
filiformis . if 
incurvatus. Ore el 

erk iter EET 
Leucojum ret 

aestivum l 
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679 
682 
685 

juncea . 
lacustris 

Lobelia E 
Dortmanna 
Erinus … 
inflata É 

Lobeliaceae . 
Lobularia. 

maritima . 
Poles 
Foka: 
Loliinae 
Lolium. 
festucaceum . 
italicum 
linicolum … 
multiflorum … 
perenne 
remotum 
strictum 
temulentum … 

Lomentaceae 
Lommersche boon 
Longkruid 
Lonicera . : 

Caprifolium … 
Ledebourii 
Periclymenum 
Xylosteum 

‚_ Loogkruid 
Look 
Look zonder look 
Loranthaceae 
Lork 
Lorkenboom 

| Lotideae . 
‚ Lotus 

angustissimus . 
corniculatus . 
tenuifolius 
uliginosus. 

| Lubbestok 
Luiskruid . 
Luismelde 

‚ Luizebloem. 
Luizekrakers 
Luizenmelde 
Lunaria 

annua … 
biennis. 

Lupine 
Lupinus … 

luteus … 
Luus , 
Luusbloem … 
Luusch 
Luzerne 

| Luzula. 
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VEN “oe gee va ZZ 
Bersentjesmnnne 307, 
Beukooien man 
Leus ater PAID 10 
Leverkruid IL 576, III 349 
ASTON er E45 

(NIEevistic mA 
Oificin ale IRA 

Bibanotiss RAAS 
Montana 43 

Fickonisschr nee 650 
Kidertjess 0 En eel 205 | 
Eid EPrASR ee LD OL 
ids se OO 
Lidrusch … [eS201552030/ 

‚ Lidrusk eere 202 
(PIEL AStEn EL IO 

Eiefde nas m0 3 
Liefkenskruid . …. . I 574 
Pienelein LI 8 
Liesoras … … 1 518, 519 

| Lieveheershandjes all 314 
Lievenheerehandje . II 262 | 

| Lievermannetjes . . II 155 
Lieve Vrouwe bedstroo [II 301, 

309 
Lieve vrouwekenen II 262 
Liguliflorae . III 338 
Liguster Ie 46 
Ligustrum LIN 40 

vulgare . IA 0 
Eiltactae mts AR 255 
Bilioideaemm re 255 
Geen ater sor ll Dat) 

bulbiferummrs sn 260 
Martaconmsnnnls201 

‚ Limnanthemum me n2 
nymphaeoides . II 52 

Limoenkruid UI 
Limosella. III 148 

aquatica eee IAS 
Bindceae rn STA 
Linaria. II 136 

arvensis UI 141 
chalepensis … UI 141 
Cymbalaria III 138 
Elatine . III 139 
minor III 142 
repens . [IL 140 
spuria … IL 139 
striata III 140 
vulgaris 40 

Winden EMIA 
Lindeachtigen ll 342 
teen dea er ae SE 

Catarcticume res 74 
usitatissimum …. . Il 375 

in zemen oe ee NOAD 
ALIAS nao dos touwen dn vel BONE) 

Moesel enne e TR OOS a 
Lipbloemigen … . III 190 
Scheen SISSI 
Lischachtigen heter Zar) bee) 

‚ Lischbloem . PO 17 
Mid Odde EN NIS 22 
ed odden ERS 22 

Listera. Mae 603 
cordata. 18605 
Ovatars Seen 1605 

Lithospermeae . II 78 
‚ Lithospermum . III 97 

arvense. III 99 
officinale … III 98 
purpureo-coeruleum lll 98 

Littorella . III 271 

albida . É 
angustifolia 
campestris 
erecta 
maxima 
multiflora . 
nemorosa . 
pilosa 
silvatica 

Lychnideae . 
Lychnis 

diurna . 
flos cuculi 
coronaria . 
vespertina 

Lycium 
barbarum. 

md 

_— md 

UI 
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nicaeensis IL 350 
parviflora . Il 352 
rotundifolia . Il 352 
silvestris IL 349 
vulgaris [1 351 

Malvaceae . IL 346 
‚_ Malveachtigen . IL 346 
| Malwillempjeskruid IL 118 
‚Mangel AOS 
Mangelwortel IL 108 
Mannagras lr eZ 
Mannetjeseereprijs [IL 159 
Mannetjesvaren . . 1 221 
Manskracht . . Il 445 
ROOD. . II 690 

Mantelanjer . ak pa) 
Maotrief % aL e304 
Maretakken … IL 692, 695 

‚ Margriet . „ III 392 
Margrietje SDS 

‚_ Mariabloem . ls 352 
| „ distel . [IL 430, 431 

hartjes 318 
DOOSJE el 168, 

Marjolein. IL 203, 204 
Marrubium .… ‚ HI 239 

creticum „ III 240 
pannonicum . UI 
peregrinum . 1IL 240, 241 
vulgare . . III 239 

Marsiliaceae . … . I 235 
‚ Martelaren van 
| Gorcum 1 282 
Maskerbloem UI 147 
Mater . [II 394 | 

‚_Matricaria À III 387 
| Chamomilla . III 388 

discoidea . III 390 
inodora III 389 
maritimum III 389 

Matronalen … 264 
Mattenbies . . [ 424 
Medcelen [ 473, 483, 485, 490 
Medel . . . 1 473 
MEdelen RSS 
Medicagor es © 5e I612 

arabica. IL 617 
echinus. IL 619 
falcata . IL 616 
hispida. .… IL 618 
intertexta … IL 619 
Lupulina … IL 613 
maculata . IL 617 

| media IL 617 
minima IL 618 

| orbicularis IL 617 
| sativa 5 IL 614 
| SEAeTOCafpA II 619 
‚ Mee. f II 303 
| Meekrap [Il 302 
Meel | 485 
Meele 1 473 
Meelen 1 483 

| Meelzoafjen . II 352 
Meelraaites. sa ee A8 
Meelzuuntjes UPSD 

| Meer . . ne 4S 
Meerdistel E el N420 

| Meesterbloem .… . III 393 
Meibloem 1289, III 50 

‚ Meibloempje ellINSDS 
‚ Meidoorn. .… IL 585 
Meierbloem . III 454 

| Meikers Il 523 
|_„ klaver IL 637 
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halimifolium IL 108 
Lycopodiaceae. | 207 
Lycopodinae | 205 
Lycopodium. | 207 
annotinum [ 208 
clavatum … 1 209 
complanatum | 210 
inundatum 1 209 
Selago . | 208 

Lycopsis III 89 
arvensis IL 89 

Lycopus … [IL 202 
europaeus IL 202 

PSS Il 376 
Lijnzaad . Il 376 
Lysimachia . IL 30 
nemorum . .… II 34 
Nummularia . UI 33 
punctata IL 33 
thyrsiflora . ir 21 
vulgaris III 32 

Lijsterbes. Il 591 
Lythraceae Il 508 
Lythrum é IL 508 

hyssopifolia . HI 511 
salicaria IL 509 
tomentosum . Il 509 

Lijtse beanen . Il 668 

Maagdepalm II 63 
Maagdepalmachtigen U (5E 
Maaiwinde . … IL 69 
Maanbloem . IL 230 
Maankop . ee II) 
Maankruid . . - . 1 232 
Maanvaren …— …— … 1931 
Maartebloempje_ . . 1 295 
Maartenbloem 1 263, III 36 
Maartsch viooltje. . Il 323 
Madeliefje UI 351, 353 
Madia . . LINS 777, 

sativa ll 377 
Madiinae . . III 340 
Maier . IL 291, 307 
Majanthemum . . . 1 285 
Bitoltumbe.- … -el285 

Majewinde . . UI 71 
Makke brandekkel II Zee, 225 

„ _brandnekel III 222 
„ brandnetel. III 222 
„ _brannekels. [IL 225 
„ brannetel . UI 225 | 
„ _broenekels. III 220 
„ __broenetel III 225 

vledder . II 321 
Malachium k IL 146 

aquaticum. . II 145 
Malaxideae . . . . 1 569 
MARIS ee oe 12600 

paludosa . . . . 1 609 
Malbezen. II 
Malcolmia IL 265 

africana. IL 265 
maritima 265 

Male oed ee LOO | 
Malietje 352 
Malrove II 239 
Maltaboon IL 688 | 
Malva . IT 346 | 

Alcea: … - II 347 | 
althaeoides IT 347 
borealis II 352 | 
crispa [1 349 | 
moschata . II 348 | 
neglecta oel staj 

HeukeLs, Flora. II 
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Meiklokje . . . . 1 289 
„ kruid . tee AIN 
Ze lOME ln) oe an or VENDEE 
„ rettig . ‚1203 

Meisjestrouw ‚ HI 159 
Meizoentje 1303 
Meizötjes . ISS 
Meizuivertje . „1352 
Meizuuntje UI S52 
Meizuutje . 1352 
Melampyrum „HI 170 

arvense. DE OL WA 
pratense TZ 
vulgatum … IZZ 

Melandryum Be) NO (t, 
album sl Tent 0 
dubium Band |L 07 
noctiflorum . Il 169 
rubrum. 9 ad | os 17 

Melanthioideae . … 1250 
Melde . IL 100, 101 

| Melica . 5 ares MIKA 
ciliata. … 1 ee 
nutans … 1 500 
uniflora A 00 

Melicinde. „RAS 
Meliefke III 352 
Melissa III 209 

officinalis . III 209 
Melisse III 209 
Melilotus . IL 621 

|__albus IL 625 
altissimus . IL 624 
arvensis IL 624 
coeruleus . IL 621 
dentatus IL 623 
indicus . IL 623 
macrorhiza IL 624 
officinalis . IL 624 
parviflora. IL 623 
ruthenicus IL 625 
sulcatus IL 623 

| Melkbioein UI 225, 446, 454 
en hi 352 

4 sel [IL 460 
Ks bl UI 428, 431, 459 
A EpPper hi 447 
ee knid enen 41 
„riet HI 454, 460: 462 
„ stammen . . . III 462 
Wied sen 
„ wiet . III 459, 460, 461 

zuiger II 219, 315 
Mellenspiers … Te473 
Melote IL 61 
Melotte IT 644 

| Memmekenskruid III 315 
Mennekersstaar 1 278 
Ment [IL 196 
Mentha III 195 

aquatica [IL 198 
arvensis III 199 
dumetorum [IL 201 
gentilis . [IL 201 
nemorosa . III 198 
nepetoides. [IL 201 
piperita [IL 201 
Pulegium . … III 201 
rotundifolia . III 197 
sativa . II 200 
silvestris … II 198 
verticillata III 200 
viridis III 198 

-„Mentheae. III 191 
Menyanthes . hed I (anda! 

32 
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toitoliatamse ene hypophegea … UI 
Mercunialtsm arn 0 Hypopitys . II 10 
AUD Ans ee LA, hypoxya UI 
perennissnneseenlk40S Re Mont tam eel Teal 

Merriebloem IL 168, 521 lamprosperma 5 U el 
Meèrzeudie re lIS53 (NN Oasen Lel 
Mespiltismnn en sos rivularis . … IL 176 
germanica. . . . 11 587 | Mooie meisjes . I 291, 205 

Mestkruid . . . . If 203 | Mooren 1 429, Ï 453 
Metel EENS vee S AE MOOrke ss ne RE IeA29 
Meum „ … … 11 430 | Mopjeskruid. IL 379 
inundatum … … … 11 430 Moppelmenn e N08, 

Meijen ree LOS MOLE eene 25 
Mezereumms eens mMorsensteenntiessarmln282 
Mibone nee AGSRI Morgenster nl 20258200 
minima … … … … 1 468 | Morgensternen. [ 291 
Mieden IR 20SN Morse sterne 05 
Miedeblom el 68 Morocarpusmne TERS 
Mieketonneke . . . III 36 \ Mosbloempje . . .… II 470 
Mieren AS MMO Sted LZS 
Miere . ‚ II 131, 143 | Motdiesel. ILL 460 
Mierik . 5 203 Moihaar in wetn 1300, 
Mierikswortel Ii 292, 203 | Mot met biggen 280 
Milium LOM EM Otra ate DreNL 2405 
eHUSU mRNA TON EMOLteorasmae vn RS: 
scabrum . … … 1480 | Mottenkruid . HL 131 
vermalernerennel SON PMouwkruiperties eenn 55T 

Mimulus . II 147 | Muggebeen . . I 473, 495 
luteus eel A7 SM ue zenorchishan sns 037 

Murab ele ko 2 2 Muizen sers 
Miserieboom aes IIbIS „ __ koren vee ELO 
MIS Dele eK SL OOG LFS 
Moarken . . . . . 1429 | Muizestaart. … . . II 104 
Moatbloemen . . . II 226 / Mulgedium . .… IIi 459 
Mobelen .… ; UL 14 macrophyllum IL 459 
Modderpooten . II 410 | Mummelkes . . . . Il 543 
Moederkruid . . III 394 | Munnikenbladen … HI 410 
Moeder Mariadistel . III 431 \ Munt . 4 IIi 459 
Moehringia . . . . IL 139 | Muntkruid nes: 
WOE earder se ITE IN enten eere BLIES 

Moelentrekkers. vee „lle522 1 .Murenkers. ra ll’307 
Moenchia. . . . . 1146 | Murik II 145, III 28 
ELEGlanr EL DN Pen ar el) 

Moerasandijvie. INS40S ME Muscarignen elk 05 
me ertshooi 335 botnyoidesne tee lf266 
„ __kartelblad. MSS comosumeeee eZ 
PERES nn saez Muskuskruid 1157 S21 
re SAE 1 INE) plant [II 322 
PRRESCHEn eene 42800 Musschengras RE 0 CL 
ES DITae ante MIE ee on en ll 42 
EV ALE Te 2200 EDI Oem ee en ae el 200 

vioehie, Te melle S21 | „ kruid III 28 
Moeslook. rows 216 5 leeuwenbek IL 138 

Ne OO en en LOL ERD ED EE 74: 
INOMEP HDE ne al O0 4E BELLE ot vn ele 220 
Molbei. al SM itmtor eenen aes all E43 
Molberen peen Le | Muúurvaren. … sa 5 225 
Molbezenkne 11558 ER ViOlietsen nnn 2D 
Molboon … „ 11668, 688 | Myagrum …. . . . II 309 
Molentjes . II 168, 171 perfoliatum …. . . II 309 
Molentjesdief „. IT 307  Myosotis . se T00 
MOolmiamsn sen ns 482 agrestis „. HI 106 
GOET an ee alpestris „ HI 104 
WOralIS er vol A83 1| carenaria 03 

Molkdiste lee nen sLI462 arvensis II 103. 105 
Mota SE oe eN, caespitosa. . HI 102 
Molkstikelheene ennn 460 collina … „ HI 104 
Mollekruid lil 126 hispida . „ UI 104 
Moloogen 210 intermedia „ II 105 
„plant II 120, palustris . HI 101 
SEE 84, 327, "442, 454 \__ silvatica III 104, 105 
RStaante £ … 1 463 stricta … II 103, 104 | 

Monardeae . . eee OL IL OSA . HI 106 
Monnikskap. . . . 11220 | versicolor. .… IL 103 
Monotropa SETON MV OSurdss nen re IL O4 
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MiNMUs IN 
lMyrica. … al 

cêrifera.. … sn Al 
lx Gale ron ca 
Myticaceaer … ree 
Myriophyllum . . . II 504 

alterniflorum. . . II 507 
proserpinacoides . II 506 
spicatum … … lab 
verticillatum . . . II 506 

Myrrhekervel . . . II 464 
Myerhis … 5 

odorata. . . Ale 
temula 

Naaktbloeier . . . 1 282 
Naakte begijntjes. . I 282 

7e CETSt[ES NERI 
„a itiffen 
„ie _uffertjesn ann 20 

mannen 1 282 
mannetjes 1 295, 318 

„ny Meisjes ene Î 295 
„ naarsjes . I 205 

wijfjes . … 1 ‘282, 265 
Naaktvaren £ Î 216 
Naaktzadigen . . . I 239 
Naaldaar … RE 
Naaldboomen … 1 241 
Naaldekervel . . . 11 457 
Naaldekoker I 199, 200, 324 
Naalden en spelden II 459 
Naaldvaren … en 
Nachtbloem . . . . II 500 
Nacht en daagjes . II 328 
Nachtflieren . . … . II 264 
Nachtkaars IL 500, III 127 

„ koekoeksbloem II 169 
lichtje . III 87 
OCHS ee 
pitje re ce RS 
pitjes … RSD 
scha TD 

„ schade II 109 
„ schaden . HI 106 

schoone … à … dlb00 
schraal HI 219 
wikke II 663, 666, 673 

Nagelbloem 1 266, 11154, 251 
II 49 

hyacint 0 
„kruid, RD 

Najadaceae ves 
Najas =S 

major 1 341 
marina . IL 
ONO AEK) ee 27 

Nakende bruidjes I 263 
5 meisjes 1 262, 263 

Wapiesdragend dag > ns 
Narcis . Te 259 
Narcisachtigen . 1 289 
Narcissus . BE 20050) 

POBLICHS RR 200 
Pseudonarcissus 1 291 

Nardus. 3 1 458 
stricta 1 458 

Narthecium 1 279 
ossifragum 1 279 

Nasturtium … JZ 
amphibium . . . II 253 
brachycarpum . … Il 255 
brachystylum …. . Il 255 
officinale … ln 
palustre 
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Silvestre © … markkka04 1 OQHEBt..… … ze rl AM Galt makel 
Nemophila . . . . IL 76 « Ongansbloem . . . Il 484 Hederae. ; slik 

atomaria-. . . . … IL 76 | Onkelreub …. . . … II 108 MAO rte 
ISIS … se ne FOnobrychis … … 1658 MINOR A CN 

Neottia … . . … „… 606 SEEINE es oant 18095 pallidiflora . . . II 
Nidus avis . . . 1 606 viciaefolia. . . . II 658 Pieridis. … … cn al 

Neottieae . . . . …” 1569 ©, Onograceae . . . … 1II-490 PUrputed . be 
NEDela. … … «. . „UL 216 fOnogreae. . . …„ . 11490 ramosa. . et 
ATA. Ie eenlseibeinOnonis: …. … …-… : +1608 Rapum Genistae … III 

Nepeteae . . . . . II 191 maritima … . … … Ml 610 rubens . . ze oeil 
Mepetella . . … … II 217 EEDenSs. … … … mn lab Orobanchaceae. … … II 

Heranica …. .…llk217 SPINOSA. 4, + …r vate AKOOONIOLOD ISR AN 
INBEOOSS. ==. enn 400 Onopordon „ …… … IKL 432 tuberosus... U 
MIBSleas. 0 .… ev iedi0 Acanthium . . . MI 432 VERNUS pa, ornrnit Re 

paniculata. . . . [1310 © Onothera. . . . … II 498 Orthospermae . . . II 
MEEBNE . … > IIN225rf Onrust. sei A25 br Orvzeae mits Sadat 
Netelachtigen . . . IL 49 Onweersbloemen . . III 282 Oryza … NAME l 
Neusjeprik . . . . II 87 / Onze Lieve Vrouwe clandestina Td 
Bteandras... ss …II114 bedstroo III 206 | Osmunda. . …„ -.… I 

physaloides . . . Ill 114 Oogenklaar Il 144, 234, III 183 regalis RET) 
Mieotiana-. - « … … III 120 nr SIekers lr IL 350 Osmundaceae . EN: 
dabacum . … . - III 120 „ troost. . IIl 159, 182 OSSEKOP AAP Ef Anne 

Nicotianeae . . . . lil 107 Ooievaarsbek II 356, 369, 459 Ossenstekel. . . . II 
BMERVAEEDS TI 218 d bekkens Ss5 „… tong : BE 
Biteskruid.. © …… … IL 212 5 bloem 1 321, 617 Oudmannetieshout || 
INESElla 5 IL 204 II 262 Oude moeien . . . II 

BERENSIS, 2 nete. àe II214 5 broodies 1 321, 338 Oude wijventoonen . II 
damascena. . … … II 215. | Oorthaak … … - … …-11-609-f ‘Oxalidaceae . … …… I340 

EER Mees 5 «Ic Al45 jOosterlueie. … sate elk 600 OAN een 
Nimfkruid . . . . 1 340 Oost-Indische boonen II 688 Acetosellas. mrs Ik SAL 
RERBES Ee set IeD16Oofr An … TAB eld cofniculata, ……… … 11,37 
Noordkers: . . . … II 523 | ‘Open haar ee S(rICEa > tee RL 
Noordsch look. … . 1 276 „ __kruipgras WOS Oryeocedse en ll 
KNOUrmannen. … == 10446 |/Opbmyss <0 eren 1,583 palisttiss vee 
Noot … . oel 25 ADEL oe 
Nucamentaceae . . II 245 muscifera . 583 | tPaardebleke > eee 
DREES. > 460 myvodes . B 1 583 „ bloem . III 393, 446 
BMEM ALE … er Il 227 Ophioglossaceae , 1 230 ‚ bloemen in 
IDEE 7: se 1227 Opluolossamie ss m2 ee DOONen eel 

Nymphaea …. … … … 11-225 VUIL sh HOEL regen Nt 
alba. > nel 220n WO phiydeaer Fres mkl69 akikastanie sent 

Nymphaeaceae; .… … If 224 \ Oranjeappeltjes . . II 115 Paardenbloem . III 430, 
zp DIOEnT sm enelA ES DOON. zasan er l 

Obione. en ele: L0 lele: outen 260 ene distel Zen 
pedunculata en ee Orbelen UI 14 Paardenen wagentjes II 
portulacoides . . II 110 Orchidaceae. [ 567 Paardengras. Nie: 

Oelekebloem . . … II 209 | Orchis. 1571 «Paardenklaver . . … 
Oelkenblaadje . . . II 219 coriophora [ 576 VOE: IN 
@enanthe= … …— . … 11-439 fusca 1 575 « Paardestaart. .I 197, in 
EMACA NS de eenlf 430 incarnata … 1 579 ze staarten wk 
tstulosa. … … …. … 11 440 latifolia 1 578 sr AASTEKEL A Tan tse 
Lachenalii. . . . II 441 maculata 1 580 zh SU ern eee 
peucedanifolia . . Il 441 mascula 1 577 ma VOEE tore EA 
Phellandrium . . Il 439 militaris 1 574 ze Wortel: Zelk 4505 
pimpinelloides . . 11 441 Morio 1 573 a zoethoùt, el 

Oenothera . . . . II 498 palustris .… [ 578 ze ZUS sen 
BIBUDIS LS vo 0 … 11.499 purpurea … Ï 575 zurkels eee 
grandiflora . II 499, 501 Rívini [ 574 Paarlemoentjes peen 
lactmiatar == … …-… -II 500 Simia 1 575 nn OOB ye eek 
Lamarckiana. . . Il 501 ustulata, — ene RO TON aas ne U 5 
biupicatamss.S <ell,500. | -Orisanum — asnmlllk205 Paaschbloem 1 262, ‘200, 

Oeverkruids IE 271 vulgare. „ne 21de 
Wevernieenn ern 482 FrOrlaya 105 reel „ bloempjeks nl 
Gkkernoots sr elle" 23 grandiflora . . : II 453 be DrOOLS 4 ML 
Okkernootachtigen . II 22 Ornithogalum . . . 1 261 ziele: SAN Ee 
Olde witten : LL 459 nútans.” ten 20 sli TOOSIES ee nen 
Oleaceaes … 2m re It. 46 umbellatum . . . 1 262 Paddebloem . Il 384, 
Oliebloempje . . . II 336 Ornithopus . . . . Il 656 OON 5 0) CG EI ET 0 
ERDUSSEN 100 eel 250 compressus . . . II 656 Paddenbalsem . . … 1 
KODA oren 230 perpusillus … …& … A65 AIR Paddepissersnn ne 
RESUICrs „ele 20 SAIVUASL Dr Sn Se NRG ze rUSCH esse 

Olm ss asrelke SJrOrobanche . - … > Hb 2600 BAHEUSEH A 
Olijfachtigen. 45 amethystea . . .… l:I 266 | Paeonieae …. … … … MI 181 
Omphaloides . . . III 85 caryophyllacea . . III 263 | Paetozen . . . . . UI 111 

MEEHA, os oer Ile SB ike cOerttled. … 5 Ie 267 RIS Ralmbessen rn 
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Palmboompje . . . ll 
RStouikee een real 

Pameboomes sell 
Paniceaenmenn sn 
Panicoideae. | 
Panicum … 

capillare l 
Crus Galli l 
glabrum RENS 
olaicumn seen 
lineare … zh Eee 
miliaceum | 
sanguinale l 
verticillatum . | 
viride 

Pannekoeken 1 216, 222, 

„ koekenbloem . II 
„ _koeken- 

bloempjes III 
„koekjes: "12275111 

Pantoffeltje . Se 
Papavenn nn 
Argemone U 
dubium II 
hybridum … UI 
Rhoeas . 4 
somniferum … II 

Papaveraceae ee 
Papaverachtigen . . Il 
Papegaaienkruid . U 
Hape, aten II 
dl UI 

Papen . … UI 
hoed II 
„ __klooten U 
ee Alie U 
„ muts Ii 
Let l 

stoelen ze JO 
Papierbloem [IL 367, 
Papieren bloemetjes ll 
Papilionaceae . II 
Pappelmeie . HI 
Pappezoegers … UI 
Papsoegers . Pants |D 
Parapluutje . Ibs 
Paraplautjesmmn 
Parbéamswortel . … Il 
Parelbloem … Ul 

NR OTASt MA eel 
„ kruid UI 

zaad . UI 
Pentucelia UI 

VISCOSar nen 
Parnideae aen eel 
Parietaria UI 

diffusa. 2 HI 
erectasher et Meel 
AUB so eo 5 … 
officinalis gan 
amiina 

Parietarieae . ee TI 
Panis, AT el 

guadmtoliamn 
Parnaskruid. Eton | 
Parnassiamn ee ern 
PENS ov oe 

Parnassieae aen 
Paronychoideae II 122, 
Partbladeren . . . Il 
Partijke eel 
Pasternakel\à … „ll 
Pastinaak SL 
Pastinaca. 1 
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413 | 
414 
414 
436 
430 
443 
447 
445 
445 

| 

‚ Pieperloof 

| Pinholt 

| Pipenpörkets ONE 

Blz. 

sativa . II 449 
‚_ Pastinakel . II 450 

Patatten oe IE Tk 
Paterskap 222 
Pedicularis . HI 174 

palustris 5 IE Sz 
silvatica LID, 

Pee . IL 108, 453 
Peeën … Selle 453 

| Peen 1 549, Il 452 | 
| Peengras. . 1549 
Peer . II 589 
Rees: 523 

‚ Pekbloem Ie 166 
Pennenholt . . II 390 
Penningen . II 290 
Penningkruid SS 
Peperboompie . IRD 2 

IN KOTS ee el r305 
nnn Le II 199, 201 
„ wortel. 205 

Pepkeutels II 318 
‚ Peplis . UI 511 

Portula. HI 511 
Peppel 5 II 43 
Perdezuring . IL 69 
Persica IL 522 

vulgaris IT 522 
Perzik . : II 522 
Perzikkruid . IL 79 

‚ Petasites . II 401 
albus III 403 
niveus … III 401 
officinalis . III 402 

Petaten HI 111 
Peterselie 3 II 428 

| vlier . II 321 
Petroselinum IT 428 

sativum II 428 
Petunia III 120 

nyctaginiflora II 120 
Peucedaneae IL 418 

‚ Peucedanum IL 447 
carvifolium IL 448 
Chabraei . Il 448 
officinale . IL 448 
palustre IL 447 

Peul IL 676 
Phacelia … ; IL 76 

tanacetifolia . III 76 
| Whitlavia. [II 
| Phalangium. 1 278 

Liliago . 1 278 
Phalarideae . [ 436 
Phalaris . L 1 450 

arundinacea . 1 451 
canariensis 1 450 
minor . .… 1 451 

Phaseolideae IL 597 
Phaseolus IL 685 

multiflorus IL 687 
|_vulgaris IL 686 
| Phegopteris . I 216 

Dryopteris 27, 
polypodioides [ 218 
Robertianum 1 217 

Phelipaea III 267 
coerulea UI 267 
ramosa. … 6 III 268 | 

Philadelphoideae : II 478 
‚ Philadelphus IT 484 

coronarius IL 484 
Phleum L 464 

arenarium 1 466 
asperum 1 467 

l 
REN 7) 

PPieperdaiens 
| 
l 
| 

Boehmeri . l 
ECHT atti in 
DIEREN se Ge | 
pratense l 

Phraomitesnan sn 
COMMON IS 

Phyllolobae . 
Physalis . . 
Alkekengi . 

Physocarpus 
opulitolins mn 

Physúrinae sn 
Phyteumar en 
nigrum. ; 
spicatum … ; 

Picear sn 
EKCEl Sa 

Picris … EE 
hieracioides . 
pyrenaica . 

Piekerdoorn. .… 5 
Piekorass nn 
Pielengroen . ; 
Pielepooi 

Piepers 1 482, u 460, 
Piepieshaar . ; 
Pieplook 
Pierekruid 

„ wortel . 
Biespotiesmanm 
Piet Heinboonen . 
Pikrusschens en 
Pilularia … ERST! 

globulifera l 
Pilvaren . .… zr WI 
Pilvarenachtigen 3 | 
Pimpernel 5 
Pimpinella ; 

Anisume eeen 
dissectifolia. … … Il 
magna 
nigra 3 
Saxifraga . Ë 

Pinaceae. Zr Aen 
Pinguicula 

vulgaris 
hels 3 UI 

Pinksterbloem 1 259, ‘201, 
579, II 168, 204, 

211, 261, 602, 
[II “3654050; 

393, 394, 438 
Pinksterlelie 

3, naak 
E makel 

Pinnenhouts en 
Pinsternaken 
Pinus. …— … nn 

Abies I 
Larix l 
montana zt el 
Piced a 
silvestris. enk 

Pionten l 

Pirola … 
media 
minor k 
rotundifolia … 
secunda 
uniflora 

Pirolaeae . 
Pirus 
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arbutifolia. . . . II 
eommunis  … … ll 
MEIS 4. oe al 

Pisbloem. . . .. 1 
Pispotjes . 1 148, HI 
Pissebed . . . . . II 
Pissebloem . IIi 446, 
ET EEE! 
SBV voe at 
ESE 1: 
Plantaginaceae. . …. Il 
Biantaso … … … < … Il 
OMAN a LN 
AISTARAS oAe Sse ll 
Coronopus … . … ll 
GVNODPS, Ill 
Basopus nf … II 
URRRLOR SN 4 or IN 
lanceolata … .… …-1II 
TOR II 
eantma … …… … III-27 
media. II 

EEEN, ve | UE 
Plataanachtigen . . II 
Platanaceae. . . . II 4 
AfANGS 1 

occidentalis . . . Ïl 
ementalis.. 2 : 1 

Platanthera … … …… IE 
bifolia . Ë l 
chlorantha Ï 
mentanan” cl 
solstitialis l 
Sis en ll 

Etatsied. … … … sr 
Blattesboon— … - ll 

NE peiler. … ll 
BEES er ce Ea 
ETE nd ED 
Blgesen —…. … …. … == „l 
Plomlewier . . . . HI 
ETTU ee 
ENTENTE ee EER 20) | 
Plompersigaren …. … I 
Klmeierst.. … en 74 
Pluimgras 1 473, 

PRS AVEr a | 
„ hyacint A kl 
net: l 
ervaren - | 

Pluisgras . he, Herl 
BUSTES Pres oe arl 
Plmskruid …. « . … II 
Plumbaginaceae . … III 
Blúus. …… LEET 
Poa . Ah Kel 

annua l 
bulbosa Ï 
Chaixi . I 
compressa Ï 
fertilis . 
nemoralis . l 
palustris … l 
pratensis . Ï 
serotina 
sudetica l 
ERIS eere kel 

Poddebledden . III 402, 
Poelruit hk MI 
Poeoideae l 
Poesje . | 
Poesjes l 
Poezekens 
Poezekes . | 
Poezen l 5 Ds 
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Bolnae. … … svet 4e 
Polei III 199, 200, 201, 202 
Polemoniaceae . UL 74 
Polemonium N75 

coeruleum UL 75 
Pollepiester . l 324 
Polycnemum IL 120 

arvense. IL 121 
Polygala . Il 386 
comosa Il 388 
depressa Il 388 
serpyllacea II 388 
vulgaris Il 387 

Polygalaceae 1 385 
Polygonaceae … IL 63 
Polygonateae 1 256 
Polygonatum .… 1 286 

multiflorum … | 287 
officinale … | 286 

Polygonum … 173 
amphibium IL 76 
angustifolium II 82 
aviculare … II 83 
Bellardii IT 84 
Bistorta 15 
bitense . IT 82 
Convolvulus . II 84 
cuspidatum … II 86 
dubio-Persicaria II -82 
dubium IS 
dumetorum II 85 
elatum IL 80 
Fagopyrum … II 86 
genuinum . II 80 
hybridum . II 82 
Hydropiper : 1 81 
Lapathifolium . II 78 
laxiflorum IL 82 
laxum .… LINKS 2 
minori-Persicaria . Il 83 
minus é II 82 
mite . II 82 
nodosum … IL 78 
orientale II 83 
pallidum … II 78 
Persicaria. IL 79 
pusillum IIS 2 
rivulare IL 80 
sachalinense. II 86 
setosum 5 IL 80 
speciosissimum II 79 
strictum IT 82 
tataricum . II 88 
tomentosum HI 78 

Polypodiaceae . Il 215 
Polypodium . 1 216 

Dryopteris 1 217 
Phegopteris . | 218 
Robertianum 1 217 
vulgare. 1 216 

Polypogon 1 467 
monspeliensis … 1 467 

Polystichum [ 218 
aculeatum 1 219 
cristatum … T 222 
Filix mas . T 221 
Oreopteris 1 220 
spinulosum … 15222 
Thelypteris 1 220 

Pomaceae IL 517 
Pombees . II 487 
Pomoideae . HI 517 
Pompbladen 1 226 
Bompelss-/ >. sms 
Pompen II 427, 440, 460 

Roompot 4 ve I 
Pompstokken . . …. I 
Pompwortel . .. MI 
Popkullen’ , «ll 
Poppen. NEK 
Poppendopjes . … … U 

kraaltjes . . | 
ee OKCHIS: 90 vra 
„ schoentjes . II 

Populier 4 
Populus 5 5 A san 
ADA Sr CAE 
anptulatas. rn 
canadensis. > "sl 
CANESCENS st Varld 
dildtafde seen 
hybriddn enn 
talcar sen as lk 
monilifera. . . . Il 
re A EL 
pyramidalis . . . II 
tremula! zes rd 

Portemonnaie . . . II 
Portulaca. 

oleracèa.. „rr Zell 
Portulacaceae . . . Il 
POS RE 
Posselbes. *. 5 sos 
Póssernsse str wa 
Poste rt We el 
Postelein” Zeearend 
Posteleinachtigen. …. Il 
Potamogeton 

acutifolius | 
alpinus | 
coloratus . | 
compressus . | 
crispus | 
densus | 
fluitans | 
gramineus l 
heterophyllus | 
Hornemanni. | 
lucens … … | 
mucromattis. sl 
natans ten 
oblongus . SE | 
obtusifolius … | 
pectinatus l 
perfoliatus | 
plantagineus. .… | 
polygonifolius … Ì 
praelongus Ï 
pusillus l 
rufescens . l 
trichoides ze Atl 
Zizi Serre 

Potentillan > seen 
adscendens 
alba-sterilis . . . U 
anserina” … „Sewell 
argentea: val 
Cinerea.r svati 
fragariastrum . . Il 
frnticosas pee 
Aybridas en 
incanescens . . . II 
inclinata eek 
intermedia …. . . ll 
italica 
mixta 5 Aen 
NOLVerican.. 
opde: ss te 
PilOSA zere WS 
procumbens. . . Il 



502 

recta 
reptans . 
rubens . 
sterilis . 
supina . 
Tabernaemontani ; 
Tormentilla . 
verna 

Potentilleae . 
Poterieae . 
Poterium . 

officinale . 
Sanguisorba . 

Pothoideae .… 
Prachtrozenkransje 
Preiselbes 
Prenanthes .… 

purpurea … 
Priemkruid … 
Priemsten 
Prikkelmelkwiet 
Prikmadam .… 

DE NELSIE 
neuzen. 
‚ swiethout . 

Primula 
acaulis . 
elatior 
officinalis . 
veris . 

Primulaceae. 
Primuleae 
Prinsesseboonen . 
Prismatocarpus 

hybridus 
speculum . 

Professerskruid 
Prollen 
Pronkboon … 
Pronkers . 
Pruim … 
Pruimdoorn . 
Prukomsstelen . 
Prunella . 
Prunus 

avium 
Cerasus 
domestica . 
fruticans 
insititia . 
Mahaleb 
Padus 
persica . 
serotina 
spinosa 

Psamma . 
arenaria 
baltica . 

Pseudoblitum … 
Pteridium 
aquilinum . 

Pteris . 
aquilina 

Puin 
Puinen. 
Puingras . 
Puleguim. 

vulgare. 
Pulicaria . 

dysenterica 
vulgaris 

Pulmonaria . 
longifolia . 
officinalis . 

Pulsatilla 
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565 | 
569 
567 
563 
564 
567 
568 
567 
DilZon 
O7 

Putebloem IL 192, 196, III 219 
Putenbloemsmnennnl 0 

„ oogjes 152 
Pitto Me RL 52 
Puutenbloemen ll 230 
Pijlkruid . [O2 1274: 

‚ Pijpbloem IL 688, 690 
Pijpdoorstekers . . 1 483 
Pijpekop … UL 151 

| Pijpestrootjes . . . 1 482 
‚ Pijpkruid . Il 443, 460, 464 

Pijpraaien Ariel H483 
PPijptorknuid see 440 
| Pyrethrum „ III 394 

inodorum . [If 389 
maritimmum III 389 
Parthenium … III 394 

IO HELELS MELO 
pendunculata . . Il 21 
Robine er ERI 
Sessiliilona mn 

Raai II 179, 228 | 
Raaloras ee DO 
Raap 280 
Raapzaaden eene 270 
Radi olan LSO 

hinoidesnen IS 70 
‚_ Radulae IDD RD 40 
ONS ve a tad ono eN 
Rake 1200 

Rambasjess nnn 11304 
RAMEN dS Neer LIES 1D 
Ramischia HI 9 

secunda Of Ale) 
Rammelaar … UI 179 
Rammelkorven. . . ill 145 
Randjesbloem . . . II 259 
Ranunculaceae. . . II 180 
Ranunculeae . . . II 181 
Ranunculus. . . . II 199 

ACEnI Been ee STI 203 
ANVEnsis me 207 
aumicomtüisnsenllk203 
bulbosus s200 
Rican 208 
Elammulas 200 
Finsaarme ne 20 
municatusn see 20/7 
nemorosus …. . . II 204 
Philonotiss 5 115206 
polyanthemos . . Il 204 
epen sm 205 
AED LATS 2 0 
sandousmen nen eRlP206 
sceleratiismen nn 202 

Raphaneacnemnnl 245 
Raphanistrum . . . Il 314 

PE anpsanas WRS 
Raph ans 15 
|__Raphanistrum . … Il 314 

SatIv1S enn LI LD 
Rapistum en SLS 

DELEN TRS IIS 
EUSOS UN IS IE, 

Rapiinzelmmn III 282 
Ratel SC 45), II Sn 179 
Ratelaar ui 179 
Ratelen vrl el 0 
Ratelpopulier . . . Il 44 

vulganisma ne 
Bn to OoSme 
Pungeenvlas 
Purperen doovetingel [II 

Blz. | 
190 | 
331 
314 | 
223 

Blz. 

Rattekeutels . IL 473 
Réaskonk II 72, 78 
Reek IL 78 
Reerank III 297 

| Reidroos . II 69 
| Reie. ; III 278 
Reigersbek : „as 
Reindersknopjes . . III 379 

| ES knoppen. … III 304 
Reinevaar II 571, III 394 

‚ Reinvaar … I 216, 227 
Rekop . UI 113 
Reseda IL 317 

alba . ISS, 
lutea IL 317 
Luteola. IL 318 

Resedaächtigen U 316 
Resedaceae … II 316 
Reukgras . 1 453 
OLE IL 524 

Reulink IL 410 
Reumerkes III 69 
Reutels II 179 
Reuts IL 80 
Rhamnaceae IL 392 
Rhamnifolii . II 534, 536 
Rhamnus . Mij ii 392 

| catarctica . IL 392 
Frangula . II 393 

Rhinantheae II 122 
Rhinanthoideae Ile 22 
Rhinanthus . III 178 

Alectorolophus . . UI 181 
Crista Galli II 180, 181 

Rhizocarpae 1 233 
Rhodoraceae Ines 
Rhoeae IL 380 
Rhus verINS80 
Toxicodendron. SS 
typhina. „llES80 

Rhynchospora . BA) CL 
alba . D el r41b 
fusca B 415 

Ribbe . … III 274, 277 
Ribbeblad ze IIIR275 
Ribes IL 485 
alpinum g II 487 
Grossularia … IL 486 
nigrum . IL 488 
rubrum IL 488 
sanguineum … Il 487 

Ribesoideae . II 478 
Ribzaad IL 461 
Ridder IL 67 
Ridderblad . IL 67 

RESDOOLE IT 217 
WO NEO 
„ zuring IL 66 

Rief. . d IL 666 
| Riegheide HI 21 
| Riempjes. . IL 124 
\ Riepeltocht … III 306 
Rierank ‚ III 69 
Riet [ 378, 480 

| Rietgras 1 378, 451 
led siedarm RSZ 
Ringelbloemen. gn 68 
bolt 1 639 
„ Wikke m 662, 663, 666, 

670 
Rinkrank „Il 350, III 69 
Risk 1 298 

| Ritse U ‘80, II 410 
Rivietpeer „ vlk88 
Robertskruid IL 365 
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Robina s IL 651 
Pseudo-Acacia . [IL 651 

Roebol . I 199, 200 
Roechkop An IE 
Roekeblad . III 199, 200 
Roerkruid eee db 
Rogge . . .… NN (4) 
Roggebloen . . III 438 
Roggebroodjes. 275 

BER CTAS) … … 1 494590 
Roggenfiletten . RRA) 
Rogtijlen . 1 564 
Rolklaver. IL 645 
Rondaljebladen [IL 219 
Rondranke DN ed 
Roobeeten IL 108 
Roobeiten IL 108 
Roobieten II 108 
Rooblomme . IL 637 
Roobol 1 199 
Roodbeen N78 
Roodbol .… l 485 
Roode bessen . Il 488 

& biet . IL 108 
bleeken UL 17 
heidebei UI 16 

2 horde [II 178 
5 jan II 78 
„ _jenievers IT 488 
5 kool . IL 279 
s miemere IL 488 

mimelen IL 488 
5 muur II 28 
5 peper 1 513 
„ pimpernel. II 572 
5 pinksterbloem Il 108 
£ raai … ied bDEEU7A 
É remke . . II 242 
D schartelen . III 178 
4 tingel N III 223 
E veen wortel II 78 
„ _wiemerke. IL 488 
À wortel . IL 453 

Rood kroos . 1 238 
„ remke IL 366 
hamsteerntje- IL 168 

Roodte. III 303 
Roof IL 168 
Roofgras . S 1 512 
Roomsche boon .… IL 668 

5 kamille III 380, 
- 393, 394 

ke kervelfte il 463 
Roos : 2325 
Roosachtigen II 515 
Roowilg . 1 78 
Roripa. II 253 

amphibia . IT 253 
palustris … II 255 
silvestris IL 254 

Rosas Su IL 577 
agrestis IT 582 
Andegavensis HI 581 
arvensis IL 580 
CAHINARN on + IL 581 
cinnamomea. IL 580 
dumetorum … II 582 
echinocarpa . IT 583 
gallica . II 584 
multiflora . IL 580 
pimpinellifolia . IL 584 
pomifera … 1 584 
rubiginosa Il 583 
sepium . : II 582 | 
spinosissima. II 584 | 

Blz. 

tomentosa TUS 
Rosaceae … 15155516 
Roseae PRE U to) 4 
Rosoideae IL 517 
Rossement IIi 199 
Roswortel III 297 
Rotsbes UI 18 

BRIKErS: … IL 525 
RKatsmispel … 92 
Rottestaart [ 463, [1 510, 

III 275 
Rozeleerkes . | 516 
Rozenkransje . . . IL 363 
Rozewiet . IT 232, III 462 
Rubia … nd 1 (is 07 

tinctorum … lil 302 
Rubiaceae III 297 
Rubus . IL 532 

affinis IL 546 
ammobius IL 545 
argentatus Il 549 
argenteus . IL 547 
Arrhenii ID 
badius . 1555 
Banningii . II 549 
Bellardii IL 556 
caesius. . . IL 556 
carpinifolius . IT 546 
chlorothyrsos IL 551 
conspicuus II 552 
cruentatus IL 553 
discolor IL 549 
COTE DI SE II 552 
eu-rhamnifolius II 547 
fissus . IL 544 
foliosus IL 554 
fusco-ater II 553 
AUSCUSwan II 554 
geniculatus 11 549 
Satis. II 550 
hedycarpus II 548 
horridus 15555 
hypoleucos IL 553 
hypomalacus IL 546 
hystrix . IL 555 
Idaeus … IL 543 
infestus IL 546 
innoxius IL 557 
Koehleri IL 555 
lasioclados II 552 
leucandrus IL 550 
macrophyllus IL 550 
melanoxylon II 555 
Menkei. IL 553 
montanus . IL 546 
nemoralis . IL 547 
nitidus . IL 545 
obscurus … li 552 
odoratus II 542 
opacus . IL 545 
pallidus IL 554 
plicatus IL 544 
pubescens II 548 
pyramidalis . II 552 
radula … 4 II 553 
rhamnifolius IL 547 
rhombifolius . IL 550 
rosaceus IL 555 
gudiss - IL 553 
saxatilis IL 542 
scaber . .… IL 554 
Schleicheri IL 556 
silvaticus . IL 551 
spectabilis 1 542 
Sprengelii. II 551 
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suberectus IT 544 
sulcatus II 545 
tereticaulis IL 554 
teretiusculus . 553 
thyrsiflorus IL 556 
thyrsoideus … Il 548 
ulmifolius IL 548 
vestitus. Il 552 
villicaulis . IL 550 
viridis .… IL 556 
vulgaris IL 547 

Ruchkoppen. | 485 
Rudbeckia It 375 

hirta . IL 376 
laciniata III 376 

Rugebol 2 1 200 
Ruggeklopper … | 324 
Ruggemeter . | 324 
RSE zoetrn dee Hr 72 
Ruikend viooltje . IL 323 
Ruit „…l 3315 =1186 
Ruitachtigen elkse 
Rumex . 4 Zer 64 

abortivus „ > BenG 
Acetosa RI 77 
Acetosella. Ne 7 
acutus … „Zer 60 
aquaticus . ed he 7(L 
conglomeratus . . IL 71 
crispus . „OU N68 
divaricatus Ne (07) 
domesticus 5 Ve 
Hippolapathum . MH 70 
Hydrolapathum. …. IL 70 
laevigatum Re | 0070: 
leptanthes . neee Led 
maritimus . win BS 
MAXIMUS en IL 70 
obtusifolius . . … Il 66 
paluster sot 1166 
pratensis … er 
purpureus. 5 rte II66 
sanguineus ers 
scutatus 5 AE 
silvester ‚Mer 60 
Steinii . AERO 

Rupee. Tr ZT 
Ruppia ves 

maritima … we S48 
rostellata … ear SAS 
spiralis. ots 4S 

Rupsen - 2 
Rupsklaver … ien O2 
Rusch … gelet 206 
Russchen. . 1 298, 314 
Ruta 3 Rd EE, 

graveolens 9 
Rutaceae . > ISL 
Rutjebik … BED ESTA 
Rutte vs TBO 

‚ Ruukgoed „sal 96 
Ruwbladigen OPEET, 
Ruwkruid sr 2 
Rien AAIDD 
Rijksdaalders zel -200 
Rijsbes OT PE Ze 15 
Rijshout … ek LAK: S6 
Rijstebrij . 11 259, 260 
Rijstepap. . … HI 475 
Rijstepapbloem If 387 
Rijstgras . 1 455 

Sabelbloem … 1 321 
Saffloer end III 440 

‚ Saffraanbloem . IL 168 
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Sagina. 
apetala . 
maritima … 
nodosa 
procumbens . 
stricta 
subulata 

Sagittaria . 
sagittifolia 

Salicaceae 
Salicornia 

herbacea 
radicans 

Salicornieae . 
Salie 
Salix . 

acuminata. 
alba . 
ambigua 
amygdalina 
aquatica 
aurita 
babylonica 
Caprea . 
capreola 
cinerea . 
cuspidata . 
daphnoides … 
depressa .… 
discolor 
fragilis . 
grandifolia 
incana … 
Kochiana . 
multinervis 
mollissima 
nigricans . 
pentandra. 
phylicaefolia . 
Pontederana . 
purpurea … 
Reichardtii 
repens … 
rubra 
Russeliana 
seringeana 
Smithiana. 
stipularis . 
Trevirani … 
undulata .… 
viminalis .… 
viridis . 
Zedlitziana 

Salomonsnachtkaars 
Salomonszegel 
Salpichroa 
rhomboidea . 

Salsola 
fruticosa . 

aethiopis … 
Horminum 
nemorosa . 
officinalis . 
pratensis … 
Sclarea. 
silvestris .… 
Verbenaca 
verticillata 

Salvinia 
natans … 

Salviniaceae 
Salzefi . 
Sambucus 
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134 
135 
136 
136 

Ebulus . 
nigra 
racemosa . 

Samengesteld 
bloemigen 

Samoleae 5 
Samolus . 

Valerandi . 
Sanguisorba 

minor 
officinalis . 

Sanicula . 
europaea … 

Saniculeae 
Santalaceae . 
Saphout 
Sapindaceae 
Saponaria 

officinalis . 
Vaccaria . 

Sappiepenhout. 
Sarcolobae … 
Sareptamosterd 
Sarothamnus 

scoparius . 
vulgaris . .… 

Sarratijnskruid . 
Sassefrasje 
Satureja 

hortensis … 
Saturejeae 
Saturije 
Saugeningeltsieiten f 
Savoije kool. 
Saxifraga . 

granulata … 
Hirculus 
hypnoides. 
tridactylites 

Saxifragaceae 
Saxifrageae . 
Saxifragoideae . 
Scabiosa . 

arvensis 
Columbaria 

Scandineae … 
Scandix ; 

Pecten veneris . 
Schaafstroo . 
Schaapsoor … 

ooren … 
vuil . 

Schapebloem 
„ doorn 
„ klaver 

Schapenbloem . 
5 distel 
a erf: 
ee MOTAS, + 
5 jeugd … 
E klaver . 
E rib … 

roosies 
zwenkgras 

Schapetongen Á 

Scharenslijper . 
Scharlei 
Schartel 
Schatholt . 
Scheefbloem 
kelk 

Scheeren . 

0 
UI 
HI 

HI 
HI 

ET 
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319 | 
320 
321 

337 
25 
40 
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Scheerling IT 464 
Schepfleur INNS 
Schermbloemigen II 415 
Scherpe boterbloem IL 204 
Scherpgras … REE 

ze kruid … ES 
Scheuchzeria 1 611 

palustris tc TO 
Scheurwortel Zale 
Schietwilg 13258 
Schildzaad Il 286 
Schilf 6 1 482 
Schimmelkousen . 1 557 
Schoberia.. …— enen 

fruticosa … … alle 
maritima … en 

Schoenemuiltjes IL 646 
Schoenen en muiltjes IT 328 
Schoenenmuiltjes. … II 141 
Schoenlapper IL 328 
Schoenlappers . . . Il 488 
Schoentjes II 133, 135 
Schoentjes en laarsjes Il 646 

5 en muiltjes 1 317, 
IT 223, 646, 680 

Schoenus. [ 413 
nigricans … I 413 

Schoonmakers . 1 483 
Schoorsteenveger . 1 321 
Schoorsteenvegertjes 1 317 
Schoppediefjes. . . II 307 
Schorseneer. . … . III 450 
Schotkruide ES 

wilg. … …— es 
Schroeforchis . . … 1 601 
Schubwortel . . . III 189 
Schu EOEEe, se Ve elo G 
Schurfte . … MN 72 
Schurftkrüaids eN 
Schijnraket > els 

ze SPUIIe 
Schijtbladeren . . … III 52 

wortel … ll 
Scilla EE 

bifolia … 1 264 
sibirica . 1 265 

Scilleae 1 256 
Scirpoideae . 1 367 
Scirpus 1 416 

acicularis . 1 421 
americanus … 1 424 
Baeothryon … L 420 
caespitosus … 1 420 
compressus … 1 427 
Duvalii. 1 425 
fluitans . 1 422 
lacustris 1 423 
maritimus . 1 426 
multicaulis 1 419 
paluster [ 418 
pauciflorus 1 420 
pungens 1 424 
Rothii 1 424 
rufus [ 428 
setaceus 1 422 
silvaticus . vr AAA 
Tabernaemontani. [ 424 
triqueter eb A2 
uniglumis. … 1 419 

Scleranthoideae u 122 127 
Scleranthus . Fal27 
AMES i 127 
perennlis. … „ne 

Sclerocalymma. . . IT 112 
Sclerochloa . 1 505 



Borreri. … 
procumbens . 
rigida . 

Scolopendrium. 
officinarum … 
Scolopendrium . 
vulgare . 

Scopolia . 
carniolaca. 

Scorzonera . 
hispanica . 

Scrophularia 
alata . 
aguatica 
Balbisii. 
Neesii 
nodosa . 
vernalis 

Scrophulariaceae . 
Scutellaria 
Columnae. 
galericulata … 
minor 

Scutellarieae 
Secale . 

Cereale. 
Sedum. 

acre . 
album .… 
annuum 
Boloniense 
Cepaea. .. 
dasyphyllum . 
elegans. 
oppositifolium 
purpurascens 
purpureum 
reflexum 
rupestre 
sexangulare 
um 

sek. . 
Sekgras 
Sekkedief. 
Sekkop 
Selderie 
Selinum 

carvifolia … 
Selve 

Semp 
Senebiera …. . 
Coronopus 
didyma. 

Senecio 
aquaticus . 
erraticus 
erucifolius 
fluviatilis . 
Fuchsii 
Jacobaea . 
ovata 5 
paludosus 
paluster 
saracenicus . 
silvaticus . 
tenuifolius 
viscosus 
vulgaris 

Senecioneae. 
Senecioninae 
Sensejuun 
SN 
Serapiadinae 
Sering . … 
Seringhout UI 113 | 
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| Serradelle . . . . II 657 
Serratula . III 432 

tinctoria nee INWA 
Seselineae . . . . II 418 
SEAN on ee 44 
BIANCA. … ve 1,449 
verticillata . . . 1 448 
MIIS ee AAG 

Sherardia . III 298 
arvensis . . . … III 298 

Siddereras. : … … 2516 
‚ Sideritis II 238 

montana eu vee 258 
Sieglingia . . . . 1 498 
decumbens … . . 1 498 

Siepeleras … - … … 1-280 
Siepenhout 2 7 == I7592 
SIEpIepens Ae ee 
STSArenriels se von SA 

| Sikkelklaver. . . . II 616 
kruid hes tn 11430 

Silas aA 44 
flavescens. . . . 1 444 
pratensis . . . … II 444 

Silene Mrt edlLeL61 
| Armenian Tres elnt00 

COMCANER DN veren sL02 
dichotoma …. . . II 165 
gallicass ene nel 
MULS ser te Mr te ETD 
muscipula . . . II 164 
noctiflora. . . . II 169 
HUEAAS ve ed LOA 
Ofrtess sa eere AIT O3 
pendula mln 60 
VENOSA LO 
Vvulsarismrn en Lel 02 

Silenoideae . . . . II 121 
Siliculosaert rr IIS 244 
Siligdosae > Il 244 
Silvatici II 534, 538 
Silybum . III 430 
Marianum III 430 

SI ADISnAen Re 
ADA ee renee IIS 2 
arvensis otk 282 
Cheiranthus . IL 281 
dissecta IL 283 
juncea . IT 278 
pubescens . 11 283 

‚ Sinsoen II 410 
Sint Jansbloem III 50, 303, 309 

kruid II 335, 336, 
472, 415, III 34, 399, 410, 412 
Sint Jansreinvaar . la 

„ _» wortel III 399 
Sint Luciakers. … …. II 524 

„ Petrusbloem . . II 172 
„ Teunisbloem …. IL 500 

SIpelsers 20 
Sireen . AE: II 49 
SISSI 
Sisymbrieae. . . …. II 244 
Sisymbrium. . . . II 266 
Altara: 
altissimum . . . II 267 
Columnae. . … …. II 268 
IO: hens oaeen IR 200 
Boeseliin. … à … „llk208 
officinale” <…  al267 
orientale … … … lIk268 
pannonicum . . … 11 267 
Sopians … ve son 240 
Hhalianunt …… … 270 
Wolgense . II 270 

Blz. 

ej hihe rabe st 11-436 
angustifolium 1450 
Bulbocastanum. . Ml 433 
latifolium . . . . 11 436 
repens …… 11429 
verticillatum . Reg bl | (A 5 

sitanpe oetan aeta A0 
SIERES en C le eTRZO 
Skater : er eta AO 
Skierebout … … …. … IL 571 
Skratelen . OPE |U 06 (t 
SIA et te LIAS 
Slaapbolis ten 19250 

(es LOOSE RSE ent ELS 
(SSlaDoon ss ee NGS 
Slakkebedden … III 277 
Slangeblaân. . . . 1 286 
Slangebloem IT 144, 193 
Slangenbloemen .… HI 151 

DTO Od ERE RN 
se draden... 1209 
MMKOPEe eerde Ill O4 
„ kruid I 340, III 92 
Ee looks we 118270 
Era u Staart eek sel 006 
LOU OE KO 

wortels 910538 
Slee(bes) . 7 
Sleedoorn IT 393, 521 
Sleutelbloem II 35 

bloemigen . 25 
„ boom UI 49 

Sleuteltjes IL 646 
Slingerroos … III 69, 71 
Slobbesrasne nn 
SIobbem Ee en LAZ 
Sloffen st Es KOOS 
Slofhakken 1 455 
Slofjes . II 133 
Slootbloempjes II 102 
PTLe te ve 1eAS2 
nt VAL eee LD 

Slotbiezen. …. … … . TI 424 
Slugter. Sn ene EIND 
Sluitkooln. Ate nl 20: 
SlUKOTaS en so 

„ groe [IL 148 
Slijt: UI ‘306, 311 
Smalle weegbree . a 217 
Smallookkans: 1215 
Smeele. . .… 1 485, 486, 487 
Smeelen [ 460, 470, 473, 483, 

| 530, 564 
Smeerraai 1 563 
Smeerwortel II 408, 472, III 90 
Smertwortel . ITS O2 

‚_Smookhout . IT 184 
Smyrneae. IL 419 
Smyrnium IT 464 

Oleastrum IL 464 
rotundifolium IL 465 

Snavelhauwtje . 1 310 
| Sneelings. 15325 
Sneeuwbal III 317 
Sneeuwbalspiraea II 525 
Sneeuwklokje . . 1 292, 293 

„u vknek. Jel 
„ __pruimpjes. IID22 

Snieling 1 338 
Snikkelaar IL 481 
Snilen . td IS 
Snippegr seer A 20 
Sridekebiaa. „ 1 622, II 226 
Snoffel. Res | lat bet 
Snoffele IL 154 
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Snotterbelleboom. . 1 243 | 
Snotterbezeboom. . 1 243 
Snotters ER 1 263 | 
Snotzuurdistel . „ HI 460 
Sniboont mn OSZ 
Smijdend netten S 7m! 
Snijgras PS 18 410, 

‚ look . ele215 
Soegetitjes II 316 
Soermelk. IL 454 
Soggedistel . II 460 
Solanaceae . UL 106 
Solaneae . UI 107 
Solanum … HI 109 | 
Dulcamara HI 112 
Lycopersicum [II 110 
nigrum . ze Ee 
rostratum … sees) 
tuberosum HI 110 
villosum É UI 112 | 

Soldaatjes Balk 574, IT 328 
Soldatenknoop . III 374 

B knoopen. III 378 
„ __ knoopjes UI 335 | 

Solidagininae .… [IL 339 
Solidago . ILL 350 

canadensis „ III 350 
Virga aurea … SeIr350 

Sonchus . . III 459 
arvensis [IL 461 
asper III 461 
oleraceus . III 460 
paluster SOLI 2 

Sophmiekruidne ll 270 
SOPPErSRE en IIk225 
Sonbenkrai dh 
Sonus RO 

anCUp aram IDO 
SOARES 0 

SVtlacammran nn IS 10 
Spaansche aak. . . II 385 

5 klaver . . Il 634 
5 maluwe . Il 353 
5 ruiter . III 428 
ie Zinin oval zl 

Spaansch groen II 28 
Spanien want 400 
Spam: el 240 
Sparganium . [ 325 

affine k 1 328 
diversifolium [ 528 
minimum . … ISS 
ATS eN 2S 
ramosum … L 326 
simplex eel SP 

SEEN 5 & 5 vo va JLD 
Spartina … ne aeg ae td 7 

Strictamn nnee 144017 
Specularia IL 291 

hybrida. III 292 
Speculum II 291 

Speenkruid II 208, [IL 98, 145 
Speenvarkentje DEED 
Speenkniid mann 311 
Speerstekel . II 427 
Spekwortel … III 92 
Speldekussentjes . UI 435 
Speldenkruid NIS00 
SOerul an Le 20 

AIVENSISs rr LT S0 
MOuson mn lS 
Vern dis  S 

Speroulaniamn nn S 
mareinatan nst SS 

133 Te cht ar 
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GUD ae S2 IE Steekappel II 120 
Salina ISS Pa DezZern II 487 
segetalisae marne 1S2 II Steekblaren Se 

SDERGNERE 55 a va II „Ss teuzens sle 2 88 
Spersieboonen. . . II 687 \ Steenanjelier „elle 
Spieninon eel 43 NDIESE 1 305 
SPee E25 DTe Ek Il 478 
Spienkesman SO EOLKAST „ breekachtigen [1 477 
Spiesleeuwenbek 130 „_ breekvaren 1 224 
raket AIN 208, „ fiolen IL 251 

Spikkelatiefjes . . . III 28 „klauwen: CRZ 
Spikkeltjeshout . . II 393 „ klaver II 614, 639, 642, 
Spilboomee IOO 644, 646 
Spinaciam nen LOO enkle II 644 
ONDRBA vo a a va It HO) „kruid: RN 

SPINACICaCME RE SO „taket. ‚or SAR 
Spinazie en 00 Toosjes. … IRAS 
Spinderik „III 412 ritsch. … tes 
Spinnekopjesmn se nlkDl0 ruit” or RENNO 
Spider ee N20 tijm . III 207 

ALU CUS REN 20 zaad E II 98 
Donslasinen ee RD 2 70 Steerntje en JZ 
Filipendula.= > IP528 IP Stekbes > 
opulifoliags sn kn 25 EStekeln” [II 423, 426, 433 
salieitolia rme 20m mStekelbeim Bil) (sloy/ 
t(omentosans men 27 bes . URS 22 
Wilna an ID 27 beijers. Il 487 

Spiraeoideae mr 0 brem Bij 606, 607 
Spltrantiesmn ne O0 doorn . … 1Ì 609 

aestivalis mam 003 „a heide. RGO 
autumnalis 1 602 | melkriet . IL 461 

Spiranthinae . . .… 1 569 „ melkwied III 460 
Sno d elan NS 33 melkwiet. III 462 

polyrrhiza Ne SSS OO II 373 
Spirolohacn nnen ISOR ESLEkels® „IIS S3 
Splitgrass. a …— Serle44or ie Stekelvarens ee 
Spokebloem. 1 321, II 232, | Stekelzaad IS 

III 68, 438 | Stekende brem. …. . II 600 
Spokkebledden IL 402 | Stellarian sr 
Spookbloem ts … … ArA6ON re Dillenian an 
SPOOl arenden et ask glauca, ss ee A 
Sporkenhouts… —- AINSOA NS eramineans NES 
Sprakelb een Senf 304 SH olosteans ee ELS 

‚ Sprengeliani II “5345538 Smedian m2 
Springbalsemien . . II 378 | -nemorum . . … … II 142 
Sprinozaaderr en IS eulie ino Sa NIE 
Sprokkebledden II 404 | Stenactis . IIL 358 
SDICES vaN LI 20 annua .. RSS 
Spiitkoolmree N20 Stenophragma sars lN240 
Spin ene 20, dhalianum el 0 
Staal 1:473,:490|| “Ster: tn we vO 
Stachydeae … IO Sterhyacint RE 
Stachys 111232 | Sterkers. … oo MERNSO4 
ambiguus . IIP 235Sterrekroosmes Ii 409 
annuus II 236 Sterrekroosachtigen . IL 409 
arvensis WN 235eSternemiuins nn Il 141 
germanicus NIP2S3 mi Stemien 1 262 
italicus . II 233 | Sterretjes . 1 263, 265 
paluster II 234 \ Stevenskruid E IL 502 
rectus Il 237 | Stiefmoedertje . Il ‘323, 328 
silvaticus … II 234 ‚ Stiepstart. ui 379 

Stalkaars . se AEN | SO IL 425 
Stalkaarsen . . . . 1 324 | Stikeltiksel „ … III 460 
Stalkruides sss nellk 608 Stinkblad > A02 
Stamboonen: … ……… 1687 „ bloem II 203, 384, III 454 
Staudelkguid se „_ boom IL 394 
Standelkruiden … … 1567 | Stinkende andoorn . III 242 
Stankhorens . . . II 460 5 balsem III 240 
Stapele. san : gouwe . IT 233 
STINS 252 % kamille III 384 
Statice . UI 44 \ Stinkerd … A IRA0S 

Armeria II 42 | Stinkerds. IL 366, IL 371 
elongata II 42 \ Stinkers III 223, 389 
Limonium. UL 45 \ Stinkhout. IS 
Thouini HL 45 wortel . II 427 ” 
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Stippelvaren. 1 220 
Stoebe . [IL 454 
Stoelbloem [IL 387 
Stoelenbies . 1 424 
Stoeltjebloem [ 617 
Stoepeerzen . [IL 379 
Stoffertjes. 317 
Stofzaad HL 10 
Stokboonen . IL 687 
Stokking . III 435 
Stokmel IL 103 
Stopnaalden. | 483 
Storksnavel . IL 369 
Straalscherm Il 453 
Straatgras. Ll 507 
Stramonium. II 119 

halybeae UI 119 
Strandbiet 1 108 

„ kruid II 42 
„ melde. U 114 
„ peen [IL 453 
Ek Tiet. 1 477 
„ Winde. IL 70 

Stratioteae [ 623 
Stratiotoideae [ 623 
Stratiotes . 1 625 

aloides . l 625 
Streepvaren . 1 224 

„ zaad III 462 
Strek UI 71 
Strekgras . f [ 549 
Strengebessen … II 488 
Streuperkes . [ 243 
Striengen . IL 50 
Strikkel U 131 
Strikklaver IL 614 
Strommel. k UI 413 
Strondtrekkers . IL 307 
Stronkbèêzen . UI 15 
Stroobloem … III 367, 391 
Strooie roosje . [IL 367 
Stroopenlikker . II 307 
Stroopertjes . [ 478 
Struifje. II 36 
Struikboonen IL 687 
Struikheide … UI 19 
Struisgras 1 468 
Struisriet . . Et er 7 
Studentenkruid 1 625, II 96 
Stupeae ear 1436 
Sturmia 1 608 

Loeselii 1 608 
Stijfselbloem . . …. II 262 

0 DeDIes 1 II Bir, 159 
Suaeda. 2 90 

fruticosa 4 ii 91 
maritima IL (Ot 

Suberecti IL 534, 535 
Subularia . . II 296 

aquatica „ II 296 
Subularieae . Ii 244 
Succisa III 336 

pratensis . IL 336 
Suikerbiet. IL 103 
AOR IL 687 
„ _broeier II: 222 
„ iennetjes III 450 
REE nn. IL 108 
DEL IT 108 

wortel IL 108 
Sukerjennigies : II 315 

„ Ssousjes II 353 
Sukertjes . UI 314 
1 IL 69 
Surbledden . Me 
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SUIKCNE. a en ek 
Surstallen. . … … … U 
Swannebloemen …. …. Il 
Swietehout . . . . [16 

ERE DEIKKE rte 
Symphytum . … …. … HI 

officinale . . . … MI 
SEPA oe 

WINSArIs se gek 

HAIOTAS ne 
Taaiveter . As 
Tabak . III 120, 
Tabaksbladen . . . Il 

bloem. … mek 
bloemen …. … HI 

Tamme brandnetel [11 222, 
„ broenekel. . Il 2 
or kastanje Teen 
„ net(bel. . . II 
se stingel III 220, 

vitser ss: 205 
Tanacetum RN 
VLIOAnE Lee ED 

Bandzaade vane nd 
AraxACuTE te 

officinale... … Iz 
Barwe ss. ON 
Tarwegras I 547, 549, 
Taschjes II 298, 307, UI 
Taschjeskruid . . . II 
WEAKACEAC „MA 
DAKUSS Ee eh 

haccatate. 
iheenhoutss © eene 
Teerkwasten . . . II 
meesdalias- MI 

nudicaulis. . . . II 
Teleklaa ns Set 
SPECIOSA eel 

Helepbieae ns As sl 
Hellimarss … Son ZOE 

grandiflora . . . Il 
Telnoot . . nee)! 
Terebinthaceae ARN! 
Tetragonolobus ….. II 
SIJHOSUS te 

WEKEN nn Pe 
Boys eren oee 
Chamaedrys . . . III 
SCordidmp sa IE 
Scorodonia . . . Hi 

Teunisbloem . . . II 
Meunisjes: st dens meen 
Heutltopsis., «sa WA 
Mhalictrunniete es enk 

aquilegifolium . . MI 
MAV en 
OUIS er EE 
Morisonii . . . . II 

Theebloem … ……. … 1 
se bloemen nnn 
sa boompje Seems 

Lhesiam’ 2 re 
humifusum . .. Il 

Emlaspiir ro Rare 
alpestres en 
ATVEnSe ee ll 
perfoliatum … … … II 

KEhlaspideae. :… 1 
EBHERElA NS 2. ee 

iirtals zn 
Thymelaeaceae An il |! 
AREEVAT ESP Ar el See HIT 

ACHOSM Me NEL ATH 
204 
207 
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Serpyllum. Ul 
Thysselinum iN pit 
palustre IL 447 

Tiekgras … l 519 
Tiksel . III 454 
Tilia N IL 343 

erandifolia „ Il 344 
intermedia … MSA 
parvifolia. … „ Il 345 
platyphyllus . „ Il 344 
ulmifolia B | bi 15) 
vulgaris „ Il 345 

Tiliaceae . er EAD 
Tillaea. „ II 470 

muscosa … IH 470 
Timetje 2 „ III 206 
Timotheegras … „ 1 464 
Tingel . 4 
Tink om mij „ III 308 
Tister … „ HI 459 
Titelloos . 1201 
Titelroos . . … 1 290, 291 
Tjerkhofbloem . . III 387 
Toarnbei . … ED | 5570 
Tochtklaver . . II 644 
Toenka . ill 302 
Toeters . II 459 
Toffels . : RO DG 4 Py 
Toffeldieae . dr 
Togel … dl D40 
Tomaat : il 110 
Tommeldistel . … 1425 
Tonbes . II 487 
Tongblier IST 
Tongel. . II 306 
Tongen nn OA 
Tongerbloem [II 219, 246 
Tongvaren 5e A PAPA 
Tonnebeeren IT 487 
Toorts. HI 124 
Torenkruid IL 258 

„ plantje II{ 139 
Torilis. il 455 

Anthriscus IL 456 
helvetica IL 457 
infesta . IL 457 
microcarpa IL 457 
nodosa . IL 456 

Torkruid . IL 439 
Tormentil. IT 568 
Tormentilla . IL 568 

erecta IL 568 
reptans. IL 569 

Tragopogon. [IL 448 
minor [IL 449 
orientalis . il 450 
porrifolius. III 449 
pratensis . [II 449 

Trapa … IL 503 
natans … IL 503 

Trekblad . III 275 
„ gras 1 470, 519, 549, II 84 

Trekkebek CEE 
Treklijn III 69 

… TUSCh7 1 302 
Tremse ‚ III 438 
Tremske . . HI 435 
Treurwilg „SD 
Trientalis. III 29 

europaea . III 29 
Trifolieae. II 596 
Trifolium . II 625 

agrarium … IL 643 
alexandrinum IL 636 
angustifolium IL 638 
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AVEN SCH 
anaiDe Ee oker! 
campestrenm el 
diffuse 
eleeart sne 
filitorme IL 644, 
fragiferumin nl 
glomeratum . … … Il 
mls owes var U 
hybridame nee 
incarnatume el 
lappacetumer eel 
martin mn ne 
ine dum se 
MUS heen reel 
ochroleucum … … 1 
pratense 0 
procumbens . II 643, 
reclmnatmmemms el 
LEDEnS ne 
resupinatum. . . II 
Scabrumime ane nl 
stellatum msn vl 
Striatnm enen 
subterraneum . …. Il 
SUPIN UT eeen 
tomentosum . . . IH 
vesiculosum. . . Il 

Muelochinn men 
manitimans dl 
palustris. 4 Spel 

Masonellamt se eel 
COerUle AMER 
sladiatanm mer 
ornithopodioides . If 
orthoceras 

‘Trilgras 
Triodia E 
decumbens BEN 

Tripmadam . IL 473 
Trisetum . mi 
flavescens 

Triticum … 
acutum. 
caninum 
cristatum … 
junceum 
littorale 
normale 
pungens 
repens . 
sativum 
villosum 
vulgare . ate 

Minke ats 
viscosa ee 

Trokeraten .… II 
Trommelstok . HI 

5 stokjes . Ii 
Trompen II 
Tronk re U 
ronkkaantsa, se ee ALE 
(hroukboom es & eel 
AOS ESME ere vn ee RT 
Trosbloemen … … . 1 

Ee VOED EE | 
RK OO IE MERE re AL 

Eubukhtloracm sne II 
Muimaneliem. nn Bel 
DEN II 
„ boon 2 II 656, 
„ distel . III 428, 
ERROLAS VPG [ 
IKO es veters teeid 
NDA oi ree eld 

nn 

rn en Mn Mms Mn nnn an en ee 
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Tuintjesbloem . II 352 
Tuliparnn el 257 

silvestris nee 
Atlipeaen nere 20 
ulpe Taen LDD 
Tulpen, enne 200 
dLunicar war ee Rl 153 
prolifera 5S 

ürtflok se LE 420 
Dürsenian mennen 454 

latifolia. . IL 454 
Turksche boon. ii 668, 687 

5 lelies 20 
rs 258 

glabra Sell f258 
Misbeeren re IS 
Tussilago III 403 

alba. ers 403 
Earfarases 4e lIk403 
hybridass ns 402 
Pefasites 402 
namosanrss se sell f405 

IUtenS nen ven nen on ee LEAD 
Mweebastan nen SS 
Tweeblad . . . . 1 605 
Tweeweegbladen. … III 274 
bwijehouts enn SO 
Oiydeloos triene no 
ijloosme nn RK 282 
Dime ge nl s204 
Typhaens nn Ter aen sS25 

angustifolia . . . 1 325 
latitolia nml 24: 

Typhaceae T 322 

UIERs re rte meten sl OOG 
europaeus. …. : . II 599 

Wimaceaern alls 
Wilman assen 27 

filipendula . . . II 528 
palustrissen nl 527 

Wimarieae” …— > © àl 510 
Ulmus sn lS 

campestris ene 5O 
EfFUSaN vene O0 
montane enen 00 
SCaDrammen Bee 60 
SUDELOSAN E00 

Umbelliferae . . . II 415 
Wmiergers ar aoe vete aL Z00 
UTELEAE van 57 7 ne el 49 
Urtica er et eelt AE LEAO 

dTOICaRE en RD 
piluliferassen Seele 
(TEON Sten on ee LO 

Urticaceaer =…… „en Zell 49 
Utricularia nae 204 
Bremm sen) 
intermedia IIi 258 
minor en he aal 259 
neelecta, … 5 … alls 
valgagiss … … sclllk296 

Vaccarian er one 
pamvitlorans ammel 59 

Waccinieaes. sk S 
Vacenium sne 1 2 

intermedium. . . HI 17 
macrocarpon …. … IL 18 
Myxtilluse ensen 15 
Oxycoccus are 07 
uliginosum …. … …. UI i4 
Vitis Idaea It 15 

‚ Vader en moederplant II 33 
‚ Vader in de koekkas 1 335 

Vaderkruide ee 
Valbloem.. … Saal 
Valeriaan. .… rv 
Valeriaanachtigen > sl 
Valeriana . R II 

dioica el 
excelsa rap TN 
officinalis . UI 
sambucifolia. HI 

Valerianaceae . UI 
Valerianella . UI 

Auricula ere 
carinata. —… „ni 
coronata HI 
dentata. < IL 
eriocarpa. „mem 
Morisoniis ene 
olitoria . re 
rimosa. … en 

Valkruid . NEA! 
Vallisnerioideae . . Ì 
Valsche lelietjes . . 1 
Valshout . jes 
Varkens … el 
Varkensbloem a 321 Er 

dul EE 
gras I 512, 564, II 

„kers …_ “USO 
„kervel: 

Varkenssnoetjes . . lÌ 
Varken, varken hort, 

hort, hort _I 
Varkenswronge … HI 
Vastenavondgastje [ 295, 

ee gekjes . Î 
E klokje . 1 
5 zotjesseal 

Vederdistel … 4 DEL 
Vederkruid zo e 
Vederkruidachtigen . Il 
Veelknoopigen …. . ll 
Veenbes-… “ =en 
=SräS oe 
„ pluis 1 429, 
„ reukgras Aran 
Tiet 
vlok en 
Wol: ES | 
… wortel, ed 

Veldbies lS 
… bloempie — el 
zkers zn 
TOOSÍE eee 
„seringen. … 
zuisla IL 326, 

ZUNING. 
Veneknuppel … rt 
Venkel: …… 
Vennebloem eel 

„ boon . Rt 
Vennekeskersen . …. II 
Venushaar …— 

„ spiegel Re! 
„… wagen. 

Venijnboom. . ….. Î 
Verbasceae se 
Verbascums ee 

adulterinum . . … II 
Blattariar Sen 
Brockmüllerí …. …. II 
Chaixi . Ae Elk 
collinum 
cuspidatum … UI 
grandiflorum UI 
Lychnitis . UI 
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nigrum . III 129 
orientale # [IL 130 
phlomoides . [IL 128 
phoeniceum . . . III 132 
Pseudo-Blattaria . Il 133 , 
ramigerum II 132 | 
Reissekii . IL 133 
rubiginosum [IL 133 
Schiedeanum UL 132 
Schraderi . [IL 126 
sinuatum … [It 131 
spurium [IL 133 
thapsiforme . … UI 127 
Thapsus . . UL 126, 127 

Verbena [IL 269, 270 
officinalis . . [if 260 

Verbenaceae [IL 269 
Verfbrem . : [1 604 
Vergeet mij niet . IL 159 

5 „ nietje [IL 100 
Vergifbezen . II 297 
Verkeerde netel IL 225 
Veronica . UI 151 

agrestis [IL 168 
Anagallis . [IL 155 
arvensis UI 164 
austriaca . … II 161 
Beccabunga . [IL 156 
Buxbaumti IH 166 
Chamaedrys . IL 158 
hederaefolia . . HI 169 
latifolia „ HL 160 
longifolia . . HI 161 
montana UL 157 
officinalis . UI 159 
Gpaca. … . . HI 167 
parmularia le155 
peregrina … HL 164 
polita IL 168 
praecox UI 166 
prostrata „ II 160 
scutellata . … UI 154 
serpyllifolia . SUI 163 
spicata . . III 163 
Teucrium. .… III 160 
Tournefortii . III 166 
triphyllos … IL 165 
verna 165 

Vestiti . IL 535, 539 
Vetblad II 205 
Vetergras . [ 549 
Veters . . 1549 
Vetjes . el S28 
Vetkruid IL 470, [IL 254 

„ muur A | SES! 
„ planten arc l 460 

sla [II 327, 328 
Vette kous apel 401 

en kOUse me 1E: 208 
„ kousen III 327, 328 

Vettik … [II 327, 328 
Vetwortel . III 92 
mEzaad ee I328 

Veulenbloem . III 446 
Viburnum EST 

Lantana en HI S1Z 
Opulus. INES 

Vicia . 5 II 659 
angustifolia II 673 | 
Cracca . II 665 | 
faba . IL 668 
gracilis . IL 664 
grandiflora IL 674 
hirsuta … IL 662 
hybrida. II 672 | 
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lathyroides Il 672 
lutea. [1 672 
melanops … . … … 11 670 
narbonensis . . . [1 668 
pannonica. . …. . II 670 
peregrina . . Il 671, 674 
purpurascens . …. Il 671 
Sativa. … Jeen 
sepium. . . … … 11 669 
tenuifolia . . . . Il 666 
tetrasperma …. .… . II 664 
villosa: == « wam ROD 

Viciideae . . . Il 596 
Vier en twintig uurs- 

bloemen IL 500 
Villafsia... …… See 
nymphaeoides … …. Ml 52 

Viltkruides 5. ASL) 
VENEN Fe en ev 0 

MROES Ss oe Ge 
MAIOR TT, GD 

Vincetoxicum …. . . III 66 
officinale . . . . III 66 

Vingergras. . … … - 1 443 
Sn hoed geel t5t 
„ hoeden . . . II 68 
„ hoedjes [II 287 
e hoedskruid HI 147, 149 
5 lanes oe II 277 

Vinkenzaad . . . . II 310 
Vankjess bs 2e ne 
Miolas vaer MAS TS 

calaminare . . . II 326 
Canma … 4 - ellk323 
hntanseen vod ES 
RENE DE 
ruteak etn opt MED 26 
murabilis. See WIS 24 
odoratass. zerk S22 
PaliSEIS 321 
persicifolia. «… 1325 
Sivaecans dl 325 
StAPNNGR en nee SD 
ETE OlOR enn 14e 1320 

Violaceae. . . . …. IT 318 
Violebspsses Soren vlet S4 
NaoHert omeen kie Alle 54 
Vioolachtigen . . . Il 318 
Vrooltje.n. 2 Er 1310 
Vischbloempje AOR || Hee 27 
Viscum . .… OR LAZ 

album eee TIK GIA 
Visschenstaart . . . I 321 
Mitaceaet. ns err ASO 
Mater 2 te Ante rA0 
Vitersrasis os sr en 4e 
VIS Ne Ì 391 

vinifera. [ 391 
Vitsen … Kn 663, or 674 
MIAS 1315 
Vlasachtigen . . . ii 374 
beki RS 
 dodder., a 20 
„ kruid II 137, 179 , 
„ leeuwenbek . . III 136 

Viedder. 5 5 Arnes ie 
Vleeschbloem . . . II 168 
Vleugeltjesbloem . . II 386 
Vliegenorchis . .… 1 583 

„ vanger II 330, pe 254 
EEWilieeke. 2 | 584 
VHegs 2e Arte ST 
Vlieszaad . 5 IL 95 
Vlinderbloemigen. II 592 
Vioghaver 496 

— 5009 

Blz. 

Vlooienkruid IL 25, 307, II 
199, 370, 398 

Vlookruid [IL 147 
Vloozaad . ‚ III 398 
Vlotgras 1517, 518 
Vlotvaren. ‚1236 
Vluzen. . . | 393 
Voederwikke IL 673 
Vogelbes . . . II 592 

„ darm III 159, 164, 168, 170 
„ gierst „ 1 447 
NOTES ete ee AAG 
kers. „1390, 523, 04 
„ kruid ; „ II 143 

lijm . II 695 
melk 1 261 
muur IL 143 

MESEN: 1 606 
ma pootje. il 656 

Vogeltje | 451 
Vogeltje op een beenlll 137, 

14î 
Vogeltjes . Il 666 
Vogeltjesbeenen … 1 496 

2 kruid. II 410 
5 op den kruk If 239 
= zaad . s ik451 

Vogelverschrikker 1 324 
Vogelvoet II 84 

„ Wikke . II 665 
Voorjaarszonnebloem IIL 405 
Vorkjes SL, 
Vossenbesn nn UIN 
Vossestaart . T 202 
Vossenstaart [ 459 
Vroegeling . IT 291 
Vroeghaver … | 488 
Vroegopies … RTR AA 
Vrouwenhaar I 229, 455, 

[II 154, III 74 
5 mantel II 573 
5 OOFIES …… … II” 36 
e tongen [ 516, II 45 

Vuilbessenhout . . Il 394 
Vuilboom II 393, 394, 524 
Vuurkruid te A13 

wortel . IL 297 
Vijfblad 5 IL 570 
Vijfvingerkruid. IT 569 

Waalsche boon II 668 
Wachelder [ 245 
Wakel 5 he 1 245 
Wakelenhout IT 394 
Walberen. © …5 2 Meel4 
Waldbeeren . . . . II 14 
Waldblom . … HI 391 
Walderik . IT 282, 315 
Waldmeester . III 302 
Walnoot . . . sal s25 
Walschot . UI 112, 113 
Walstroo . . … IL 303 
Wambuisknoopen. Hi ‘303, ee 

Wargaren. . . . . HI 5 
Warkruid Zen ea dl 
Warmioes. en ce el0S 
Wasbloempje . . . III 85 
Wateraloë É 1627 

„ bezie IL 560, 561 
Dies esn 
„ bladen „215 
„ bloem. HI 203, 262 
„ bloempie. … IÌ 196 
„ blomme . IL 196 
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Biz. 

Waterboterbloem . . II 211 
mdriehldadan nn 
„ eppe Re enl430 

gal . ral IES 
ware en LS 

gentiaan eel 2 
5 Las „ Ì 300, 518 
ee hanepoot ns. IDO1 

hout … IL 390 
kaarden enkel O25 
kers 2D 

„‚ kervel ce 11440 
„ klaver À Li 52 

lelie el 321, l 225 
„ leliën 7 224 
Mee 5 n … MS 
SCH oe vele 
nn A we oel 
Navel ne eN 4 2D 

PROOL a 03 
4 nymfachtigen a 1:340 
„pepers: sl 
DCS mre eel 023 
papeterseliemmamnllf 430 
ERDOStelein rme KDL 

plünsen. It 
„ ranonkel . u 195, 196 
„ee reuts 42 IN 81 
av TEE i 378 

scheerling II 426, 440 
stekels 1 627 
torkrúide es 440 
tijl … RRS 
varensmn 230 
verlet eee LSI 

Av enkelf se eel ISO 
„ violier. III 39 

vlier III 318 
vlotonasmamnl 010 

WEE bree mm 1 617 
a weegbreeachtigen 1 615 
„ Wilg. „ 
ZUN ete hare Dd 

Wedde. non en al 28 
Wederik … 3 HI 30 
EA AACHHEeN 400 
Weede. … … elleS0S 
Weegblad(en) … SIS 2 74: 
Weegbree III 219, 272 
Weerbloemen .… . III 389 

„ kruipertje. HI 219 
VIEESES or ade IES 
Weeskindertjes IL 219 
Weetraai mennen A05 
Weeuwen. . III 458 
Weewinde ‚ II 68 
Wegdistel HI 432, 433 | 
Wegebladen . II 219 

Rd OO LUP IL 392 
5 doornachtigen. IT 392 

WMesenbreemsnnn le 4 
WES DTAS sene ILES 
Weibloempje II 353 
Weiblommetjes II 393 | 
Weichselboom. . . Il 523 
Weidekervel. . . . II 444 
Weihe . . Berre! 
Weilandstekel Ë III 430 
Weingaertneria … . 1 483 
canèscens . 1 483 

Weit . . 1 547 
Weitgras . À 1 485 
Welriekende orchis . [ 592 
Welriekend viooltje Il 323 
Wemelgrasjes . 1 516 
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Wepedoorn . II 582 
Wepel . IT 582 
Werf … … IL 28 

‚ Werfhout . IL 38 
‚ Wervel 5 IL 38 
‚ Wespenorchis . 1 593 
Wester. E 1 487 
Weversblad. . III 274 

„ kaarde . III 333 
Whitlavia . UI 77 

grandiflora NI Sri 
Wichterboom II 522 
Wichtjes . IL 522 

Vie sn 28, 
 Wiehe . LS, 
| Wielewrang . LS 
Wienbeiers . . II 487, 488 

| Wiensel ee Oe) 
| Wier [ 346, 353 
| Wierwinde . IS 
Wikerwten . . II 663, 666 
Wikke . . . II 659, 674 
Wild bakkruid. 1 90 

| Wilde aardbei. . . II 561 
| alst . … III 398 

 vardijvies, … … III 409 
RR ASten IS S5, 
RM aVeribnn LIS 00 
„ balsem III 196, 199, 

200, 246 
„ _ bertram II 325 
„ boekweit II 85, 88 
A dragon IL 274 
en Seschi. ll 432 
ATS Le L 461 
DE CELS LR l 280 
„ goudsbloem . III 391 | 
nn NEOUREE IL 371 
etten ms IL 307 
Enne ps [IL 230 
hyacint rI205n580 

IL 168 
„kamille . „ III 389 
Pi kastani ene ESS 10 
„ kervel Il 427, 443, 460 
„ knoflook [ 276 
„ koffieboonen . IL 390 
Eko Ol IL 286 
„ kruidnagels il 242 

lelietjes . L 286 
Wildemanskruid 5 IL 190 

| Wilde muur. IL 143 | 
| palm Eel 

peterselie II 443, 464 
„plomp IT 226 
ne ORN ee 1 276 
a FOOS we u 582, 583 
„ __rijstebrij il 260 
hansae nen berte UZ 

scheerling II 427, 460 
schorseneer . III 449, 

450 
Rs elden 205 
eer selven IL 493, 494 
SELS hie LI A7, 
„ seringen II 524 
„ Spinazie. IL 113 
a tabak Ne z0) 
ns 210 
„ veldsla . 528 
Vitse wel 666 
„ vlier III 318, 320, 432 
„ waterlelie . IL 226 
on Weenen ll 33 
Wel Inter 72 

Wilde wikke 
„ee wiler, 
„ wingerd. See 

Blz. 

… … 14666 
[1 78, III 33 

297 - 
„ _zeumerzotjes. 1 2 

Zin ARL 
Wild STaS tt 16 

5 goods vuur hl 28 
„koren 1 460 
„ vlas 1 375, 1 137, 141 

| zoethout … vele 
Wilg ste EN 20 

| Wilgachtigen RT 25 
Wilgenroosje Il 492, 494 
Wil kem. … … -… JINSSE 
Winde . II 67 
Winden zes IRO 
Windhalm sal NAS 
Windom .… Kit 85, nf 69 
Windsel . u 666, III 71 
Wing : ONT 
Winteraconiet . . . II 211 

„gerst … (sv 
… Gras …… raA00 
koolzaad eZ 
„ liedertjes . . 1 205 
„postelein elle 

raapzaad . …. II 280 
Wipkul ea re RE 
Wisschene Re 
Witblad ree 
„boksen. … „… eRIR4S0 
sbolk 1 484, 485 
> boom. … RE 
ot. II 442 
„steerntje. … …mel205 

Witte bessen . . . 11 488 
„bloemen „ll k403) 

boterbloem. … II 196 
…_— bottelroos nen 
„ brandnetel . lil 225 
aandisteln IL 460 
‚__ganzebloem II 393 

halmpijnen. …. 1485 
jenievers . . Il 488 
kiek … awk 
klië: 4 oe IL 642 
koekoeksbloem 171 

AR KOO! al 
k krodde mi za 298 
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