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IETS OVER LABI ATEN-KENMERKEN. 

Toen wy ons dezen zomer in Zuid-Limburg ophielden, 
om de flora dezer streken te leeren kennen, waren wij 

getroffen door hef groote aantal Labiaten dat wij vonden, 
meest alle tot de Lamiïnen behoorende. Al dadelijk kwam 

^)t\r 
het plan by ons op, om melding te maken van eenige 
merkwaardige vondsten; maar by nader onderzoek kregen 
wy zoo'n reeks van grootere en kleinere verschillen met 
de standaardvorm, beschreven in de flora's van Heukels, 
Heimans en Thysse, Suringar en Garcke, dat het ons be" 
langryk genoog voorkwam, onze bevindingen in de Levende 
Natuur bekend te maken, in de hoop, dat zy aanleiding 
zullen geven tot een onderzoek van de beschreven vormen 
en eene toetsing van onze uitkomsten. Hoewel voornameiyk 
Zuid-Limburgsche exemplaren beschreven zyn, hebben wy 
toch eenige planten uit den omtrek van Haarlem in dit 
stukje opgenomen omdat ons dat wonscheiyk voorkwam. 
Wy leggen er echter den nadruk op, dat wy niot beweren, 
dat de beschryving der planten in één der genoemde werken, 
foutief is, daarvoor hebben wy veel te weinig exemplaren 
onderzocht. Ons stukje bedoelt alloen de vermelding van 
afwykingen van den standaardvorm, die min of moer veel
vuldig voorkomend, de determinatie bemoeiiyken, en verder 
eene meer gedetailleerde beschryving van de zeldzame 
soorten. Wy geven dus niet de beschryving van de planten
soort, maar van de exemplaren, zooals wy ze vonden. 

Alvorens nu tot de bespreking van de geslachten en 
soorten over to gaan, geven wy volledigheidshalve de 
beschryving van do algomeone kenmerken der Lamiïnen. 

De bloemkroon is duidoiyk tweelippig, de bovenliphelm-
vormig gewelfd, geheel gaaf of aan den top tweetandig; 
de onderlip drielobbig. De kelkzoom heeft vijf nagenoeg 
geiyke tanden, is nooit tweelippig en na den bloei niet 
door haren gesloten. De vier meeldraden loopen evenzydig 
onder de bovenlip en steken buiten de kroonbuis uit. De 

bloomen staan in okselstandige schynkransen, gewoonlijk 
uit 6 bloemen bestaande, nu eens zittend, dan weer korter 
of langer gesteeld, of twee aan twee in de bladoksels. 

Als eerste geslacht van deze groep zullen wij het geslacht 
Lamium behandelen, waarvan wy twee aardige vertegen
woordigers vonden. Van de andere geslachten onderscheidt 
dat van Lamium zich door de volgende eigenschappen: 

Ver uiteenstaande schynkransen die niet door schutblaadjes 
omgeven zyn De zyiobben van de onderlip zyn zeer klein, 
dikwyis slechts kleine tandjes; de omgekeerd hartvormige 
middellob is de grootste. De vertegenwoordigers van dit 
geslacht zyn^ meestal ruw behaarde kruiden. 

De eerste van ons tweetal is Lamium incisum, door 
Heimans en Thysse Ingesneden Doovenetel geheeten. Wy 
wij waren niet weinig in ons schik met die vondst. Heukels 
toch geeft als vindplaats op „Zeeklei by Amsterdam"; wy 
vonden maar één vry klein exemplaar (15 cM. hoog) aan 
den kant van een roggeveld, in den omtrek van Vaals. 
De bloem is purper, de kroonbuis zonder haarring. Na het 
bloeien zyn de kelktanden afstaand. De bladeren zyn diep
en grof gekarteld-gezaagd, de onderste hart-eivormig, de 
middelste hartvormigdriehoekig, de bovensteei-ruitvormig, 
de laatste hebben een korte bladsteel met verbreeden voet; 
alle bladeren zyn gesteeld. De plant is weinig behaard, 
behalve aan den kelk, welke dicht bezet is met groote 
afstaande haren. 

De tweede, niet zoozeer zeldzaam dan eigenaardig, is de 
Lamium amplexicaule of Hoenderbeet, waarvan wy een 
drietal exemplaren vonden, ook deze heeft paarse bloemen; 
de kroonbuis is by'zonder lang en draagt geen haarring. 
De kelk is voor en na het bloeien door het samonneigen 
der kelktanden gesloten. De hloemkroon oulwikkelt zich 
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dikwijls niet volkomen, maar blijft in de kelk; de bloem is 
dan cleistogaam. De bladeren, in wier oksels schynkransen 
staan, zyn stengelomvattend (vandaar den naam amplexi-
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caule) on niervormig; de overige zijn zeer lang gesteeld; 
de bladsteel is twee a driemaal zoolang als de bladschyf.') 
De laatste is rond, met hartvormigen voet, en evenals die 
der stengelom vattende bladoren, grof gekarteld. De kelk 
en de bladeren zyn zacht behaard, stengel en bladstelen 
echter nagenoeg kaal. 

Al onze exemplaren vunden we aan den rand van koren
velden, in den omtrek van Vaals. Zij waren, evenals alle 
Labiaten, die wij hier aan den rand van korenvelden vonden, 
betrekkelijk klein van stuk (do 
grootste van onze drie was 
ongeveer 25cM. hoog) on schraal, 
ondanks de zware grond, waarop 
zy groeiden. In hoeverre zou 
dit kunnen samen hangen met 
do droogte, welke van begin 
Juni tot half Juli in Zuid-
Limburg geheerscht heeft. Plan
ten op den meer vochtigen 
boschgrond waren aanmerkelijk 
forscüer. 

Meer materiaal verschafte ons 
het geslacht Galeopsis. Ook daar-
by zyn do schynkransen niet 
door schutblaadjes omgeven. De 
zijlobben van de onderlip ziin 
eivormig en korter dan de 
middellob. De keel van de bloem
kroon is wyd en heeft aan 
weerszijden eene kegelvormige 
verhevenheid, aan welke een 
Galeopsis altyd met zekerheid 
te kennen is. De meeldraden 
zyn óf by'na geheel óf geheel 
vergroeid met de kroonbuis, in 
welk laatste geval slechts de 
helmknoppen vrij zijn. 

Byzonder veelvuldig komt de 
Galeopsis ladanum of'Raaivoor, 
die in dichte massa's op de 
spoorbaan bij het station Wylre-
Gulpen groeit, en op dergoiyke 
plaatsen in dezelfde hoeveelheid 
by Gemmenich. Met hare paarse 
bloempjes en roode stengels 
valt zy dadelijk in het oog. In 
tegenstelling met de beschry
ving in Heukels vonden wy bij 
de zeven exemplaren die wy 
onderzochten, den stengel onder 
de knoopen duidelijk verdikt. 
Het al of niet verdikt zijn onder 
de knoopen is dus by Galeopsis 
niet altyd als soortskenmerk te 
gebruiken. Zy droeg enkele aan 
gedrukte, naar beneden gerichte 
haren. De bladeren zyn lang-
werpig-lancetvormig; met drie 
tot vyf, dikwijls onduideiyke, slechts door bruine puntjes 
aangegeven paren tanden; do beharing is afstaand, maar 
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') Onze exemplaren doen door hunne lange bladsteelen 
en stengelleden denken aan planten die op lichtarme 
plaatsen gegroeid zijn. Onze figuur geeft weer een bij 
Haarlem gevonden exemplaar, voldoende aan de beschrijving 
van den standaardvorm, waarvan echter ook de onderste 
bladen zeer lang gestoeld waren. 

donzige bladeren troffen wy niet aan. De kelk is be
haard, en draagt onkole zwarte klierharen. De plant was 
verder sterk vertakt en had eene hoogte, varieerende 
tusschen 25 en 35 cM. 

Zeldzamer echter waren de beide variëteiten Angustifolia 
en Latifolia. Van Galeopsis ladanum angustifolia vonden 
wy een vyftal exemplaren. By deze is de kelk geheel 
zonder klierharen. De lancetvormige bladeren dragen één 
tot vier paren tanden. De stengel is rood aangeloopen en 

vertoont geen verdikkingen 
onder de knoopen. Over het 
geheel is de plant duidelijker 
behaard dan de vorige, vooral 
aan de knoopen en jonge doelen, 
die daardoor witviltig zyn. De 
hoogte onzer exemplaren vari
eert tusschen 7 en 12 cM.; alle 
zyn onvertakt, behalve één, dat 
één enkele zijtak heeft. Alle 
deze vonden wy aan den rand 
van korenvelden in den omtrek 
van Vaals, evenals ons eenig 
exemplaar Galeopsis ladanum 
latifolia (bij Nymegen gevonden, 
Heukels). Hierby is de kelk als 
bezaaid met klierharen, zich 
voordoende als zwarte stippen. 
De eirond-lancetvormige blade
ren dragen vier tot zes paren 
tanden. De stengel vertoont 
hetzelfde, als dié van de vorige 
variëteit, maar de beharing is 
nog meer in 't oog vallend, en 
de plant vertakt. De hoogte be
draagt 12 cM. 

Eene andere soort, eveneens 
by korenvelden gevonden, is 
Galeopsis bifida, die wy met het 
oog op de groote overeenkomst 
met de Galeopsis tetrahit, tegeiyk 
met deze zullen bespreken. De 
voornaamste kenmerken van 
de eerste zijn aan de bloem te 
vinden, waarvan do middellob 
der onderlip meer lang is dan 
breed, iets ingesneden, in de 
jeugd vlak, by oudere bloemen 
aan den rand omgekruld. De 
kroonbuis is iets korter dan de 
kelk en aan den rug ingedrukt, 
terwijl de geheele bloem klein 
is en bleekrood, met twee gele 
vlekken in de keel; de middel 
slip van de onderlip violet, naai
den rand toe in wit uitvloeiend. 
De verdere kenmerken zyn ook 
op G. tetrahit van toepassing, 
nl. stengel en bladen zijn ruig 

door afstaande haren. De stengel is aan de knoopen 
verdikt; de bladeron zijn langwerpig eirond, spits toeloopend 
en gezaagdgekarteld behalve aan den voet. De byzondere 
eigenschappen van de bloem van G. tetrahit zyn de byna 
vierkante onderlip, die vlak is, klein, gekarteld of onduideiyk 
ingesneden, de aan de rugzij iets ingedrukte kroonbuis, 
welke iets langer dan de kelk is, en de roode of de witte 
bloemkroon, waarvan de middellob der onderlip in het 
eerste geval donkerder geaderd, in het tweede geval 
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zwavelgoel gevlekt on met purpere stippen geteekend is. 
Bij de exemplaren van de beide soorten die wij vonden, 

voldeden evenwol slechts enkele aan dezo beschryving. 
Zoo vertoonden twaalf exemplaren van G. bifida, om Haarlem 
op verschillende plaatsen verzameld, eene zeer groote bloem. 
kroon, in lengte varieerende tusschen 1.5 en 1.8 cM., waarvan 
de kroonbuis veel langer was, dan de kelk. Do kleur was 
wit, mot eene zeer flauwe aanduiding van eene gele keelvlek. 
Eonigo planten van G. tetrahit hadden ook groote bloemen, 
die echter kleiner waren dan 
van G. bifida, nl. de lengte van 
1.4 cM. niot overschreden. Ook 
deze waren geheel wit, zonder 
aanduiding van eene gele keel
vlek, maar meteene licht paarse 
teekening op do middellob van 
de onderlip. Daar ook hel duido
iyk of onduidelijk ingedrukt zyn 
van de kroonbuis een onvol
doende kenmerk is, omdat er 
allerlei schommelingen tusschen 
zyn, waren wy dikwyis in 
twyfel, welko van beide soorten 
wy voor ons hadden, daar we 
nu alleen moesten afgaan op 
de moordere of mindere lengte 
van de middellob der onderlip, 
dat ook al een zeer onbetrouw
baar kenmerk biykt te zyn1). 
Na nauwkeurig de beide soorten 
nagegaan te hebben, meonon 
wy nog de volgende kenmerken 
eraan te mogen toevoegen: 

1°. G. tetrahit is over den ge-
heelen stengel beb lader d: de 
stengel van G. bifida draagt in 
den bloeitijd, door het vroegtijdig 
afsterven der overigen alleen bla-
dren bij de schijnkransen. 2°. De 
stengel van G. bifida is steeds, 
nu eens meer, dan minder, aan 
den voet rood aangeloopen; die van 
G. tetrahit nooit. 

Deze beide kenmerken voor 
het geval dat men een scheiding 
tusschen beiden soorten wil 
doorvoeren. Ons schynt het 
echter aannemelijker, dat zy óf 
één soort vormon óf tusschen 
beide vele bastaarden of over
gangen bestaan. 

Beide kenmerken worden aan
getroffen by de door ons onder 
zochte exemplaren, van G. bifida 
(vyftien) een van G. tetrahit (tien) 
zoowel groot als kleinbloemige. 
In hoeverre deze kenmerken 
altyd juist zyn zal echter aan 
meer materiaal onderzocht dienen te worden 

In verband met het bezit van groote of kleine bloemen, 
hebben wy opgemerkt, dat op Uchtrijke plaatsen groeiend, 
beide soorten kleine, kleurige bloemen hebben, op lichtarme 
daarentegen groote, witte of weinig gekleurde. Of deze stelling 

altyd doorgaat, zal ook door moor waarnemingen uitgemaakt. 
moeten worden.1) 

Zou dit vorschynsel misschien in verband staan met het 
insektenbezoek nl., zouden de planten door hun bloemen 
grooter te maken en een meer in 't oog vallende kleur geven, 
zoodoende ook op donkere plaatsen de insekten lokken? 
Heukels geeft als hoogte op voor G. tetrahit van 0.30— 
0.60 M., voor G. bifida van 0.30—0.70 M. Van de door 
ons gevonden Limburgsche exemplaren der beide soorten 

haalden sommige ternauwer
nood 10—12 cM., terwijl die der 
Haarlemscho duinen tot zelfs 
150 M. hoog opschoten, wel 
dikwyis een bewijs, dat hoogte-
maat-opgaven niet altyd be
trouwbaar zyn. 

Niet zoozeer om do zeldzaam
heid, of om afwijkingen van den 
standaardvorm, dan wel om den 
eigenaardigen vorm der bladoren, 
noemen wy Leonurus Uardiaca 
of Hertsgespan. 

De schynkransen staan in de 
oksels van gewone bladoren. De 
bloemkroon is vuil-rose, de 
bovenlip gaaf, aan den buiten
kant bezet met styve witte 
haren. De middelslip der onderlip 
is grooter dan de zyslippen, 
welke zich kort na het ontluiken 
samenrollen. De kroonbuis is 
krom en draagt een haarring. 
De meeldraden steken ver uit 
de bloem, en buigen zich naden 
bloei naar beneden. De bladeren 
zyn diep handvormig ingesne
den ; de onderste zyn vyfspletig, 
met hartvormigen voet, en gaan 
naar boven toe eerst in vier-
spletige, dan in driespletige 
over, met wigvormigen voet 
en eindeiyk in lyn-lancet-
vormige bladen: alle bladen 
dragen scherpe tanden. De 
stengel is schraal behaard; hoofd-
zakeiyk op de ribben vindt men 
de witte, naar beneden gerichte, 
aangedrukte haren; de knoopen 
zyn geheel bezet met afstaande 
haren. De planten, die wy vonden 
op eene weide by Vyien, waren 
tusschon de 30 en 35 cM. hoog; 
by Haarlem vonden wy een 
exemplaar, grooter van stuk, 
met donkerder bloemen on 
enkel driespletige bladeren 
met wigvormigen voet. De 
plant verspreidt dezelfde onaan-

O-niicuol 
'tVtano. 

•VKX/ti-

Ui. 

') Wy bezitten nl. een Galeopsis tetrahit, die bloemen 
met langwerpigon on met vierkanten middelslip der onderlip 
aan elkaar draagt. 

') Dit vorschynsel trad nog sterker op den voorgrond by 
een aantal exemplaren van G. bifida, die wy in een sloot 
achter Bloemendaal vonden, toen dit reeds geschreven was. 
Dezo stonden vry, niet in de schaduw van hoogere planten, 
maar hadden toch groote, bleeke bloemen. Het eerste 
oogenblik dachten wy dat dit onze conclusies tegensprak, 
maar na ons kompas geraadpleegd te hebben, kwamen wy 
tot de ontdekking, dat zy tegen de zuidorhelling der sloot 
stonden en in verband met hunne betrekkelijke kleinheid 
van direct zonlicht verstoken bleven. 
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gename lucht als Ballota foedita, de stinkende Ballota. 
Deze plant is dadeiyk te herkennen aan den trechter-

vormigen overlangs scherpgeplooiden kelk en aan de duidelijk 
gestoelde, gegaffelde bijschermen, dio in de oksels van 

gewone bladeren staan. 
De paarse bloemkroon 
is uitwendig behaard, 
de bovenlip gewim-
perd. De middellob der 
onderlip van de door 
ons onderzochte Haar: 
Ionische exemplaren 
was hartvormig inge
sneden, en aan den 
rand fijn gezaagd. De 
bloemkroonbuis draagt 
een meestal volkomen, 
soms ook onvolkomen 
haarring; bij enkele 
ontbrak deze echter 
goheel. De meeldraden 
zijn onder de bovenlip 
verborgen, wyken ech
ter uiteen na den bloei 
en steken dan buiten 
de bloem uit. Een 
dertigtal exemplaren 
vertoonden dit ver-
schynsel, in tegenstel
ling met de beschrij
ving in Suringar. De 
kelk-tanden zyn drie-
hoekig-eirond tot lan-

cetvormig, plotseling in eene fijne punt uitloopend. De 
bladeren zijn hartvormigeirond, met onregelmatige stompe 
tanden, de onderste rond, mot hartvormigen voet, de 
bladsteelen verschillend van lengte. Kortgesteelde bladeren 
zijn echter betrekkeiyk zeldzaam. De geheele plant is fijn 
behaard. 

Om de groote overeenkomst, die tusschen Stachys en 
Befonica bestaat, zullen wij ook deze vergeiykenderwijs 
behandelen. De bloemen staan in de oksels van bladeren, 
die naar het stengeluiteinde allengs in schutbladeren over
gaan. By Stachys zijn de schijnkranssn niet aan den voet 
door een krans van schutblaadjes omgeven, terwyl dit 
juist voor Betonica kenmerkend is. De kroonbuis van 
Stachys draagt een (zelden ontbrekenden) haarring, die 
van Betonica niet. Bij beide buigen de meeldraden na 
den bloei naar buiten uiteen, is de middellob van de 
onderlip grooter dan de zyiobben, is de kelkbuis klokvormig 
en zijn de bladeren gekarteld of gezaagd. 

De Stachyssoorten, die wij vonden, nl. S. arveusis, 
S. silvestris en S. palustris komen vrij algemeen voor en 
zij vertoonden geen afwijkingen, zoodat het niet noodig 
is, deze nader te beschrijven. Door hare vindplaats 
opmerkelijk is echter Betonica officinalis, welke als in 
Gelderland en Utrecht voorkomend in Heukels opgegeven 
staat, die wij echter in het bosch bij Viswijlro en aan den 
weg bij Holset aantroffen. De blooiwijze is eindelings, 
dicht; alle exemplaren, die wij vonden, hadden in de oksels 
van het aan deze blooiwijze voorafgaande bladerenpaar, 
onvolkomen schijnkransen, ieder van twaalf bloemen. De 
bladeren zyn langwerpig-eirond, aan don voet hartvormig; 
de onderste zyn groot, gekarteld, en zeer lang gesteeld, 
maar gaan naar boven toe allengs over in kleinere, zittende, 
gezaagde bladeren. De geheele plant is zacht, afstaand 
behaard; de kelktanden zijn langgewimperd en driehoekig. 

De door ons gemeten exemplaren hadden eene hoogte 
varieerende tusschen 30 en 50 cM.; geen enkel was vertakt. 

Tot slot nog een drietal Labiaten uit andere groepen. 
De eerste vonden wy in de buurt van Vaalsbroek, en wij 
kondon haar op het eerste gezicht zonder flora, niet thuis 
brengen, daar zy slechts twee meeldraden scheen te hebben, 
met dorsifixe daaraan bevestigden helmknop. Maar weldra 
bleek, wat wy voor den helmknop aanzagen, slechts een 
helmhokje te zijn. 

De bloemkroon was tweelippig met duidelijke boven- en 
onderlip; de bovenlip was helmvormig, gaaf, de onderlip 
3-lobbig, en ook de kelk was twee-lippig, met drietandige 
boven- en tweetandige onderlip. Onze plant behoorde dus 
tot de Salvia's, echter ontbrak de dit geslacht kenmerkende 
meeldraad, die Dr. Calkoen in zyn „Plantenatlas" (uitgave 
1897, p. 85, als volgt beschrijft: 

„Alle soorten van het geslacht Salie hebben slechts twee 
meeldraden van zeer eigenaardigen bouw, want op een korte 
helmdraad is een lang dwarsliggend helmbindsel beweeglijk 
verbonden, dat aan het eene einde een vruchtbaar, aan het 
andere een onvruchtbaar, knopvormig holmhokje draagt. 

Ook Oademans en De Vries'„Leerboek der plantenkunde" 
(2d6 druk, p. 761) zegt van dezen typischen meeldraadvorm: 

, terwyl de overgeblevene door een toeneming in 
lengte van het helmbindsel, eene uiteenwyking hunner 
stuifmeelhokjes hebben ondervonden, die nu eens met eene 
ontaarding van een der laatsten (Salvia^ dan eens met een 
totaal verlies daarvan (Ronnarinus) gepaard gaat. 

Wy veronderstellen dat wij te doen hebben met een 
geval als by Rosmarinus, dat dus het andere helmhokje 
verdwenen is, en dat wat wy voor den helmdraad aanzagen, 
óf eene vergroeiing van, helmdraad en helmbindsel, of 
alléén het helmbindsel is, terwijl dan de helmdraad ver
groeid is met de bloemkroonbuis. De verdere eigenschappen 
waren: schijnkransen veel (tot 30-) bloemig. De bovenlip 
van de kleine, violette 
bloemkroon is zijde
lings samengedrukt, 
de kroonbuis draagt 
een haarring. By pas 
ontloken bloemen is 
de styi in den helm 
verborgen, bij het 
ouder worden komt 
zij er u i t te voorschijn, 
en legt zich ten slotte 
op do onderlip. De 
bladeren zijn drie-
hoekig-hartvormig, ge
karteld-gezaagd, met 
langen bladsteel. die 
by de onderste bladeren 
geoord is. De geheelo 
plant is aangedrukt 
behaard. Uit dit alles 
bleek, dat we met 
Salvia verticillata te 
doen hadden, hoewel 
do stengel aan den 
voet houtig was. Do 
lengte van dezen be
droeg 75 cM. Daar ons 
de plant niet gewoon voorkwam, en er een aantal stengels 
by elkaar uit den grond opschoten, namen we slechts twee 
hiervan mede; uitgegraven hebben wij ze niet, zoodat we 
over het wortelstelsel niets kunnen zeggen. De plant leek 
ons echter meerjarig toe. 
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Om de overeenkomst, die zoo groot is, dat we eene 
vreemd gevormde Calamintha voor Ctinopodiwm, determi
neerden, toen de laatste ons nog onbekend was, zullen wy 
deze naast elkaar behandelen. 

De bloemen staan in oksolstandige schijnkransen; om 
ieder bloempje zitten één of meerdere schutblaadjes, die 
eirond tot lancetvormig zijn bij Calamintha, priemvormig 
bij Clinopodium. De bloemkroon is duidoiyk twee-hppig; 
de bovenlip is vlak; aan den top onduidelyk ingesneden 
bij Calamintha: by Clinoporünm duidelijk ingesneden. De 

kolk van Calamintha is iuwendigbehaard, die van (;iinopodium. 
niet. De vier meeldraden buigen samen onder de bovenlip. 
Tot beide geslachten behooren behaarde kruiden, met 
gestoelde, levendig groene bladeren. Groote verschillen zijn 
er dus niet in de geslachtskenmerken. 

By Calamintha acinos zijn de schijnkransen 6-bloemig 
(3 bloemen in eiken bladoksel) bestaande uit kortgesteelde, 
paarsblauwe. bloemen met witte keelvlek; de kelk is inge-
moerd, de bloemkroon aan de keel opgeblazen. Alle doelen 

van de plant, behalve de bloemkroon, zijn afstaand behaard. 
By onze Zuid-Limburgsche exemplaren waren de bladeren 
grof gezaagd, de opstijgende stengel droeg krachtige op
staande zyioten, die in lengte varieerden tusschen de 15 en 
30 cM.. terwijl de geheele plant ruig behaard was. Die 
exemplaren echter welke wij vonden in de duinen by 
Haarlem hadden een kruipenden stengel, waren weinig 
behaard, en droegen weinig of niet getande bladeren. 

Clinopodium vulgaie heeft gestoelde, veelbloemige schyn-
kranshelften; de bloem is purperrood, de kelk weinig 
ingemoerd; de kroon is aan de keel opgeblazen. De bladeren 
zijn eirond, gezaagd, aan de onderzijde eenigszins bleeker 
van kleur. De beharing is ruig, hetgeen de plant den 
Hollandschen naam „Borstelkrans" bezorgd heeft. 

De soorts-verschillen tusschen Calamintha acinos en 
CUnopodium vulgare, zyn dus ook niet zoo heel groot, en 
begrijpelijk is het, dat, by afwezigheid van de witte keel
vlek, men een forsch exemplaar van de eerste by opper
vlakkige beschouwing voor de laatste houdt. 

Uit al deze voorbeelden biykt ons inziens: 
1°. dat, in 't algemeen, de beharing van een plant, een 

zeer onbetrouwbaar kenmerk is. Deze hangt samen met de 
plaatselijke omstandigheden. 

2°. dat, voor de Labiaten in 't bijzonder, de haarring 
nooit een criterium kan zyn, daar zelfs op dezelfde plant, 
bloemen mot en zonder haarring voorkomen. 

3°. dat op het al of niet uiteenwyken der meeldraden 
na den bloei niet te veel als soorts-kenmerk vertrouwd 
mag worden, daar het in vele gevallen, waar het moest 
voorkomen, niet aanwezig en in tegenovergestelde gevallen 
vaak opvallend was. 

4°. dat grootte, vorm en kleur der bloemen vaak af hankeiyk 
zyn van de standplaats. 

5°. dat op de opgaven der hoogte niet te veel afgegaan 
moet worden, daar ook de hoogte afhankeiyk is van de 
standplaats. 

Hiermede hebben wy de Labiaten, die wy ons voorstelden 
te behandelen, beschreven. Indien dit stukje aanleiding 
geeft tot uitvoeriger onderzoek naar de afwykingen, die 
wy gevonden hebben, zoo is ons doel bereikt. 

Haarlem. J. JESWIET en J. A. LODEWUKS J R . 

Vragen en Korte Mededeelingen. 

Rtvlerkreett. 
Prof. Max Weber, vraagt ten behoeve van het 

Museum //Fauna Neerlandica" in Artis, eenige goede, 
gave exemplaren van echte Niderlandschc rivier
kreeften met opgave van vindplaats en datum. 
Eventueele onkosten worden gaarne vergoed. Zen
dingen te adresseeren aan het Koninklijk Zoölogisch 
Genootschap //Natura Artis Magistra, te Amsterdam. 

Mum hagedis en Gevlekte Liuidsnhuiisiiuler. 
Evenals in 't vorige jaar, kom ik ook voor dit 

jaar de hulp inroepen van onze lezers voor mijn 
studie van de Nederlandsche Reptielen en Amphi-
bieën. Met de adder ben ik goed geholpen. Nog eens 
mijn dank daarvoor. 


