
1e Bijlage tot de Vergadering van

22 Aug. 1904.

De inlandsche vormen van Glechoma hederacea L.

Deze opgave heeft betrekking op den vorm met ingesloten

meeldraden.

Het viel mij op, dat hiervan zoo weinig exemplaren in

het vereenigingsherbarium aanwezig zijn, en daar ik sedert

verscheidene jaren de vormen van Glechoma heb nage-

gaan en genoteerd, kwam het mij wenschelijk voor, de

resultaten daarvan, althans gedeeltelijk, hier mede te deelen.

Reeds De Gorter schijnt op het bestaan van dezen vorm

gewezen te hebben, waar hij in zijn Flora van de VII

Provinciën onder G1 e c o m a een var. p. Hedera terres-

tris minor et elegantie r Bauh. vermeldt; Klein

Hondsdraf; op vochtige gronden omtrent oude boomen.

Van Geung (Spicilegium p. 72) voegt daaraan toe:

Gemeen in het voorjaar bij Harderwijk; en Van Hall

(Fl. B. S.): Maarsbergen bij Doorn.

De eerste uitgave van den Prodr. vermeldt alleen de

opgave van Van Geuns.

In Suringar’s Zakflora, uitgave 1895, vindt men in de

determinatietabel voor de Labiaten:

In de nieuwe uitgave van den Prodromus wordt onder

Glechoma hederacea genoemd een

forma gynodioicea.

In Herb.: Zwolle 1891 L.; Amsterdam 1871 Oud.; Voor-

schoten 1894 Vuyck; Haagsche bosch 1894 Exc.
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Sub. 7. De vier meeldraden onvruchtbaar Van

den gewonen vorm afwijkende vrouwelijke, kleinbloe-

mige, overigens door vergelijking met de veel alge-

meener voorkomende, regelmatige voorwerpen gemak-

kelijk te herkennen voorwerpen van
...

Glechoma.

Sub. 10 wordt dan gezegd: Meeldraden paarsgewijs

naar elkaar gebogen, met de toppen der helmknoppen

elkander rakende en met de uitwijkende helmhokjes te

samen een kruis vormend Glechoma.

Deze laatste is dus volgens Suringar de gewone,alge-

meen voorkomende vorm.

In mjjn buitenlandsche Flora’s vind ik alleenbij H o o k e r

gewag gemaakt van den kleineren vorm. Hij wijst er op

dat de bloemen van Glechoma dimorphisch zijn: de

grootere tweeslachtig, de kleinere vrouwelijk.

Uit al deze opgaven zou men gereedelijk opmaken, dat

de vorm met kleinere bloemen 'en ingesloten meeldraden,

die zich daarenboven meestal nog onderscheidt doorgeringere

ontwikkeling der geheele plant, vrij zeldzaam is.

Dit nu is in het geheel niet het geval. Uit mijn aantee-

keningen, die betrekking hebben op Overijssel en over een

tijdvak van ± 20 jaar loopen, blijkt, dat beide vormen

nagenoeg even veel door mij werden genoteerd. Een gedeelte

dier aanteekeningen, betrekking hebbende op Zwolle en

omstreken, is door mij in kaart gebracht. De kaarten

omvatten een terrein van 5 uur in de lengte en 6 uur in

de breedte en strekken zich uit: Oost-West van Kam-

pen tot Dalfsen, Noord-Zuid van Genemuiden tot Wijnvoor-

den. Alleen een klein gedeelte, dat buiten de provincie

Overijssel ligt, is niet door mij onderzocht.

De eerste kaart geeft een overzicht van de verspreiding

der soort in haar geheel; de tweede van het voorkomen

der tweeslachtige planten; de derde van diemet oneigenlijk

vrouwelijke bloemen.

De eerste kaart is het meest gevuld, omdat daarop ook
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voorkomen mijn allereerste notities en de opgaven die be-

trekking hebben op niet bloeiende planten.

Een enkele blik op de beide andere kaartjes doet echter

dadelijk zien, dat beide vormen nagenoeggelijkelijk verbreid

zjjn. Ik ben overtuigd, dat bij verder voortgezet onderzoek

het verschil nog geringer zal blijken en dat daarbij ook het

grootere verschil tusschen deze beide kaartjes en de soorts-

kaart geleidelijk zal verdwijnen.

Ik heb mij afgevraagd of het dimorphisme der bloemen

ook in verband kan staan met het al of niet voortbrengen

van kiembare zaden. Eigenlijk is dit alleen uit te maken

door cultuurproeven, daar aan uitgebloeide planten niet meer

te zien is, welke soort van bloemen zij hebben gedragen.

Tot het nemen van zulke proeven ben ik echter niet in de

gelegenheid. Mijn vermoeden, dat de grootere tweeslachtige

bloemen geen, de kleinere vrouwelijke wel vruchten zouden

voortbrengen, heb ik echter aan de planten, waarbij ik nog

waarnemingen kon doen, niet bevestigd gevonden. Althans

vond ik op het eind van den bloeitijd, bij beide vormen en

speciaal bij dien met tweeslachtige bloemen, steeds enkele

nootjes vrij goed ontwikkeld, wat er op wijst, dat de vruch-

zetting waarschijnlijk bij beide vormen gelijkelijk plaats

heeft. Ik herhaal echter, dat cultuurproeven noodig zullen

zijn om dit punt uit te maken, en hoop dat door andere

leden daarvoor gelegenheid zal gevonden worden, even als

voor het nagaan van de verspreiding van beide vormen in

de verschillende provincies van ons land.

Aug. ’04. D. Lako.
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