
Herfstleeuwentand met ingesneden stengel-

bladen

Leontodon autumnalis L. var. crepidifolius

nov. var.

door

H.H. Prell.

Zoals men weet, is het echter juist een gemakkelijk veldkenmerk

van Herfstleeuwentand, dat de loofbladen van de typische vorm

bijna uitsluitend grondstandig zijn, terwijl er zich aan de stengel

nagenoeg geen bevinden. Onderzoekt men een groot aantal in-

dividuen, dan vindt men er exx. bij, welke behalve de wortel-

rozet van meestal ingesneden loofbladen, bovendien aan de stengel
meer of minder kleine, smalle bladen dragen, welke laatste gaaf-
randig zijn.

Dienovereenkomstig kan men in de hierna aangehaalde flora’s

bij L. autumnalis lezen:

Bonnier et Douin, Flore de France, Suisse et Belgique, tome

6, p. 66: „La tige est simple ou rameuse; en ce dernier cas.

Bij gelegenheid van een excursie in het Eemland in Juli 1946

zag schrijver dezes enige exx. van Herfstleeuwentand, welke in

habitus van de typische vorm afweken, doordat zij aan de voet van

de onderste tak van de bloeistengel een groot, ingesneden loofblad

hadden, een blad dus gelijkend op die, waaruit de wortelrozet dezer

soort meestal is samengesteld. Naar meerdere planten speurend
met dezelfde onregelmatigheid, kon in Sept. 1946 nog een vondst

worden gedaan bij Hoorn (fig. 1).
Werd aanvankelijk met betrekking tot de gevonden planten ge-

dacht aan een incidentele teratologische afwijking, kweekproeven
met als uitgangspunt de Hoornse plant, welke rijp zaad bevatte,

wezen op de terugkeer der afwijking bij de nakomelingen. Want

de culturen 1947 en (de laatste uit zaad afkomstig van kweek

1947), leverden weer individuen met ingesneden onderste stengel-
bladen op (fig. 2), afgewisseld met planten, waarvan deze bladen

bochtig uitgerand waren en eveneens ongewoon lang.
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elle porte, au dessus des feuilles de la base, quelques petites
feuilles entières et étroites.”

Abbé Coste, Flore de la France, 1937, H, P- 417: ,,. . . .
les

(feuilles) supérieures linéaires, entières.”

Heukels, De flora van Nederland, deel III, 1910, p. 445: „De

hogere bladen zijn lijnvormig en gaafrandig.”
Andere flora’s vermelden, dat de hogere bladen van Herfstleeu-

wentand bracteevormig en gaafrandig zijn (Baroni, Guida Bot.

d’Italia, 1932, p. 307;, resp. dat de stengel hetzij onbebladerd is of

bij de vertakkingen lancetvormige bladen draagt (Hayek, Prod.

Flor. Pen. Balcan., 1931, p. 810 en Hegi, 111. Flora Mitt. Eur.,

1929, Bd. VI, 2, p. 1018).
Over ingesneden stengelbladen bij L. autumnalis hebben wij

echter in de literatuur, voor zover ingezien, niets kunnen vinden.

Ook de uitvoerige beschrijving van deze soort door Fiori et Pao-

letti (Fl. Anal. d’Ital. 3, 397, 1904), waarvan ik een afschrift dank

aan de Directeur der Royal Botan. Gardens, Kew, vermeldt slechts,
dat de bladen gezeten onder de afscheiding der takken, lijnvormig,
bracteevormig zijn 1).

Derhalve beschrijf ik deze variëteit van Herfstleeuwentand als

nieuw en wel als var. crepidifolius, wegens de — oppervlakkige —

gelijkenis, door het bezit van ingesneden stengelbladen, met Crepis-
soorten:

var. crepidifolius Prell, a Leontodonte autumnali typico differt

folio maiore ad basin rami infimi caulis pinnatifido vel dentato vel

sinuato.

Hoorn, op spoorterrein, leg H. H. Prell, 13 Sept. 1946, type in herb. pr.

Waaire, leg. P. Sloots, 1903, herb. K.N.B.V.

Leiden bij Haagsche Schouw, terrein wegaanleg, leg. S. J. van Ooststroom,
10 Juli 1945, herb. Van Ooststroom nr. 7891.
Eemland (bij Soestdijk), op grazige wegberm, leg. H. H. Prell, 28 Juli

1946, in herb. pr.

Voorts: Dokkum, Eembrugge, Baant, Amsterdam-Noord (Volewijkspark)
en Sliedrecht, in 1948 door schrijver verzameld, in herb. pr.

De variëteit is dus niet zo schaars als men zou denken; men kan

de frequentie waarschijnlijk op „vrij zeldzaam” stellen.

De kweekproeven leerden nog het volgende;

1) Genoemde beide auteurs delen van L. autumnalis nog mede, dat er

soms ook 1—2 bladen aan de basis van de stengel zijn, gelijk aan de wortel-

standige. Ik moge er op deze plaats de aandacht op vestigen, dat zich een

exsiccaat, hetwelk aan deze opgave beantwoordt, bevindt in herb. K.N.B.V.,
met bijschrift: Leontodon autumnalis caulescens, bij Haarlem, Sept. 1838,

leg. L. H. en H. D. G. Buse.
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1. dat soms bij de volgende stengelvertakking nog een ingesneden
blad wordt gevormd (fig. 2);

2. dat de bloemhoofdjes aan de onderste stengeltak (de tak dus,
die zich in de oksel van het ingesneden blad bevindt), soms

niet tot bloei komen, een onregelmatigheid, die men ook bij de

moederplant kan opmerken;

3.
dat bij een deel der gekweekte planten de onderste stengelbladen
bochtig uitgerand waren, zoals reeds medegedeeld. De exx., die

het laatste verschijnsel vertoonden, waren in de regel in de ont-

wikkeling geremd, bijv. door aantasting van insecten.

Een voorkeur van de variëteit ten opzichte van een bepaald gebied
ten onzent kon nog niet worden vastgesteld, daar er vondsten zijn
van uiteenlopende streken in ons land en van verschillende gronden.
Misschien hebben wij hier te maken met een evolutievorm van de

stamsoort, die bij de nakomelingen wordt voortgezet.
In fig. 3 is een voorbeeld gegeven van bladvormen, zoals deze

na de zaadlobben, welke gaafrandig zijn, achtereenvolgens worden

voortgebracht. In de loop van de ontwikkeling der plant ontstaan

dus rozetbladen, welke steeds dieper ingesneden zijn. Daar de

bladen in het centrum der rozet te voorschijn komen, liggen de

meest gaafrandige aan de buitenzijde. Na voltooiing van de diepst
ingesneden bladen verschijnt de bloeistengel, waarvan bij deze

variëteit het blad bij de onderste vertakking meer of minder inge-
sneden is.

December, 1948.

SUMMARY

That it is not in all instances characteristic for Leontodon autumnalis L

either to bear a small, entire leaf at the bifurcation of the stem or to be devoid

of any leaf there, (both peculiarities one may read in literature), was impressed
upon the author in 1946, when he collected in differentplaces in the Nether-

lands two individuals, which had a long, pinnatifid leaf at the base of the lowest
stem branch (fig. i), a leaf therefore resembling the radical ones.

Cultivation tests for two years with oneof these differentplants as starting-
point, namely the specimenpossessing ripe seeds, produced descendants which

again had a long, pinnatifid (or dentate) leaf at the foot of the lowest branch

(fig. 2), alternating with plants bearing long sinuose stem-leaves, (the latter

plants mostly being seized by insects).
As the phenomenoncould not be found in literature, as far as looked into,

these different plants were describedas new with the _name: var. creptdifolius.
The author expresses once more his thanks to the Director of the Royal

Botanic Gardens, Kew for his kindness in furnishing the description by
Fiori et Paoletti, relative to the species.
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