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Het geslacht Alchemilla in Nederland

T.W. Jaspars-Schrader

(Rijksherbarium, Leiden)

Inleiding

De verschillende auteurs leggen denadruk op uiteenlopendekenmerken. Zoveel moge-

lijk is geprobeerd om al deze kenmerken in het onderzoek te betrekken. Buiten het in de

collecties van het Rijksherbarium aanwezige materiaal is ook materiaal bekeken uit de

herbaria van Groningen, Utrecht, Wageningen en Maastricht. Een aantal determinatie-

kenmerken is tevinden in de vorm en debeharing van dewortelbladeren, hun bladstelen

en de stengel. Een groot deel van deze kenmerken varieert met het seizoen en de leeftijd

van deplant. Voor een juiste determinatieis het noodzakelijk dat deplanten verzameld

zijn in de zomer en een aantal goedontwikkelde wortelbladerenhebben. Helaas voldoet

nietal het bestudeerdemateriaal aan deze eisen. BovendienvermeldenSougnez& Lawal-

rée (1959) nadrukkelijk dat de beharing van maaivormen sterk kan afwijken van die van

de oorspronkelijke plant. Deze maaivormen zijn eigenlijk indeterminabel.

Sleutel

Het Nederlandse materiaal kan volgens onderstaandetabel op naam worden gebracht.

/ Kelkblaadjes (i ,2 -) 1,5 - 2 maal zo langals de kelkbuis. Bij kelkblaadjes ongeveer even

groot als de kelkblaadjes. Stengelbladeren bijna niet gelobd. Stengel en bladeren

dicht bezet met lange, afstaande haren. Kelkbuis behaard. 0,30-1,00. Sierplant,

inparken, op kerkhoven, op dijken, aan boswegen, verwilderden lang standhou-

dend A. mollis (Buser) Rothm.

Alchemilla verschenen in de omliggendelanden: o.a. in België van

Sougnez& Lawalrée (1959), in Duitsland van Fröhner (1972, 1976) en in Engeland van

Walters (1949) en Bradshaw (1963). Dit lijken voldoendeargumentenom vijftig jaar na

Kloos een nieuwe studie van het geslacht Alchemilla in Nederland aan te vangen. De in

Nederland voorkomendeAlchemilla-soortenvertonen alleobligateapomixis: hoewel de

meeldraden volkomengedegenereerdstuifmeelbevatten, treedter toch zaadvorming op.

Daardoor hebben alle nakomelingen van een plant het biotype van de moederplant en

bestaan er slechts kleine verschillen tussen de groepen nakomelingen.

In 1933 heeftKloos een determinatietabelen een beschrijving gegeven van 'deondersoor-

ten van de verzamelsoort Alchemilla vulgaris L., die in Nederland wildgroeiend zijn

waargenomen'. Zijn artikelwas in hoofdzaak gebaseerdop het werk vanLindberg (1908)

over denoordelijke vormen van devrouwenmantel,AlchemillavulgarisL. Klooshad niet

zoveel materiaaltot zijn beschikking: slechts van twee van dezes doorKloos behandelde

soorten was een redelijk aantal exemplaren aanwezig, van de andere vier slechts één of

enkele.

In de afgelopen jarenis de hoeveelheidmateriaalaanmerkelijk toegenomen.Ook is er

meer literatuur over



155

Kelkblaadjes korter tot iets langer dan de kelkbuis. Bij kelkblaadjes veel kleiner dan de

kelkblaadjes. Stengelbladeren meestal duidelijk gelobd 2

2 Stengel en bladstelenafstaand behaard 3

Stengel en bladstelen kaal of uitsluitend met omhoog gerichte, aangedrukte haren.

Wortelbladerenvan boven kaal (alleen aan de rand enkeleharen), van onderenkaal,

de nerven naar de top aanliggend behaard. Bloemen kaal. 0,10-0,60. Op wegber-

men, op vochtige grasgronden aan waterkanten. Vrij zeldzaam.A. glabraNeygenf.

3 Bovenzijde der wortelbladerenbehaard, tenminstein deplooien met een rij haren
....4

Bovenzijde der wortelbladerenkaal, soms met wat haren aan deranden enenkele ver-

spreide haren indeplooien. Bladstelenmet afstaande en schuin omhoog gerichteha-

ren. Wortelbladerenmet brede, meestalafgerondelobben. Kelkbuis kaal, soms met

enkele haren, o,15
- 0,80. Aan bosrandenen op grazige plaatsen. Zeldzaamin Z.- en

Midden-Limburg, elders zeer zeldzaam A. xanthochloraRothm.

4 Bovenzijde der wortelbladerenspaarzaambehaard, vaak sterker in de plooien. Steun-

blaadjes der wortelbladerenbleekgroenofbruinachtig 5

Bovenzijde der wortelbladerendichtbehaard, steunblaadjes der wortelbladerenvaak

roze tot wijnroodaangelopen 6

5 Wortelbladerenvlak met meestalsmalle, rechte, driehoekigelobben,elke lob met7-12

paar regelmatige spitse tanden. Bovenzijde der wortelbladerenvaak kaal tot spaar-

zaam behaard tussen de plooien, in de plooien dichter behaard. Stengel en steel der

wortelbladerenafstaandbehaard. Kelkbuiskaal, soms met enkele haren,o, 10-0,70.

Op wegbermen, aan waterkanten. Zeer zeldzaam in Dr en aangrenzend H, ook in

oostelijk Z.-Holland A. acutilobaOpiz

Wortelbladerengegolfd met vrij brede lobben, elke lob met 6-8 paar grote,grove tan-

den.Bovenzijde der wortelbladerenspaarzaam behaard.Stengel ensteel der wortel-

bladeren gedeeltelijk met duidelijk teruggerichte haren. Kelkbuis kaal. 0,10-0,50.

In vochtig grasland, vooral in beekdalen. Zeldzaamop enkele plaatsen inDr; vroe-

ger bij Amersfoort A. subcrenataOpiz

6 Bloemstelen kaal of alleenaan de voet met enkele verspreide haren.Bloemen 2-4 mm

breed 7

Bloemstelen ook in het bovenste deelrondombehaard. Bloemen3-6 mm breed. Kelk-

buis meestal vrij dicht behaard. 0,10-0,40. Bij Amersfoort en Rothem-Geulhem

A. filicaulis Buser

7 Volgroeidebladstelen der wortelbladerenmet recht afstaandeharen (bij de jonge bla-

deren schuin omhooggericht). Stengel meestal tot aan de bloemsteel behaard, de

laatste aan devoet met enkele haren.Wortelbladerenmethalfcirkelvormige lobben.

Kelkbuis behaard, bij sommige planten kaal. Bloemen in dichte bloemkluwens.

0,10-0,40. Zeerzeldzaam in Dr en H A. monticolarOpiz

Bladstelender wortelbladerenmet schuin omhoog gerichte haren. Stengel in debloei-

wijzen kaal tot behaard. Wortelbladeren met min of meer driehoekige lobben.

Bloeiwijze ijl, sterk vertakt met zeer losse bloemkluwens. Kelkbuis kaal. (0,05-)

o,10-0,40. Aanslootkanten, op wegbermenenin weilanden. ZeldzaaminDr; voorts

zeer zeldzaam in Twente, op deVeluwe enin oostelijk Z.-Holland
..

A. gracilis Opiz

Vergelekenmet desoorten dieKloos (1933) beschrijft zijn Alchemilla mollisen A. gracilis

erbij gekomen en isA. pubescens verdwenen. Vrijwel al het materiaalvan A. mollis is na
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1933 verzameld. Het ene exemplaar van vóór 1933 heeft Kloos niet gezien, want zijn pa-

raaf ontbreekt op het herbariumvel.Op het voorkomen in Nederland van A. gracilis

werd mij gewezen door dr. A. Lawalrée (Brussel) naar aanleidingvan enige 'moeilijk te

determineren' exemplaren, die ik hem had toegezonden. Na deze vingerwijzigingbleken

deze en ook een vrij grootaantal andereexemplaren uit decollecties tot Alchemillagraci-

lis te behoren.

Kloos (1933, p. 130) heeft een exemplaar als A. pubescens (Lam.) Buser gedetermi-

neerd, maar hij en ook Lindberg twijfelden sterk aan de juistheid ervan. Hij veron-

dersteltzelf, dat het geringe materiaal komt van een uit de botanische tuin te Waterley

ontsnapteplant, dieook in de omliggende landenniet in het wild voorkomt. Inhet herba-

rium van de Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging is één exemplaar van A.

glaucescens Wallr. [syn. A. pubescens(Lam.) Buser] aanwezig. Dit exemplaaris doorA.

Périn verzameldin Arnhemonder geboomte.Op hetzelfdeherbariumvelzijn ook zeven

delen van stengels van andere Alchemilla's; twee daarvan zijn A. glabra, de vijf andere

zijn niet te determineren.In de Atlas van de Nederlandse Flora (Mennemac.s., 1980, p.

34) is beschreven om welke redenenaan het doorPérin verzameldemateriaalgeen waarde

wordt gehecht. Daaromis A. glaucescens niet in dedeterminatietabelhierboven opgeno-

men.

Alchemilla mollis (Buser) Rothm.

Als een exemplaarvan .A. molliswerd gedetermineerdmet de tabel in deFlora van Neder-

land (Heukels-Van Ooststroom, 1977,p. 339), dankwam men
- doorhet ontbreken van

de soort in de tabel - uit op A. monticola. Dit verklaart diverse fout gedetermineerde

planten in de verschillende herbaria. Door de bloem onderscheidt A. mollis zich echter

zeer duidelijk van alle andere soorten.

Alchemillaglabra Neygenf.

Deze soort is doorKloos beschreven onder denaam A. alpestris Schmidt. Het is de in Ne-

derlandmeest algemeen voorkomende soort. Zij is doordrieeigenschappen - nl. beha-

ring stengel en bladsteel van het wortelblad en beharing boven- en onderzijde wortel-

blad - goedte onderscheiden van alle andere in Nederland voorkomendesoorten. De

naar boven gerichte, aanliggendebeharingofkaalheid van stengel en bladsteel is een zeer

duidelijk kenmerk tegenoverdeanders gerichte beharing van deoverige soorten. Hoewel

volgensFröhner (1972)A. glabra nietaltijd gekenmerkt is dooreen kale bovenzijde van

het wortelblad, maar ook wel eens beharingin debladplooienvertoont,heb ik zelfslechts

twee wortelbladerenmet enkele haren in de plooien gezien op een totaalvan ca. 300 on-

derzochte planten. Ook de beharing van deonderzijde vanhet blad - alleenhet topge-

deelte van debladnerfis kort aanliggendbehaard - is typisch. Slechts enkele malen was

de gehele bladnerfaanliggend behaard en een keer was debeharing aan debasis van de

nerfenigszins afstaand. De habitus endevorm van de wortelbladerenkunnen heel verschil-

lend zijn. Er komen planten voor dieheel klein zijn, zoals Kloos (1933) ook vermeldt. De

wortelbladerenkunnen erg weinig ingesnedenzijn, zodat men op het eerste gezicht denkt
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aan A. mollis,, terwijl er ook planten voorkomen met wortelbladeren met lange smalle

lobben, zoals bij A. acutiloba.

Alchemillaxanthochlora Rothm. en Alchemillaacutiloba Opiz

Deze beide soorten zijn ook beschreven doorKloos (1933) en wel onderde namen A. pra-

tensisSchmidt enA. acutanguia Buser. Het duidelijkste onderscheid tussen deze soorten

ligt in debeharingvan debovenzijde van de wortelbladerenende vorm van de wortelbla-

deren. Meestal is de bovenzijde van de wortelbladerenbij A. xanthochlora kaal, uitge-

zonderd enige beharing aan de rand van het blad. Soms vindt men echter af en toe een

haar in de plooien van het blad, een enkele keer zijn deze haren in een korte oflangere rij

geplaatst. Dan begint de beharing erg op een bij A. acutiloba veel voorkomendebeharing

te lijken, nl. kaal met in deplooien een duidelijke rij haren. Evenzo is het met deandere

eigenschappenvanhet wortelblad: vaak duidelijke verschillen, maar nietaltijd (tabel 1).

A. xanthochlora A. acutiloba

insnijding wortelblad: minder diep (fig. 1, a) dieper(fig. 1, c)

vorm lobben: breed (fig. l,b) smal (fig. 1, d)

rond 47,5% 6%

afgerond driehoekig 47,5% 22%

driehoekig 5 % 72%

tanden: regelmatig 44 % 100% 1
.

onregelmatig 56 % 0% J
' g'

onderbrekingtanding

tussen twee lobben: wel 10 % 97% 1
, „

geen 90 % 3% ) (Zleflg" 2)

Geen van degenoemde verschilkenmerken werkt voldoende discriminerend; wel kunnen

ze te zamen richting bepalend zijn. In vijf gevallen van een Alchemillamet wortelblade-

ren met min of meer regelmatig gerangschikte haren in de plooien en enigszins puntige

lobben, heb ik toch voorA. xanthochloragekozen, omdat deandere eigenschappen dui-

delijk binnen de kenmerken van deze soort vielen. Vier keer was de vindplaats Z.-

Limburg; het vijfde exemplaar, ook door Kloos (1933) vermeld, was gevonden tussen

Oud-Alblas en Nieuw-Lekkerlandin een gebiedwaar geen andere vindplaats van ,4.A. xan-

thochlorabekend was (fig. 3 en 4).

De bloemen van A. acutiloba en A. xanthochloravertonen geen verschilkenmerken.

Bij beide soorten is dekelkbuis kaal, in een enkel geval enigszins licht behaard, debijkelk
is kaal, soms met enkele haren, en dekelkblaadjes hebbenaan debinnenzijde enigebeha-

Tabel 1. Verschilkenmerken van Alchemilla xanthochlora en A. acutiloba

A. xanthochlora A. acutUoba

insnijding wortelblad: minder diep (fig. 1, a) dieper (fig. 1, c)

vorm lobben:

rond

afgerond driehoekig

driehoekig

breed (fig. l,b)

47,5%

47,5%

5 %

smal (fig.

6%

22%

72%

1» d)

tanden: regelmatig

onregelmatig

44 %

56 %

100% 1

0% J
(zie fig. 2)

onderbrekingtanding

tussen twee lobben: wel

geen

10 %

90 %

97% 1

3% J
(zie fig. 2)
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ring, voor derest zijn zij kaal. Wel moet worden vermelddat de onderste bloemenvan de

bloemkluwen meestalmeer behaard zijn dan de andere.

De volgende vijf exemplaren vragen speciale aandacht:

1 Zomerweg t.o. Ritskebos, Tietjerksteradeel, Fr., berm, gemaaid, 9.VIII. 1948, leg.

D.T.E. van der Ploeg (zie ook Van derPloeg, 1958). De bovenkant van de wortelbla-

deren is kaal, maar heeft zeer duidelijk rijen haren in de plooien. Dit wijst niet directop

Fig. 1. Insnijding wortelblad in % en lengte-breedteverhoudingvande middelste lob van: a, b: Al-

chemilla xanthochlora Rothm.; c, d: A. acutiloba Opiz.

Fig. 2. Wortelblad, bovenzijde, van: a: Alchemilla xanthochlora Rothm.; b: Opiz.A. acutiloba
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A. xanthochlora. Welke Alchemilla het wel is valt moeilijk te zeggen, omdat het een

maaivorm betreft.

2 Slenaken, Wittem, Z.-Limburg, zonnige helling, 3.V1. 1942, leg. N.E. Nannenga-Bre-

mekamp. Deze plant heeft een aantal wortelbladerenmet vrij regelmatigerijen haren

in de plooien; de lobben zijn driehoekig en hebben de volgende afmetingen: lengte/

breedtemiddelstelob van twee verschillende bladeren 0,88 en0,69, de insnijding 33 %

en 40%. Dit lijkt meer te wijzen op A. acutiloba dan op A. xanthochlora. De vind-

plaats en de standplaats zijn echter typisch voorA. xanthochlora(zie fig. 4). Het zou

deenige in Z.-Limburg gevondenA. acutiloba zijn. Om dit te beweren is deplant niet

duidelijk genoeg A. acutiloba, want er is geen evidente onderbreking tussen de tan-

den van twee opeenvolgendelobbenen ook zijn er afen toe wat onregelmatigetanden.

Fig. 3. Verspreidingin Nederland van Rothm. □ = vóór 1950; • = sinds

1950.

Alchemilla xanthochlora
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3 Hollandse kade, Nieuwkoop, Z.-H., 6.VIII.1951, leg. E.E. van der Voo; ibid.,

14.VIII.1951, leg. E.E. van der Voo. De beharing van debovenkant van de wortelbla-

deren is nogal verschillend, nl. van egaal spaarzaam behaard tot kaal met een rij haren

of slechts enkele haren in deplooien; de lobbenzijn rond en driehoekigen de insnij-

ding is 24-32%, lengte/breedtemiddelstelob van verschillendebladeren is0,52, 0,57

en0,70, maar de plantenzijn aangetroffen op eenplaats waar geen andereexemplaren

vanA. xanthochloragevonden zijn, maar wel veel van A. acutiloba. Hierbij moet wel

worden opgemerkt dat de plant waarschijnlijk een maaivormis - augustus langs de

Hollandsekade - en daardoor eigenlijk indeterminabel.

4 Weilandenlangs deEem, Amersfoort, 17.V.1892, leg. A.J.M. Garjeanne. Dit exem-

plaar is door Kloos (1933, p. 142) gedetermineerdals A. acutiloba. Het materiaal is

niet erg volledig; het bestaat uit twee losse stengels en een wortelblad. De stengel en

Fig. 4. Verspreiding in Nederland van Opiz. □ = vóór 1950; • sinds 1950.Alchemilla acutiloba
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de bladsteel vertonen duidelijk naar achter gerichte haren. Bovendienlijkt het spre-

kend op het andere doorGarjeanne bij Amersfoort verzameldeexemplaar, dat Kloos

(1933, p. 141)A. subcrenata noemt. Het lijkt mij, dat ditexemplaarook tot A. subcre-

nata behoort.

5 Het exemplaaruit Twijzel, 1933, datKloos(i933,p. i42)noemt,is A. gracilis. De wor-

telbladerenzijn sterk behaarden debeharing van de bladstelen van de wortelbladeren

is voor een zeer grootdeel schuin omhoog gericht. Het andere exemplaar uit Twijzel,

1932, heb ik nietkunnen vinden.

Alchemilla subcrenata Buser

De beschrijving van Kloos(1933) is nietgeheel volledig: de haren aan destengel en aan de

bladsteel van het wortelblad zijn gedeeltelijknaar beneden gericht. Een internodiumvan

de stengel of een gedeelte van debladsteel van een wortelbladkan bezet zijn met aanlig-

gende, naar beneden gerichte haren. Vaak echterzijn de haren mindersterk naar beneden

gericht en komen ze samen voor met loodrecht afstaande haren. Aan de stengel en de

bladsteel van A. acutilobakomen ook wel eens tussen de loodrechtafstaandeharen naar

achteren gerichte haren voor, maar nooit aanliggende, en in mindergrootaantal dan bij
de meeste planten van A. subcrenata.

In totaal heb ik acht plantenbekeken, waaronder het exemplaar vermelddoor Bakker

& Van derPloeg (1974). Zes exemplaren haddeneen ofmeer gegolfdewortelbladerenmet

vaak heel brede, ronde lobbenmet zeven ofacht (eenmaalnegen) paar grote, meestal on-

regelmatige tanden. Twee exemplaren, waarvan weinig materiaal verzameld was een

gedeeltevan een stengel en één wortelblad, dat niet gegolfdwas en niet zulke ronde lob-

ben had - leverden geen moeilijkhedenop, omdat vooral de stengel over een groot ge-

deeltezeer duidelijk naar beneden gerichte haren had. Apart wil ik nog vermelden dat

Lindberg bij de determinatievan het eerdergenoemdeexemplaar Amersfoort, leg. Gar-

jeanne, een vraagteken zette,omdat het materiaal nietoptimaal was. Het enige aanwezi-

ge wortelbladis echter zo'n typisch A. subcrenata-blad,, dat twijfel me uitgesloten lijkt.

Alchemillafilicaulis Buser

Deze soort is beschreven door Kloos (1933) als A. minor Hudson. Van deze soort heb ik

twee exemplaren gezien:

1 Rothem-Geulhem,24.VI.1952, leg. L. Grégoire (MAAS). Dit is een mooi exemplaar,

dat aan debeschrijving van Kloos voldoet.

2 Droge wegberm tracé RW 28, nabij Konijnenbos, Amersfoort, 4.VI.1975, leg. G.

van Dijk. Hoewel slechts weinig materiaal - een wortelblad en een stukje stengel -

aanwezig is, wijst deduidelijke beharing van allebloemstelenen vruchtkelken opA. fi-

licaulis.

Het exemplaar uit Steenwijkerwold, dat Kloos (1933, p. 137) tot deze soort rekent, isA.

monticola Opiz. De plant beantwoordtaan de beschrijving van A. monticola. Het is wel

een sterk behaardexemplaar, degehele steel van debloeiwijze en de bloemsteeltjes van de
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onderste bloemenvan een bloemkluwenzijn ook behaard. Maarna 1950 zijn diverse van

dergelijkeexemplaren van A. monticolain debuurt van Steenwijkerwold gevonden.

In deverschillende publikaties over Alchemilla wordt steeds bij A. filicaulis de nadruk

gelegdop derode kleur van de steunblaadjes van de wortelbladeren, op degrote bloemen

en op debeharing van debloeiwijze en bloemen, speciaal debloemstelen. Aan het exem-

plaaruit Rothem ziet men - ook na het drogen - derode kleur van de steunblaadjes, het

andereexemplaarheeft geen steunblaadjes. De afmetingen van debloemenzijn 3,0-4,0 x

3,8-4,9 mm. Beideexemplaren hebbenduidelijk behaarde bloemstelen. De beharingvan

de stengel, dewortelbladerenen debloem varieert sterk bij deze soort. De stengel kan bij-

voorbeeld vanaf het vierde internodium kaal zijn of over de hele lengte vrij dicht be-

haard, de wortelbladeren variëren van een zeer spaarzaam behaarde bovenkant en een

onderzijdemet alleenbehaardenerven tot aan beidezijden dichtbehaard.Dit heeft aan-

leiding gegeventot verdere opsplitsing van de soort. Buser (1893) onderscheidde meteen

aleen forma vestita, diede meest behaardeexemplaren omvatte. Raunkiaer (1906) maak-

te van deze vorm een apartesoort: A. vestita (Buser) Raunk. naast A. filicaulis. Rothma-

ler (1962) onderscheidde twee variëteiten: var. filicaulis en var. vestita (Buser) Rothm.,

terwijl Bradshaw (1963) tot de conclusiekwam dat er twee subspecies bestonden: subsp.

filicaulis en subsp. vestita (Buser) M.E. Bradshaw. De indeling in variëteitenlijkt mij te

verkiezen boven die in subspecies, omdat Bradshaw (1.c.) een aantal tussenvormen heeft

gevonden tussen de onderscheiden groepen. De beide in Nederland gevonden exempla-

ren behoren tot A. filicaulis var. vestita (Buser) Rothm.

Alchemilla monticola Opiz

De beschrijving van Kloos (1933) onder de naam A. pastoralis Buser voldoet goed.

Slechts enkele opmerkingen kunnen worden geplaatst:

1 De opgegeven afmetingen van deplant zijn klein, beter is het om als hoogte 10-40 cm

op te geven.

2 De bloemstelenvan de oudste bloemen van een kluwen zijn vaak wel behaard.

3 Slechts een van de in Nederland gevonden exemplaren had kale vruchtkelken.

Van de door Kloos vermelde exemplaren moet van dat van Stratingh uit Groningen

worden gezegd, dat er te weinig materiaalaanwezig is om met zekerheid deplantA. mon-

ticola te noemen. De beharing van bladsteel, blad en vruchtkelk wijzener wel op, maar de

vorm van het wortelblad - er is er maar één - is sterk afwijkend.

Alchemilla gracilis Opiz

Plant5-40 cm hoog. Stengel vrij dichtbehaard tot aan de bloeiwijze, soms minderdicht,

gedeeltelijkmet naar bovengerichte haren (soms aanliggend), gedeeltelijkmet afstaande

haren.Bladstelenvan dewortelbladeren4- 25 cmlang, dichtbehaardmetschuin omhoog

staande haren, soms gedeeltelijk met afstaande haren. De wortelbladeren breder dan

lang, (3,5-)4,5-7,5 (-8,5) x (3,0-) 3,5-6,5 (-8) cm, aan debovenzijde egaal vrij dicht be-

haard, soms minderdicht en dichter in deplooien; aan de onderzijde met dicht behaarde

nerven en kaal tot dicht behaard bladmoes; met 7- (9-11) afgerond of afgeknot driehoe-
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kige (de eindtandis dan kleiner dande twee omringendetanden) lobben. Stengelbladeren

vrij groot. Bloeiwijze sterk vertakt met zeer losse bloemkluwens. Bloemstelenkaal, die

van de oudste bloemen soms behaard; kelkbuis kaal, omgekeerd kegelvormig, enigszins

toegespitst aan debasis. De bijkelk- en kelkblaadjes kaal met vaak enkele haren aan de

buitenzijde van de top.

Van A. monticola is A. gracilis meestal goed te onderscheiden: de schuin omhoog

staande haren, de meestalanders gevormdelobbenvan de bladerenen debloeiwijze, die

bij A. gracilis sterk vertakt is met losse kluwens (soms is debloeiwijze heel ijl), terwijl die

bij A. monticolaveel minder vertakt is met juist erg dichte kluwens.

Het verschil tussen A. gracilis enA. acutiloba is soms moeilijker te constateren. Bij de

laatstgenoemdekomenook wel eens schuin omhoogstaande haren voor, de vorm van de

lobbenvan de wortelbladerenvan beide soorten kunnen nogal eens opelkaar lijken. De

beharing van debovenzijde van de wortelbladerenkanbij A. acutiloba Wat sterkerzijn en

lij kt danerg op een wat mindersterke beharing van A. gracilis. De heel ijlebloeiwijze van

sommige exemplaren van A. gracilis komt bij A. acutiloba niet voor, maar soms zijn er

bij A. gracilis iets duidelijker bloemkluwens aanwezig, net als bij A. acutiloba.

In één geval was het moeilijk om tot een beslissing te komen. Te Reeuwijk, Z.-H.,

Groene Reede, 4.V.1952, leg. W. Vervoort, werden twee planten met onvolgroeidebloei-

wijzen verzameld. De ene plant heeftweinig behaarde tot kale wortelbladeren met een

duidelijke rij haren in de plooien; debladstelen van de wortelbladerenzijn grotendeels

recht afstaand behaard, het onderste deel is echter geheel schuin omhoog staand be-

haard. Bij deandere plant is het wortelblad sterk behaard en hebben debladstelen over

het grootste gedeelteduidelijk schuin omhoogstaande haren. De vorm van de bladeren

en de habitus van de beideplanten zijn precies gelijk. De eerstgenoemde plant lijkt meer

op A. acutiloba, terwijl de andere meer in de richting van A. gracilis gaat.

Samenvatting

Uit het voorafgaandekomt duidelijk naar voren datKloos (1933) de hem bekende soor-

ten goed heeft beschreven. Uit het herbariummateriaalblijkt dat hij de weinige oude

exemplaren van de doorhem niet besproken soorten niet heeft gezien. Naast een uitge-

breidebeschrijving van het vroegere geneeskundigeen alchemistischegebruik van Alche-

milla vulgaris geeft hij ook een gedegenplantensystematische uiteenzetting. Er was dus

een goede basis aanwezig voor dit onderzoek.

Nu al ditmateriaal bekeken is, kan men zich afvragen hoe duidelijk de in Nederland

voorkomendeAlchemilla-soortente scheiden zijn, gesteld dat men volledig en in de zo-

mer verzameld materiaalheeft. In de eerste plaats kan men zeggen, dat deadventief voor-

komende soort A. mollis (17 exemplaren gezien) duidelijk te herkennenis, evenals de in

Nederland meest voorkomendesoort A. glabra (ca. 300 exemplaren gezien).

Bekijken we A. xanthochlora (65 exemplaren gezien), A. acutiloba(33 exemplaren ge-

zien) en A. gracilis (26 exemplaren gezien), dan is de duidelijkheid niet 100%. A. xan-

thochlora en A. acutiloba leverden samen zes moeilijk te determineren exemplaren,

waarvan er vijf het meest op A. xanthochloraleken, eneen exemplaar dateigenlijk niet is

te determineren.Ook was er een exemplaar datevenveel kenmerkenvanA. acutilobaals
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van A. gracilis bezat, terwijl er drieplanten waren waarbij de verschillendeeigenschap-

pen tegen elkaar moesten worden afgewogen.

Dat de andere soorten niet dergelijke problemen gaven komt misschien wel door het

geringe aantal aanwezigeexemplaren. Bovendien komt van dit geringeaantal ook nog

een groot deel van één standplaats:

— A. subcrenata: van de 8 exemplaren komen er 4 uit het gebied rond de Drentse Aa;

— A. monticola: van de9 exemplaren komen er 3 uit de streek rond Steenwijkerwold.

De twee exemplaren vanA. filicaulis behoren tot de duidelijk herkenbaresterk behaar-

de var. vestita.

De verspreiding van alle Alchemilla-soortenzal worden behandeldin de Atlas van de

Nederlandse Flora, deel 2.

Een woord van dank wil ik richten aandr. A. Lawalrée te Brussel, die mij heeft geholpenmet de de-

terminatie van enkele exemplaren van A. gracilis.
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Fifty years ago Kloos (1933) described the species of the Alchemilla vulgaris iagg. for the Nether-

lands. He based his work on a publication by Lindberg (1908). Since then much more material of

the genus was collected and several comprehensive treatments of it have appeared in neighbouring
countries.
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A new revision was needed especially for the 20th edition ofthe 'Flora van Nederland' and the

second part of the 'Atlas van de Nederlandse Flora'. With the help of all new data the key has been

redrawn and the descriptions of the species are completed or when needed a new description has

been made. A new species for the Netherlands,A. gracilis. was discovered, the adventitious A. mol-

lis is added to the key and A. glaucescens is abandonned.

A. mollis and A. glabracan always be distinguished form the other species. A. xanthochlora IS

sometimes very similar toA. acutiloba, but with the characters of table 1 at least an indication ofthe

identity can be obtained. A. gracilis also resembles A. acutiloba. The taxonomic characters given in

the key do not separate these species clearly, one specimenevenshowed characteristics of both. The

other species occurring in the Netherlands,A. filicaulis,A. monticola and A. subcrenata, did not

give any problem in identification.


