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BESCHRYVING
DER

PLANTEN.
vil afdeel ing.

De varens.

i. hoofdstuk.
Dj Eïgenfchappen van de Geheim - Echte Plan-

ren in V algemeen , en van de Varens in

byzonder; yoornaamelyk ten opzigt van derzjel^

rei Voortteeling of Vrugtmaa.kend6 deehu

^AA<g;»y komen thans tot de laatfte Klasr Cryptoga-

< tT7>fe der Planten, in het Samen-

Kl > flel van Linn/eüs, door zyn
<8fW^Ed. Cryptogamia getyteld. Dit

"ïv'oord heb ik G ï:heim - Echte Plan-
ten verduitfcht: want dat de Bloemen, door

haare kleinheid, buiten het bereik onzer Oo-

gcG of op cenigerley manier verborgen

zyn (*) : gclyk fommigcn willen , die her.

derhalve Planten met onkenbaare Sexen hec

(9 Vitgezogtt VeriiMid. 11. D. bi. 45»*

A
lU X}V» Sïuk.



De Eigenschappen der

yfr^EEL ^ * ^ * is oneigen. Beter zou men het

I. vertaaien kunnen. Planten van eene duiftert

swk!*"" Frugtmaaking of Teeling (f); tlzo de manier

van derzelver Voortplanting nog grootelyks

in gelchil ftaat.

Voornaame Kruidkundigen, ondertusfchen,

dat woord , 't welk onze Ridder als een Hei-

melyke Bruiloft der Plantgewasfen verklaard

hadt.(j), niet goedkeurt nde of met iets

nieuws willende praaien ; hebben het in een

.andere Vorm veraooten. Dus maakte de

veimnardc VVacdenoorf (inar van Cryp'

ihantlue ($) , en Adr. van Royttn, Cryp-

tanthercË ^ *). Het woord , door den ütrecht-

fen Hooglceraar gebruikt , betekent Planten

met verborgen Bloemen \ het andere, van den Leid-

fen Hoogleeraar , met verborgen Meelknopjds :

terwyl . volgens de Waarneemingen der laat-

fte Natuurkundigen , de Bloemen\ ten minfte

dat gedeelte , welk men Meelknopjes tytelt,

in deeze Planten allerblykbaarsc zyn.

Gcdagten Waarfchynlyk is die verandering gefprooten

den^""
denkbeeld , dat het zigtbaare der

Vrugtmaaking , 't welk zig in deeze Planten

open-

C-'J) Mit unkenntHchen Gefchlechtern. Planer Gatt,

(f) Fianta; oblcurx- Fructificationis vel Generationis.

C4) Nui.üx' ciam celebrantur. SijJL Nat. l^'eg. Xlll.

($J Hort. ültrojeÜ. p. 346.

(•J Fior. Leijd. Fèodr. p. 495.



i . r -f n t iM Kc ii te F l A k t E N. 5

openb.iart , Zaadjes 7.m'^\c-:

',cs» De Ouden 'rtieendc:;

noch Zaad voötcbivigtcn •

7,clf regt Lorel;
ZfindQ'^y TorRXEro!:r •vM:cla:..e, in

tegendeel , dat- zy geen liiocmea h^iddcn ,

maar Wugt droc;,^en a;ni de Rucj der Jiludcn,

Hierom werden xy , van fominigen, jCpiphyl-

loCperme geheten: m^iar de gelccrde Kay dit

woord , ah niet algemeen g?noei^ , verwerpen-

de, :-.'r, o-cl.'r r , . v : r ^ j , het

hijr tegen kwam , iu 't voDille gedeelte

c?.'-: ICenw, de vermaarde Irjhnan , Miche-

, '"n 'c v»3pcn, „ Hoewel Totrne-
r, '/.'.'ge hy) nnn de /csticndc Klasfc

n I3!-em . cn i5l!>ei>v.>n noc-i! Zaad aan d^

y.nde toefchryf;; (| : . y v \ -.'-"^ -.^



De Eigenschappen der

Vii/ „ ten uiterfte verzekerd, dat niet alleen de
Avmsu Planten , in de Zestiende Klasfe vervat

,

HooFB- „ Bloemen voortbrengen , maar dat ook die

j, van de Zeventiende , zo wel als alle andc-

„ ren, welken de Natuur heeft voortgebragt,

„ Bloem- en Zaaddraagende zyn. Wy ge-

looven , naamelyk , niet, dat 'er eenige

Plant gevonden wordt, zonder Bloem of

„ Zaad. En, dat 'er onder de Oudenen He-

5, dendaagfchen , (zelfs , die in onze Leeftyd

„ zig beroemd gemaakt hebben, niet uitge-

3, zonderd ,) fommigm zyn, die zeggen, dac

„ 'cr Bloem- en Zaadlooze Planten voorko-

j, men ; zulks is daar aan te wyten , dat zy of

5, dceze Kenmerken niet naauwkeurig onder-.

5, zogt hebben ; of aan derzelver kleinheid ;

„ zo dat zy de fcherpte van 't Gezigt, zelfs

„ door Vergrootglazen geholpen , by fommi^

j, gen ontglippen. Bovendien is de zeer on-

„ gewoone gedaante van zodanige Bloemen

of Zaaden dikwils de oirzaak geweest , dat

„ menze daar voor niet heeft aangezien , ge-

„ lyk dit, by voorbeeld, met de Bloemen der

„ Varens gebeurd is.

5, 'lot bevefliging vau ons Gevoelen, dat

„ alle Piantgewasfen Bloem en Zaad hebben,

„ is geen omflagvan Woorden noodig, maar
de Vertooning alleen genoegzaam van eeni-

5, gc weinige Bloemen en Zaaden; inzonder-

„ held by zodanigen , die niet alleen als

„ vaa dezelven ontbloot , maar naauwlykj

i



Geheim-Echte Planten. 5

als Planten aangemerkt werden; zynde, vii.

3, zo men meende, by toeval of door eenige

s, belachlyke oirzaak ontftaan ; in wier getal Hoon>.

a, zy de Paddeftoelen, Truffels, Schimmel en"""'

3, dergelyken plaatften. Weshalve, daar hcc

sy ons gelukt is in eenige Geflagten der ge-

5, melde Klasfcn en anderen van ons uitge-

5, dagt , tot dezelven behoorende , dat gene

3i te ontdekken , waar van 't Gemeen tot nog

33 toe onkundig is en dat wy altoos geloofd

jj hebben te beftaan ; naamelyk de Bloemen
van de Zestiende , en de Bloemen zo wel

„ als dc Zanden van de Zeventiende Klasfe

35 vnn Touunefort; hebben v.y gctiaciu

3, die op de gezegde Geflagten in Plaat voor

3. te ftelkn , en tevens een naauwkeuriger

5, vcideeling van de Soorten, die tot dezelve

5, Geflagten behooren , op te geeven. Wy
3, hebben, wel is waar, in alle die Geflagten,

„ de Bloemen niet zo wel als ds Zaaden kun-

„ Ken befehouwen: maar, wegens de ovcreen-

„ komst, welke 'er tusfchen eenige Bloemen

5, van dc Zestiende en Zeventiende Klasfen

5, plaats heeft, is eene twyfeling ontftaan, of

,» zy in haare Klasfen te laaten en te bevefli-

5, gen, dan liever allen tot eene zelfde Klasfe

5, te betrekken waren. In 't Tweede Deel

3, van dit Werk , daar wy van de Zee -Ge-

5, wasfcn en Haairplanten , als ook van de

5> Aard-Mosfen meenen te handelen, zal be-

A 3 j, kwaa-

n. DiBt. XIY. Stok.



6 De Eigenschappen i>ïïr.

VIT. „ kwaamcr gelegenheid zyn , tot fee oplosfcri;
vm%u

^.^ twyfeling

srtt^^
Dat de Mosfen, die door den vermaarden

"
Waar- T O URNE FORT a!s. Planten zonder Bloemen

ïrn'ti'n
vooFgcftcld warcii (f) ,

wcczcntlyk Bloemen,

fi rn ür> cn wel fonimigen, naar oogenfcbyn , Manne-

lyk , anderen Vroiiwelyk hebben , is door

gezegden Autheur, reeds by voorraad, in 't

zelfde Deel aangetoond. Toürnefort
hadt , zo hy meende , de Prugten of Zaadea

daar van afigebeeld; doch men erkent thans,

dat die Topjes, met een Huikje gedekt , het

eit^f|ïteiden:

het Zaad genomen

hebbe (|). Immers naderhand zyn, door

den geleerden Heer P. J. Bergtus, thans

Hoogleeraar in de Naruurlyke Hiftorie te

Stokholm, in zyne Inwydings- Redenvoering

te Upfal, in den jaarc 1750, de waare Zaa-

den der Mosfen niet alleen befchreeven , maar

ook in Afbeelding gebragt (§); waar van ik

billyk rekening vun LiNNii^us Hellen^

nar in vervat is , vofjr .-ya F,(U Wf
, fchyiit byzondcrlyk \vx deeze te blyken

j|



Geheim-Echte Planten. 7

in 't vervolg nader fpreeken en ook acht
^^^J^*^

geeven zal op de Tegenwerpin^ien , ten dien i.

opzigre gemaakt door den Heer N J. nEj^uJJ"^"'

Necker , die dezelven voor Zaadbiaadjes

of jonge Plantjes houdt (*) De groote Hal-

LER was irsgelyks van dit Gevoelen. Dat ook

de Paddeftoelen haare Bloemen en Zaadjes

hebben , is door gedagten Italiaan aangetoond

en ondervonden f)* Terwyl de wyübc )cra-

de Reaümur, reeds lang te voeren, de

Bloemen en Vrugten van het Zte-Ruy en

dergelyke Planten ontdekt en belchreeven

hadt Cl;.

De VrUi^tmaaking of Voorttceling der IMan-DeVmgt

ten van deeze myne Afdeeling, de V a r e rt s ™^''j>'^s

naamelyk , toe welke de zogenaamue Haair- rens is

planten (Planta Cap'illares) behooren, fcbynt*^"'^^®*^'

nog wel de duifterfte van allen te zyn. Im-

mers die voornaame Plantkenners van den

ouden tyd , Theophrastüs en Dios-
KoRiDEs, ja op derzclvcr voetfpoor Pli-
mus en Ga lenus , verzekerden , dat zy

geen

I gefprokeij wordt: terwyl

Ih DiEL. XIV. Stok.



t De Eigenschapppen der

vn. geen Zaad gaven. Dit heeft ook de vermaart
ArDEEL. DoDON^us gevolgd; zeggende, dat

Hoofd- het Stof , op de rug van derzeiver Bladen ,

ten onrechte van fommigen voor het Zaad

deezer Planten was aangezien en gehoudeii

geweest (*). Daar moeten dan reeds voor

* zyn tyd geweest hebben , die het voor Zaad

hielden. Naderhand is dit Gevoelen, allengs,

zodanig doorgedrongen» dat geen der Kruid-

kenneren van de voorgaande Eeuw, byna, daar

aan twyfelde. C s a l p i n u s hadt gezegd ,

dat 'cr een Zeme];;',c Woliuj-heid :?grcr aan de

Bladen groeide, die het Zaad der f^arens was ;

welk denkbeeld de Bauhinussen, Ray
cn anderen toevielen; ja dat Tournefort
gantfch ontwyfelbaar oordeelde, hebbende de

Zaadhuisjes en Zaaden zeer duidelyk in Plaat

vertoond (f).

Het Zaad De fchrandere Italiaan, Colijmna, naa-

wafJge^ melyk, hadt, op 't voetfpoor van C.'F.sins,

nomen, die Zaaden met fterke vergrooting befchouwd,

„ Dat ruige uitgroeizei der Bladen (zegt hy)

op zyn tyd door het Mikroskoop onder-

„ zoekende , zal men groote groenachtige

Bloemén en Zaaden, ja aan het Zaad , voor

*t blootc Oog naauvvlylvs zo giooc als een

5, zwart Zandkorreltje , dat Navelachtige ge-

„ deelte , waar mede het aangehecht was cn

CO Kruidboek llV D. 15. Boek ,b!ad7. ^^y,

Ct) Inlïit, i?« if*r&.p. 538,1.311, V^i
'



Geheim-Echte Planten. 9

„ waar door het gevoed werdt , ten duide- VIL

j, lykfte gewaar worden. Men zal, naame- 1.

„ lyk , in die geelachtige Haairige uitpuilin-^^°°'"'

s, gen twee ryën befpeurcn van Tuiltjes

,

„ ieder omtrent vyftig Bloemen of Vrugteo

„ met haare Zaaden bevattende" (*)• De En-

gelfchmanVV. Cole, van Briftol , deedt na-

der Waarneemingen daar omtrent, die door

hem , in 't jaar 1669 , Briefswyze aan den

beroemden Hook mede^^edeeld werden en

vervolgens door deezen aan 't licht gegeven

;

waar van ons Ray kortelyk het volgende

melde 't),

„ Üe Huisjes of Dqo^^^ , die het Z:iad

„ bevatten , zyn , in de meefle Planten van

dit Geflagt , kleiner dan een Afchgraauw

3, Zandkorreltje , tot de helft, ja in fommi-

„ gen tot een derde of vierde deel en min-

j, der, gclykende veel naar zekere Blaasjes,

58 met Ringetjes of Wormachtige Bandjes

5, omwonden. Onder deeze Blaasjes waren
'er , die men rekende omtrent honderd ,

„ geheel met het bloote Oog onzigtbaare,

3, Zaadjes te bevatten. De Bladen , inzonder-

j, heid van het Wyfjcs Varen , voorzigtig

„ vergaderd en bewaard zynde , vervolgens

5, in de Zon of open Lugt geplaatst, witrdt

5, men een fterke beweeging in derzei ver

„ Wol-

Annot. ad Not. Rzccai ,m Hift. Slexic. p. 875.

(V) Hift. Planu Tom. I. p. 132.

A 5
il. Drm.. XIV. St»k.



De Eigenschappen der

VTI. Wolligheid gewaar en de Zaadhuisjes bor-

^
werpende het Zaad uit , gelyk mea

HmjFD- 2ulks in die van fommige Planten reeds

5, lang heeft waargenomen ; waar by zig te-

j, vens een knappend Geluid . inzonderheid

„ wanneer men dezelven op een Papier by

een vergaderd hadt
,
openbaarde, en door

55 het Mikroskoop zag men de Zaadjes uit

5, dezelven hier en daar verfpreid. ! )ie Zaad-

j5 huisjes en Zaadjes worden in alle Haair-

planten, gelyk in de Varens, Stccnruy ,

„ Hartstong en aïHl- rcn . Iioe -/eer ook in

3, grootte en gedaante verfchillende
, byna

„ van de zelfde figöür en grootte bevonden.

5, De ongemeene kleinheid der Zaadjes was,

5, in vergel>king met het Gewas, verbaazen»

3, de. Nogthans vondt men, by dezelven,

3, met het Mikroskoop Diertjes loopen , die

5, nog veei kleiner waren. De Zaadjes der

„ Varens geleeken naar 't Zaad van Viilen

5, of Linzen, en fommigen waren als drooge

3, Erwten gerimpeld : maar die van 't Boom-

5, varen verfchilden in figuur en kleur. Üe

„ over gen roodachtig of bruin zynde, waren

„ de. z geel en Niervormig als 'c Zaad van

„ Rups-K'averen." Voorts iaat hy 'er dit

op vol een

Trsamc- „ De Zaad^n der Haairplanten worden niet

feve" „ voor den H<rsr ryp. Hier uit blykt . hoe
Utwïsu „ beuzelachtig en valfch 't gemeene praatje

3, zy , van de vergadering van Zaad van

„ Va-
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„ Varen , dat fommigen op den langden Dag, VJl.

„ anderen op St, Jans Nagc verzekeren te
Aïdeel.

„ kunnen gefchieden , met Linnen daar on- Hoofd.

3, der gefpreid, 't Is echter te verwonderen

,

„ dat de vlytige en geenszins inbeeldige

5, Kruidkenner Tragus niet gefchroomd

s, heeft, opentlyk te betuigen, hoe hy noch

„ door bygeloof gedreeven , of op Tover-

3, middelen (leunende , viermaal ter toets gc-

3, bragt hebbe, om, op St, Jans Nagt, met

3, onder gefpreid Linnen en Bladen van V ol-

5, lekruidj dit Zaad te vergaderen ; bfckennen-

de, (]:it het hem gebeurd zy, 's morgens,

5, voor het aanbrceken van den \)^^ , dus

„ een klein zwart Zaad , naar dat der HeuU
j, bollen gelykende, meer onder de eene dan

onder de andere Plant, ook meer in 't eene

„ dan in 't andere Jaar , te vergaderen (*).

„ Maar, hoe zeer ook Tragus zig tragt

5, te zuiveren van bygeloof, zal hy den blaam

„ van ligtgeloovigheid ten minften niet ont-

„ gaan kunnen , by de genen, die weeten ,

9, dat de Zaadjes van het Varen niet voor de

3, Maand September voortkomen, en, al wa-

„ ren zy 't geweest , niet dan met een Ver-

j, grootglas zigtbaar zyn.**

Voornaame Kruidkundigen, van deezeEeuw,
hebben dan ook de beflaanlykheid van het Zaad

deC'

De Stirp. Hifi. Lib. 1. p. 545.

ÏL Deel. XIV. SxuK,
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Vjj^ deezer Gewasfen voor zeker gehouden

AïDEEu MoRisoN zegt, dat hy zelf de Zaadjes van

Hooro- de rugzyde der Hertstongen , daar afgewree-
^"^^ ven , op een vogtigen befchaduwden Grond

verfpreid, en met den Vinger in de Mos-

achtige Korst ingeftreeken hebbende , in 'c

volgende Jaar daar uit ontelbaare Plantjes, van

dien aart, heeft zien voortkomen (f). Onze

groote BoERiiAAVE zegt. „ De Europi-

„ fche Haairplanten ontbreekt een Steng en

„ ccne tot nog toe zigtbaare Bloem ; maar zy

draagen Zaad , dat mee het bloote Oog ,

5, wegens de kleinheid , naauwlyks zigtbaar

5, is, in Huisjes, tusfchen twee dunne Vlies-

„ jes geplaatst: welke Huisjes in kuiltjes, die

5, op zekere ryën in de Bladen ingedrukt

zyn» gefchikt voorkomen ; weshalve men-

5, ze Epiphyllofpermc noemt" (|).

DeVrngt- Onder de Voorzitting, zelfs, van denRidder

bèfchree-
LiNNiEus , is in den jaare 1745, te Upfal,

vea. door den Heer Hei ligtag eene Verhande»

iing verdedigd; waar in de Frugtmaaking der

Farem aldus befchreeven wordt (§)." Aan

„ den agterkant der Bladen van deeze Planten

„ komen, in zekere Kuiltjes , famcngehoop-

te Bolletjes voor , met een Vliesje gedekt,

't welk, op zyn tydgaapende, uittocht aan

„ de

O Zie Phil. Tranfafi. Vol. LV. p. 264.

(t) tiijl. PUnt, Tom. III. p. 555.

(y Ind. Hort. Lsts4. Bat. p. 25.

(5) ^m, Acad, Vol. I. Holm. iiA'}- P. 2^3.
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dczelven geeft. Deeze Bolletjes, op een ^JV
„ Haairachtig Steeltje zittende , zyn doorgaans ff^^'

„ Klootrond , en met een gedraaid Veerkrag-^^^^^"^

„ tig Ringetje gezoomd , 't welk los fpringen-

„ de het Bolletje tweekleppig opent. Als dan

„ werpen die Bolletjes een Stof uit , welks

5, Deeltjes, onzigtbaar voor 't bloote Oog,

5, door het Mikroskoop van een bepaalde fi-

guur, met eenige Haairtjes gewapend , ver-

„ fchynen. Dat open fpringen doet de Bol-

5, letjes , op een Papier famengehoopt , als

„ levendige JDkrtjIes zig yertoonen ; hier in

„ naar de Vrugten of Zaadhuisjes van de Si-

„ gesbeckia gclykende" (*>
Die beweeging is voor veele Jaaren reeds

waargenomen door den vermaarden Borel-
*-os ft) , en naderhand door anderen beves-

tigd ; maar fommigen hebbenze , door ver-

warring van den naam, aan dat Stof of aan de

Zaadjes zelf toegefchreeven. Dc groote Hal-
TER is eenigszins duifter in dat opzigt (4-).

Volgens hem zouden de Deeltjes van dat Stof

zelf, of de Zogenaamde Zaadjes , die uit de

gemelde opengebarften Zaadhuisjes fpringen,

nog

(•) Zie liet IT. D. X. Stuk. deezer N^i. H:Jiorie

,

bladz. 813'

rt) Cent, Obferv. Art 3. N. 54-

Cl) Anmilus Capfulam cogit disfilire, fuumque fuüdcre

ToUinem, qui elaftici vi fubfiliat, üiauulis foetiïs innu^

Hicrabllibus. Bis/* Mek;

lï. DBSt. XIV. STUK,
1
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VII. nog met ontelbaare Korreltjes bezwangerd
Atdeei-

^yj^ . ^gjj. ^Q^Q (ie Waarneemingen
Hoofd- yan den Baron van Gleicken blykt, die

't zelve veertigduizendmaal vergroot voor»

ftelt, en ScHMiEDEL heeft in cene Soort van

Varen die Stofjes ook met Ringetjes afgebeeld.

Het Stof 5, Dat dit Stof Zaadjes en geen Stuifmeel

^houS!" zy, ( vervolgt (men ,) blykt uit de Proef-

„ neemingen van Morison, bevoorensge-

„ meld, eh anderen. Plumier meent,

5, in Boomachtig Varen , Klokswyze half-

„ klootronde , gtysachtige Bloemen gezien

„ te hebben ; maar mooglyk zullen de open

„ gebarften Zaadhuisjes , als naar Klokjes

gelykende , door hem voor Bloemen ge-

„ houden zyn : want zo lang de Vrugtman-

kende deelcn daar in niet zyn ontdekt , is

daar van geen zekerheid. De overeenkomst

„ deezer Planten, evenwel; daar in 't Lycoj)o-

„ fiium Meelknopjes van de Zaadhuisjes onder-

fcheiden, en in de Pilubriay een Soort van

„ Marfilen, Bloemen, van de Vrugt afgezon-

„ derd, waargenomen zyn ; doet ons , hoewel

5, de Bloemen der Varens nog onbekend

„ zyn , chrar van het zelfde denken.'*

Meel- De ficcr Ikiion von Gl eiciïen, ge-

waaïie-
Bolletjes vastelyk voor Zaadhuisjes

Bonien. houdende , meent in dit flag van Planten ,

buitendien, Meeldraadjes en Meelknopjes ge-

vonden te hebben. Het Vlicsje, dat dc bur-

tenzyde vaa het Blad bekleedt, 'c well^
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niet dan niet het end daar gehecht is , ^
opligtende, en 'er een ftukje aflnydende, ko- i

men by zeer fterke Vergrooting, zegt hyj.^J^^'

wanneer men 'f nat maakt, in hetzelve Meel-

knopjes , die geel zyn , en Meeldraadje'^ , die

bogtig door elkander loopen, te voorfchyn.

Zelfs zag men , in dat Stukje, iets, 't welk

naar Stuifmeel - Bolletjes geleek. Dit is door

zyn Ed. dus in het Boomvaren waargenomen

en aff^ebeeld Hy merkt aan, dat deeze

Meelknopjes niet grooter zyn dan het Stuif-

meel van de meefte Bloemen. In het Steen*

ruv (Ru^r. Murm-ia hadt hy zulks ook waar-

genomen , zyndc die Meelknopjes aldanr nog

wat grooter. Maar , zouden dit niet de Klie-

ren der Bladen zyn , welken de Heer üöet-
TARD zo omftandig heeft befchreeven en

zelfs in dit flag van Planten waargenomen >

zig als kleine Schubbetjes verheffende boven

derzelver Oppervlakte Cf)? Ten minfle komt

het zonderling voor , dat de Manneiyke dee-

len der Vrugtmaaking hier onder een Vliesje

beflooten zouden leggen , en als in deszelfs

geweefzel vervat zyn. Zekere kleine Bolle-

tjes , welke aan de Puntjes der geftraalde

Schildjes of Schubbetjes op de Vioblaadjes in

een Soort v:i;i \Vnror-\'a! en zitten, heeft de

Heer Sc h m i e d kl daar voor gehouden U).

(*J Nouvell. decoiwert. Tab. III.

(t) 2ie het IL Deels I, Stük, van deeze Nat.HiS"

torie, bladz. 58.

(ü Icon, Ptauu p. 48. T. XIII. Fig. 6-g. Dat de

U, DsEt. XIV. Siwï. ver.
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VII. Dit alles om het oude Gevoelen , dat de
ArDEat.

Qp^j^ bai-ftende Bolletjes op de agterzyde der

Hoofd- Bladen van de Haairplanten Vrugten of Zaad-
^ huisjes zyn, ftaande te houden. De bewyzen,

daar omtrent bygcbragt, zyn inzonderheid,

dat men jonge Plantjes uit die Stof, door 't

zelve op een bekwaame plaats te zaaijen ,

bekomen hcbbe, gelyk bcvoorens is gemeld.

Hall ER brengt, ten dien opzigte, deProe-

ven by van St^ehelinus, door wien de

Hertstonge dus geteeld was op een Muur ;

waar van hy aan Plantjes van verfchillende

grootte dc blyken hadt (*)• Ook kan men
niet zeggen , dat de kleinheid der Bolletjes

dit ongeloofbaar maakt (f). Maar, aan den

anderen kant, komen die Bolletjes, en der-

zelvtr gedeelde Huisjes, benevens dcrzclver

losbarfting , zo zeer met het Stuifmeel der

Bloemen overeen , dat zy van veelen voor

Meelknopjes ^^Antherce) en dus voor de Man-
nelyke deelen der Vrugtmaaking, dat is voor

Bloemen, gehouden worden ; terwyl dan de

Vrou-

rermaarde Haller dit bedoele , (wanneer hy Hilf.

Helv. Tom. III. p. 5, ;^egt. De Antheris non perinde

liquet. Giobulos minutisfuTios , iu Polypodü operculis Ra-

doch de aanhaaUng en befchryviag ftrookt niet.

(«) HUu Helv. loco citaro,

(t) Daar is , raisfchien , minder evenredigheid van de
Zaadjes eenes Appelbooms, tot deiizelven, danvauaee^
3Le Bolletjes tot de Haairplanten.
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Vrouwelyice en het Zaad nog onbekend zyn vn,

zouden. De geleerde fleer Thunijerc,
thans Iloogleeraar te üpfiil in Swecdcn , achtj|°^°"

zulks, ten rninfte wat de ge-aairde Vrugt-

maakingen van de Varens cn andere Haair-

planten betreft, volkomen zeker (*>
Hier komt in bedenking , waarom deeze Waarom

Cewasfen met den nriam van H .4 a i rplan-^^^^!^^'

TEN {Plamx CapiHares) zyn beftempeld.geuWnd.

Mooglyk hebben zy dien van het Vrouvren-

^iiiigé^M^^ > of Capilhis Veneni\ welks

WmHBÊIffmv'^^^ is,

zeer blykbaar in dc C\);{cn flraalt. Immers

in de Geneeskunde zyn reeds lang vyf Haairi-

ge Kruiden (.Herhji Capillarcs^ bekend ge-

weest: naamelyk het Vrouwen -Haair, zo even

gemeld, de llertstonge, Wederdood , Steen-

ruite en Miltkruid. Ray hadt tot een Ken-

merk der llaairplanteti gefield, ^ecn Steng te

hebben; en als uit enkele Bladen te beftaan:

doch, wegens de nieuwlings ontdekte der an-

dere Wereldsdeelen , vondt hy aelf die be-

pnaÜng onbegaanbaar cn ftelde vervolgens tot

dcrzelver Kenmerk: een zeer fyn Poeijerach-

tig Zaad op de Bladen t en meest aan derrel-

ver agter of Kuggezyde, groeijendcCt)» Des-

(O Tn zsr^ Wel Ed. Vertoog, a^a de Holi.. Maat-

(t) Mahod. FUM. emeM. 's- auiia , Lond. 1703. i».

n. peej.. XIV. SfUK.
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iJroEEL
^^^^^ noemen anderen ze Epiphjïhspermct

;

I. ' gelyk de geleerde Morison die beide be-

sïlïï^ naamingen gebruikt (*), en de genen, die heC'

Zaad niet op de Bladen dtti^^cn , aan dcHaair-

pïanten naverwant noemt. Maar de réden ,

dat zulks alleen hetj Kenmerk der Haair-

planten zou zyn , is my zeer duifier.

i; ^^l^^'
Terwyl Ray maar ritr Geflagten van deeze

Gdlag'tcn.Gewasfen gefteld hadt , met onverdeelde,

enkeld , dubbeld en meervoudig Gevinde

Biailcn; heeft IVTortson daar \m zeven Ge-

Jlagten 'gemaakt; als i. Mee regte onverdeelde

Èladeni a. Met regte half - ööVerdeelde of in-

gefneeden: 3. Met tot de Rib toe ingekorvc-

ne: 4. Met zodanige Bladen die Lancetvormig

en ge - oord waren : 5. Met f^imengeflelde Bla-

den den Steel bleek: ö. Met dergelyke den

Steel zwart en glanzig hebbende : 7. Met de

Vrugtmaakingen afgezonderd van de Bladen,

Tot het eerde behoorde de Hertstonge ; tot

het tweede b.ec Miltkruid : tot het derde het

• Boomvaren: tot het vierde het Oorkruid : tot

Iic: vyfde.de Varens : tot het zesde heC Vrou-

wen . IVrlx 'jf -h: Stc'?^ruite : tot het zevende

het . ,

'

;
^iid , enz. Door

To ü >. andere Verdeeh'n^:

der C". - - Y bragt naderhand

r n V . baan, de Verdee-

ling

iülarlbns eriphyllofpermis.
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füg affeidëfide vaa de plaatzing dci- Vrugtmaa- Vil.

kingen
, waar in hy ten deele gevolgd is door ^^^^^^

onzen LiNN^tus, die feeer oordeelkundig Hoofd-

dezelven aldus gefchikt hjefu
"""^

1. Ma ge-aairde Frugtmaahngcn.

Eq,üiseïüM.
.

paardcftaart.

O N O c L E A. Wt4k - Varen.

Ophioclossüm. Adders-Tong.
OsMüNDA. Tros -Varen.

1. Met daVrugtmaahngcn aanJict Loof.

AcRosTicHüM. Pl-'.k- Varen.

"Pt E RIS. Rand- Varen.
Elechnüm. Kib- Varen.
Hemionitis. Oor- Varen.

LoNCHiTis. Bogt- Varen,
AsPLENTUM. Miltkruid.

Pol YPODT UM, Boom -Varen,

A f! T A K r c M. Venus • Haajr.

T R ] c n O ivi A N 1. s . \\ edcrdood.

3^ Met^ de Fi ugimaakiugen aan den IFoT^

iXyfóIad.

Pillenkruid.

Priemkruid.

B 2
il. DSEL. XIV. Stük.

II. HOOFD.



no Beschryvingv

Hoo^. II. HOOFDSTUK.
Befchryving van de H A A i R P L A N T n N met

Ge-aairde Bevrugtingen , tot welken ha

Paardcftaart , Welk-Varen, Adders-Tong

en Tros -Varen, behooreth

Tr\e Varens of Haairplanten met Geffairdc

-^-^ Bevrugtingen, zyn zodanigen , die de-

zelvcn van de Bladen afgezonderd hebben

cn Aairswyzc geplaatst. Hier toe hadt Li
NiEOs , behalve het Paardeftaart, Welk- Va-

ren , Adders -Tong en Tros-Varen, ookdicCycas

en twee ui theemfche Palmboom-Gewas-

fcn , t'huis gebragt ; welke reeds door my, on-

der dePalmboomen , zyn befchreeven (*_), De
Heer Thünberg, dezelvea in Indienaauw-

Icegrig onderzogt hebbende, oordeelt dat zy,

nlzo de Vrugtmaaking thans volkomen bekend

is., tot de Klasfc der Tweehuizigen (Dioikia)

moeten betrokken worden , en heeft twee

nieuwe Soorten daar van , de eene in Japan ,

dc andere aan de Kaap ontdekt, en van die

beiden omflandige befchryvingen aan 't li

gegeven (f). Ten opzigt van de Cycas,

C ) Zie liet TI. Be els I. Stuk, van deeze Natuur

blad^. 282, 299, 425.

(t) F 11 zyn Ed. voorgemelde Vertoog, l^frhar.

HolL Maatf^ftappij , te Hwlem , XX. Deels 3 STO»
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t«n onregte met den Sagoe- Boom verward wns » v n.

is thans, onder den naam \dn Krullende Moes^ Avn&i

Palm, een omftandig Berigt, in Ooftindie op Hoofd-

gemaakt zynde , medegedeeld Ik gua"^"'

dan tot de befchryving van 't eerstgcmelde

Geflagt over (f).

Equisetum. Paardeftaart.

Dit bevat de Kruiden , die men Faarde/Jaart

noemt, in 't Franfch Préie of Queue de Cheval,

ia 'c Engejfeh Horfe-TaiU l3e Duitfchers

heetenze Schafftenheu of Pennen - Ilooy , en

Kaïineukraut y dac is Kanncnkruid: i^cmcenlyk

PcUl!'

O Verhand»!, vm het Bataviafch CenwtfJinp. IJ[.

Deel, Batavia 1781, bladz. 411.

Ct) Te verwonderen is 't^ dat men ineen gantfcii

nieuw Vertoog over 't Heermoes of Paardejlaan , wa;ir

mede de Heer C. N. onlangs den Prys by het Geiioot-

fchap van den Landbouw alliier behaald heeft ; den Vy-

geboom nog ouder de Ctyptogamia , en dus het

fefttm als het tweede Geflagt opgetekend vindt: daar

lm al by de denig Jaaren is , dat het Equifetum de

eerde in Rang is geweest. fVid. Gen. Vlant. Lum. Ed.

V. Ho!m. 175}.) zynde de Vygeboojii toen reeds in een

iindere Klasfe geplaatst. Hoe kon de Heer C N. nog

den Ouden Druk, van 't jaat T742 , daartoe gebruiken :

van 't ^n. Nat. Lum. Kd. X , X'I & XIII. zee^ dui-

delyk mode gezien lieb'jcn? Kn een dec-^er huitfteti be-

hoorde hy zekerlyk in te zien, wanneer hy over zu'lt

ffön zaak wilde fchryven.

ÏL D»BL. XIV. SlWK.
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vn.' Paarde- of Katteftaarf. doch Katteftaart ]\s een
Aïj^EL.

^^^^^ ^
^.^ ^.^^ ^.^ Geflagt maar tot dac

HooiD-
Hippuris behoort By ons zyn zy >

P/iar^f- onder den naam van Uecrmocs ^ Haarhuis ^ Roe,
ftaart,

j^^i (//ijcr. Onder 't Landvolk bekend.

Dc vermaarde TouRNEf-ORT hadt dezel-

ven , als wier I31oem en Zaad bekend was , tot

de Klasfe der Planten met Bloemen zonder Bloem^

blaadjes betrokken. Onze Ridder ftelt tot

Geflagts-Kenmerken-i dat zy Schüdvormige

VrugtmaakiDgen hebben , die nm den voet

veelldeppig g'^' " '
'

' "'^t 'cr de

zeven volgende v,. ven.

(i) Paardettaarr . .
. icn^ cn fa^

inengefielde Bladen.

Bosfcbig. Deeze Soort , in de Bofchvelden der Noor-

delykedeelen van Europa, volgens Likn^.us,

gemeen, komt op dergelyke plaatfenjn Swit-

zerland, ook» volgens IIa l ler voor, en in

fommige deelcn van Duitfchland op lommer-

ry

(«} Zie het 11. D. VIT. Stuk, bhdz. 57.

927. G:.,>< .
-

p. 3.
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ryk-e Weiden, zo Tabern emont aante-
^yjj;^^

kcnu Geen Bosfchsn, byna, zyn 'ervan ont- n.^

bloot in Moskovie. 't Is twyfelachtig of bet g-j^-j./'

ook in onze Provinciën gevoD<3en worde. p^a Je'

Het vertoont zig met zyn Loof volkomen

als de Kransjes -Kruiden, in geftalte byna als

een Denneboran^ zegt onze Ridder. Het on-

derfcheidt zig van de anderen door de zagt-

lieid , en de fyne verdeeling zyner Bladen , zo

11 AY aantekent. Hall er merkt aan, dac

het de Scheedjes van de Steng , die een Voet

of anderhalf hoog is , allergrootst, ruim en

geel, ra^%föö«e'®«ia»eiögr inge-

fneeden , de Biaden zeer dun , Vierhoekig

,

gcftrekt, meer dan twaalf in getal hccfc. le-

der Blad geeft wederom agt of tien Kraasjes

van vyf Blaadjes uit, die zo Scheedig zyn,

dat zy als gedoomd voorkomen. Op den top

der Steng , is een gefteelde , lange , bonte

Aair (*).

Van dit Paardeftaart getuigt L i n n^ r s , dat

hetzelve 't voornaamfte Voedzel der Paarden

is in dat gedeelte van Sweedcn , 't welk Jera-

renland heet. Andere vind ik geen gewag van

deszelfs gebruik of nuttigheden»

CO

O Volgws Hallkr Ilch. iuc!:cat. 111. p. 3. Op don

Berg AV«?,vw/;. i,i een Denna - Bofcli , liadt liy het

Bloem- A^ir.^ Si-ici Florali brcyi^rfradicei' in foliufo

Caule. It. Helv. p. 280.

B 4
!T, D»BL. Xiy. SwK,



A^jmu
Paardeftairt mei een naakte Frugtutm^

^ 11.
* kende Sieng; cU onvrtigthaare Bladerig.

Veele Laage Landen in onze Provinciën zynb

EquifeMn h^imct mct dit Paardethart , 'c welk gemeen--

AUeidg. Heermoes genoemd wordt of ook Unjer ia

Noordholland. Voorts groeit het door ge-

heel Europa hier en daar in de Weidlanden

,

waar van veelen 'er byna door bedorven zyn»

Niets is ia Swiczcrlandjdes Voorjaars ,gemee-

ner aan de Slooten of Graften-, en in vogtige

Landsdouwen, 2egt Hai.ler. Het komc

op Zandige, droogc Akkerlanden door geheel

Duitfchland» zelfs in Motskovie, ook vee^

voor, ea woidt icsgelyks in Virginïc gevon-

den.

In de Maand April fchiet deeze Sooxt uit

den Wortel dunne tedere witachtige Scheuten,

die in een Bloemknop uitloopen, doch Ichie-

lyk verdwynen. In de Meymaand geeft liet

zyn

(2) Equifetupi Scapo fruaifïc.inte niido ; (lerili fron-

dofo.GoRT. Betg. II. p. 275. Equif. Scipo Fnift.nudo,

Caule fterili Ramis eompofitis. Fl, Suec. 9,n , 928. JITat,

Jfeci. 479. Equil'. Setis fimplkibus interiiodio multotiM

longioribus. R. Lug<iö.^ 496. E(iMiiet. Arvenff. F/. Laf>}>.

Hiiiius. FucHS. Hifi. 323. Hippuris minor Dod. Feii:pt^

73. Klein Pecrdefteeit met en zonder Bloemen. Dod,

KraiM. bi. 9. Lob. Ic. 794, 795. Jmi. Caiilc Florifero

juido fterili vcrticillato , radïorum duodccira. Haj^l.

««.Acii/. III. 1676,
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zynLoof, betonde uit bogtige Stengels van^ViJ-^

een of anderhalf Voet langte,Knoopig famen- ^^IL^

gefield uit veele in elkander fteekende Scheed-^xuK;!^"

jes , ieder een Kransje hebbende van ougevaar Paara

een dozyn lange Borfldige Bladen (*).

Gelyk het zeer weinig te vermoeden is

,

dat de eerfte uitfchietende Spruiten Zaad ,

maar veeleer dat dezelven Bloemdraagende

,

en dus Mannelyk zyn , blykt zulks nog te

meer aan de wonderbaare beweeging van der-

zelver Stuifmeel. Haller heeft die in dee-

ze Soort, zo hy fghryft CfJ, waargenomen ;

op 't voetfpoor van Steheltnus , aldus

fpreekcndc. „ Van alle Paardeilaart , doch

5, inzonderheid van het Akkerige, welks Bloem

„ afzonderlyk van dc Bladen voortkomt, ia

„ 't vroege Voorjaar groeijende, fchuddemea

5, de Aair over een Papier uit , dan zal uit de

5, agt Doosjes, die onder dc knikkende Schil-

3, den zyn , een groen Stuifmeel vallen, zo

„ zwaar , dat het in Water zinkt. Dit een

„ weinig drooger , echter niet al te droog ,

„ op een Glaasje geftort zynde, zal, wanneer

men het door 't Mikroskoop befchouwt

,

„ aartig huppelen en fpringen 5 zo dat men

„ het

(»J Dit Kenmerk van dc byzonder opfchietende Bloem-

fteeltjes, welke ik zeer dikwils waargenomen heb . on-

derfcheidt dit Heermoes zeer duidelyk van het voljende.

(O Hujus particulas Spermaticw trinudiar« vidi.

Jii'ltf. utfupra.

B j
II. mau XIY. Sngt,
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aTdeel geluid daar van zelfs kan hooreti. De

^^•^^ „ Zaadelyke Ligiiaampjcs, naamelykjbewee-

sruK^^^" j, gen en draaijen zig , door een ingeboren

Par^rde-^^ Vccrkragt. De Bolletjes zyn byna allen

„ voorzien met twee Poofcn tof: vyf toe

;

5, waar van het uiterfte end , 'gefpleeten , zig

„ weder famenvoegt als een Strik. Die Beent-

5, jes ontfpannen zig met een groote Veer-

„ kragt , en doen de Bolletjes , vcrfchcide

„ Minuuten lang, toteenigen afftand huppe*

Icn. Dus overtreft deeze zeer gemeene

„ Pl int nllc bewcerïingcn van het gevoelig

Boomvaren en de Mimofa ,grootelyks, in

vlugheid en aanhouding

III. (3) Paardeftaart met eem hoekige Steng] hei

^'"fil'r
Loof enkeldbladerig,

iM^oenib
jrjgg^e Soort, die aan een taamelyk groote

zwarte Aair, op de gebladerde Steng, ken-

baar is, komt ook vry algemeen in Europa,

en idikwils op vogtige Velden, doch ook wel

op

O Hall. It. Helveticum. Opusc. Bot, p. 281»

(3J Eqitifetum Caule angulato, frondibns finjplicibus.

Gort. Ee!ii,\]. j). 27^ Eq. Setis fimpi. iiuernodia vix

fupenintibus. R L^.-.l-. ^./o. F!, ^:,cc. 8.?5 , 9=9- Eq.
Palu-ftre. JPl. Lapj}. 392. Eq. Paluftre brevioribus Setis.

C. B. Pin. 16. Theatr. 24=. fi. Ecj. Puiuftre minus fO-

lyftachion, C. B. Piu. ,6. Prodr. 24. Raj. Angt. III.

p. 131. ï. 5. £ 3, Ea. Caule fulcato, Ramis imiltiflo-

ris, Foliis indivifis. Hall. Helv» mhoat, UJ. i). 2.
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op drooge plaatfen en in zeer verfchillende vil.

Gronden , voor. Dit doet dezelve in by-
^^fl'^'^'

zondere Geftalten ver'fchynen. Op 'c droo- Hoofd-

ge groeijende heeft zy vScengetjes van een"
p^^^^^

Voet , met niet meer dan vier of vyf Sleuven Jtaart.

geenszins ruuw. In Noordholland wordt de-

zelve gemeenlyk Unjer genoemd , als een on-

deugend Kruid. De Steng -Scheedjes zyn ge-

baard, bladerig, zeer zwart met witte randen.

Het geeft zeer veele Takken uit, jnet Krans-

jes van agt of negen Bladen , die diep gefleufd

zyn , ea ieder Tak heeft eene ' Bloem - Aair.

Dat in 't VVatcr groeit, heeft de Steng bree-

der en hoogcr , ivici veel meer en dieper

Sleuven , en veel Takken hebben aan 't end

ook een Aairtje of zwart Knopje. Somtyds

komt het zonder dezelven voor , en dus

vindt menze onder malkander groeijende.

Aan die Knopjes wordt , door de Landlie- Nadee-

dcn, de nadeeligheid van dit Heermoes ofün.''^^^"*"

jef , voor het Vee » toegefchreeven. Men
is door veele Waarneemingen , dienaangaande,

taamelyk verzekerd. De Paarden fchaadt het

niet , noch de Schaapen ; hoewel zy 't niet dan

by gebrek van Gras eeten ; maar iiet Rundvee

kan dit Onkruid niet verdraagen. Elders wil

men waargenomen heblien , dat het dc Eeellen

dikwils hun Jon^^ vcrfmakken doet(*3* Hal-

(O Eph, Nat. Ci,r. Vol. I.Obs. 230. Ahi, Acad.VoU

l p. 537.

n. DsEt. S;iV. Stuk,
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Afdeel.
^^^^ ^^^^ ^^^^

'
^^"^

11. dervinding gehad, die aan den Afgang flierf»

stok!*'** De manier, op welke het door zyne fcherp-

Faarcic-hcid in de Ingewanden dier Beeften werkt , en
/l^rt.

eenerj blocdigen Afgang of doodelyke Bloed-

watering veroirzaakt, is door den Heer Berk-

HEY omftandig aangeweezen Zyn Ed.

oordeelt die ruuwe , zonder Bladen , welke

als de zesde S9ort fhat te volgen , by ons

meest in Slooten groeijende , met reden de

gevaarlykfte (f). Hy acht, dat men het//^^r-

lu/s noemt als H^inrbuii , wegens de Haairig-

hcid der Pypachcige Bladen; ea misfchien is

de naam Heermoes ook wel daaF van afkomAig,

In Grouiogen noemen de Boeren het Houipy

pen', zegt de Heer de Gorter. Dit fchync

meest op dc ongebladerde Soort toepasfelyk

te zyn.

Widdelen De Heer H aller merkt aan, dat de uit-

Jceijiiig
foeijing van dit Onkruid een wenfchelyke zaak

,

den Landman veel Gclds waardig, zyn zoude.

Noch de Ploeg of Egge, waar van Schre-
BER tot uitroeijing van het Kwcekgras gewag

maakt

,

^'efhmid. der HolL Maatf.h. to Hanrlaii VIII,

Deel. Antw, bl. 15S.

<t> Want fchoon dezelve elders ultgcmonfterd wordt

,

groeit: (Zie "t gedagte Vertoog van C- N.,) is ifefnog!

thans zeker , dut zy zeer dikwils gelegenheid geeft

,

om afgelchooren te woraen eii gegetcü door jiet Vee.
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maakt (*) , noch Mest oF ecni7 ander Mid-
^^yj^'^j^^

del, was hem daar toe nuttig geweest. Ge- ii.

dagte Heer Berkhey geeft w^ tot het uit-sJJ^"/^

haaien van deszelfs Wortelen zekeren Sloot-
paards-^

haak aan de hand; doch erkent zelf, datzuIksM»^/..

niet dienflig is dan rn 't Water, in Modder
of zeer weeke Moerasfige Gronden : zo dat

zyn Ed. den Ploeg aanpryst om het geheel te

overwinnen. Het aanbelang der Middelen ,

ten dien einde , heeft het lofFelyke Genoot-

fchap van den Landbouw , ia deeze Stad,

aangefpoord, ooi een Prysvraag ^aar omtrent

op te gceven, die onlangs door den geleer-

den Heer C. N os em a n bcantvvoord is , met

gen Vertoog , aan 't welke de Prys is toege-

weezen (f). In dat Vertoog worden de Mid-

delen tot üitroeijing, welke by het Landvolk

in gebruik zyn ; zo wel als de nadeelen , die

men van 'c Ünjer of Heermoes ondervindt,

omftandig aangetoond.

Aan de Wortels van die Paardeftaart , ^0°''
^^'J^^gJ

hun voortkruipen niet minder laftig zynde optje""

Vsland , groeijen aldaar zekere Knobbeltjes,

van grootte als Hazelnooten, die zoet en eet»

baar zyn , wordende van fommigen Suiker'

Appehjes geheten. Zy zyn van buiten wit,

van

CD Grafey \ \ 1. Saml. 29. Zie myne befchryving det

Grasplanten, in 't voorg XIII. Stuk , bladz- 447.

Ct) Dit Vertoog Haat, ia het Twhede Ueels Dsr»»
Stuk , der Verlumdelingen vaji dat Genootfchap,
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VII. van binnen wat groenachtig en hebben

''^^f^'"' zwarte Hoornige Schil of Dop.
HooïD- aldaar best ja een Zandige, drooge en
*™ * Grond (*>

'1Eqllfetvm C4) Paardcftaart mst eenc geftnepte Steng i

t'iuviaüie. hxim enMblddig Loof.
Rivierig.

Wegens de groeiplaats ajn de kanten der

Rivieren en Meiren in öns" Wereldsdeel, gaf

LiNNiEUs 'er dien bynaam aan. Zodarig

kómt het in Lapland overvloedig voor. Veel-

al vindt mon 'c op Wacc .-igc plaatfen , geiyk het

pns ook in vogtige Wéidlaudeü, en aan

ae'toten dér Stooten'groèft^ Over den Ty-

ber te Rome waren plaatfen , zodanig met

dit Kruid bezet , dat menze Codeta noemde ,

zo Festus verhaalt: wegens de Sraartachti-

ge gedaante van hetzelve, dat eigentlyk den

naam van Hippuris voerde. By ons noemt men
liet Groot ?aardefiaart , en in het Sticht van

Utrecht Breekeheen , volgens den Heer {de

.GoR-

f Equïfetum Fol. oftonls. Reife durch IsUmd^ Ivop-

z\z. Hippuris. Lob. Ic. 793. Dod. KraidK 98. Equ >

ikcrnm. Tabern. Kiauteïh. 590. Equif. CaiiJe Floriferu

nudo , fterili verticillato , radiorum qaadraginta. Hall.
ildu. i:ühoat. III. p. 1.
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Gorter; waarfchynlyk wegens de broofch- vu.
heid der Stengen, Het groeit, in Switzerland, Arrait.

öp koude Waterige plaatfen^ aan Mciren van Hooïd-

zuiver Water , in Berg - Valeij(?n en omftreeks

Berfli zcgc: H ALLER, die het aldus fiaart,'

Msryft.

i. Het is de fraaifte van alle onze Paarde-

(laarten , met een Steng van eeu Elleiioog,

„ een Duim dik , met dertig tot veertig Bla-

j, den, die diep gefleufd en vierkantig zyn.

j. De Steng beftaat uit veele taamelyk lange

„ Leedjes>„oo^.S!9}U(eii uicgêevfinde- Zy is ^

5, bleek , wbrdende door den tyd zwart ; week,

5, niet gefleufd, Pypig hol, met kleine Pyp-

„ jes rondom de groote geplaatst. DeScheed-

j, achtige Leden zyn in zo veel Ipitfe Tan-

5, den gefpleeten , als de Krans P>Iadcn heeft.

>, Deeze Stengen bloeijen niet: maar 'sVoor-

„ jaars komen 'er andere dikke Scheuten, sson-

5, der Bladen, een Voet of anderhalf lang,

^, met Roosachtigê' Bloemdopjes , hebbende

5, een blaaüwachttg Stuifmeel."

Dit Paardeftaart , zegt zyn' Ed., zal het ge- Gebruikt

•weest zyn , dat men te Rome tot Spys ge-

bruikte , onder 't Gemeene Volk. Het was

Vr, echter, in weinig achting ( *> Li
NJEUS merVt nnn, dat h:t vy S^recl-^n ci'ge-

fnecden v/ordt tot Vo-d^r voor de ivoeijcn',

^ om

(•) Eq.lülètiun, Hippuris, vitujHiac .. noUs, extüigujt

Currotiim Lienes. Phn. liijl. IwJ, L. .XXV i,

ÏI. DSKl.. XIV. SlUK..
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vil. om meer Melk te geeven ; doch de Paarden
Afdeel,

hadden 'er weinig Smaak in. De Rendieren

Hoofd- koozen hetzclve, tot hun Voedzel, uit ander

- Faarde-^^^yS^^^^' ^^^^^ derhalve veel minder

ftaart, ruuw en fcherp zyn, dan de anderen, inzon-

derheid dan de voorgaande Soort (*). De
Heer deGorter, niettemin , ftelt het voor >

als in de Apotheeken gebruikeiyk; waar toe

LiNN^us het Akkerige doodverwt en Hal-

LER het naastvoorgaande Moerasfige Kleine

Paardeftaart, fpreekende aldus daar van.

^^Genee- Dt? Gcnccskragten acht ik «aauwlyks zeker

krTgï 55 te zyn van dit Kruid. Het is Waterig en

„ weinig fcherp. Men heeft het aangepree-

zen als Samentrekkende, in de Buikloop en

„ Bloedfpuuwing dienstig* Dat het , met;

j, gekookte Azyn op de Schaambeendereri

j> gelegd , het Water afgezet zou hebben ,

verhaalt Heucherus. Men mag wel

„ vastzeilen, dat het Pisdryvende zy ;dewyl

5, het Bloedwateren in 't Vee veroirzaakr,

5, Niettemin pocht Bras6Avolus, dathy,

met het Sap en Poeijer deezes Kruids, een

„ Dame genezen hebbe. Volgens Ho y eru s

,

„ nog-

CJ Deeze Soort zal bedoeld zyn , wanneer in ^w.
j^cad. Vol. I. p. 537, door den Heer Aspeltn gezegd

wordt , Equifetmn faecis utitisfimum Fxnum. Verfcheide

Soorten vi;n Equifetum , op Ysland groeijende, zvn een

zeer begeerd en goed Voedzel voor het Vee, dat 'eC

fpoedjg vet door ^ovèx.ReifedurchIslmd,l.Th. p. 8.
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55 nogthans , is het de Maag en Blaas fcha- vi!.

5, delyk geweest. Tegen de Schurft der

,> Blaas, wederom, zou niets beter zyn, dan Hooïd-

j, 't Afkookzel van Paardedaart , volgens A-

5, GRicoLA Ammoniüs. Van de Kolen

„ wordt met Olie een Zalf gekookt tegen

>, Brandfteden* Doch ik geloof dat het

3, naauwlyks met ernft gebruikt worde"

Uit dit alles ziet men, dat de Geneeskrag-

ten van byzondere Soorten , die zeer verfchil-

ïendc eigenfchappen hebben, verward worden»

Een Scheidkimdig onderzoek zou misfchien de

2aak nader kunnen ophelderen. De {.cwoon-

tc van gebruik maakt, zo fommigen aanmer-

ken, dat het Vee, zelfs van de fcherpe Soort,

in 't vervolg geen nadeel heeft.

(5) Paardeftaart met de Steng byna naakt en

glad.

SJykeri^

In diepe Moerasfïge Veengronden van Swee*

den heeft LiNN^üs decze waargenomen,
welke hy zelf oordeelt de voorgaande naby te

komen, hebbende fomD-yds ecnig Loof aan de

Steng. H ALLER merkt aan, dat zy eene

Dalib. Par. 308. Eq. nudum Ixvius noftras. Raj. AngU

HL p. 131. T. 5. f. 2. Ha CL» Nflu. iMlmt. N»

11. Deet. ^[ÏV. SruK.
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ArDili
verandering is van het Moerasfige Paarde

ftaart, 't welke, in 't Water groeijende

s^vK^^" «iikJ^er Steng verkrygt , met veele Sleuven Q

Paarat- Voortjes overlangs. By Frankfort aan d(

fiaart. ^i^-^^ , in Waterige Greppels, o<

waargenomen (*). In onze Provinciën fchy:

het , tot nog toe > dus niet gevonden

zyn.

VT. (ö) Paardeftaart met de Steng naakt en rum

^^'^ ^^'^ eemgermafite Takkig.'

Winterig.

Decze Soort is in Zandige Slooten ai

den Duinkant en andere flilftaande Wate

ren van ons Land ; als ook door geheel S
ropa, zelfs in Rusland en byzonderlykinSwe

den , vry gemeen. Ook groeit zy , zo hic

als elders, in vogtige Bosfchagiën. ï

vindt daar van, waar over men zig billyk i

verwonderen , by Dodonóus en Lobei

geen Afbeelding. Zy fchynen dezelve gehoi

den te hebben voor eene verandering va

het Groote Paardeftaart, dat echter de Steoj

D RkicharD, Flora Fraiieofm t. i^x^

Có) Eqwjttum Caule nudo fc.ibro . bafi fuf

Gort. Belg. 276. Fl. Sute. 838 , 931- Eq. Scapo ni

limplicisfimo. R. Lugdb. 496. Gron. Firg. 196. Eq.

ema'e. Flor. Lapp. 394. F.q. Fo! nudiini Ramofum
nou Ramofnm. C. B. P/m. 16. 77i*.T/r. 248. Equifeti

Cam. Epu. 692. f. A. Equif. Caule fubnut

Vaginis Caulinis indivifis , Rameis ciliatis. HaiTu
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ïiiet ruuw heeft, gelyk dit, het welke deswe. VII.

gen Schaaijiroo genoemd, en van de Schryn- ™fy*''*

iverkers gebruikt wordt om glad Hout teHoofD-

polyften. Andere Soorten zyn daar toe ook p^^^^
wel in gebruik , en worden , wegens tlcjiaart,

ruuwheid , in Dnitfchland gebezigd , om Tin-

hen Vaatwerk te fchuuren: weshalve men het

Knnnenkruid noemen zou» Die naam, echter,

kan ook wel daar aan gegeven zyn, wegens

de aartig in elkander fleekende Leedjes, wel-

ke zeer zigtbaar zyn in deeze Soort. Om
dat zy *s Wiorers overblyft , zal onze Rid-

der 'cr den byna-.m aan f^i-^'vcii hcbbcü ,

van IVimcrig Paardcflaart.

Het heeft de Stengen fomtyds wel vier of

vyf Voeten lang, aan 't end gekranst; doch

voor 'c overige uit Leedjes beftaande , die

zelfs naauwlyhs getand zyn , wit gezoomd >

niet zwart , gelyk de anderen ; hoewel met

£warte Tipjes. De Takken , welken het

fomtyds uitgeeft , hebben integendeel de

Scheedjes Ooghaairig getand. Over 't geheel

is de Steng zeer ruuw op de kanten vanhaa»

re Sleuven , en draagt op den top een zeer

zigtbaar bruin Aairtje.

Van dit Paardeftaart getuigt LlNNyEUs:
dat het een goed Voeazd voor dc Paarden

zy, maar fchadclyk voor de Runders , die

'er dc Tanden door kwyt raaken , en het der*

halve dikwils weg fmyten : terwyl ook de

Schaapen , die 'er door miskraaraen , dit Kruid

Liet willen nuttigen. C 2 (7)
41* Cm. ;UYt SiVK.



Paardeftaart met een geflreepte Boomachtu

vil!.* ge Steng eu enkeld ^ geftrekty Aairdraa-

gendLoof,

V/r. Door den vermaarden Plumier is, in
Equj/etim^^

Westindiën , deeze zeer hooge Takkige

Reusach-
Paardeftaarc, gevonden. De Tak-

tig.
' ken van de Steng , Kringswyze uit de Leedjes

fchietende , twaalf in getal , waren ieder met

een Aairtje gepunt: des het dat groote Water-

Paardeftaart niet kan zyn , 't welk , volgens

Sloa N E, op jamaika groeit (*). Het Naak-

te , zo even gemeld , wordt ook in Noord-

Amerika gevonden. H aller zegt, dat een

dergelyk,met gebaarde Scheedjes, in de Khyn

voorkomt, zynde door zyn Ed. ook omftrecks

Bern, in Switzerland, waargenomen (f).

Hoe zeer ook de befchrecvene Soorten vaa

Paardeftaart oogfchynlyk verfchillen, zouden

echter de veranderingen , daar in geduurig

voorkomende , byna doen denken , of niet de

Grond en Groeiplaats gelegenheid gaf totVer-

fcheidenheden van eene zelfde Plant, die voor

Soorten gehouden zyn. Immers, ik heb dit

dikwils gedagt ten opzigt van de vier'eerfte

Soor- .

, Equi

Sloan. ^am. Cat. p.

et) Equifetum Caule ful

atis. N. 1678. Eawif, nudu
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Soorten, en Dodtor ScopoLr vondt de on
j^^J^^^

derfcheiding zo duifter , dat hy maar twee als i j.

Soorten voorftelde^ de eene met een Gladde

de andere met een Gefleufde Steng , waar hy Paarde

de anderen, als Verfcheidenheden , aan ondery^^'""''

fchikte (*). Inderdaad deeze Planten verdien-

den , ten dien opzigte , wel nader onder-

zoek.

O N O c L E A. Welk- Varen,

Deezen Geflagtnaam geeft LiwNiEDs aan

een Gewas , welks Kenmerken zyn , een twee-

zydige Aair en vyfkleppige deden van Vriigt-

maaking. Behalve de cene Soort, tot welke

dezelven behoorden , is een nieuwe daar by

gekomen: zo dat zyn Ed. daar van thans twee

Soorten opgeeft, hier volgende.

(O Welk -Varen met gevind Loof^ dat aan j.

de tippen eenigermaate getakt is.
smfibüi^

Van Gevoelig.'

C) Flora Carmotica i ijz.

CO Onodea Frondibus pinnatis , Apice fubramofis. «S^y?.

iVfl» Feg. XIII. N. 1170. Angiopieris. MicH. Gen. 29.

Osmunda Frondibus pinnatis &c. H. Cliff. ^ji. GroI-
Virg. 196, II. 163. Filix Mariana Osmund» facie , R:i-

cemifera. Pluk. Mam. go. T. 404 f. 2. Polypod nm
Virg. majus, Osmund* fp.cie , tentirius Müris Hijt.

III. p. .<563- S. 14. T. 2. f. 10. Filix Indica Polypodii

facie. ftlENTz. Pug. 6. T, 10. Filix Indica Osmund* fa-

cie. Bod. Stap, 320. P^^ypodium fenfibile. Ml'Nt, Hijl,

H. DiEt, XIV. Stuk.
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Avoiku ouds is reeds deeze Plant , onder den

Hoiró-
^^^^ Virginifch of Gevoelig Boomvaren ^

STUK. bekend. Baüh i nus maakt 'er gewag van ,

y^m^'
'^^^^^ ï^^2Lm van GevoeJig Kruid mei Loof

van Boomvaren, Sedert is het onaer de Boom--

varens of Varens geteld geweest; gelyk Mün-
TiNG daar van getuigt , „ dat het een PlanC

„ is van eene verwonderens waardige natuur

,

3, zodanig , dat , wanneer iemand een der Bla^.

den tusfchen de Vingers drukt , hetzelve

5, des anderen daags geheel verwelkt en ver-

„ dort: weshalve incn het met regt,zegthy,

„ GevoeJig Bomvaten mag heeten. Ja al het

„ Loof famendrukkende zal de geheele Plant

„ verdorren ; doch de Wortel geeft weder

5, nieuwe Bladen uit: al gebeurde dit driemaal

3, in een Zomer.*' Dewyl het de Vrugtmaa-»

leende deelen Troswyze vergaderd heeft, zo

heeft onze Ridder het tot de Omunda be-

trokken gehad ; doch , fchoon 'er een Plant

van was in de CUfFortfe Tuin , die Gevoelig-

heid, zo 't fchynt, niet ondervonden ^ Mi«
CHELius noemde het, wegens de groote

Vatachtige hokjes , in de Vrugt- of Bloem»

tros, Angiopteris. LiNN^üs heeft het eia-

delyk» ik weet niet om weike reden, Onodea

gedoopt, MoRisoN befchry ft het aldus.

üit Wortels van een Vinger dik,die Knoo-

j, pig zyn , met fci.eeve Spruchtels en Veze-

j, len , komen Bladen voort, die, nog te-

3, <3eT zynde of eerst üitfpruitende , omge*

„ kruid
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kruid verfchynen , zynde bekleed met eene
^^^i'^.

„ bruine Wolligheid, welke *er afgaat en ver-

5, dwynt. Vervolgens breiden de Bladen zigjTUK.°'^°*

breeder en grooter uit , dan de andere Boom- iVeik-

g. varens , zynde dun , bleek groen en glad

met taamclyk breede Kwabben of Vinnen,

op de kanten uitgefneeden en zo teder, dat

zy op de rainfte famendrukking of aanraa-

„ king verwelken. De Bladen vergaan by 't

aankomen van den Winter en fchieten

's Voorjaars weder uit."

In de £uropifche Tuinen heeft men, tot

rog toe , zo 't fchynt, de Vrugtmaaking of

Vrugtmaakende deelen niet kunnen waarnee-

men , vnn dit zonderlinge Gewas , dat ook in

Oostindie groeit f*;.

(2) Welk - Varen met duhheld- gevind Frugt- IL^^^

maakend Lo9f; de dekzeltjes dmkïeppig, Poiypod^

Ia de Kloven der hoogfte Rotfen van den^^'^^^*^^*

Tafelberg aan de Kaap is dit door den Heer

KoENiG groeijende gevonden, en aldus be-

fchreeven. Het heeft een Draadachtige ,

glanzige, kruipende, ros fe, wortelende Steng.

Het

O Crescit ia utraque IndiJl. N. L, Burmannus. FI.

(2) Onodea Frondibus bipinnatis FruftificaiUibus , o-

perculis tnvalvibus. J^Ja../, j». 306.

c 4
U. Dni, XIV. Siut.
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Afpeil
famengefteld; de Blaadjes tweev

11.
'

vinnig gepaard, uitgebreid: de Vinnetjes l>y-
^HooFD-

tweevinnig, ver afflandig, liniaal, tot aan

Welk- de Rib verdeeld , ftompachtig : de Vrugtmaa-
Varen,

^ gelyk in het Boomvaren , naar den

voet der Tandjes zydelings , yl , platachtig ,

gedekt met_^^een driekleppigen Kolk of drie-

dcelig Vlies-, dat uit het middelpunt naar

den voet verdeeld is.

Voorts merkt Ltnn.^us aan: „ dat de

ronde Vrugtmaakingen , gedekt met eea

Vliezig dckzel , 't welk driekleppig is en

een vasten rand hacfc, veeleer dit Geflagt,

„ dan eenig ander der opgegevenen, fchynt

„ aan te duiden : hoewel de andere Soort

5, Trosachtige Vrugtmaakingen heeft." Maar
dus verdwynt het Geflagts -Kenmerk , in een

tweczydige Aair beftaande , grootendeqls.

Ophioglossum. Adders -Tong*

Van ouds was reeds deeze Griekfche be-

naaming in gebruik , voor een Geflagt van

Planten , welker Vrugtmaakingen vergaard

zyn, in de gedaante van een Adders* Tong.

Volgens onzen Ridder belhun dczclvcn in

een gewrichte twcezydige Aair, wier Leed-

jes overdwars gaapen. De volgende Soortea

sjyn daar van waargenomen.





DE Haairplanteh, 4t

co Adders - Tong met Eyrond Loof.
^^^^^^

Door geheel Europa komt deeze Soort Hoofd-

voor, op vogtige Zandige Bolchvelden

en by ons in de Duin - Valeijen , als ook in OpMoghs^

broekige Landen , by Zutphen en Zwol. Zy^J^^^^^'"

groeit insgelyks in Ooftindie, volgens Rum- Gemeen.

PHTUs, en volgens Clayton inVirginie(*).

Men noemtze Adders Tong of Nater-Tongy

in 't Franfch Langue de Serpent ^ wegens het

Tongetje , dat uit . het Blad voorkomt , en

Benophyllum , dat zo veel zegt als Umfolium

of Lenblad : ook wel Speerkmid. Het heeft

een onkcld Steeltje, van een Handbreed hoog,

dat regt opwaards uitloopt in een puntig Ey-

rond of Lancetvormig Bkd , waar van het

Steeltje als omvangen wordt. Dit Blad is

on geribd en zonder naad : weshalve, moog-

lyk, de Franfchen dit Kruidje Herbe fam cou-

ture heeten. Uit deszelfs boezem fchiet me-

de

rO Ophiogtosftim Fronde ovata. StjJÏ. Nal. Feg. XIII.

Gen. 1171. Gokt. Belg. 11. 276. Burm Fl. Ind. p. 227.

Fl. Suec, 839 , 832. Dalib. Par. 309. Ophioglosfum Fo-
lio ovato, Spica diftichl H. CUff. 472. Oph. vulgatum.

C. B. Pin* 354- Plum. FiU XXXV l- T. B- f. 5- Oi.hio-

glosfiim C. B. Piu. 364. DoD. Pempt. 139. Lob. Fc. Sog.

lio. C. B. Pin', ^i,. Prodr. 150. Orhioglosfum f. Ennea-

phyllum. Lob. Hift, 471. Rumph. Amb. \\, y>. 152. T.

68. f. 2.

O Ophioglosfum , Radice repente, Gron. Firg, II. 464.

C5
II. Deel. XiV. Stuk,
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vn. de regt opwaaids een dun Steeltje, dat aan 't

^^f'''- end zig als een Tongetje verbreedt en ver-

Hoorn- dikt, beftaande wederzyds uit zekere Hok.

*^t/fK^-ics, die, open gaande, een fyn Stof uitwer-

lottS' pen , laatende dan dit Tongetje in eene Zaags-

wyze gedaante over. Het komt in April of

Mey uit den Grond , en blyft naauwlyks zes

weeken frifch. In Oostindie komt het veel

op vlakke drooge Velden voor, zo Kum-
PBiüs aanmerkt, inzonderheid na de afbran-

ding van het Snygras , wanneer 'er Regen op

volgt. Het heeft aldaar fomtyds kruipende

Wortels , gelyk het Boomvaren. Anders

komt het met hec Europifehe overeen.

De Smaak van dit Plantje is lymerig en

zoetachtig -.weshalve men het voor een Wond-
middel gehouden heeft. Inwendig is het, tot

een Vierdcloots daags , tegen Breuken aan-

gepreezen geweest. Men heeft het L^mcea

Chrifii genoemd , en mooglyk is daar van wel

de ingebeelde kragt , tegen Toveryën , af-

komftig.

Van dit Europifehe Adders -Tong zyn eeni-

ge Verfcheidenheden. Het komt kleiner

voor, met een rondachtig, als ook met een

hoekig Blad , en het Tongetje is niet alleen

twee en drievoudig , gelyk Mentzel de-

zelven uit het Brandenburgfe afbeeldt , maar
valt in Engeland drie , vier en zesdubbeld

,

zo Lob EL aanmerkt. Somtyds vindt men
het, in zyn geheel , naauvrlyks twee Dui-

men hoog.
(j2,)
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(2) Adders - l ong met Lancetvormig Laaf, VIL
Afdeei^

De fmalbladigheidonderfcheidt deeze Soort, Hoon»,

die zeer klein is en in Portugal gevonden""^^^

wordt. Ophiogi^.,

(3) Adders- Tong met Hartvormig Lof.

De Netvormigheid van het geweefzel
j^Jj^f^

Bladen geeft den bynaam aan deeze , die naar/;/«/.

het gemeène Adders -Tong veel gelykt j^jg/

groeijende in Zuid- Amerika,

(4) Adders - Tong met ^indeeJig Loof,

ZeiioHÜ

Onder de Ceylonfche Planten is deeze door2gy,^^jj,j^

den Heer Thunberg verzameld, welke Plaat

wegens de figuur der Vrugtmaakingcn en ge-^/JJ'g,

te alszins tot dit Geflagt behoort, terwylook

de Aair tweezydig is. Ik geef daar van de

Afbeelding in Rg, i , op Plaat XCIV : van

het Blad , naamelyk , 't welk cok een zeer

fraay Netswys' Geweefzel heeft en weder-

zyds Vindeelig ingefneeden is, hebbende, aan

den

CO Ophiogtosfum Fronde Lanceolati. Sysi. Nai.

Ophiogl. pumilum Antumnale. Grisl. Lufiu Ophiogl.

anguftif. minimum. Barr. ^ar. 1280. T. asa.f. 2.

(3) Ophiogtosfum Fronde Cordata. Sp. Plant. 4. Ophiog!.

Cord. & reticulatum. Plum. FU. 141. T. 164. Ophio-

glosf, vulgari facie. Pet. Fit. 179. T. 10. f- 4.

C4) OphUghsfum Fronde Pinnatiüdl. Miixu

II, D«iH xiy. stwK<
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vn. den Voet , twee afgezonderde , fcheef geoor-

^^i^^ tle Vinblaadjes, en afzonderlyk is gefteeld: ter-

sSs^^^ wyl de Vrugtmaaking zig op een dunner Steel-

j^dden-ije 1 van omtrent negen Duimen of een Span

langte , vertoont- Het is een Aair van twee

Duimen , die wederzyds , aan den Voet , ook

een klein Aairtje heeft, even als 't Blad zyne

Vinnetjes. De Aairtjcs zyn bezet met me-

nigvuldige Korreltjes , gelyk in 't volgende

Geflagt,

. V. {s) kdi^ets 'Tong met gepalmd Loofj aan den

fimfaL' Foet Aairdraagende^

Gepalmd;
j^j^. Amerikaanfche heeft de Bladen als een

Handpalm verdeeld of Vingerachtig , cn de
Vrugtmaakingen komen uit derzelver Voet
voort, zo Plu MI ER vertoont.

VI. (6) Adders • Tong met een hogttge hoekige

^voetuch
^^^^ Foetacitttg Loof,

tig."''

''''
'

Men moet hier niet denken om eens Meu-
fchen maar om een Vogelen , en misfchien

naait een Eenden -Poots Voet of dergelyken.

Op

(5j Ojihiogtosfuut Frcnde PalmatS, bafi Spicifera. Sp.
Ttmt. N. 5 Ophiogl. Palraatum. Plum. FH. J39. T. 163,
Pet. FiL 178. T. II. f. 2.

C6) 0/. hiogtosf»m Cnüle acxuofo angulofo , FrondePe-
data B. RM. Fi. Ind. p. 2^7. lafa. 66. U i- filix fcan-
deiis Fol. tripartitis. Pryon,
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Op Java was dit door den Heer Pryon VIT.

waargenomen , die het klimmend Varen noem-

de , met driedeelige Bladen. Onze Hoogleeraar
s^JJJ'^"'

N. L. BöRMANNüs maakte 'er een nieuwe Adders-

Soort van, met gedagte bepaaling. Ifc heb,^'"'^'

het gene de Heer Th on berg op Java, rond-

om Samarang, verzameld heeft , welks Bladen

gepaard cn ,
juist gclyk in het afgebeelde

Takje van den eerllgemelden , onder drie-,

boven vierdeelig of vierkwabbig zyn ; maar

dieper, tot aan het Steeltje toe, verdeeld, ea
op de vlakte met evenwydige, van de Rib

fchuins aflooppndc Streepjes ; fmaller en wel

vyf Duimen lang geflipt.

(7) Adders - Tong met Liniaal^ zeer lang^ vit,

onverdeeld Loof, Ojhiogks-

/^/"»-

Een Bygewas der Boomen in Oostindie, datNeerhan*

veel naar het Hertstonge gelykt, uit Blade-^^"^
'

ren beftaande , welke drie , vier of vyf Voe-
ten lang zyn, ruim een Duim breed, dikach-

tig , doch flap , glad en groen. Twee of drie

zulke Bladen groeijen uit éénen Wortel, die

in de Schors der Boomen zit. Sommigen dee-

zer Bladen zyn, aan 't end, in Lappen ver-

deeld;

(7j) Ophioghsfnm Frotidibus Linearibus longisfimis in-

divifis. Sp. Plaut. 3. BuRM. Fl Ind. 227, Scolopendiia

majon RüMFU. ^m*, VI. p. 84. T. 3?. 3-

fj, DïEi. XIV. Stvk.
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VII. deeld; doch demeeflen geeven^ omtrent eert

^u!" ^^^^ Wortel af, uit het midden een
Hoorn- Steekje , dat een Aair draagt, wel gelykende

"^Jdders- ^3^^ hnge Peper , maar platter en op
^o»8' de zyden byna gelyk die van het geWoone

Adders -Tong geftreept en kartehg, fomtyds

een Vinger, fomtyds een Voet lang. In *t

Maleits noemt men het Daun rambu^ dat is

Haairig Blad. Meest komt het aaü de Sagu-

cer-, doch ook aan andere wilde Bofchboo-

VI II. (8) Adders -Tong met emhagtige ronde Steng

en gepaard Vinhladig T.oofy de Blaadjet

wederzyds Aairdraagende,

S^ixciv. Van dit klimmend Gewas , dat zo wel in

vVest- als in Ooftindie groeit, zyn verfcheide

Afbeeldingen aan 't licht gegeven , die het in

zeer verfchillende gedaante voordellen. By-

zonder fraay is de Vertooning van het Brafi-

liaanfche , by B u e y n , door Mo r i s o N over-

genomen, welke duidelyk doet aien, hoe de

VtUgC

(8^ Ophioglosfim Caule flexuofo tereti ; Frond. conjug»

l?mnat)s; Foliolis uttinque Spiciferis. Sp. Plant. N. 6.

//. Cltjf. 473, F/. Zeijt 374. Bürm. Fl. lud. p, 327. Fi-

lix fcandens pulchra Brafiliana. Brkyn Cmt 185. T 96.

Pet. T. 64. f. II, Lonchitis fcandens Brafiliana. Mor*
Ht/t. 111. p. 568. S. 14. T. 3.f. 15. Adianthum volubi-

Ie minus. Rumph. j9mb. V J. p. 75 7-32, f. 2 , s-IftrH

ysüU -panna, ffm, Mêi. XII. f. 65. T. 33»
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Vrugtmaakingen wederzyds als Aairtjes fprui- yJoku
ten uit de kcincen der Bladen. Dit heeft Rum- ^ n.

PHiüs flegts in één Blad, Fig. 3 , aangewee- tr£'^'
zen: tery>ry\ Fig. a een endelings Takje voor. Adders-

Helt i met eenvoudige Blaadjes. Dat dit dus
^""^^

zy , ontdek ik in een Tak van zulk Gewas ,

wel diie Voeten lang, op Java rondom Sama-

rang door den Heer Th u w b e n « verzameld

,

alwaar de Bladen naar 't end toe dus Kiyfach*

tig, byna driekantig ; de laager Bladen Lan-

cetvormig en aan den Voet wederzyds ge-oord

zyn, of ook wel tweevoudig verdeeld. Vau
de Vrugtmaakingen komt aan deezenTak niets

voor ; maar ik heb dezelven zeer blykbaar

aan fommigc Blaadjes van een anderen van

Ceylon , die wederom het Loof wat verfchil.

lende heeft , doch zodanig dat het aan de op.

gegevene bepaaling van LiNNyEus eeniger-

maate voldoet. Mooglyk zal dit de Verfchei-

denheid zyn daar de HeerBuRM annü s van
fpreekt , met Hartvormige Blaadjes en korter

Aairtjes. De Afbeelding van zulk een Vin*

draagend ge-aaird Blad geef ik in Fig. £, op
Plaat XCIV, van een zodanig Gewas in Japan
verzameld , 't welk zelfs de onvrugtbaaré

Blaadjes ingefneeden heeft.

Li NNiEüs merkt aan , dat de Vinnen in

deeze Soort Hartvormig gepiekt, of Piekswys'

Lancetvormig zyn : de Bladdeelen niet tegen-

over elkander , maar famengevoegd zittende

11. D«B*. XIV. SxfK. j
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Vil. aan de knobbeltjes der Takjes. Zulks is blyk*

Afdeel,
jjj^gj. gezegde Exemplaaren.

*^"ix
Adders» Tong mef een hogtlge hoekige

Ophïo- Sieng en tweebladig Loofy de Finnen drie»

$xmfmt: ^^^^^'S g^P^^^nid,

Bogtig.

Tot dceze Soort heeft de Ridder t'huis ge-

bragt, het Groote Slingerende Fenus - Haair

RoMPHiTJs, dat op de drie- en-dertigfte

Plaat i5 afgebeeld; terwyl de twee- en -dertig*

fte door hem aangehaald wordt. Op deeze

vindtmen niets , dat met de befchry ving ftrooktï

terwyl ook dezelve niet overeetikomt met de

bepaaling: alzo dat Venus-Haair ronde fin-

gerende Steelen heeft. Het Loof aangaande,

dit wordt niet duidelyk befchreeven , en is

ook veranderlyk ; doch fchynt door de Ge-
vingerde Bladen meest van de voorgaande Soort

te verfchillen, die foratyds maar in tweeën of

drieën, fomtyds meervoudig zyn verdeeld. Dus
acht menze met het Klimmend Faren van Slo-

ANE, op Jamaika groeijende, met de Bladen

in lange , fmalle , niet gekartelde Vinnen ge-

fpleeten , overcenkomftig ; 't welk taamelyk

met dat Vrouwen -Haair van Rumphius
ftrookt:

(9) Ophioghsfum Caule Hexuofo angulato , Frond. di-

i'liyllis, Pinnis trifido - palmatis. Sp. Pla»t. N. 7. FL
2eyl' 375. BüRM. Fl. Ind. p. 227. Adtanthum volubila
majus. RuMPH, Ané. VI. p. 75. T. 3j. VaUi - Panna.
flo/-*.;j/«/.Xil,p. 63. T. 3?.
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ftroolit: doch zyne Afbeelding fchynt veeleer vii.

het voor befchreeveDe Voetachiige aan te wy- ^"^^^^^

zen. De Heer N. L. Bürjmajnnus heeft daar Hoofd-

van een nieuwe Soort gemaakt (*).
""^

(10) Adders -Tong met overhoelfe Finnen^ X.

die zeer lang
, fmal en [pus zyju gi^/llm

Op 'c Gebergte, bezuiden Batavin, is hetg','^j'^"^j^[^_

Gewas , daar ik in Flg. 3 de Afbeelding van^ig.^^^^^

geef , gevonden. Dit fchynt een nieuwe 'fig. 3/
Söon te zyo- v*a Adders -Tong; alzo de

Vinbladen niet mrf de twee batden overeen-

korncn. De Steng of Bbddcel vertoont zig

bo.L!;tig en ecni.:;crmaate hoeki;^ , zyndc over-

hoeks , rriet tegen over elkander, bezet met

Bladen van vier Duimen langte, die veelal zeer

fmal cn fpits uitloopen , op zyde als Zaagtan-

dig ingefnecden door een menigte ronde Aair-

tjes van Stuifmeel of Stofknopjes , welke

,

als het Stof daar af is , een Gaatje overlaaten.

Voorts is dit Gewas niet ruig of gehaaird,

glad
, groenachtig van Kleur.

OsMONDA. Tros-Varen»

. Dit Geflagt van Planten heeft eene getros-

te

(*) Oi-hioglosfam Civciiuiatum. Fl. Ind. p. 228.

fio) Opl.iogMsfnm Caule flexnofo, Piniiis iUternis acu-

U^rimis praeiongis, aaguftis. Mihi.

D
11. D£EU XIV. SlBH,
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VÏV tè of Trosachtige Takkige Aöir , zo Lin-
ATmiu ^jg^^s aanmerkt, met Kogelronde Vrugtmaa*

Hoofd- Jcingcn. In fommige Soorten van hetzelve zit

'^TV^f-
Bloemftecl op de Steng aan den voet van'

i'aren, 't Loof; in fommigcn komen de Bloemfteelen

liaakt uit den Wortel voort; in anderen draagt

het Loof zelf de Vrugtmaakende deelen. Dit

maakt drie Afdeelingen, als voJgt, -

I. Met de Bloemfteel op de Steng.

1. (i) 1'i-os- Varen met een enhcldcn Bloemfteel',

^Z^^mica.
gekranst , L/mcctvdrmig mver.

CeylonfchV deeld.

Op Ceylon en Amboina groeit , volgens

LiNN/Büs, dit Tros - Varen waar toe zya

Ed. betrokken heeft het ingefmeden Slangen-

iong van R u m p h i u s , dat , wat het Loof

aangaat , veel naar het Voetachtige of Ge-

palmde gelykt. 't Is een Plant die een Voet

(of Ellc hoog groeit, ea Bladei? heeft in twaalf

Slippen verdeeld, CJit het midden, der Bladen

fchict een Aairdraagend Steeltje. De Wortels

gelyken oaar die van 't Boomvaren. Het is,

zegt hy, een fierlyke Plantin de PJoven. De
• Bla*

. (O Osmmda Scapo Caulino folitario , Frondibiis ver-

{killatis , "p.urc90!atW inaivifis. S^IU Nau Vcg, y^WV

Gen. 11-:. S'p. t. Fl. Ze^l. N. 373. Borm. FL Ind, p.

Ophioslosfiim latiiiiatum. Romph. .rf»/*. VI. 153»



Bladen en Steelen worden tot Moes gebruikt

eh de jonge Scheuten als Aspergies gekookt

en gegeten.
^

(2) Tros - Varen met een eMdcn Bkcwjieel

en enkelê gevind Black

Vry algemeen komt dit Kruidje, dat men,'

naar den Latynfchen naam Lunaria , in 'c

Franfch Lunaire , in 'c Hollar^dfch Maankruid-,

noemt , .op ^Wge Bergachtige Velden door

geheel Europa voor. Ey ons vindt men 't

,

hier cn daar, iu de Duin- \ c!:üo: , in Enge-

land op de Heuvels by Grccnwich cn aan de

Theems^ zegt Lob el. Het wordt dus ge-

noemd wegens zyne halfmaansvvyze Blaadjes,

die als Vinnen aan een Steekje liaan , hec

eenigfte Blad uitraaakende , 't w^lk aan zyn

voel een Steekje uitgeeft , dat een Trosachti-

ge Aair draagt» Dus groeit het fomtyds een

Hand.

la fuiïtaria. Gort. Btlg. 1 1. p. 277. FL. Snee. 842 , 933.

Dalib. F». 309. H. Cliff. A7^.. Fl, Upp, 389. Lunaria

Raceinofa minor & vulgaris C. B. Pitt- 354. Liinaiia

minor. Cam. Epit» 643. Lunaria. Dod. Ptnipt. 139. Unu
Tc. 107. ^. Lunari i Racemofa rnmofa major C B.

Pi», 355. Lunan.x? nuVn- iVecies. Cam. A>/.
644.^3^

1S3. T.93. i. Lunaria minor Rutaceo folio. C. B. Fm.

Epimediam. Col. Fhijtob. p. 65. I. jj.

D a
II. Deïi. XIV. Sna.
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VTL Handbreed of een Span hoog; maar het blyfc
AïDEat.

^^^^ ^^^^ j^j^.^
^ hoogte van een of

stok'''""
"^^^^ Duimen. In Engeland is eene verande-

Tr'os. ring gevonden met meer Bladen dan éón , wel-
r^rm. Camerariits afbeeldt. Ook komt het

op de Gebergten , aan de Grenzen van Poolen

en Pruisfen, zeer klein voor met diep inge-

kerfde Blaadjes, als die van 't Vrouwen - Haair

of Moederkruid ; hoedanig door Breyn in

Plaat vertoond wordt. Het is insgelyks met-

Blaadjes als van VVynruit gevonden , en ia

veele andere geftaken, gelyk men negen Ver-

fcheidenheden , daar van, dóór BuxbAum
verzameld, in Afbeelding vindt (*).

Dit Maankruid is eenigszins famentrekkende

'

en wordt als een Wondmiddel, of ook tegens

de Breuken der Kinderen, gepreezen. Binnen-

den voet van den Steel , wanneer die in 'f

'

Voorjaar uitgefchooten is , openbaart zig de''

Plant van 't aanflaande Jaar, in alle zyne dee-*-

le!>, een Jaar voor uit, in volkomenheid , dui-'.

delyker dan in de Ilepatica of Daphne» zegt-

Ll NN/EUS (t).

111. (3) Tros -Varen met een cvhhkn Bkenijieelt]

^Vi^gi^t Lo^meervoudig FinbhaUg. In'j

Virgi-

(3) Oxmunda Scavo Crinüno folitnrio, Fronde fiipra*

dccompofita. i>. Plant. N. 3. Grot». Fng. 196.II.164.

Osmiinda Aspliodeli radice. Plum, Fit. 136, T. 159*

P*T. ^7A 168. T, 9. 1 z.
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In Noord -Amerika , en in 't byzonder in vri.

Virginie, groeit deeze, die Wortels als der ^^^^^^

AfFodillen heeft , welke tegen de uitwerkin- ^t^otd-

gen van den Beet der Rattlflangen , a\s een'™^^^_

Geneesmiddel, in gebruik zuHen zyn ; alzo^«/-^«.

de Plant, van de Engelfchen , RateJ/Jang-Wor-

iel Varen geheten wordt , Bladen hebbende ,

welke naar die van Moederkruid gelyken.

(4) Tros -Varen meteen dubhekn Bhemfleel^ iv.

Bladen Snipperachtig gevind heeft ; zo dat

zy naar die van het Kruid, dat men Hertscong

noemt, eenig^zins zweemen. Zy zjn Lan-

cetvormig, zeer fyn getand.

\ (5) Tros - Varen met een dubbelen Bloemjieel, v.

die ruig is , en gevind Loof, ^^'7^

f4) Osmimda Scapis Caulinis gemmïs , Fronde pinna-

ta, Caule \xv\. Sp. Plant. N. 4. Osm. Lanceo ata &
fubtil. ferrata. Plum- Fil. 133. T. 156. Osmunda Race-

mifera , Phyllitidis folio, vix crenato. Pet. Fil, 163. T,

8. f. 15.

(5) Osmuuda Scapis Caul. geminis , Fronde pinnata .

Caule hirto, Sp, FUnt. N. 5- Osraunda hirfuta Lonclii-

tidis folio. Pluim. Fd. 114. T. 157 Lunaria elutiorAmer.

hlrfuta, Pinn. Lonchit. integris, dui>lid Spicü. Mor.
Hijt, 111. p. 596. Lonchitis hirlUta floiida. Plum. ^mer.

In Zuid-Amcrika komt dcezc voor, diede^

^ie glad is , /iet Loofgevma,

T. 26.

Dazt. XIV. Stok.
D 3
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VII. Deeze , op Marteniqiie gevonden , geeft

Udeïl.
yjj. ééneu Wortel vyf of zes Steelen , vai^

Hoofd- een Voet lang , die met een bruine ïlauirig-.

^^Tros-i
^^'^ bekleed zyn , en opwaards bezet met

Varei:/ geviudc BUideii , welke ieder twee Eloem-

Uceajes uitgeevcn , meteen PieramidaalI>loera-

trüsje van twee Duim langte.

V K (6) 1>os - Varen mei een duhhchïen Bloemfledy

Hn^ti'L
^ duhkeld gevinde IVoU'ige Bladen.

Koig-
Wadig, Deeze groeit op Rotfcn in Zuid- Amerika

zege I - 1 w N .
• i ' :^ D c vermaarde S l o a n E

heeft het Ccwasa aan den Oever van Rio Co-

btecp latnaika, beneden de Stad St. Jago de

la Vega, op een Rots groeijendc gevonden.

Dit zal de reden d^r bepaaling van die Groei-^

plaats zyn.

Yl} (7) Tros - Varen met em duhhdden Biocmftecly

^i^iaml m meervoudig verdeeld Loof,

Op

Q) Osmunda Sc,

dccompolUa. Sp. 1

Plum. Fil, ü:
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Op de Rotfen der Eilanden Dominika en

Jamaika komt deeze, volgens den Ridder voor.

Zy groeit by en onder de voorgaande , zyn-g-

de door Pater Plümiek op Dominika waar-

genomen, 't Gewas is omtrent anderhalf Voet ^

hoog . en gelykt zeer naar het zwarte Vrou-

wenhaair , maar verfchilt van hetzelve door

zyne Trosachtig geaairde Vrugtmaakingen.

Hierom was het ook Bheijend Steenig Froiu

ii'onhanir door Plu mier getytcld.

II. Met naakte BlociTi:lr^?.!c:! , hir ccn

Wortel fpruitend .

en gekranjit) JtqsJcS ;

vèréieeld.

V^xgcns de gekranste Trosjes voert dceze

Soort, die, gelyk de volgende, in Zuid-

Amerika of ia de Westindien groeit , den

bynaam.

(9) Tros-

il. Dbkl. XIV. SruK.
^
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Cerviw.

VIT. (9) Tros. Varen mei een gewortclden Blocihi^
AiTOKL.

y^^^^. j^^^ Loofgevind; de Finblaadjes o}>

HooBDr verdeeld,
STUK.

Het Loof van deeze wordt by dat der

Hertstonge vergeleeken , even als dat van de
viiuiig. Vierde Soort , doch dit is vreemd , indicQ

men 'er de gemeene Lingua Ccrvina door ver»

ftaat, maar, men vindt Soorten van Hertston-

ge met veeldeelige , gefnippcrdc , of zelfs gc^

vinde Bladen
;

gclyk die tweede van Da le-

CH A ivr V , door T o u r n e f o r t afg^^beeld

welke naar het Loof van Tros - Varen byzon-

der zweemt, volgens Ba oh in os,

X.- (10) Tros -Varen met een gewortelden Bloeuu

tf!^"""" fieel ; het Loof gevind ; de Vinnm Fiui^
Dubbel- jf-ysf? ingekerfd,

vinnig.

Door die inkerving der Vinbladen is deeze
Soort genoegzaam van de voorgaande ondef
fcheiden. Ook blykt het , dat tot dezelve niefi

be-

(9) Osmunda Scapo Radictito , Fronde pinnatS , Pin-

uis integerniiiis. Sp. Plant. N. 9. Usm. Lingu» Cen-ina?

foüo. Plum- F,t. ^12. T. 154- Osm. RacL'mifera, Phyl-
Utidis fohü. Pet Fa 162. T. 8. f, 3.O Lingua Cervina foliis Coftse innascentibus. Injl. R,
Berb. Tab. 331. ]. B, Hift. JU. p. ^3,. Dacech. Lugi.

Oo; Osmimda Scapo radicato . Fronde pinnata , Pinni$
pinnatifidis. ^p. Plant. N. 10. Oswundti latis Crenis in^^
fH. Plww. FU, Z32. X. 155.
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behooren kan, dat fraaijc Tros -Varen, 't

welk de Ilejr Thunceko in Japan heeft ''h*'"

waargenomen, hier in Fig. i, op FLuc XCV,^^|'^*^J^'''^"

uit myiiC Verzameling naar 't Iccvcn afge- f,,„^

beeld.
^

Hetzelve heeft den Bloemüecl van het T.oof ' v ^•

afgezonderd, 't wclkdubbeid gevind is: \\a \ \\
'

T.*

in de eerfle plaats heeft het Dlad een gladJen *•

ronden Steel ,
paarswyzc of tegenover elkan-

der bezet met andere dergelyke Steeltjes, en

dcczc, op dc zclfuf mnnicr, met nauwlyks

als aan Kisten , zydelings en uit den top voort-

komen; 't welk tevens een aanmcrkclyke by-

zonderheid in dit Geflagt uitmaakt.

( 1 1 ) Tros - Varen met een gcuwtelden ge^ XT.

pluimden BkcmJLcl'y het Loof meervoudig F!il'*!;iji^J

'""'"^
' kervel-

Het Blad van dcezc Soort, die zo wei als

nida Cicmje folio. .Ffr,
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!i. de voorgaande in Zuid - Amerika of in de

Westindiën groeit, is zodanig in gefneeden,

dat het door Pei iver by 'c Loof van Döl-

Ie Kervel vergeleeken wordt. Het Loof is

viermaal ovcriiocks gevind, met eenen naak»

ten Bloemfteel, de Steeltjes ovtrhoeks, met

overhoeks geplaatfte Bloem • Aairtjes, volgens

't gene zig in de ClifFortfe Tuin bevondt. Hier

is door den Ridder bygevoegd, dat het in de

Bosfchen van 't Eiland Dominika zeldzaam

HL Het Loüf zelf de Vrugtmaakendc

deelen öfaageude,

XII. (12) Tros -Varen met dubbeld gevind Looft

^ega/if'' Tip Trosdraagend.

Decze Soort heeft allereerst den naam ge-

fu) Os/muda Fïondihvis blpinnatis, apico Racemife-

ris. Gort, Belg U. p. 277. Osm. Scapo paniculato

polyi hvllo. Oed. Datt. 217. Fl. Suec. 840, 933. Dalib.

Par 308. Cliff. 472. Osm Regalis f. Filix Hori ia.

Plum. Fit, 35. T B f. 4. Filix Ramofa non dentata flo-

rkia. C. ^^.Pi:'.. 357. Osmunda vuig. & paluftris. Tournf.
L>ll. R. Hem, j,. 5^7. Osmunda, Filix florida, Fii«x la-

tifolia Cordi. Lob. Ic, 813. Kruidb, 992. Filix paiuftris.

Bod, Ftmpu 473. Kruidb, 759. Filix florida f. Os-

munda Regalis, Fol. alternis , furculis Seminiferis. Grom.
Vtrp,. 123. Filix non dentata florida. Plük. Atm. 156- T.

18) f 4. J-üix Hu<!yicesf. Floridiina major VirgUiiiinii»

Mor HtjL 111. p, 593,
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voerd van Osmunda', mooglyk wegens ''t zui •

^jjJJJ-
veren van dan Mond in Gorgeldranken. Want, u.

'

hoewel dat gebruik van dit Kruid niet gemeld s^u'S^*"

wordt , is het nogthans , als van een famen- Tros.

trekkende cn Wondheelende hoedanigheid,^™*

zodanig aangepreezen , dat men het zelfs

Komngfyk genoemd heeft , zegt Lob el
wegens zyne uitmuntende kragten. By Do-
don ^us wordt het flegts Groot of V\ild

Varen, anders fFaUr f 'aren , getytdd. Het

komt, in ons Land, veel aan donkere vogtige

kanten der Slootcn , in Gelderland , Vriesland

en Groningen , inccr dan in Hollnnd , voor.

Het groeit ook xccl in i^c-lclr-icn van Poi-

tiers, en is in den Ellaz , tusichen Wimme-

nauen Ingweiler, op vogtige Stccnige plaat-

fcn , zeer gemeen , doch komt aldaar niet

voor in vette Mocrasfige Gronden. In de

Zuidclykc deelen van Europa is het zeldzaam;

'doch in de Noordelyke , gclyk in Sweedcn ,

wordt het op verfcheldc , zelfs Bergagtige

plaatfen ,
gevonden. In Switzerland, zegtHAL-

LER, is het nog niet ontdekt

Uit Wortels, die een Schubbigen bol met

veele Vezels maaken , komen Stcelen van een

Elle of drie Voeten hoog (fj, welke op zyde

paars-

er;) HeliJ. inchojf. Tom. 111. r- 6-

Cf) Van tv/ee Ciibiten zegt Lobel. Mortson A reekt

van Cauies bicubitaUs et éd Hominis aiüiudimii asfur-

«, DSBL. XIV. Stuk,
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Afdeel P^^^swyze bczet zyn met Vleugelachtige Bla-

HooFD ' S^^^'^ ^'^ Varen
, doch niet

;tuT/°" ingefneeden ,
geknrteld noch getand. De Vin-

Ttos- nen, naamelyk , waar uit ieder Blad beflaat

,

zyn eenigermaate Lancetvormig en derzelvsr

gemeene Steel geeft een Tros uit , van veelen

Aairtjes, naar de Bloemen van den Tamaris-

boom gelykende : weshalve het ook bhcijeni

Varen geheten wordt. Die Tros is een half

Voet of een Span lang, en derzelver Aairen

beftaan uit een menigte zeer kleine Bolletjes

,

eerst wit , vervolgens geelachtig en eindelyk

bruin rood. Zy gaan in een vuile Stofachtige

Schimmelheid open, zege Lobel , en too-

nen een geftalte of hope van Zaad. Mori-
soN fchynt 'er den opflag van te hebben ge-

zien : want hy getuigt dat zy, ryp zynde

,

in een bekwaamen vogtigen Grond vallende,

eerst Plantjes met ronde Blaadjes , dan drie*

voudig en vervolgens in Takjes en Vleugel*

tjes verdeeld, voortbrengen (*).

In Virginie is een Soort ontdekt , die zelfs

Boomachtig genoemd wordt wegens haare groot-

te , en als een Verfcheidenheid hier t'huis ge-

bragt,

kend.

O 't Is wat omftandig uitgedrukt , om zo op zy n Eii.

naar Zaad in deeze Planten zoeken. Dodonjeus zegt,

dat dit Water -Varen onvragtbaar is, zo wel als aMa

andere Varen - Planren.
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bragc. Het vóotnüamfte verfchil fchynt daar vit

in te beftaan, dac, daar de Vinblaadjes in heC AroEBE.

Europifche VVater • Varen gepaard voorkomen, Hooeo-

dezelven in dit Virginifcheoverhoe^cs of bciirc- ^'^'^^^

lings, ter wcderzyden, aan de liladrib liaan: tsaren.

doch is dit wel bcftendig? Ik vjid dat zy, in

het Europifche, niet altoos volkomen gepaard

zyn. Ik heb een Tak vin tiit Kru"d uir Japan,

alwaar zy in de bov 'nllc Bljsle i volkomen

overhoeks (laan , en fn het onderfle ten minfle

zo wel gepaard / of tegenover elkander, als

in het Europifche. In allen zyn deeze Vin-

blaa.ljes fcncef , byna als een Hakmes van ge-

(Jaante.

(13} Tros. Varen met gevind Loof; (U Fin- XIII.

deelige Vinblaadjes aan den verfmalden tip cily!^"^

Vrugmaakende.

Door den Heer Cla yton wordt dit Vir-

ginifch Gewas befchreeven , als gevind Loof

hebbende dat gepaard is, de Blaadjes ook te-

genover elkander , onverdeeld ; de Zaaddraa-

gende Aairen uit het bovenfte van den Steel

,

twee aan twee , als Bladen , voortkomende.

Dit maakt hetzelve zonderling » en dus komt

het als een middelflag voor, tusfchen het vol-

gende en voorgaande. IV.

OSl) Omw dn Fiond. vinnatis ; Pinnis Pinnatifidis

r'.ce coarftato Fruftificantibus. Sp. Plant. N. 13, GkoN.
Virg, II. p. ,64.

II. Dmi. XIV. Stojs.
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IV. Met fommig Loof Bladerig , andef

Vriigtmsakende»

(i 4) Tros - Varen met geviml Loof ; de Vim
* blaadjes Hart - Lanceivormig ^ gekarteld,

Tiisfchen den Tafel- en Duivels- Berg aan

dé Kaap , by een Beekje , vondt de Heer

KoENiG dceze, die het Loof meer dan een

Voet hoog heeft , enkeld gevind. Uit het

Loof komt. een Bloem- of Vrugcrtcel voort

,

welke met Blaadjes is bezet , die niet de Vrugt-

maakende dcelen bedekt zyn , als in het vol»

gende GeDagt.

^ts) Tros- Varen met gevind Loof ; de Fm*
Maadjas Findêelig; de Steekn ruig met fa*

il- mengcjielde gepaarde Trosfen,

In het groöte Tros- Varen , voorgemeld»

zyn de zogenaamde Zaadbkasjes Kaneelkleurig

en de Steel is Haairig , zo Clayton aan*

merkt : terwyt deeze Soort van die Kleur den

bynaam voert» Mooglyk zal zy ecne Ver-

fchei*

Cm) Osumfia Froiid. pinn. Pinnis Con
crenulatis. 306.

(15) Osnumda Frond. pinn. Pinnis PinnatifidK ; Sca-

pis hicfutis , Racemis oppofitis compofids. ^p. Plani. N«

14. Osm. Mariana Dryopteris folio, in medio Caulia

Florifeia. Pet. Mms, 86, Osm, uoii Rainüfa, &c. Kil-



^yn. In cjc Pruvinde, vu
groeiplaats.

Cl 6) Tros -Varen

By oude Schryvers vindt men vr.n dceze

gewaagd, onder tien naam van SffuiZ/wpieris,

dat is vStruisveerig Varen. Dus komt zy by
Cqrdüs voor, CD is omflandig dóór Tha-
Lius befc':-'^ .

''
' - -r^ , d it zy zeer

gemeen " ' .pHon*

ilcin, r^;, in

badtze by j.i.- ..^ii , .;i Switzer-

land , zegt hy , is zy nog niet waargenomen.

Te vooren hadt hy ze met de volgende ver-

ward, en als een Inboorling der Bosfchen vaa

zyn Land voprgefteld. Behalve Sweeden

,

wa:ir zy op fomraige plaatlen groeit , komt zy

ook in Noorwegen , en in Rusland , voor.

Amman, die ze Noordelyk Moerasfig Fi-

iica/imm noemt , merkt aan , dat het Alkr^

grootjie Moeras - Faren van Baühiwus daar

J L Dksu XIV. SWK,
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vn. toe behoore. Dit is een Gewas van wel|
Atdeel. defhalf of by de twee Ellen hoogte. 1

Hoorn- n^ u s merkt aan , dat deeze Soort , door I

^^Ttvs'
groeijing in 't ronde, eene holligheid maafc

Vare», welke de Natuur als gefchikt fchynt te hebbi

tot Vogelnesten , en verblyfplaats van Slangi

of arder tweeflagtig Gedierte : maar, hoj^

dezelve dan zo zeldzaam?

XV 11. (i^) Tros -Varen met Lancetvormige Firn

Spkant" deelige Bladen , de Slippen famengeheC

kruldïg
onverdeeld, evenwydJg.

Zonderling is 't, dat Linnaüs den Ilot^

dultfchen naam Spkant hier lut ceu bynaai

gebruikt, voor een Kruid, dat tot dc Louchlui

van DioscoRiDEs behoord heeft, worden-

de anders Miltkruid geheten , in 't Engelfch

Spknen'ort. By D o d o N 6 u s en L o E e L komt

het voor , onder den naam van Grachtvarent

want het groeit, zo de eerfte zegt, aan de

C17) Osmunda Frond. Lanceol. pinnatifidis, ladniis

confluent. integerrimis parallelis. ip. Flaw. N- 16. Pteris

fi-oiide j'iniiata lanceohita , liicin. parall. intcrr. PI- Sm,

936. Oed. Ban cjg. Dalib. Par. 310. Gort. Belg,

s.n^ Pteris fronde pinnata &c R. Lu^db. 497. Lonchitis

minor. C B. Fin. 359. Lonchitis aspera. Dod, VenifU

469. Grachtvaren. Kruidb. 766. Lonchitis altera Diosc

Lob. Ic. 815. Lonch. aspera minor. Cam. Epit. 665. Spi-

cant. Tab. Kruidb 509. Polypodinm folio vario. Toornf.
/«//. 540' Struthiopteris. Hall. Helv. ittchoat, III, 6. M-
j?Ienon lylvellre. Trag. Jiii'. >n 5^0.
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kanten van Kuilen en Grachten, in broekige VII.

vogtige , belommerde plaatfen van donkere Afdeeu

Bosfchcn , op een dorren Grond. Lobel Hooïd-

getuigc dat decze Plant gevonden worde in
^^^^^

magere Bosfchen , 20 van Engeland als van^aw^

Nederland ; als ook omtrent Bafel , by den

hoogen Berg, eene Myl van de Stad gelegen,

Haller , die het Struthioptais lyt^Xt, zegt

dat het in Dennen Bosfchen van Switzeriand

niet zeldzaam is. Tou rnefort hadt hec

ïn 't Geflagt der Boomvarens t'huis gebragt

;

doch de Vrugtmaakingen zyn daar van ver-

fchillende , hoewel de BlaJcn veel naar die

van 't W'inkeN Boomvaren gclykcn.

't Gewas is lang zo hoog niet, als dat der

voorgaande Soort , bereikende naauwlyks een

Voet hoogte; maar de groeijing is ook in 'c

rende; zo dat hec Nestjes maakt, gelyk het-

zt.-]ve. Die Nestjes beflaan uit de gedagte

Bladen , tusrchen welken , als uit het mid-

den , anderen opfchiecen, die met dcWorms-

wyze Vrugtmaakende deelen beladen zyn : zo-

danig , naamelyk , dat de Slippen zig als

Wormpjes vertoonen, welke roodachtig zyn.

Hier van geeft Tra g üs een taamelyk goede

Afbeelding. De verdeelingen der middelbla-

dcn, die hoogcr opfchietcn, zynfmaller, en

wedcrzyds met rosfe Streepjes , welke zeer

fyne Zaadhuisjes bevatten, volgens den Heer

Glediïsch, met een enkel Zaad, niet

met zeer fyn Stuifmeel, ^elyk de andere

E Tros-
n. De»i„ XIV. Stuk.
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A^Jesl.
'^^^^ " Varens. Ook oordeelt H a L t e R , dat

Hoofd-
'^^'^ Geflagt, 't welk de Zaadhuis-

»ruK. jes zigtbaar en onderfcheiden heeft , behoo-

XVIII. ( 1 8) Tros Varen mef zeer fyn verdeeld Lwfi

crispT
" de Vinhlaadjes overhoeks t rondachtigy in*

Kruibla- gefneedcn*

Deeze , gelyk de voorgaande , in Engeland

en op de Pyreneefche Bergen voorkomende i

is in de Switzerfche Alpen niet ongemeen zegt

Hall ER. Zy heeft iDSgelyks verfchillend

Loof; weshalve Tournefort haar op de

zelfde manier onderfcheidt. Want nit het

midden der Blaadjes , veel naar die van Steen-

ruit gelykende, komen 'er voort ^ die Vrugt'

of Bloemdraagende zyn,en byna Wormswyze
zig vertooncn. Evenwel wordt deeze Soort

als tusfchen de voorgaande en volgende mid-

delflagtig aangemerkt,

III. HOOFD-

Ci8j Osmmda Frond. fupradecompofiris , Pinn. altem-

ris heteropliylia. Sp. Plant. 1534. N. Jg. Adi^it! FoL

minutim in oblongum fcisfis , Pediculo viridi. C. B.

355. Adiant. alb. tenuifolium , Ruts Murariae accedefls.

B. Hijt. 111. p. 743 Ad. alb. Alp. crispum. Raj. m*
47. AngU III. p. 126. Ad. alb. florldam. Pluk. Ai»»

9- T. 3- f- 2. Adfant. Foi. minutim in oblonge fcisfi*«

M CRI s. III. p. 585. S. 14. T. 5. f. 25. Item. T. 4- ^

4. q. Junior. FÜicuU Montana folio vario,Tmv^^tM «4^
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III. I

III. HOOFDSTUK. sS^^'*'

Bcfchfyving van de H A A i p l A nT E n met de

Bevrugtingen aan de agterzyde der B/aden; waar
toe de Varens eigeut/yk zogenaamd^ het

Hertstong, Wederdood, Steenruit, Engel-

zoet , Vrouwen • Haair en veele anderen , bt-

De riieefte Geflagten en Soorten van deeza

Afdeeling komen in dit Hoofdftuk, 't

Welk de P^'arcm in 't algemeen bevat , die door

onzen Ridder naar deplaaizing der Vrugtmaa-

kende deelen onderfcheiden zyn. Dit heeft

dan de volgende benaamingen in trein gebragt;

dewyl dezclven , wat dc eerfte Geflagten

aangaat, ten opzigt van het Loof in malkander

loopen.

Ac ROS TICHUM. Plak- Varen.

Alzo de geheeleonderfle vlakte der Bladen be-

dekt of als beplakt is met de Stuifmeelachtige

zelfftandigheid. Offchoon dit Geflagt veele

,

ja by de dertig Soorten heeft, komen daar

onder maar twee of drie Europifche; alle de

overigen behooren tot de andere Wereldsdee-

len. Zy zyn , naar de hoedanigheid van het

Loof, in drie Rangen onderfcheiden , als

volgt

E a I. Mee
ÏI. Dj«l. XIY. Stuk.
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Met eenvoudig onverdeeld Loof

(i) Plak -Varen met Liniaal- Lancetvorm

fpHfe Bladen en een kUmmcnd Stengctjc.

Een Gewas, dat in Ooftindie,byzonderlyI

"^Lancét-^P Ceylon 5 als ook aan de Malabaarfe Xustj

vorniig. op Boomeu groeit. Het heeft een zeer dun

klimmend Stcngetje , waar aan fmal Lancet*

vormige Bladen , die over de geheele Oppei"!

vlakte als met Stuifmeelbolletj'es gepoeijerr

zyn. Het komt ook op Java aaa rottige Boa

men en in de Kloven van Steenrotfen voor

volgens den Heer Bürmannüs. De Heei

Thunkkrg heeft hetzelve aldaar, rondofll

Samarang, verzameld en my bezorgd. ^

fiafiahinu In Japan heeft die zelfde Kruidkenner ceH

lif^'^'^s-
Soort van dit Geflagt verzameld, waar aan h5

'fig. 2'. den bynaam van Piekachtig geeft. Men kan

de reden daar van uit de Afbeelding van het

Blad, in Fig. 2, op Plaat XCV, genoeg-

zaam befpeuren. De Kleur is meer bruinach-

tig dan groen ; terwyl het Lancetvormige *

waar van dit wel eene Verfcheidenheid koa

zvn, uit den rosfen ziet.

(t) AcroJIichum Frond. Liiieaii - LaiKeolatis , Su

fcandertJ. Sijjh Nat. f'eg. XIII. Gen. 1173. Sp.

Zeijt. 380, Acad. I. p. 268. BoRM. Fl. huU
Phyllitis Malabarica &c. Pet. 3. T. 54. f. 8. Tin-
na. Hort. Mal. XII. p. 141. T. 33.
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(2^ Plak - Varen met Eyrond Lafjcawrmig
^^^J^

efenraffii/g Loof en een kimmend Sien- Tlf!^

De Bladen, eenigermaate naar die van den ^do/ti.

Citroenboom gelykende , onderfcheiden ditJ^,^2/wS^

het welke in de Westindiën door P l u M i e r Citroen-

is waargenomen en afgebeeld. '

Cs) Plak- Varen met efem-midig glad gefieehl ni.

Loof; de bevrugtende Bladen Liniaal, <ispbuiMtZ

anderen rondachtig.
bkdif

Op Ceylon, Alalabar, als ook op Java, en

in Afrika, groeit deeze Soort, die wegens dc

verfchillende Bladen den bynaam, heeft; zyndc

dezeiven geheel rondachtig en breed ef fmal

en langwerpig, welke laatften - het bevrug-

tend Stof houden. De Stcngetjes zyn als

kruipende Worteltjes , ter dikte van een Draad

Stopgaren
, geheel Schubbig met Vezeltjes

als

wis, Surcub fcandenre. Am. Acad. Lp. 269. Lingua

Cen-ina fcandens, Citrei foliis, minor. Plum. Fd. 107.

T. 116.

(3^ Acroftkhum Frond. integerr. glabris petiolatis
;

fterilibus fubrotundis ; fertiübus linearibns Fl. ZeijU 378.

378. Am. A.ad. L i'. T 2. PhylÜtis repcns fcau-

hiVAia^ Uorl.Mal. XU. p. 87. T. 29. Bcrm. Fl. Ind,
i>.

II. Pbel. XIV. Stuk.
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als Mos bezet , welke een groot end wegs

langs de Stamnien der Boomen , als KJyf

,

opklimmen , zig hechtende in de Schors mee

ruige VVorfelfjes. Het Loof is roodachtig

,

zeer kort gedeeld , en Wollig , of langwer-

pig , als gezegd , met Schubbetjes bekleed.

Boven op hec Gebergte, bezuiden Batavia,

heeft de Heer T hun berg dergelyke ver-

De Groeiplaats van deeze fchynt oiet be-

kend te zyn. Zy is zeer breed van Blad, De
Heer Burmannus geeft, uit Java , een

Langhladig Plakvaren op , dat van hcc midden

tot den top Zaaddraagende is, volgens Pe-

TivEE, en wel het Loof onverdeeld heeft,

doch niettemin naar het Boomvaren zou ge-

iykenC*).

V. (j) Plak- Varen met Hartvormig T^ngachtigt

is) Mrof.;chum

£t,Ind. p.
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Bladen i die gefpitst effhirandig zyn,
j^^^^^

boven geflippeld, lii,

In China komt, volgens J. Fotherg r

deeze voor, welke naar het Hertstong uicer- yar^nl

maate gelykt , doch de onderfle vLikte der

Bladen vol heeft met geelc Stippen, zeer digt

aan elkander. Zou het dan ook eer tot de

Boomvarens behooren , vraagt Linn;eiis.

Het heeft van boven eenige zeer fyne , yl

verfpreidc Stipjes, en een naakten byna vier-

hoekigen Stam. Het is een Winkelmiddei

by de Chineezen.

II. Met eenvoudig verdeeld Loof.

(ö) Plal: - Varen met makte Lhiiaak gcfnlp-

perde Bladen,
tUu-Tselii

Dit zeer kleine Plantje beeft Linn.ï;us Nooide-

Noordelyk getytcld , als veel in Spieeten der '^'^

Rotfen in Sweedcn voorkomende, hoewel in

Lapland niet. gemeen , en overvloedig op de

Gebergten in 't midden van Duitfchland, al-

Waar Tra gus het een Vinger lang waarnam

en

(-6) Acnf^ekum, Ffood- audis .Lilifiaribas laciniatis.

i5>. Plant. N. 6. Upp, 380 Ft. Stiee. 856 , 937*

Ji:ad. I. p. 269. 0«D. Dan.T. 60. R^Lugdb 507.DALIB,

far. 314. Fiiix faxatilis coniiculata. C 358-

ï'ilicuia. TouRNF. 542. Holoftium altar. Filix faxe*

Tragi Lob. Ic. 47. Hall- helu. 134.

E 4
11. Diu. XIY. Smu
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VIL Steemaren noemde. Gouan merkt aan ^

""^m.^'
J-3"Suedok ook voorkomt , heb-

riooïD- bende Draadac' tiü;e Blaadjes , naauvvlyks twee

Plak-
Duimen larg. Aao 't end zyn de Blaadjes als

'aren. die van 't ilertfhoorn ingefneedcn , valgens

LoBEL, die het orgevaar een Handbreed

hoog gezien hadt by Narbonne , by Lions

,

als ook in de Elfaz , op ongebouwde, dorre

Steenachtige Heuvels, H aller heeft hec

omftreeks Bern gevonden. De agterzyde der

Blaadjes is geheel bruin ,
zegt hy , door het

Stuifmeel.

VII. (7} Plak- Varen , dat naakt is en zeer een-

n^n^jlm- voudig , met een E'^ronde , eenzydige
, op-

itiim ftygende ,
omgeboogcne

, fameuge.hiLktz

Tot de Biezen zou men , onverhoeds , deeze

Soort t'huis brengen , die 'cr ook den naara

van voert by voornaame Authcuren. Pluke-
NET no^rnxz^ Allerfraaiflc Bloembies niet gekam-

de Hoofdjes. 'i Zyn enkelde Steeltjes, van een

Voet hoog, ieder zulk een Kammetje op den

top

fecundi adfcendente reflexa compresQ. ylm: Acad. \. p.

270. f. 4. Ad. peahiatum e Cap. bonse Spei. Pet. Mus.

743. Jnncus elegant. Cap. peftinufis. Pluk Alm. 2co. T.

95 f 7- Junc. Afnc reftinHto Capite. Mor. Hift, III. p.

233- S. 8. T. 9. f- 30- Bl'rm. Ccij}, Prodi-, p. 28. Bero
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top draagende. De vermaarde IIeumak- ^^^^^^
^^us heefcze aan de Kaap gevonden. Tfi;'*

(2) Plak -Varen» dat naakt is en gcgafdd ^"^^^^
Pm eenzydige

, opdygende , omgeboogene , Mrofti'

famengedrukte Aairtjes, 'ciwZmm»
Gegaffeld.-

In China komt dft voor, dat naar het voor-,

gaande veelgelykc, maar den Steel meermaa-

len gegaffeld heeft, met een Aairtje op ieder

top.

Cp) Plak - Varen met naakte driekantige. Sten- tx.

get]es\ het Loof gevingerd ^ IJr.iaal^efen-

Op Ceylon is deezc waargenomen , een

Plant met driekantige Rladcn , als het Cyper-

gras, die aan den top in vcrfcheide Slippen,

van twee Duimen lang , verdeeld z\n. Het

Stengetje is naauwlyks een Voet hoog. De
Vingerachtige verdeelingen zynaan de binnen-

zyde geheel bedekt met Meelknopjes of Stuif-

meel,

C.o) Plak-

aafcend. reflexis , comprpsfis. Sp, Flant N 8. Filix Co-

fg) Acromdiwu ^ixY^x(x\^^̂ nudis triquetris , Fronde di-

^eijU 379. AiH. Acad. 1. p. 269. f. i, HïRM. Zfiji. 27.^

IL D«.u XIV. Stok.



74' B E S C H R Y V I H G VAN

Vil. (lo) Plak- Varen met Findeelig Loof; de f^in-

AïDEKi-. nen. Liniaalfpits, uitgebreid, efenrsndig y

Houri»' fims/igegroeid; de Steng glad,

Jt'rofti'
Op de aangehaalde Afbeelding van Plu-

j;«»;/Vr-KENET , üaac , Virginiaanfch klein dunbladig

Boomvaren \ met Blad van .
Varen. Hetzelve

kleung. ijomc, in befchryving , met hec Jamaikafche

van Browne overeen. De Bladen zyn van

agteren Roestkleurig door het Stuifmeer.

XI. CiO Plak -Varen met Findeelig Lmf^ de-

Tohjpadi.
y.^^.^^^^ Liniaal, Jkmp, effenrandig, uit-

Boomv?.- gebreidy famengegroeid; de Steng gefchiibd.
rtnig.

De Vinnen zyn in dit naauwlyks ftomper

afgebeeld dan in het voorgaande by Pluk e-

MET, 't welk door S l o a n E betrokken worde

tot zyn Klein Boomvaren , 't welk de Vinne-

tjes van onderen Afchgraauw of Zilverkleurig

heeft.

n. 105- FHicis fo

UK. Phijt. 89. f. 9,

fquHinofo. ^m, Acadi 1. p. 271. Gron, l^'irg. i^g. Po-
ïyp. minus Virginianum , Fol. brev. fubtus Argeiiteis.

Kor. Hift. 11 U p. 563. S. 14. T. 2. £ 5. Polyp. minus
&t. Sloak. ,?fan,. ,6. Wft. 1. p. 79. Filix Polypodium
Jiaa, roiniraa, Jümaice.'ifis &c. Jlok. ^/z». i-^. t 2«».
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heeft, volgens Morison; in deezen zeer vn.

van het voorgaande verfchillende. '^'ïi"*

III. Met gevind Loof. •

(12) Plak -Varen met gevind Loof; Vinnen Xlf.

overhoeks , To?2gagtig , efcKrandig ,
glad, chem'^Au^

Op vogtige plaatfen der Westindifche Ei- kleurig!

landen komt deeze Goudkleurige Soort van Va-

ren voor , die tot bet Hertstong is betrokken

geweest. De VinWaadjes , immers , hebben

eene Lancetvormig Tongachtige figuur , en

zyn aan de agterzydc ii.ciicel bedekt met eene

Roestkleurige Wolligheid , dikwils byna Goud-

kleurig. De Stengen van dit Gewas zyu meer

dan negen Voeten hoog en een Pink dik ,

verfcheidene by elkander voortkomende uit

ééne Stoel.

C13) Plak - Varen met gevind Loof; de Vinnen XIlL
.

lang'Mrpig Eyrond , geheel effenrandig ,

Wollig ruig. Dee-

(la) Acrostichum Frond. pinnaHs , Piunis altemis

Ijnguiformibas Jntegemmis glabris. H. CHff. 477. Am.

Acad. I. p. 373. PhyÜitis Ramofa Aurea. Pet Fit,

142, T. 8- f. 5. Lonchitis paluftris maxima. Sloai».

,7aw. 15. Hift. 1. p. 76. Lingua Cervina Aurea. Plui»;

Fil. 87 T. 104. Fil. paluftris Aurea Fol. Ling. Cervi-

ïiat. Plum. Anur. 5. ï. 7 Raj. Suf^pl. 63.. Fil. ftmpl.

ïinnatis foliis &c. Pluk. Alm, 154. T. 288. f. 2.

Ol) Acrofinbim Frond. innnaüs i Pimds ofalongo.

iU Dml. XIV. SxüK.
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A^EEL. ' Deeze, in Europa ovevgebiagt , is ccnzcer

^IJI^ fraay Gewas, met rondachtige Vinblaadjes ,die

STUK?
"

niet gekarteld zyn cn geheel met ecne rosfe

Wolligheid bekleed. Het groeit natuurlyk ia

Westindie.

XIV. (14) riak- Varen met irevind- Loof; cïe l^tnnai

cTiumsór- htngmrpig , onverdeeld , Zaagtaudig , fpsts

;

De Vinbladcn van deeze Soort, die msge-

lyks op de Wcstindifche Eilanden groeit ,

gelyken byzonder naar het Loof van den Ly*

fterbezïe of Qnalfterboom : of ook naar Es-;

fchcnbladen , by welken zy door Pluke-

NET vergelceken worden , zynde zeer fyii

gekarteld, en gefpitst.

XV. 05) Pl^ik- Varen met gevind Loofi de Finnen

cvatis iiitcgerriaus imS..centibus. Sy. Püvit N. 13." A-
croftichum FrOnde i^innuta <5tc Hort. C iff, ^75. Fihx

ƒ//ƒ/. K p. 87. T. 45 f- I- l'teris rufa. Sp. Plant. I. ]>.

1074.

(i4> Acroftkhm Froiid. rinn;>tis; rii.iiis oblongï.s iu-

fgris fVrratis Jici'.'is; Sri;>;tibi!.s fqiian^.ofis. -V^. A.v;/. N.
a^. Lonchihs CalnniifL-ra. Fiunis férr;uis Pet. /'//. 15?.
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overhoeks , Liniaal , aa« de tippen Zaap- Vir.

In Virginie en Maryland komt deeze Soort""''-

voor. die daar vanden naam voert, hebbende

de Vrugtmaakcnde Vinnetjes zeer fmal. Dc-

zelvcn zyn door de Rib van 't Vinnetje in

twee rycn verdeeld, en deeze wederom over-

dwars afgeperkt , waar van de bynaara.

(16) Plak - Varen met gevind Loof-, de Vitu xvL
nen langwerpig y effenrandigy gegolfd, ge^ ^^^^^^
fpitst; dc Steng naakt. gimtum.

Dit gerande Plekvaren , op Jamaika vallen-

de, is door den vermaarden Sloane aan de

Oevers van de Goud - Rivier overvloedig groei-

jende gevonden.

(17) Plak- Varen met gevind Lancetvormig xvir.

'

nearibus apice ferratis. Sp, Plant, W. 17. Groit. T/V;

! undulatis acuminatis ; Stipite nudo. Sp.PtauU

croft. ereÖum fimplex- Brown. ifmtu 105. Fi-

IL Dbbl. XIV. Stvx^
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Imf ; de Vinner^ Liniaal - Lancetvormig

ifjgefueeden Zaagtandig; de ondeffte Ta»»

den grootst.

Varen, Aan belommerde Beekjes ii

fche deelen van dat Eiland, kwam dien Kruid-

kenner die voor , een klein Gewas met veele

Steeltjes , de Blaadjes diep ingefneeden heb-

bende, mee zeer fmaile gekwabde Vinnetjes.

Het maakte aldaar geheele Plaggen uit. By

Plukehet vindt men het zeerfraay afge-

beeld.

XV in. Ci8) Plak- Varen met gevind Loof\ de Vin-

tlitmpiZ overhoehs, R'^rond » gekarteld^ mge^
tyneuros^ fieeld, opwaürds gekrotnd.

Een handbreed hoog valt dit klein Virgi-

nifch Varen , 't welk zeer naar het Boomvareo

gclykt, inzonderheid door de breedte van de

mid»

ftiajoribus. S^, Ptant, N* ï6. Acroft. ereft. minimum

fimplcx. Brown. ^am. 105. Filix Jamaicenfis non Ra*

mofa &c. Pluk. Alm. 150. T. 283. FiÜcuIa non Ramo-

fa minima , furculis ciebris &c. Sloan. ^am, ao. Hifi,

Filix Polypodium diaa , minima , Virg. platyneuros.

Plok. Alm. 153. T. 289 f- 2. Aspleninm Virg. Polypo-

dii facie. Raj, Suppt. 59. Polyp. minus Virg. Fo!. bref.

fubtus Argenteis. Mor. Uift, 1 1 1. 563. S* 14. T. a. f,5«
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middelrib der Blaadjes : wier Vinnen ftomp

zyn, en aan de agtcrzyde geheel bedekt met iiu

een Zilverkleurig wit poeijer. sSw.**

(19) Plak -Varen mei gevind Loof; de Blaadjes XIX.

drievoudig Lancetvormig. chioH^tif*

De driebladigheid onderfcheidt deeze Soort, d^!'^**'^*'

op Jaraaika groeijendc , welke rosagtig zwar-

te Stengctjes heeft van een Voet langte en
drie fmalle Blaadjes , het middelfte langst

,

die van agteren met een geel Stof overtoogea

zyn.

Hier moet ik uat Ceylonfche t'huis brengen,

waar van de Afbeelding in Fig. 3, op Plaat
XCV,is gegeven : tenware het eene verandering

mogt zyn van de volgende Soorc, waarvoor
ik het nogthans niet durf houden. De Plan-

ten, van deezen aart, zyn in haar Loof niet

zeer beftendig. Ondertusfchen , terwyl het

middelfte van de drie Blaadjes langst is

,

fchynt het tot deeze Soort te betrekken.

IV. Mee

<19) Acroftkhum Frond. pinnatis ; Foliolis tematis

Lanceolatis. Am. Acad. 1. p 274. H. Ups. 476. Phylli-

tis Ramofa trifida. Sloan. 3^vn. 19. HtCt. 1. p. 88- T.

43, f. t. Phyll. pulverulenta . Fol. anguftis trifidis. PKr.

Fit 141. T. 8. f. 9. Liiig. Cervina triphylla. Puim. Fit.

12. T. J44- Filix JamaicenTi» &c. Mor. Hift. lil. p. 573»

Raj. SnppU 73.
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IV. Met het Loof byna dubbeld gevind (*>

(2ü; Plak- -Varen met gevind Loof; deFinneti

overhoeks opwaards Liniaal gevind 9 de o/t'

derjïm tweedeelig»

^
Etn zonderling Gewas , ii 't uiterlyk aan-

' zien naar Zee - Venkel gelykende , 't welk

door geheel Indie in byna (lilftaande Rivieren*

Graften en heldere Poelen groeit. Rcjmpeiüs

noemde het, om die reden , Water - Duizend-

blad: want het zweemt , in 't V\ acer, veel,

naar onze Slootplant van dien naam, Plü-
kenKt hielde het voor Peuldraagend , als de

Peultjes verfpreid hebbende in verfcheide als

gebladerde Takjes, zodanig dat die 'er de Blaad-

jes van uitmaaken. 't Zou ook op 't drooge

groeijen , indien 'er het Javaanfch Berg-Fa^

ren van Kleinhof, dat de Heer Bur-
MANNUs hier fhuis brengt, toe behoorde:

maar , behalve dat deszelfs Vinnetjes getand

zyn,

(fO Dit is de onderfcheiding van deezen Rang iFroK-

tle fttbbipinnatd';) \ welk de Heer Mürray, C\n Ed.

Veg.XVM.) verkeerdelyk veranderd heeft, m.Frmde

(zo) AcroJHchum Frond. pinnatis , Pinnis altemis fur-

Plant. N. 40. FU Zeijl. 376. Am. Acad. I. p. 270. f. 3-

Millefolium Aquat. Rumph, Amb. VI. p. 17. T. 74. ^
I. Plaiita Siliquofa bivalvis unicapfularis &c. Pluk. Mü*^
298. T. 215. f. 3- BuRM. Fl. Ind. p, asg.
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zyn, verfchilt, inderdaad, de Groeiplaats wat VJI.

veel. Het CeyloDfche heeft d^zelven vol- • "^JfJJ*^

ftrekt effenrandig» Hoofd-

(21) Plak -Varen mei gevind Loof-, de Fin- XXT-
mn Overhoeks wederzyds Findeelig i ^rmmuX

Wyn-

iviet minder zonderling is deeze, ook in 't'^^'"'^*

Water , op Ceylon groeijende Piant , veel

haar die Vlottende Water- Kanonkel onder

Graften en Staande Wateren gelykende, waar

van ik voorheen de bcfchryving gaf C*J. Som-

mige Bladen, naamelyk, van hcc Loof,zyn als

van de voorgnande Snorr, Vpn!^ prachtig, an-

deren als die der Pluis • Akeleijen of als die

van Wynruit, breed met Vinswyze infoydin»

gen. Gezegde Hooglceraar merkt aan, dat

het Javaanfchc Kruid, van dien aart , het on»

derst onvrugtbaare Loof breeder en meer

verdeeld heeft, dan het in de Afbeelding van

'tCeylonfche voorkomt: teiwylhet andere zig

met zyne fmalle Blaadjes aan een Steng ver-

heft , de Vrugtmaakiugen aan 't end omge-

draaid hebbende.

(21) J^crefiichum Frond. rinnatis ; Pinnis alteny.s u-

trinque Pinnatifidis^ fwrUibus latioribus. Sp. PLnt. ^.

2u Fl. Zeijl. 377. T. ^. Am. Acad, 1. 375. BuRM.

^V. Ind. 228.

C-) Zie II. Deels IX. Stuk, deezgr NcU. Hiftoriit

Wadz. 248.

W. tit^u XlV. Sxuit.
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VIT. (22) Plak -Varen met het Loofbyna duhheU
^
n"^* ^mW; de Vinmn door paaring famenge'

Hoofd- vocgd ^ van onderen uitermaate rwgy aan

XX IT
^^^^ ^^^^ eenigszins getand.

'ramct
Zuidelykc deelcn van Europa , al-

Maran-leen , is dit Gewas bekend , 't welk Came-
' PvARiüs getyteld heeft, Lonchitis van Ma-

ranta. Men heeft hetzelve betrokken tot het

Ceterach of Miltkruid , waar van het bykans

de Bladen heeft; maar , doordien het Stuifmeel

dczelven geheel bekleedt, behoort het, vol-

gens onze onderfcheiding , alhier. Het is

over 't geheel als met eene rosfe Wolligheid

bedekt en wordt dae door Linn^.us be.

fchreeven.

Donkerpaarfche Stengetjes van een Span

hoog. Het Loof bykans dubbelvinnig Lan?

cetvormig , van onderen digt bezet m
5, Kaffigc SafFraankleurige Schubbetjes. Doi

3, uitdrooging wordt het famengetrokken i

5, verbergt de opperzyde. De Blaadjes gi

„ paard , byna gevind. De Vinnen Eyrond

5, ftomp , dik, efFenrandig; maar de onde

Caa) AcToftichum Frond. fubbipinn. ; Pinnis

Plant. N. 22. Lonchitis Folio Ceterach, C. B. Pin.
;

Barr. Ic. 858 , 85?. Lonchitis aspera Marantce. C
Epiu 666. FiJicuIa crispa

. Lanugine Hepatici col

veftita. Pluk Alm 150. T- 381. f. 4. Lonchitis Mal
tha:, Ceterach Ramofuna quorundam. Lou. Ic 816.
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•3, flen aan den Voet dikwils wederzyds getand,
^aïioml,

„ De Vrugtmaakingen , tusfchen de Bladerige lii.

j, Schubben , óver de geheele'agterzyde ver-s^^*°*

5, ftrooid."

(23) Plak- Varen met het Loof hym dithbeld

geiwd'y de Finnen door paaring famenge-ehum II-

roegd ^ ftomp., van onderen ruig ^ ^an den^^i^^lf^h^

Foet efenrandig.

Op de Rotfen der kotidfte deeleö van Eu*
ropa groeit deeze j zegt Linnüïüs , daar

hy, niettemin , den byraam ann g'jcft van

het Eiland Elba in de Toskaanfehe Zee- Dit

koiiic tegeiirtryUig voor; docH een dergelyk

Kruidje, als op de Laplandfche Gebergten»

zeldzaam , tusfchen de Rotfen groeide > was

door Bauhinüs voorgefteld met den

bynaam van livenjis , naar 't gedagte Eiland.

In Sweeden , wederom , zegt hy , dat het*

zcive gemeen is in de hoogde Kloven der

fteilfte Rotfen , Het geïykt naar 't voor-

), gaande zeer, doch is naauwlyks langer dan

5, een Vinger, (zo hy aanmerkt} niet paarfch

if maaf

(13) Aerofiichum Frond. fubbipinnatis ; Pinnis oppofi*

to - coad. obtufis , fubtus hiiTutis , bafi integerrimis. Sjj.

Plant. N. 23. Polyp. Froiide duvl. yinnata &c. FL
Suec, 850 , 938. Fi. Lapp, 383. Polyp. Lonch. Mar. Sp.

Cambro - Btittannica. Pluk y^im. 150. T. 89, f- 5- Fi*

licula Alpina tcnerior Sec. Mor. fii/t. III. p. 5^6. S. 14.

T, 3. f. 23. Okd. Da». 391.

II. Desl. XIV. Stuk.
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VIL maar groen, en komt de Boomvarens, ig

^Tuf^ „ manier van Vrugtmaakinge , zeer naby," Dat

stI'k*^"'
Ba üHi Nus was een Voet hoog.

XXIV. (24) P^^k - Varen mei gevind Loof; de FimwH

rkumEbê
ongefteeld , langwerpig ^ uitgehoekt de

Ktf^w.^ hovenfien zeer klein en efenrandig,

houog.
zwarte Kleur , welke dit Westindifche

Varen , zo aan de Stengen die één of twee

Voeten hoog zyn, als aan de bovenfte Opper-

vlakte der Bladen heeft , geeft 'er den bynaam

aan. Van onderen zyn dezelven geheel Sneeuw-

wit , alwaar het Zaadftof of Poeijer dezelven

bekleedt. Oct ia op vagtig^ plaatfen van 't

Eiland Jamaika , als ook op Martenique en

elders, zelfs in Brafil , waargenomen , en in.

de Europifche Tuinen overgebragt.

XXV. (25) Plak -Varen dat gegaffeld is, met gevinde

''"vorkig!
Bladen, de Finnen evenu^ydig, Laucetvou

migy effenrandig , digt ie famn.

(24^ 4crf)fticfmm Froiid. pinnatis ; Pinnis fesfilihns ob-

ongis finiuuis ;
fummis brevisfimis intep,errimis. Sp. Plant-

M. 24. ^m. Acud I. r. 272- filix non Ramofa minot

k miniina, Caule nigro &c. Sloam. Sfam. 20, Hijf. I.

p. 92. T. 53- ^. u Raj. SuppL 83-

(05) ^croJUchtim dichotomum , Fol. pinnatis . Pinnis

furcHtn



deHaairplanten.
Gevorkt Varen met Taxis - Bladen heet «^ee-^^vu.^

ze Soort by Petiver, en Plukenet iü.

noemtze Gegaffeld Varen van Jamaika, dat zeer^^^J^
Takkig is, met yle tweedeelige Vinnetjes als p/ak~.

%'an het gewoone W3'fjes- Varen. De Vin-^'^'*''"'

blaadjes , naamelyk , zyn lang en fmal, niet

gerand : zo dat dit Varen , wederom, cene

gantfch byzondere voorkoming heeft.

V. Met dubbeld gevind Loof.

Ca6) Plak- Varén met meervoudig verdeeld ICXVU

Loof, de Vinnen tweedeelig , de Stengen

gM..Ji '..}<•

Gedoomdï

M(-t c-edonvn:T.- Stengen lipW,rn \^'y nog
geene Soort befchreeven ; des *cr dcezc te regt

den bynaam van voert. Sloane, die zè

in de Velden aan de Goudrivier , op Jamatkn,

verzameld hadt , geeft 'er Kervelbladcn aan

:

anderen 't Loof van Duivekervel, met de

Steeltjes en middeliib vol ftekeltjes.

C27)

96- Fii:x furcara Taxi foliis. Pet. FU. 51. T 5.

f. 4. Fiüx Jatnaicenfis dichotoir.us &c. Pluk/ ^;,;;.i56.

Acyfuihmi Fronrl. fuprfidecomrofith. , PJni.i-, Li-

fidis, S.i,^ nnile^Us. Sp Flai7f. N. 3c. Filix ruinora

major Caule ^ iuo<lj .^c. Si.oam- ^.v!:. 23. r/,ff, L p.

99. T.61. Fi!ixrainr,niJaT^Kv:ceiili':,Fum:ui:v Ibüis Pluk..

- Fa
IL Dz&u XIV. Stuk.
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VII. (27) Plak -Varen met duhbeld gevind Loofy.
ArBEEL.

Blaadjes Lancetvormig gepaard':, de oiw

$iuï^°' met Kruisnyze flippen,

'^jlrlfti- De poeijerigbeid aan de agterzyde onder-

Scheidt deeze Soort niet , maar haare Oort-

Gekruist- j^s , die in de grootfte Blaadjes eene Kruis-

wyze vertooring maaken. De Stengetjcs zyn

geelachtig. Men heeftze in de VVestindiëa

gevonden.

XXVIII. (28^ Plak- Varen met diibheld gevind Loof'^

vm^^"^ /?/a^ö(;V^ gepaaid ; de ilnnen Lancet-

Mïi' vormig , fiomp , Zaagtandig^ ongefteeldy

kaaufcfa.
Qverhoeks geplaatst,

f^aaï het Tros. Varen gelykt deeze Afri-

kaanfehe, die Stengen heeft van twee of drie

Voeten hoog ,
glad, regtopftaande. Het Loof

betet uit zulke Blaadjes, al6 gcnieid is, wier

agterzyde met Poeijer t'cenemaal is bedekt.

(27^ uiefoftichwm FronJ. V^wm

^2. A.n. Jcad. 1. V' 275- Filix

(a8) Acrof/ichum Frond. bipinnatis; Foliolis oppofitisj

pinnulis Lanceolatis obtufis ferniHs fesfilibus alterais. SP'

?lanu 28. ^m. Acad. I. p. 274 Filix Afr. florïdje fiaü*



^ Deel, PLAAT ICOVI.
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C29; Plak -Varen met dubheld gevind Loof Z^^u
de Finnen overhoeks Lancetvormig ,

ge/pitstt 1 i i.

Vindeeüg. s«S?'°"

.

. XXIX.
Het verfchil van deezemet het ï^^^^"^*^^^*'

ge ,
fchynt niet groot te zyn , en meest in de ^J^u„os,

°'

figuur der Vinblaadjes te beftaan : als zynde,

in beiden , de Stengen glanzig zwart , de Bla-

den van onderen Sneeuwwit, Dit maakt 'er

het voornaamfte Kenmerk van uit. Zy is ook

op Jamaika gevonden.

P T E R I s. Raod- Varen.

Dit Geflagt bevat die Soorten van Varen ,

welker Vrugtmaakingen Streepswyze den Rand

der Bladen bekleeden : weshalve ik 'er den

naam aan geef van Rand- Faren. Hier komen,

wederom , wel twintig in voor, onder welken

maar twee of drie Europifchen zyn. De Rid-

der heeftze , naar het Loof, in drie Rangen

verdeeld , als volgt. I, Met

(20 ^croflichwH Frond. bipinnatis ; Pinnis alternis

Lanceolatis acumiiiatis pinnatifidis. Sp^Flam. 29.Acroft.

Fronde aJtern. dnplicato -pinnatum &c. Cliff. 476.

AtH Acad. I. p. 274. Fil. non ramcifa major, Caule

Siigro &c. Sloaw- «^iww. ao. Hift. 1. p, 92. T- 30. f. 2.

Filix albisfimo pulvere conrperfa, Plum- Fil. 30. T. 40.

rcanum &c. Pluk. Alm. n. T. 124. f. 3. Adianth. ni-

gro fimile albisfimo pulvere confi erfiim. Pi.u^i. Amer. 30.

T.44.

F 4
II. DiBt. Xiy. Stuk.
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^ïOTEt
'

geheel eenvoudig Loof.

Hooia- (l) Rand -Varen wst de omrugtbaate Blaack

^^''^ Eyrondachiig de Vrugthaare Lan-.

ftfris PI' cstiwtuig , cn kniiprndt Stengetjes,

bfldig?^'^' In Oostindie , zegt L i N u s , is de Grock

f'^^^^^'^-plaais van deeze Soort, welkq, het Loof ala

dat van 't Muizen -Oor, langv/erpig Eyrond

glad, effenrandig gn gedeeld heeft, maar de

Stofdraagendc Blaadjes ?;yn eens zo lang,

Lancetvoim'g, van onderen het ZaadÜof heb--

bende zitten aan ccn broeden rand. De Heer

BuRMANNUS merkt aan, dat het anders

mar *t Verfchilbladig Plak -Varen veel gely-

ke: dat is zekérlyk in Gewas , wegens de

kruipende Stengetjes, Ik heb het van Ceilon

bekomen, gelyk daar van een gedeelte in Fig,

I, op Plaat XCVI, is voorgefteld. Ik heb het

uit Japan , welks BJaadJes ronder zyn en ém
meer na::r die van 't Verfchilbladige Plekvarea

zweemende.

z ^\'eola
^'^ Rand'Varen tm esnvoudigLafjcemmiige,

i^f, eetiigermaate gehoekte , gladde BladenyOaft

vofu^!^^"
tippen Frttgtmaakende. (3)

(i) Fteris Froad. fterilibns obovatis, fertilibus Lanceor

latis longioribus ; Surculis reptantibus. Sijft. J>Jat. Vig»

Xlll. Gen. n74-Sp.x.BuBM. Fl.Ind.yy,z2(}.

iz) Pieris FioBd. fimpl. Lanceolutis fubangulatis gla*

Uh , apice fruaificiuite. Sp. Piant. N a. Liiigua Cervir

na Fol. acutis &c. PlUm. ^mer, 2%. T. 40 Fil 116. T.

33Z. Fhyllitis Ifneata hiiic iade dentat^u Vs.t, /'//. ij3. Ti
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(3) Rand -Varen met eenvondig Limaale ef^ VII.

fenrandige Bladen , overlcuigs Frugtmaa- ^^^^^

kemk> HooTu,
STOIW

(4) Racd-Vareo met eem oudlg^ Liniaak Bk- ^n._^

aan da tippen driedeelig, LiJatl
GeOreept,

(5) Rand -Varen met eenvoudige gegaffelde ^V;

Bladon^ van onderen jiekelig ^ aan de tip- pïd!^l^'

pen Vrugtmaakendc, ^

,Di-iepua^

Deeze vier Soorten ^yn aiicn in de West- F^rcam,

fndièn door Pater Plum ie n v.-nrrcr.omcn.

De eerfle geeft uit een Vc?. '

'

ge Bladen , van een Voet
'

midden vcrbrecdcn , cn et ;-
.

•
:

• ...:/;. .'i

met een dikken zoom vnn /"lOllcffe gerand

5^yn. De andere heeft de Eladen zeer froal ,

als die van Gras , vï^el drie \'octen lang. lu

de

(3) P/O is Fiond. funp!. Linearibws iiitegerrimis , lou-

gitndinaliter fruaiïïcantibns. Sj^. Plmt. N. 3. Lingua

Cerviia longisf. & anguftisC Foliis. Vuvw: ^mer. z'è. T. - " -

Al- i'il. 123 T. 143. Fliylütis iineata Graminis folio an-

guftisfitno. Pet. FU, 126. T. 14. f. 3-

(4) Ffens Frond. fimpl. Linearibus, apice trifido. Sj,,

FUhI, N. 4. Lfngua Cerv. angufto trifida folio. Plüm.

f//. 121. T. 140. Phyll. Iineata, apice tiifido. Ptx. FiU

124. T. 10. f. 6.

ap/fruaincantiba.s. Sp P̂ha,t, N. 5 I.ini^ua Cervina

jfarcata. Pcuia. Fil. 121. T. 141. Phyüius asp^ra, fuicis

lincatisi. Pep. 125. T. 6, (. 6.

Ui Dasi. XiV. Sioj^
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Afdeel derde zyn dezelvcn aan 'c end driedeelig,

Hl. en tevens wederzyds gcftrcept. De laatfte

jtub!™" heeft de Bladen ruuw of ruig van onderen en

Vorkswyze verdeeld»

VI. (6) Rand - Varen met het Loof vkrbladig

,

<luadrijo'
rondachtig , efenrandig en kruipende Sten-

De Blaadjes van deeze Soort, welke, vol-

gens Plukeket, niet in de Westindiën,

maar aan de Malabaarfe Kust in Ooftindie groeit,

gelyken meer naar die van hetKoekkoeks-Brood

of Klaver • Zuuring , dan van de vierbladige

Klaver , en zyn op de kanten met Zaadftof

voorzien*

II. Met eenvoudig gevind of langwerpig

famengefteld Loof.

TlU O) Rand -Varen met gevind Loof; de Blaad-

^wm-*
^'^^ Findeelig ; de Steng Boomachtig ge-

SLclitjg. doornd.

Van deeze j die derhalve te regt den by*

(6J Pteris Fronde quaternata fiibrotundil integerrini3^

Surcuiis repentibns. Sp. Plant. N. 6- Pluk. Piitlt.

cula repens Quadtifolii phaei facie. Pluk. Phijt. T. 40»'

f. 5.

C7) Fieris Frond. pinnatis ; Foliolis pinnatifidis jCnH*

dice Arboreo aculeatc Sufl, Nat, Z^^^. XII & XlU.
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naam voert, vind ik niets naders aangcte- VU.

kend. ^iT'*
HOÜFD-

(8; Rand -Varen met gevind Loof; de rimien"^^\^^^

gepaard, Eyrond - Liniaal , g^/pitst , ef- Pteris

fenrmdig.

Op 't Eiland Dominika, in de VVcftindiën,^^^*^.

nam Pater P li'

m

i e r dit Grootbladig Varen

waar , zynde tevens groot van Gewas , naa-

melyk Stengen hebbende van negen of tien

Voeten hoogte en een Vinger dik; de Bladen

wel anderhalf Voet en langer. Van MorisoN

wordt het , derhalve, zeer groot Amerikaanfch

Varen getyteld. Het valt ook in Oostindie,

gelyk de Heer Burmakncts aanmerkt, en

ik heb Bladen van dergelyk Varen , dat rond-

om Batavia is verzameld.

(9) Rand -Varen met germd Loof-y de Pinnen \x.

Li-, ^"iï/ö-

(8) Pteris Frond. pmnatis; Pinnis Oppofitis Ovato-bl^ï^
Linearibus acuminatis integerrimis. Sp. Platn. H.

Ctiff 473. Phyllkis Ramofa. Pkt Fit. 127. T. 6. f 15.

Ling. Cenr. latifolia. Plum. Fit, 88. T. 106. Filix lati-

folia. ad BiaTg. palreralenta. Plcm Jlmer. 6. T. 8- Raj.

Snful 64. Filix Amer, maxima. Mor. Hift, \\\. p. 571.

IV'RM FU Jr.d. p. 230.

C9) Pteris Krond. piniiatis ; Pinnis Linearibus repan-

dis , bafi Cordutis. Sp. Plant. 8- H Cliff. 4-3. Lonchi-

tis Lineata Pinnis longisfnnis. Pet. Fil 129. ï. 6. f 12.

Lonch. Am. major , Alis longisf. uon ferratis &c. Moh.

IL Dbbl. XIV. Stuk,



92 B E S C H R Y V I IT G VAK

Liniaal uiigegulpt, can den Foei Hart^

rormig.

(iq) Rand- Varen met gevind Loof; de Finnen

Uniaal &n regt , aan den Foqi romlachüg

ge - oord*

(ii) Rand -Varen met gevind Loof; de èth

reu/Ie Filmen Degemormig hyna efcnrai>

dig ; de 'onderjicn gepaard
^ Eyond ,

ge*

cofd, Zaagiandig.-

De bepaalinc-cn van deeze drie Soorten kOf

men elkander, zo naby , dat menze byna tot

eene zou kunnen betrekkefi. De eerüe is op

'£ Eiland üominika , in Bosfchen , aan Beek-

jes, door Plumie R gevonden.. Zy heeft (te

Stengen aycI vier of vyf Voeten hoog ep dc

Vinbladen zyn Hartvormig ge - oord. De an-

dere, die den bynaara van Snedige voert,

. , nam

ï/.?. p, 568. Lonch. non RamoPi Lc. Plüw. Fik

52. ï. 69. yl'wr. 11,. T. i8-

(lo) Fteris Frond. pinnatis, Piunis Liuearibus recbs,

Bafi lotundatis. Sp, Plant. N. 9. Osb, liln. T. 4. Lou^

Cliitls major Finnis long. iingultisCmis^ine. SLOA^-Sfam^

56. niJL 1. p. -g. T. 34- -f iliJi odoraui Luzoaica. Fm.

Qiiz. T. 63- f. 10

00 i'/'-^'J Froiid. pinnata; Planis f:-.! erionbns Enfir

formibus fubintegerrimis ; infer. oppofins, ovatis, Auri-

cu!atis , fcirati.s. Bckm. FL Ind. p. =30, J-ilix Frond«

rinniita, Pinnis Enfifortr-ibjs f.rratis i;c. /'•/. Zeijl. 199»

I'olypodium Cioale, fmplici &c Bur^u Ze-//. 196. T. 8?'

Filicula Cheufaoica è^* Ftvau Acmiu 9.4. X. A^J*
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nam Ospeck óp de oude Muuren vnn Cin- vU-
ton io China waar; doch volgens de Afbeel- Afdkict.

dinp; fcbeen dezelve weinig ge -oord te zyn. Hootü-

Ik heb zulks duidelyker in een Oostindifch"^^^;.^.,^

Exemplaar , waar van de Vinbladen wel ^giVaren^

Duimen lang en ruim een Kwartier Duims op
*t breedfte, met ronde Oortjes den Steel om-
Vatten. De Heer N. L. Buu mankus heeft

dccze aangehaald , onder dc Oostindifchc Plan-

ten , maar maakt bovendien gewag van een

Degenvortnig Randvoren , 't welk Linn^ds .

niet heeft; *t gene ik hier ook als eene byzon-

dcre Soort bybreng; aangezien het van de'aiï-

deren 'verfchilt. Met het Ccylonfe, van dien

aart, door den ouden Heerzeer fraay in Plaac

gebragt , komt vry wel overeen , dat , op 'r.

Gebergte bezuiden Batavia door den Heer

TnuNBERG verzameld ; als ook de Kaapfe

Exemplaaren van dit Ge"was,my toegekomen;

des deeze Soort mede te tellen is onder dc Kaap.

fc Planten. Ook heb ik 'er uit Japan beko-

men, die geen andere kunnen zyn.

Die Soort is anders gevind dan de voorgaan-

den. Zy heeft de Vinbladen wel gepaard of

tegenover , maar veel wyder van elkander ,

naauwlyk drie Paar aan een zelfden BladflecJ

cn deeze Vinblaadjes zyn dik wils twee- of ook

driedubbeld , inzondrrheid de onderften ; 't

welk dan het Gewas cenigermaate naar het

Kandiafche , dat volgt, doet gelyken; hoe-

wél
n. DiBu XIV. Stck,
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VIT/ wel het veel daar van verfchilt, doordien dè

^m**" Bladen niet Zaagtandig ingefneeden zya»

Hoofd-
stuk. (j2) Rand -Varen met gevind Loof; de Ftnnen

PurlsSti- Liniaal ongejieeld, en Lancetvonnige Stop^

bladig.

De Stoppeltjes , dat zekere kleine Blaadjes

zyn, aan den voet der Biadfteelen, in de J3oa«

men niet ongemeen , maar in de Varens zeer

zeldzaam , onderfcheiden deeze .Soort , die de

Bladen ook zeer lang en fraai heeft ; in de

Wescindiën voorkomende.

X l II. (13) ^^^^ " Varen met gevind Loof; de Plnneft

SS!"*" Eyrondachtig ftomp , uitgegulpt^ van ondè*

steen- ren ruig.
bieektg.

Naar het bekende KrmA . dat men Steenbree»

ke noemt, gelyktdeczeiWestindifche zodanig,

Ci2) Pteris Frond. pinnatis , Pinnis lineatibus fesfiln

bus; Stipulis Lanceolatis. Sp. Plant, N. 10. Fiiix alt.

longisf. anguftis et ad bafin foliofis foliis. Plum. Amer,

12. T. 19. FiU T. 70. FiU lineata ad bafin foliofa. Pbt.

FiU 130. T. 12 f. I.

(,3) Pteris Frond. pinnatis; Pinnis fubovatis obtnfis

repandis , fubtus hirfutis. Sp. Plant. N \i H- ^^'ff'

473 Trichom. Argenteum ad Orasnigrum. Plum /><• 57"

T. 75 Fil- 137 T. 9. f. 16 Trirhom, n,a|us '^inn-

finuatis fubtus niveis. Sloan. Hift. L p. ^'o- T*

35. f. Ra] Suppt 60. l ilix crispa [.anugine Hei^a*

tiui coloris ex Ins, Fortunutis. Pluk. Mm. 150. T. ;8i,
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dat menze Zilverkleurig Trichomanes , aan de vil.

ra«f/(?« sw'ar; , genoemd vindt byde Autheuren. ^^^^^

De Bladen zyn omtrent een Voet lang en ko- Hooio-

men uit dergelyke Wortels als andere Varens '^„^^
voort, zo Sloane aanmerkt. De Vinnen, ^«m;.

een half Duim lang en ge -oord, naar 't end

Puntig , zyn op zyde als uitgehoekt en voorts

Zaagtandig ingelheeden 5 van boven groen,

van onderen Zilvei kleurig , met eenen Mos-

achtig graauwea Rand , dat de Zaaddeelen

zyn.

(14) Rand -Varen met gevind Loof; de Ftmeft xiy.

de;i voet verfmallende ; de onderjïen ^'^^^^^
^^^^

duckclig.

Die Plant, welke door Alpinus, onder

den naam van Takkig Hertstong» is befchree-

ven en afgebeeld , groeide op 't Eiland Kan-

dia een EUe hoog en hadt aan lange Steelea

wederzyds fmalle, fpits uitloopenden Vinbla-

den , zonder dat zy , zo hy zegt , Bloem , Vrugt

of Zaad, voortbragt. Zy fcheen echser de

Bla-

(ïjO Fieris Frond. pinnatis ; Pinnis oppot Lanceola-

tis ferrularis bafi unguftads; infimis fubtripartitis. MmU
130. Hemionitis mnltjlida. C R. Pin. 354. Phyllitis Ra-
mofa. ALr. Exot. 67. T. 66. Lingua Cervina Fol. Coftse

innascentibus. Toürnf. I.Jl. 544. T. 321. FUix Cret.

minor non ramola. Moris. Uift. 111, p. 573. S. 14,

IL Dbkï.. XJV. Stuk.



Bladen met Zaagswyze gekarteld te he

dat dczelvc-n zo duidelyk zyn ia de Af
gen van Tour NEFORT enDALECH
als die oy» 't Eiland Eiba, naauwlyks een V

hoog groeijcnde, welke in gedaante ook

veel vcrfchilt , doordien de onderfte Bl"^

dikwils twee- of driedeelig zyn. Nogt"

wordt het voor een zelfde Gewas gehou

III. Met het Loof byna dubbeld.

(is) Rand -Varen wet het Loof ryfJwekigc.

hladig\ de Vinnen Vindcdig\ de zydclin-

fen tweedeelig.

De Bladen van deeze Soort zyn , door fom-

migen, by die van 'tgemeenc Oijevaars - Bek

of St. Robertskruid ; door anderen by die van

den Plaranns; Hnor ppnïgen by het Loof van

Peterfelie vergeleeken. M gr i s o w ,noemt

dezelve Amerl^aanfch eenbMig Frouwen-IIaairi

met diep gefnipperde JBladen , poeijerig aan

C15J Plfis Frond. qnlnquanguiis trifoliatls ;
Pin"'S

)]nnatifidiü , lateralibiis Lipanilis-. >>. Pt.int. N. 12.

W' 4:,?. Hemionitis profuiKte i clniuta &c. Pf-UM.

W. IS. T. 33. Ftl. 13c. T. x'-a. Hem. Fol. a^ro^i-

entibus &c. Sloahe ^am. 15. Htfi. I. p. Filix He-

Suppl. 55. Filix marginifera Gemnii folio. Ps^'

'tl. i;6. T. S. f. XI. Adiantum monophylhim America-

mm. Mor. Bxji. 111. p. 59:. pj^^j^ ^g^fltea.
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de kanten. Het valt niet alleen op de West- VU.

indiTche Eilanden, maar ook in Siberië, doch ^In^'^^'

dat is kleiner, zegt Linn^üs, en van onde- Hoofd*

ren Sneeuwwit. Ik heb een fchoon Exem-

plaar , op Java rondom Samarang door den l^am:.

Heer Thunrerg verzameld, dat my hier

toe-fchynt te behooren. Immers dat hetVVest-

indifche ook gladde zwarte Steelen heeft ,

gelyk het myne , van omtrent een half Voet

hoogte, bevestigd my in dit denkbeeldé

(163 Rand -Varen met het Loof meervoudig xVT.

verdeeld i de Bicadjts gevind; de binnen
^^^^^^^^

jMucetvormig ; de onderfien Vindeeligi Gemeen.

hovcnjkn kleiner.

Van het Kruid , dat onder den naam van

P^arcn^ in onze Bosfchen , Duinen en dorre

WilJernisfcn , gemeen is en iedereen bekend,

worden thans , by de Authcuren in \ alge-

meen , de Soorten , wegens de verfcbillende

manier van Vrugtmaaking, in byzondere Ge-

llngten geplaatst. Van ouds onderfcheidde

men hetzelve in Mannetjes- en tl'yfjeS'V^LïQii y

zon-

<is; Pinnis lanceolatis. infimis vinnatifidis , fuperioribus

minoribus. Sp. PUvU.N. iz- H. Cl/ff. 473. R. Lugdb. 497^

Flor. Siiec. 843 , 9^0. Damb. Far. 309. QitRT.Belg, 1 1. p. 278*

Fil. ramofti major, Pinn. obt- non dentata. C B. i'itf.

iS?. Filix foemina. Cam. E/'it. 99:. Dod, Pemjpt. 462»

G
II. Deel. XIV. Sxtju
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Vit. zonder echter te begrypen ^ dat het eC&C

vrugtbaarer was dan het andere. Dit katfte

Uaofo- .maakt deeze Soort uit: terwyl het zogenaani-

Band' de Mannetjes- Varen, door onzen Ridder, in

Farm. 't Geflagt der Boomvarens geplaatst is. Hier

in wordt zyn Ed. van de meeÜe en zelfs

van den beroemden Haller , die andersin

, geenen deelczynStelzel aankleefde of beminde,

op 't fpoor gevolgd ; maar van het Wyfjes-

Varen heeft dezelve uit achtinge voor den ou-

den naam , onder dien yauF^liXt een byzcü-

der Geflagt gemaakt (*).

.Na^ms- Ik fpreek dan hier ook in *t byzondcr vm

^^'^at Kruid , welks Griekfche naam, l'icrih

rens. den Hoofdnaam uitlevert van dit Geflagc. De*

zelve is , wegens de Vieugclachtigheid van

het I.oof , toegepast op de FhreNs , wier Neer-

duitfchc naam , met den Moogduitfchen Falinü'

kraitti cn den Engelfchen Fcrn, in klank by

ni overcenkomflig , ook iets Vedcrachngs

aanduidt. De Latynfchc naam , FiUx, zou

van die Haairige ruigte, met welke de Wor*

tels van boven begroeid zyn, afgeleid kunnen

worden: terwyl incn misfchicn zo veel reden

voor den Franfchen Fourrere of Fcuchiere niet

vinden zal, no>;- voor den Jcaliaanfchen FeUh

ofSpaanfóien Ilekcho Tena. De andere Eu-

ropifche ben3amin?;en, gelyk Paproe'm Voo-

len , Knpra^'^f in Bohemen cn zes byzondere

in Sweeden , Iaat ik onaangeroerd. ^st

(O HclvJnchocit. ïom. III. V. r*
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Dac onze Ridder den bynaara J^uiJina aan Vit.

deezc Soort gegeven hebbe, was, by gebrek fjf*^*

Van beter , niet te mispryzen ; doch anders 5^*^""

zeèr ver gezogtj. Buiten twyfel is het , om Rand^

dat de Steel of Steng ^ overdwars doorgefnee-

den zyhde, in zyn Merg eenige gedaante van

een dubbelen Arend , ofAdelaar met twee Kop^.

pen, fchynt te vertoon en ; zo Dodoncüs
zegt. LoBEL fchryft, „ dac in de Wortel,

j, die een Vinger dik, lang uitgefpreid, vaa

5, bniten zwart is , Hahnswyze , niet over-

j, dwars , eenige Sieraadtekens fchynen ge-»

fneeden te zyn, gelykende naar een Arend

j, of anderen Vogel, met uitgeftrekte Vleugcis

s, en open Beenen (laande; weshalve dit Ge-

5, was ook, van 't Gemeene Volk, Arend ge^

}, heten wordt." De Wortel , die geel is en

kruipende, ftelt ingefneeden een Kruis voor,

't welk anderen voor een Arend houden, zegt

Haller. Zie hier zyne verdere befchry-

Ving van dit Gewas, het fraaifte onder de Eu-

topifche Varen- Kruiden , zo zvn Ed. aante-

Hy noemt het, Faren met drievoudig gevinde Geaalttt

Bladen^ de Vinnen geribd en geheel efenrandig ^''^q^t^^^^'*

de uitcyften Lancetvormig. „ Het heeft, zegt

h hy, Stengen van twee Voeten en meer 5 tot

5> vyf

O Fi'icem vocamis [hanc] Stirpem ejus Clasfis inteï

Kuforwas fpeciofisfimam. itfnpra.

G 2
ÏI. Deel. XIV» Siun,
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VII. »» Voeten lang , die Takken uitgeeven,

AiDEEL. vvaar van de Vinnetjes ook Takkig zyn. De

Hoofd- ,j tweede Vinnen brengen Bladerige Vinnetjes

*^Rmd " voort , die met een breeden Voet do naas-

P'cne",' „ ten raaken, ftomp, ribbig, hard, efFcnran»

„ dig; de uiterften in een grooter halfvinnig

Blad famenvloeijende , van Lancetswyze

figuur , dat in de hoogcr Bladen weinige

5, Vinnetjes aan den Voet heeft, in de boven-

„ ften geene , die enkel Lancctvormig zyn.

„ De Bladdeeltjes heeft het gefleufd , het

5, Ribbetje van onderen ruig. De Zaaddoos-

3, jes bevinden zig in Streepen aan den rand

^ evenwydig, door deszelfs omkrulling allengs

bedekt wordende, zynde de Opperhuid vaa

„ de Blaadjes het omwindzel der Zaadllreep- t

jes. Het Doosje is Klootrond, eenzaadig,
|

„ gefteeld (*)." Voorts fpreekt hy ten opzigt

van de hoedanigheid en het gebruik aldus.

Gebruik. 5, De Wortel is Lymerig, eenigermaate bit-

„ ter en walgelyk; gelyk in alle de Varens

„ iets Slymerigs zig bevindt en Zoutigs. Theo-

„ piiRASTus fchryft 'er een zoeten fanien-

trekkende Wortel aan toe , en dat dezelve

5, tegen den Lintworm dienflig zou zyn;

DioscoRiDES tegen dc ronde Wormen.

„ Dien Lof heeftT r A g ü s herhaald en onlangs

„ Andry,

(») Zyn Ed. haalt Boehmer ten dien opzigte aan»

en , dit zo zynde , zou men deeze Soort , :ils Zaaddraageü*

de, te regt hei Wyfjes - Varen mogen heften.
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„ Andry, fpreekcnde voornaamelyk van den VII.

„ bast des Wortels. Dat door een Drachme ^nf
„ Varen- Wortels de Lintworm overwonnen j^^'^*""

a, zy, getuigt Spigeliüs; terwyl anderen Rand^ ,

5, het ontkennen. Dat 'er een famen trekkende

3, kragt in zy, blykt, alzo het Afkookzel van

„ Varen dicnflig is tot Lederbereiding, maa-

y, kende inzonderheid van Geitenvclien het

„ Leer dat men Corduaan noemt (*> Hec

5j Zout uit de Asfche is geen zuiver Loogzout,

j, maar gelykt naar 't Armoniak- Zout meer,

„ en heeft een Ig Olieachtigs in zig. Hetdiept,i

j, niettemin, om Zeep temaakcn, en van de

jj gebrande Wortels maakt men Balletjes, die,

j, in Water geweekt, dienen voor [Spaanfche]

j. Zeep. Van dit zelfde Zout met Zand

j, maakt men uitmuntend en buigzaam Glas,

„ in Vrankryk gemeen : zo dat ook de Poëe-

j, ten, van die Natie, den naam van Fougere

j, aan Drinkglazen geeven. Dit zou ik liever

j, doen , dan het by Brood voegen , gelyk mea

j, in Normandie gewoon is (f). Men behoort

„ die

(^J) 't Kan zyn , dat in de Noordelyke Landen zulks

Leer wordT met Sumak bereid en met Galnootea ge-

verwd.

(t) Haller haalt ten dien opzigte de Hiftorie der

Planten van Lions aan , in welke alleen gezegd wordt.

qul habitent parmi de fort grandes Foielts, a faute de

G 3
II. D«BL. XIV. Stok,
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vit. j, die Wortels , in Water gekookt , aan dc

^lll.*** »> Varkens over te laatcn. Ook zou het my

sïll?"' " ^^^^ behaagen , het Eier met Varen te be-

• mr'nd^ 3, derven , door tweederden daar van by de
rare». Mout te doen. Tegen de Engelfche Ziek-

3, te wordt het onder Kinderen gelegd."

^
Onder- Dit laatfte gebruik van het Varen -Kruid is

van'hc't^ 2:0 wereldkundig , dat ik my grootelyks vcr-

.^s-vïren.
''"^^^^^^

» ^^^^ S^^" g^^^g gemaakt te

'vinden by den Heer Rutty , die over alie

enkelde Geneesmiddelen, en zelfs anders ook

over dit Kruid, zo uitvoerig is. Deeze Au-

theur merkt te regt aan , dat het Mannetjes

en Wyfjes- Varen, v;at den Wortel aangaat,,

onbilïyk verward worde ; alzo dezelve in het

laatfte Lymerig is en in het eerde bitter en

zeer famentrekkende. Dus dient dc Wortel

van het Wyfjes - Varen ook dikvvils, by gebrti'

van Koorn , tot Brood , en waarom zou de-

zelve niet zo dienftig daar toe zyn , als de BooP-

fchors voor de Laplanders. Ik vind dat de

Opgezetenen van Nieuw Zeeland hun gewoone

beftaan hebben van Varen- Wortels, welken

zy eerst over 't Vuur braaden , dan tusfchen

Blé font da Pain de Ia Racine dc Feugiere &
les cendres de la Feugiere au lieu de Salpetre font fo"*'

dre les Pierres & en font des Verres de couleur vene

brune , dans lesquels ceux d'Anjou & du Mans prenneflt

^QUS & trouble. Jom, II. Lyon. 1615. lu 120,
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Steencn kneuzen , en 'er het Sap uitzuigen
, -yiu

werpende het overige , dat Houtachtii; is , jfj^^*'

weg. Doch dit is deeze Soort van Varen niet (* ^^^^^
Tegen den Lintworm wordt ook hedendnrïgs

,

maar de Wortel van 't Mannetj-s V:ircn rS^p
bruikt; zo als wy naderhand zien 7i!l!en. Het
Sap van den verfchen Wyfjes Wortel , of het

poeijer dair van in Rooswater, is met opilry-

king of betting zeer dicnftig tegen hcc bran-

den van eenig Lighaamsdcel , 't zy dcor heit

Water, Olie of Vuur (f).

In wafme Landen, gelyk op Sicilïe , hangen'

Honigblaasje*? aan dit Varen i volgéhs' B o c c o-

ffE. Dus blykt dan ook, dat het zo wel in'

de Zuidelyke als in dc Noordely^e dcelen v:m

Europa, en door ons ganr.fche Wcreld'^dcel

,

groeije. In Karniolie, d^ar de Ingezetenen

hetzelve Ftlkciprapm hecten, wordt het- van

de Boeren afgemaaid , om voor' Siroo in dc

Stallen te werpen, zegt Scopoli, die den

Wortel te vergeefs tegen den Lintworm inge-

geven hadt. In Sweeden , daar het op den

Grond van afgebrande Bosfchen zeer gemeen-
,

is, mankt het in \ ploegen veel belemmering*

door zyne voorcfcruipende Wortels , dieponder;

de Oppervlakte ; welke derhalve door 't afbran*^

den niet vernield worden , maar weder uit-

\ Tshet Acr,fuclum:f::u.vnm, hier voor blad.. 85,

befchreeven. Zie Foksti.ks u:n die IVcU. p. 384. ,

(r) RuTTï Mat. Med. Lond. i77J- P- =0^.

il. Dksi. XIY. Siüic
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VII. fpruiten (*); zo wel als die van 'c Ma
Afdeel.

y^j-Qf, ^ dikwils daar onder gr

HooïD- in 't vervolg nader.

^^^^^ befchryvingen opgemaakt.

Farm. hebbende, begaf ik my, den 21 Auguüusdee-

zes Jr.ars , tot nader onderzoek naar Benne-

broek buiten Haarlem, alwaar, op 't Duin aan

den Weg , dit Wyfjes - Varen overvloedig

groeit. Het Loof bevond ik wel zodanig, als

de beroemde Hall er opgeeft, doch, ver-

fcheide Planten uithaalende, zag ik dat dczel*

ven een enkelen regten Penwortel hadden ,

van buiten zwart, weinig dikker dan de Steng,

en meer dan een Voet lang. By nader onder-

zoek blykt i dat deeze Penwortcis afkomen

van een diep in de Grond horizontaal voort-

kruipende Wortel. Ook is 'er boven aan den»

zeiven geen de minile ruigte. Opdroogende,

wordt hy van bhuicn geel , maar blyft van

buiten bruin. Ik kon 'er naauwlyks cenigen

Smaak ia befpeuren. Hy is Gcutsvvys hol ,

gelyk de Stengen en Steelen. Hem, zo wel

als de Steng , eenigszins fchuins doorfnydefl".

de, bevond ik daar in eene zeer aartige Teke-

ning van de monden der Sapbuisjes, welke de

benaaming van den Ridder eenigermaate billy^^t.

Cl 7) Kand-

Radix fiava, Tcjjtatrix, m:t'tiica:tüs : zegt de Heer
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Cl 7) Rand. Varen met het Loof meervoudig ^VII-^^

verdeeld ; de Blaadjes gevind ; de Finnen 111

Liniaal', de onderften aan den Poet Fins- sSjk!'*

yyyze getand; de endeUngfen zeer lang. XV 11.

Zeer weinig fchynt dit Varen, dat openGeftaart.

Velden van 't Eiland Jamaika en anderen , in

de Westindiën, bedekt, van het GemccneWyf.
jes Varen te verfchillen. De Punten der Vin-

blaadjes, die byna egaal van breedte blyven,

loopen alleenlyk langer uit , 't welk dezelven

als Geftaart maakt. Men vondt zodanig Va*

ren, volgens Clayton, ook in Virginic en

de lixemplaarcn van Varen , welken ik van

de Kaap der Goede Hope heb, komen zo zeer

daar mede overeen , dat ik ze daar toe moet

betrekken. Immers, de omgekromde randen

der Vinnetjes dueu blyken, dat dezelven toc

dit Geflagt behoorcn,

(18)

O?) Plens Frond. fupra- decompofitis ; Foliolis pin-

natis; Pinnis Ltnearibus ; infimis bafi i-innato - dentatis;

terminalibiis longisfimis. Sp, Plant. N. 14. Hort. Cliff,

473. Grok. Virg. 11. p. 166. Filix Ramofa Pinnis Ion-

giusculis &c. Plom. Amer. 14. T. 22. FiL 23. T. 29.

Filix foemina vuig. facie- Pet. Fit. 135. T. 3. f- 12. Fi-

•H'j?. I. p. :oi. Mor. Hiji. UI. p. 583- /5. Eadem pin-

imlis anguftisfimis rarisfimistiue. Sloas. T. 63.

05
IL Db»u. XIY. Stok.
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(18) Rand -Varen met het Loof verdeeld \

Blaadjes gevind ; de onderjien külfv'md

lig; de endelingfen en die van den Fi.

zeer lang.

Van deeze WestindiTche zyn de onder

zydeliDgfe Bladen aan den Voet langer (

Icenlyk aan de ocderzyde gevind, zegt .

(19) Rand -Varen met verdeeld Finhlat

Loof; de Vinnen Lancetvormig i de em

llngfen langer.

In Virginic is deeze Soort waargenomen aan

de Oevers van een Rivier. Zy gelykc nasr 'c

Vrouwen- Haai r , zo men wil, hebbende de

Steng , Takjes en Steelen , ginnzi,']; zwart

;

doch de Vinblaadjcs Lancetvormigen gefteeld,

het endelingfe langst ; terwyl het geheele Ge-

was niet meer dan een Span hoogte bereit:t.

Zoude hier de Vieris Adianlhoides^ v/elke de

Heer N, L. Burmannus als zyn eenigfle

Sooft

dVSyFierh Frona. decompofitis ; Foliolis i'innatis; In«

fimis femipiimatifidis ; terminalibus biifeosque lon'^isfi-

mis. Sp. Plant, N. 15. Lonchitis Ramofii, Limbo pu,'*

(19) Pt»Tis Frond. decorapofuis pinnata; Pin

ceolatis ; terminalibus Itmgioribns. Sp. Plam.

fteris Adi;inthi facie &c. Guy». 197. 1 i.
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Soort van dit Geflagt onder de Kaapfe Plan- ^ Vil.

ten, opgaf C*), betrokken kunnen worden ? ïïi!"

Doch de aangehaalde Afbeelding van Plü-^^°°^°"'

KEN ET fchynt 'er niet mede te ftrooken.

(20) Rand - Varen met gevind Loof; deFimen XX.
*

Vindedig\ de onderjte V,veedccUg, biL%a
Tweel

Op verfcheide Westindifche Eilanden komt
deeze voor , waar van ik ook een Exemplaar
heb, dat op Java, omftreeks Samarang, door
den Heer Thünberg is verzameld.

C2O Rand- Varen mci hyna duhhehl gevind XXT.

Loof; de zylbuiasjes en ondcrjh Kmw ten
^.^^^ll,

halve Findceiig, /Half-*

' In China is deczc Soort door O s be c k waar-^^i^^T.^'

genomen , die een gladde Steng heeft en Lan«

cetvormig gevind Loof; de Blaadjes gepaard,

ver afftandig , Vindeellg , met de endtippen

F/or. Cap. Trodr p, ig.

Clo) Pteris Frond. pinuatis ; Pinnis pinnatifidis, infi^

ma biparti'S. Sp. Plant. N. 17. Filix Pinauiis Lonchi-

tidis obtufis , non dentatis , ad oras puiverulentis. Puim.

Amey, 10. ï. 14. T. 15- PlUk. Fh::t. T. 401. f. i.

FiÜx Lonchitidis Pinnis. Pet. Fit. 134- T. 3. f. 11.

Czi) Fteris Frond. fubbipinnatis ; Foiiolis lateraübus

Loboque infimo fenüpinnatifidis. Sv. Plar.t. N. iS. Osb,

itin, T. 3. f. I.

lU DfiSL. XIV. SxvK.
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VII. zeer lang. De kant dcrzelven , die nanr c'en
Afdeei..

2iet , is alleen Vinswyze verdeeld , de

Jnm.^°'
^ovenfte niet. Voorts hebben fommige dee-

R.vid. zcr Blaadjes een onder -Slip , die langer is,

r^nu. onderde als een byzonder Vinblaadje

uitmaakt, eveneens half Vindeelig. Dit open-

baart zig in de Afbeelding, welke Osbeck
van het Chineefche geeft, en niet minder dui-

delyk in de myncn van Ceylon, gelyk Fig, 2.

aanvvyst.

XXIJ. (22) Rand -Varen mei TaH-ig meervoudig

i/cuiatx
verdeekl Loof; de Vtnblaadjcs rondachtlg

Rond- efenrdndig,

^'g- 3. Een nieuwe Soort van dit Geflagt, die iiiter-

maate zeldzaam is , van de Kaap afkomJlig

,

bezittende, geef ik' daar van iusgelyks in Fig,

3, de Afbeelding. De Kleur van het Gewas

is bruinachtig rood , en die der Steelen zwart-

achtig; in welk opzigt het veel naar het Vir*

ginifche donker -paarfche, hier voor befchree-

ven , gelyken zou ; doch de Blaadjes ,
byna

van grootte als een Pinknagel, zyn niet Lan-

cetvormig , maar rondachtig. Anderszins

is het daar mede genoegzaam overeenkomftig;

hebbende ook breede omgeflagene kanten en
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gedeeld zyndc , maar niet de endelingfen langst. ^liLt}
Dc Steeltjes der onderfte Blaadjes zyn ook

^^JJ^^
langer en bezet met twee of vier ongefteeldesim!''*"

Ülaadjes. Terwyl dezelven geheel efFenrandig ^^Pmd^

zyn, en naar 't end verfmallen, kan het ook *
'

niet tot de Fiens Jdianthoides , voorgemeld,

bchooren.

Ik heb van Java nog twee of drie Soorten Javaan^

van dit Gcflagn , met Vindeelig ingefneeden

Bladen, welke zo van het Gemeene als van

het Geftaarte en de volgende Soorten , ver-

fchillcn, Mooglyk zal in *c vervolg wel nader

Waarnceming daar omtrent gcfchieden , tot

naauvvkeurigc bepaaling en bcfchryving der-

zeiven.

Behalven het Gemeene Wyfjes - Varen , Arahifch^;

vondt dp Heer Forskaohl, op het Ge-

bergte by Hadie in Arable , nog tienderley

Pterisfen met gevind Loof, welken hy allen

omftandig befchryft. Ik zal de benaamingen

hier opgeeven van zyne nieuwe Soorten, Hy
heeft een Scheef Rand -Varen, dusgenaamd,

om dat de Vinnetjes aan den voet fcheef

zyn. Een Kanthaairig heeft wegens de Haair-

tjes aan den rand der Vinnetjes zynen naam.

Voorts een Fiervinnigi wegens derzelver ge-

tal. Dan geeft hy een Regelviaatig op, en

een Afloopend Rand - Varen : ook een half-

Zaagtandig en een Groen ; als mede een Ge^

tand, een Zaagachtig en een Meelig Rand-

Varenj

ÏI. D«IL. XIV. SXUK,
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Akdeel.
^^'^^ ; wier aller hoedanigheid en onderfchei»

^iii^ ding uit de Bepaalingen blykt

Blechnum. Rib -Varen.

Dit Gcflagt , waar aan Linn^üs den

Griekfchen naam Bkchnon , bevoorcns ook op

zulk Kruid toegepast geweest (f) , heeft ge»

geven, noem ik dus , om dat de Vrugtmaa*

icing geplaatst is op twee Streepen digt aan en

evenwydig met de Rib van 't Blad. Zulks

dient tot onderfcheiding van hetzelve. Lik*

K^.us geeft 'er van op , de vyf volgende

Soorten*

(i) Rib-Vareö met gevind Loof^ de Fhwen

h7idllTa
Lancemrmigy gepaard ^ aan den Fod

uitgeranü»
Westiu-

Gezegde hoedanigheid , van langs de Rib

ilreepig gepoeijerdte zyn, onderfcheidt deeze

Flor. JEgypi. Arob. p. 185, 18Ó , 187.

rt) Pterin Graeci vocant, alii Blecbnon. ï»LiN. VU>

XXVII. Can 9.

O) Blechnum Frond. pinnatis ; Pinnis Lanceolatis op-

pofitis , bafi emarginatis. Stjft. Nat, Veg. XIH. Gefl.

1175. Sp. I. Lonchitis juxta nervum pulverulenta. F»*»

Fil. 128, T. 3- f. 9. MoRis. III. S. 14. T. 2. f.16. ten-

chitis f. Hemionitis pinnata. Plum. Fit. 62. 3"»

T. 29. f. B. Filix minor iii Pinnas &c, Sloaïi. <^a»f«

;x8. Hifl. \. p. 87. T. 44. f. 3. /3. Bleclmum ïndiciuu.
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Soort , welke door S l o A n e aan de zyden van y 1

1

den Duivelsberg, op Jamaika, was gevonden. Afmel.

Zy hadt de Stengen een Voet of anderhalf Hooïo>

hoog en de Vinblaadjes als gemeld is.

(2) Rib - Varen met gevind Loof-, da Pinnen ir.
'

Liniaal ovcrhoeh geplaatst. fJZwf/!*

In China was dceze Soort door den Hcer*^'^*^^^'

OsBECK waargenomen , die het Loof drie

Voeten hoog hadc , de Steng aan den Voet,

van voeren , met groote gryze Haairen be-

kleed , t n aan de voorzyde met drie Sleuven

overlangs uitgegroefd. De Vinbladen waren

Liniaal- Lancetvormig , ongcfteeld, glad, ef-

fenrandig, fpitshoekig gcftrecpt, een Vinger

lang.

Hier mede ttroofct ceu Exemplaar van Cey-

Ion , myner Verzameling , van byna anderhalf

Voet langte ; de Vinbladen van gezegde fi-

guur, een half Duim breed en meer dan een

half Voec, ja fommigen wel agt Duimen lang

hebbende , en voor het overige van de zelfde

hoedanigheid.

(3) Rib -Varen met gevind Loof; de Finnen xu.

(2) Bleckmun Frond. pinnatis ; Pinnis Linearibus al'

temis. Sp. Tluni. N. z. Burm- Fl. hid. p. 331.

(3j Blechnim Frond. ]iiniiatuj ; Pinnis fesfiübus Col^a-

to - Lanceolatis ijuegerrimis , inferioribus oppofitis. Mm*
130. Blechuutn Capenfe. BuRju. FU Cetp^ f. sS>

II, Deel» XIV. Stwk,
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HOOÏD-
itVK.

mgefteeïd, Hnriswys' Lancetvormig effen*

randigi de Qnderfien tegenover elkander.

Aan deeze Kaapfe worden toegefchreeveö

aren. Stengen van een Voet , die groen zyn; ge-

vind onverdeeld Loof, dat ruuvv gerand is:

de onvrugtbaare Vinnen breeder , aan den

Voet eenigermaate geknot ; de vrugtbaare

Vinnen Lancetvormig , van Hartswyze fi-

guur aan den Voet. Twee Vrugtmaakende

Streepen overlangs ^ van den Rand en van de

Rib afflandig.

IV. (4) Rib -Varen met gevind Loof', de Finnen

gemeenp Mnnneties- Varen vnn F.nropa over-

een; doch de Vinnen zyn Lancetvormig,

ongedeeld, half Vindeelig , fpits , met flom-

pe effenrandige Slippen.

V. (5) Rib -Varen met dubbeJd gevind Loof; de

Vinnen Lancetvormig gekarteld; de Vrugf

CO BlecJinum Ffond. pinnatis; Pinuis multifidis. -Sf^r»/»

307-

(5) Blechmim Froud. bipinnatis; Pinnis Lanceolatis

crenulatis , Lineolis fruftificantibus interrupcis. 7f/tf«*- 3o7'

Filix Masviilgafi fimilis, Pmnulis amplioribus planisneiJ

crenatis, Virginiaiia. Pluk. Mm, 151. T. 179. f.

fuaakende Streepjes afgebroken*
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In diepe Kleijige ÏCIoven der Rotfen van
^^^^^

Virginie en MadcTa nam de Heer Kon ig dee- ,
ui.

re waar die beneden den top uit het Loof
Wortelfcliiec en daar van den naam heeft. De
Vinnen zyn Lancetvormig , ongefteeld , aan

den Voet eenigszins famenloopendcjgefpitst,

rust een fyne Eclcigheid Zaagtandig en van

onderen meest geaderd. Nevens de Rib loo-

pen de Vrugtmaakende Streepen, die als uit

langwerpige Stippen famengefteld en dus af-

gebroken zyn.

Dat zeer fchoóne Exemplaar , door den Heer Japahïctiv

Xhünberg in Japan verzameld, en uit my- xcva.
ne Verzameling hier gedceltelyk in Plaat ge-

brjgt ; fchoon door zyn Ed , als een nieuwe

Soort , getekend met den Baam van Bkchnum
^apoiiicwn ; komt zo naby met de laatstgemel-

de overeen , dat ik het uaauwiyks daar van

kan afzonderen: te minder, aangezien het ook

taamelyk ftrookt met de aangehaalde Afbeel-

ding van Plukenet , door den Heer Ba-

mi s t e R in Virginie getekend en overge.zon-

deni Gedigte plaatzing der Vrugtrnaakende

deeleu onderfcheidt hec Gewas genoegzaam

van alle anderen. Myn Exemplaar, dat een

Bladfteel heeft van meer dm een Voet langte,

hier in Fig. i , op Plaat XCVII, wat verkleind,

vertoont hetzelve als veel grover dan 't ge-

meene Mannetjes Varen ; waar mede die Au*

-theur het zyne vergelykt.

II li t*

IL XIY. Stüi.
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Avvm'
Hemionitis. Oor-Varen»

Ho^D- De Oorachtigheid van het Loof fcbynt mf

^^Oo'r
^^^^^^^ aanleiding gegeven te hebben tot den

VêreK. naam van dit van ouds bekende Gewas , dan

deszelfs onderftelde Onvrugtbaarheid, welke

het immers met de andere Varens gemeen

heefc. Halve Ezels -Ooren zou men het bil*

lyk by kunnen vergelyken. En die geftalte

vcroirzaakt j misfchien, de plaatzing der Vnigt*

maakende deelen op Kruis- of Kectingswyze

Streepen; 't welk Linn^. us als het order-

fcheidend Kenmerk opgeeft van dit Geflagt*

Het bevat maar deeze weinige Soorten , allen

Westindifche.

1. (i) Oor -Varen 7m het Lnof Lancetvormi^,

L^nceoL- cf]CUTaudlg.

vomigï^^* Kleine ruige Hertstong is deeze door PlO»-

MIER genoemd en door Petiver Smalbl*

dige met gekettingde Streepen. De Groei-

plaats is ,gelyk die der beide volgende ,10^

Westindiën.

(2; Oor-

(i) Hemimttis Frond. Lanceelatis integerrimls.

Nat. yeg. XIH. Gan. 1176. Sp. 1. PhylIItis anguftifo*

lia iiiieis cateiiHtis. Pet. Fit. 122. T. 6. f- 4'

Cervina rillofa minor. Flum. fil. 127, f, 6.
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(1) Oor - Varen ha L^cjf gepalmd en

Sloake heeft dit flag van Oor- Varen op jj,

Jamaika , Plümier op Martenique verza--^'?'«"«^^'i

meld. Het heefn de Bladen als die van het'^GépaimJi.

Sanikel vyf- Vingerig gepalmd, en is, gelyk

lit't voorgaande , ruig , met Netswyze Stof-

ilreepje^s ©p de Oppervlakte. De hoogte mag
omtrent een Span bedraagen.

C3) Oor -Varen met het Lonf Eirond gcfpttst ITL

en h-mpemk Ko.!]}^c Stsiv^':i].u

De van ouds onder den naam vnn lUnmm-
iis' beleende Gewasfcn , zyn niet tot dit Ge-

flag!:; maar tot de volgende, doör den Ridder

betrokken : zo dat de Naamsreden eigentlyk

Jiict tücpaslélyk is op hetzelve*

( O Hemio'^ins Frond. prilmaüs hirfutis. H. Clijf. 4^4.

Hen.ionins .Aurea hirfiua. Plum. Amer. 23, T. 33- i'^^

T. i5i..Hero. Folio hirlkto & magis disltfto f. R:inun-

cuii folio. Sloaw. ^am. 14. Hijl. I, p. 72. Moris. IIL

S. T4. T. I. f. 5. Raiuinculi fdio prolifera. Pet.

fil. 177. T- 8- f. II- Fil. Hemkiiiitis dicla , Stuiicula' fo-

riis , vHloËi. Pluk. ^lljn. 155. ï. 2^)ut
4.^

^

leaceis repentibus. iSjW. Plant. 3. Hem. parafiticii, repeas^

Bol. ovato --acamiuiitis. Browh. ryam, 95,

H 2

Ih Dbel. XIY. Stuk.



Urfuta,

Ruig

L O N c H I T 1 s, Bogt • Varen.

Wegens de bogtige infnydingen van den

Rand , die tevens de Streepjes der Vrugtmafa-

kingen, onder deeze Bogten, bogtig maakeo,

geef ik den naam aan dit Geflagt, waar op die

van Lonchitis by de Ouden voor een Kruid,

dat langwerpige Speerachtige Bhden badt,

gebruikelyk, is toegepast. Het bevat de vol-

gende Soorten,

(O Bogt. Varen met het Loof rincUellg

' Jïomp^ efenrandigi de Stengetjes Takkigi

ruig,

jl. (2) Bogt -Varen met het Loofgevind; de on»

^^uriM. derfie binnen tweedeelig ; de Sicngetjei

onverdeeldgedoomd,

TIL C3) Bogt -Varen met het Loof gevind

Kruipend,
^^""^'^ overhoeks uitgegulpti de Steng

Takkig gedoomd,

CO LoKchitis Fiond. pinnatifidis obtufis integen

ihrcuüs Ramofis hirfntis. Siffl. Nat. Feg. XMl.

1177. Sp. I. Filix Ramof Pinnulis Quercinis. Pi-u*

Fit. 18. T. 20. Adiaiithura Pinnis Quercinis Ramis

lofis. Prt FU. 82. T. 4 f. 5-

(2) Lonchins Frond. pinnatis; Pinnis infin

tis; Surculis indtvifis aculeatis. Sp.P/ lSI.2

Spin. moll. & nigris aculeata. Plvm. Fit. 14. T- 17.

lix Spinofa, Sem Lunu'atis. Pet F/. 172 T
(3) Lortchitis Frond. pinnatis ; Pinnis altera
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(4; Bogt - Varen met het Loof Voetachtig ^
VIL

verdeeld ; d& Vinnen Vmdeelig met fyne T"
*

Tandjes. „"-'-^

IV.
In de Westindiën groeijen alle deeze vier Lonchim

Soorten , die door haare bcpaalingen genoeg- voetach-

zaam onderfcheiden zyn. Forskaoiil nam ,
»'8-

in Arabie, een Gewas waar, 't welk hy Lon.

chitis hipinnata tytclde , en de bovenfte Op-

pervlakte met groene Maantjes verheven

hadt , wegens de Vrugtmaakende Streepjes

aan de onderzyde. Het Loof was omtrent

een Voet hoog , dubbeld gevind , met Lini-

aale famenvloeijende Vinnetjes, de binnenflcn

uitgerand : de Groeiplaats op Bergagtige plaat-

fen van Gelukkig Arabie.

AsPLEKiüM. MiïtkrukJ.

De Latynfche benaaming van dit Geflagt

"wyst genoegzaam aan , dat men zodanig Kruid

tegen Miltkwaaien dienftig geoordeeld hebbe

:

gelyk dan ook het Ceterach zig onder de Soor-

ten bevindt. De onderfcheiding bcftaat in

Streep-

Surc. Ramofis acnleatis Sp. Pt. N. 3. Filix aculeata re-

rens. Plüm. Fit. 11. T. 12. Filix Ramofa aculeata re-

fens. Pet. Fil. 39. T. 4* 6.

(<0 Lonchttis Frond. pedatis ; Pinnis pitmatifidis fer-

Tulatis. Sp. Pi. N. 4. Loi c li is ereftattibnahiata ; latera-

libus bipartitis i medio reao fimplici. Browh. §fam. 89,

T. I. f. 1 , 3.

H 3
il. Duu XIY. SnK,



VII. Streepjes op de vlakte vnn het Lmf verfprekl.

*™m.*" <^etal der Soorten is vyfeiitwintig , in dQ:

Hooïo- volgende Rangen verdeeld.

1. Met eenvoudig Loof.

I, (i) Miltkruid met het Loof Hartvormig Di*

^^«^/a^/g' onverdeeld , de draadachtige tip>

Blad'vor-
Wortelfchietetide,

De Konst van den Schepper blykt niet dui.

delyker , dan uit de te.^enftrydighedcn in '«

beloop der Natuur , die tot het algemeens

doelwit ftrekken. In Menfchen en Dieren is

de VooTtteeling aan zekere manier en Werk-,

tuigen bepaald; in de Planten gcfchiedt zyop,

gantfch verfchillcnde manieren. Behalve die

door Zaad, door Stek, door Afzetzels en Uit-

loopers of onder den Grond voortkruipende

Wortels , hebben wy ook gezien hoe fommige

Boomen, in de Indien, uit de Takken Slierten

nederlaaten , die in den Grond Wortelfciiie-

ii-)Asp!enhm Frond. Cordato - Enfiforaübns indivi-

fis , apice Filifornii radicante. Sy.fi. Nat. leg. XI»,

Gen. 1178» Sp. I. GRO^-. l'irg. II. p. 166. Am. Ac*i^

li- P- 337- Pliyliitis Filicifolia i^c. Plüx. Aim 154 T. loj'

f. 3 Phyllit. non finuata minor. Sloan. ^arn. 14. ^'Z^'

I. p. 71. T,26. f, I. Piiyil. Saxat Virgiiiiana. Mor- Htjl

lil. p. 557. S. 14. T. I. f. 14. Lingua Cen-ina Virgtnia*

na, cujus Foliorum apcx Radices ugit. ToUkKf- l^^'
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ten: weshalve dat Geboomte den naam van^^^

Rhizophora draagt (*> l

iSiet onaartig geeft dan Linn^iïus den stok

bynaam van Rhizophyllum aan dit Gewas, 'tv^clk Mih

de enden van zyne Degenvormige Biadcn op

den Grond laat nederzakken en daar in Wortel

fchieten. Men kan dit begrypen moogiyk te

zyn , om dat de Bladen in deezc Planten het

geheele Kruid uitmaaken. Het komt niet al-

leen in de VVestindiën , maar ook in Kanada

en Siberië voor : zo dat het zig fchikken kan

naar het heetfte en koudfte Klimaat. In Vir-

ginie kruipt het , met zyne Wortels , in de

Xloven der Rotfen voort. Het Blad, dat lang

gefteeld is , is aan den Voet breed en als ge-

oord, loopende voorts, als die van Ibmmige

Patich, langs hoe fmaller en aan 't end Draad»

achtig uit. Over de geheele Ondervlakte zyn

de Vrugtmaakende deelen ongeregeld verfpreid

in langwerpige hoopjes van kleine ronde Bol-

letjes.

Hijioi ie, bladz. 493.

{<i) Axylenin'.n Frond. fimpl- Cordato - Haftatis quin

quelobis iiitegeri-Imis , Stip. Ixribus, S;-. Plant. 2. Hemi

onitis vulgaris. C. B. Pin. 353. Tournf. hi'l. 516. Tal

3aa- Hemionitis vera. Clus. H'i'u 11. \>. =14. Hem. pe

regrina. Clus. R^ii; 494. Lou. Ie Soó. Dod. Kruidt
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^"'^""S: Piekachtig vyfkwabbig efenrandi^ \

HooTïH '
Bladjïeelen glad,

j^iHkrnid, De driekantige figuur der Bladen, die te»

vens van onderen gekwabd zyn, onderfcheidt

decze Soort , welke van ouds den naam He^

m'omiis gQVoerd heeft; waar ik voorheen vaa

» Bladz fprak*. Het groeit in Italië, van waar Clu-

sius een Plant bekomen hadt , welke te Ro-

me, uit de Puinhoopcn van zekere Schouw-,

plaats, door zynen Vrind was uitgerukt. Dat

zy ook in Spanje groeije , daar van vind ilc

geen blyk, veel minder, dat het in de Wes-«

telyke deelen van Engeland voortkomen zou,

gelyk DoDONéus zegt (*), Gerard,
niettemin , vondt het by Marfeille , in Pro-,

vence. C l u s i u s befchryft het dus.

De Bladen , niet meer dan vier Vinger^

„ breedten lang , drukken de figuur uit van

„ een Zwynfpriet- Y-^er , hebbende vanonder

s, een dubbeld uitftek en aan 't end gefpitsf

5, zyndc. De binnenvlakte is donker groen,

„ maar de buitenfte met fcheeve Streepjes

,

<*) Ctusiüs verhaalt , dat de Plantjes uit Engeland

,

ren, na verloop van twee Jaaren in Hertstong met ge-^

Yid. Syneps, Stirp. Bhd
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,) ter wederzyde van de Rib, getekend, even viï.

„ als in het Gemeene Hertstong , en gelyk ^^^^^^

„ hetzelve van een wrangen opdroogenden Hoofd-

5, Smaak. De Wortels zyn zwart en Veze-^^^^^^.^

5, lig, hoedanig ik dczelven befchouwd heb,

„ (en men nog kan zien) in de echte Hemi-

5, onitis , welke de zeer vermaarde en geleer-

de Geneesheer Hippolytüs Salvia-
Ncs van Rome gezonden heeft aan den

„ doorlugtigen Heer J.de Brancion, van

„ wien zy nog in een Pot levendig gehoudea

„ wordt."

Of men door deeze Echte een andere ver-

ftaan moet dan de voorgemelde, en welke van

de twee, by DoDowéus afgebeeld, is my
duifter , en mooglyk onzeker in deeze kleine

Plantjes, die misfchien door de Groeiplaats

alleen verfchillen van de volgende Soort.

(3) Miltkruid mt het Loofeenvoudig ^ Haru \\\,

vormig Tongagtig ejfenrandig ; de Blad-^'Pj;^^

fieelen ruig,
'^«Sts.

Cl} ^splenium Frond. fimplicibus Cordato - Lingulatis

integerrimis ; Stipitibus hirfutis. Sp, Plant. N. 3. Gort.

Sefg, II. p. ^2-8. GoUAN Monsp. 525. Aspl. Frond. En-

fiform. integris &c. R. Lugjb. 498. HorU Cliff. 474.

Mat, Med. 481. Fl. Suec. 843 , 941. Daltb. Par. 310.

IIail. Heh. inchoat. 111. p. 10. n. IJngua Cemna
Officinarum. C. B. Pin. 353. Phyllitis. Cam. Epit. 579.

Scop. Fl, Cam. 191. Lob. Ic. 805. Dop. Fempt 46^.

iLI
«5
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vn- gemecnc naam van dit Gewas is, we-

^FDEji-" g,.ns Tongachtige figuur der Bladen , Uerts-^

liooiv Touge , in 't Latyn Lwgiui Cervina , in 't

STUK. Franfch Langiie de Cerf; als naar dc Tong van

'^^^
'een Hert gelykcnde , en dat dezelven , op

zyde 5 niet ingefneeden zyn , onderfcheidt

hetzelve van 't Ceterach gemeenlyk Aspknhm

genaamd, 't welke ftraks zal volgen. Phyllitis^

als uit enkele Bladen beftaande wordt het

ook wel in 't Griekfch geheten , en het komt,

onder dien naam, by voornaame Kruidkundi*

gen voor: terwyl eenige dezelven famenknoo-

pen (*} j voegende 'er fomtyds dien by van

Scolapendria^ of Scolopendrium (^f^ ^ met welken

het ook alleen fomtyds , doch verkeerdelyk

,

zo Lo BEL aanmerkt, bedoeld wordt.

De groeiplaats is, door geheel Europa,

zeer verfchillende. Camerarius zegt,

dat het op belommerde cn donkere plaatfen

der Tuinen uitfchiet. By ons Iaat het zig

Jiiitidb. 763. Lingua Cervina. Tournf. /«ƒ/. 544- T.

319, 320. fi, Phyil. crispa. J. B. Hi/t. UU p. js7' V-

Phyll. f. Ling. Cemna maxima, undulato folio. PtuK,

Thijt. T. 248. f. 1. ^. Ling- Cervina med- folio in acu-

leutr. MoRis. S, 14- T. i. f. 9- <. Li"g- Cen-ina niulti-

iïdo folio. C. B. Pm. 353- Piiyü. f- Li'igna Cerv. crii]>a,

folio niultifido,ramofa. PttK.i'/zj//. T. 3^8. f. z.

eg Lingua Cervina Phyllitis. BuAcitw.Ji/^r^. T. 138'

(tJ Zie de fraaije Afbeeldingen, onder den naumvaa
Lingua Cervina, Srolopendre , Hirlch -Timg. WejN*i«

Kruidy. Tab. 667, 66».
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in de Kruidhoven voortplanten en blyfc 's Win^ v 1 1.

ters over. In Provence groeit het, volgens

Gerard, aan de kanten van befchaduwde Hoofd-

Beeken. Scopoli getuigt , dac het veel^j^'J^^^.^

voorkomt in Bosfchen van een Steenachtigen

Grond (*). In de Gebergten van Ooftenryk,

omftreeks Weenen , groeit het in de Spieeten

van Rotfen zegt Jacq^üin. De Heer de
Gorter heeft het in Rusland niet gevon-

den. In Sweeden is het ook gantfch niet ge-

meen, en by ons komt het maar op weinige

plaatlèn , aan oude vogtige Muuren van Wa-
terputten , te Utrecht en elders , voor. Door

geheel Engeland , in tegendeel , vindt men
het dikwils op allerley vogtige Steenachtige

plaatfen, aan Rotfen, Muuien, enz. Ook is

't een gemeen Kruid in de Elfaz, op lommer^

ryke Bergen. In Switzerland , zegt H al-

ler, dat het overal te vinden zy in het han-

gen der Gebergten , beminnende de fleuven

of kloven der Rotfen.

Ook is dit Kruid aanmerkelyke verandcrin- Vorrchei-

gen onderhevig. De gewoonde geflalte be-^^"^*^^"*

Haat in Bladen , byna van gelyke breedte

,

langzaam toeloopende naar een ftompePunt,

en dus Tongachtig, aan een fcorten , ronden,

Tuigen Steel aanmerkelyk uitgefneeden en dus

aldaar eenigermaate ge -oord ; Lederachtig

taay

C*J In fylvis asperioribus frcc^ueios. /Ver, Crfr«. p» 171.

IL Deeu XIV. Sxuk,
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aTdeei. ^^^y zelfflandigheid , aan de bovenzyde

111- glad, aan de onderzyde met fcheeve Streepen

ktvkJ^' der Vrugtmaakingen op de Vlakte van het

SliithrHid..'Bhd , fchuins mee de Rib, meest aan elkander

evenwydig. De langte deezer Bladen is on-

gevaar een Voet , de breedte drie of vier Dui-

men, met Steelen van twee Duimen; de Kleur

groen of bruinachtig. Het komt ook voor met

• gekrulde , met gegolfde, met gefn'tpperde of aan

't end veeldeelige Bladen; dat fommigen a^n

den Ouderdom toefchryven. Van dit laatfte

heeft men het Takkig gezien, en daar is ook

eene Verfcheidenheid , aan de kanten Zaag-

tandig , aan *t end rond , met de middelrib*

Doornachtig uiifteeki nde , waargenomen.

De Vrugtmaakende deelen , van de groot-

ften onder de Europifche Haairplan ten , beftaan

insgelyks uit Eyronde Doosjes, met een Veer-

kragtigen King, die dezelven , ryp zynde,

doet open fpringen. Dit wordt algemeen er-

kend ; maar volgens Gleditscii is die

Doosje eenzaadigy dat geenszins met de Waar-

neeming en Afbeelding van Tournefobt
ftrookt, door wien het Zaadftof of Stuifmeel

wel duizendmaal kleiner afgebeeld wordt dan

het Doosje , 't welk die Autheur zegt, ten

uiterfïe kleine Zaadjes uit te werpen. Het ge-

dagte , door Hallef aangenomen, fchynt

nader bevestiging te vereifchen.

Onder de Wiakelmiddelen is dit Kruid van
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Wds bekend, en wordt nog heden in '^uitfch- vil
land, onder anderen, gebruikc tot inwendige

ICwetzuuren , door vallen , kneuzen of ftoo» Hoofd-

ten, veroirzaakt. Men acht het, '^aamelyk

dicnflig om Verftoppingen op te losfm , in*

zonJerheid ook in Miltkwaaien. De Smaak
is walgelyk en famentrekkende; zo dat het

Kwyl , terwyl men 't kaauwt, in den Mond
vloeit. Hierom is het , uitwendig , tot eea

Wondmiddel dienitig. Ook leggen de Itali*

aanen, niet zonder vrugt, de Bladen op plaat-

fen daar men zig gebrand heeft. In Wyn af-

getrokken , worde het aangepreezen tegeli

Venynige Slangenbeeten. Dat het Poeijet

van 't gedroogde Kruid, in dun Bier, of de

Conferf van de frisfche Bladen, in Hartkloppin-

gen, Opftyging en Stuipen, van wonderbaa-

re uitwerking zy , wordt door Ray verze-

kerd (*>

(4) Miltkruid met het Loof eenvoudig, Lan- iv;

ceivormig, efenrandig en glad, NÏdm!^

Op booge Boomen van't Eiland Java groeit,

vol-

e) RüTTY m^t. Med p. 389.

(4) Asjiienium Frond. fimpl. Lanceolatis integerrimis

glabris sp. Plant. N. 4. Phy.l- Indica maxi.iia&c Mor.

lil. P. 558. S. 14 T. I. f. 15- Scolopendria ludi»

Orientalis Muf» facie. Breyn- CmU 129' T. 99»

tl. D««i«XlV»Sxün.
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VIT. volgens O^BF.cK, dit Gewas , dat Bladefi

van twee Voeren lang heeft , een Span breed,
;

Hoofd- ftevig en flerk , glad , in een fpitfen hoek ge*
'

^^^^/^w.ftreept. Tiisfchcn de evcnwydige Streepeö

komen de Vrugtmaakende declen voor

kcrt zyn , naauwlyks tot eeö derde der breedtö

van het B!ad zig uitftrekkende. De Wortel

zit op de hoogfte Boomen, en geeft Bladen

iiit, als een Kroon gtfchikt , binnen welken

"de Vogels dikwils kunne Nesten maakeok

IBreyn , die een zodanige Piact gedroogd

uit Oostindic had bekomen , noemtze ScolO'

pcndria imct Banannen - Bladen.

V. (5) Miltkruid het Loofeenvoudig , E^ron(S

pl^^f'ari"'
Lancemrmig , eenïgermaate gekarteld

\

neiwt. • de Steng byna vierhoekig.

tig. (6) Miltkruid met het Loof eenvoudig, Laff-

SetrntHiH
cctvormig , Zaagtandig, hyna ongefteeld*

Zaag.
*.

tandig. Miltkruid met het Loof tweevoudig; di

Blaad*Bifottum.

(is) Asvfeuhini YronA. fimpK ovato -L-,nceoIatis fub*

"crenatis , Stip. fubtetragono.J Ftevr . N. 5- Aspl.

(6) ltspleidtm Froni. fimpl. Lanceolutis ferratis fub-

resfilibus. Sp. Plant. N. 6. Lmgua Cen'ina longo, fato

ferratoque folio. Plum. Amer. 27. T. 39. /ï^. T. I24«

litis major. Pe*. Fil. 106. T- é. f. 7»

(7} ^s^loiinm Froud. binaüsj Foliolis Lanceolatis*
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Dctze drie , genoegzaam door dc bepaalin-

gCQ en bynaamen oridericheiden , hebben in
'

de WcstinJicn haare groeiplaats. De laatfte

fc'.ync allermeest van de voorgaandcn te ver-

II. Met Viüdeclig Loof,

( 8 ) Miltkruid mt het Loof llndeelig^ de Vjri.

Kn-ahbcn ovnhaki
, flomp , famenko* cZtIk.

Dit is het eigcntlytce Mlhhuid of Aqde^

mujiii in de Winkels bekend onder den naam

van Ceteracli , cn ook wel Scolopendria genoemd

wordende , wegens eenige gelykenis van des*

zelfs

Aibfmuatis , conmUis. Sp» Plant. N. 7. Ling» Cervina

gcminato folio. Plum. 116. T. PhyU. folio ge-

minato , dentato. Pet. Fik 107. T. 13- L

G) y^snlemwn Frond. pinnatifidis, Lobis altemis con-

fluentibus obtufis. H. Ctiff, 474. Mat. Med. 482. Dalib.

J'of. 310. GouAS Monsp. 526. CUr. Ftov, 68- Hüds.

^"S^, 385. Asj.lpn. fol. pinnatis &c. Hall. Heh. /«-

cW. 111, p. Aspleninm Scolopendria. Cam. 640.

Lob. h. 807. Asplenium f. Ceteradi. J. B. HiJÏ. UI. p.

4-9. TouRNF. /«/^ 544. Pi-HM. ^'V. XXXill. T. B.

f. 3- Barr. /<:. «043, 1044. Ceteiuch Olficinaruin. C. B,

Im. 354.

II. D*«L. XIY. Stuk,
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VII. zelfs Bladen naar de Duizendbeenen. Het komt
Afdkei-

tjergelyke plaatfen als het Hcrtstoiig, doch
Hooro- geenszins in de Noordelyke deelen van Euro-

miruicf,?^ , voort* Meest groeit het in de Zuidelyke

deelen aan Muuren ; doch in Swiczerland ook

in de Spieeten van Steenklippen; weshalve het

Steenvaren genoemd wordt. Men vindt het ins-

jïelyks omftreeks Parys , en in de Westelykc

deelen van Engeland op beiderley plaatfen.

Het maakt een aartig Plantje, van blygroe*

ne Blaadjes, omtrent een half Voet lang , on*

gedeeld , op de zyden Vinswyze rond ge-

kwabd, van agterea als beftrooid met een ros-

achtig Poeijer, dat dikwils de geheele Vlakte

beflaat, die aldaar ruig is. Men telt beton*

der de vyf Haairplanten en gebruikt het als

een openend Middel , 't zy op de wyze vaö

Thee getrokken of in Afkookzel ; ge'lyk het

ook in de gewoone Syroop van Vrouwenhair \

vaü Montpellier, komt.

TX.. (9) Miltkruid het Loof hyna gevind , ii

7t!fifo"**^
^/««<?»

. ftomp , uitgehoekt , afloopends %

Deeze hefcft in de Westindiën hiare groei-

plaats.

Cö) AsjiUfmm Frond. fubpinnaHs , Fmnls ofatuKs fi'

uuatis decurrentibus alternis. Sp. Plant, N. 9, AdiaW
tiwi Alis l^tioribus. FSr. Fil. n^, X. 2,' l



é E n A A I R P E A N T E N. I2§

IIL Met gevind Loof. ^vn.^^

(10) Miltkruid tnet M Loofgevind^ de^hï' Hoow
nen gepaard , Laiicetvormig effenraJidig.

Deeze Soort , ïnsgeïyks in de Westindiëo^^'^^^^^^^;

groeijende heeft een geknokkelde Steng, mee

lange gepaaide Bladen , en wordt derhalve

Knoopjg Hertstong van Pl u m i er getyteld.

De Streepjes der Vrugtmaakingen zyn zo digc

aan elkander, dat zy bykans de gantfche Vlak-

te van het Blad beflaan*

(11) Miltkruid met het Loofgevind ^ de Ptw XI.

nen Zeisfem%'yi' Lancctvormig , g2karieïd-,iJ,f"f'''-

•aan den Voet opimards gekoekt. XViigbla-

Volgens de befchryving, v^elke de beroemde

Kruidkenner Sloane geeft vaa dit Öewas ,

ï^rurgens &c. Brown. Jam. 93, Phyllitis piilverukiita

lodófa major- Pet. Fii. 143. T. 6. f. 16. Lingua Cervi-

nodoFa. Ptcia- FtL T- loS- FHix major in Pinti&s

t^ntam divifa &c. Sloan. ^Tuw». 18. ü'ji. I. p. 85. T,

{iij Mjrkmaftt Frond. ritmltis, Pinnis LancaoUdis,

«'enatis
; bafi lurfum aiigulatis. S'p. Plane. N. u. Lou-

*^'tis giabni major. Pi.um. iR. T. 27. Fil- T. 60*

Lonchicis ftriata. Pet. Fit. 110. T. 3. f. =. Lonchitis major

Piiuiulis latioribus &c. Sloan'. ^um, id. Htjt. I. p. 78.'

1

ÏI' ©Mt. XIV. SrtJK.



130 Beschryving vah

VIT. 't welk Plu MIER Groote gladde LonchitU

^^n^ genoemd heeft , hadt hetzelve Steelcn van

Hoofd- f^ee Voetcn lang en twee Lyren dik, de

boven fte twee derde deeicn overhoeks met

Bladen bezet van vier Duimen langte , die

• Lancetvormig waren , met een hoekje boveö

aan den Voet, Zaagswyze ingefneeden, aan

de Rugzyde fchoon groen , van agteren bleek

èn als doorzaaid met kleine Wormpjes van

een half Duim langte , zynde de Vrugtmaa*

kende deeicn.

Xll. (12) Miltkruid met gevind Loof de Vinmft

"^'TrTchJ-^
f-ondachtig , gekarteld,

i^Weder- DJt, dat onder den naam van Trkhomansti

in 'c Nederduicfch Wcderdood en Steenbreeht

bekend is, komt by ons niet voor, dan aan

Kerken en oude Muuren ; maar in andere Lan*

den, bovendien, ook in de kloven van Rot-

fen, alwaar het in Sweeden gemeen is, zo

wel als te Falckenftein by Frankfort en elders.

Het

(ïaj Asptenimt Frond. pinnatis ; Pinnis fubrotuD-

dis , crenatis. Sp Plant. N. 15. Gort. Befg. «TP*

Fl. Lapp. 3SS. Fl. Sitec. 854 , 042. Q e u. Dan. ii9'

Dalib. Par. 311. H. Ciiff. 474^ R. Lugdh 498-
^'l:

Med. 483, Trichoraanes f. Polytrichura OlBcinariim. C
B. Pin. 356. Pi,OM. FU. 26. T. 5. f.i.Tncbomanes.CAJC.

Epit 9^5. DüD Pempt. 471. Lob. Ic. 809. ft,
Trichowa-

iies fuJ. eleganter jncifis. Tournf, Jnft. 539. T. 3i5' ^

C. Adiantlunn majitiiiium. Pi.uk. Plujt. 73. f. 6. y»

Trkhomanes minus et tenerius. C. B. Fi». 356.
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Het groeit door geheel Europa, en wordt in vn.

Vrankryk PoUtric genoemd , naar den Griek- ÏÏ^'*

fchen naam Tolytrkhum , welke het Venus- Hoofd-

Haair eigentlyk toebehoort, Schynt dat
^^j^^^^^^

men het daar onder geteld of daar mede ver- tiood,

geleeken hebbc : want Haairig is het niet.

Het is een Plantje, dat uit Bladfteeltjes be-

ftaat van een hah" Voet langte, die inde ge-

meende bezet zyn met ronde groene Vin-

blaadjes 3 doch foratj^ds zyn die Steeltjes ge-

gaffeld of verdeeld, en men Vindt het met de

Blaadjes fierlyk ingefneeden ; hoedanig het

zeldzaaincr voorkomt en inzonderheid in de

Levant. Men vindt het ook met driehoekige

en met fpitfe Blaadjes. De Zaadftreepjes loo-

pcn allengs in 't zelve famcn en bedekken de

Bladervlakte , gelyk in andere Soorten.

Tot de Haairplanten behoort dit mede en

wordt van de zelfde kragten geoordeeld te

zyn als het Venus -Haair en de Hertstonge.

De Nederduitfche naam , Wederdood, fchynt

eene byzonder heilzaamheid in hetzelve aan

te duiden. Het Afkookzel is bitter en famen-

trekkende; het Sap zeer zoet en bitterachtig;

doende het Eywit ftremmcn.

Cl 3) Miltkruid met gevind Loof\ de Finnen -^^1-

fiomp Wigvormig ,
Tands){>yze uitgegulpt. dentamn.

Dit Ge«aiid.

(13) Asptmhtm Fiond. vinnatis, Piimis Caneiformi-

bosobtufis, crenato-èmarginatis. Sp. Plant. 20. Volyin-

<;hmn faxatile dentatnra. Pi.um. Amer, 35.. T, 50. Tricho-

11. DiBL. XIV. StuK.
*
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AFoieL
VV'estindifche , veel naar 't gewoons

n'i.
* Wederdood gelykende, is nogthans daarvan

stuk!^"' genoegzaam verfchillende geoordeeld, om een

byzondere Soort uit te maakcn-

XIV. (i 4) Miltkruid met gevind Loof; de Finm

mIuwuw. fiomp Eyrond i Zaagtandtg j van bovenbulr

Zcekants. fj^^ ftomp; aan den Foet Wigvormig,

Een Plantje , dat aan de Zeekusten van En-

geland en de Hieres- Eilanden, in de Middel-

lanJfciie Zee , by Toulon , als ook in de

Westindicn , voorkomt, maakt deeze Soort

uit, welke de Vinblaadjes Wigvormig en aan

den bovenkant ge -oord heeft; dus veel naar

die van de Elfde Soort gelykende.

^Y- (t5) Miltkruid met gevind Loof; de Vimtn

timu."'^'^' Ziisfenachtig Lancetvormig ; infneedigge-

^_
Mesbla- tand ; aan den Foet nederwaards gehoekt.

(16) Milt-

wanes latifolium dentatum. Plum- Fïl. T. loi. Pet.M

04) Aspteniiiw Frond. pinnatis , Pinnis obovatis feP

ruis fuperne gibbis obtufis , Bafi cimeatis. H. Ctiff. 474*

Chumafiiix Marina Angiica. Moris. Hijt. 111. p. 573-

S. 14 T. 3- f- ^5- Fü'Cüla maritima ex Ins. Stoecha-

ClO v^.,>>«üi« Frond. pinnatis, Pinnis Falcato-Lan-

Plani^ ,0, H. Ctlff, 4^4. Loncllids'^'Lifoüa , Fedicnü*
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(lö) Miltkruid met gevind Loof-, de Finnen
^^ll

rondachtig^ vyfof drie.
^

1 1 1.

^'

(17) Miltkruid met gevind Loofy dat uit d-*"^"^^

tippen Wortelfchiet ; de Finmn Eyrond ; ^splfw'um

uitgtilpig byja geoord ^ de kkinflen ver af- Dwergs!"*

ftandig ongekarteld. XV IL

De zelfde eigenfchap , welke T\y in eerc''"^;^^^^^

Soort van Rib -Varen met verwondering be- draag<'n<i,

fchouwen , heefc ook dit Miltkruid ; dat het

naamelyk uit de tippen der Bladen in 't Aard-

ryk wortelt : maar dit laat Worteltjes uit de

enden der Bladfteclen , welke naar die van 'c

Penningkruid gelyken, in den Grond necrdaa-

len. Het groeit in de V\ estindiën , alwaar

ook de beide voorgaandcn waargenomen zyn.

ii'è) Miltkruid met gevind Loof; de Finnen XVlil.

fcheef vierkantig ftomp ,
vanboven gekarteld \ thfmwn!'

d^ Frugtmaakingen op eene enkch Streep,
j^^^^^".;

06; Asyle-ium Frond. pinnatïS , Pinnis fubrotundis

^uinis ternisve, Sp. Plant. N- 18.

(17) AspL'Hium
^

Frond, piiinatis , apice radicautibus;

tegerrimis. Sp. FlatH. N. 17. Lonchitis Aspleiiii f:ic!e,

Riuiulis variis f. fiibrotundis ex i^troque latere Auricu-

latis. Sloan. ^.nn. i6, BUL I. p. 76. T. 29, zo , t i.

^^n. 9.'t. 253. f. 4.

08) Aiplenium Frond. pinnatis; Pinnis Trapeziis ob-

iufis fnperne crenatis , LineÉl Fruftificationis unica»
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aTSbi-^
Dit , van de Kaap der Goade Hope afkom

lil- ftia, eelykt, zegt Linn^-ijs, naar het We
HoOFD- , , , . 1 TM

STUK. deidood, maar is grooter: de v^innen zy^

Miltkruid, verhoeks geplaatst, van gezegde figuur, aaa

^^'f^'^ÏI'
^^'^ bovenzydc gekarteld. De Streep der Vrugt-

maakinge, langs den beneden -rand iQopend

is enkeld, korter dan de Vin en van onderen

met een Vliezigen rand gefchoord.

Dit alles neem ik waar in dat Kaapfe mynef;

Verzameling , gedeeltclyk van de agterzy

in Fig. 2, op Plaat XCVII, afgebeeld. Het

zelve heeft donker bruin of zwart- glan

Steeltjes , in myne Exemplaaren meer dan

Voet lang , overhoeks bezet met ongefteeldd

Blaadjes van gemelde figuur » die op -t meefté

een half Duim lang zyn en van agfercn ieder>

voor een klein gedeelte , bedek': met een trop'

je Zaadftot bolletjes, welke in do bovenüenhaif

in een S(:hubbetje vervangen zyn ; gc'yk Gle-

jnn scH ten opzigt van 't gemeene Miltkruid

waarnam, 't Getal der Vinblaadjes is , aan

ieder Bladfteel , honderdtwintig of daar ojn*

trcnt.

:k'lX. (lp) Miltkruid met het Loof overhoeks famen*

S «r gefield uit mgvormige gekartelde Blaadjes^.

Ruil.
Cig) jispUnium Frond. alternatim decompofitis , F*»"
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Allergemeenst is dit Gewasje ïn ons We- vil.

teldsdeel, als ook in onze Provintiën, op oude ^uf^^'
Muuren , alwaar het in de Spieeten der Stee- HtK^rn-

nen wortelt, en Blaadjes uitfchiet, veel naar
steenruit.

die van Wynruit gely kende, groen van kleur,

zelden meer dan twee of drie Duimen lang.

Ieder Blaadje heeft een Steel, aan welke de

cnderfte Vinnetjes driebladig , de bovenden

driekwabbig zyn , met Ruitachtige Kwabbe-
tjes, rondom fyn getand. In Frankenland en

in Switzerland is een dergelyk Gewas ontdekt,

welks Bladeneen Spanlang en veel fyner gebla-

derd zyn (*). Zeker is 't , dat djar omtrent een

groote ongelykheid plaats heeft, alzo ik .in de

gemecne Steenruite onzer Muuren , de on-

derrte Blaadjes ook wel vier of vyfbladig, en

de bovenden enkeld vind.

Aan de agter- of onderzyde zyn de Blaadjes

begroeid met de Vrugtmaakende declen of

Streepjes van het Zaadftof , dat by veroude-

ring

Dalib. P^rr. 311. GoüAN Mons^f. 526. /V. Franco/. 121.

R. Lugdl>. 49^s. Mut. Msd. 484. Asplen. Fol. laxe ra-

mofis &c. Hall. Hetv. inchoat. IH. p. 9' Ruta Muraria.

C. B. Fin. 356. DoD. Pempt. 470, Salvia Vite f. Ruta

Muraria. Lob. Tc, Paronychia. Cam. Epit. 785.

Gleich. Obs. Microscop. T. 24-

<- C'J Asplcnium ICaule i-innato, Pinnis imis trifoliatis.

fuperioribus fimplicibus dent'ali.s. Hai.l. Helv. inchont.

m p. 8. N. 1690. Adiimtluim novum Germunicuro Rvi^

1 4
II. PSKfc, XIV. SXOH.
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/vTilïL. ^''^S dczelvcn gchecïcnal bekleedt. De Ucei

iióoïD-
^^^^^ Gleichen heeft zeer duidelyK

sruKl'"" waargenomen, dat dc Blaasjes van eene Peer-

Sfeenruit. achtigc figuuf zyn , en veel overeenkorasï

hebben met die van het Varen. Zy hebbea

insgelyks een Veerkragtigen Ring, die dezel-

ven , als zy ryp zyn , 't welk aan de bruinte

blykt , doet open barftcn en hun Stuifmeel

uitwerpen. Dit zou, volgens hem, hun wee^

zentlyk Zaad zyn , tcrwyl zyn Ed. de Meel-

knopjes en Draadjes binnen in de Blaadjes

meent ontdekt te hebben > gelyk bevooren*

is gemeld,

„ Die geduid heefc (zegt deeze Heer) om»

met behulp van 't Mikroskoop, de manier

„ by afwagting waar te neemen , op welkQ

„ deeze Doosjes barden , zal zyne moeüe wql

5, beloond vinden , als hy ziet, hoe door de

3, werking van den Veerkragtigen Ring dc

5, Huid allengs van één gefcheurd wordt eij

eindelyk in tweeën fplyt , waar door het

„ Zaad weggefmeeten cn naar alle kanten

5, verfpreid wordt. Vervolgens zal hy ook

j, zien, hoe de verhevene zyden van deeze

5, twee Bakjes , zynde de twee ledige halve

3, Bollen der Doosjes, zig ^terwaards nade-

„ ren , tot dat op 't laatst de fcherpe kant of

3, Rug van de Ring , die over de twee halve

5, Bollen gaat , zig zelf raakt , en de bewee-

„ ging dus teji einde loopt. Maar de Waar-

5, nee-
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neemer zou het fraaifte Verfchynzel uit
f^^Hl^

iy het Oog verliezen, indien hy zyn Oog niet m.'

„ aan het Mikroskoop gevoegd hield , totsTUK?^°^

„ dat deeze iaatfte beweeging der Doosjes SttenmiU

5, gedaan ware. Want dezelven, door de

5, eerfte beweeging alleenlyk het Zaad uitge-

j, fmeeten hebbende , onttrekken zig zelf

„ thans aan 't gezigt door een Sprong. Het

j, is dan klaar , dat de Ring , als de eerfte

3, oirzaak deezer beweeging, vaneen dubbeld

}, Werktuiglyk geftel voorzien moet zyn ;

„ dewyl hy eerst de Doosjes in tweeën doet

„ fpringen , cn alsdan zig nog eens famen*

„ trekt, om eencn Vecrfproiig te doen, met

3, vernieuwde kragt."

Voorts redeneert de Earon van Glei»
CHEN nog verder over de oirzaak van die

beweeging , welke zyn Ed. door zeer fraaije

Afbeeldingen verklaart ; doch cevens aanmerkt,

dat dezelve gemeen is aan de mecfte andere

Haairplanten ; gelyk ik bevoorens ook reeds

daar van, in 't algemeen , gefproken heb.

(20) Miltkruid met het Loof hyna drie -Fhi- ^XX.^
fjig ; de Blaadjes overhoeks ; de Finnen„jj""^

Lancetvormig , Zaagtandig ingefneeden, ^f^^
In Ha-Air.

Is
\\ Deil. XIY. Stük.



IS8 Beschryving van

Vïl. In Italië, Switzerland en de Bergagrigfte

ArDEKt.
^egicQ Duitfchland groeit deeze Soorc

,

Hoor»- die in Vrankryk ook niet ongemeen is, Mea

^^^Zwart
viridtze in Engeland dikwils op Steenachtige

Venus- donkere plaatfen , aan oude Muuren , aan de
^aaïr,

Wortels van Boomen ea de Schoeijingen van

Grafcen en Vyve.-s, inzonderheid in een Klei-

jige Grond, zegt Morison, Toürne-
roRTftek dit, en andere dergelyke Gewasfen,

in een Geflagt voor onder den naam van F'di'

ciihy en gee^^t alleen voor Kenmerk op , dat

zy naar de Varens gelyken. Die groeit

naauwlyks een half Voet hoog , en bedaat

,

als de Steenruite , uit eene Verzameling van

gedeelde Blaadjes , vau agteren met een Saf-

fraankleurig Zaadftof.

DoDON^us heeft dit Kruid voorgefteld

onder den naam van Zwart Eiken -V^ren^ in 't

Latyn Dryopteris lïtgra , en het fchynt dien

naam weezentlyk te verdienen; hoewel Lo*

REL zegt , dat men het zeer verkeerdelyk voor

Dryopteris genomen hebbe. Zyn Leerraeefter

RoN-

23. GorAN Motisp, 5^6 Reich. Francf. 131. Asplen.

Früiid. dup'icato - uinnntis &c. R. Lttgdb. 498- AspL

Fol triangularibus, Pinnis i=inn:itis , Pinnulis femipin-

natis, Lcbulis ovatis fernitis. Havl. Belt;. incJiont. III.

OiTiciiinrnm. TüUrnf. bijl. 542. J. B. Hifi 111. p. 737-

Ono^ ten» tiiajor. Tabern. 796. Dryopteris nigra. Dop.

fem^t, 466,
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RoNDELETiüs hadtin zyne Lesfen opent- AÏi^t.
lyk gezegd , dat door de beeftige domheid van

^^^^^^^

fommige Aptekers , met dit Kruid voor Ei-stuk.

ken -Varen te neemen en in de Dranken te ^^«'«'•i

doen , veele Menfchen naar dc EeuwigheidjSr^
verzonden waren. De Wortel , naamlyk, is

fcherp, wrang cn floppende; niet verzagten-

of Afgang maakende, gelyk die van 't Boom-
Varen. Ondertusfchen behoort dit Kruid

weezcntlyk onder de vyf Haairkruiden QHerlxe

CaptUares ,^ wordende zelfs van Tourne-
PORT Capillaire ordimire geheten; terwyi hy
aanmerkt, dac hetzelve komt in de Borst-Sy-

Toop van Haairplanten (*). Dus moet dan in

*t Kruid een geheel andere eigenfchap dan in

de Wortelen zyn , die hetzelve heilzaam

maakt.

Door Scheidfcundig onderzoek heeft men
uit deeze Plant verfchcide Zuure Vogten ,

een weinig Pisachtigen Geest cn vasc Zout,

als

volgens verfchillendeVoudlliriften gereed gemaakt wordt

;

Czie Elzevier ^po hekers Wowdenlyoek;;) maar in welke

altoos eenigen komen van de vyf Haairkruiden , en in

I. Het Eckie Vrouwen- of Veiius - Haair: Het

u of gemeene, zynae dit : 3 Hot iVüu of de Stcenrui-

te. die voorgaat: 4. llm Ceterach of cisentlyke Milt-

kruid : 5. Het Wedeido«>d of Sti-enbreeke Trlchomai:es.

Oader van deeze Syrooji gewag maaken.

IL Ds«L. XIV. Stuk.



VII. als ook veel Aarde en Olie bekomen. Zy
AiDEiu vat, even als de Steenruit en andere H
HocT"i> kruiden, veel Zuur, dat door een Aardachti

*^flr<
Lymerige StofFe omwonden , cn door

Venus- vlug Pis - Zout cn Olie verzagt , een men

uitlevert, van eene Armoniakaale , eenigsziw

famentrekkende hoedanigheid. Dus fchryfr

men niet ten onregte daar aan eene verzag-

tende , openende , oplosfendc hoedanigheid

toe, inzonderheid tegen Borstkwaalen dienr

llig (*). Mi.sfchien is de Steenruit, des

gen, ook wel SaMaFitce, in 't Franlch Sauvt

Ftey geheten. Chom el hadt met een

trekzel, daar van, in Water, een Etterborstj

door ontlasting, genezen. Boerhaavï
laadde aan , dat menze , ten dien pinde , op

Mede zetten zou. De Steenruite noemt men,

gelyk ik heb gezegd. Wit Fenus ~ Haair : ter-

wyl dit in de Winkels onder den naam vaa

Zimrt Fenus-Haair is bekend geweest , en zeer

dikwils in plaats van 't Echte Venus-Haaif

gebruikt.

Hoewel , nu , de Haairkruiden , thans ,
op

ver naa die achting niet hebben , als by de

Ouden, toen zy byna voor een algemeen Ge-

fj&ÈS'jiidckl gehouden werden ; kan men echter

niet ontkennen, dat zy tot fommige Kwaaien

"wel zo dienftig als andere Kruiden zyn > ^-^

da

(»J GjiOFFRoy, Mat, Med, Tom. III. p. 37.
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de Syroop van 't Venus-Haair wordt door de vit.

Ondervinding zeer voor de Borst gepreezen* ^^^^
Wat ver gaacderhalve'de beroemde Ha lier. Hooit»,

wanneer hy ze altemaal voor droog, fmaak-,
'^'^

teuk- en kragteloos uitmaakt (*}. Ik wil niet

hopen , dat hy verdroogde en verouderde

tot onderzoek in deezen gebruikt hebbe.

(21) Miltkruid met dubbeld gevind Loof; de XXr.

nnnen fiomp Eyrond gekarteldy de ortderjie Tr&mat
Blaadjes kleiner, ^"

"fikkij

Dit Takkig VVederdood, dat de Bladfteel- ^edet-

tjes verdeeld heeft en daar door van 't gcmee-

ne verlchilc , hadc J. BAuarNus bekomen

van T IT II N E R us. L

i

n n te u s zegt , dat het

op de Rotfen van Auvergne groeit : Ray te-

kent het onder de Engelfche Planten aan. Ta*
BERNEMONT heeft 'cr , onder den naam van

IVyfJes-Wederdood^ groot en klein, de Afbeelf

dingen van gegeven.

(') Rnta Mflraria in Officiiias irrepfit ister qüiiKiae

Plantas Capiünres, quK nescio quo modo Pefiori ami-

inertes yideantur. Uelv. inchoai. uts.

(:0 ylsp!''r:irn Froiid. duplicato - pinnatis ; Pinnis

obovatis crcnatis; Foliolis ii.reriüribus minoribas. Sp,

flant. N. 24. R. Lngdb. 498. Trichomaties ramofum

^«7". 111. p. 747. Raj. Angl.Wl p. 119. Trichoraans^

11. Dbbl, XIV. Slim,



yn, (22) Miltkruid met gevind Loof', de Fimich

A^wEsi- frepaard , Hartswys' Lancetvormig , ceni»

HooïO' germaate gerand^ onverdeeld*

Ca3) Miltkruid met gevind Loof, de Finnen

Margtna- gefpitst en ingefneeden; de Steng gefckubdi

XXI'I. (23) Miltkruid met gevind Loof ; de Finnen
j:/Kflmo- Ftndee/ig, fiomp gekarteld', de endelingfs

Gefchübd. gefpitst,

XX fV.

GeftrSpt ^-^^ Miltkruid met gevind Loof; de Finnen

^ XXV.
' langwerpigfcheef vierkant , geftreept ,

uitge-

(22) Asplemum Frond. pinnntïs ; Pini];<; o].pofitis Cor-

el ato - Lanceolatis, fnbmargiiiatis integerrimis. Sp. Plat^*'

13. Phyllitis Ramofa margine Membratiaceo. PeT.

FU. 108. T. 12. f. 2.

(jiZ) Asplemum Frond. pinnatis ; Pinnis aciiminatis in-

cifis; Stipite fquamofo Sp, Plant. N. i\. Lonchitis Ra-

mofa Caule Squamofo. Pet. Fü. 112. T. 5. f. 2.

(£4) Asplemum Frond. pinnatis ; Pinnis pinnatifu»

obtufis crenatis; terminali acuminata. ^-jr;. Pimt. N. iS»

Filix ftriatn , Pinnis crenatis , major & minor. Pet. Fth

113, 114 T, 3. f. 3> 4-

(25) AspteHinm Frond. pinnatis ; Pinnis Trapezio-ob-

ïongis ftriatis, erofis , Bafi auais. Sp. Plant. N- '6.i\s*

pieniura fimplex nigrui
I
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Soorten is in de Westindiën. SLOANEhadt
üe laatfte in de Middellandfche dcelen van Ja-

irnika, op lommerige Steenige plaatfen j waar- Hoofd-

öenomcn, en merkt aan, dat de Blaadjes aan
, ,

'
. Mtltkruidi

de bovenzyde ge-oord zyn.

Behalve het Trichomanes heeft de Heer N,

L. B u R M A N N n s , onder de Kaapfe Planten ,

een Aspknhim lucidum befchreeven. Hetzel-

ve heeft, zege zyn Ed., het Loof overhoeks

meervoudig famengefteld, de Vinnetjes over-

hoeks Vindeelfg , infoeedig Zaagtandig en ze«
glad. Het Eenbloemige van de Kaap , uit

myne Verzameling , befchrecf ik hier voor.

Behalve het Hertstong, aan de Muuren van

Konftantinopolen groeijcnde , vondt Fors-
KAOHL, in gelukkig Arabie, by Kurma,een
Miltkruid, dat hy Lancetvormig noemde. Dic

is door hem befchreeven , als hebbende ge-

vind Lancetvormig Loof, met de Vinnen

langwerpig ,
fpits , ingefneeden , overhoeks

geplaatst. Het Wederdood en Steenruit

kwamen hem aldaar ook op het bovenfle der

Eergen ; het Hertstong en Miltkruid in het

middelfte gedeelte, of aan de zyden , tusfchcn

den Top en Voet derzelven , voor(*J.

(') Flor. Mgypt. Arob. p. iSS- CXXIV.

iL D««t. XIV. Stvk.
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. Vil- PoLYi'oDiuM. Boom-Varen.
AFDEEt.

Hoofd- Sehoon de minfte Soorten in dit Geflagtaa^

Boom».
Boomen groeijen , waar van het Geraeenö

i^aren. dcH naam heeft , zal ik echter , om die reden>.

den Griekfchen Polypoclium , welke ook op de

minften past, aldus verduitfehen*

De Kenmerken van dit uitgebreide Geflagt

,

waar in omtrent zeventig Soorten begreepen

zyn , beftaan in eene Vrugtmaaking van rond*

achtige Stippen , over de vlakte der Blaadjes

verfpreid. Het is, naar de figuur van 't Loof)

in de zeven volgende Rangen gefmaldeeld.

I, Met onverdeeld Loof,

j. (l) Boom - Varen met Lancetvormige ejfeti'

tiiunPlln-
randige gladde Bladen ; de yrugtmaakingcii

ceoiatim. tcnzaami de Steng naakt.
Lancet-

De. Vrugtmaakingen noemen wy, in dit Ge*^

flagt, eenzaam y zegt onze Ridder, wanneer

zy flegts aan beide zyden overlangs gefchikc

zyn: op ryën , wanneer zy overdwars, op eene

enkele ry, tusfchen de Aders zyn geplaatst t

CO Pdifpodium Frond. Lanceolatis integerrimls gla*

tós, Fruftiacationibus folitariis ; Surculo nudo. S'yjt,

Nat. Feg. XIH. Gen. 1179. Sp. i. Phyilitis folio longo»

anguftifolia , Maculis majoribus. Pet. fil, 8. T. ^»



BE HAAlRPLANTErr. 145

vvrfpreïdy indien menze tusfchen die dwars-A- f^^^
dcrs op meer dan ééne ry vindt ftaan. 111

HOOTO-

(2) Boom -Varen met Lancetvormige effen-
jj

zandige giadde Bladen; de Vrugtmaakin- PoUjpo-

gen eenzaam ; ten ^chuhbige kruipende
^l^^^aiot-

Zl^:
Dit , op de Stammen dt-i Boomcn in de West-tig.

indien groeijende , maakt door de ruigte zyner

kruipende Stengetjes eene Wolfspootachtige

vertooniögi De Bladen zyn Lancetvormig i

lang en fmal , zeer glad. In Japan heeft de

Heer Thunberü deezc Soort aangetrof-

Cs) Boom -Varen met Lancetvortnige effenran-^ Hl.

digc ruige Bladen , de onvrugtbaare Ey- ^ï^f'^'^'-

rond y de vrugtbaare Liniaal: de Frugt-- ^Mmsoot-

^
(4) Bööm-

Potijpodium Frond. Lanceolatis integerrirais gla-

tris, Fruftif. fontariis; Suiculo Snuamofo repente. 5/;.

Fknt. N, 2, H, Cliff. j^-jj,, Lingua Csrvina fcandens ,

Caulibus Squamofis. Plum. Ftl 104. t. 119. PhyÜkis

minor fcandens Fol. anguais. Sloan. i/am. 15. Hift. I.

P. 73. Filix Sarnieiitofa bifrons, PLük. Alm. 136. t-

290. f. 3.

(3^ Po'.ypodhttn Frond. Lanceolatis integerrimis hir-

t's, fter. ovatis, fertil. linearibus; fvuflif. foUtariis. Sp
Plant, N, 3. Lingna Cervina minima repens et hirfuta.

Pf t'M. FU. 103. T. 118. Filix fo'iis ovalibus ét löngisPiï

lofis. Pst. Ftl. 175. T. 10. f. c.

ÏL D«BU XIV. Stuk.
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vn. (4) Boom 'Varen met gekartelde gladde Bk-

^^fl^y* den; de onvrugtbaare rondachtig omgejleeld^

HooïD- vrugthaare Lancetvormig ; de Frugt-

7V maakingen eenzaam,

fsropjfj-
Boom -Varen met Lancetvormige gladde

hm. efenmidige Bladen ; de Frugtmaakiitgen

uJlt'^' op n'én geplaatst.

V.
Crasftfo' Deeze drie, in de Westindiën groeijende,

llikbiadig.zyn door haare bepaalingen genoegzaam on«

Üerfchciden. De Bynaamcu drukken eeni*

germaatc de geftalte uk.

VI. (6) Boom. Varen met Lancetvormige gladds

PInjUiH.
effenrandige Bladen, en rerfprcide Vrugi^

tongach'
maakingen,

(4) Polypadium Frond. crenatis glabris ; fterrilibus fu-

brotundis & fesfilibus, ferdlibus lanceo'atis ;
Fruaifica-

tionibus folitariis. Sp, Plmu N. 4. Lingua Cerv. hete*

rophylla fcand. & repens. Plum- Fil. 105. T. 120. Filix

maculofa fcandens. Pet. Fil. 174. T. 15. f. 4.

Cs) Potijpodium Frond. Lanceolatis glabris integerri'

mis; Fruaificationibus ferialibus. Sp. Plant. N. 5- FhyU-

maculata araplisfitno folio. Pet. Fit. i. p. 6. T. 8- Ite"^'

'breviori & crasfiori folio. Pet. FIL 2. p. 6- T. i.

C6J Po/ypodiitm f rond. Unie. glabris integerriniis

,

Fruftif. fparfis. Sp.- Planu N. 6. Polypod. Ling. Cerv»

folio majus. Pldm. Jlnur. 26. T. 38. Raj, Sappl 5>

Pbyil. folio longo & nuirginato. Pet. FU. 6- T- 6. f

ïo. Piiyll. fol. nou limuito tenulore» Sloan. 3*^^- i4'
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(7) Boom -Varen tm\-:tvormi^c gladde

ef/hirandigc Bladen ^ aan de tippen veeU

eitehg\ de V ut^t,raak fi^^en iciC^ L

(J) Boom -Varen met Lar -
: ,

gulpswys' v.it^fc.hoehtc

tippen Ui,. <Lu^> .

Dcw^l dc B "Je; v?n het Ilrrtstonf^ , waar,

mtdc decze drie veel overeenkomst hebben

ook nu geheel , dan aan de enden verdeeld^

voorkomen ; zo is 'c begrypen , dat deeze drie

Soorccn elkandercn naverwant Jamncn zyn.

De eerlte groeit op cc inanicr van hot Kuro-

pifdie aan Boom en , vvicr ouac btammcn 'er,

op dó Westindilche hilandcn , lomtyds als

mcuc bedekt zyn. Zy heeft dc Bladen twee

of drie Voeten lang , anderhalve Vuif^er op

't breedflc , aan 't end Ipus , met ronde

,

Ewarte, poeijencïe vlakjes, als Wratten, op

de agterzyae. Dc Bladen zyn aan de kanten

goIfswNï'- "'-O' 1, w ^ ^'^."^aiJig, ZO

wei

hl. 6. T. 6. f. II.

CS) Pokjf^i^' Fioiid. I ma 1 i^Ubr s ropmdo-fi-

nuutis, lïpice trilobis. Sp. P.\iiii. ï\. L'nyiia Coiv,

fmuofa. in fummit. trifalca. Pi,ur.i. ^7-'. 120. T. 138,^0-

li'p. volgnre fummo triHao. Vr r 34, ï. 15. f. 3.

II. Deel. XIV. Stuk.
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1. wel in de ecrfle als in de tweede, die dezelvefl

"^*aan 't end gefnipperd heeft, en de laatfteaafl

dc zyden gulpswyze uitgehoekt, met de pun-

ten drietandig gevorkt ; zo als de bynaam aan-

• duidt. Ik heb Boom -Varen van Java en Cey-

Ion , dat mooglyk hier zoude t'huis te brengen

zyn. alzo dc Bladen glad, efFenrandig, naar

die van 't Hertstong ecnigszins gelyken.

(9) Boom 'VavcT] met Lancetvomig driekviaJi-

-. Hier voegt best de Afbeelding van dat zon-

ui.derlinge Boom- Varen, 't welk de meergemel-

de Sweedfche Heer Thunberg op het Ge-

bergte bezuiden Batavia gevonden , en ont-

dekt heeft, tot dit Geflagt te behooren. Fig'

I , op de nevensgaande Plaat , ftelt myn E*

xemplaar in Afmeetingen tot de helft verkleind

voor. Men ziet klaar , dat het éón Blad is

»

in drie Kwabben gedeeld , en dus veel over-

eenkomst hebbende met het Loof van het Ja*

vaanfch Gewas, *t welk de Hoogleeraar N.

L, BüRMANNtJS onder den naam van Oj>^^<^'

glosfum pedattim in Plaat gebragt heeft , doch

myn Exemplaar van 't zelve , daar ik bevoo-

genoegzaam, dathc'-
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IL Met Vindeelig Loof, de Kwabbetjes
^J^^^^^

vcreenigd hebbende. ^Tu.^'

(10) Boom - Varen met eenvoudig , drie o/^\
vyfdeelig ^Lanceivormig Loof; dat boven op Polfpo-

de Vrugtmaahngeu Wrattig is. maZdeu'
Puütig.

De byzondere eigenfchap , van de Bladen

aan de büveozyde , op de Plekjes der Vrugt-

maakingen, met uitpuilende Wratten of Puis-

ten bezet te hebben , zou deeze Soort ge-

noegzaam bèftempelen , indien zulks altoos

plaats had. Maar uit de Afbeelding en be-

fchryving van Breyn, welke zekerlyk het

zelfde Oostindifche Gewas bedoek, is blyk-

baar, dat het Loof fomtyds zonder die Puis-

ten voorkome. Misfchien is het 'er alleen

op fommige tyden des Jaars mede bezet. Ook
vindt men 'er geen blyk van in de Afbeelding

van den ouden liter Bormannus, onder

de Ceylonfe Planten , die 't zelve noemt ,

Boom- Varen op rerfcheide manieren verdee/d
, fpitS"

en fiomphladig* Dit drukt de hoedanigheid

Cio^ Po'ijpodium Frond. fimpllcïbui trifidis quinquelo-

bisie Lanceolatis , fupra Fruftificationes Verrucofis.

obtufum. BuRM. Zeyl. 196. T. 86- Filix Hcmionitis Phy-

inatodes. Vi^vk. Pinjt. T. 404- f- 5 i- Polypoiliuni

cum Scolopcndrije facie. Breyn. Ce::t. I. igo. T. 98.
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-

VII. zeer wel uic , en h^uv ci.u] o^j bynaam v:;.:

^^^^ Scolopendric , door den jongen Ilecr daar :an

HooïD- gegeven; 't zy men die op het Ilcrtstongej

*^oo;;;-
of Op het Miltkruid toepasfe. Brey:^ heeft

Faren'.' zekerlyk, met zyae vergelyking, het eerÜc

op 'c oog gehad , naar 't welke de enkelde

Bidden van dit Boom - Varen , die gantfch or,-

vcTdecId zyn , ;zweemen. Ik heb zod.migen

op een zelfden Wortel zitten cn by het vyl«

deelige, in niyne Ceylonfe Exempiaarcn. Lin*

>:.cus merkt aan, het aric- </ vyfchli^

zou vooikonicn > doch u:'t dc Afbeelding van

eerstgemeldcn Hoo-Ieeraar , uit het Kruid-

boek van Uermannus ontleend, is blyi'-

baar , dat het ook twee- cn vierdeelig zy. Ik

heb ceu zeer groot Biai , niet zyn dikken

Steel rnecr dan twee \'oetcn lang , op Java

omftrecks Samarang door den lieer '1 Hl'^'-

?ERG verzameld, 't welk de gezegde Puiftig-

beid zeer blykbaar heeft met hoog uitpuilende

Wratten, en wegens de Geftaltc ookvohtrekt

toe deeze Soort behoort ; maar dit Blad zal

wei in elven gedeeld zyn geweest. Moogly*^

neemt het getal der Vindeelingen in het Loof

van dit Boom - Varen toe, naar den ouderdom

en aangroei] ing der Bladen. Immers in myDC

Ceylonfe Exemplaaren zie ik duideiyk, dat de

enkelde, ftompe, onverdeelde ver de kleinÜeè

syn , n^auwlyks ccn Vinger bng.

i) Boom-
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(ii; Boom -Varen met Vindeelige gladde Bla-

den ; de Kwabben half- Schyfrond^ gekar-

(12) Boom -Varen met tlndeelige gladde Bla- ^,

den ; de Kwabben halfEyroiid ci p m p

(13) Boom- Varen met Vindeellge ruige Bla-

den-^ de Kwabben heJf Eymid en puntig, fu

(14) Boom- Varen met Vmdeelige Lancetvor-

^

mige Bladen; de Kwabben fiompachtig; de lm

onderftm van elkander af

Deeze vier , altemaal Westindifche Boom- s

Varens, komen in gedaante vcc! overeen.

(n) Folypcdit'M Frond. piniiatifidis glabris; L
nü-orb;cul;uis cren;itis. Sp. Flant. N. 9. Po]yi>. Aspie-

(12) Fohjpodiusii Fiond. pinnatifidis glabris, Lobis

nü - ovatis aauis Sp. Plant. N. 10. Polypodium pen

him glabrnm. Plum. Fit. 67. T. 87. Polyp. Asplenii fo-

lio brevi , pendulum. Fkt. Fil. =4. T» i. f. 15.

(13) Po'i'podhm Frond. pinnatifidis Pilofis ; Lobis fe-

mi-ovatïs 'aciuis. Sp, Fiant. N. n. Polypod. /

folio viilofo. Pet. s6. T. 7. f. ló. Plum. Fd. óü.

T. 88.

(14J Fohivodlnn Frond. pinnatifidis Lanceolatis; Lo-

bis obtusiu.culis , infimis remotis. Sp, Fiant. N. - " ^

mofa Scolopendriüides. Plum- Aii:cr. 7. f. 11. F

ïnaicenlis &c. Pluk. AUh. 152. T. ^90. f. x.

K 4
n, DKJtt. XIV. Stuk.



A^«L.
gelyken naar die van het Ceterach ot

^7"*** Miltkruid, zynde in de twee eerften glad, in

sfvK,^°' ^^^^^ ^"^^* eerften zyn hangen-

Boom. '^^ Cjewasfen , waar van alleenlyk het tweede
Varen, den bynaam voert. Het laatfte is op Jamaika

in 't byzondcr waargenomen.

XV. (15) Boom • Varen met Findeelige Bladen
;

dium^wt-
yimen langwerpig , eemgermaate getand

sai^' en fiomp.

Door geheel Europa groeit dit Kruidje, dac

eigentlyk den naam aan dit Geflagt gegeven

heeft, alzo de Bladen naar die Dieren , welke

veele Pooten hebben , gelyken. De Ouden

leidden de benaaming af, van de Mosacbiige

Vezelen , die 'er aan de Wortels zyn. De

Franfche naam Polipodt is, zo wel als de En-

gelfche, van den Latyulchen of Griekfchea

Folypoclium y ontleend. In 'tlloogduitfch noemt

men het Engel/usz en Susz-Taren, waarvan

onze benaamiog
, Engel^eit fchynt afkomftig

Os) F'^typodium Frond. pmnattfidis ; Pinnis oblongis

fubferratis obtufis; Radice ftiuamata. Sfj. PlantM. .n-

GouAN Mot^sp. S'7' Gort. Belg. II. p. 279. VoWfoó,

froiide pinnati &c. R. Lagdö. 499. ^. Cl,ff- 475

Suec, 845, 944. Dalib, Par, 311. Mat. Med. 485- P""

lypod. vulgare. C. B, Pin. 3159. Plum. FiL 27. T. A. £•

2- Polypodium majus et minus. Dod Pentpt, 464.ToitrHf-

/'///. 540. T. 316. ViAi.uH4v,iKcImu,\\\. p.ii.GtEiCH,

Qbs. Microsf. Tab. ^.
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te zyn. Gemeenlyk heeten wy het Z?oo7»-^- VIL
yen 3 of Eiken' Faren y als veel voorkomende Afdmi.,

op de Eikenboomen. Het groeit by ons, aan Hoofo-

VVallen , Wegen en in de Bosfchen , op oude '^^^^
Wilgen , als ook aan de Wortels der Eiken, ra^n"!''

In Swceden is het gemeen in de Splecten der

Rotfen ; weshalve men het aldaar Stenfóta.

noemt. In Switzerland komt het ook meer
aan oude Muuren en Rotsfleenen , dan in de

Spieeten der Boomen , voor, zo Hall er
aantekent.

De Ouden hebben reeds eene purgeerende

kragt aan de Wortels van die Boom -Varen

toegefchreevcn , en het moest juisc op Eiken-

boomen gegroeid zyn : weshalve het nog he-

den in de Winkels berust 3 onder den naam

van Polypodium Qutrchmm. Sommige laateren

ondertusfchen , bedenkende , dat de famen--

trekkende Sappen dermaate heerfehen in het

Eiken-Hout, hebben aan deze eigenfchap

der Wortelen begonnen te twyfelen , en an-

deren , die op zig zelf alleen in Afkookzel

gebruikende, bevondenze , in dat opzigt*

byna kragteloos, Ondertusfchen kan men
niet ontkennen , dat 'er eene verzagtende ,

openende en oplosfende hoedanigheid in plaats

heeft; des de Wortels óok in Borstdranken

,

in zodanigen als tegen Leverkwaaien dienen ,

en in de Jicht , aangepreezen worden. Maar,

zo veel van dezelven te verwagten, dat men-

K 5
SI. DïEi.. XIV. Stok.



154 B E S C 11 R Y V 1 11 O V A lï

LïSt °P ^^^^ Geneszing van Xrankzin.

lil- nigheid en Dolheid gebruiken zou, gaat bui-

ruï^" ten fchreef. Verlcheide Samengetelde Mid-

^ocii' delen , Conferven , Syroopen van dien naam,
^fireu.

zyn in de Winkelboeken Opgetekend', dieech-

ter hunne voornaarafte kragt van de daar in-

komende Purgeermiddelen hebben.

De Wortels zyn zoet met eenige walgelyk*

heid cn bitterheid. Het Kruid fchynt niec in

aanmerking te komen , dat ter langte van eea

handbreed , half Voet of eea Span , uit dé

Wortels groeit ; zynde Vinswys* verdeelde

Eladen , van agtereu met groote geele hoop^

ies Zaadftof daar op verfpreid. De Heer Ba*

^ron VAN Gleichen heeft dezelven naauw-

keurig waargenomen en zo wcl de Bolletjes,

als derzelver Steeltjes en het Stof daar ifl

vervat , zeer duidelyk afgebeeld : zo wcl als

dat hy meent de Meelknopjes en Meeldraad*

Jes te kunnen zyn.

Deeze Waarneemer merkt aan , hoe de Ber*

lynfche Heer Gleditsch zig verbeeldde,

dat 'er maar étn Zaadje ware in deeze Doosjes:

welk zyn Ed. van Blackwell fchynt

ontleend te hebben : doch zulks is mis.

Heer G l e d i t s c h fchryft 'er veele zeer

kleine, rondachtige Zaadjes aan toe(*). GlE'*

CHEN heeft dezelvcn bevonden naarCirrccn-

CD Semina plurima . minutisüma , fubrotunda. -J^'

riant. Berol. 1764, p. aSS.



O E H A A I R P L A K T E N. I55

Pitjes te gelykens en ongevaar veertigduizend vn.
,

maalkleiDer te zyn, in doorfnyding, dan die.
'^^'Jif,^"

'

Maar Gle d i tsch moet daarin zeergedoold Hoorn-

hebben, dat hy aan het Boom -Varen Kloot-
^„„f^^

ronde Doosjes zonder een Veerkragcigen Ring /^aw;. •

toefchreef (*;; welken Gleichew zo blyk-

baaï aan dezelvcn waarnam. Immers deeze

Ring is ook door anderen waargenomen en

niet minder duidelyk afgebeeld (f).

Niet alleen is in de hoogte van dit Kruid

een aanmerkelyk verfchii , 't welk Dodo^
Héüs zeer wel uitgedrukt heeft, met byzyne

Afbeeldingen te voegen : Boom - Varen daé

groot n-crdi , cn V>ooni-V:iicn cLa k/ein blyfi ;

doch in de befchryving wordt aangetekend,

dat "dit llegts van de Groeiplaats afhange.

Hall ER geeft 'cr Bladen van een half Voet

en van een Voet aan. Ik hebze van een

Span cn van een Vinger lang verzameld.

Gleicpien hoüdt het zyne , van een half

Voet lang , voor een middelflag van grootte.

Maar, ten aanzien van de Wortelen heeft ook

verfchil plaats , 'c welk de oirzaak kan zyn

van de zo tegenftrydige Ondervindingen ten

opzigt der kragten. ,» Aanraerkelyk is 'tjdat

„ de Wortels van 't Boom - Varen, op vogti-

C"'J Polypodium Capfulis globofis ïibsque Annulo. Bid.

"Misfchien om dat Touknefort zegt, ylrnrdo carmtes.

•

(f) Vid. Trtnfaa, Xou, LV* for 1765 .P'-'-E-^ZO»

^5- 33» 34. 35.

II Dviu XIV. SiOK,
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Af^ebi. " PÏaat^^^n groeijende of aan de NoorJ-

111.
'

„ zyde der Boomen ; van binnen', als menze

sKk?"" jj breekt, uit den geelen zwart zvn; doch die

Boom- ,, op drooge plaatfen voortkomen , op Stee-

„ nen of a:in de Zonzyde der Boomen , zoet

van Smaak, lang duurzaam en best tot Me-

5, dicinaal gebruik. Die van binnen witachtig

„ geelzyn, worden best gekeurd, die zwart

5, van binnen zyn , deugen niet en bederven

„ fchielyk". Dit is inden Elfaz, alwaar het

niet alleen aan de Stammen en Wortels van

Eikenboomen , maar ook in het Mos op de

Steenige Bergen overvloedig groeit, waarge-

nomen (*>

XVT. (i6) Boom- Varen tnet Findeelig^ Blackn; (k

tiimnWtr-
Vtnmn langwerpig^ eenigermaate Zaag'

^'
vksiT'

^^«^^iS* > fi'^f"P y den Wortel glad.

Van deeze wordt allcenlyk gemeld, dat zy

kleiner is en de Kwabben der Blaadjes domper

heeft, 4an het Europifch Boom -Varen, van

on-

CO Mappi Hijl. P!a;:t Ats. p. 546.

(16) PotjfpodiwK Frond. rirmHtifidis ; Pinnis oblongJS

fubferratis obtufis, Radice h vi Sp. Plant. N. 14-

iyp. minus vulgaris faciei. Pet. Fit. 22. T. 7. f. g-TolyP-

Radica tenui & repentc. Plum. Jlmer, 2-. T- 36. t'^

éo. T. 77. Raj. Suppl. 56. Pülyp. Virg. iniuus, föl. ob-

tufioribus. MoKis. Jiijt. 111. p. 563. S. 14. T. 2- f ^
Au filix Polyp. difta minima Virgiiiiaiu platvneuros?

Pl.UK. .aim. ii;3. T. 2S9. f. z.
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oideren glad. Ik vind 'er geen gewag vao , vii.

in de befchryving der Virgfnifche Planten ^^n""
door den Heer Gronovius. Hooro-

xvir.

umïïiT
(r 7) Boom - Varen met Vindeellge Bladen \ de Po

Kn ahben Lancstvormig ^ fiomp, overhoehfj*'

geplaatst en van elkander affiandig. Oorlepel*
bladig.

(13) Boom -Varen met Gevinde Lancetvormt* XVnu
ge B/aden ; de Kwabben digt aan elkander, f„t,/^

evenwydig^ Degenvormig, /pits, Horizon' Gekamd,

taal; den Wortel naakt.

(lp) Boom - Varen met gevinde Bladen; de XTX".

Kwabhen digt aan elkander , evenwydig ^J,^;^'^"'

Degenvormigy fpits , opftygende; den ^^or-

^

18) Polijpodium Frond. pinnatis Lanceolatis ; I

Toximatis Enfiformibus parallelis acutis horizoi

Radice nudi. Sp Pum. N. i6. Polyp. Lonc

folio. Pet. Fü. 31. T- 7. f 14- Polyp. nigrum 1

5 feftum, Plum. Amer. 26. T. 3?-

19) Poiypodium Frond. pinnatis ; Lobis approxin

Polyp- Taxi folio pendulum,

Polyp. tenue & pend. Plum,

pinnatis ; Lobis approximatis



Ln»EL
Kimbb.,1 cïigu cnn elkander^ Degenvamlg^

\\\.' uitgegulpt , horkmtaaL

In gedaante van het Loof hebben deezS

are;:, vier, lo Zuid- Amerika of in de Westindiën

groeijende , gelyk uit de bepaalingen blykt,

veel overeenkomst. In allen zweemen de Bla-

den , door hunne fmalle Vindeelingen , veel

naar 'c Loof der Taxis-Boomen ; hoewel de

laatfte Soort dezelven gekruld heeft , en dus

meer naar Struisvogels Vederen gclykende.

In deeze is de Wortel blaauwachtig en geftip»

pcld; zo Plum I ER aantekent.

2^X1. (21) Boom -Varen met Findeeiige r:m'£

^.^^flP"' Bladen ; de yinnen Lnncetvormig , al^

'^quamci- fimdig , ejfentandig , horizontaaL

'

xxnf • ^'^«^^^ Fiihicelige gkuIdeEIa-

Enfiformibus repandis , horizontalibus, Sp. Flaat. N. 18*

Polyp. Fronde pinnata , 1< oliol. Lanceolata - Linear. &c.

H. Cliff. 475. Po!yp. crisp. SlTtithionis permis. Pet.

30. T. 3. f. 8. Polyp. rad. fubcoenilca punftad. FtuM*

Fil. 60. T. 78.

f^O foUjpodiunt Frond. piiiiiatifi.lis fcabrisj Pinni?
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aen; cU Vinnen Lancctvormlg afjiandigy vir.

uitgegulpt , horizontaaL Am^Ku

( 23 ; Boom - Varen met Fhideelige gladde
""'^

Bladen \ de Vinnen langwerpige afftandig^ Poi^po.

Zaagsyyyze getand, diy.m^ia»

Gevleu*

Dcczc drie , waar van ten minfte de twee seW.

laatden ook Westindifche zyn , komen ins-

geiy <s in de gedaante van het Loof eikande-

ren naby. De eerfte munt door haare Zil*

verachtige Schubbetjes uit : de tweede door

haaren zoeten Wortel, misfchien met die van

ons Boom- Varen fhookende; de derde door

de gevleugelde Rib der Bladen,

(24) Boom - Varen met Vindeelige Bladen ; XXIV.

de Vinnen Lancetvormig , gejcheurd • Vin- mm.^'''*''

deeligy Zaagtandig. Engelfchi;

Polyp. longifoüum Radice dulci. Pet. Fd. 27 , zZ.

T. 7.f, ,0. I.,

(21) Polijpodium Frond. pinnattf. faevibus ; Rnnis ob-

lotigis diftantibus dentatis. Sp. PhUit. N. 21. Po}yp. fer-

ratum majus Cofta slata. Pet. FiL 37. T. 7. f. 13.

Polijpodium Frond. pinnatifidis ; Pinnis Lanceola-

tis lacero pinnatifldis fetratis. Gooau M<msp. 527. Hüds»

*Angl. 387. Poiyp. Fronde pitiuatifidfl , Folioiis Lanceo-

latis finnato-rinn-Uifidis. // Cliff, ^1^. R. Lugdb. :^^c},

Polyp. Cambro - Bvitannicum . Lob. fol. profunde den-

tatis. MaR. Hl)!. 111. y. 563 S. 14. T. 2. {.% R^].H^Jt,

43 ^ngk 3. 1^ 117. I ilw amplisfima , Lobis foliorura

laciiiiatis , Cambrica. Pluk. Aluu 15J, ï. 30. f. i,

11. Deïu XIV, SiüK.
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VIL In Engeland was dit op een Rots ^ ia 't

Graaffchap Glamorgan
,
groeijende gevoDden;

HooïD- gelyk hec insgelyks voorkomt in Languedok,

^^BoofH.
o"ï^ireeks Montpellier, volgens GoüAN,die

f'arefii aanmerkt , dat het Loof byna Hartvormig zy.

Het verfchilt in grootte niet van het groot-

fle gcmeene Boom -Varen, als hebbende de

Bladen maar feen Span lang en vyf Duimen

breed; in Lancetvormige Vinblaadjes verdeeld,

welke aan de kanten Zaagswyze, doch zeer

ongelyk en als doorinfcheuring getand, voor-

komen. Somtyds vallen zy wel een Voet

lang en breed ; zegt M o R i s o n : des het

door de ongemeene breedte van hec Loof

zig onderfcheidt.

XXV. (^5) Boom -Varen met Findeelige gladde Bk-

d^ft'A'
^'^"'^ yinmn langwerpig a^andig\

rtum. cm!;rfi€n uitgebreid , de endelingfe grooUt:

i^wi-' Vrugtmaakingen op r:iau

Hóe dit Boom- Varen allergrootst en aller-

hoogst, of zeer groot en hoog genoemd , kan

worden, indien het de Bladen maar een Voet

r25) ^ohjpocinm Frond. pïnnatifidis Isevibns ;
Pinnj

Fruftificationibus ferialibus. Sp /«/^h/. N. 23. Polyp-fw"

de pinnata &lc.H, Cliff. 475. Polyp.majus Aureum. Plum
Ar.ier. 25. T. 35. Fil, 59. T 76. Pulyp. maximum Pst./""

iS.T, 7.f.8. Polyp. altisGmum. Sloan. 3<»»' ^S'

l' P. 7S. Pi.UK. T, 179. f. X,
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^ang heeft , gclyk ia de bcrcUryviiig ^vordt^^^^^^

gemeld , bcgryp ik nit^t. Uct is aaanierkdyk ili.

wegens de Goudkleurige plakjes yau Zaadbol-^"^^
Jetjes, welken het aan de agterzyde der Ela- Boom.

den heeft. Ik heb het hier met ,l3!aden van

^

meer dan een Elle lang , bletik blaauw van

Kleur, in de Medicinaale Tuin, gezien. Op
Jaiiiaika groeit het aan de Stammen van oude

iJoomen, in de middeliandiche Gebergten.

(20) Boom- Varen im Js onvrifgthaCire Bla-

den korter en ftomp ultgehoekt; de Frug>

mankende oyerJ;o:ks y , Lancetvorr

Door geheel Oostindie, ten minfle wat de

Eilanden en Kusten aan de Indiieha Zet; be-^^.,,,/''^
"

treft, groeit deeze Soort, die v.cgens de ge-^^j^''^'/^

t'sante der Eladcn den naam draagt. Het kikebL

Viimt by de JJoomen op , met dikke ruige "^'^p,,,^^

tortelen, die omlaag Eladcn fchieten, welke^'^]>^ir

ceiiigermaaro i.aar dl;: der Eiken zweemen ,

"

kort

Ció) r/ i r^vlonobtuHs fimi-

l'iu-^c ^ :i . lanceohitis. Sp.

ftant. N. / /. ,;. . i.
. ... j,:at. T. lo. Polvp.

^ot- folio Qi:yrcu.s. C. B- .9- Mok. /////. v
5^4. S. 14. T. n. f. IJ- Fo!yp. iM.ilabaricum . Ll-

Wibus. Pet. M-.ii. 791- Uai- .S 57- •^'"'v'.''

Iidicum. Clus. .xo/. SB- T. 89. Frs. 19-. Rur.u : .

VI.P..78.T. 35.^^«.^^-^-XlI.i..Z3.T.u.BUR.M.
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^ypEEL.kort zynde en breed , rosachtig van K"

Hoo*t-D
ftomp uitgehoekt : maar hoi

STUK. 'er Bladen uit voort , naar die van 't Booifl-

Boom. Varen gelykende ,
ongelyk langer en

dan die anderen. Dikwils komt het ook

op den Grond voor , alsdan veel ong-

in 't gaan veroirzaakende , door zynedi

knobbelige Wortelen en de fcherpe pun'"

der Bladfteelen die na 't vergaan der

overblyven. Ik heb het van Ceylon in

derley gedaante, als ook van Javajomftreeb

Saniarang, van waar een der eerstgemelde

Bladen , van een byzonder niaakzel ,
alhier

in Bg. 1, op Plaat XCVIir, half verkleind,

is afgebeeld.

XXVII. r^7) - Varen met Vindeelige Bladen

dhonC ^^'PP^" ongelyk,

fte?d™' I^eeze Soort is 'er door den Heer N.

BuRMANNus bygevoegd , welke men ei-

gener Gevcnflerd noemen kan , om dat de Bla-

den in het Malabaarfe met Gaatjes doorboord

zyn: want de ftippcring hebben zy allen by*

na gemeen. Echter tekent zyn Èd. aan,, dat

in dc Javaanfe Exemplaaren , daar raen het

Gewas Kakajer of Ta/y A^/^^ noemt , die Gaat*

jes niet gevonden worden. Op Malabar waren

de Bladen drie Voeten lang.

• (27J Poll^podium Frond. pinnatifldis. Laciniis inïl"»-

libus. BuRM. tl. Ind. p. 231. Elettadi Maravara. »•

Mai.Ml. p. 41. T. 20, 31. Raj. Suppl, 57»
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III. Mee driebladig Loof, op een Steeltje.
^^YJlt

Boom -Varen met drievoudig Loof; de^^^"^'.

Kwahhen uitgehoekt ^ de middelfie grootst, xxvili^

Veel gelykt deeze , wat ieder Eind in 't by-™;j^';

zonder aangaat , naar het Hemionitis der Ou- Uriebla-

den, hier voor befchreeven. Het middelfte

Blad , dat het grootfte is, heeft de langte van

een Voet en half zo veel breedte ; doch de

Steel der drie Bladen is maar 'een half Voet

lang. Evenwel is dus dit Gewas zeer groot,

naar het Hemionitis te rekenen. Het groeit

op de Karibifche Eilanden» Mooglyk is het

Veranderingen onderhevig , die ook anderen

,

met meer of minder Bladen , daar toe betrek-

kelyk maaken.

IV. Met het Loof ecnVoudiglyk Vindeellg. xxTX^

(19) Boom-Varen met gevind Loof; de Vin-^^l^f'

»iata fmuata. n, Cliff. 475- Polypodium trifoliatum. I

^ï^- i8. T. 7. f. 3- Lonchitis tr.axima trifolia America

M'^uppl. 66. Hemionitis maxima trifolia.PLUM..'?/

T. 32. FtU- 1Z7. T. 148. Filix f. Hemionitis difta

ïibsorum &c. Pluk. ^tm. 155. T. 291^ f. 3.

(29) Poljfpodium Frond. pinnutis; Pinnis Lunulati;

liyo-ferratis dedinatis ; Stipitibus ftrigofis. Sp. P

N.

L 2
DsSb XlV. StDK*
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Vir. fjen halfmaanvormigi kanlhaairig getani ^

in.'
*

lieergehoogen ; de Steekn rutiiv,

STUK. Op vogtige Bergvelden der Zuidelyke dee-

l'uraT' Europa, groeit die Kruid , dat men

riiwv Spicant noemt of GrooLc , om hzi van

't kleine voor befclircevenc Spicant te onder-,

• fchetócn. Het ïs geiiecl ruuw , en harder dan

dc overige Varens van Switzerland, zegt

Hall ER. De Steel is een Voet lang, ge-

vind, met bruine Scliubben beU jc.I. De Vin-

Rcn gc::aarcl en kiom, zyn a .auccene zyde

bol-, aan dc andere verhevouroud , ir.ci fync

Tandjes qls gehaaird.
. Ieder Viii hccrc een

drichock's b} riacgzel opwaarcN leintyds

ook een derg.lvk nedervvnai J.s. Oin die reden

h:.dt: To! :•, ;\'EFoRT een byzondcr Geilagt

var, c::- ;.-' i.c Kruiden , onder den naam van

Louciitb , fj'-'.r.ay k: , cn zc hier door .van deVa-

1)0 nicnig'c der Paaren van.Mimetjcs , tot

over uc , welken dit Kruid fomtyds

heeft , ziet men in de Afbeelding, door den

Heer G u n N e r u s 'gegeven , van 't gene

in Noorwegen was gevonden. Het is in

Nk-^oi-d-n zeldza.".m;e\emve! -p'-it het ook op

de
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de hooge Bergen in Engeland en zelfs in Swee- ^^^^^
den : zo 't fchynt : doch onder dé Sweedfche
Planten vind ik het niet opgetekend. Het Vir-sit;^'^''"'

giniTche heeft de Blaadjes langer en mintfer.

krom, de Tandjes ook niet zo fyn en fcherp.

C50) Boom -Varen mei ^.^rv;-/ L-r, ..V v^v
r:,. eenvormig ,r .

(31) Boom -Varen met

ven Zeisfemn'y, ha

De Oortjes der Vinbladen, in deezc en dc-

twee voorgaande Soorten voorkomende, aiaa-;

ken dezelven altemaal Scheefbladig. De twee-

de valt in West- , dc laatfte inOostindie , inzen-

der-
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VIL derheid op Ceylon , van waar ik een Exem-

'^lYif^'^plaar heb , volkomen daar mede overeenkom-

HooFD- ftig en van Java een , aldaar genaamd j^angok

^^^Boom- Sagresfe, 't wïlk alleen dooronge'aqdc Blaad-

Varen. jes verfchilt, dat ook in een zodanig Kaapfch,

van myne Verzameling, plaats heeft. Volgens

Breyn groeit dit flag van Varen wel anderhalf

Voet hoog.

XXXIT. (3 2) Boom - Varen met gevind Loof\ de rift^

diumum- nen Degenvormig Zaagtandig', de Taitden

half Eyrondi Eyrondig geaderd.

By het befchouwen van een Exemplaar dce-

zer Soort, op Java omilreeks Samarangdoor

den Heer Thünberg verzameld, blykc, in

vergelyking met de Afbeelding van den Hoog-

leeraar BüRMANNUs, eenigermaate de rer

den der bepaaling , dat de Vinnige Tandjes

Eyrondig geaderd zyn. Zy zyn fpits en aan

de kanten omgeboogen, doch de hoopjes van

't Zaadftof vind ik op 't midden verfprcid.

Mooglyk zal hier dat gene , 't welk de jonge

Heer B u rm a k Spits Boom - Faren noemt , be-

ter voegep.
(33)

C32) Tolijpodium Frond. pinnatis; Pinnïs Enfiformjbos

ferratis; Serraturis femi-ovatis ovato - nervofis- ^f'

Tlant, N. 26, Filix pyramidalis Maderasp. elegans. PeT-

Mus. 10. T. I. f. 55. Fil. Zeylanica donticulata non

Ramofa. Burm. Zeyl. 98. T. 44. f. i. Filix Bermud.'en-

üs noi^ Ramofa petrsea. Pluk. T. 244. f, i & 403. f-

BüRM, Fi. Ind. p. 232.
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(33) Boom - Varen tngt gevind Loof; de Fin- j^H;^^
nen driehoekig en getand. ^\\.'

'

(34) Boom - Varen met gevind Loof; de Fin-
JJJociII

mn flomp Hartvormig, efenrandig , uitge- ^Pofypo-

Drie-

CSJ) Boom -Varen met gevind Loof; de Fin-'^'''^^'^-

ven Zcisfenachtig , efenrandig , fpits Hart- ^IfJ^J/^

Den bynaam van Japanfch heeft de Heer xxxV.
Thunberg, voorgemeld , aan dit laatfte zeer 3<^p<>*"'

raare Boom- Varen gegeven, 't welk door zyn Japanfch.

Ed. in Japan is gevonden. Zeer gevocglyk ^cvill.
zou het tot het Hartbladige betrokken kunnen ^'B* 3-

worden , indien het niet de Bladen met zulke

fpitfe punten had ; waar door het grootelyks

van dat Westindifche verfchilt. De Afbeel-

ding in Fig. 3, op Plaat XCVIII, geefc een

genoegzaam denkbeeld van deeze Soort , wel-

ke rosachtig is van Kleur en de Zaadhoopjes

byna

(33) Pohjpodium Frond. rinnatis ; Pirv?s tiiangulari-

swgulo dentato.^PET. Fil. 76. T. i- f. 10. fi.
Polyiiodium

acutum. BüRM. Fl. Ind. p. 232. Pluk. Mm. T. 285. f- 1-

(34) Polypodiwn Frond. finnatis; Pinnis Cordatis ob-

tufis, Jntegerrimts repandis. Sp. Plant. N. 33. Tiicho-

manes Folio Cordato. Pkt. Fit. 75. T- i- f. ii-

(35) Ponjpodium Frond. pinnatis; Pinnis Falcato-Cor-

Ciformibus acutis , integerrinnis. Mihi,

u
ÏI. DiEi„ XIY. Stuk
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VIT. byna op ryën ovcilanr,s , op de geheclc ag-

fiT*^* terzyde cicr Bladen vcriprcid heefc. De Stee!,

stok!"""
gcfkufd is, Ichynt ecnificnnaatc Schubbig

ruig te zyn geweest, 't Gewas is hier wat

]deiner dan natuurlylc vertoond zo wel als

dc twee anderen op decze Piaat.

XXXVL (30) Eoom - Varen mei gevind Loef', (k Vi.i^

Van d;- ^"jdyl.ohidif^iLid vind ik geen

blyk, in ccnige der of door den Ridder byge-

bragtc 5 of door den llccr liüR:>iAN nader

il(>) Potupodhim Frond. pinn.uis; riniiis- Lniiccolatis

nen hametvornüg cfenranchg^ afjlandigs

de hoic luen k/ciuir: de Za.: [''Id'j\:s op ty'^i

geplaatst.

C37) L'oom-

V

germaaic f

.

cum minus live gkibrum. Rumvk. A'Jib, VI.

r. 2? /3, Filix Afrkana rolypodü fHcie. i'j:'..



^ J3eeL PLAAT XCIX.
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aangehaalde figuuren. Want die van Rum- vii.

PHius zoude hec kleine of gladde Boomta- ^^ijf/"
ren moeten zyn, welks befchryving geene on- Hoofd-

gelykheid der Bladen aanduidt. Ook is het ^^^"^^„^

zelve geenszins ruig en de Puisten van boven Farcu.

betrekken dat Boom - Varen veeleer tot het

voor bcfchreevene Phymntodes; tcrwyl het ook
Hcgts Vindeelige Bladen heeft. De Afbeel-

dingen van Plukenet geeven zulks niet

meer, dan in andere Planten van dit Geflagt

,

te kennen. De laatftc alleen hadt verfchillen-

de, naamelyk Vindeelige en afgezonderde

gevinde Bladen , doch dit wns ccn Varen van

Maryland naar de Ojw/W<^ gelykcndc, cn dus

alhier niet behoorende. Zyn Ed. cadertus-

fchen hadt vcrfcheide Javaanfche Exemplaa-

ren , met die ongelykbladigheid op eenever-

fchillcnde manier begaafd , bekomen , welke

raar de laatften van Pluk i: net , wier ééne

een Afrikaanfche was , geieeken.

Met meer regt zou men hier dat Kaapfemyner
p,^JJJ

Verzameling kunnen t'huis brengen ;'twelk in i.'

Fig, I , op Plaat XCIX , hier nevens., ten

deele in natuuflyke grootte, vertoond wordt.

Dit heeft , naamelyk , de Bladen van boven

en van onderen , zeerongelyk; niet alleen op-

waards allengs langer wordende , maar zeer

verfchillende van figuur ^ byna als op de Vier-

de Soort gemeld is. De onderden zyn drie-

hoekig , ongedeeld , aan dqn Voet opwaards

L 5 ge-

il. D»sL. XIV. Stü.k.
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VII.
' • bovenften Liniaal Zeisfenvormig,

AïDEEu breed aan den Voet. Maar , als men 't wel

HooTD. befchouwt, ziet men, dat die fmalheid der bo.

^^"^^ Bladen alleen daar uit ontftaat , dat der-

f^art». ' zeiver kanten omgeflagen zyn , tot bedekking

der Vrugtmaakingen jdie als vereenigde Stree-

pen maaken aan den rand ; doch tevens aan de

Midcïelrib evenwydig. Mooglyk is dit der-

halve het gene de Heer Burmannus ge-

noemd heeft Blechmm Capenje^ met gevinde

Bladen, de Vinnen ongefteeld , Plartswys Lan-

cetvormig effenrandig. Liever zou ik, nog-

thans, dit myn Exemplaar tot het Geflagtvan

Tteris betrekken. Evenwel , wanneer ik het

beginzel der Vrugtmaakingen op de onder/ïe

Blaadjes befchouw , die uit ronde Plekken be-

ftaan , dan fchynt het my voHlrekt tot dit Ge*

flagt te behooren. En , acht geevende ,
zo

op de figuur der Vinblaadjes, als inzonder*

heid op ds S treepen aan de onderzyde, waar

mededezelven , gelyk in het HemionitiSi ver-

fierdzyn; dan komt het my voor, dat dit een

zelfde Soort zy als dat Kaapfe , 't welk an-

ders voor het Ge-oorde kon worden aan ge*

zien, doch waarfchynlyk dus verandert, door

het toeneeraen der Vrugtmaakingen.

>xxvï«. Boom -Varen met geviud Loof; de

"NetYor- (38) Poï'jfodium Frond. pinnatis ; Pinnis oblongis in*
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ijen langwerpig effenrandig met regthoekige AmMt»
Adervlegtingen , en vierkante Stippen digt

^qoid-
aan elkander, stuk.

De Netvormigheid van het Aderachtig Ge*^^''"'*

weefzel der Bladen onderfcheidt deeze West-

indifche Soort, welke vierJontige Zaadftippen

heeft , zo P L üM 1 E R aantekent.

(39) Boom-Varen tnet gevind Loof; de f^$n-xxxix.

nen Lancetvormig - Degenachtig, efenran-^-^^^^^^^

dig , evenwydig geflreept , en ^°^fi^^S "*^^^^^^
Zaagtandig: orerhoeks geplaatst» f^g.

Hier zal dceze Ceylonfche van den ouden

Heer Bdrmannus, van welke de Ridder

geen melding maakt , behooren. Mooglyl?

heeft zyn Ed. zulks gelaten , om dat 'er geen

zekerheid was, aangaande de Vrugtmaakingen,

die

tegerrimis , Anaftomofibus reftangnlis ; Punöis reftang,

approximatis. Sp. Plant. N. 34- Fi'ix latifolia non Ra«
mofa, nigris Tuberculis pulverulenta. PlUm. Jimtr. 6.

T. 6.

(39) Polypodium Frond. pinnatis ; Pinnis Lanceolato-

Enfiformibus , integris , [parallelej ftriatis, 5etaceo-fer-

ratis , alternis. Burm. Fl Ind, p. 234. Filix non Ramo-
fa altisfima Paluftris, Pinnis integris Serratis altemis a-

cutis. Burm. Zeijl. 100. T. 46. Filix esculenta f. Foemi-

aa. RuMPH. ^ttib. vj. p. 67. T. 19. ^9. Lonchitis Am-
boinica. Romph. ^.itb. VI. p. 70 T. 30- Po'yPO'''""*

fimplex. BiiRM. Fl. Lui. p. 335. ^, Folypodium glabrunv

11. DiEi.. XIV. SruK.
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vM. 'die ten minfle in niyn Exemplaar niet zigt-

Ahi>EEL.
{^.^aj. 2yn. Ook wordt 'er, door gezegden Heer,

Hoofd, niet van gefprokcn. 't Gewas is aanmerkeJyk

^^^Boo!
^^^'è^'^'^^ dunte en evenwydigc Adertjes der

l'tr.w.
"

Eiaden , die by my meer Eyrondachtig dan

Lancetvormig zyn , en wegens de fyne fte-

kcltjes aan derzelver kanten. Het zoude ook

in andere deelen van Oostindie voorkomen;

gclyk op Java , alwaar men het Daim Fechu

noemt, zo de jonge Heer Bürmannus
aanmerkt. Dus zal het buiten twyfel het

E'dhr.nre Vnrm zyn van R u M P n i ii s , dat niet

dan op vogtiiie Zandige plaatfen groeit, wor-

dende Sajor pacu in *c Maleitfch genoemd, als

een eetbaar Moeskruid zynde. Plet yiinbonp^

Lonchitk , dat ook een Moeskruid is , en de -

Bladen insgelyks overhoeks gevind heeft»

fchynt weinig van deeze Soort te verfchiilen.

Uit de befchryving blykt , dat hetzelve wee-

zentlyk tot dit Gellagt behoort. Het Gladde

Boom Varen , van gezegden Heer, komt ins-

gelyks dit Moeraslige naby,

(40) Eoom -Varen met gevind Lancetvormg
~ Loof; de Blaadjes rondachtig fp'tts ing^

.

; "•: fnecden; het Stengetje glad,

Uo) Po-ijpodium Frond. Pinnntis Lanceo]at?s; FolioHs

.^.ibrutundis argute incins ; Stipite Iccvi. Sp. Plant. N- 39-

AcfOfti'.hum Frond, fubpiiinatis, Vmms akeniis Cunei-

for-
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Dit is een zeer klein Plantje , 't welk op vri.

fommige plaatfen in Provence zeer overvloe-

dig groeit in de Kloven der Rotfen ; en tevens Hoorn-

voorkomt in Siberië , zo' Linn^.üs zegt.*'^^'^^^^^^"'

Waarom het zj-n bynaam van Bronnen of Fon- ^'i^rw.

teinen hebbé, vind ik niet gemeld. Dezelve

zou van Tai!i:r nemont kunnen ontleend

zyn , uicRS Afoeeldln;^ echter veel van uie van

Iv or.EL vcrfchilt , door wien hcrzeh e If'lé '.

r.nus-Haair genoemd wordt. Niets gemeener

in 't Gouvernement van Aquileja, zege Hal-
LER, dan dit Kruidje, aan Muuren en Rot-

fen. Zyn Ed. befchryfc hetzelve nldus.

r^cn fra:iy Plantje met dc Steng, vru de

s, klcinflen der onzen, een Handbieed of half

5, Vocc lang, ftevig, glad, gcfleufd, gevind,

„ plat , met een middelrib doorloopen , de

j, Bladen en Vinnen yl geplaatst. De Vinnen

5, zelf zyn lös gevind, van vier of vyf paa-

., ren , de uiterflen f:iiïit?nvlocijcnde. De Vin-

j, blaadjes zyn breed en kort, in halfmaans-

j, wyze figuur fpits verdeeld, ook viertandig

5, met gebaarde Tandjes. De hoopjes rond,

i, met een v/it Omwindzel , tot vyf op één

„ Vin-

niuai minima jeiegautisfima. Tourv "> Jnjt. 542. Garid»

183. Adiantum Filicimim durius. crispum minimumt.

Barr./.. 43=. f I. l'il'cula Funtana. Tab. i>. 792. A-
dianthum .album. Lob. L. Sio. roiyi'odium duriasculiua

«cc. HALt. Helv, inchoat. yi. r. 15, Pi-l^ft. T. 89. ^.3«
.
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VII. ,i Vinblaadjc, bedekken, rypzynde, het ge-

heele Plantje, als in hec Plak- Varen-" De

^^^''^'"S™ P L u K E N E T drukt zeer fraay
'^'^^'*

de Geftalte der Bladen uit,

XLI. (41) Boom- Varen met drievoudig LoQf\ de

iiumcT-
Blaadies dubbeld gevind, aan den Voet

utarram. gefnipperd ^ flomp Zaagtandigfpils ingt-

)Iadig?^^'
fneeden, de onderften bmtiger •

Ik kan, om de waarheid te zeggen, p;eefl

de minftc driebladigheid befpeuren in de aan-

gehaalde Afbeeldingen vanPLUKENET: waar

van het Loof evenwel taainclyk naar dat der

Dolle Kervel gelykt. 't Geen Bro wne be-

fchryfti hadt het Loof driebladig , met de Bla-

den diep verdeeld, de Kwabben langwerpig)

ecnigermaatc Kwabbig gekarteld. Dit was

op 't Eiland Jamaika gevonden.

XLli. (42) Boom-Vareö dat gefiengd is ^ met hei

j^^^j^gefieeld , Finswys^ driedeeli^[; aan 'i^

mSi^^'
^ipp^fi tweedeelig met Doorntjes.

^

(41^ Pobjpodium Frond. ternatis ; Foliolis bipinnaiis

gibbofioribus. Sp. Plant. N. 35- Polvp. minus tril'hyl-

fol. planis. Plok,

(42^ Folypodtun

tifido-trifidisj ap

«33. T. 67. f. u
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Hier fchync alszins dat aartige Javaanfche
y^'^^^jj^

Boom -Varen te behooren ^ 't welk de Hoog- ni.

Iceraar N. L. Burmannus zo fraay in Af-^^^*"*

bcelding heeft doen brengen. Het heeft de

Bladen, zo zyn Ed. aanmerkt, op verfcheide

manieren gefnipperd , met Doorntjes aan de

Tippen.

(43) Boom ^ Varen dat gêfiengd is , met de XLIIl;

Bladen StraaJswyze vergaard, de Finhlaad- ah^mpZ
jes Liniaal^ aan den Koet famengegroeid» ^tum.

Dit behoort ook tot de Boom - Varens , wier
^'^

Bladen eenvoudig gevind zyn ; hoewel vcr-

fcheidene dcrzclvcn , by elkander op den top

van 'tStengetje Straalswyze vergaard, als de

figuur van een Vogelpoot vormen; weshalve

de Heer Thünberg, thans Xruidleeraar te

üpfal, die dit Gewas in Japan heeft gevonden,

daaraan den bynaam van Fbetachtiggaf, Geene;

Soort , naaraelyk , noch onder die van L i n-

N^us, noch van Burmannus, kwarazyn

Ed. volftrekt daar mede overeenkomftig voor»

Men kan evenwel niet ontkennen , dat de Bla-

den op zig zelf veel naar die van de volgende

gelyken. In myne Exemplaaren zyn 'er zes

en vier by elkander op den top van 't Stenge-

tjc, dat omtrent een half Voet hoogte heeft.

(44;

r43) poll/podium CsLukscens, Frondibus Radiatim COIH

Seftis; PinnuIisLinearibus, ad Bafinconnaüs.if//i/,

II. Dkbl. XiV. SivK.
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Vil. (44) Boom -Varen met twee- Fitwig Loof, dö

AiDiEL. Fvmc^es tegenover elkander, aan den Voet

Hoofd- hrecdcr en famaigegroeid , Liniaalgefirêè^t

Poüjpo-

fieare
^^^^ reilen wordt dcese Ceylonfc Takkig

Liiliaal. genoemd van den ouden Burmannu s ;wanc

het gevinde Loof verdeelt zig zodanig ,
dat

men het byna gegaffeld zou kunnen heeten:'c

welk een voornaam verfchil is met het voor-

gaande Japanfe. OndertuMchcn zyn aan de

enden altoos twee gevinde inladen op zulk een

manier famcn gevoegd , als de jonge Fleer Bli>

MAN in Plaat gebragt heeft. Ook heeft ieder

Blad, op zig zelve, veel pvereeirkomst met

het voorheen befchreeven Taxisbladige: zo

wel als dat van Thunberg, zo even ge-

meld ; maar een weezentlyk verfcliil bcftaac

daar in , dat in het Ceylonfche de Vinblaac-

jes van agteren groen , in 'hét Japanfche

Voetachtige als Roozekleurig wit zyn

:

welk insgelyks fchynt aan te vvyzen , dat het

byzonderc Planten zyn.

V. Met

f4a) Pdi;pmui::i ]r»onJe Piniiis geminis J Pinnulis op-

pofitis, Bafi dUatfltia couaatis, Liuearibus ftriatis inte*

gerrimis. Burm. Fl, Lui. p. 235. T. 6'. f. 2, FilixFroü'

de Ramofa, Foliis conjui?atis, Folioiis pinnatifidis

Fl. Zevjl. 201. Filix Ramofii Zeykinicu &c. Bwkw.
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V. Met het Loof dubbeld of byna dubbcid ^ vji.

gevind. ^la^

(45) Boom - Varen met hyna duhhehl gcvind^'^''^'^^

Loof; de Fimien Degenvormig Plinkelig', Toiijpo-

de Vinnetjes flomp Wigachtig: de Steng tZy^"""'

Takkig. Zeegroeai

Öoor den meergemclden HeerThunbero
is ook deeze in Japan gevonden en met den
nevensgaanden bynaam gedoopt. Zy maakt ,

to veel ik uit het daar van bekomen Êxehiplaar

kan oordeelen , een zeer fraay Gewas ; de Sten-

gen rosachtig en getakt hebbende; de Bladen

van boven geelachtig groen , van onder blaauw-

achtig wit; alwaar zy met kleine zwarte Stip-

jes bezet zyn. De langte der Degenvormige

Bladen is byna een half Voet, op naauwlyks

ten half Duim breedte. Aan één derzelven

id ik by de honderd Vinnetjes.

(46) Boom - Varen met hyna dubbeld gevind XLVr.

Loof^ de onder/ie Blaadjes omgeboogen; de^/^^'P"-

paaren met een vierhoekig Vinnetje y^r- '^'''onibla-

eenigd,
Op

(43) Pö/i'/'orf/.'/J» Frond. rubbiphinaa ; Pinnis Enfifor-
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Op verfchekte plaaÊfeö van Europa , inzon-

' derheid in Berg- en Bofchachtige Landsdou*

wen , groeit deeze Soort van EQoni - Varen, die

het fViiie Eike- Varen vanD o d o n é ü s eenigs-

zins gelykt , ten minfte de Vinbladen zwee-

mende heeft naar die van den Eike-Beuk,

Esculus of Phegus genaamd. Den Heer Hal-

ler kwam dezelve doorgaans , zo, wel in

Duicfchland als in Switzerland, voor, doch in

onze Provinciën fchynt zy nog niet gevonden

te zyn» Omftreeks Petersburg groeit dezelve

overvloedig in- de Bosfchen , zo ,üe Heer ds

Gorter fchryft»

De Stengetjes zyn een Voet hoog en g'ad^

doch de Bladen dikwils ruig cn ruuw, inzon-

derheid aan de kanten. Dc onderfïe mjaken

een zeer breede vereeniging aan en orn den

Steel , waar door deeze Soort zig- grootelyks

onderfcheidt ; maar het ombuigen der onderfte

Vinblaadjes heeft zy met de volgende" West»

indifche gemeen. De bovenfte loopen dfie-

hoekig ten einde uit. en vereenigen zig dik-

wils met elkander.

C47) Boom-

Sp. P2ar4t. K^ 36. n. a(#,475. Fl. Siiec. 851, 945-

lapp. 367. Phyliitis minor hirfuta, Pkmis variis.

Fetrop. io> T. 21. Filix non ratnofa miaor «Sr fylveftris.

Pf TiT. E^ifip 56. T. 50. FiliXf mitior Britannica. Mor-

m.ni !>. 575' S. 14. ï. 4. f. 17. Folypodium fo!.

pinnatis reH^'xis, Pinnis ova'is hirfutis &c. Hail.

inchoat, Tojn. UI» p. 12* Dryopteris candida» Boa-
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(47) Boom-VaTcti met hyna duhbel:! gevind YII.

Zoa/; Jir Bhcdjcs omgehcogen-yde ^f{f^ .

/ rappig. HobiD*
^

( jfi) Bóoin- Varen «j^ï hytici duhheïd g&vind^}^^^

L.Qof \ de Blaadjes getropt , de Kwabben
'^^^J^J^^'^^

fiomp Zaagtandig : de Steng Kaffig, Oinge-'
boogen.

Deezc' hatfte groeit, volgens L i nn/eus 5^^^J,J";^
zo we! in'EngèTand als in Siberië, alwaar de GeuriÊ.

If\s^(y6iiëïi van Jenifea , vólgens *c berigt van

dén iHtèr(jiM.m, die Kruid in Bfér kooten-

de , aari*t zelve een aaDgenimme Reuk cn Smaak

vnn Braamboozcn gceven. Ook droog in een

Vcitrek famengehoopt, vervuk dit Kruid het-

7.elvc met zynenGeur. IIcc wordt, door hem,
als een zeer krngtig Middc! tegen 't Scheut-

buik geroemd. Op de Gebergten aan de

Rivieren Angara en Seleoga groeide het o-

vcrvlöcdig.

Dc hóogte is omtrent een X'oeten dcgeflal-

te als die van' 't Mannetjes - Varen , maar de'

Blaadjes zyn digter famengehoopt en a!s ge-

cropr^

Po'ypodiwn Frond. fhbuii-inn. Foliolis intir- x:-

fiexis i Pinnis lacetis. Sp> Piu.-.t. N. 37. FilicuUi Alij

Inferioribus pencklis. Pet. Fii. 72. ï. i. t. o,

.
Potyppdlum Frond. fubbii/mn. Lauceolatis Foüol.

foiifertis; Lobis obtufis feiTAtis: Stipite Paleacco. Sji,

i'Ljiit. N. 38. HuDs. Angl. sSS.DiyoiiLeris Rubum itixam

M a

IL DkIi.» Xjy» Srei.



vu. tropt , met de Zydkwabbcn ftomp , diep Zaag-

^lïï!" tandigj zo de Ridder aantekent,

^UX ^^^^ Boom- Varen tfjet het Loof ten halve

^•yEUs de voornaame eigenfchap van veelen

van dit Geflagt vergeten te hebben , die op

Eoomen groeijen ; alzo hy dceze, als iets by-

zonders, dus bellempelt. De Hooglecraar N-

L. BuRMANNUs, niettemin , tekent zulks

9,ok getrouwelyk aan , en betrekt zelfs hier

het Virginifche Varen van Plukenetj'C
welk zeer blykbaar tot het Rib- Varen behoort

en aldaar ook door onzen Ridder was t'huis

;: z\e gebrngc Pl u kenet , evenwel , beken
' -13. ik, hadt bcdenkelyk gefield, of het niet mee

dat Malabaarfche , hier aangehaald , overeen-

komftig ware. De Blaadjes zyn Lancetvor-

mig , tot het midden Vindeelig , met ftompe

niet Zaagtandige Kwabben, eenigermaate ge-

ftreept , en de Vrugtmaakingen Stipswyze

daar op verfprcid; het heeft gladde Steelen.

ihtbbeld gevind, Lancetvormig ; de Kwak-

betjes gerond y effenrandigy gifireept,

Fn de bynaam van deeze Soort fchynt LiN-

(jc) Boom-
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(50) Boom -Varen im het Loof ten hahe J^]^^ ,

duhheld gevind Degenhïadig; 'de Kwabbe- ui.
'

tjes ftomp gefpitst geftreept efenrandig. stuÏÏ^°"

Zeer weinig , hoewel weezentlyk , in de i'oivpa-

aangetekende hoedanigheden , verfchik daar imuatmn.

van het Japanfche Boom - ^a/en , door den

Heer Thdnberg verzameld, endoor myPi. xcix.

in Fig, 2, op Plaat XCIX, in Afbeeldinge

gebragt. De Steel van 't zelve is eenigszins

Haairig , doch niet ruuw: gelykook deStee-

len der Vinnen, die overhoeksaan den hoofd-

deel ftaan , en eene zeer fpits Lancettige of

Degenvormige figuur hebben. Zy zyn v/eder-

zyds ter halver breedte in Vinblaadjcs ver-

deeld, aan 't end (lomp met een puntje, en

op de ondervlakte zeer fraay met Ribbetjes

geftreept en in enkelde ryën verfierd met de

Stippen der Vrugtmaakingen van eene Ros-

achtige kleur. De Steel loopt in een zulk

kng puntig V^inblad uit. Het bovenfte van

't Gewas, alleen, is hier vertoond.

(51) Boom- Varen mei het zydelings Loof LT-

dubheld gevind i het ouderfle Blaadje Fii:- ^^"^^
dcelïg.

^^J--

rso) Poliipodhtm Frond. Spit,; - lii.inn;.tis FnAfomibus;

Poltjpodk'.m \\y\\ ;<.tL'i llibi's b'j>'Miatis , foliolo

rno pmnatifido. Sp. PLi it N. 41.

M 3
?r. Deel. XIV. Stus.
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aTÏIél.
'Vö^S^^s Waarneeming vaa den H<ief

Ml. OsBECK heeft die Chineefche Varen een

«Ïuk!'°' ruighaairigc Steng en gevind Loof; dc zydc-

bLi' lingfe Blaadjes aan den Voet Vindeelig; alle

nrcj* Vinnen ongeftecld , fcherp cn zeer fyn Zaag-,

tandig. Deonderfte Vinnetjes 3 by de Sceng,

zyn langer en ten halve Vindeelig; waar aau

het gemakkelyk kenbaar is. Het Loof, caa-

melyk, is aan de tip eenvoudig, aan de zydeu

dubbeld gevind , en heeft het oiidcrile Via-

netje langer, Vindceh'g. Decze Vcrfchciden-

heid geeft reden van den byiiaarn.

De Hoogleeraar Bukmannus haak, op

deeze Soort, een Afbeelding aan van PLUr

KENETj welke het Twes-Oorig Fdr-in^ hier

voor befchrceven, voorflelt (*;. Dezelve zou

zyn , deszelfs Groote Takkige of Wyfjes-Va-
ren, met fmalle ftompe niet getande Vinnetjes,

het endeUngfe zeer lang. Maar die AfbeeldiDg

past, voor eerst ^ daar op niet, en is niet daar

toe door Plüke NET betrokken. Tm anderen

komt dezelve geenszins met dit Gewas over-

een. Misfchien heeft zyn Ed. Fig. 4. vap die

zelfde Plaat op 't oog gehad, als waar mede

de Javaanfchc Exemplaaren overeen knmilig

waren. Volgens Pluke net betekent dezelve

(*) Pteris biaitrita. bladz. 107. Filix Ramofa major
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een Gegafeld Farentwrt Eiland Johatwa^ met ^^J^,^
fmaller Vionen van Boom -Varen, de uiterfle m.

'*

zeer lang. Die Afbeelding ftrookt eenigermsa s^k"^""

6e met de bepaaling van onzen Ridder : en Boom-

daar op kon ook de bcnaaming van gezegden

-Autheur, door zyn Ed. op deszelft Fig, i.

toegepast, betrekkelyk zyn.

Ik heb een Exemplaar van Japan , dat in al«

Ie opzigten met de befchryving ftrookt, doch

t\'aar aan die lange onderfte Vindeelige Vinne-

tjes ontbreeken. Het Loof is zeer fyn en heeft

ook de Vinnetjes zeer verfchiüendes maar even
'£ zelfde bevind ik in \ gewoone VVyfjes Va-

ren , hier voor befchreeven , planrs te hebben;

waar toe het echter , wegens \ de Vrugtmaa-

kingen , niet behoort.

(52) Doom -Varen met het Loof hyna dub- Lli.

held gexind ; de Blaadjes langwerpig Ey-di^uQ^s-

rond; de Finnen JlotnpücMg aan de tippen^'^^*^»-^^^^

fpits Zaagtandig,

In de Noordelyke deelen van Europa zou

(52) PotifP<^i»>" Frond: fubbipinnatis ; Folidis oviito-

flZrii. 4^' GOÏIT- AV^-'n.^ 380. GOUAN il/t>W;%

p. 5:8. Polvi'. Fronde dai'licJito- i'innatl Fl. Sttec.

Filix non Ratnoni mnjor cVt. Mur. Hift. lil S. 1 1 T.

3. f. n. FilixniasRamoia,Piimulisdentatis. pLOK.i^a
ï. iSi. £.2:aut T.i8o.i.6,

M 4
ïl. D»ii. XIV. Stok.
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volgens den Ridder, groeijen , die 7C

li- echter in de laatfte Uitgaave der Planten van

11°
' Sweeden heeft weg gelaten. In de eerfte

how- merkte hy aan , dat zy van de volgende Soort

verfchille, door de Vinnetjes famengevoegd

te hebben. Dit byzondere kan ik in de Afbeel-

dingen, die door zyn Ed. aangehaald zyn,niet

befpeuren ; zelfs niet in die andere van Plt-

KENET, aldaar door hem bygebragt , welke

alleenlyk van onderen Takkig was. Misfchien,

hoewel Meese ook deeze Soort , in Vries-

land, omtrent oude Eorkoop , in een Bofch,

niet ver van den Ryweg, hadt waargenomen,

zal het flegts eene verandering van dc naast-

volgende zyn. Of het voor vast doorgaat

,

dat de bovenfte Blaadjes , alleen , in deeze

blocijen ; iielyk L i m n tf. u s ten opzigt van het

Gekuifde IJoom- Varen aantekent; zou nog te

onderzoeken zyn.

• XCIX. Ondertusfchen fchynt my hier dat Japanfchc

'ii- 3- te behooren , waar van ik in F/g. 3. , uit myne

Verzameling, de Afbeelding geef. Want, hoe-

wel het in 't laatfte opzigt, wat myn Tak aan-

gaat, niet voldoet, kan dezelve wel niet de

onderfte zyn. De Vinnetjes zyn ook niet vol-

komen famengevoegd , doch zeer digt aan

malkander , langwerpig Eyrond ,
ftompachtig»

aan de Tippen fpits Zaagtandig en, voor 't

overige, volkomen Kuifachtig. Wat de Vrugt-

maakingen aangaat, welke maar enkelde plek-
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jes aan den rand dtr Vinnetjes zyn , komt het ^^'^^^
naast met cene volgende Soort, die daar van

,
ni.

den naam voert , overeen ; maar deeze heeft^Tu^^"'

ongekarcelde Vinnetjes , tervvyl dit Japanfche

dczelven zeer diep ingefneeden heeft (*).

(53) Boom -Varen met het Loof dnhheld ge. ^NI.

r/Wf de Viimen ftomp en gekarteld'^ dcdinuiFHi^

Stengel Kaffig. '^Vkren
Maimetj«

Dit is het Maunetjcs Faren , door geheel

Europa bekend ; en , gelyk by ons , overal

meest in de Eosfchen en op andere donkere

vogtige plaatfcnjin een Zandige Grond, voor-

komende. Het voert den Gritkrchen naam
Ptah , den Latynfchen Fdix , den Italiaan-

fchea

('J De Heer HALtEk beeft ook aanir.erkelyke dat-

fierheden, in de bepaaling en aanhaalingen vaA LiN-
N JE u s , ten opzigt van deeze Soort .gevonden : (Helv.

derd, doordien hy Pluk. r- i%3. f. 42. aanhaalt, datT.

mpt drievoudig s^vind Loof, iret de vitieiife aanhaafinff

(^^fPoltjpodhwt Frond. bipinnatis; Pmnis obtufiscre-

nu'atis; Stivite PaL-aceo. Sp. Plaut. N. 43- Gort. Belg.

n. p. 280. GouAN Mo>isp. 528. Ger. Prcy. 70. Dalth-

Per. 313. Fl. Suec 846 , 946- ^^'5^^- 499- ^- ^''JT*

4-5. HALt. Helv. mcho.^1. lil. r- n- Fi'ix mas non ra-

mofa dentata. C. B. Pr.u 1^8. Filix Mas. Lob. Ic 8u.

DoD. Pempt. 462. Cam. Kpa. 9,1. FtCHS. Hiji. 994»^

M 5
n. DütL. XIV. Stuk.
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Vil. fchen Felcfy den Franfchen Fougen

,

"*ï°"^*gelfchen Ferm, den Hoogduitfchcn Fahreü

fWK?^"'
Pa^^;/iTa«^ ; zo wel als het hier voor

Boom- ^chreevene Wyfjes - Varen * , dat gemeener is

yateiu doordien het op openc plaatfen , Duinen en

«BI. 98» Bergen groeit. Het wcrdt daar van, al voor

vcrfcheide Eeuwen , onzeker om wat reden

,

door den naam van Mamietj& onderfcheiden.

De Afbeelding van dit Varen is by Doro-

wéus uitermaate flegt; die van Lor el vol-

doet taamelylc , alzo zy de Vinnetjes onder-

fcheiden voordek , doch ongckarteld ; waar

omtrent de Figuur van Morison nog beter

is, Camerariüs, wederom, vertoont de-

zeiven wel gekarteld , maar niet afgezonderd.

H ALLER haak eene Afbeelding van Vail-

LA NT aan, welke my fchynt tot de voor-

gaande Soort te behooren (*), Ik vind de-

zelve onder de Soorten van dien Autheur niet.

Zie hier de bdcliryving van dit Kruid, dooï

gemeld en Kruidkenner.

„ Niets gemeener in de Bosfchen van Swit,-

35 zerland en aan de Landfcheidingen. Het

„ groeit by ronde Plaggen. Het gcheele ülad

3, is een Cubitus lang , met de laagfte Vinnen

55 korter, dan allergrootst, de overigen drie-

hoekig afneeraende. De Vinnen, naar de

« Rib
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,j Rib helicDcie, langwerpig, met evecwydige VII*

u randen , gekafteld , ftotBp gefpit.^t. [Üp het ^^Tn!'*

„ Loof konien] Nierachtige hoopj^-s , zes , Hooiu-

„ zeven , raet een Schubbetje gedekt , dat*'"J^^^^^^

j, gefternd is en rond (^). [Het heeft] Ey- ^'^^ntu

„ ronde Doosjes , met een gewrichten Veer-

„ kragtigen Ring omgeven. De geheele ge
55 ftalte is ftevig en glad : de Stengel Schub-

« big,"

Voorts merkt hy aan , dat de Wortel een

walgelyken , uit den bitteren zgeWM Sm^k
heeft. Door het Afkookzel zou een ^oodc

Vrugt zyn afgedrecven. Een Handvol van den

Wortel , op een Pint Wyn gezet , verhaalt

hy , wordt tegen een Zwellinge , die de Wa-
tcrzugt dreigde 5 aangcpreezen. In de Genees-

kunde, zegt hy, wordt het naauwlyks met

ernst gebruikt , hoewel het tegen de Jicht

voorgefchreeven is door Ma jow, en anderec

het tegen de Wormen dienftig geoordeeld

hebben; Scopoli vondt het nutteloos Dec*

2e Autheur ondertusfchen
,
zegt zulks niet van

het Mannetjes-, maar van het Wyfjes • Varen

:

^aar uit men wederom de getrouwheid der

C) Dat dit Schubbetje gefïcrnd ett rofut is , moet een

riie hy aanhaalt , zegt , dat het de gedaante van een

Hoefyzer heeft , 't walk ook beter met degzelfs Aflieel-

4ing ftrookt.

il. Deel. XIV, SiUK.
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vn.^ aanhaalingen van H aller middagklaar be-

fnf" fpeurt (*). Wy weeten voor zeker, dat het

HoofD-
Poeijer van den Wortel, met vrugt, toe uit»

Bnr»ti. dryvinge van den Lintworm ingegeeven wordt,
arert,

j^jj^ j^g,. Lighaam , vooraf, door Purgeermid-

delen gezuiverd zyCf). De veelheid onder-

tusfchen en de leelyke Smaak, zyn by 't in-

neemen zeer lastig Anders zou het tegen de

ronde Darm - Wormen , volgens Hopmann,
ook een goed Middel zyn. De nuttigheid der

gedroogde Bladen, in Matrasfes of Kusfens

,

om Kinderen op te leggen , die de Engel-

fche Ziekte hebben, is by ons zeer bekend(|).

Op 't Eiland Faroe zoude de Ingezetenen d&i

Wortel , in Bier gekookt
, tegen den Steen

dien-

(*) Vide ScopoLi FUi: Carniol. p. 170; door zynFJ'

aangehaald.

(t) Zie de Proeven en Ondervindingen ten dien of*

zigte reeds verfcheide Jaaran in 't werk gefteld door den

zeer kundigen Apotheker W- van Barneveld, in

Hedend. Vaderl. Utteroeffmingen , V. Deel N. 5 en 6 ,

of bladz. 188 en 236. Deeze Heer , een groot Lieflieb-

ber der Natuurkunde , heeft reeds een aan merkelyk getal

Lintwormen, door deezen Varen - Wortel uitgedteeven,

Tcrzameld , en verfcheide byzonderheden in dat Onge-

Pueris Rachitide laborantibus loco Straminisjiib'

Ed. I. p. 139; die twyfelde of het dit Manaetje dan 't

Wyfie moefte zyn: maar Boerhaavk ftelde de kragtea

gelyk en fprak ooR niet van in plaats va» Siroo ,
waaï

do jonge Kinderen aelden op gelegd w orden , in
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dienflig bevinden (*). De jonge Spruiten zyn viï.

als Spergies eetbaar en de Schubben van den ^'"ff""
Wortel worden in Noorwegen , van 'c arme Hoofb-

Volk , by gebrek, wel zo in 'c Bier als in 't"'^^^^^

Brood gebruikt (f).

"

Dit Varen verfchilt niet alleen aanmerkelyk
in Geftake, van het Wyfjes- Varen, datTak-

kig is en wel driemaal zo hoog groeit ; maar

ook in de manier van Vrugtmaakinge en veelal

in de Groeiplaats , als boven is gezegd. Ik

begiyp derhalve niet, hoe H aller zeggen

kon, dat het, even als 't Wyfje, uitgebreide

Landftrceken beflaat en een plaag der Velden

is,naauwlyks uitgeroeid kunnende wordend).

Alle Autheuren getuigen , gelyk hy zelf ook

zegt, dat het Mannetje in Boslchen groeit (§^.

Maar inzonderheid verfchilt 'het door de figuur

vaQ den Wortel, die zeer knobbelig Schubbig

is en ruig , langs den Grond door het Aard-

ryk voortkruipende , en geduurig nieuwe Scheu-

ten uitgeevende, 't wclkzekerlyk dit Onkruid

ihoeielyk uit të roeijen maakt. Ook is in het

Mannetje die zonderlinge omkrulling der Scheu-

ten
, gelyk in veele andere Soorten van Varen,

opmerkelyk.
^^^^

O) RoTTY Aht. Med. p. 201,

rt) GuNK. Flor. Nc-v^. Fol. p. 4^

G) Peftis Piiscuonim vix uUo modo potest extiTpan*

^ latas regiones , perinde ut Femina, tenet. Hetv. mAa-

(5J Somtyds. evenwel, komt het Wyfj^s - Varen , dat

11. Deel. XIV, Stuk.



I^' B E S C n /l Y V 1 K Cr A i:

(3'4) Boom Varen mi 'het Loof dtihheld ^t-

viml; de-P'lnnen Lmicetvormig Findeelig^

/•>i<)gO' Floewel dc Naamcn goedertieren zyn, be-

fwZtT^m? ifc niet, mee wat reden onze Ridder den

V^,ren- j,33jv, VaTCfi - Wyfje op deeze Soort toe-

^^'^*
pasle, die 'er door geen Autheuren aan gege-

ven is baitea Tabernemont, by wien

het nog dooi- den naam van Steen - Tareti on-

derfcheiden wordt. Immers 'die bynaam baart

dc uireritc verwarring (*).

Met groeit , by het voorigCj in Bosfchen,

zelfs

de ffosfchen voor : gelyk my de gedagre Heer, W- vai*

BWtreVBf.ó veiliaalt , in Gelderland' ondervonden te

g(*Jïee!(2f Plunt , benevens die van 't Mannetje bewrgd

heeft , is weezetitlyk het voorgemelde.

'Poi^poitunt Frond- bipinnata; Pinnalis Lanceo-

lï- p. GoüAN Monsp. 528. Dalib: Pa^^i^. Fl- Stttc

817,947- R- I^S'i^- 499. Haxl. Heh. inctioat. IH i'-

14. N., 1704., Filix mas non ramofa, Pinnufis angnft'

rsriöribus, vrofunde dentatis. Mok. S. 14. T. 3- ^•

Plok. Thijt. 180. f. 4. Filix Petrxa foemina, i. Tab. / •

793.

(*J Mooglyk is deeze of de volgende P]:;:ic

voor 't lV>jfjes Varen gehouden i dewyl Pr

iiegt: Peütmt interamorum Ammalia, (x ks 1 1'
'

'



J) E tl A A I R P L A N T E N. J^t

yelfs in ons I/ind , en onderfGheidt z?g, bo- Vil.
•

vcndie^n, door de inngtc der Bladen; terwyl if"^'*

ook dc tropjes van Bloemen , gelyk onze Hooio-

Riddcr ze noemt, hier niet Niervormig, raaar

Kyrond, ccnigcrmaate gchaaird en eenzaam
'

zyn.

(55) Boom - Varen tneé het Loof duhheld ge» lv.

vind; de Finnen Findeelig effènrandig ^van j^^ff°^'_

onderen feenemaal bedekt met StuïfmeL ^^^^
In de Moeraslen der Noordelyke deelea

van Europa, zelfs ook in die van Switzerlandj

en in Rusland aan de Wortels der Boomen ,

volgens den Heer de Gok ter, groeit dit

zeldzaame Varen , dat naar 't gewoonc Varen

wel wat gelykt , doch inzonderheid in de

Vrugtmaakinge verfchilt. Dewyl het Stuif-

meel de geheelc ondervlakte der Vinnetjes be»

flaat, hadt LiNN-fliUs het bevoorens in 't

Geflagt van 't Plak -Varen geplaatst; maar na-

derhand bevindende , dat het in de jongheid

(55) Poltjpodium VxonA. bipinnat3; PInn« Pinnatifidis-

iBtegenrimts ftrbtus undique PoUine teais. Mant. 505. Acros-

tichum ThelyptPrls- Sp. Plant, p. 1528, Flor. Suèc. II.

niis!^HAi,L.^/^/i/- J'"^/'^^. III. P- I4- N- 1697. Filix'sa.

II. XIY. Sm.
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afgezonderde Plekjes waren ; heeft zyn Ed.

het hier weder t'huis gebragt, daar het,vol-

^ gensHALLEii, weezentlyk behoort.

Een keurlyke Afbeelding en befchryving

heeft de fieer S c h mied el , Hooglceraar te

Erlangen , aan 't licht gegeven van dit Krijid,

't welk ten tyde van J. Bauhinüs reeds

hl 't Wurtembergfe was waargenomen. Hec

blykt daar uit,, dat de Vinnen alieenlyk Vin-

deelig zyn ,niet in Eyronde Vinnetjes ver-

deeld , gelyk Hall e r zegt. Het zelfde is

blykbaar in het derde Steen -Varen Wyfje van

Tabernemont ,als ook in het LaageVit-

ginifbhe Moeras -Varen vah PLtTsENET, hiér

toe behoorende' (*)• Want de Vinnetjes zyn

tnet een-breede rtrook, langs de Bladrib heen,

vereenigd , en de endelingftn loopen in een

lange Ipitfc punt famen. Zeer duidelyk beeldt

ook gezegde Autheur af, hoe deZaadhoopjes

zig eerst op eene Lyn
, langs den rand,vertoo«

nen, terwyl zy met een geftraald. Schildje

gedekt zyn ; vervolgens aldaar famenvloei-

jen , en zig eindelyk over de geheele onder-

vlakte verfpreiden ; even. als ook in andere

Soorten van dit Ceflagt gebeurt. De Eyronde

figuur der Bolletjes , haar Steeltje, de Veer-

kragtige Ring en hoe zy open fpringen, om

hun Zaadftof uit te werpen , is ook zeer duidelyk

door hem in Plaat gebragt.
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(55) Boom • Varen «f/ het Loof dubbeld ge-

Wid ; de Finnen halfmaanswyzey haairig
^

getand', de Steng Jlroef. J

zeer kenbaar, die door To urne fort tot /.aiuuK
'

hetGeflagt van Lonchitis betrokken was, we- .r^ooru-

gens de fcheefheid derzelven ; terwyl zy ge-

oord zyn. Dezelve groeit ook op verlcheide

plaatfen in ons Wereldsdeel, doch is niet zeer

gemeen. H aller merkt aan, dat zy fora-

tyds met famenvloeijende , fomtyds met on-

derfcheiden Vinnetjes voorkomt. De Steng

is driekantig , bekleed met bruimoode Schub-

(57) Boom -Varen met het Loof dubbeld ge- LVii.

vindic,!^'''

Graauw-

(56J) Pottjfodium Frond. bipinnatis ; Pin.iis Lnnalatis*'«°^«^*

ciliato - dentatis
;

Sti^iite ftrigofo. Ftant. N". 45. Gouaiï

Moiisp. 523 Dalib. Paris. 314 HuDS. AHgl. soo. Po-

^elv. inehoat. lïl. p. 16. N. 1712. Filix aculeata major.

C. B, Pin. 358 Prodr, 151! Filix mas non ramofa.Pin-

nnlis latis auriculads Spinofis. Pluk. ^l»t. 152. T. 179.

f" 6 &180. f. I. Lonchitis aculeata major. TofsNr-

538. MOR. S. 14 T. 3- f- 15-

(57). Polijpodum Frond. bipinnatis , [Foliolis Pinnis-

Plant. N, 46. GoüAM MoHs}>. 528. Huds. Angl. 390. Fi-

8x Rhajtica, ternuisfima denticulata. I. B. Hijl. lil- £.

740. Filicula Föntana major, f. Adianthum album Fili-

cis folio. C, B. Pitt. 358. TooKïiF. Inji, 54a, Dryopteris

II. Deul. XIV. Stvk.
^
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vtftd; de Blaadjes en Plnmn

digr, Lancetvormig n,

tandingen.

Dit moet het Witte Eiken Varen van Do*

DONéus zyn , volgens de aanhaaling

ToüRNËFORT, op den nasm van C Baü-

Hiwus. Haller betrekt daar toe de FiVicvr

la, door Sec uier afgebeeld. Onze Rid*-

der heeft den bynaam van J.B auh t nhs ont-

locnd , die het in Graauwbunderland gevon-

den hadt , hoewel hy zelf aanmerkt, dat het

ook in Vrankryfc en Engeland groeije.

Switzerland is bêt , volgens Hal lek ,
zo

gemeen , als by ons de Steenruite, zyo-

de byna op alle Rotfen en ]\Iuuren te vin-

LVm. (58) Eoom- Varen met het loofdMH^'
dim No. langwerpig efetirofidig

veboracen* evetiwydig : dc Steng glad.

ïorksT '

(59) Boom -Varen met het Loof dtibheld gs-

candida. Dod. Pe:rpt. 465. Haller. x\. ,708.

1, T. I.

C58) Polijpoditmi Frond. bi^inntuis ; Pinnis otlOD?*

ktegerrimis parallelis ; Stipite Uevi. Sp. Plant. N- 4'-_

(59) Potijpoduiin Frond. bii)inn.ttis Pilofis; P"""*



vïud , Haairig % de Vinnen Lnncci

Ejrond, een weinig iHgefncedm, fp
uherfien famenvheijemk. •

(60) Boom- Varen met het Loef duhhefd ge- LJt.

vind: de Finnen aan den Voet hcckig iiH- J^l;^"^-

Van deeze drie groeit de midd el fle, die Haai-

rig Loof heeft', op Jamaika; de eerïïe, hoö-

tvel Nieuw Jorks gebynaamd , in Kanada

,

volgens Kal M; zo wel als de laattte.die zig

onderfcheicit , doordien de Vruf^.tmaakingen

aan den Rand zyn, niet op de vlakte van da

Vinnetjes verfpreid , gclyk :n liet gswoone

Mannetjes Varen , naar welk zy anders veel

gelyken.

(61) Boom- Varen met het Loof duhbeld ge- LXT.

vind; de Blaadjes affiandigi de Finnen ^J,f
langwerpige fiompy Zaagtandig, van on- Coldrafi-

deren Boldraagcnde, . Dee-,^^"
'

(^6) Polypodium Frond- bipinnatis; Pinnïs bafi finna-'

(60 FoUjpodirm FrortT. Mfmn. FoHólis remotïs; Pin-

iiH oblongis obm fis ferr:^ti3 lubtus Bnlhiferis. Sp. P.a;?t»

N. 50. R. Lugdf^. 5ca. Filix Saxatliis Canad. Globuiiil-

Pluk. ^fm. 150. TiVsK Bac-tfera. CorN. Canad.

Mor Hi/t. UI. p. S, 14. T. 3. f-

N 9.

II. Deel. X;iV. Stüw,



VIT. Deeze Soort , de zeldzaamfle in dit Ge*

Aïoïïiu flagt , zou de Voortteeling der Varens eeni-

HooïÜl germaate kunnen ophelderen , indien het waar

'tgene 'er van gefchreeven wordt. lm-

Varen, mers op ds rug der Vinnetjes of Blaadjes ko-

men, volgens CoRNUTi, tusfchen de ge-

woone tropjesvan Stuifmeel -Bolletjes, ronde

Kogeltjes voor , die afvallende het Gewas

voortplanten. Maar hoe gefchiedt dit dan ia

de andere Soorten V In Kanada is ook deezc

t'huis,

LXli. (62) Boom -Varen met het Loof duhheld

d!^ftfra-
^^"^ ' Bkadjes afjiandig ; de Finnen

ieeiig, ^ jjg^^ H A L L E R dit , dan het Graauw

bunderfe bedoele , met zyn Boom- Varen, dac

de Vinnen gevind, ruimfchootig verdeeld, de

Vinnetjes half gevind , met rondachtige ge-

tande Kwabbetjes heeft , blykc my te minder,

wegens de veranderingen , door zyn Ed.daar ia

waargenomen , die hem zelf ten opzigt van

deeze twee. deedt twyfelen, In Swecden groeit
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<Iit Broofchftcelige overal op dorre Steenachtige vil,

plaatfen, zegt LiNNitüs. Afdbeu

(<)3) Boom -Varen met het Loofdubheldge-^^^^'

vhid; de Vinnen Eyrond eenigermaate ge- ^J^jJi;.

h¥abd {lomp, van onderen naakt, aan den fra-
Rand.^ waar de Frugtmaak'wgen z^n ^ ^/«-^'weirie.

gehoogen,

In de Zuidelyke deelen van Europa is deeze

nieuwe Soorc waargenomen , die de Geftalte

der voorgaande heeft, en, verfch gedroogd zyn-

de, zeer aangenaam is van Reuk. Het Loof

is maar een Handbreed hoog en zou, indien

de Zaadftofhoopjes niet inct ecu eigun Schub-

bet}e gedekt waren , tot het Rand- Varen zyn

t'huis gebragt.

(64) Boom -Varen met het Loof duhheld ge- lxiv.
vind', de Finnen Eyrond infmedig getand

van onderen Kafflg , aaa den Rand , yyaar Kuffera .

dc Frugtmaakingen zyn, omgeboogen,

Deezs, aan de Kaap der Goede Hope ge-
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VII. vonden, is van Geflake als de laatfte, mw
^Yh.'*"

<Ji''eni3aI grootcr en dikker , met de Stengel

Hoofd- Kaffig gehaaird , zo wel als 't geheele Loof.

LXv. (65) Boom.Varen mei het Loof duhheJd ge*

di^n'S^ y^"^'^ Bl^"(^jes \hym gepaard; dc rmcn
5<"^-_ overhoeks gefnipperd.

In Vrankryk groeit deeze , die de tropjes

2aad(lofgrooter heeft dan dergelyken. Vail--

LANT, die ze omftreeks Parys vondt en zeer

fra^iy in Afbeelding bragt , b^eeftze Konin^h^

Elke -Varen , met dc Vinnetjes van Duiveker-

vel 5 getyteld.

I.XV1. (^ö) Boom -Varen wet het Loof dubbeld ge»

jihliutm
Vinnen Wigvormig gekwabd.

]?iudjg. j3jt Kruidje in Spanje , Portugal en Provcn-

ce, gevonden, heeft de gedaante bynavanonze

Stceuruice, en fchynt als een middelflag tus-

fchen het Plak - Varen , Tros- Varen en Booffi-

Varen , te zyn.

(67)

(65) Poljpodiim Frond. bipinn* Foüolis fub- ofPO^''^^^

Bnnis akernis laciniatis. Sp Fiu,:;. N. 52.
^^'^

475. R. Lu^db. 500. Dalic. Fans. 312. FiUcula Regub

Fumarije pinnulis. Vaill. ."ar. .y.. T. 9. f i-

C66) PolijpcJiitm Frond. bipinn. ttcrihtnis
brevis^n^'S;

Finnis Cuneiformi-lobatis. P/j;;f. N.. 53-

JfJomp. 5. T. 5. Adiunth. Filicin. lertophyll. eUUiusK-^"
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LXVII.

C^)7) Boom- Varen met het Loof duhhcld ge-

vind; de Finnen Findetlig Lauccivormig

Zaagtandig.

Uit China hadt LiNN^üs deeze Soort met
den Wortel bekomen, die als met een geel

DoDs , gelyk een Haazepoot , is bekleed. De ^^^w-

Stengetjes , een Voet of anderhalf lang , wa-"^^

ren groen en glad, zo wel als het Loof; waar

aan de {Ridder geen Vrugtmaakingen bcfpeur-

de, hebbende het wegens de gedaante flcgts

Jiier t'huis gebragt.

VI. Met verfpreide Stekels gedoomd of

Boomachtig.

(6S) Boom - Varen met het Loof duhhekl ge» LXVIII.

find , Zaagtandig; de Steng Boomacktig

onpedoQmd. Boom-
^ achtig.

(69) Boom-V^aren wet het Loof duhbeld ge- lxix.

(69) Po!;jpoHium Frond. bipinn. Serratis ; Caiidice Ax-

boreo aculeate. Sp. Plant. N. 56. Filix Arborea ramo-

fa fpinofa &c. Sloan. Sf-^m. 24. Hi]l. L p. 95- T. 56.

Tilix arbor«cens latifolia aculeata. Plum. A^fr. 3. T.

-i^Ht. 3. T. 3. Pet. FU, 42. T. 4 ^. i.

N 4
ILlDttu XIY. Sivs,
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aTotw.
Zaagtandlg', de Steiig Boomachtig

^

iiu pedoornd.
Hoorn- ^

(70) Boom - Varen met het Loof meervoudig

famengefteld ; de Finnen ha/f-Pylvormig

aan den Voet vereenigd^aande tippen Zaag-

tandig ; de Steng gedoomd,

(7 1) Boom . Varen met het Loof meervoudig

famengefteld \ de endeUngfc Vinnen Laucet-

vormig , zeer lang , Zaagtandig ; de Sten^

om laag gedoomd.

Deeze vier zyn Westindifche Gewasfen,

hoedanige men , zo 't fchynt , in Oostindie

nog niet heeft gevonden. De twee eerftcn

zyn Boomachtig ; het eene ongedoornd, iict

andere gedoomd ; gelyk ook dctwee laatften,

die door de dubbele verdeeling van het Loof

uitmunten : terwyl de zydelingfc Ribben ia

"het Schroomeiyke wederom Takkig zyn.

(7O

(70) Potypodium FronQ. rupradecompofitis ;
Pinn- ^è'"''

fagittatis , bafi connexis , apice ferratis ; Caudice aculea-

to Sp. Plant. N. 5?- Fil. ramofa , Pinnis latis ,
Gladia-

3. T4. Raj ^S.ppt. 92.

^

C71) Poiypodium Frond. fupradecoTrp. Pinnis terrr.ina-

libus Lanceolatis longisfimis ferratis ; Stipite inferne acu-

leato. .Sp. Pla*>t. N. 58. Filix ramofa ri lamidalis f'm\S

parvis. Pet. FiL 40. T. 4. f. 3.
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(72; Boom -Varen met het Loof meervoudig ^VII.
^

famengejield', de Finnen fiomp , aan de tip Tuf^^'

Zaagtandig ; de endelingfe gefpitfi ; de Steng

Roomachtig y gedoomd» LXXIL

diu,nT'
C73) Boom -Varen met het Loof duhheld ge pe^um!'

rind , deVinnen Eyrond met kleine Tandjes,
^xJciir ?

(74) Boom -Varen met het Loofduhheld ge-

vind en ruig\ de Vinnen langwerpigJiomp; j^xxm
de endelingfen gejpitfi» ^lilofum^

(7j) Boom - Varen met het Loof duhheld ge lxxV.
rind ; de Vimien horizontaal ^'ffenrandig

ftomp; dcemkihgr- TMn.r-troynvP, "Kruis.

Van deeze vier heeft de eerfle de Steng, de

tweede de Blaadjes flekelig of gedoomd : de

S, 6,BüRM, FA /«i.p.

N ƒ
II, piiu XIV. SlOK
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vil. derde heeft dezclven ruig of als meC Pkairig

AïDKEt. Pluis begroeid : de vierde heeft het Loof als

r HocïD- kruislings of Taxisbladig. Hec Ichynt dat dee.

*^^?;; J^^iifte ook in Oostindie groeije» De drie

Furm,' aDdcren zyn alleenlyk in de VVestindiën ge-

vonden.

VIL Met meervoudig famengefleld Loof.

LXXVI. (76> Bopm- Varen wet ^het Loof meervoudig

diu°lTr'j- famengefteld , Bla*tdjcs drievoudig m

'"^'nrui
duhbelvhmig*

In de Bosfchen van Europa, doch niet al-

gemeen , komt deeze Soort voor, welke van

Clusius klein laag Steen - Varen genoemd

wordt. Hy namze aaa den Voet der Ber-

gen in 't Ooftenrykfe zeer overvloedig

waar. Het hadt kruipende Wortelen , byna

als 't Mannetjes Varen , van een zeer fatner

trekkenden Smaak en zeer kort Loof. Ik kan

echter de drievoudigheid der Blaadjes niet

vinden in zyne Afbeelding, Mooglyk komt

die

(7^ Poli'podiim Frond. fupratlecompofitis ; Foliolis

ternis bipiftnatis. Sj^, Plant. N. 63. Gort. /hS''- ^^i'

Dalib. Far. 314. F/. Suec, Jj53 , 949- folyp. trifidum.

Ramis pianatis, Pinnis pinnatifidis. Fi. Lapp. 387.

Kamofa minor. Pinuulis dentatis. C. B. Fin. 358.

FetTop, X. T. 22. f. 2. Filix purnLla faxatilis prüjia.

Clus. Fann. 705. ic, 704. Nonne Hall. Hetv. mhcaU

Sp. i-og. Fiiicula Alfma ciisP.'i. Ssg. />r. Tab. l

f. 32
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die van Sec uier, behoorende tot een Va Aroiai..

ren op den Baldus -Berg in 't Verancefche ge- p'^'

vonden, iets nader- daar mede overeen. Hetstint.

blykt , dat deszelfs Bladen WyAruitachcig^^^^"^

vvaren^ '
.

C77) Boom Varen met Jjct Loof meervoudigLXXVU.

famenjield en Haotrig ; <Jo Blaadjes Lan diJJspe^

cetvormig gevind ; de Finnen gepaard

Findeelig.

Van het groeijen in eene Spelonk op de

Bermudifche Eilanden, daar Plükenet ge-

wag van maakt, zal buicen twyfcl dccze den

bynaam hebben , hoewel zy ook op Ceylon is

waargenomen , en derhabe niet ten onregte

onder de Ooftindifche Gewasfcn mede be-

trokken wordt.

Het Portugeefche Varen met den Wortel vaa

Boom -Varen, bevoorens de laatfte Soort van

dit Geflagt uitgemaakt hebbende , is thans tot

dat van Trichonaanes , ftraks volgende, over-

gebragt.

Voor-

^j^^ Pot^podium Frona. fapradecomp. Pilofis ; Foliolis

Lanceolatis piimatis ; Pinnis oppofitis pinnatifidis- Sjj.

Plan: N. 64 Fi. Zeijt. 384. Fiiix Bermudenfis elegans

Ramofa, Pinnis rarioribus dentatis , CauUculis Masco-

fa lanugine obduftis. Pluk. Alm, ï55' T. 344- i^i*

BuRM. Fl. bid. p. 234-

IK DtBi. XIV. SxuK.
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VIL Voorenaleer hetzelve te befluiten , zal ik

AFDEïLpQg gewag maaken , hoe in Gelukkig Ara-

Hoofd- bie , op het Gebergte , alleen maar drie

^^£o'a!i!.
Soorten van Boom • Varen door Forskaohl

rftro!. zyn gevonden ; een Kambladig , een Gekartell en

Getand; als ook een Borfieldraagend aan de

Dardanellen , by Konftantinopolen (*). Op

Ysland komen , behalve het Mannetjes- en

Wyfjes - Varen , ook het Broofche, het ge-

meene Europifche, het Bronaige, het Krom-

bladige en Wynruitige, voor. Meer dan dee*

ze zeven vind ik onder de Yslandfche Plan*

ten niet opgetekend (f). In Noorwegen is

maar ééue Soort van Pterisy naamelyk éQhe'

.teropf^ïla, en twee van AcroJikhum\ waarge»

nomen (+}.

A D 1 .1 N T u M. VcDus-Haair.

De Kenmerken van dit Geflagt heeft L i

» ^üs gefield tebeftaan in end- Vlakjes onder

den omgeboogen rand vaa het Loof. Toüü-

KEFORT fladt dezelven in de byzondere gedaan-

te der Blaadjes, die tot het gezegde aanlef-

ding geeft , gevonden. Van onzen Ridder

wrordt het in deeze Rangen onderfcheiden.

I. Met

f*) Ftor. JEg^pt. Arah. p. igj.

Cf) ZoEGA Flor. IslanJ. p. „g.
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I. Met eenvoudig Loof. VB.

(i) Venus-Haair tnet het Loof Niervomig t Hoofd.
^ ^ r. ^ n , f , STOK.

eenvoudig , onverdeeld , geftengeld , ^^^/-^

Zeer blytbaar is het voorgemelde , in datmig.

zogenaamde Faren van Madera , Hemionitis

genaamd, van Pldkenet, 't welk ronde

Bladen als het Mans -Oor heeft, met de lang-

werpig vierkante Tandjes der Bladen, in de

geheele omtrek, omgekruld. SLOANEhadt
dit raarc Gewas van dat Eiland , alwaar het

alleen fchync gevonden te zyn > bekomen.

(2) Venus - Haair met het LoofNiervormig een- 1 1;

voudig overhosks , gefleeld, gekwabd^ veel-^/fP^^'''^

hloemig, PfaiHp^

pyos» t

Op de Philippynfe Eilanden , daar het den

laara van heeft, is deeze Soort waargenomen.

U. Met

(ij Adiantum FoL Remfbrmibus fimplicibus indivifis',

Stipitatis. multifloris, Syft. Nat. Veg. Xtll. Gen. ngo.

Sp. I. Ad. monophyllum FoL Afari rotundis. Mor. Hift.

iU. p. 592 Filix Hemionitis difta Maderenfis &c.Pluk.

T. 287. f. 5. Hemionitis Afari folio. Sloane ^am. 14.

Hijl. I. p. 15.

(2) ^diemtum Frond- Reniformibus fimpl. altemjs»

Petlol. Lobatis . multifloris. Sp. Plant. N. 2. A4, Ptó-

lipp. Fol. rotundo laciniato. Fax. Gaz. %. T, 4. f. 4.

11, Da»L, XiV# Stok.
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VIT. ]I. Met fameugefteld Loof.
Afdebl.

HooJd- (3) Venus-Haair ma gevingerd Loof; di

STUK. Blaadjes gevind ; de Vinnen eenhloemig.

radiamn ^-^ ^'^ Eilanden Jamaika en St. Domingo, in

<ieftraald.de Westindiën , is dit Venus-Haair waarge*

nomen , 'fc' wellc S lo a n e noemt , Gtooc zwart

niet Takkig, met de Spruitjes uit den rop van

het geme^ne Steeltje als Sternsw\ze geürai'di

Dit is het Poiytrichum van nu Tertue, gelyk

hy aanmerkt Anderen hebben het tot de Tr/-

chomanes hecrokken , oftot de Lonchith wegens

de ge - oorde Vinnetjes. De Scengetjes zyn

een Handbreed of een half Voet hoog.

TV. (4) Venus - Haair met het LoofVoetachtig; dc

^Voet-"*
Blaadjes gevind ; de Vinnen van vooren

aciitig. htfltigy ingefneeden , Vriigtmaakende.

r. Cl) ^dmitnm Fronde DigitatS ; Foliolis Pinnatis ;
Pi""

n's unifloris. Sp. Plaut. N. 3- Ad, Alis radiatis Pet.

FiU 93. T. 14, f. 3- Ad. Ramofam radiatum. Pl"m»

'Araer, S3. t- 4^. Ad. lama» enfe , Rnn. AuticulatW &c.

PcUK. Al»'.. II. ï. 253- f. 3- ïricliom. Amer. radiatcni.

MoB. HijL W I. p 591. S. 14. T. 4. f. g
"

r») Adimtiim Frond. Pedatis; Fol(oi:s jpninatfs ; P!""«

Kalm. Tt. 111. p. 338. Ad- Fronde bifidl ilc. R M^"'^'

500. Ad. Fruticofura Americuinai &c. Plok. T-
^

s. Mor. T. 5. i- li- Ad. Frut Brafiliannm.

>i^l,FïQir. 159 Ad, American. Cork. 7.
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In Kanada en Vitginie groeit deeze, die de vfT.

Blaadjes niet zo in *t ronde , maar op de wyze Afm«u

van den Voet eens Vogelpoots uitgebreid heeft Hoor»-

en omgeboogen , met de Blaadjes Ruitachtig

of fcheef vierkant. De 1'akjes zyn glanzig iïa^Mr.

zwart. Het valt ook in Brazil,

(5) Veiius-Haair met het Loof gevind ; <^^^^y'^ ^
yinncn langwerpig en gepaard', d& ende* LauTJa!^'

llngfe driehoekig Fiekvormig,
nlg''^^^''""'

(6) Venus- Haair met bet Looffainengefteld ; VI.

de Finnen driedéelig , flomp ^ ingefit^detty Drie-'*'

yeelhloemig, kwabbig,

(7) Venus -Haair met het Loof gevind *y de VU.

Fimen Jlomp Eyrondachtig, Zaagtartdig, iuZ"'^'*'

eenhloemig. Jaag-

Deeze drie zyn in de Westindiën, of in A-

merika, en de eerfte te Suriname waargeno^

(5) Adimtum Frond. pinimtis y Pinn. opponi^s oblon-

gis; termin. trianguluri - haftati*. S^-. Plant. N- .5. Adi-

ant. album maximum Ameiicanum, Seb. Tim. \\. p.6s»

t. 64. f. 7' 8.

(15) Adimrtuin Frortd. compofitis ; Pinnis tripartitis ob-

tïifis, ittcifis , tnultidoris, Sj). Plant. N- 6. Ad. triphyll.

(7^ Adiantuui Fronil. pionatis ; Pintiis obtufis, obOVa-

tis , ferratis , uniRoris. Plant, N. 7. Trichdmanes

maius nigium, Piirnis leviter dematis Trapezü «gUtarf

H. Dkri.. XIV, Stuk.
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VIL 'men, wordende dezelve AUcrgrootst witFm'

^nh'^ wen- Haair van Suriname door Se ba gecy.

teld.

Vin. (8) Venus-Haair met h^t Loofgevind , Zeii-

CmdaluZ. fenvormig , aan de tippen Staartig.

Stazirtig.

'

In Oostindie groeit deeze Soort, wier Lcfof

uit veele Blaadjes aan een Steekje beftaat , als

dat van Trichoraanes: zynde het Steeltje te-

vens Zeisfeii^wyze omgckromd', 't welk 'er

een aaninerkelyke byzonderheid van uitmaakt,

zeer blykbaar in dc fraaije Afbeelding daar

van door wylen den ouden -Heer Bür ma N-

Nus, die het Ceylonfche Exemplaar van den

ouden Gronovius hadt ontvangen en aan-

merkt , dat de tip van het Loof zig naar den

. Grond fchynt om te krommen , tot Wortel-

fchietiog.

.

Mooglykzal hier het Maamwys FénusJiaair

van den jongen Bürmannus te betrekken

zyn ; niettegenftaande zyn Ed. 'er eemoadig

Loofaan toefchryft : waot L i n n^e us noemt

Loof , dat gevind , niet eenvoudig. Ik be-

zit een fchoon Exemplaar van een Adiantum»

dat de onvermoeide Heer Thunj^erg, thans

Kruidj-

es) ^ditmm» Frond. pinnatis, faJcatis, apice Caada-

tïs. Man/. 308. Adiant. Caule reflexo , Pinuulis alteïiu*

ftriatis &c. Burm. Zeijl. g. T. 5» f- i. An A<^^^
Luiwlatum ? Burm. /V. Lid. -35,
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kruid!ccr.i:irtc üpfal, boVen op het Gebergte, ak^IIv*

bezuiden Batavia, m Ooftindie , verzameld j^^*»^^

heeft. Dit fchynt my den zelfdên naam tesïoa,

verdienen ; hoewel de Vinnen eigentlyk niet

gekarteld noch getand zyn. Ik bepaal het

(9) Venus-Haair w^/ ^let Loof gevind

,

Vinnen Maanvormig r-vfbloemig.

Dit heeft een Steng, mooglyk : _

van dikte als éen ^enüefchaft , eenigzins Schub-
J.^

^•

big, hier én daar Bladen uitgeevende, gelyk

'c\- óén in lug. i, op Plaat C, is afgebeelu;

van omcrcnt zeven Duimen lang , die over-

hoeks bezet zyn met afgezonderde doch naauw-

lyks gefteélde Vinnetjes , aan de eene zyde

fond , aaii dé andere hol ; aan de ronde zyde
Vier en endeiings dikwils nog ééii tropje heb-

bende van Zaadftof , dat my hetzelve v^fbïoe-'

mig doet heeten. De rand kromt zig om , tea

eiiide waarfchynlyk deeze zogenaamde Bloe-

men te bedekken ; en daar door vertoont hy

zig als Öolifaehtig geboogen , zonder eenig

blyk van Infnydingen of Tandjes. Aan 't end

loopen de Bladen fmaller en zyn aldaar Vin-

dcelig bepaald.

Iir. Me:

II. DscL. XIY. Stuk.
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III. Met meer famengefteld Loof.

(lo) Vcnus-Haair met het Loofmeer fymefi'

gefield de Vinnen overhoeks , R'

gerond , veelbloemig ; de Stengen C^^""

ruigachtig,
' '

(ir) Vccus-Haair met het Loof meer

gcCteld^de Blaadjes overlmks^ drievoudig)

JJniaal, eenbloemig.

(i2 \'c\]U^-r.ü i- o;.> L.(f 'u2:r famen'

gea.J; dc c.i '/.f/L, Findeeligi

vwt ongid-jKe Kwabben.

Van deczc drie Soorten is dc middelfte in

dc Westindiën ; de beide anderen in China

waargenomen. De eerde , met de Blaadjes

byna ais van licc Koriander , is Takkig , het

I.oof roouacluig : de laatfte heeft hetzelve

glad, de Vinnen Vindeelig ingefnccdcn , met

Wig-

ii6) Adiantiiiu Frond. decompofitis , Piunis alternis

"Rhombeis , rotiindatis , multifloris ; Stip. fapra pubescen*

tibus. Sp. Plant, N. 8. Ad. Chinenfe perelegans Ramo-

fnm. Pluk. Al«i, \\. T. 4. f. 3- Ad. fol. Coriandrt Ra*

mofum. Ry^j. Hijl, 1853.

Lm unUloris. Sp. Plant. N. 9. Ad. Clavatum ttipby''

lum.PF,T./-,/.99.T.ii.f 4.

(12) AdiMttuui Froud. decomp. piunLs alternatis J?i*"'^*

'VTT.

Xf.
Trifolia-
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Wigvormige Kwcibbctjes. Peeze beiden zyn, VIL
door den Hoogiceraar N. L. Burua^uüs,

^^l^f'"^
onder zyn Ed. Ooflindilche Planten van den Hoofd-

Ridder overgcaomen ; waar by zyn Ed. nog ^^"^^^
^

eeo Soort gevoegd heeft, met den bynaam van-ff«*«>.

Chif2eefch(*), uic het Kruidboek van Petiveu;
zullende zyn , het Zwarte fyu , verdeelde ,

Chineefche Venus-IIaair van Flukenet, met
zeer kleine , flompe , doorgaans tweedeelige

Viünctjes, Dan brengt zyn Ed. nog een Soort

te berde, welke hy (kia^uJ nuctnc Cf ), zynde

onder den naam V' ,

hruiiii door den at..:, . ..v. , . ,. ..1 ;,«.zon-

dcn. Zyn Ed. betrekt daar toe die Afbeelding

van Plukenet, wclfce een Europifch Varen

voordele , en door Lijin/eus t'huis gebragt

is tot het Wyfjes- Varen , in 't Geflagc van

Jioom- Varen , hier voor C|): merkende nog-

thans aan , dat het Javannfche , gelyk figt te

hegrypen is , daar van vry wat verfchiile. 't Is

zeker, dat die Afbeelding veeleer een Soort

van Varen voorftelt , dan van Venus-Haair.

Uit

(«) Adiantum Clnnenrt-. Bitrm. FL hid. p. 236. Ad. ni-

grum Chinenfe &c. Pluk. Phtjt. 10. T. 4 f- 1-

. Ct) Adiantum deaticultitum. Burm. FL InL p. 236. FiÜK

tnas nonRamofa. Pluk Phijt.1. .80. f. 4.

G) Bladz. 190. Vid. LiMM. Sp. Pla-t.
i>. I552'

O 1

ÏI. Dkel. XIV. SlüK.
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Ar^ML. J^P^" ^^'^ bekomen, wel*

hÜfd
"^^^ Chufanum van LiNNiEüs ftfookts

iTUK. ' maar dat gene , waar van in Fig, 2, op Plaat

}laaiT^'
^» ^^^"^ afgebeeld, fchynt, meer met

het Getande van den Heer BuRMANNus,wac
zyn Ed. bepaaling aangaat, overeen te ftem-

men.

(13) Venus-Haair met het Loof meer fam*

gefield i de Vinnen overhoeh ; de onderfi&

K^mhhm Plndeeligy de Uvenflen Lancet'

vortnig met Tandjes.

De Bladen zyri overhoeks gevind , eir deeze

Vinnen verdeden zig wederom in Vinnen,

waar van de endelingfe Lancetvormig en ge-

tand 7,yn. Ook is het Loof aan de eene zyde

donker bruin , aan de andere helder groen.

Maar het komt my voor, dat het van boven,

niet van onderen, bruinst zy. Ieder Tandje

heeft een rond Zaadknopje , met twee Pa^^'

jes , ter wederzyde één* De meergemelde

Heer Thunberg heeft dit flag van Venus-

Haair omftreeks Batavia gevonden.

(14} Venus'

O 3^ ^diantum Frond. decompofitis ; Pinnis altemi^J

Lobis inferioribus pinnatifidis, fuperiorlbus Laaceolati*

dentkulatis. Burm. tut.



(I4) Venus-Haair met het Loofmeer famen- VII.

gefield 'y de Blaadjes overkoeks , de Vinnen -AfD^^**

Wigvormig gehvabdy met dunne Steeltjes. Hooïd-

Dit Kruid , naar 't welke het geheele Ge-

flagt den naam voert , groeit in de Zuïdelyke Capuius

deelen van Europa en in de Levant. Het was Turo-
in Switzerland lang gezogt, doch niet gevon-

^

den, tot dat de Heer Fuessli hetzelve in 'c

Over- AIpiTche gedeelte, dat is in 't Walli-

fer-Land , waarnam , alwaar het in Futten ,

op Steeqen en aan vogtige Muuren groeit ,

zegt Haller. GpiJAN getuigt, dat het

omflrceks Montpellicr ncftelt aan de fcheuren

of fplccten der Putten. Van die Stad heeft

het zynen door geheel Europa bekenden naam,

wordende in Vrankryk Capillaire de Moutpel*

lier geheten. Het kwam den Heer Fors-
KAOHL in Egypte en Arabie voor, en Rum-
P H i u s op de Molukfche Eilanden. Op Java,

rondom Samarang , heeft de HeerT ii u n b e ii g

het ook gevonden.

Dit

f14") jidiatttum YïonA decompofitts , Foliolis alternis ,

Pinnis Cimeiformibus Lobtuis , i^diceUatis. 6p. Plant. N,

M. HüDs. Angl. 391. GoUAii Monsp. 529. Adiantum

Fol. Coriandri. C. B. Pin. 356. Mat, Med. 480. Adian-

wm. Cam. Epit. 924. DoD. Pempt. 469. Ad. f. Cnp. Ve-

neris verns , Polycrichon Apulejt. Lob. Ic. 809. Caii.

Veneris Amboinicus. Rumph. Amb, VI. p. 77. T. 34.

t I.

O 3
IL DiBu XIV. Stok.
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;vn. Dit Venus-Haair heeft dunne Stenget]e«,

^la**" die paarfchachtig zwart zyn , aan -welkea

Hoorn- hnge, driebladige Steeltjes overhoeks groei-

Veims- i^"> ^^^^ tedere gladde Blaadjes, Waai-

iimiy. jerachtigj aan den omtrek ?:etand; dikwils ia

drie, vier of meer, flompe Kwabben verdeeld.

Ieder Tandje heeft ó6n of twee witte Zaad*

hoopjes , met een Vliezig omwindzcl , worden-

de door den omkrullcnden rand gedekt. Zy

beftaan uit ronde Bolletjes met een Veerkrag-

tigcn Ring , als in de andere Haairkruiden.

De zo vermaarde Borst Syroop (*), heeft

van dit Plantje zyncn naam ; hoewel hetzel*

ve, zo fommigen willen , naauwlyks eenige

kragten bezit (t). Het levert, niettemin , eea

overvloed van Sap uit, dat van eene Zeep-

achtige hoedanigheid is , niet zonder eene

Zuurachtige famen trekking. Doch wel verre

van den lof eens algemeen Geneesmiddels te

verdienen ; gelyk het , nu byr.a anderhalve EeuW

geleeden door zekeren Montpellicrfen Arts op-

gehemeld wordt (1), komt het flegts, in dee-

zen, overeen met de Steenruite, Wederdöod,

en andere Haairkruiden : des ook gedagte Sy-

roop meest van andere Adianta , of met zulk

eene

(*J Syntpus Cafitlafu Monsjyelienfinin. S:jrop de Ci*

HAI.LER, Uch. hfdl^at. III. p.

(•}) In LibeUo de Adiwuko . Autore P. Formio, Jlonsl^

Ï644.
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cene famenftelling vervaardigd wordt , dac
^^^^J/^

men naauwlyks weet, waar aan derzelver zo 'in.

uitmuntende Borstverzagtende kragten toe tes^';[^^°'

fchryven (*). Het Zwart en Witte Venus-

Haair zyn 'er de voornaamfte Ingrediënten^^'''-

van. Met Haller ondertusfch n te den-

ken , dat die Syroop haare krr>v{t allccnlyk

van *t Water van Oranje -blüe.ücn hebben

zou, gaat wat ver (t>

(ij) Venus. Haair met het Loof duhheki g^-^^Zmm
vind ; de Vinnen Ruitachttg , aan 't endfWofitm.

en uitwaards Vrugtmaakende% de Steng ^'^"'^'S-

Dit Jamaikafche wordt nador bclchrcvcn
,

nis een driekantig, zwart, liaaiiig, Staininc-

tje hebbende , met het Loof byna dubbcld

gevind ; de Vinnen overhoeks , naauwiyks

gedeeld en glad.

(i<5) Venus -Haair met het Loofduhhddge- xv\.

Poeijerig.

(«) Zie bifir voor , bladz. 139, in de befcliryving der

(f) At> Aq. Fl. Aurant. \ \m fuam accipere videtur,

(15) Adumum Froiid. bii)innatis ; Piniiis l^liombeis

N. 1.1, Mant. 505. Adi;Liituni. PluK. Flinl^ T. a.Si- i-

ï

O 4
1,1. Deel, XIV. Stuk.
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ÏotÉu
^""'^f^ Eymid, van voorem^!^

lïl. ^ttof, eenbloemig\ de Stmgruig^
Hoo»n«

*Tvi j. ^ ^ ^) ^^^'^ ^'^^ -^^'-^ ^"^^'^^

r/«^; ^'^ onderjïe Blaadjes twcedeeligy de

Gekulfdr' Finnen Maanvormig en van beven veek

bhemig»

Deeze beiden groeijen in de Westindiën,

De Portugeezen zouden het laatfte Jvencn

noemen, volgers Sloane, die hetbefchryft

als een Allergrootst zware Venus - Haair, niec

1'akkig , met menigvuldige dikke groote Vin-

nen , die van eene Scheefruidge figuur zyn^.

Deeze beiden f<phynen de hoogte van drie <3f

vier Voeten te bereiken,

XVIIT. (lïO Venus-Haair vief het Loofmeer fafneft-

tum.""'^' %^fl^^^ 'y Blaadjes gevind ; de Finnen

Geknot, over-

tice ttuncatis uniftoris ; Stipite htrto. Sp. Ptant, N. M'

to. Pet. FÜ. 84. T. 5 f^7- PLUM.'iw^r. 32.^47-
^'^

T. 55- RaJ. ^*PPt' 100-

C17J ^diantum Frond. bipmnatis ; FolioHs infimis bn

partitis ; Pinnis Lunalis fui>erne multifloris. Sp» i'^'"^'-

N. II. Ad. Ramofum Fol. tvapeziis dentatis. Pi-0«.

Amir. 3T. T* 46. Fil. 97. Ad. nignim maximum non ra-

mofnm. Sloan. ^^m. ai, Hift. l. p. 93. T. 55- f-»'
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everhoeks i Wigvormig , eenigermaate ge* Vlki

^isfendi geknot, efenratidig.
Af 0*1^1.^

HOOÏD.

RDe Hoogleeraar N. L. Burmannüs, dit"'^''-

Javaanfche afbeeldende, merkt aan, dat h^tfiaairf'

eene gladde , hoekige , gefleafde Steng heeft

en Blaadjes van een onregelmaatig driehoe-

kige figuur.

IV. Met meervoudig famengefteld Loof. xrx.

(19) Venus-Haair met het Loof fneervoudig^kno^u

famengefteld ; de Blaadjes overhoeks ; een-

bloemig*

(20) Venus-IIaair ma het Loof nieervotulig XX.

famengefteld; de Finnen Fingerachtig ver- mm.

deeldy veelbloemig; de Steng gedoomd. Gedoomd,

(21) Venus-Haair JM^/ het Loof meervoudig XXI.

famengefteld; de Blaadjes overhoeks; defJ^^Pf'

Vinnen Ruitachtig yiiJgefneeden , wederzyds Scheed

Frugtmaakende,

(22)

(19) Jldiaittum Frond. fupradecomrofitis ; Foliolis al-

temis ; Pinnis Cuneiformibus integeiTimis alteniis uniflo-

ïis. 5;j, Plant. N. 15. Adiantum Clavis funplicibiis. Pst.

FU. 95. T. M.f-7.

(20) yidiayjtum Frond. rupradecompofttis } Pinnis pal-

matis muUifloris ;
Stipite aculeato. Sp. Plant. N. ló.

Adiant. repens fpiiiofum. Pet. Fil. 78- T. n.f 6.

(ai) Adiantum Frond. fuijradecomrofitis ; Foliolis al-

temis ; Pinois rhombeis incifis utrinqiie Fructificantibus.

II. D.ït. XIY. Stuk,
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VII. (22) Venus - Haair met kei Loof meervoudig

^^iTu*" famenge/hld; de Finnen zeshoekige ttitge-

STUK*/"' rafid, onverdeeld^ wederzyds eenbhemig.

XXIL

tSaT^ Deezc vier Amerikaanfc Soorten van ve-

num! nus- Haair worden door haare Bynaamen zee^

lii^"^^'^^"duidelyk afgetekend. De drie eerften hebben

zig in de ClifFortfe Tuin bevonden. De twee-

de munt wel het meefte uit, door haar ge-

doomde Steng , de laatfte door haare zeshoe-

kige gevorkte Vinnen.

XXIII. ( 23 ) Venus • Maair mu het Loof imervoiidig

^Vajen- famengefield ', de Vinnen Eyrond ^ onveT'

achtig, deêïd , gekarteld % de Steng glad.

Van deeze Kaapfe is de Steng een Span

lang, paarfch van Kleur: de Vinnen heb-

ben den rand , van ondcron, gedekt met zo

veel Schubbetjes als Tandjes , waar onder de

Vrugtmaakingen zig verfchuilen.

(24)

Sp. Plant. N. 17. Adiantnm ramofins pediculis lucuüs

& nigris. Plum. FU. 78. T. 95. Adiuntum Fruticofum

Coriandri folio Jamnicenfe. Pluk. T. 254. f. i.

(2zy Adianmm Frond. furradecompofitis , Pinnis f''-

xangolaribas emarginatis, integerrimis utiincine unir.o-

catis. Pet. Fil. 94» T. 10. f. 2.

(43) Miairtftm Fronde fupradecompofita ; Finnis ova-

tis, integiis, crenulatisj Stiritu Irevi. Hlcm. 130.
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(24) Venus -Haair mt het Loofmeervoudigfét^ ^VIL

menge/Ield ; de Vinnen rondachtig^ onver- lll.

deeld, gekarteld, met Haairdmne Steel-
^11""°^°'

*J^^' XXIV.

Volgens de befchryving van B e 11 g 1 u s , die ^Jh."^''

aan dit Venus -Haair llegts een Handbreed
j^^^^Jj^j^^

hoogte geeft , en Eyrondachtig geronde Bla- Pi- c.

den van twee Lynen langte ; zou het naauw-
^'

lyks van 't. voorgaande fchynen te verfchillen;

uiettegenftaande Plu ké net hetzelve Hee~

fterachtig ty telt , met groote rondachtfge Vin-

Detjes. Myn Kaapfch Exemplaar, zeerfraay

gefield, waar van ccn gedeelte in Fi^, 3 ver-

toond wordt , is volllrekt ccn Rynlandfchen

Voet hoog , en heeft de Vinnetjes wel vier

Lynen breed en drie Lynen lang ; komende

taamelyk met de Afbeelding overeen , welke

Plükenet van een zeer klein Takje daar

van gegeven heeft. Zelfs komen, in het my-

ne, de Vrugtmaakingen voor, taamelyk groot

zynde en van eene balfmaanswyze figuur, op

fommige Blaadjes één, op veele twee, aan ze-

kere uitgehoekte Infnydingen, die in andere

Blaad-

(24) Adiantiim Frond. fnpradecompofitis ; Piniiis ro-

tund-itis iuteqris crenuhitis 5 Petiokilis capillaribus- Sp,

Plmt. 19, Adiant. Fruticofiim iEthioi-icum. Plum. yilm.

30. T. 253. BuRM. Fl. Cap, Prodr. f, 28. Berc.

Cap. 159'

il. Deïu XIV. Stus.
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^Jl^^ Blaadjes ontbreeken of naauwlykszigtbaar zyn.

lil. Die Bloemtropjes fchynt de Heer Bergiüs

mSi^ niet gezien te hebben ,* alzo zyq Ed, 'er geen

t^etws- gewag van maakt. Aan de bovenzyde der

Blaadjes vertoonen zy zig zwartachtig , aan

de onderzyde witachtig. In Japan heeft de

meergemelde Heer Thunberg ook deeze

Soort, doch met eenige verandering, gevon-

den, gelyk uitmyne Exemplaareu van dezelve

Ijlykbaar is,

ï R I c H O M A N E s. Wcderdood.

Van dit Geflagt , op 't vfelke de Ridder

<len naam van een zeer bekend Haairkru/d

,

»BI.J3o.hier voor befchreeven * , toegepast heeft, be-

ftaan de Kenmerken in eenzaame Vrugtmaa-

kin,e;en, die in een Borftelig Styltje uitloopen,

in den rand van het Loofingeplant zynde. Het

is insgelyks in drie Afdeelingen onderfcheiden»

als volgt.

I. Met eenvoudig Loof.

.
1.

(i) Wederdood wf/ hei Loofeenvoudig y lang-

Trulio. werpigi gefcheurd,

.Vliezig. (i) Trichommes Frond. fimpl. oblongis hiceris. Stj.ü.

Nat. Veg. XIII. Gen. iigi. Sp. i. Darea Americanit

lichenoides. Pet. Mus. 763. Adiantum Membranaceum

Lichenoides. Pet. Fit. 101. T. 13. f, 5. Ad. Muscofnm Li-

cheuis Petraei facie. Plum. Amer. 34. T. 50. Fiiix Honoionf'

tis Lichenoides &c. Plok. Phtjt, 385. f. 3,
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Tn de Wcstindiën groeit deeze, zynde een VIL
zeer klein Mosachtig Plantje, met Vliezige ^''"if*"
Waaijerachtige Blaadjes , voortfpruitende uit ^oofo»

,

een kruipende Wortel. Petiver heeft het Da"^^'
rea geheten.

(2) Wederdood met het LoofVindeeUg , Lan- \ \,y

cetvormt^; de Finnen evenwydig^
^^"'S^^' manef'^

maate Zaagtandtg.
G"k"^<it'

Op het Eiland Martenique is deeze gevon-

den , welke P L UMiE R tot het Boom - Varen

betrekt. Pet r ver in gedaante vergelykt by

het Mannetjes Varen.

{3) Wederdood met het Loof Lancetvormig

Findeelig uitgegulpt; de Bloemen eenzaam Poppodi'
_

endelings. Boomva-

Het Loof vandee2e , die in Oostindie valt, is

een Vinger lang en breed, bynaaande Rib toe

Vindeelig, met Lancetvormige Kwabben, die

ftomp Zaagtandig aan de tippen fpits zyn ,

met ééne Bloem aan de punt van elke Kwabi
De

(z) Trichomams Frond. pinnatifidis Lanceolatis; Pin-

nis parallelis fubferratis. Sp. 2. H Cliff. 476. Polrpo-

diam crispum Calyciferum. Plum. Fil. 67. T. 86. Darea
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aTde.!..^^
Blaadjes zyn dooi ichynende met overboek^

lU. fe Aderen.
HüOfD-

11' Met famengefteld Loof.

tZL (4) Wederdood met het Loof gevind', dt

mauss hir- Finnen ovethoeks , Vindeelig^ Haairig*

Ruig. Wederdood met ht Loof byim dubbeld

P^xidife-
gevwd; de Vinnen overhoeks digf getrapt,

»«^. ^ekwahd^ Liniaal,

druHgend, Deeze beiden vallen in Amerika, doch de
Inatae komt ook in Engeland voor , voorden-

de Laag kruipend Varen van \Ikx getyteld.

Naar de volgende gelykt zy zeer.-

yi.
. : (6) Wederdood met het Loofgevind, deFin-

^iunbn.
l^ngwurpiggegaffeld , afloopende, getand.

b^T Van

(4^ Tnclu>mancs Froad. pinuatis; Pi^is akernis pin-

natifidis Pilofis.Sy.. Plant. N. 4. Filicula :digitata. Flüm.
Sp. 13. Bil. T. 50. f. B. Djirese atffiiïis digitatu. Fét»

R7. 105. T. 15. f. 5.

,
Trtchonianes Frond. fnb - bipionarir , Pinnis alter-

ivs confertis lobatis, liuearibus. Huos, Angl. 393. Fiüx

^y^idifera. Plum. ru. 74. T. 50. Fiüx humilis repen..

•Raj. Angl. UI. p. 127. T. 3. f. 3, 4 Dare* Tunbriseu-
f.s facie. Pet. />/. 104. T. 13. f. 13.

(6J Trkl^mav.es Frond. pinnatis
; Pinnis oblongis cü-

chotomis decurrentibus dentatis. Huos. Angt. 392. A'^'

Petraam perpufiHura Angl. fol. bifidis trifidisque. R^J-
Angl. in. „3. Ad. Radicofum humisparfuni &c.

Plbk. /ï/m. ïo. T. 3. f- 5 , 6. Mascus montanus ItaliCi'S

Adiaiithi foliis. Bocc. Mus, 11. p. 24. x. a.f. i.
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Van Tuiibridg.- in Engaland heeft «Meezeden ^^^-^
naam, alwaar zy door den Heer Da iREwerdt lii.

gevonden , naar wica Pet i ver haar den ty-sTUK!^°'

tel van Darea. gaf. Dy Ray wrordt zy Zeer iVedev

lUin EugeIJc'i Stctn-Fenus - Il^r^ür , met twee''''"^*

cn driedeclige Bladen, geheten, Pluke-'
iNKT geeft 'er den naam aan, van Wortelig op

dm Grond verfpreid Venus - liaair , of doorfchy-

Dcnd Varencje van ons Land , met Blaadjes

van Koriander die zagc zyn , BoIJetjes draa-

"gende. . De BlaaJjcs zyn langwerpig, aan 't

endmet knobbeh'iZc T:.;;
,''

C7) Woderd' , : dc Vin- VII.

r.^l Dc^
.

Zaag- nlnes'}^^^

Dcezc Soort groeit , volgens L t n n^ u s , in

InJÏ!' in Afrika, 't Is zeker, dat het Afri-

ixa-inlche Venus -Flaair , naar ye Steeniuite

gu'lykcndc, van Pl ukenet , zeer veel over-

ec' komst met het Ceylonfe hebbe, dat door

den ouden Burmannusis afgebeeld. De
jonge Heer onderfcheiJt hier van eene Soort,

welke

(7) Trkhomnv.cs Frond. pinnatis ; Pinnis Enfiformibus

acuminatis incilb - (erratis ; Serraturis bifidis. Sp, Plant,

N. 7. Fl. iCeijL. Ad. Afric. Kut* Murarise vtimilum.

Pluk. Alm. lo. T. !2> f 6. I-Mix tion ramolU Zeyla-

öica. Evp-vi' ZetjL T' T. 43- I^urm. Fl. Cup, p. fi,

ïuch. ^thioiiicum. Burm. fiiJ.

II. DaiL. XIV. SiUK,
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. VII. welke zyn Ed. Ethiopifch noemt, hebbendé
A^^!"

de Vihbladen, in plaats van Vindeelig,in Vin-

^TuS^°* "^^i^^ gefcheiden , diö oVerhoeks ftaan en

' * Wederom Vindeelig zyn; doch even 't zelfde

heeft ook plaats in de Vinnen van myn Cey-

ionfch Exemplaar en de Kaapfchen , die ik

heb , verfchillefi meest in de diepte der In-

fnydingen: zo dat het mooglyk Verfcheideü*

heden zullcii zyn , van deeze Soort.

lil. Met meervoudig famengedeld Loof.

Vni. Wederdood mt het Loof r,ieenoudig ['!'

m^ef"^ wew^-e/?^/^; Blaadjes overhoeks ; iU Vin-

fcandei^i. fieti overhoeks langwerpig Zaagtcmdlg*

*°^"^*
By de Staramen van groote Boomcn' op

Ëiland Jamaika, en wel op hoogc Gebergten,

is dit Gewas opklimmende geve d.^n door

den vermaarde Sloane, die aanmerkt, dit

het de Blaadjes diep gefmpperd eh doorfchy

nende heeft. Hem was een dcrgelyk van het

Land del Fuego , aan de Straat van Magel'

iaan, gefchonken.

CP)

(8) Tfichommes Frond. fupradecompofitïs ; Foliolis

lernis; Pinnis alternis oblongïs ferratis, Sp. PUi;it. N.^'

T. 5S. Ad. fcandens ramorisfiraum. Plum. M 76. T-

93- Darea ramofiêfima fcandeus. Pjst. Fi!, loa. X'
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(t>) W'ederdood wet het Loofmeervoudig fa-

mengefieldi de Bladen en Finnen overhoeks \n!^

Lancetvormig ; de Finnen met JVigvqrmige^^.^
sappen, IX.

Trieho-'

In China nam de Heer Osbeck deezeSi>.
Soort waar, die den Wortel naauwlyks Haai-Chineefch;

righadt; den Stengel glad, van vooren eeni-

^erhiaate geflcufd , maar (lomp gerand , niet

fcherp , als in de Volgende. Het Loof was

Lancetvormig, eeti Voetlang, uit ovérhoekfè

Lancetviormige Blaadjes böftaandé : de Bladen

overhoeks, beurtlings gevind.

(lo) Wederdood met meervoudig famengefiel

driedeelig Loof', de Blaadjes overhoeks ; dej

Finnen overhoeks Fmdeelig.
^j^J^^-^^'

Op de Kanarifche Eilanden groeit deeze

iii de fchuinte der Bergen , en komt overieen,

zo L I N NiKU s aanmerkt , met het Portugeefch

(9) Trichomatm Frond. fuiTTadocompoJiü's ; Fol. Fiu-

nisiii'.e alternis Lanceolatis j Piimls Laciniis Cuneiformi-

b;js. Osn. Iiin. 222 T. 6.

Cio) Triciiomattes Frond. rupradecompofitis r^irtkis

;

Fol. altemis; Pinnis altemis rinnatis. Sy. Pimt,H,io^
F'liX Ramofa Canarienfis &c. Pluk. Alm. 156. T. 29T.

2' Polypodium Luiitanicum. Sp. Plant. 1536. R.
Lyh.

500. FUix Lufuanica PolvpodU radice. Masi^-

29, T.

P
n. D«Kt, XIY. SiUR»
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Varen , dat den Wortel heeft van Boomv*

ren , zynde ook in de Tuinen van Europa be<

kend.

(11) Wederdood met meervoudig famengefle^

Draadachtig Loof y de Blaadjes

eenbioemig»

De Blaadj" s zyn Haairachtig dun en fyn if^

deeze Soort, die in de Wesiindiën haaregroeif

pbats hecfr. De EJeer N. Burma
hecfc, van die Geflagt, nog de twee volgend*

Soorten.

(12) Wederóooè met méervoudig famefjge0
" Loof; de onderfie Finnen pyerhoeks,

dcel'ig ; de hovenften gepaard^ de i

Lajicciyormit;
, ingefnecdcn.

Detzc , met het Loof naar dat van Wynrai*

gelykende , heeft eenige overeenkomst met

de Feld - Dfyopieris van K r m p h i u s ,
welke

op dorre Heuvels van Amboina groeit.

03)

(u) 7,^cko,naKes Frond. fupradecomp. Fmn'fS
Füifo^;

m.bus Ln,e.u.Uus unmoris. T- P'^nt. N. H. Adiant««

C^l.illace.uu. i'uu.M. FU «3. T. 99. P". Fil, 9^-



03) Wedcrdood nieteetmudigLoof.dePlw JJ^^
nat üverJiocks, uifgu/pig Eyroud, van on- III.

deren 'witachtig* stük?*°"

xiir.
Th de beide Indien komt deeze voor , die Tncho^

doorSLoANE tusfchen Rotfen op 'c Eiland AW«.
Jamaika werdt waargenomen. Dezelve be- ^"^j^g""**

hoort tot den tweeden Rang , als het Loof
gevind hebbende, welk Linn^us famen-

gefield noemt.

IV. II O O F D S T U K.

Bcfih-yving van dc Haairplanten, dk dc

11agtmaakmde ^/^é-Z^w aan den Wortel hebben ^

imar ran drie Gefagten.

M A n s r L E A. Dfyfblad*

T\it Geflagt heeft de Vrugtmaaking watdui-'

^-^ delykcr. De Mannelyke Bloemen zit-

teo ^ zo onze Ridder aanmerkt , boven het Loof»

de Vrouw elyke aan den Wortel en deeze maa-

ken een Vrugt, die uit vier rondachtige Doos-

jes beftaat. Drie Soorten zyn thans daar van

J^angetekend, naamelyk. (t)

to-finuaUs , nibtus albicantibus.' üurm. /7. Ind- uts.Tri-

fhomanes majus , Pinnis finiiatis Tubtus nivws. SjuoArf*

Sm,, I. T. 34. f. -
p ^

II. Debl. XIV. Stuk.
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it. co Dryf blad mei gepaarde eenvoudige Bk'

j' Een Plantje , dat, als Eenden -Kroos op 'c

Marfiiea Water dryvende, in Italië en andere Zuidely-

Zwein- ke dcelen van Europa, als ook in Zuid-Ame*

rika, gevonden wordt , zynde Breedblidig ge-

ftippeJd Moeras- Kroos genoemd geweest. J.

B A u H I N ü s geeft 'er den bycaam van Padua

aan, en zegt, dat het ook in Silezie gevon*

den worde. Het groeit in zeer zagtvloeijende

ïvloerasfigc Wateren, wordende allengs door

den Stroom naar beneden gevoerd. Miche-

ïLiDS, die het Salvinia noemt ^ gééft 'er een

zeer fraaije Afbeelding van , en merkt aan

dat de Vrugt, uit het midden der Wortel- Ve-

zelen voortbrcekendc, een enkcIdöfdubbeM>

ook drie- en fomtyds vierdubbeld, rond ruig

Doosje is, gevuld met kleine ruige Zaadjes.

11.' - (4) Dryfblad im viervoudige ejfemandiSt
(lundrifo-

^j^^,,^

(1) Marf.lcu FoL oppofiiis fimplicibus. Syjl. Nat. f'i'

XI 11. Gen. 1182 Sp. i. Salvinia vuig. Aquis innafans

&c. MicH. Geu. 107. T. 58. LoEFL. Iti». 981. Lenticuia

Paluftris latifolia punftatru C B. Pi.t. 7,62. Lens PaJu'

JiTarftlea FolUs <\a
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In verfcheide deelen van Europa , niet al- Vir.

leen, maar ook in Siberië, groeit deeze Soort, ^^j^J*'*

die altoos Vierhïadig is ; hoewel de HeerTHüN-^^°°'°"

BERG, in Japan , eene Driehladige heeft ge- Dryfblad.

vonden. De Groeiplaats is in heldere Sloo-

ten onder Water ; en dus komt het menig-

vuldig voor, in de Elfaz, ais ook in Vrank-

ryk. Men vindt 'er uitgebreide befchryvin-

gen van , als door den Heer M a p p u s , die het

overblyvende acht tezyn, wegens de voort-

loopende Wortels en Slierten ; daar M o r i-

soN het een jaarlykfe Plant geheten hadt, en

aanmerkt, dat de Bloemen in d,? Voorzomer

zeer dun en fyn zyn , naauwlyks dikker dan

een Speld , een weinig omgedraaid en aan 'c

end open: terwyl men, in de volgende Maan-

den, op den grond van het Water een me-

nigte Linsachtige Zaadhuisjes van dit Gewas

befpeurt , vol van kleine Zaadjes. Deeze

zitten op kleine kromme Steeltjes , en zyn

door den Heer B. de Jussieü, by ver-

grooting , doorgefneeden , zeer duidelyk in

Afbeelding gebragt , die onder den naam van

Lemm dit Plantje befchry ft.

(3j Dryfblad met viervoudige gct/tnde bladen, \ \

^

In ""-j;^-"*

^uadrifolia. ISiAVP. ^Ifat. t66. T. 166. Leiw palnftris

luadrifalia. J. B. HiJl.lW. p- 7S9. MoR. Hiü, 111. j).

15. T. 4.f. 5. Lens Paluftris altera. Cam. Epit. ^53.

Ca) MarfiUa Folüs quaternis denticulatis. Maut. 30a.

Mars. Connandelina. Burm. Fu Ind. 237. T. 6a. f. 3,

H, DiEt. XIV. Si«K.
^
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vil- In teerheid en kleinheid munt deeze uic

;

^^^^f' hoedanige de lieer N. L. Bürmannüs
Hoofd- uit Oostindie zeer fraay in Afbeelding hecfc

S^^^'^g^- Steeltjes, een Duim lang, wh^

ren dunner dan een Hoofdhaairtje ; de Blaad-

jes zeer klein fgelyk ook dcgeele Bloempjes;

doch daar groeit, zo zyn Ed. aanmerkt, een

grooteöBj met de Europifche overeenkomftig»

LiNN/Eüs merkt acn , dat de Zaadhuisjes

van deeze kleine tweecandig zyn.

Pilularia Pillenkruid,

Maar ééne Soort is tot nog toe waargeno'

men van dit Geflagt, welks Kenmerken beflaan

in Mannelyke Bloemen aan de zyden ;van

Loof en een Vrouwelykc Vrugtmaaking

den Wortel, Kogelrond, vierhokkig.

Tihiaria
"^7 verfcheide Autheuren , doch wel aller^

e£u/J' f^^^'isi- by Vaillant, vindt men de Af-

S^lletjes-
beelding van dit zonderlinge Gewasje (i)»

4magend.zig als een foort van EicsachLig Gras voor-

doet. Hy gaf er den naam van Pilularhi y

dat is Pillenkruid, aan, wegens dc Zaadhuis-

jes,

O) Pilularia. Sijfl. Aw/. Fes. XI II. Gen. 1183.

"

431. Pilularia paluftris Juncifolia. Vaili.. F'^r. ^9'
J

'

35. f. 6. Dir-T.. J^lusc. 538. T. 79- J""*
^^''i

3739. P- 240- T. II. Graminifolia piiluaris repens

,

culis Granor. Piperis xmiiiis. Raj. BIj^. 1325- ^"^^

V. 136. MoRis. S. 15. T. 7. f. 49. Gramen Piperin^"'*

Fet. nerl;. 19. f. 8- Muscus Aqreus Capill. Paluftf^'



DE H A A I R P L A N T E N. 53!

jesy diezigals Pillen vertoonen , bevattende
veele kleine Zaadjes. Zy zitten aan en by
de Spruchteltjes; waar mede dit Gewas langs

den Grond voortloopt, bekleedende als een'

Tapyt die plaatfen rondom Meirtjcs en Wa--^
terplasfen , welke droog geworden zyn. Dus
vindt men het omftreeks Foncainebleau en
elders, niet ver van Parys, in Vrankryk: ook
in Engeland , en in Friesland beooflen Kuik-
ïiorne en Bergum , aan een Waterpoel. By
Chriftiaanftadt , in Schonen , vindt nren het

op de Landen, die door de Rivier zyn over**

ftroomd geweest. Plukenet ook noemt

het. Gulden Haairachtig Moeras - Mos : vrant

fchoon de Kleur van het Gewas doorgaans wit

is , verandert die ,
fomwylen , en dc aart van

den Grond of van de Modder maaktze Ibra-

tyds ovaal of ros, uit den gcelen; hoewel oofc

dikwils bruin en zwartachtig. Jüss i eo merkt

aan, dat dit Kruidje in verfcheidc opzigtcn

met de Varens ftrooke , byzonderlyk door

de opfchietende Scheutjes , die insgelyks aan

't end omgekruld zyn. De Bloemen vondc

hy te beftaan uit Stekelige Bolletjes, in vier

hokjes gedeeld , welken ieder een tweeflagtige

Bloem bevatten, uit Meeldraadjes en Stamper»

beftaande ,
geplaatst op een gemecnen Stoel

:

Welke vervolgens de Pilachcige Vrugtjes wor-

den, die gevuld zyn met kleine Zaadjes, Men
•oemt het, in Engeland , P^/^r - ifw.

P 4 Is O'

DuL. MV* Stuk.
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.VII. ï s O c T E s. Priemkruid.

Een zeer zonderlinge manier van Vrug^ ;

maaking heeft die Geflagt , welke mea al'.ep»

LaSi ^^^^y^^^ Schuilteelinge betrekken kao,

Foelig? De eenigfte Soort van 't zelve (i) , die, evea

als het Ruiters- en Elskruid, in Poelen o

Water groeit , bcftaat uit ta^melyk dikke fpiw.

.

uitloopende Bladen, tropswys' vergaard als de

Aloë planten. Van deeze Bladen bevatten fom-

migcn , aan den voet , ieder een Meelknopje» '

in een Scliubbetje vervat,- anderen, en wel de
|

buitenften, een Vrugtheginzel of tweehokkig

Zaadhuisie. Wanneer de Braafem rydc, tlau"

woelt dezelve zodanig in dit Kruid , dat ver*

fcheide Bladen daar van aan de Wal komeft:

dryven, en deswegen noemt men het,inSwee-.

den , Braafemgras, In Engeland kwam het in.

Poelen , op hooge Gebergten , voor. Onze Rid-!

der heeft eerst regt de Vrugtmaaking waarge-

nomen, door welke het inzonderheid vafl he^.

Elskruid verfchilt (*>

CO Iloetes Lacuftris. Sf/i?. Nat. Veg. XIH- Geo-.

»iS4- Sp. I. Mqrfilea Fol. Subulatis, femi - cylindr. ar-,

ticulatis. B. Suec. qg6. CalaraarLa foüo longiore et ,gra*-

ciliore. DiLi.. Musc. 541. T. go. f. 2. Subularia lacus'

Iris f. Calamillrum. Heiba Aq. Alpfeia. Raj. J"gl- I' ^'

(O Zie II. Deels IX. Sxok deejer fi'M'''^'
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HET RYK DER

AGTSTE CLASSE.

4 L G /E. WIEREN.





BESCHRYVING

PLANTEN.
VIII. A F D E E h I N G.

De wieren.

De Eigcnfchappen ckr Wieren//; algemeen

y

en derzelver onderfcheid'wg.

<8>AAOc Heer Linn^.us hadc de Mos.

*C
-pi S» icn haten volgen op de Varens, ea

> dan de Wieren; doch 't kwam my
beter voor, de laatften onmiddelyk

na de Varens , en dan de Mosfen te befchry-

ven (*).

Door Wie ren verftan ik, in 'c algemeen.

Planten die geheel in 't Water woonen en on-

der Water blyven , of allcenlyk de Opper-

vlak-

(•') Zie hóe 11. Dkels Xr. Stük Jeczc;
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VIII. vlakte der Wateren bekleden. De Ridder
ArDEEL.

f(,jjyjjt: ]]ier van een ander denkbeeld gehad te

Hoofd- hebben, toen zyn Ed. verfcheide Landplant-

Jcs , die in 't drooge groeijen , onder den naam

van Alg(s voorftelde als ceaNatuurlyke Rau2(*_),

Ook geeft zyn Ed. als een bepaaling derzel-

ven op, dat Wortel , Blad en Steng, by haar

een zelfde ding, of onaficheidelyk vereenigd

zyn(t): gelyk inen dit, by voorbeeld , iohct

Schurftmos QLkhen) waarneemt ;'t welk nicn

siet zeggen kan, een Wortel, Blad of Steng,

te hebben , en dat niettemin groeit en weelig

tiert. Doch, aangemerkt het gewoone gebruik

der benaaming yilga , kwam my zulirs niec ei-

gen voor , en dus betrek ik tot de Wieren al-

leen de gedagte Waterplanten. Daar zyn ech^

ter eenige Soorten van Fonteinkruid , enz.

reeds befchreevea , die hier ook behooren

zouden.

Ik heb dan de Wieren in twee Rangen on^

derfcheiden C|), waar van de eerfte de zo-

danigen bevat, d\e hlykbaare Bloemen hébhcTi'^

de laatüe alle de Planten van dien aart , met

duifiere Vrugtmaakingen.

II, HOOFD-

C) Zie het 11. Dhels I. Stuk, bladz. 196.

C\) ^tgcc. His Radix, Folium & CuudcN , in imupf.

fh'tlof. Botanica, p. 37.

Zie het 11. Dbels XI. SxüB, ais boven.
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II. HOOFDSTUK.
Befchryving van dg genen , die blykbaare Bloe-

men hebben'^ ah het gewoofte Wier, dat

tot befchutting onzer Dyken en andere Zeewee-

ringen , ah ook tot Zeehoofden gebruikt wordt ^

en van andere Waterplanten ; gelyk het Water-

Duizenüblad, Eendekroos, enz.

De Waterplanten > die blykbaare Bloemea

en Zaad hebben, behooren tot verfchei-

de Afdeelingen van het Samenflcl der Sexen.

Men heeft 'cr onder van üe Tv.intigflic, v^u

de Een-en - twiiitiglle en Twee -en • twiniif:fle

Klasfe. Eenigen daar v^ hadt onze Ridder

tot den Rang der Inundata ofOverftroorade , in

de Natuurlyke Methode , t'huis gebragt ().

Ik zalze agtervolgelyk befchry ven.

Z O s T E R A. Zee -Wier.

Het gemcene of Zee - Wier is het laatfte Ge-

flagtin de Klasfe der Manwyvigen; naamelyk

van die Planten, welke de Mannelyke en Vrou-

welyke deelen famengevoegd hebben. Lin-

N/Eus heeft 'er den naam van ZoJIcra aan-

e) Zie II. Deels L Stuk, bUdz. 191.'

II. DiEt. XIV. Sxws.
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VIII. gegeven , om dat oudtyds een Zee-Ruy, *t
AïDEBL.

^^^^ j^^g^ pjg^jg Bladen, ais Riemen heeft,

«TOK?"'
"^^^ Grickfchen naam Zo/Ier benoemd

werdt. By hem zyn deszelfs Kenmerken een

Liniaale Vrugtfcheec'e {Spadix)^ die aan de

ééne zyde Vrugt draagt , hebbende overs-

hands Meeldraadjes en Zaaden, doch geen

Bloemblad of Kelk. Daar van ftelc zynEd.

de twee volgende Soorten.

T. (i) Zee -Wier met ongefteelde Zaadbakjes.

Gemeen. Dit is het gemeene - Wier , by ons zo be.

kend en van zeer groote nuttigheid tot be-

houd onzer laage Landen. Men noemt het

gemeenlyk Aïga , wegens de Koude op 't ge-

voel ) die hetzelve echter met andere onder

Water groeijerde !be - Planten , Zee - Ruy

{Fucus) genaamd , gemeen heeft. Elders geeft

mtv. het den naam v:in Sfrand- of Zee Gras

,

om dat het veel naar Gras zweemt , en het

Smalbladige Zee-Ruy, naar Veters of Ne/lc

lingen gelykende, van Bauhiwus, dat door

fommigen hier t'huis gebragt wordt, is,

zo

(i) Zo/lefa Pericarpiis fesfilibüs. Stf/f. Nat. Feg. XIII,

Gen. 1031. Sp. I. Tt. IVtstgath. T. 4- f. i. MEES.'Vm.

379. Gort. Btlg. II. p. 241- Alga Grnmineo folio, mi-

nor. C. B. Tin. 364. CoMM. Holl. 38 Obd. Dan. T- »5-

Ruppia Fol. Linearibus obtufis. Phil Trans. 1741.?. 21?.

Fiiciis f. Alga marina Graminea, Raj. Angl. IlJ. p. 5».

Sloan. 3^m. p. 5.
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zo wel als de tweede Zee Fucus ofWiert ,
^i"*

by D O D O N iE ü s , van het gewoone Zee-Wier ^ïï"**

zeer verfchillende.

(a) Zee - Wier met gefieelde OJyfachtige Zaad- 1 1.

Oce-

Volgens den Heer Ger A rd tomt zodanig

eene Soort van overblyvend Zee- Wier aan

de Kuften van Provence voor, van welke hy
aldus fprcekt. „ De Zoscera^ in de Middel-

landfche Zee groeijeiide, tot welke mecregc

„ het Smalbladig Wier der Glasblaazery'èn , vaa

5, C. Baühinus, t'huis gebragt wordt,

j, Ichync van de Zoftera , die in de Oceaau

j, en de Oostzee huisvest, te verfchillen, door

„ Vrugten die op eenj)4anger Steekje zitteu

„ en grooter zyn : zynde bovendien de Wor-

j, telvezelen zodanig in elkander gedraaid, dat

„ zy tot een ronden Bal famengroeijen: welke

5j Ballen, aan den Oever opgeworpen, voor

„ een Soort van AJcyonium , en dus voor een

j, byzonder Zee -Gewas gehouden zyn (*}.

j, Dit doen de Wortels van het Zee-Wier

5, niet, dac in de Oceaan groeit." Der-

Cs) Zt)Stera Pericarpiis pedicellatis Olivifortnibus. Mam,

123- ÜBR. Pto'j 121. Alga aiiguftitoKa Vitriariorum. C.

B. Pm. 364. Alga manna , Zee - NefteleiK Lob. 11,

348.

fi^-. 363. Püa marina.

lii Diw., XIV, SiuK»
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ViiT. Dergelyke Zee -Ba/ka voiidt de lieer FfiR
Afdeec. ijER'in het Zand aan den Oever der Zee van

HooVd. het Napellche, by denPaufillp , overvIoedig(

^Zeê-
andere Soort van Zee- Wier

Baifpnvan dan het onze , komen , is niet onwaarfch^

,

ler,.^.
jyj. ^ aangezien dezelven hier niet gevonden

worden. Die, welke onder deezen naam aan

de Stranden van Holland voorkomen , zyn méeft

l^cfteh van dé Zee- Wulk, Uit Blaasjes

ilaande en dus naar ^ee - Schuim gelykende (f).

jDc zoJanigen zyn bedoeld rnet het Fyftiende

'yllcyomiim van C. B auh i nüs C-f.) , en wor-

den van de Visfchers DruhetrosfengQtïOQmd (§)•

fommigen heeft daaróratrent Èéne aanmer-

ItélyRe \^erwarring plaats C**). Ik geloof niet,

daf 'zodanige eigen tlyke Zee - Ballen , als bo*

Ven gemeld, ooit aan' onze Kuflen gevonden

zyn. Het gene dat Ray befchryft, was van

binnen hol, en dus een Zee -Blaas of zoge-

naamde Zee - Örange - Appel^of Bal , behoören^

de tbt de Plantdieren (tt3.
Dé Zee - Ballen , die uit Vezelen van het

Zee-.

f") Briefe aus iValféhlmd , p. 147.

<t) Zie Uitgezogte Vtrhand. I. Dbel. bladz- 461.

VIT. Ftg. I.

G) Pila Marina velut ex Atr.puUis conftans ad Spu-

mae firailitHdinem. C. B. Pin. 360. Alcyonium Vefita-

CD Baster Nat. mtffamK 1. D. bl. 42.

(**) GoRTEji. Belg, jüppend. Ed. Imae. p-sgl*

(ft-) Zie het 1. Dkels , XV H. Stuk yan deaze NmuT'
tijh Jiiflorie, bladz. 410.
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Zeie • Wier ontitaan , zyn door den beroemden vm»
Klein zeer omftandig befchreeven en in ^'°^«"

Plaat vertoond. De Oever by Marfeille , merkt ^Hooïi».

tyn Ed. uitfiscHER aan, is metrdezelven

Sis bezaaid. In 't eerst zyn zy langwerpig , ff'^

doch worden door 't rollen rond ; zo dat zy

tiaar de Haair -Ballen , die uit de Maag der

Beeflen komen , gelyken , en doordien de

Jongens aan den Oever 'er mede fpeeien , ea

^ie als een Sneeuwbal in de Handen rollen >

worden zy rónder en gladder. Ineonderheid

gebeurt d!t,Wanneer zig in de kleverige ruigte

der Wierballen , door 't gewemel der Baa-

ren, veel Kaf, Zand en wat dies meer is ,

mengt ; want dan worden zy byna onkenbaar»

'tis cigcntlyk de Stoel en niet zozeerde Wer-
tel van het Wier , die den grondflag of Kern

van deeze Ballen uitlevert (*).
•

Dat dit laatfte ' ra'et bekend was^ heeft z<j

veel verlchillende denkbeelden ten opzigc

van deeze aan de Middellandfche Zee zo ge-

mèene Zee - Ballen veroirzaakt. Ondertus-

fchen fchynt^my ' de onderfcheiding der ge-

dagte twae Sóoftdh van Wier nóg zéfer twy-

felachtig. De: Heef D£ Gor ter inerfct aan,

dat de eene by de andere voorkomt- (f) : dan

,
O) KuiiN df- Flits Jilanms. Tub. Marin, Append.- r»

»9- Zie ook LobVis KmUboik^exi Ican. loc cit.

(t) F^or. Belg. Ed. \U p. 241.

Q
IL D«Bt. XIV. Stvk,

^

I
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VIII. moeften die Zee - Ballen hier ook bekend
Ajoeei..

^yjj . j^jj niinfte moest hier het Wier groci-

^v'k^°'
zodanigen ruigen Stoel of Wor-

^J^^ tel, als Klein afbeeldt» Dit verdiende een

tvur. Daauwkeurig onderzoek , zo wel als het on-

derfcheid der Vrugtmaakinge , waar in het

Soortelyk verfchil , door LiNNiEus, is ge-

field ge\vorden , die in denjaare i746,opzyn

Westgothifchen Reistogt , het Zee -Wier,

dat men aldaar Taeng noemt , by Marflrand

zeer overvloedig op ondiepe Gronden vondc

groeijeij , en de Vrugtmaaking van hetzelve

naauwkeuïig vyaamam en in, Plaat bragt.

Geftalte « 1° öiterlyke aanzien , zegt zya Ed.

muaki"^'»'
J^o^i^^ ^'^^ V'Iotgras overeen. De
Steng is rondachtig, met Leedjes: de Bla-

den zyn eenzaam , Liniaal , zeer lang en

„ glad , Vrugtmaakende. De Vrugtmaakiog

gefchiedt uit het Blad, dat eenige Duimen

van onderen een Gewricht heeft; vervol-

„ gens aan beide ^yden een brecden rand

bekomt, wederzyds ftomp, overlangs fa-

„ menluikende. Zo dat men , van de zaak

„ onbewust ; het Blad van boven befchou-

wende , zou denken , dat het van binnen

3, door een Worm uitgevreten ware, en flegts

de beide Vliezen behouden hadden. Dus

„ heeft hetzelve een Frugtjcheede beftaande

„ uit het famenluikende Blad: een

j die ph'.t is en Liniaal, daar binnen vervat.
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,) aan de eene zyde met Meeldraadjes en VTIT.

5, Stampers , die afgeboogen zyn , overhoeks

3, geplaatst. De Meeldraadjes^ meest in getal. Hoorn-

,) zyn zeer kort met Eyrond -langwerpige

)) knikkende, ftompe, Meelkmpjesy van zgie^ivier, ,

3, ren opwaards Elsvormig omgekromd. De
„ vfeinige f^rugikgtnze^s , platachtig Eyrond,

35 op zyde fcherp , eenigermaate gefleeld ,

j, knikkende , met de tippen aangehecht

,

)) hebben eenen Ëlsvomrigen Sty/, zo laog als

3 3 't Vrugtbegineel , te» halve twecdcelig eo

5, Haairachtige eenvoudige Stempels. Het

„ Zaadhahje is Vliezig , famengcdrukt ovaal ,

gaaponde in een hoek overlangs : het Zaad

3, enkeld Eyrond."

Voor ruim veertig Jaaren door de Wiervel*

den tuslchea deZyp en VVieringen vaarende,

is my duidelyk getoond het Zaad van 'tWier,

zittende overlangs in de Bladen en naar kleine

Cerst- ofTarwkoorncjes gelykende. Myvverdt

daar by verzekerd , dat een menigte van wilde

Eenden , Ganzen en ander VVatergevogelte,

aasde op dit Zaad. Onlangs verzogt ik den

Wel Eerwaarden Heer M a r t i n e t , waardig

Natuur -onderzoeker, diestyds daar toe gele-

genheid hebbende , om eenige opheldering

aangaande de Vrugtmaakinge van dit zo nut-

tige Giewas , die my dan ook, in de Zomer

des Jaars 1779, niet alleen een droog Vrugt*

blaadje, maar zelfs in Vogt een dergelyk be-

Q a zorg-

lU Dïst. XIV. SroK.
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VIII. zorgde niet zeer duidelyke Vrugtmaakingen

,

ArDs«L,^
welk ik nog bewaar. Hier nevens voegde

Hoofd- ^yn Ed. ondem'gt te zyn, dat aan een Zaad-

zêf, draagende Wierplant zig vooraf vertoonen ,

lange fmalle Scheeden , waar in twee ryëa

langronde Lighaamen , gelykvormig van fi-

guur, beiden groen van Kleur, in 't middea

door een Bandje aan de Scheede gehecht. Eetii-

gen hebben twee Sprietjes , die door de Schee-

de heen gaan en zig daar buiten vertoonen i

gelyk zy ook door O e d r: r n s afgetekend zyn.

Anderen hebben een enkele Punt, aan welks

end men een zwarte Stip waarneemt. Deezc

worden Zaadkorrels , terwyl de anderen met

de Sprietjes vergaan, en 'er blyft maar één

doorgaande ry van Zaadjes in de Scheede over.

Dit laatfte had ik bevoorens ook opgemerkt,

en het door zyn Eerw. my in Vogt gezonden

Bloeizel komt zeer naa met de gedagte Afbeel.

ding van LiNNiEUs overeen; uitgenomen,

dat aan het Zaadftengetje of Vhesachtigmid-

delfchotje zekere Schuitachtige Vh'esjes uit-

(teeken , welke waarfchynlyk de Zaadbakjes

{Pericarpia) zullen zyn , die 'er ligt afgaan

en misfchien om deeze reden in de Afbeel-

ding van den Ridder niet voorkomen. Hoe

zeer ik zulks wenfchte te doen , geef ik ech-

ter dit niet in Plaac , laatende de eigentlyke

Hitlorie der Vrugtmaakinge nog over tot na-

der onderzoek.
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Wat nu het gebruik betreft , van 't Zee- atomV..

Wier, daar omtrent merkt onze Ridder aan , j^^'j^^,

dat de Bladen, aan den Oever opgeworpen

,

stuk°

en wit geworden door de Zonnefchyn, van Gebruik

de Gothlanders in Kusfens en Matrasfen ge-zee-Wierj

Hopt worden ; terwyl zy het groene Kruid

tot bemesting der Landen bezigen. Aan de

Zeekusten van Groot Brittannieen Vrankryk,

is dit insgelyks, op veele plaatfen , de gewoon-

te. De Runders worden 'er, op de Schot-

fche Eilanden , ook wel mede gevoed.

Maar , hoewelL i n n >k ü s meldt , dat de Hol-

landers van *t groene Wier Huisdaken maa-

Icen, die byna onverganglyk zyn; is zekcrlyk

by ons het allervoornaamftc cn byna onont-

beerlyke gebruik daar van , tot het befchutten

der Dyken tegen den flag der Zee. Hier toe is

dit Kruid , dat groen op elkander gehoopt tot

een Muur famengroeit , van de grootfte nut-

tigheid voor de aan Zee leggende Provintiën

;

wordende jaarlyks , by groote menigte , in

Schepen van de Gronden benoorden Wierin-

gcn opgevifchc zynde,aan de Dyken gebragt:

terwyl het , dat zonderling is, ook in 'c Wa-
ter geplompt , op zig zelf dient tot het maa-

ken van Wierdyken en Zee -Hoofden. Wy
kunnen derhalve dit Gewas , met de Ouden

,

geenszins voor nutteloos of voor gering uit-

maaken De

O Alga Herba Marina nulHus ufus: inutilis, Hoba-

ïio. FAnfiJ The/aurus, ViHor Algi. Provejb.

IL XJeei,. 2CIY. SivK. ^ ^
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Zo^iu A^^^ Zee- Wier levert, door

11. uitlooging, een Zout , dat niet alleen dienen

STOK-™' kan om 't Vleefch voor bederf te bewaaren ;

Zoatvan maar ook dikwils in de Glasblaazeryën van

Engeland, als ook tot het raaaken van Aluin

en Zeep, in plaats van Potafch , onderden

naam van Kelp gebruikt wordt (*;. Dus moet

dit Zout dan aanmerkelyk verfchillen van dat

Z9ut va» Wier , 't welk men uit verfcheide

Soorten van Zee • Ruy , aan 't Strand der

Noordzee opgeworpen , heeft bekomen , als

't welke gehcef onzydig was ( f ). Die Ge-

wasfen worden ook wel onder den naam van

Wier of fVierd, in 't Franfch Algue marine,

begreepen. Of dat Zee- Gras, 't welk op een

Oostindifche Reize , by de Kaap der Goede

Hope, door 't fchoonmaaken van het Schip

bekomen , en tegen het Scorbut zo dienftig

bevonden was (|), van dergelyken aart zy, laat

ik daar. Immers het geleek veel naar Gras,

om welke reden ons Wierook Zee- Gras wordt

gehejten. Brceijende geeft het een zeer leely"

ten Stank , mooglyk dienftig tot het verdry-

ven van Vlooijen en Wantfen.

Aaa de Oevers der Roode Zee, by Mocba,
kwa-

(«^ Z'ic het omftandige Berigt tan Doftor Baste» diea

aangaande. Natuurk, Uitfpat»t.\\. DEEL,bladz. i37'

(t> Zie HoH. Maatfch. XVI. Diel , a Stuk, W»^*

bladz. 367.
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kwamen den Heer Forskaohl drie Soor- vin.

ten van zodanig Grasachtig Zee- Wier voor.

De ecne , met zeer korte Bladen , werdt van HooVd-

hem Eenribbig genoemd ; de andere Kanthaai-'^^^^^

rig, wegens de Haairigheid der Bladen : de /Fier,

derde Stoppelig , wegens de Stoppelige Blaad-

jes, welken zy aan de Knietjes had (*).

Zannichellia,

Tot de Eenhuizige Eenmannige Planten

behoort dit Geflagt, welks Kenmerken zyn ,

dat de Mannclyke Bloem uit een enkel Meel-

draadje beftaat , zonder Blad of Kelk ; de

Vrouwclyke een éénbladigen Kelk heeft, met

vier V^rugtbeginzels of daar omtrent, en even

zo veel 2aaden.

Het Gewas (i) is door den beroemden Mi* 1.

c H E L 1 u s getyteld , naar den vermaarden Ve- chduTpl-
nctiaanfchen Apotheker Zaknichelli ,

Cooii»Itris.

verfcheide Werken over de Natuurlyke Hiftcfig'^"^'^'

n Flor. JF.r,ypt. Ara

(O Zannicheliia. Syjï

Flor. Lapp. 311. Ft. Sm
Lugdb, 9. Gron. Firg.

foliis Granüneis. Mich.

vulgaris. Vaill. AEÏ. 1
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VITL^ rie wereldkundig. V a i l l a nt gaf *ef óè%

11.^^ naam aan van Jlgoides^ als veel naar 'c Zce^
tlooFD- YVjgj. geiykende. Het was te vooren onder

de Fonteinkruiden geteld geweest. Immers

zo wel in de Noordelyke als in de ZuidelykQ

en middeldeelen van Europa komt het voor

,

zynde ook by ons in fommige Vaarten en Sloo^

ten gemeen. In Virginie worde het insgelyks

gevonden..

Het is een onder Water groeijende Plant 3

welke zig Takkig in veele Leedjes verdeelt,

zeer dun gefleeld, met eenvoudige fmalie Bla-

den , uit wier Oxels de Bloemen voortkomen,

uit ieder één. Deeze beflaan uit een enkeid

Meeldraadje, rondom het welke veele Vrngt-

beginzeh geplaatst zyn , die in Peulachtige

Zaadhuisjes overgaan, met een enkel Zaadje,

dat ecne Nierachtige figuur heeft.

Vaillant kende maar éóne Soort van

dit Geflagt , van 't welke Ray 'er drie heeft

waargenomen. Migheliüs telt 'er twee;

een Groote, naamelyk, met Grasachtige fpitfe

Bladen ,een vierhokkig Meelknopje , de Schild-

jes van 't Vrugtbeginzel efFenrandig , en *t

Kelkje ongcbaard , de Zaad hokjes aan de Rib

getand; een Kleine met fpitfer Bladen, de

Bloemen zeer klein , het Meclknopje twee-

hokkig , de Schildjes van het Vrugtbeginzel

rondom gekarteld cn het Kelkje gebaard, met

«Ie Zaadhokjes ruuw aan de Rib. Omllreeks

Flo-
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Florence komen deeze beiden voor, enzyne Viii.

Afbeeldingen bevestigen het Soortelyk ver- ^Ti^''

fchil derzelven.
stok°^°"

C H A R A. Modderftaart.

In dit Geflagc heeft de Mannelyke Bloem

,

Kelk- en Bladerloos , een Meelknopje onder

't Vrugcbeginzel : de Vrouwelyke een vier-

bladigen Kelk, zonder Blaadje ; een vyfdeeli-

gen Stempel en één enkel Zaadje.

Van hetzelve komen de vier volgende Soor-

ten voor,

(i) Modderftaart v;ct Exrade Si'dxh mi de I.

Aan den Zeekant, als ook in Meiren en an^-

dere Wateren van onsWereldsdeel, groeit dee-

ze, die de Blaadjes Kranswyzeom de Takjes

heeft, welke gekaauwd zynde Zandig zyn,

zo fommigen opmerken. Het leevende Ge-

was is, zo de Ridder aantekent, altyd rood«

achtig , met eenen gedraaiden Steel , doch

droog worde het Afchgraauw.

(O Chara aculeis cauHnis ovatis. Sijfi Nat, Vig. XIII.

Gen. 1203. Sp. I. Fl. Suec. 993, 113a» Equifètum fragUe

majus fub - cinereum Auuis immerrum. MoRis. Hiji. 1 1 1.

p. 6i:. S. i;. T. 4. f. 9. Equif. f. Hippuris Lacuftriï,

folUs manfu Arenofts. PlvK. Alm. 135. T. 39. £ 4.

Q s
«. D«»i- XIV. Siuifc
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Ar^hv
Modderftaart met gladde Stengen , het Loof

^11.
* inwaards getand.

Gemeen is deeze Soort , die Stinkende Wa-

Chara ter - Paardefiaart genoemd wordt , op den mod-

Seen.' derigen Grond van veele Slooten en ftaande

Wateren in ons Land, Zelden vertoont zy

zig daarom ook in haare waare gedaante, zyn-

de meest als met een Vlies van Slibber over-

toogen j op 't aanraaken glad en zeer broofch,

inzonderheid droog wordende , als wanneer

zy van zelfbyna tot Stof vergruist. De Kleur

is alsdan ook Afchgraauw, in 't Water groen.

In Vrankryk wordt het wel qqbs Lu/Ire d^Eau

f

dat is Water -Kaarskroon 5 geheten.

Het beftaat uit veele zeer dunae ronde Stee-

len, die Slingerachtig als Wrongel • Suiker ge-

flreept zyn , onder Water langs den Grond

verfpreid , fomtyds wel een half Eile lang.

Decze verdeelen zig in veele gearmde Steel-

tjes , met korte Blaadjes , Kranswyze omringd,

welke inwaards Tandjes hebben. De Heer

We i SS tekent aan , dat het langwerpige

Veelzaadige Besfen draagt. De Reuk is Sly-

kerig en fomtyds Zwavelachtig of Bitumineus.

C3) Mod-

Ca) Oiara Caulibus Ijevibus, Frond. interne dentatis.

Sp. PJant. N. 3. Gort. £i/g. II. p. 342. Chara vulgaris

foetida. Vaill. Mtm. 1719. p. 33. T. 3. f. i. Equifetuna

fwtidum fub AquS repens, C B, Pi», 16. Prodr, i'r

Jlieatr. 351. OlD, Ptai, T. 150,
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(3) Modderftaart met de Stekels aan de Steng VIII.

Haairachtig t digt getropt^
AroEiit.

Hoorn-

In Ierland is deeze door den HeerSHE-"""'
RARD gevonden, die ook elders voorkomt , cw^,
gelyk aan de Zeekust by Roslag in Sweeden. c"^^"!?*.

Frifch is dezelve witachtig of bleek groen ,
^

^*

zegtLiNN^üs.

(4) Modderftaart met de Leedjes der Steelen iv.
ongedootnd y doorfchynettd ^ van boven ^^^'^^^

breeder.. zaai!!?'

Aan de Zee - Kusten van Europa komt dee-

ze, die doorfchynend is en buigzaam , doch

zeldzaamer voor. De Blaadjes ftonden, hier

en daar, Borftelig by elkander , en aan derzel-

ver Voet zaten kleine ronde Zaadkorrels; zo

zyn Ed. in Gothland waarnam.

L E M N A

(3) Chara Aculets Caulinis Capiflaribus confertis. H,
Suec, 994, II 33. Chara Caulibns aculeatis. Hort. CUff,

477. R. Lugdb. ai4. Chara major Caul. Spinofis.

Vaill. Mem. 1719. p. ig. T. 3- 3. Eq. f. Hipparis

Muscofus fab Aqai repens. Plük. -<tf^«. i35' T- 193.

f.6.

(4; Clur» Caul. Articulis inermibus , diaphanis, fu-

peme latioribus. li. Go//. 215. H. Suec. 995, 1134.

Chara transfluens minor flexilis. Raj. Angl, 111, p.

Ï33.

lU Dksi» XIV. SfOK.
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A^deL L e m n a. Kroos.

Tot de Tweemannige Eenhuizigen behoort

dit Geflagt, welks Mannelyke Bladerlooze

Bloem een eenbladigen Kelk heeft, zo wel als

de Vrouwelyke , met éénen Styl en een een-

hokkig Zaadhuisje^

Vyf Soorten komen 'er in voor, allemaal op

't Water dryvende, als volgt.

(i ) Kroos met geficeïde Lancetvormige Blaadjes.

Giïo't. Op verfcheide plaatfen in Üüle Waters en

Slooteü van ons Land , als ook door geheel

Europa , komt dit flag van Kroos voor, dat

aan zyne op 't Water dryvende driepuntige

Blaadjes kenbaar is; weshalve het van Lobel

Hederula Aqiiatica , in 't Nederduitfch Kkbt

Water- Feil, geheten wordt. Dat de Blaadjes

gefteeld zyn , onderfchcidt het , bovendien

,

van 't andere Kroos , zo wel als de Takkig-

heid; terwyl die Blaadjes dunne Worteltjes in

Water nedcrlaaten, even als het gewoone.

Drie-

(i) Le»wa Fol. petiolatis Lanceolatïs. Siffl. Nat. fes»

Xlll. Gen. 103S. Gort. Belg. 243- Fl. Lapp. 470. Fl.

Suec icco, S28. Bori. CliJ}. 417 R. Lugdb. 526. Lemna

Fol. Lanceolatis. Sauv. Monsp, gi. Lenticularia Ra-

mofa monorhiza. Mich. Gen. 16. T. 11. f 5. Lendcula

A<]. trifalca. C. B- Fin. 36a. Hederula Aq, Lo». /f. 11*

ï- 36.



DÉ Wieren.
Driefleuvig Kroos hadt C, Bauhinüs het- vni.

zelve geheten.
Ammu
Hoora-

(2) Kroos met ongefieelde wederzyds platachtig

ge Blaadjes t en eenvoudige Wortelen, LenmA

Het gewoonc iTfcor , dat men dikwils ^^tf»-

^
dtkroos noemt , is onder den naam van Lenti- '

.

cula of enkel Lens paluflris, by de Autheuren

gemeld. Niets gemeener in ons Land, dan

de ftaande Wateren met dit Gewas bedekt te

zien, welks Blaadjes ve?! gelyken fiaar het

Zaad van Lmzen. Grootelyks wordt het van dè

Eenden bemind en is derzelver voornaamfte

Voedzel, met het welke zy tevens veele Wa-
terdiertjes influrpen. Het bloeit jaarlyks in

de Hondsdagen zegt Li NNiÉus. Miche-
L I u s merkt aan , dat het de Oppervlakte , van "

'

onderen, met kleine Zaadjes bezet heeft, on*

der het Huidje zittende. Dikwils is het aldaar

rood of paadch, en geefc een menigte Wor-
teltjes uit , omtrent een Duim lang , die aan

(2j Uimia Fol. fesfilibus utriiiqae r

cibus folitariis. H. Cliff. 417. Fl. Suat

243- R. Lugdb. 5 16. Gron. Firs.

nor monorhiza , Fol. fitbrot. utrinqu

Qe>i. 16. T. II. f. 3' Lpüs Paluftri

Lob. Dod. «Sec. Raj. Au^^t. 111. i:

Op. 11. p. 81. T. 14, 15. Vaili..

11, Dkl. XIV. Stok.
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vin- *t end een foort van Dompertje hebben , daC

A^*"^^ misfchien tot Evenwigc dient , voor her dry-

Hoorn- vend.' Kruid. Deze Dompertjes worden , by

deszelfs veroudering, zwart en vallen af.

HL (3) Kroos met ongedeelde BZaadjes, van onds'

gM^T* ren haïfkloQtrond, en eenvoudige WQrtekn.

Bultig,

In verfcheide Slooten in Friesland is door

M E E s E deeze Soort waargenomen , die door

Gerard voor eene Verfcheidenheid der

voorgaande gehouden wordt. Waarfchynlyk

zou zy, by nader onderzoek , ook wel hier ge-

vonden worden. Immers Ik meenze wel in

onze Provintie gezien te hebben.

IV. (4) Kroos met ongefieelde Blaadjes en getropti

Een grooter Soort van Ecnde- Kroos, welke

men niet zo menigvuldig, echter ook in onze

Hollandfe Wateren, in Friesland en elders in

(4) Lemna Fol. fesfüibus . Radicibus 1

Bttg. 244. H. Cliff. Fl Stuc. R. Lugdb.

. paluftris major. Raj. -^'^f'*

UIL. Par, T. 30. f. 2. Co«f
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Europa» aantreft. By ons vindt mecze ïti^^e^^'^-

Vaart van Amfterdam op Gouda , niet ver li.

van de Goudfe Sluis, enz. s?uï"'

(5) Kroos met dubbelde Blaadjes 9 zonder

In Italië en Vrankryk is deeze vsraargeno-
'°*^*

men, die even als de voorgaanden op 'c Wa-
ter dryft, beftaande uit twee Blaadjes, 'teen

grooter, »t ander kleiner, a^n elkander ge-

voegd. MicHELios hadtze in Vyvers , by
Florence , aangetroffen.

Ceratophvllum. Hoornblad.

Tot de Veelmannigen onder de Eenhuizige

Planten behoort dit en het volgende Geflagt.

De Mannelyke Bloem heeft een veeldeeligea

Kelk, en van zestien toe twintig Meeldraad-

jes. De Vrouwelyke , met een dergelyken

Kelk , heeft één Stamper zonder Styl en een

enkel naakt Zaad. Beide deeze Bloemen zyn

Bladerloos.

Van dit Geflagt heeft onze Ridder de twee,

volgende Soorten opgetekend.



I (I) Hoornblad 7net dê Bladen gafelig twet*

dubbeld en driedoornige Zaadhuisjes.

Dit Gewas komt by ons op veele plaatfen

clrato-
Slooten , als ook in de Kolken by den Ou-

phytium den Ysfel cn in de Graftcn om Harderwyk

,

**^Doon^ volgens den Heer de Gorter, voor. Ik

zaadigi |je5 Yitt in ons ïiölland dikwils in Vyvers aan-

getroffen , gelyk CoMMELYN meldt. Het

groeit taamelyk diep onder Water,- doch ver*

heft zig , daar het ondiep is, tot aan de Op-

pervlakte. Een Tak daar van , met eenige

Wortel , leeft lang in Huis in een Glas met

Water, en is alsdan goed Qin.de Goudvifch-

jes in *t Leven te houd!en '; waarfchynlyk ,

doordien het de groeijing en voortteeling der

Waterluizen en andere Infekten zeer bevor-

dert , gelyk ik dit zelf bevonden heb.

Vaillant, die het Hydre CQrim noevat

^

liceft, behalve de gewoonc Soort, die ruuwe

vierhoornige Bladen heeft ^ een andere waar-

genomen -y met gladde agthoórnige Bladen en

omgedoornde Zaadjes. Hy vondtzeby de an-

dere groeijèn, in de ftilftaande' Wateren om-

ftreeksr

CO C.'rato^.lajUum Fol. dithotomo - bigetninis ,
Fruft.

Uispinofis. Gort. Belg. 256. H. Cliff. 446. Flor. Suec.

783, 866. R. Lugdb. 214. Dalib. Par. 291. Hydrocera-

tOi>hyllj«« Fol. aspero , quatuor Comibus armato- Vaill.

M»m. 1719. p. 21. T. a. £. I. Equifetum fab Aqui re-

pens . Fol. bifufcis. LoKS. ¥msf. 67. T. 12. Millefulium-

Aquat. cornutum, J. B. Hijl. 111. p. ^89. ComsL. HolLl^'
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óreets Parys. Dat dit flegts eene Verfchei- vili.

denheid zy , is ray uit een keurlykc Afbeel- ^^^^^^

ding van dit Gewas, door rayn goeden Vrind^Hoon»-

den Heer M. S l A b b e r , uit Zeeland , ter on- Hoortiblai

derzoek overgezonden , gebleeken. L i n-

NiEüs was ook bynavandit denkbeeld, hoe-

wel zyn Ed.'erde volgende Soort van maakte»

(2) Hoornblad met de Bladen g^felig drie- ir.

dubbeldy en or.gedo.rnde Zaadhuisjes, p^J^^

Want zyn Ed. merkt aan , dat de dezelve'^^Onge-

de voorgaande al te naby komt ; als of zy'^'^'*"*'*'

eene Verfcheidenheid da ir van ware.

Myriopii YLLüM. Vedcrktuid.

De Bloemen hebben , in dit Geflagt , een

vierbladigen Kelk , zonder Bloemblaadjes, de

Mancelyke agt Meeldraadjes ; de Vrouwelyke

vier Stampers zonder Styl en brengen vier

naakte Zaaden voort» Het bevat de cwee

volgende Soorten.

dkbotomo - trigetninis

Hydroceratophyllum

Vaill. Mm, J719. j

«. Dmw XIV, SiWE,
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Vin. (i) Vederkruid , weiks Maimel^ke Bloemen
Afdeel.

üfgebrokeii ge-aaird zyn,

Dk komt ook in Vyvers en ftilftaande Wa-

Myrio' teren , op veele plaatfen van ons Land, eQ

^Stcmlm. ^^^^ geheel Europa , voor. Gemeenlyk is

Ge-aaird. het PVater - Duizendblad genoemd geweest

;

om dat het Loof naar dat van 't Duizend-

• blad gelykt : doch ik noem het yederkruid.

Het Gewas geeft uit dunne Vezelachtigc

Wortelen veele holle gertreepte Takken,

die gearmd zyn , en op het Water vlottende

dryven, üit ieder Knietje derzeiven komen»

Sterswyzc, drie of vier Bladen vóoit, welkci

in figuur en dunheid, zeer veel naar een PeU'

nen- Veder gelyken , bruin zynde van Kleur.

De toppen der Steelen , een Handbreed lang»

verhcfFen zig in de Zomer boven 't Water,

niet eene paarfchachtige üair , van g^^^*^

Blommetjes , die als Knopjes famengevoegd

ver van elkander om het Steeltje ftaan. Een

kleiner Soort, in Engeland gevonden, welke

niet meer dan een Span in hoogte' bereikt

,

heeft

(O ]lLjyioj>li,jlhm Flor. masculis iiuerrufte
Spicatis.

S-^fl, Nut, yeg. Xlll. Gen, 1066. Sp. i. Gort, Belg.

256. Hort, Cliff. 781 , 867. K. Lusdb. 3«-
Por. igt. Sauv. Mofisp. 160. Myriophyllüin. -^Z^'

'343. MilIefoHuni Aq. Peniiatum Spicatum. C B. ^'ƒ'•

141. J'iodr. 73. ï. ^3. fütanjogeton Fül. föwiatift

TOÜBNF. Iiijf. 2J3.
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hecCt een Blaadje onder ieder Kransje van Viir.

Bloempjes

Vaillant, die de Planten van dit Ge- Hooï^

flagt ro/ant d'E&a noemc , om dat de Stukjes

van de Steng , afgefneeden , wegens de Ve- kntick

dertjes naar Palet- Balletjes zweemen; merkt

aan (f) , dat zy Tweefiagtige Bloemen van

vier Blaadjes hebbe.n , die uic een vierdeelig

Kelkje voortkomen , 't welk vier Vrugtbe-

ginzeien bevat ; zo dat dit nader onderzoek

verdient»,

(a) Vederkru'd , V ^velk alle Bloemen gekranst \i

en „..ejhsüshcefi.

Van decze , die by ons zo wel als elders , '"'g-^^

op verfcheide plaarfen , voorkomt en zig ook kxsuwfr

aan 's Waters Ojipervlakte vcheft , zegt

L I N N u s : de voorgaande heeft doorgaans

„ vier, deeze vyf Blaadjes tegen over elkaa-

„ der. Ik vind Mannelyke en Vtouwelyke

„ Bloe.

e) Pot. Aq. pennatum minus . FoUolis fingular. la^

;

tiusc. Flosc. fubjeftis. Mok. III. S. 15. T. 4. 7« Raj*

W MeZ de^i7i9. P. 30- Oftayo.

(2) Mifriopk^tlttr» Flor. omn vertkiUatis hetmaphro-

^itis. Gort. Bs^s- «SÖ. H. Clijf. 446. Fl, Suec. 782,868.

R. Lugrib. 213. Da
Wyriophyllnm A<\. i

Folinm Aq. Flosc



VIII. i> Bloemen» onderfcheïden , in de eenc 7^
Arrssu gjg jq jjg andere zeer zeldzaam eenigc

Hooio- „ Tweeflagtige. Ik vreez' dat deeze de voor-

*^r^4er- *> gaande al te naverwant zy'\ Volgens Tür-

firuiff^ RA heeft dezelve vier Blaadjes in de Kransjes

cn Tweeflagtige Bloemen.

Tot de Klasfe der Tweehuizigen behoorca

nog de twee volgende Geflagtcn van Wa-

terplanten.

N A T A s. Najade,

Hier heeft de Mannelyke Bloem ccn Ro^

ronden tweedeeligen KelkVeQ een vierdeelig

Bloemblaadje , zonder Meeldraadje : de Vrou-

welyke geen Kelk of Bloemblad , maar één

Stamper of Vrugtbeginzel , en een éénhok-

kig Eyrond Zaadhuisje.

I.
De eenigfle Soort (i) wordt door onzen

^^^^ Ridder Zee-Najade genoemd ^ terwyl alle «Je

Zeeir- Autheuren dezelve als een Rivier -Piant aan-

terige.
njej.

(ONajas, Sy/r. liat, Fcg. XIII. Gen. 1096. f^»^'

Cliff. 437. FK Suec. 791, 877- R. l^gdb. 10. GoOAJ»

M>»sp. 500. Fluvialis vulgaris latifolia. Xaivv.Mh»*

1719. p. 17. T. I. f. 2. Flnv. latifolia et anguftifoHa.MicH'

Ctn. II. T. 8. f. %,z- Potamogeton Fluviatile Sar«a5-

ro fimite luceus. Pluk. Alm, 304. T. ai6, f. 4-

vialia fpecies Spinis infeaa. Raj. Sttppi. 135. Flo^'

fi?ecies FlageUum Chrifti dia». Raj. Si,j,pt, igj, f^jiria*

lis PiraB«. MJ. //iï. NI, p. 779.
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merken, goevende 'er zelfs den raam van Vin.

I'luvialisüiü. GoüAM zegt, dat zy voorkomt ^^f^^
in ftaande Waters en in de Kivier: Vaillant, Hooj»

dat zy op den bodem van Rivieren en Stroo-*^^^
men groeit. J. BAunrNosnoemtze F/uvia*

Ut Pifana ; om dat zy gevonden was in de
Rivier van Pifa, loopende naar Livorno. Plu-

-^ET geeft 'er den naam aan van Rivier Fon"

^ruid. Volgens M^cHELius kwam zy

. lorence , en omftreeks Bononie , voor.

:r L I N N>E üs meldt» dat zy aan de Oe-
\crs van Sweeden , in de Ooftzee, is gevon» rj'r

.

en zegt zelfs , dat zy huisvest in de Zeewa»

teren van Europa (*).

't Gewas gelykt veel na-ir het Zee -Kroos

van den Oceaan , genaamd Sargazxa , of ook

naar die Soort van Fonteinkruid , in onze

Slooten groeijende, vrelke Fbrfchen'Slaa ^'C-

noemd wordt (f). De Plant en Bloera zya

zeer fraay afgebeeld door M i c h el i us , die .

*er drie veranderingen van heeft , de twee

breed- , de derde fmalbladig en kleiner ; zynde

de Vrugt in de eerfte ftomp en vierzaadig, in

de tweede minder ftomp en éénzaadig; terwyl

de laatfle een éénzaadig fpits dun Zaadhuisje

hadc. R A j u s geeft 'er ook drie Soorten van

lU XIV. Stuk.
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vïll. op , waar van twee de Tandjes der Bladen ge-

^'a**" doorn d hebben, wordende de laatfte

lands Gecsfel geheten. De Vrugr gelykt naar

Najade.ecn klein Eikeltje; de Bladen ftaaa li"'

ze aan de Steelen , meest twee
j

drie of vier by elkander.

Vallisneria, WierWad.

Dit Geflagt , naar den beroemden Italiaan

V A LL 1 s N E Ri getyteld, heeft tot iViannelyke

Bloem, volgens den Ridder, een t^-eede-elige

Vrugtfcheede , de Steng met Bic mmetjts ge-

dekt, welke driedeelig zyc; tot.^yjouwely>'e

een tweedeelige éénbloemige'Scheede , met een

driedeelige» Kelk boven het Vrugtbeginzcl en

eene dricblaiige Bloem, met drie Styler;zyn-

dc de Vrugi ecu éónhokkig veelzaadig Huidje.

^ Dc cenigllc Soort (ij, volgens Linn^us,
hoewel met aanmerkelyke Verfcheidenhedcn

,

* ' maakt een zeer 20jcideriïng Gewas uit. DeBla*

treSig-
vanbetaelve worden by die van Wier ver-

geleeken , en komen tropswyze by elkander

voort uit een Wortel, waar mede hetzigiö
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óe Graften of Slooten van Italië, door 't fterk^ Viii.

voortloopen, zodanig vermenigvuldigt, dat de

Vaartuigen dikwils daar door in 't voortkomen 5^^»!^°'

verhinderd worden; aI?:o het Kruid den gehee- wUrhhi,

]:n Grond beflaat. Dit heeft by Pifa en ook

omtrent Florence plaats. De Bladen , als uic

f3n Netwerk geweven, hebben aan de tippen

fyne Tandjes. Tusfchendezelven komen Krul-

trekkige dunne Stcelen voort, op 't end een

Bloem hebbende , die zig ontfpannen , en dcc-

ze Bloera aan de Oppervlakte van 'c Water

brengen* .Zy, is paarfchachtig en driebiadig ,

voortkomende uic een Kelk , waar van het on-

derfte gedeelte een lange Rolronde Vrugt

wordt, mcc vccle Zaadjes bezwangerd. Die

is de Wyfjcs- Plant ; teiwyl de Mannc;;yke ,

van even dc zelfde gedaante, Elocmea voort-

brengt, die onvrugtbaar zyn, wit van Kleur ,

tot een Hoofdje lamengehoopt» Deeze Bloe-

men fcheiden zig van de Plant af, eer zy ont-

luiken, en ryzen tot aan des Waters opper-

vlakte, alwaar zy dan als VeerkragLig open

Tpringen , vertoonende twee Meeldraadjes en

Knopjes, waarfchynlyk om het Scuifmeel tot

bevrugting der anderen te verfpreiden. Het

Water is , in de Herfst, dikwils mee zodani-

ge Bloemen, als met eea wit Laken, be-

dekt.

Behalve deezc wonderbaare werking , door

-tkn geleerden Miciielius in Italië waar-

R 4 ge*

ÏI. Dwj.. XIV. Stuk,
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genomen > is *r ten opzigte van dit Ktvifé

zonderling, dat het buitendien in Oostindie

gemeen zy ; zo ik thans door den Heer Mür-
i. RAY aangetekend vind ; hoevrel *er de Hoog-

leeraar N. L. BoKMANNUSjWien zo veeleOoïl-

zndifche Planten bezorgd zyn, niets van meldt.

En wederom, dat het, volgens Linn^eüs
veel groeit in de Beeken van Finmarken ; daar

hy hetzelve , te Upfal , nog nooit hadt ziea

bloeijen. Zyn Ed. telt het evenwel niet on-

der de Planten van Sweeden, maar zegt, dat

het in de Vyvers, nevens de Slooten van Ne-

derland, zeldzaam voorkome. *c Schynt dac

de beroemde Hoogleeraar D. de Gorter
hetzelve aldaar nog niet gevonden hebbe. Ook
3s de uitdrukking van den Ridder , ten dien

opzigte, wat duifter (*). Zyn Ed. merkt aan,

dat men het bevoorens voor Wier of Grasbla-

den aangezien hebbe. Een Kruid ontmoe-

tende, onder Water, dat de Bladen dun en

taamelyk breed , aan 't end ftomp en zeer fya

getand heeft , mag men wel om hetzelve den-

ken. Ook wordt my verhaald, dat het in de

Ryn of Vaarten by Leiden te vinden zy.

III. HOOFD-

(*) Crescentöm vidi In Fosfii

Nonregiae , Juxta Mare glacial

Urbem Upfalienfem ; in Piici

rarius. Hart, CHff. 454,
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III. HOOFDSTUK. stoÏ'"^

hefchryving van Wieren of dergsly:e Wa^
terplanten , duiftere Frugtmaakingen ;

/jy^ Zee - Ruy , Watervlics en Fiap.

TVfu blyven van de Waterplanten nog de zo-

^ danigen over , wier Vrugtmaakingen ,

wat de Bloemen aangaat, niet zo bJykbaar of

geheel vèrborgen zyn; vcrvac ia de drie vol-

geode Geflagten.

f u c u s. Zcc-Ruy.

De Planten, hier toe belioorendc.zyn vee-

lerley , en komen alleenlyk in de zoute Wate-
ren voor, weshalve raenze, teregt. Zee-Ruy
noemt. Dat zy den Griekfchen naam, Fucus,

van zekere Soort , die tot een Blankctzel be-

kwaam waren , eer dan van de Geftalte, diQ ,

zig fomcyds als Eiken of andere Boomen
toont, bekomen hebben, is blykbaar. ^t^^^^^m
nieeften bevatten een paarfchachtig Sap , ^^^^mH
welk men 'er door weeking in Pis met Zee-

zout uithaalt. Het Vrouwvolk aan de Stran*

den maakt 'er, zo wcl in de Ooftelyke deelen

vaa Siberië , als in ons Wereldsdeel, gebruik
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yjy^^ -van, om de Wangen te kleuren (*> Ook zie

•Arnïït- jj. ^rit een gedroogde i^ü/c^rj uit Japan j rood-

lïooïD- achcig afgegeven heefc aan 't Papier. Met de

zynzc doorgaans verward , en ook onder
^'

'den Nederduitfchcn naam , [Fisr of fFiert, bes.

greepen geweest; hoewel zy van ons gewoone'

Wier zeer verfchillen. In *t Pranfch worden

zy onder den naam van Fray of Fhrec, in 't

Engelfch onder dien van Sennrak, enz. be-

greepen, In" Sweeden is Tang de naam van

Jiet gewoone Wier , cn met cvn byvocgzef

ook van liet Zce-Ruy.

P.-Vrngt-
aanvang dcezer Eeuw werdt dit

icaaking. Gewas » door den beroemdenT o d r n e f o r t,

onder de Planten geplaatst , wïcr Lloem en

Vrngt genieetityk onbekend z5^n. Niet lang

daarna mccnJe men de Vrugtmaaking volko-

men ontdekt te hebben. De vermaarde Re-

AUMüR gif, in 't ]iir 171 r , zyne Waar-

neemingcn' dien annf.aande in 't licht, op een

brccdbladig getand Zee- Ruy welks opper-

vlakte, in 't midden van de Zomer, geheel

bedekt geVondéó iverdt metMw.w;, vancere

Stefswyze gedaante, groenachtig in 't Water,

maar buiten 't 7xlve wit. Deeze Bloemen

aan 't afvallen toe zynde, dan verdrkten de

enden der Eiaden zeer aanmerkelyk, en, als

xy afgevallen waren , zag men in derzelvcr

plaats,

(O S. G. Gmeljn. if/f. Fuccr. Ca:, p. 5.
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plaats , over 't gtheele Blad, even zo veele Vin.

Gaatjes , als de Kelkjes rynde , waar in zy

gezeten hadden. De enden der Bladen op€- Hoorn-

nende , vondt men die gevuld met eene Ly- ztt.Ru^
merige doorfchynendc StofFe,- waar in een me-

nigte ronde Korreltjes, ieder met een Steeltje

vast aan een zodanig Gaatje. Deeze Korrel-

tjes waren vol van een dergelyJc Vogt met

vee.'e zeer kleine Zaadjes, De zwelling der

enden van het Zee-Ruy , welke men voor een

Soortelyk verfchil gehouden heefft,. merkt zyn

Ed.- dus ^an als toeyallig , en tot de Vrugt-

maaking behoorende (*).

Vervolgens werden , door dien grootcn

Waarneemer, ook in ander flag van Zce-Puy
dergelyke Vrugtmnakingen ontdekt. Zyn Ed.

vondt Fucusfen , wier Bloemen, langer of kor-

ter , van eene andere Kleur of anders gefat-

foeneerd waren : fommigen zelfs die 'er in 't

gf heel geene hadden: eenigcn, wier Zaad ver-

fpreid was door de gcheele dikte der Bladen ,

of bedooten in zekere Peultjes, alleenlyk door

de opligting van het Vlies des Blads veroir-

zaakt zynde, of vervat in de Rolrondachtige

enden der Bladen. Zodat, hier omtrent, door

h^m een groote verfchillendheid naar de by-

zondere Soorten van Zee-Ruy werdt geven

.

den (t). De

(*J i//j7. de lAcad. R. des Sciences, de 1711, F 7^-

oa.

Ct> d* PAccul. ie s>, éi, Ocl.

II. DMb. XIV, ^iVK«
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^V^-^ De Heer Linn^us maakte, in 'cj.u'

III.
'

174(5, op zyn Westgotthifchen Reistogt, ccn

»Sitl*°" anderp Ontdekking ten dien opzigte , ia cca

^« Zee- Ruy met gegaffelde Bladen en Wrattige

Endblaasjes. „ Aan de zyde des Blads ca

daar de Takken afgaan (zegt zyn Ed.)zate«

„ Kogelronde, gezwollen, bleeke en gladde

5, Blaazen , inwendig hol en met een Gewecfzr:i

5, van Haairen opgevuld: boven, naar de Punt

j, toe , bevonden zig een paar met Wratten be-

3, zette, metLillig vogt gevulde cd met veels

3, kleine flippen beftrooide Blaazcn, welke, dar

3, merkwaardig is , aan de uitwendige zydc

3, een klein open Gaatje hadden; waar uit men

9, mag vermoeden, dat ieder van deeze Wrat-

„ jesS een klein Zaadkorreltje bevat, 't welk

3, uitgang neemt door dit Gaatje. Ik denk,

3, dat deeze laatfle Blaazen de Vrouwelyke

,

3, de andere de Mannelyke leeldeelen voor-

„ftellen"(*).

Geflagts- Waarfchynlyk is hier van zyn Ed. bepaaling
Kenraer-

Geflagts-Kenmerken ontleend i> wanneer

zyn Ed. van de Fucus zegt : Mafjti. Blaasjes

met Vezels doorweven. Frouw» Blaasjes be-

fprengd met ingedompelde Korreltjes, die

aan de tippen uitbotten. Eenzaame Zaaden.

De vJytige Natuur -onderzoeker, wylen de

Heer Doftor Baster , heeft de Vrugtniaa-



king van fommige Soorten van Zec.Ruy ook Vin,

waargenomen en in Plaat voorgefteId(*}. Hy ^^Tu**

bcvondt dezelven bezet met Kwispeltjes of^JJ^^^
Pluisjes, zynde dat gene, 't welk Reaumür ^«.j?^,^

voor Bloemen hicldt , en aan welken Donati
zelfs Meelknopjes meende gezien te hebben ^

doch dit was hem nooit gelukt, en, dewyl

zy in geheel jonge Plantjes voorkwamen;

als ook om dat lommige Soorten dezelven

nooit hebben , geloofde hy niet , dat het

13Ioemen waren. Maar de dikke Blaasachtige

top -Enden in 't Voorjaar doorfnydende, vondt

hy die met eene Wolacht-ge StofFe gevuld,

en, in <h: zc!m.ind'"p',heid van het Blad zelf, de

Beginzels van die Korreltjes, door Rkaumur
opgemerkt , zynde de vsreezentlyke Zaadhuisjes

van dit Gewas.

De Heer S. G. Gmelin, Hoogleeraar te

Petersburg, gaf, in *t jaar 1768, een zeer

voortreffelyk Werk over dit flag van Planten

uit (t). Hier in wordt het denkbeeld van

R E A ü M u R , dat de Fucusfen zo wel Bloemen

als Zaad hebben zouden , insgelyks, als onge-

grond , tegengefprokcn. De OnderfteÜing ,

dat alle Schepzels uit een Eitje voortkomen,

(•) Natuurkundige Uitfpaimwgen. II. D, lil- Stuk.

Hawlem. 1765. bladz. 129. Tub. XI.

(•» Htji, Fmorwn, Autore S. G. Gmbuh* Fetjopoli

«7^8. Quar».

U. Diifc. aUYi



270 13 E S C H R Y V T N G VAN

rui. welk door 'c Mannelyke bevrugc wordt

,

Araufc» toont hy mank tc gaan. Voor eerst in die

Hoofd- Soortcn Vaü Zce- Ruy , welke Blaasjes draa-

*^e^ii(ii/
è^^' Zaadkorreltjes worden in dezel-

*

ven , ain 't end der Bladen, in het SIym,zegt

hy geboren j en Ichynen dus buitengaat ge-

field voor uitwendige Bevrugting. Ten an-

deren komt in die Soorten , welke Bolletjes

draagen , niets voor , dat naar eenige Manne»

lyke Werktuigen gelykt. Dus gaat hy voort

met de Pcnfeeldraagende, Vliezige en andere

Soorten, bthoorende tot de volgende Geflag-

ten, en oordeelt dat dezclven, wat de Voorf

tceling aangaat, niet minder van de gewoone

Planten , dan de Polypen van andere Dieren

verfchillende zyn.

Zelfftan- Df^ Fucusfen zyn Zce - Planten van eeneLe-
digheid. derachtige , meer of min taaije , buigzaame

zelffiandigheid; in fommigcn Lilachtig, in an-

deren Vliezig dun. Wortels hebben zy door-

gaans niet , of zitten flegts met hunnen Steel

al? geplakt op Steenen , Schulpen , enz. Des

moeten zy door inzuiging van het Zee- Water

gevoed worden , en zulks blykt niet alleen ,

doordien de genen , welke op 't Strand in 'c

Zand verdroogd zyn, door affpoelfng der Baa-

ien herleeven ; maar inzonderheid , doordien

verfcheide Jaaren gedroogd bewaard Zee-Ruy»

wanneer hetzelve in Water geworpen wordt
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VA korten tyd een nieuwen groey krygt,frifch vtii.

en tierig wordende '^'°nL^

Dac zy veel Zouts bevatten is hier uit on- ^^«"^0-

twyfelbaar, maar die Zouc is door de Slymig-
^ouêv

"

heid van h::c Gewas zodanig getemperd, datZee-Royi

het tot een goeden Mest verdrekt: op deLan-

deryën, cn ook wel dient tot Voedzel voor

het Vee. fIet nuttige Zout, ^é/;) genaamd

,

uit de Afch van Zee -Wier, waar van ik be-

voorens fprak * , worde in verfcheide declea « Biad^»

van Engeland , inzonderheid op dc Sorh'ogs- =46.

Eilanden en aan de Kust van Cornwall, alsook

in Schotland , met veel zorgvuldigheid en in

groote menigte , van het Zec-Ruy gebrand.

De Heer Basteu bevonUc dac het een vast

Loogzout ware, uitmaakende de helft van het

Gewigt der Asfche. Die Kelp is derhalve een

foort van Pot- Afch (f). Aan fommige Soor-

Gmkmn utfupru, p. 33,

(V Mmu kaa iu het XVI. Deels 2. Stuk van de

IhUaucifche AUatfchappif der IVeetmfcliappen , een Ver-

tü:>g vinden vaa den Haaglchen Apotheker Wess. vak
RiB-MSDYK, die beweert, dat het ScU Quercus marina

ofouzydig Zout- Omtrent het Zout der Zee-Grippe

Oaüconiüy is een dergelyk verrchil , gelyk ik in het

d^i daar van , hier ook zou kunnen plaats hebben ,

was wel sva.ud'g nadei' te ondeizoi^ken. Immers, in-

dien de Kelp van geen Luü^^oucigen lUrt w%r«, koa

II. Dw. XIV. Sivic.
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VllT. ten groeit , wanneer menze, uit het Watef

^m.**" gehaald zynde , toedekt , een foort van Sui-

HooïD- ker , welke een Salpeterige hoedanigheid

heeft (*).

Gebruik. Gedagte Heer Gmelin heeft meer dan

eene Soort van Fucus Scheidkonftig onder-

zogt , en bevindt zig allermeest belemmerd

met den oirfprong van het Slymig Zeepachtig

Vogt, in dezelven huisvestende. Dit Slym,

dat des Zomers in de Blaasjes van fommig

Zee-Ruy gevonden wordt, is uitcrmaatedien-

ftig tot het doen verflaan van harde Klierge-

zwellen. De Engclfche Geneesheer Rüssel

wil , dat men flegts die Blaasjes in_<Je Hand

breeken en dan dergelyke Knurven daar

mede wryven zal. De Heer B a s t e r goot Zec-

Water,tot een Pint, op een Pond zulke Blaas-

jes , en , na dat dit veertien Dagen gedaan hadf,

het Vogt zo dik als Honig zynde , liet zyn

Ed. daar mede de Verhardingen eenige maaien

's daags wryven ; dezelven dan met Zee. Wa-

ter afwasfchende : 't welk doorhem zeer dien-

ftigwerdt bevonden (f).
Al-

zy niet dienea rot het maaken vin Glas eti Zeept^aat

ondertiisllhfinnu, ten dien einde, door 't Volk derSor-

lings - Eilanden , jaarlyks voor eeuige duizend Gulden*

van dat Zout bereid wordt , om naar Briftol te vet'

zenden. Dat met de grootfte Blaazen geeft, zo Bastzb

aanmerkt , het meefte Zout.

O Baste» utfupra.

(f) Als boven, bUdz. ijj.
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Algeincener Zee- Gewas zal men nier over ^JS^-
"den geheekn Aardbodem bedenken, dan hec ^i"^

Zee-Ruy, ook wel Zee- Eik genaamd, in des stuk!"'"

zelfs verfchillendheden. Maar zonderling is Groei-

de, dat men deeze Planten allermeest aantreft

op die plaatfen van den Oceaan, waar groote

Rividïen haaren uitloop hebben. Aan den

mond van Rio <ie la Plata, in Zuid- Amerika,

zo verhaald wordt, groeijen dezelven in zulk

een menigte , dat de Schepen 'er door ver-

traagd worden in hunne voortging. Van het

Sargazzo in *t midden van den Oceaan, tus-

fchen Afrika en Amerika, is 't bekend, dac

zulk."; vveezentlyk plaats heeft. De Schepen

dair in verward raakende , is men 'cr fomtyds

zeer mede belemmerd. Evenwel komt het al-

oiu aan de Stranden voor , inzonderheid in

Baaijen en Inhamnjen , alwaar hec dikwüs eeu

verbaazjnde grootte bereikt.

Men vindt Fucusfen vaneon Duim tot twin-Geftalce,

tig Voeten en meer hoogre. De Geüalte van

fommigen is ais een enkel Blad , met een

Steel i van fommigen als een Trechtftr ofTrom-

pet; van fommigen VVaaijerachtig of gevingerd:

van fommigen als een breed Lint of Touw;
van fommigen als een Vecer of Ncfteling. An*

deren maaken een Boomachtig Gewas uit, dat

zig in breede Bladen , of in fyne Takjes ea

Loof verdeelt ; waar van het den liaam ya?^

Zee Ruy.of Zee-E^k^ heeft bekomen. Men
S vindt

n. D««u XIV. SxOT,
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vni. vindt by Kamtfchatka een Fucus , die mei

"'^Tur*"
gebladerde Roosjes praalt , hierom te regt de

Hoofd- Zee-Roos by Gmf.lin getyteld
,

geelachtig

y« - Rt'ij.
Kleur. Anderen draagen Blaasjes als

'Vygen, Appelenen Peeren. De Vrugtmaakir-

gen zyn in eenigen als Peultjes, in anderen als

Peperkorrels, De gedaante van veelerley Pbn*

ten Wynruit , Venkel , Averoon , Alfem enz.

wordt door hetzelve uitgedrukt. De Middel-

landfchc Zee, inzonderheid, levert Gevvasjes

van dien aart, welke zeer fraay zyn. Ik zwyg

van de heeriyke veranderingen van Kleur der

zogenaamde Kaapfche Zee - Gewasfen , des

wegen gebynaamd. Voor 't overige is de Ver*

fcheidenheid , in deezen , ongemeen.

VerJee- Weinige Autheuren hebben zig op cene

^s- geregelde befchryving van deeze Zee -Planten

toegelegd. C l u s i ü s , D o d o N u s .
en an-

dere Kruidkundigen van de Zestiende Eeuï^,

hielden zig meer op met de Landplanten. Zy

maaken flegts van eenige weinige Soorten

gewag. Omtrent den aanvang der tegenwoor-

dige Eeuw , of in 't laatfte der voorgaande ,

heeft men zig meer bemoeid met derzelver

onderfcheiding. Dus telde Tournefort reeds

over de zeventig Soorten van Fucus ^ en RAt

betrok dezelven tot Hoofd verdeelingen, welke

door MoRison grootelyks uitgebreid en ver-

beterd zyn. Gedagte fleer Gm e r. i n bragt

deezc Planten ook tot verfcheidene Rangen,
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van Blaas-, Boldra^gende , enz, als boven is y^^^^^*

gemeld; maar onze Ridder , bevoorens vier m.
Afdeelingen in dit Geflagt gemaakt hebbende, ^^15!™*

heeft thans eenvoudiglyk de Soorten van Zee- Zee-Ru^,

Kuy agter elkander, in zyn Ed. nu laatst, door

den Heer Murray uitgegeven Samenftel ,

cldus voorgefteld.

(O Zee-Ruy met een Draadachtigen Takki- ^j-^^
gen Steel , m digt getropte Eyrontie ge- Vvarius.'

-ivelfde Bladen^
fi^™^^''''"

In de Ooftindifche Oceaan groeit deeze

Scortgwdkc dc Bladen klein. Vliezig, paarfch-

achtig, Troswyze getropt hecfc, en van ag-

teren gewelfd , zegt L i n N /S ü s.

(2) Zee-Ruy meteen Draadachtige Takkigen n.

Steeli Lancetvormigey Zaagtandige Bladen ^^'^^j
en Kogelronde gefteèlde Vrugtmaakingcn* mendv

Dit is het Kroos van den Oceaan, dat men
gemeenlyk^ar^özsi? noemt, by geheele Velden

daar in voorkomende op ftille plaatfen. Men
vindt

(1) Fitcus Caule Filiformi Rarr.ofo &c. Sijjl. Nat. Fcg,

XIII. Gen. 1205. Sjj, Pla^U. N. 3^.

(2) Fucus Caule Füiformi Ramofo &c. Sp. Plant. N.

n- Fl. Zeyl. 389. R. Liisdb, 513. Fucus FoUiculaceus

ferrato fo'.iö. C. B Pin, 365 Sargaijo. ?K.Bras, \ 1. p. 266»

BuRM. Flor. Ind. p. 139. Sargasfo LUtoreum, Rumfau
^^r^b. VI. T. 76. f. 2.

S a
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^p[,^J;^.vifidt het 'et echter, op ver naa, niet overat

HoliFD
bedenking van den Ridder,

sTLTK^"" of dit het allermenigvüldigfte Kmid op den

Zee 'JHii!^, Aardbodem zy , zo voetftoots niet kan billy-

ken. De Vrugtbolletjes , zegt zyn Ed. , zyn

fomtyds met een Draadje gebaard ; fomtyds

komen uit de Oxels der Bladen zeer kleine

Trosjes van zeer kleine Wrattige Peultjes.

Dit Zee -Kruid was op 't Strand, tusfchea

Schcveningen en Katwyk , door Meereurgh
gevonden; zo de Heer de Goii.TER meldt.

Het zal zekerlyk by toeval daar gekomen

zyn , en ik zou het daarom niet tot de Plan-

ten van ons Land betrekken. Ook ftrookt hier

geenszins het ^mhonfche Sargasfo van Rum-
PHius, dat de Heer N. L. Bürmannus
daartoe betrekt , maar wel deszclfs Strand-

Sargasfo, met het Brafiliaanfche van Piso ca

dat van den Oceaan overeenkomftig, 't welk

verkeerdelyk door zyn Ed, tot het Korrelige

is t'huis gebragt.

Hl. (3) Zee-Ruy met een Draadachtïgm TM'
Jkinarius. Linioak efenrmdtgs Bladen ,

en

^B^draa- Kogelronde gcfleelde Frvgtmaakingert»

Zcet

Ci) Fuais Caule Filiformi Ramofo &c. Sp. PlMt. N.

14. Fucus Folüciilaceus Linatiae folio. C. B. P'"- i^i'

Lenticula marinaSerapionis. Lob. /f. 1]. p. 256. Acuiari^

Impenui. Donat. ^U«f7,7. 35. T. 4. f, i. //a«/. 508» GaiE»"

F»c. 99.
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Zeer weinig verfchilc deeze, die in de Mid ^ni-

dellandfche Zee , aan de Kusten van Italië ^ii^'i

groeit, van de voorgaande, dan doordien desSs!*'''"

Blaadjes efFenrandig, niet gekarteld zj-n ,noch z^tf-i?«y.,

getand. Ook komt dezelve fomtyds voor ,

met een lange , gedoomde Steng, wel twee-

maal zo dik als een Duim, naar Ginanni
aantekent. Gemeenlyk heeft 7.y een Kraak-

becnigen , roeden , Draadachtigen Steel, ca
de Vrugtbolletjes , die rond en gcfleeld zyn

,

van grootte als Koolzaad , hebbende dikwils

aan den Voet een Elsvormig Blaadje.

(4) Zee-Ruy meteen Drnadachtigcn, Takkï^ IV.

gen Steel, Lancetvornüge Z:iag!avdigc Bia-
^l"'^!:^^'

den , en getroste Vrii^^tvr.nakïn^sn n:ct 'K'tet-

Imhbclige Peultje.. '
' '™'™^-

Aan't Eiland Ascenfion nam O sbeck dee-

ze waar, die de hoogte hadt van een Span,

een Steel hebbende met enkelde Takken , en

uit de bovenfte Mikken byna ongebladerde

Trosjes van Elsvormige Peultjes met Knob-

beltjes als Neeten.

(j) Zee-Ruy met eenl)rnadachtigen eenlger^
Tiniwa.

fucus Catile Fi!ifor:r.i Ran^ofo &r. .V.. Plant.

N. 15.

(5) Fucus Caule Filiformi fubi-amof.. uc. .r;', F,:wk

S 3
II. DMt. XIV. Stuk,
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maate Taikigen Sieel 3 en getrofic Frugt-

maakingen ; ééne Blaazig Tolachtig in esn
tooro- Hartvormig gekarteld Blaadje.

R..J.
j-,^^ zonderlinge Soort van Zee-Ruy; dbor

dtu fchranderen Stelle rus op Rotfen aan

de Kust van K^rntlchatka gevonden , doch

welke ook groeit aan die van Sumatra en el-

ders in Oost- als ook in Westindië. De Tros-

jes beftaan, als in de voorgaaDde, uit Wratti-

ge Peukjes 5 en hebben ieder een Topachtige

Eiuas, die gerteela is cn gerand mcceenilompj

HpuLvormig Blaadje , de Blaas als een Kasje

omvattende.

VI. (6) Zee-Ruy mU plat gegaffeld Loof, dat

geribd is en Zaagsivyze getand, aan 't end

Gemeen is deeze in de Oceaan, inzonder-

/ beid aan de Kusten van Europa, als ook aan

oDze

N. 16. Fucus Ramofus teres , Fruftiflcationibus turbin.i-

tis Membrana cinftis. Hert. Clijf. 478. Fucus Mar. Ve*

ficulas habensMembrani^extantibus alatas. Sloan.

IV. Ifift- 2. P- 58- T. 20. f. 6. Gmel. Fiic. gr. T. 5- ^

X, Acetabuli ir.arini varietas. Rumph. Jlmb. VL p. iSS-

j
(6) Fucus Fronde rlana dichotoma coftata ferrato-Den-

tata &c. Sp. Plant. N. i. Gort. Belg, 315. fl. Suec.

1001 , 1144. C/rff. 478. Fucus f. Alga latifolia major

aentata. Mor. Hi/l. IlI. p. 648- S. 15. T. 9- ^

TiR. Naiuurk. Vitfpann. II. D. lil. Stukje, bladz. ijS'

Jab. XI. fig. 3. Gmeu Fmu p. 57.

knobbelige Vrugimaakingen hebbende*
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onze Stranden. Wylen de Heer Baste r vm
merkt aan , dat zy aan de Zeeuwfche Eilan- '^^l

den meest onder Water groeit, en .duurzaa-^^^^o''

mcT is dan onze andere gemeene Soorten i^'^.e./j

weshalve de Kreeften , die men van Zirikzee

raar de andere Provinciën verzendt, altoos

in zulk Zee- Ruy worden ingepakt. Het is by

hem de derde Soort, in welke men , aan 't end

der Bladen, die kleine Korrelige Vrugtmaakin-

gcn waarneemt, van welken hier voor is ge-

fproken. Zy komen fomtyds over de ge-

heele Oppervlakte van het Loof voor. la

NooTwegens Noordelyke deelen verflrekt dit

Zee-Ruy , met Meel beftrooid, tot Voeder

voor het Rundvee , zo G u k n e R u s aante-

kent.

(7) Zee-Ruy met Spiraalplat ydoorbladerig ^ VTL

uitgulpig getand Ldof, voiubiiis,

j
Spiraal.

Ik begryp niet, wat de reden zy geweest,

om dat kleine Plantje, naauwlyks twee of drie

Duimen hoog , in de Middellandfchc Zee op

Stecnen en Schulpen groeijende , hier in te

voegen. De Takjes bcftaan uit een dun fpi*

raai

C-y Fucus Fronde rl^"^ O'ira" perfoliata ropand.v

^entatS. Sp. Plant. N. 6. Epalica SpinUis minor. Gi-

HANN. Adr. I. p. :6. T. 27. A'.ga friraUs inRritima.

Bocc. Si:. 70. T. f. 2.

S4
II, DMt. XIV, Sruu.
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A^^Ssti
'^^^ gewonden Vliesje en zyn aan 't end al«

111. 'met Franje of zeer fyn ingefneeden. Bocco^

s^*"" NE hadt het op 't Strand by Livorno en elders

gevonden.

^^'^ Zee-Ruy wet plat ^egafeld Loof, dat

fuiihiitsT geribd is en efenrandig ; tweelingfe Qxel-^

BiA<uig^ Blaasjes \ de endelhigfe geknobbeld.

Deeze wordt gemeenlyk Zee -Eik geheten,

omdat het Loof ecnigszins gel\kt naar Eike-

bidden. Men zal 'cr de ccrfte Soort van Do-

do n é us , als ook van B A s t e r , toe betrekt

l<en moeten , wegens de gezw Hene end^

Blaasjes, die <3ikwils als^mex Wratten zyn

bezet. Overvloedig komt zy in de Zuiderzee,

en aan de Zee -Stranden voor. Deeze is 't,

«vier Blaasjes het gezegde Lymerig Vogt in-

houden, dat zo dienftig is om harde Gezwel*

ïen te doen verflaan.

(9) Zee-

C8) Fmts Fi-onde plana dicliotoma CoftatS integcrrM

rr.a &c. Sp» PlüTtt, N. 2. Fucus Fronde dichotoma \xy*

tegrji, Caule modium foüum transcurrente ,
Veficulis

Verrucofis term-.iialibus. Gort. Beig. II. p. 31S.

Lugdb. 514. Flor. Suec. 1002,1^5. Fucus M^riiius f-

Quercus maritima Veficuias habens. C. B. Pin. a^Sr

TouRNF. /«//. 566. Quercus marina. Lob. Tc. II-P «SS-

P, Fucns maritimus f. Q. Marina Fol. extremis tumit

dis. C. B. Fin. 365. B;^sTER ntfupra. Tab. XI» F'B' ^
fwtüs Maricus Prior. Dqd. Fempt, 479^
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(9) Zee-Ruy wet plat gegafeld efenrmdig Vlll.

Loof, (iat wyd gemikt is en dubbelde Blaas-

jes aan de mikken heeft.
s^t^^'*^

Deeze, die waarfchynlyk eene Verfcheiden- ix.

heiü van de voorgaande is, wordt by Harlin- S^^J.^;;
gen in Vriesland en elders aan onze Stranden jj^jy'^S^

gevonUen, Voor veele jaaren is my aan onze

Zee-Dyken een Soort van Zee-Ruy voorge-

korren , met groote Eijerachtige Blaazen , Klap-

pers genaamd , hangende aan gefteeld Loof.

H'er van vind ik geen melding; des het tot

nader onderzoek zal overlaaten.

C'o) ZecRuy met plat gcgafeld efenrandig x.

Loof^ dat gcftippeld is en Ryond-Lan-
^ff^"^^^'

cetvormig opgeblazen; aan de tippen arr-blazia."

deelde

Aan de Kusten van Lapland en Sweeden

heeft men deeze gevonden , die flegts dén of

tweemaal gegaffeld is , ook ccne Verfcheiden-

heid van de voorgianden.

00 Zee.

(9) Fmcus Fronde plani dichotoma iiitegenimi &c.

jSjy. P/arj N. 8- Fucus ballatus fruticescens &c. Mor.

m. 111. p. 64?» S. 15- T. 8. f- 5. Gort. Betg. 11.

V 316.

(lü) Fuci!^ Fronde plan3. dicliot. integerrima Sp.

TluKt. N. 7. //. Snee. 3coa , 1148. Gmbl, Fue, p. 65.

II. D«L. xrv. sio»
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AFDEEL. ClO Zee-Ruy met plat gegaffeld efenrandig

lU. . loof, dat gefttppcld is cn Lnncetvormig ^

STUK°*°' ^'^f^ ^'^^ ^^^^i geknobbelde tweedeelige

'""Slfom- Een kleiner Soort van Zee-Ruy, zelden

acJitig.
j^j^pj. ^j^j^ !3andbreecl hoog en dikwils veel

kleiner , maakt dcezc nit , die ook dikwils

aan onze Kuften , en veelal op Stecccn zit-

tende, gevonden wordt. Zy verfchilt wee-

zentlyk van cic voorgaanden, als door 't uiter-

!yk aanzien biykt. De zeimandigheid is Vlic

zig, dun, Kraakbecnig doorfchyneDdc. Zy

heeft, het Loof plat ,
Takkig en j^jn 't end

TrosachtTg verdeeld , dewyK de ïaktes «ig

Bladerig vérbreeden. De Kleur is meestal

geelachtig v\'it of Vleefchkleurig ; doch ook

geel, groen of paarfchachtig, ja geheel don-

ker of zwartachtig bruin. Voorts verfchÜc

het Gewas , naar den Ouderdom , in 'gedaan*

te ongemeen. Aan't end is het ckoos verdeeld

en als gefnipperd , doch dikwils ook aan de

kanten rappig ; 't welk dan eene Veifchei-

denheid uitmaakt. Somtyds is het ook ge-

kruld, cn als met Franje aan 't end voorzien,

of aan de tippen geftcrnd. (12}

(lO fKfwFrondeplana dichotomS integernirJ, runaatl

Lanceolati. Fruftif. tubercukUis bifidis terminalibus. Sp'

riant. N. 3. Gort. Beg. 11. p. 315 Fucus huffiilis di-

chot. Ceranoides &c. Mor. HtJI. UJ. p. 646. S. i5-

g. f. 13 /3. Fuctts laccius. «5/?. Flaiu. N. 4. Gwsi.. i^"-* P'
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(12) Zee-Ruy met plat gegaffeld efcnmiidlg Vlll.

Loofdat gefiippeld is, van ouderen Liniaal ^ïn^*"

gefleiifd^ en twcelingfo knobbelige Vnigt- 5^0^'°"

maakingen^ j.'jj

Een plat Vliezig Loof, van onderen fmal-
-^g^rJ^-,

Ier, aan de eene zyde gefleufd, maakt deeze

Soort uit, die tweelingfe geilcelde langwerpi-

ge dikachtige Vrugtmaakingen heeft: zynde,

terv/yl zy in de Zee groeit, Spiraal gedraaid.

( 13 ) Zee-Ruy mei plat gegaffeld , efenran- XIM.

dig » gefleufd Uniaal Loof, en Hveedeelige utlT"*

geknobbelde fiompe Frugtmaakingen. Gefleufd.

Tot het Hoornachtige fchynt ook dft Zee-

Ruy te bchooren, dat Ibmtyds aan onze Stran-

den wordt opgeworpen. Vcrfcheide maaien

38 het gefcheiden in fmallc verdeelingen, en

heeft aan 't end tweevoudige Blaasjes , die mee

doorboorde Knobbeltjes bezet zyn.

(14)

(12) Fucus Fronde vUïA dicliotoma integerrlnm &c.

Sp. PldKt, N. 6, Oed. öw. ;S6. Fl, Sv.ec. R, Lwjh. &c.

(13) Fucus Froiide plaiia dichotomü iiitegerrima ca-

naliculata lineari &c. Sp. FUvit. N. 45. Oed. Dan. ri:}.

73. T, I. A^f, 2,

n, Dmi.. XIV. Stcx,
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VTIT. (^4) Zee-Ruy mst plat gegafeld efeuraudii

AFDS«t. Liniaal Loof ; de Frtigtmaakingen kmhbe-

hL'h- ligengcfpiUh

F^mdis' voorgninde Soort vciTchÜ!: deczo,

*^'""'ezv
Loof geenszins aan de eene zyde ge-

^_^weezy-
^j^^. JBiaasjes , ais Peultjes j

lang en gefpitst zyn. , De yerdeelin5;en zyn

fmal ca egaal van breedte, met een middel-

Ribbetje ca de zeimandigheid is Kruidig.

XV. (l^) Zcc-Ruy r/>v/ plat gegafeul Loof, de

sa«ffïi? Blaasjes , ts^/e t//'^ verdikking der

Steslen mfiaafj.

Dit is dat knobb£lige Zce-Ruy, onder Wa-

ter groeijcnde , 't welk van de Engellchen

Knolted Fucv.s , van ons V'^olk Paternojier-mer

geheten voorde, om dat de Blaasjes j die het

heeft, als aan een Ketting gereegen z/g ver-

toonen.

(14) FiiCHS Fronde planü dichotom-i inlegerriniS li-

neavi &c. Sp, Piant. N. 46. Fucus dichot. &c. Hups.

^ugt. 473. Oed. Dan. 351. Fucus Filiformis. GutuFuc»

Suec. ioo6, 1149.GMEL. ^«^. 78. T.

Fuciis marinus tertius. Don. Pm^i, 483.
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coonen. Het heeft plat rondachtige Steelen, VilL
die wederzyds met kleine Blaadjes bezet zyn. ''^''nf.''*

Het komt omtrent Wieringen , aaa de Kuften Hoo/d-

van Vriesland , als ook aan onze Stranden ea
""'^

dders aan die van Europa voor.

Clö) Zee-Ruy dat een BraadacJuIgs gcgaf- xvi
felde Steng heefl, met Vliezige Dege.mf' ^n,^'
inige eenzaame Zaagtandige Bladen , ds Peer-

endelingfe aan den Steel opgeblazen.
draagen.1,

In de Ethiopifche Zee komt deeze uk de

Diepte voort en maakt een Soort van Eiland-

jes; weshalve Linn^us aanmerkt, dat het

misfchiea de allergrootfl-- zy van dit Ge-

C17) Zee-Ruy fmt platachtig Takkig Loof^ XVM.
tweezydige efenrandige Blaadjes overhoeh^J'H'***

en gefieelde langwerpige gefpitfte Vrugt- Peul-

maaklngau draajeafV

Deeze , die aan onze Stranden als ook in

(16) Fucus Stirpe Filiformi dicbotomS, Frond. Mem-

branaceis Enfifonnibus &c. Mant. 311.

(!7) Fucus Fronde compresfi Ramofi, FoUdiftichls

altemis &c. Sp. Plmt. N. 17. Gort. Belg, p. 317. Fu-

Facus maritimus alter tubercuUs paucisfimis. C. B» Pin,

365 Fucus marinus quartus. Dod- Pem^t. 480. OWt.
106. GM«t. /='«f.si.T.s.
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VTII. de Zuiderzee, en in de Oceaan voorkomt,
AfDSBL.

j^^^f^ jjgj. j^^^^ Draadachtig
, famengedrukt,

^HooFD- bogcig , wederzyds als getand door de over-
blyfzels der Steeltjes of VrugtmaakingeD,die
geheel Peulachtig zyn , grooter dan de Lan-
cetvormige Blaadjes.

fSsÏ ^' " ^^^^ Draadachtig fa-

imZ/tis." mugedrukt ; de Bladen overhoeh^ eeni'

I^t^a- g^rmaate Zaagtandig ; de Frugtmaakingen

hyna Klootrond gefieeld, g^fpitsi.

Veel fchynt deeze , wac het Gewas aan-

gaat, naar de voorgaande te gelyken, doch

is 'er« wegens de verfchillende Vrugtmaa*

Icingen, van afgezonderd, wier Steeltjes oage*

vaar zo lang als de Bladen zyn.

JXTX. (lp) Zee - Ruy met het Loof Draadachtig ,

fainengedrukt, gegaffeld, gewricht^ met

rcTct. gezwollen Knietjes,

In de Spaanfche Zee is deeze voorgekomen,
die^ het Loof gegaffeld en aan de verdeel/ngen

dikwils wat gezwollen heeft , daar het ook

wel

Ci8) Fums FrondeFiliformicompresQ &c.

O 9) ^«<^«^ Fronde Filiformi comprosfa dichotom^ &c.

Sp. Plant. N. 9. Fucus Caule Lineari aphyKo, dichoio-

nio. R. Luqdb. 51^. Fucus Filiforrais teretiuscttlus fll^

dichotoraus. Hoos. ^«^g/. 470,



^Deel. PLAAT Cl.
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we! aFlireekt. Men vindtze ook aan de Kust VIIT.

van Groot -I3nttannie. 'm^^^
Terwyl Linn>küs hier geen aan haaiingen

^jJ^'JJ'^""

doet en zelfs die van Moriso n uitmon- zee^Ruf.

ftert, heeft de Heer Gmelin , deszelfs be-

paaling bybrengende op zynen Fucus elonga-

ius (t) , daar toe veelen van andere Autheu-

reo betrokken. Dat het de Fucus Fungularis

van I M p E R A T I , zo min ais de Fucus Fungis

ajjims van Gaspar of de Fuci Fungiformes

van J A N B A ü H I Nü s zy , die naar alle waar-

fchynlykheid tot de Pavonius ^ thans UIva Pa-

mtia^ behooren,is allerblyi<baarst. HetTweede

Zee-Ruy van Dodon.'eus, 't welk door de

Gorter tot de eerfte vSoort van Wier, hier

voor *, t'huis gcbragt is C-j.) , hadt R e a r m u Rj^j*^Zie

opgemerkt , zo wel als het Smalbladig Zee Ruy ,

^

naar Veters gelykendc , van B a u h i N ü s ; om
dat die plat Loof hadden, hier niet te behoo-

ren(§}. Dit echter is de enkele redea

niet; maar wel, dat het Zee-Wier niet zo-

danig groeit, als de Figuur van Dodon^us
voorlleic. C o M M E L y n, willende voUirekt ons

gewoone Zee - Wier by dien ouden Autheur

vin-

co Fucus fpongiofus teres. m^t. PlarJ, S. 15. T. 8.

(t) Fucor. Hift. ffwda!. p 103.

C-ü Flot: Belg. Ed. 11. p. :4i.

(5) Mem.Ae 1712. p. 31. Oaavc.

il D««i.. XIV. Stvk.
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vinden , was gedagten Hoogleeraar daar

h"*fd-
^^^^ö^S^^n* Mo RIS ON, ondertusfchcn

STUK. hadt, met veel reden, dac tweede Zee- Ruy
Zee . Rn!/, van D O D O N JF. u s betrokken tot het Zee • Ru^

met lang , fmal dik Blad , van C, Baüe
Nus , 't welk daar mede beter ftrookt dan [

eerfte Zee-Ruy van dien Autheur,

Billyk fchynt hier de Heer Gm e l i n t'hui*:

te brengen dat Zee-Ruy van den beroemden

Reaumur, genaamd Fucus in lange fmlli

Tondachtige Nefleïingm verdeeld ; maar d/e Au*

theur merkt op , dat deszelfs Bladen geens-

zins gewricht zyn, gelyk die van het Draa*

^
dig Zee-Ruy, 'c welk Ba ühinus noemC

Fucus naar een Smar gekkende ^ rond m zeer

hng, buiten twyfel het Zee -Draad, 't welk

ook wel Zee-Vlafch wordt geheten. Het»

zelve bovendien is alleenlyk een lange fmalle

ronde Draad of Veter, niet gegaffeld , of t'el-

kens in tweeën verdeeld, als dit,'twelk ikliier

tusfchen het uitgerekte en Riemigc van LiN*

KJEiTs een plaats geef: want het is niet ge«

wricht gelyk bet eerïLe , noch met zekerheid

t'huis te brengen toe het laatfte , waar toe

het echter naast fchynt te behooren: hoe-

wel het zo min Draadachtig Loof heeft als

één van beiden. Des noem ik het

" C*) Zee - Ruy met gegaffeld famengedrukt zter

^''^

PI. cl: («J Fucus Fronde dichotoma compresm prselonga >
Sc;
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Zaag Loof, volzaadig , Vokhg , den Wor- VIII.

tel Paddejiodachtig hebbende, Jlt^*

Ik breng hier het Hoornachtig of naar Herts-

hüDrnen gelykend Zee Ruy c'huis , van Mo-
RisoN, dat met Wrattige Bolletjes, zo hy
zig uitdrukt , is getekend : om dat hetzelve

volftrekc hier mede ftrookt. Het heeft de

Bladen , zegt hy , een weinig Himengedrukc

rond , pieramidaal , dat is punn'g of dunner

üitloopende , en beneden eene zagte verhe*

veoheid , vau StofTe als de Paddeftoelen, waar

onder eenige kleine Worteltjes. Dit onder-

fchcidt hlykbaarlyk deeze Soort, welks Sceel,

zo Gmelin aantekent , voortkomt uic eca

rond Schyfje, dat een weinig boven het uit-

gebreid Voetje geplaatst is , cn welk Schyfje,

volgens Waarneemingen van wylen den ge-

leerden Doktor ScHLOssER, reeds beftaat,

eer eenige Stcei wordt uitgefchoo:en ; des hec

bcginzel van dit Zee - Ruy naar een Paudelloel-

t]e gelyke. Zyn Ed heeft hetzelve overvloe-

dig aan de Oevers van Cornwall groeijend ge-

VOQ-

tninibns -repleta , Variolofa , Radiccï Fun^iformi. M:fiL

laslongas anguftas et fubrotundas divifus- Real m. AV«.

ie 171a. p. 31. T. f, 3. Fuc. Mariiuis Ceraiioides, Ülo-

bulis Verrucülis fignatus. Mor. Hijl. HU P 648. S. 15,

ï. 9- Fucus Fronde dichotomi diftichi &c. Brown.

II. D.iL, XIV. Stuk.
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iSst. v/ovdt dikwils verfcheide Voe*

^ü^^^ ten lang, zegt G me li n, en is vaneene Le-

STUK derachtige, dikke, ondoorfchynende zelfftan-

z<?e-^K3^. digheid , vuil geelachtig van Kleur. Mori-

soN getuigt, dat het eens Mans langte hoog

groeit , zynde het zyne in de Inham Vd/en-

Sorïght^ die waarfchynlyk tot Eüropabehoort,

gevonden. Het Sargasfo van Rümphios,
door Gm EL IN aangehaald (*) , van dergely-

ke geflialte, groeide, volgens dien Autheur,

langs de geheele Kust van Portugal en Spanje.

Dit komt aan de Oevers van den Noorder-

Oceaan, zegt hy , overvloedig voor, alcoos

los dryvende : misfchien dewyl het, wegens

zynen zwakken VV^ortel, door de gewoone be-

weeging der Golven, ten min fte by gelegen-

heid van Stormwinden, van de Rotfen afge-

rukt wordt.

Volgens dc aaniTicrkiDg van Gmelin zyn

deStcelen of Stengels van dit Zce-i?uy

tuurlyk niet rond, maar plat, wordende doof

't droegen rond; waar van ik eer het tegen-

deel zou denken. Immers zyn Ed. hadc de*

zeiven, in zyne befchryving, rond genoemd

Edoch, hier' uit is ten minde blykbaar, dat

het ook pidt voorkome , en niet altoos zoda-

nig als Reaümür voorftcit; naamelyk, dat

de doorfnyding een ovaal zy , half zo breed



D r: W I E R E N. 291

als lang. Ik heb het in Liqueur, met derge- Vlll.

lyke platroDdachtige Takken, waar van een ^ïï^*"

gedeelte in Fi'g. i ,• op Plaat Cl , is afge- Hoofd-

beeld; zynde myne Plant geelachtig vaD.^^^_^

Kleur, meer dan twee Voeren lang. Ook heb PLAATcr.
ik het nog langer en zwartachtig bruin , dat ^'s-

geheel plat is. Beiden zyn aan den Wortel
snet een dergelyk bruin plat Schyfje , nagenoeg
een Duim breed, voorzien, en in dat zwarte
is onder aan hetzelve een ïnfekt , dat men
Conc/ia Anatifera noemt , gegroeid : waar uic

'

blykt, daft hetzelve los gedreeven hebbe. Of
het eerfte met zyn Spongieus Voetje, onder

het Schyfje , niet elders zy va^t: gehecht ge-

weest, acht ik bedcnkeb, k. In beiden zyn

de Bolletjes, door het geheelc Loot', van bin-

nen zigtbaar en in het eerft^emcldc op fommï-

ge plaatfen uitpuilendeals Kinderpokjes, doch

ook met een Gaatje of zwart Stipje, 't welk

Zelfs in die van binnen zig cenigermaate ver-

toont. Of zy met Zaadjes gevuld zyn , 't welk

Reaumur in de zyne waarnam , heb ik niet

onderzogt : maar de zogenaamde Bloempjes,

daar zyn Ed. van fpreckt , uit kleine Vezelt-

jes beftaande, en dus geheel Schimmelachtig^

voorkomeDde., zyn in myn laatstgemelde zwart-

bruine Exemplaar zeer biykbaar , groot en

fraay. De afkomst van beiden zal waarfchyn-

lyk uit de Westiüdiën zyn.

T 2 («0)
IL D»EL. XIV. Stvfc
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(lo) Zee-Ruy met Draadachtig famengedrukt

gegaffeld Loof;, dat overal wderz^ds met

Knobbeltjes is bezet.

(21) Zee-Ruy inet Draadachtig zserTakh'g

Loofen Eyronde Blaasjes , die bepaald zin

door veeldeelige flompe Blaadjes , aan de

tippen Frugtmaakende»

(a2) Zee-Ruy w^/ tweefnydig TakkigLoof,de

Blaadjes gefieeld met kleine Tandjes',

Frugtmaah'ngen binnen 't Loof^ laugwer-

pig driekantig.

Dit laatfle is een Kaapfch Zee Ruy , 't welk

de Blaadjes Vliezig heeft met enkelde Takken; .

de Vrugtmaakingen Eyrond langwerpig» ^t""*

tyds gedeeld , doch niet uitflcekende buiten

't Loof.

(2J)
Zee-

(:o^ Ftictis Frondc Fiiifotmi compresia dichotomJ

&c.

C21) FucHS Frondc Fiafomi ramofisfima &c. Facas

Veficulis ovratis alternis pediculatis &c. Sp. Plant. % 20.

Fucus Folliculacens . Foeniculi foliis brevioribus. C. B»

Pin, 365. Gmel. Fuc. 86. T. 2. a. f. a. 0. Facas bar-

batus. Sp. Plant. N. 19. Quercus niariiima barbata. C
B. Prodr. 15a.

(22) Fuass Ficndo aucii>iti R^xmofX &c. ^I^"*'

313.
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(23) Zee-Ruy met Draadachtig zeef Takktg
^^^^^^

Loof, de Takjes gefpitst , met rondachtige

famengehoopte Blaasjes, aan de Takken en^^Z
'

fpitfe Bladen allen opgegroeid, }«J^U.

Dit is een Oostindifch Zee-Ruy, van een f;;""'*"

Span hoog, dat de Blaasjes allen op de Takjes Korrelig,

en aan derzelver punten gegroeid heeft : 20

dat zy met elkander als famengehoopt zyn

,

zonder Blaadjes : des hier de Afbeelding v--

het Oever-

het eigentlyke

I p H I ü s , welke

Kruid van dien naam voorftek ,

t kan behooren.

(24) Zee-Ruy «

Loof', de Takken gegaffeld ,

yomig , OVithoeks aan den Voel Blaazig. eyWa^

Sommigen verwarren deeze met de Zee-Hei^

de; waar zy nogthans , volgens Gmelin,

van verfchilt, die 'er geene overeenkomst met

den Denneboom in erkent ; hoewel Ze,: Denne

i Ramorisfim^ &c. Fu(

IEL. Fiic, 83. T. 2. A. f. T. i

Abrotani. C. B. Fi»- iH' f^'^j

ans. AKK. ^29

^

, XIV. Stok.
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Vin. ^® gewoone naam is van dit Gewas. Sommi-
Annau gen verwarren 'er het Denneboom-Korallyn

Hooró- mede , dat tot de Dierlyke Schepzelen be.

*^^.Rurj
^^^^^ ' groeijende als een klein Boompje

' op Hoorns en Mosfelfchulpen en andere Zee-

Gewasfen. Het onderfcheid is niet zeer blyk-

baar, dewyl het Gewas, ook in deeze, vol-

gens Gmelin geheel uit Blaasjes beflaat

,

metBladerige Takjes, veel naar die van Heide

gelykende. Moogiyk hoort zyne Heyachtigt

i^m/<t) ook hier t'huis.

(25) Zee-Ruy n:ct Draadachtig zeer Takhg

Loofy dat gegaffelde Takjes heeft en afftaU'

dige Blaasjes \ die als een Kraal- Ketting

gegroeid zyn , om Elsvormige Blaadjes.

Deeze, veel naar de voorgaande gelykende

Soort , heeft in de Oceaan haare Groei-

plaats.

C2Ö)
Zee-

O Zie I. Debls XVII. Stuk van deeze Natuurl^^^

Jiijlorie. bJadz. 534. Abicti fimilis raaritima. C. B.

Corallira Abiftis forma» Tournf.

rt) Fucus Ecicoides. Gmeu Fm. 128. T. XI FiS-

Taniarisco fitriiis maritima. Comm. Erica Marina qm-

busdam. J. B. JL-Ji- UI p. 799. Gort.

(25) F«cus Fronde Filiformi Ramofisfiml ,
RamuÜs

dkhototris &c. Sjx Fi^nt. N. 13. Fucus Caule lereü

Ramofisfimo &c. R. Lugdb. 51^.
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(26) Zee - Ruy met Draadachtig famengedruht V 11 1.

zeer TakkigLoof, deTandjes aan den rand
"""

li"*"

Ehvormig overhoeks opftaande.
stuk?*°"

Tot dit Gedoomd Zee-Ruy i in de Spinnfche ^^^J;

Zee voorkomende, wordt ook -^^^osachtige^^^^^^^^^^^

doorLiNNiEus t'huis gebragt, of het Roe-

dig Zee -Ruy van Noorwegen, door den Heer

GuNNERüs, te Dronthern, befchreeven en

afgebeeld. Wegens de fynheid van het Loof,

wordt dit Gewas by een Paardeflaart vergelee-

ken, maar het heeft, aan de Takken, Blaadjes

als kleine Doorntjes.

C27) Zee-Ruy met Draadachtig rond, eeni- XXVII.

gcnnacte Takkig Loof, dat overal wet

Borjleh is hekleed.
^^
Wolf.'

Deeze heeft een opftaandLoof, dat weinig'

Takkig is, naauwlyks een Voet hoog, overal,

op de wyze vnn het Wolfsklaauw ,
gedekt mee

Borftelige Blaadjes, van een half Duim.

(28) Zee-

loRis. 111. S. 15. T. 9- 4- Oed. Dan. 353- (6. i^"-

us Mascoides. Sp. Flani. N. 23- Gmel. Fuc. 130. i.

^, Fucus vlreatus. Gcxn- Norv 93- AWn,.. l V.

' 83 T. 7. Fucus Folüs Erk« fimilis. Raj. J^ift.

'(27; Fucus Fronde Filiformi tereti fubraraofi &c. Oed.

B». 357. T 4
II. P«Et. XIV. SlUÏ.
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(28) Zee-Ruy met Draadachtig rond
^ gegaf-

feld Loof, '/ tvelk overal met ruigte he-

dekt is.

Dit bykans naar een Spons gelykend Zee»
Ruy, heeft zeer Takkige Steelen van een Voet
lang, als grof Garen , overal bekleed met een
zeer fyn dik Pluis , byna als dat der Herte-

Hoornen , doch naauwlyks zigtbaar met het

bloote Oog. Het komt de voorgaanden naby,

en is ook in de Noorder Oceaan , aan de Kust

van Noorwegen
, gevonden.

Zee-Ruy dat het Loofrond ^ met flappe

Doorntjes digt bezet heeft \ de Bladen twee-

zydig, byna gevind , Liniaal- Lancetvormig

Zaagtandig,

De Steng van dit Gewas is een Handbreed
hoog, behalve de Doorntjes wederzyds hezeC

met Blaadjes , als of zy gevind ware.

(30) Zee-Ruy met het Loof Draadachtig een-

i, vottdig , Kraakbeenig
, eenigermaate door-

fchynende. Dit

CaS) FucHS Fronde Filifarmi tereti fabramofa &c. Sf.

Pla:u. N. 3v MaKt. 134. Fucus tores Rauiofus &c.

(30) Fufus Fronde Filifomii fimplici &c. Sp. Pfn»f.

N. 32. Fucus Indicus teres. Pluk. Mm. 160. T- 184-

3. Granen Sparteam Setas Equiiias leferens. C. B»

5. Frodr, u. BURM. FJ, [nd. 339.
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Dit zeer lang , dun , Peesachtig Zee-Ruy viir.

groeit in China en Ooftindie , alwaar het om ^Yi"^
Tapyten of Vloermatten te vlechten gebruikt Hoofd-

wordt,' zo het dat is, uit Baühinus aange-'JJj^^y.^

haald , 't welk de laogte van twee Ellen hadt.

(31) Zee-Ruy met het Loof Draadachtig XXXI.

eentgermante hroofch en niet doorfchynende. pi^"^"^

In de groote Oceaan niet alleen, maar ook
in de Noordzee, en in onze Zuider-Zee,
omtrent het Eiland Wieringen, komt dit Zee-

Ruy voor, dat Zee- f^/afch geheten wordt van

B ARTHOLiNüs. Hy vondt het op eenKey-
fteen gegroeid , gelyk met het Zee-Ruy meer-

maals plaats heeft. Het valt dikwils , by Mar-

ftrand in Sweeden , onder 't Wier , en ver-

toont zig als Vlafch , fomtyds wel een Elle

lang. Hierom wordt het Zee -Garen en ook
wel Zee - Haair genoemd. Ik heb het, dat

aan onze Stranden gevonden is,opeenSchulp-

je gegroeid , van twee Voeten langte.

(30

(3O ^«^«J Fronde Filiformi fubfragili opac3. Sp,

PlaKt. N. 31. ^m. Acad. I V. p. 259. T. 3. f. 2. Fucus

Filiformis fimplex. K. LafP- 459- ^"^^ 'OOQ . "53-

R. Lugdb. 513. Fucus f. Filum maritimnm Germanicum.

Bocc. Mus. I. p. 27'. T. 9- f- 9- C. B. Prodr. 155.

Linum Marinum. Barth. A[f. 1671. p. 118. f. 8 Gmkl.

Fuc. 131. Gort. Be^^g, II. p. 37. Alga nigro Capillacco

folio. COMM. Holt. p 5.

T5
ÏL DïEt.lXIV. Stok.
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VIII. Zee-Huy met Huaitig gegaffeld , zeer

Afdek..' Takkig , TUUW Loof,

stuk! In de Yslandfche Zee tornt , volgens den

xxxn. HeerKoENiG, deeze voor, die naar zwarte

LaiKfus. Wol gelykt , een Handbreed hoog zynde

,

^_Woiach-
^ ^QQj. g^jj Vergrootglas gezien , zig ruuw

vertoont , met byna gekranfte Slippen.

XXXIII. ^33) Zce-Ruy met Draadachtig gegaffeld,

Fasiigia' zeer Takkig , ftomp getopt Ij)of.

Cetoft.
Oostzee valt deeze, die zig in 't

ronde uitbreidt, omtrent een Plandbreed hoog-

te hebbende, verdeeld in korte, ronde, gt-

gaffelde Takkeiv

XXXIV. (34) Zee-Ruy wet Draadachtig, gegaffeld

y

>«rfWte-
^^^^ Takkig^ gefpitst Loof,

Fücus Frond. Capillaceis dichotomis Ramofisfi-

mis fcabris. Sp, Plant. N. 49;

Fuctis Fronde Filiformi dicliotoma &c. Sp. Flanl-

N. 29. Oed. i?^.-;. 393. Fuciis Caule Lineari dichotomo.

R. Lugdb, 514. F. Palmaris tenuis &c. Moris. S. 15-

9. f. 9. Fucus Marinus polyfchides, Loes. Prusf. 77. T.

?5- Gmel. Fug, p. ig6.

C34) ^«a/j Fronde FiÜfomi (iichotoma Ramofisfimi

acuminata. Sp. Ph<^t. N. 30. Oed. Daa. 419. Fucus

C;iprinus. Nidros. 1 V. p. S2. T. f. 4. Fucus Lum-
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Wormachtige Fucus noemt Gmelin deeze vill.

Soort, om dat zy de Takken van gedaante

als Wormen heeft. Hy merkt aan, dat de* Hoofd-

zelve meest voorkomt in de Engelfche, doch""^'^^^

ook in de Indifche Zeewateren. Zy valt ook

by Noorwegen en heeft by G u n n e r u s den
naam van Geitenhoornig Zee-Rwj bekomen.

(35) Zee-Ruy met Rmópalmig plat Loof. xxxv.

Deeze Soort 5 die ook zeer klein is, heeft
^^^"^^^Jj^*

niet alleen eene Handpalmige gedaante, maar

weinig meer grootte dan éen Hand. Mo-
RisoN fpreekt van eene die Vliezig dun en

groen was, vallende op Anglcfey : Gün-
KERUS beeldt een dcrgclyke af in de Na-

tuurlyke grootte , die derhalve ook flcgts een

Handbreed hoog was , maar hoog rood vaa

Kleur en dus opdroogcnde bleef. Hy noemtze

Schaapen-Zee-Ruy^ om dat het Wolvee, aan

de Noorfche Kust , zeer daar op was verflin-

gerd. De Schaapen zegt hy, zo wel als de

Geiten, wisten dit Zee -Gewas, opeen be-

hendige manier , by het afrollen der Baaren

,

te

C35) Gronde palmata plana. Sp, PUrü. N. 36, Fuciis

Membranacens Ceranoides- C. B. Prodr. 155. F. Frond.

rianis palmatis. R. Lugdb. 515. F. Foliaceus huir.iüs

Palmam humanam referens. Mor. S. 15. T. 8- f- 1.

Fucus Ovinus. AÜ, Nidros. IV. T. 9. Gort. Belg. li.i..

317-

II. Deei« XIV. Stuju
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Af^'i^
te bekomen. Aan onze Stranden komc hec

lil. ook 5 inzonderheid by Sandvoort, fomwyien

sSk"^"" voor, zo Co MM EL YN aantekent.

Yslandfch Hier moet men dat Tslandfche Zee - Gras , Sod
Zee-ürai.ggjjggjjj^

, t'huis brengen , waar van een me-

nigte op dat Eiland vergaderd , en ingepakt

zynde, tegen Vleefch , Boter , Wol en andere

Waaren verruild, of ook voor Geld verkogt

wordt, als een zeer aangenaam Voedzel.Tag-

tig Pond zulk gedroogd Wier , kost 'er veertig

Schellingen. De Yslanders kooken het ook

wel verfch in Melk , en maaken 'er dus eene

Bry van , of, in verfch Water gelegd zynde

geweest , laaten zy het door de Zon ppdroo-

gen en verharden , en fluiten het in Houten

Vaten, waar door het wit en Suikerzoet wordt:

zo dat zy het met Stokvifchen Boter eeten(*).

Anderson verhaalt, dat dit Wier verfch

ftrekt tot V'oedzel voor hec Vee, als ook ge-

droogd, en dat hec Vleefch daar van walgeiyk

•wordt. Van het Zee -Volk, aan de Stranden

van Engeland, wordt dit Zee - Iluy ook veel

gekookt en gegeten. De zoetigheid of Sui-

ker, welke het uitlevert, ontftaat zo men wil

uit Zee -Zout , door 't Slym daar van getem-

perd.

Mooglyk zou hier ook het Zoete Zee - Ruy
van den Heer Gme l i N(t) kunnen t'huisge-

bragc

O OLAFs.wnd PovELS. Reize durth Islattd. Kopp. "i^^

Leips. J775. 11. Theill. p. 177.

(t) Fhcus dulcis. Gmel. Puc, 189. T. a<.
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bragt worden , hoewel hetzelve eene verfchil- VlU.

lende geftake heeft. Het beftaat uit allengs ^^^i^.f*-

verbreeJende Bladen , dikwils verfcheidene Hoofd.

van 'c zelfde Stammetje of Worteltje opfchie-
^ee.RM^^

tende. .De Ieren en Schotten hebben het ge-

duurig al kaauweöde in de Mond en, die de Ei-

landen in de Zee van Kamlchatka bewoonen

,

mengen het in eene Bry , welke daar door

rood en dik wordt. Ook eeten zy het uit de

Hand. Ik heb een Plant dergelyk Zee - Ruy,

gedroogd , uit> Japan bekomen.

(36) Zee-Ruy meteen Pypachtige Steng'^ het XXXV l.

Loof Fivswyze gepalmd. Lederachtig; de
^l'^a/if"'"

Blaadjes Degen vorwig efcnrandig. ^Trom^

Van eene gantfch zeldzaame gedaante is

dit , gemeenlyk Trompetgras genaamd , tot welk

het Vlettend Indifih Riet wordt t*huis gebragt.

Men vindt het in de Oceaan-, voorby de Kaap

der Goede Hope , dikwils ook dryvcnde ; als

van de Steenen , waar öp het groeit , afgerukc

zynde. Het heeft een Vezeligen Houtigea

Wortel en de Steng is ook eenigermaate Hou-

tig, Pypig hol , zig verwydende en vernaau-

wende, en eindelyk uitbreidende in een' Lan-

(36") Fucvs Stirpe Fiflnlofi , Fronde palmato - Coria-

cei &c. Mant. 112. Arundo Indica fluitaxis. C, J?.

fin, ig,

IL D««t. XIV. Si««.
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vni -cetvormig Loof, 'c welk eenigermaate gevind

AïDEM- is en tevens Vingeragtig. Dit Zee-Ruy is

* (37) Zee-Ruy met gepalmd Loof\

gcnvormige BJaden ^ en <

De Steng van deeze Soort heeft de dikte

van een Wandelftok of Rotting , en is on ge-

vaar een Voet lang , voortkomende uit eene

Bolachtige Wortel, die Vezels uitfchiet,

even als de gcvvoonc Bolwortels , doch van

binnen hol is, zo groot als een Vuist. Dc

Steng, die rond is, verdeeld zig Vingerachtig

in Degenvoimige Bladen , die Ibmtyds tot

vyftien Voeten lang zyn. Vliezig , Kratikbcc-

nig > van . Kleur geelachtig groen. Zo in de

Oceaan, als in de Middellandfche en Noord-

zee, inzonderheid aan de Kust van Engeland,

komt dit Zee-Ruy menigvuldig voor, en dient

op de Schotfche Eilanden grooteiyks tot be-

mefling der Akkeren en Boomen. Hier be-

hoort zekerlyk die Zee -Plant, aan^eFrie-

fche Kust gevonden, welke de kundige Mek-

(-37) Fucus Fronde palmatl , Foliolis Enfiformibus t

Stirpe tereti. Ma,:t. 134. Huds. Artgl. 474. N. 41- F»^*

cus Hyperboreus, Fronde futiplid palmata, Caule Ipn-

gtsfmio. GouAN Flor, 61. T. 3. Fucus Arboreus poly-

fchides, ednlis. C. B. Pin. 364. Raj. ^nriL^^f,, Obd»
35a. Gmil. ttK. 2ot. T. 30.
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befchrccf cn afbeeldde (*): als ook die^.^^y^

daar I )okror M u r k van P h e l s u m van ^lü. -

gefprokeD heeft, agter zyn Vertoog over dcsruS^"'

Gewelf- Slakken , welks Tytel genoegzaam de

waarde van den Inhoud aan! ondigt : zo dac

dit alszins een Plantgewas is van onzen Landr

aart,

(38) Zee-Ruy niet eenvoudig, om'erdeefd ,XXXV\\U
Dègenvormig Loof, een pierzydige gevind^

f^ilH'^^'^'

Steng het Blad do9rkopende, . , iSetba^jv

Dit Zee-Ruy beftaat uit één enkel Blad, op

de kanten gcfalbalaad of geplooid, maar van

onderen gevind i weshalve het elders Gevind

Zee-Ru'j wordt geheten. Zeer digc , naame-

lyk, onder het enkelde Blad, is de Steel we-

derzyds begroeid mcc agt lange . Bladen , die

mooglykton Vrugtmaaking llrckken. ByKamt-
fchatka valt de Geplooide Fucus van Gmelin,

welke hier t'huis gebragt wordt , van tien tot

twintig Ellen lang. Hy wordt aldaar waar-

fchyniyk 5Z0 wel als aan de Kusten vanNoor-

O) Agter zyn Vertoog over deXIX. Clasfe vanLïN-

KJEüs. Leeuw. i-6t.

f3Sj Fuci:s Fic G rm I 1 ini Enfiformi &5.

^tant. T35- Of.d. Daw 417. Fucns fimbiiatu^.GrviEL. F;.v.

aoo. T 29 Fucus piiinatus. A;(. Nidros. ÏV. T. 8. f. t.

F. Jongisfimo Uuisfimo ttuui.ii.:e ioüo. C. B. fin, 364,

Prodr.

IL Dsii,. XIV. Stui»
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VIII. wegen van het Vee, ook van Menfchen ge*
Am^si- ggten: waar op de bynaam vanLiNN^Eus
HooïD' ziet. Dit heeft hy nogthans met den voor-

gaanden en volgenden gemeen.

XXXIX. (39) Zee-Ruy met hym eenvoudig Degenvor-

fh^rhmT' ^^^/» ronde verkorte Steng.

suikerig.

j^^^^^ g^^^^ ^ Oceaan hier en daar

voorkomende, wordt Z^^-Gor^i^/ of Bandelier,

by de Franfchen , getyteld. Overvloe-

dig groeit zy aan de Malouines Eilanden , eo in

derzelver Wortelen of Stengels , welke als

een Takkebos uitmaaken, neftelen veelen van

die fraaije Ccnchyliën, welke men ons onlang»

van daar heeft aangebragt , die raet dit Kruid

op den Oever worden gefmeten (*). Het is

eenige veranderingen onderhevig , hebbende

de fomtyds zeer korte, dan eens langere Stee-

len , doch die niet door het Blad loopen ,
gelyk

in de voorgaande Soort , ten minfte daar in

niet zigtbaar zyn. Het is fomtyds vier EHen

lang

,

(39J) Froade rubfimplici Enfiformi &c. Sp.Tlanu

C. B. Prodr. 154. Raj. Hijl. 74. Eph. Nat. Cur. 1748-

453' T. 9. f. 1 , 2. Fucus Alatus f. Phasganoides. C B-

Pin. 364- Gmel. Fuc. p. 194. T. 27, 28. RïAUM.
de 1712. p. 88. Tab. 3. 4.

C^ Sfoum. Hijl. d^Hu Voiagi aux Hts Maloi:iiifS. Bcii.
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zng aan beide enden fmal , in 't midden Vlll.

breed en overlangs met ingedrukte Holletjes, ^^ifl^*"

die als een Zoom of Bandelier maaken: doch Hooru-

het komt ook zonder dezelven voor. l^e^^zTe-Ra^i

Plooijcn zyn altoos vol Slym , waar in de

Vrugtmaakende deelcn zullen vervat zyn.

Hoewel dit Slym eenige Zoetigheid heeft , is

nogthans deeze Soort het regte Suikerdraagcn-

de Zee - Ruy niet , 't v/elk tot het Gepalmde,

hier voor befchreeven , behoort.

(40) Zee -Ruy t»et Vliezige ïatigwerpig Ëy XL.

rond , efenrandig gefieeldLüof; de iteng^^'g^'

rond en Takkig hebbende» »e»s.

Bladen heef: dcezc als de roode Patich, die

doorfchynendc zyn , en bleek paarfchachtig

rood. Men vindtzc aan de Oevers van En-

geland, als ook elders in de Oceaan, aan dc

Kusten van Europa en Amerika.

(40 Zee - Ruy met F/iezig Laiicetvormg Kin- xUi
derend kanihaamg Loof. ^^^'tÜnt-

ÏI. Duu XIY. Stüis.
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VilT. In de Atlantifche eu Indifche Oceaan, als

''^fn**'*
ot^k aan de Kaap der Goede Hope, komt dee-

HooTD- ze voor, die by Gmelin de Steelmaafcende

Se^'iïra ^^^^ ' doorloopende Steng
'

heeft of Steel , daar het Vliezig Loof als Bla-

derig uitfchiec; zynde de Blaadjes aan de kan-

ten met kleine Blaadjes als gehaaird- Doch

naar den Ouderdom verfchilt dit Zee- Ruy zeer

in gedaante. Jong zynde heeft het geen Steng:

fomtyds zyn de Blaadjes op de kanten met en-

kele Borfteltjes; gehaaird , fomtyds met Bol*

letjes bezet, fomtyds als gepluimd.

XLII. (42) Zee - Ruy methym Fliezig gcgafeiclLocf,

/^«J ' d& Slippen verbreedende,

In de Oceaan , aan de Wèfter Kuften van

Engeland, vak dit Zee -Ruy, dat dikwils

op Oefter - Schulpen groeit , naauwlyks een

Handbreed hoog , en dus in grootte, als ook

doordien hee geen Steel heeft, van het voor-

gaande verfchiilende. Het wordt van de Straod-

volkeren gegeten.

XLIII. (43) Zee- Ruy met Vliezig , hfia Liniaal,

Crispatus, zeer Takkig , gekridd Loof,dat gekleurd iS'

^Kronke-
jy,

042") Fucut Frond- fubraembraiiaceis dichotomis }
laci-

niis dilatatis. Mant. 134. Fucus f. Alga Membtaiiacea

candida &e. Mor. Ni/l. ML 646. ,S. 15. T- 8- 6>

(43) Fmu Frond. Membcaaaceis fiji?ta«aïilJM5
RafflO-
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• De zelfftandigheid van die Zee-Ruy is zeer VIIT.

teder en fcheurt ligt; de Kleur uit den rooden ^jj*]^*^

of geelachtig , zo het de eerst aangehaalde Hooró.

van Gmeli N zy, die in Ooftiodie, als ookSJl'ijay,

by Harwich op Steenen groeit. Het heeft de

kanten als gekronkeld ; door klein Loof, dat

daar aan groeit.

(44) Zee - Ruy met Vliezig hym gegaffeld en XLTV.

geribd Loof ; de Slippen overhoeks , afloQ- Aiatus.

pende , tweedeelig,
gel?''^^'*'

In dé Neorder Oceaan komt dit, volgens

de Heer Koenig, voor; hebbende het Loof
Takkig , paarfch , doorfchynende , Liniaal

,

mee een dikkere middeliib; aan de Tippen

ccnigermaate getand.

(45) Zee-Ruy met Vliezig ^ ongerihd, over- XLV,

hoeks VindeeligLoof, dat ftomp uitgeboekt ëetmT'
ü ; aan de tippen als afgeknaagd»

Decze

fisfimis &c. An Fucus laceratus. Gmkl. Fut. «79. T.

31. f. 4, An F. Ligulatus. p. 17Ï. f. 3?

(44) Fueus Fro

&c MonL 135. F,

(45^ Fueus Fron

tifidis &e. Mant. v

MoRis. S.
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VITI. Deeze , in de Atlantifche Oceaan voorlo-

^'lul' mende, heeft, volgens onzen Ridder,

Hooïo- jqqJ doorfchynend Loof. Hy brengt

*Ztt'Ruij.
t'^^uis het fyngruizig Zce-Ruy van Gmel
welks Oppervlakte geheel bezet is met kl

Stipjes , die als Gruisjes zig tegen 't Licht daar

in openbaaren , waar door het anders zig als

vuil vertoont. Men vindt het veel aan de

Kuilen van Amerika.

XLVI. (46) Zee-Ruy mei FJiezig langwerpig gt'

Tuhens! ^"-O^j uitgehoekt Leof^ en eene rondt

Rood- Takkiee Steup.
achtig.

^

De roodachtige Kleur geeft aan deeze Soort,

die in de Oceaan voorkomt, den bynaam.

XLVII. (47) Zee - Ruy met plat langwerpig Looft dai

C«d«d. gefchilderd is met matiige Aderen.

Deeze, die aan de Kaap valt, is langwerpig

Liniaal een Vinger breed, zegt Linn^eus;
Bloedkleurig effen , aan den rand met eenige

Tanden of Slippen. Dc Oppervlakte is met

eenige verhevene Aders, die hooger rood zyn

cn Takkig, overlangs getekend. (4^)

een 4^
hier

1: 1
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(48) Zee-Ruy pset p/at langwerpig h'^^na ge-
^^^J^^

vind Loofi (ki geheel met Wratten ah he- lü.

groeld, is,

^ , . XLVll!.
Om wat reden de bepaaling der voorgaande f-mus

veranderd zy, die te voeren was met Tak-^^rr^S^"

kige Aderen, begryp ik niet. De Heer Thun- JI?
Cl.

;

BERG heeft aan de Kaap deeze Soort waarge-
**

nomen, die wcezentlyk den bynaam verdient

\^Tï Wrattige doorzyn Ed. daar aan gegeven.

Dezelve heeft eene zwartachtige Kleur en is

in de Natuurlyke grootte en gedaante, volgens .

het daar van ray door den Heer Burman-
Nüs medegedeelde Exemplaar, in Fig. 2, op

Plaat Cl, afgebeeld.

(49) Zee-Ruy inet Fliezig verdeeld Degenvor^ XLir.
ndg Loof, dat Tandsivyze gekruld is. y^^y^^j

Aan de Noorder Kusten van Europa komt

deeze voor , die veel gelykt naar de Kaapfche,

welke onze Ridder Ferfierde gebynaamd hadc.

Dezelve heeft het Loof Liniaal of langwerpig,

of Lancetvormig , Bloedkleurig , ongeribd.

De rand van 't Loof is zeer digt op de kanten

gchaaird , met kleine gefcheurde of ingefneeden

Blaadjes. (50)

(48^ Tucus Fronde flaiii oblongïi fubpinnata, tota Ver-

fUcofa. Mikt,

(49^ Fucui Fiond. Membranaceis divifis Ennformibiw,

U. DiBL. XIV. Stuk.
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VJ^^ (50) Zee - Ruy ma eenvoudig Draadachtig

lil. Loof, dcH aan de cene zyde dtgt Bladcrig

, "r"*" gejnippenl

JtaZma
^"^^ Decneinarken vale insge-

««x/"'''' ^yïf-' ^eeze Soort, die Pypig holle Stengctjes
Sfliprerig. heeft, een Handbreed hoog, aan de eene zy-

de digt bezet met gekleurde Bladerige Snippe-
ringen.

nwJófus
^^^^ ^^^'^"y met Kraakhecmg ^ Lancetvor-

Gelto* ^jg » tweevoudig gevind Laof, datgepluimd

Sung Draadachtig dun , famenge-
drukt en Takkig.

Naar de volgende gelykc deeze, die in de
Atlantifche Oceaan voorkomt en zeer klein is>

met Mosachtig Loof.

Lil. ( 5 2 } Zee - R uy met Draadachtigfamengedrtikt

f.nÜT' * ^"^^^^^ gevind Loof, dat de tippen Blaas-
^vcroou- achtig verbreed en uitkopende heeft inVrugt-

maakingetty die aan de eenezydegeknobbeld

zyn.

(53) Zee^

(50) Fucus Frond. Filiform. fimpücibus, hinc ramen-
tis Foliaceis confenis. Oed. Dan. 356.

CsO ^«fa-r Froud. Cartilagineis Lanceolatis bipinnatis

134- Oed. J}a». 150. Hods. ^/^/.

?ucoïdes purpureura eleganter Plumofum.473- N,

(5=J Fucus Fronde Filifo

Fucus jdnnatus RamLs dicii,

«U5 Cafeflfis. Gmxl. Fut. ,
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(53) Zee 'Ruy met EiraaBeemgfamefjgedrukt, atoeeiI

meervoudig famengefield gevind Laof ; de
^^^^^

sappen niet verbreedende, stuk.

(54) Zee-Ruy met Kraakheenig Draadachtige
c-^^JÏ^,-,

famengedrukt, gegaffeld Loof; de ^^^S^'
"''^l^^^^^

maakingen Kogelrond y gefleeld^ endellngs ^y^^^^^^^,

met een onderleggend Baardje.
G>^rt"

Deeze drie Verfcheidenheden van het Kruid/' Korrelis.

dat men gemeenlyk Kaapfche Zee-Gewasfen

Boemt , heeft L i nn^u s opgetekefïd. Gme-

liN heeft ook de twee eerften onderfcheiden ,

en het verfchil duidelyk in Plaat vertoond ,

noemende Ó6n derzelven Knapfch , het andere-

Kleum'isfelend Zee-Ruy; hoewel die eigen-

fchap ook plaats heeft in zyn eerfte. Het

komt naamelyk insgelyks rood-, geel- ofgroen-

achtig voor, doch de zelfftandigheid is Lymig

en veel weeker , dan in zyn laatfte, welke

onze Ridder Kraakheenig tytclt. Men kanze ,

buitendien , door tie bepaalingen fchiften , uit

dc verdeeling van het Loof. Ook heeft het

Cs4) Fuctts FrondeCartilagiiiei, Filifoimj , compresfl >

üchotoma &c. S^fl, Nat. ^eg.

V 4
IL Dkbl. XIV. Sxtfx.
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' VIII. laatstgemelde mei^r veranderingeD van Kleur;

^Yn"' g^^y^' het gene, onder den gezegden naam

,

Hoofd- ^.o menigvuldig gedroogd , aan Papier gehegt,

wordt overgezonden, zeer blykbaaris. De
hoogte is fomtyds Wel twee Voeten, doch

dikwils ook veel minder. Somtyds groeit dit

Zee -Gewas op Steentjes, fomtyds op Schul-

pen, Hoorens of Patellen. Het ver-

fchilt daar van , door de Kogelronde Vrugt-

raaakingen. Het wordt aldus door den Ridder

hcfchreeven.

„ OpüaaEdfe, üyf, een Handbreed boog,

4, doorfchynend. Draadachtig, famengedrukt

M gekleurd , op zyde met weinige Takjes voor

3, de Vrugtmaakingen , die Kogelrond zyn ,

van grootte kleiner dan Koolzaad , op een

5, kort Steeltje of Takje zittende, dat onder

„ 'c Zaad uitfteekt met een hnger Puntje".

tv. (J5) Zee • Ruy dat ongebladerd, Takkig Kraak"

Spi^o%s. ^^^"^g » f^^f drisvattdi^ gekranP^

Uedoornd» Tandjes^

Aan de Kaap groeit ook deeze Soort, een

Handbreed hoog , met een Kraakbeenig Sten*

getje , zegt de Ridder , dat rond en Takkig

CsO Ff^cus aphylhis Cartilagineus Ramofts ,
Dentica-

Ss verticillato- ternis. Mattt. 313. fucus denMculatus.

BvjRM. Prodr. p, 28.
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is, doorfchynend ongebladerd , met Tandjes
^Jj^^

gekranst, meest drie in getal , niet fteekende, m.

Ik zie niet, hoe dit met den bynaam ftrooke.a^^'"'

De Getande van den Heer BuRMANnvsyZee-Rrrrj,

die een platachtigen Takkigen Steel heeft, de

Takken met Tandig Takkige Knietjes, byna

gegaffeld , wordt hier t'huis gebragt,

(j6) Zee.Ruy met Fliszig , gegafe/d , fa. LVr.

mengedrukt , Haairig Loof, dat gsfteeldesp^mL

z^delitjgfe Vrugtmaakingenheeften Lini-F^^^^^

aak veeldeelige Blaadjes. draagend.

Deeze , ook van de Kaap zo 't fchynt af-

iomftig , was niet grooter en GafFclswyze zeer

Takkig verdeeld , in Haairig Loof. Dit heeft

zydelingfe Steeltjes , met ronde Vrugtmaakia-

gen, niet grooter dan Thym-Zaad. Aan den

voet van de Steng komen Liniaale Vliezige

Blaadjes , diebreeder zyn, vcrfcheidelykveel-

deeh'g, ftorap.

C57) Zee Ruy met Kraakbetnig , meervoudig LJII*

C56) Fuctts Fronde Membranacei dithotoma compres-

K , Capillacei , Fruaif. lateralibus , Fol. Linearibus mu!-

tifidis. Sifjt. Nau Ves. XIII.

(57) Fucus Fronde Caitilaginea , decompofita , Ra-

Jitjl. Nai. p. 844. Muscus Marinns. Clvs, Hf/f^
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vTlt. famengefield Loof; de Takjes aan V end

Afdebl. Kruïswyze gevind hebbende^

sSï?^° De Kraakbeenigheid , welke door onzea

ZttrRty- Ridder aan verfcheide der voorgaande Soorten

toegefchreeven wordt, is eigentlyk maar een

Veerkragtige taaiheid , waar in dezelven uit-

munten. Dit hebben de meefte zogenaamde

Zee-Gewasfen van de Kaap, voorgemeld, zo

wel als deeze , welke van den Heer G m e-

L I N naar de Krulachtigheid van het Loof by-

genaamd is. Hierin vcrfchilt zy van dieKaap-

ichen, wier Loof de uiterfte Takjes aan beide

zyden gevind heeft , en deeze flegts aan ééne

zyde, een weinig omgekromd, zodat zy naaf

Kammetjes of naar Haairkrulletjes gelyken.

Uit de Middellandfche Zee bekomt men zoda-

nig Zee - Ruy, dat veel kleiner dan het Kaap-

fche , ook fyner en digtcr van Loof is , en op het

uiterlyk aanzien zelfs blykbaarlyk daar van

erfchilt, hoewel het met niet minder veran-

deringen van hooge Kleuren fpeelr. Ik beb

'er zeer fraaije Boompjes van, een half Voet

hoog en aan den voet aartig begroeid met Ko-

raal -Mosfen. Gezegde Heer oordeelt, dat het

Loof zeer naar 't Duizendblad, 't welk men

Geruwe noemt , gelyke. By de Engelfchen

wordt het, volgens zyn Ed., Scarlet Fucus of

Scharlaken Zee -Ruy, by de Hollanders Zes-

Blom genoemd. Het komt , volgens hem »

ovef
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overvloedig voor, in de Zeewateren van En- Vlii.

geland.

HOOFD-

(58) Zee-Ruy met Vliezig , Liniaal
, famen-'^^^^^

gedrukt Takkig Loof; de Frugtmaakingen Fucu»

verfirooidy Qngefteeld ^ rondachttg.
Confirvoi.

Flap-

Een Zee-Ruy, dat in gedaante veel naar^'^^^'s-

Flap gelykt , wordt dus van Linnjt;us
omfchreeven. Zyn Ed. betrekt hier het Wrat-
tige Zee-Ruy van den Heer Gmelin, dat

de Engelfchen dus noemen wegens de Vrugt-

m iakingen, die als Wratjes op zyde zittea

van het Loof, dat zig uitlprcidt in eene me-

nigte van Borftelachtige Takjes» Het valt

,

zegt hy, zo wel in de Oceaan, als in de Mid-

dellandfchc Zee , en merkt aan , dat het van

de Roccella , die tot de Lichens behoort ,

verfchille. Zelf heeft hy ook een Flapachtig

Zee.Ruy benoemd en in Plaat voorgefteld, 'c

Welk veel naar het Krullige gelykt en dus een

geheel andere gedaante heeft.

C59) Zee.

(38) Fuctts FronJ. Membran. LipeaiibBs compresfis ,

Ramofis &c. Fucus fubdichotomus teres Filifonnis Ra-

mofisfimus, Ramis inse^ualibus Setaceis. Sp, Ptant. ^,

aa. Fucus Verracofus. Gmel. Fuc. 136. T. M- f- i- Fu-

cus teres rubens Rainofisfimus, R*|« Jingt^ lil. p. 5ï«

liuDS. Angl. 470.

a Diau XIV. Stinfc
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^Vin.^ (59) Zee-Ruy met ronde Hoorntge Takken

,

lil.
'

ongebïadsrdi ecnigermaate getand»
HOOFD-

j^ix. ^^^^ Gmel 1 N befchryfc een Zec-Roy,

t^Zls
wegens de zelfflandigheid , den by-

Hoorn-D3am VBn Hoornig geeft , voorkomende zo wel

*R^CI. de Middellandfche Zee, als aan de Kusten

^fS' 3- van Engeland. Het verdeelt zig, zege hy,

op eene onregelmaatige manier , van een Stam-

metje ; dat omtrent de dikte van een Pen-

nefchafc heeft, al dunner en dunner. Van de

voorgaanden verfchilt het zeer , doordien de

Takken en derzei ver verdeelingen rond zya.

Hier toe fchynt dat Gewas , 't welk ik uit

Oostindie , en wel van 't Eiland Java, beko-

men heb, in Fig. 3, op Plaat Cl, ten dee-

le afgebeeld , te behooren. Vrugtmaakingen

heb ik 'er niet aan ontdekt.

LX. (öoj Zee-Ruy met Krnakbeeni^

ceZT""*" Takjes , die overhoeks gevind zyn.

^'^''S* Decze Soort van Zee-Ruy, in de Middel-

landfche Zee groeijende , is , volgens Gme-
1. 1 N j die dezelve afbeeldt , omtrent een

(59) Fucus Ramis teretibus Corneis, aphyllos, quo-

.^ammodo dcnticulatus. Müii. Fucus Comeus. Gmel. f"C-

J44. T. 14. fg. 3-

(60) Fmus Ramnlis Carfilaginris Capillaribns , alter--

natkn pinnatis. Fucus Capillaceiis. Gutu Fw.

146. Tab. 15- J>S- I.
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Handbreed hoog , van eene Vliezig -Kraak-

beenige zelfftandigheid. Zy heeft de Steng iT^
eerst rond, vervolgens zig platachtig uitbrei-

dende in fyne Takjes, die wederom londz^e^Ru:j,

zyn. Deeze Takjes zyn wederzyds , over- ^

hoeks , bezet met vyfborflelige Vinoetjes ,

aan de tippen Vrugtmaakende. De Kleur

van dit Gewas ziet uit den groenen,

ü L V A. VVatervIies.

De Kenmerken van dit Geflagt fielt Lin-
UJEVS, dat het de Vrugtmaakingen heeft in

een doórfchynend Vlies. Het onderfcheidt

zig , door zyne Vliezigheid , van het voor-

gaande en volgende; des ik hetzelve Water-

vlies heb getyteld. Daar van komen de vol-

gende Soorten voor.

(i) Watervlies, dat plat Niervormig onge- i.

Jieeïd is, kruisUiJgs geflreept. p^^^a,
Kalkoea-

Deeze Soort , die in de Zee der Zuidelyke

deelen van Europa voorkomt, volgens Li rf-

«vEüs, valt inzonderheid aan de Engeifche en

Schot-

(i) Ülva plana Reniformts fesfilis , decusfatlm ftriata.

Sijfl. Nm. Veg. XIII. Gen. laoó. Sp. i. Facus Pavonius.

Sp. Plant. p. 1630. Sp. 28. Fucus marit. Galiopavoni"?

Pennas referens. C B. Frodr. 155. Mor. S. 15. T. 8.

i- 7. Ell. Coralt. 88. T. 33. f- C Corallina PavonU.

Palu. Zob-phijt. 419.

lU Dïii. XIV. SiuK.



3i8 BeschRyvino VaS

Vin. Schotfche Kusten , zynde ook op ons Strand,

^Hr"'by Scheveningen , opgeraapt. De Heer El.
Hoofd-

j j g beweer c met kragt regenden Heer PaL-

*^waur-^^^ ^ dat hetgeen Korallyn ofDierlykj maar

wlies. een Plantgewas zy. De geftalte zweemt veel

naar de Agaricus ofgeoorde Boomzwam; maar

het is eesn Vliezig dun Gewas ; des , hoi-wel

bevoorens tot het Zee^Ruy betrokken, veel-

eer hier t'huis hoorende. De Zaadjes zyn

,

door den Heer El lis, ia de Vliezige zelf-

ftaudigheid waargenomen.

II. (2^ Watervlies dat Schyjrond ;V, cngejleiU^

mcaS!"' Schildvormig^ Lederachtig.

In de Oceaan , byzonderlyk aan de Kusten

van Engeland , komt dit Voor, wordende al-

daar Navel -Lavtr geheten: want dit Gèflagt

noemen zy Laver, D i l l l n id s merkt aan,

dat de naam van Ulva öy de Romeinen wel

zeer bekend geweest is, doch gebruikt voor

allerlcy zagt Watergewas , Kroos of Flap

:

weshalve hy het verkoos Trmella te noemen.

Het is donker van Kleur, glad en taay vap

zelfftandigheid, groeijende op den grond on-

der 't Zeewater, dikwils een Voet en daar over

breed.

"

(i)

(2) Blva, pïanaorbkularis , fesfiHs , peltata Coriacea- Sp,

riant. N.7. Pncns Umbilicus marinns diftus. C B Pf^- 364'

DiLL.i««f*.45, T. 8.f-3.
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(3) VVatervlics, dat Buisachtii^ is ^ eenvoudig. ^^'^'^'^^^

In alle Zee -Wateren valt, volgens onzen Hoofd-

Ridder , deeze Soort , die , volgens den Heer
^

DE Gorter ook in onze Zuider en in de uivau;^

Noordzee groeit , veel voorkomende omtrent
'^^p^'^'iJJ;

Koehool in Friesland. Linnaus merkt aan, achtig.

dat zy aan de Oevers derOoftzee opgefmeeten

en buitendien te üpfal veel" in de Vyvers ge-

vonden worde. Zo heeft ook Dilleniüs
in Slooten , by Woolwich , dezelve , en eene

verfcheidenheid breeder uitgeftrekt , als het

Darmfcheiï gekruld, waargenomen. Zeer veel
|^

komt zy by ons voor in brakke binnen - Wate-

ren, die byna üil ftaan ; alwaar het groene

Vlies , op dezelven groeijende , zulk eena

Darmachtige gedaante aanneemt en geelachtig

wordt.

(4) Watervlics, dat Buisachttg is y door mid- jy.

delfehatten verdeeld,
iMmbrü^

' Worm.
Aan de Kaap der Goede Hope nam dQ^^^i^-

Heer Koenig deeze Soort waar, die veele

Sten-

(3) Ulva tiibulofa fimplex. Sv. Plant, N. i. Gort.

Bil^. 1 1. p. 318. N. 1004. Flor. Lapp. 458. Fl. Sutc,

. 11^4- ^iort. Cliff. 478. R. LHgdb. sts. GaoN. ^np,

Tubulofa. DiLL. Jllusc. 47. T. 9. f. 7-

(4) l/lva Tubulofa, Ifthmis intercepw, Manu glU
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yjji.
Stengetjcs uit een zelfde Voet fchiet, van dik.

AïDEBt. te als een Peniielchaft » van langte als een

HoUd- Vinger, opflaande, Pypig> Vliezig, geelach-

STUK. tig, rond, gelyk van grootte; -wel met mid*

fchotten , doch niet volkomen geflooten ; gee*

Vende uit den top der Stengeijes een bondel

«it van Blaasachtige Tepeltjes. Dus verfchilt

zy van de voorgaande zeer.

mktgisen

By de Darmachtige komt deeze voor, zo

de Heer de 'Gorter, aantekent. Dille-

N I u s meldt , dat zy in de Theems overvloe-

. dig aan Hout en Steenen groeije : L i n n ^ u s

'Vondtze ook op Strooijeri Daken aan den

Zeekant, in de Zuidelyke deelen van Schónen.

Zy is , zegt hy , vaftcr van zelfftandigheid ,

onefFen , bogtig , met ongelyke belletjes in

elkander uitloopendc , en heeft eenvoudige

verfpreide Takken.

vr. (6) Warervlies, dat Buhachüg Takkig is en

RiSpdê' germpeld.

Deeze

Ptanf. N.

nS. Tremel
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Decze i^:, wederom, een Kanpfc, door den vin.

Heer K o e n i c waargenomen , die oenige
"^^^^ii^'

Srengetjes uit de zelfde Voet uitgeeft , van Hoofd-

langte , doch naauwlyks van dikte als een"^^^^^^

Vinger, geheel Btiisachtig open, even als^-^'w.

het Darmachtige of gewoone VVatervlies ,

maar lakkig en zeer gerimpeld.

(7) Watervlies , dat Draadachtig en gewicht VIT.-

ïV, de Leedjes overhoeks famcngcdrukt heb-fj^^^l^JèT^

bende,
^
Fiapach-

y\an de Kuflen van Engeland komt deeze,

doch zeldzaam, voor, die ook aan de Kaap

der Goede Hope grocijrn 7ou. Zy valt

naauwlyks een Handbreed hoog jdikwils klei-

ner en het gewoone Zcc-Ruy is 'er fomtyds

medj begroeid»

(8) Watervlies , dat lang^verpi^ , plat, ge-

goïfd, Vliezig is en groen, ' L.n^^ju,

Aan de Oevers van de Middellandfcbe Zee ' ^
'

voadt Baohikus dit Gewns , 'c welk hy

com .rpsfis. Sp. Flmt. N. 3. H. Clijf, 4:8. Conferva

Manna fiftulofa Dill. -V/.'J.. 34- T. 6. f- 39-

(8) Utva oblong i pinna uudulHta, Membran-^cea vi-

iWis. Sp PUm'. N. 4. Fl. Suec. \ \. N- 1156. Fucnr Ion»

|isrimo,lanUimo,tenuique foüo. Bauh. Fin. Prodr,

IL Dk«l. XIV. Stuk.



^IX BeSCHRYVING VAM

tot het Zee-Ruy betrekt , zynde een zeer

dun Blad van byna een Elle langte , vyf of

' zes Duimen breed , bleek groen van Kleur.

- Het kwam onzen Linn^u8 by Marllrand,

in Sweeden , overvloedig voor , onder de

opvverpzelen der Zee. Het werdt , door zyn

Kd. , by de Banannen - Bladen vergeleeken.

Mn de Kust van Noorwegen vondc de Heer

GüNWERUs twee Soorten, hier van in lang-

te en breedte aanmerkelyk verfchillende (*)•

De eene was wel anderhalve Vadem laag en

een Voet biecd , de andere hadc meer breed»

te en langte.

(9) VV^atervlies, dat gej)atmd is , Kindereid,

F/tezig; met de Lappen van ondtrcn jmal-

Onder Water groeit deczc aan de Zeè - Kus-

ten op Stcencn , en breidt zig dikwiis zeer

liit in Kuilen en VVaterplasfen , aan onze Stran-

den

r; Uivalonglsfirra et Uiva maxima Gl'NH. Fl.

v.q. 1766. N. 1002 «& 1003. Tab ViJ. Fig, 3 &5'

(9) U.va paln.ata prolifera Bleoibranacea ,
Ramentis

inferne angclbiii^. SijH. Ncu. Vtg. XIH. UIva Labyrm*

thifurmis. .Sp. '^Ijm. N. 5 FL Suec. II. N. II57-Go«T'

B^lg. 11 ,,. y,g. N. looó. Tremella Laauca. .Gw^t-. /"^'f-

215- Aïi'scus m;>r;nns Laftuc» firtiilis- C. B.\^ 304'

Tremeila marina vulgaris . Laaucae fimilis- Dill. M«sc.

AuT- %. {. u Fucus Scoparius. Ström. Sitiidiit. 9,?.
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den zr> wel als aan die van geheel Europa.

R u M p H I u s noerntze Zee- Salade , zo Gme- ' 1

LiN aanmerkt, doch dit fchynt my een ander $tuk.°

Kruid te zyn , dat in Oostindie, onder de ge- i^at,

daance van Slaa - Planten , op het VVater"''^'*

dryft en Wortels heeft (*}. Het onze, dat

cJe Franfchtn Laltue de Mer noemen, groeit,

als gezegd is , op Steenen of andere Lighaa-

nien, zonder Wortel, en beftaat uit eeue ver-

gaaring van gegolfde, gefnipperde en als ge-

fcheurde Bladen , van eene zeer dunne , Vlie-

zige , bleek groene doorfchynende zelfftan-

(iigheid , een halven Voet uf anderhalf Voet

lang.

Of dit het zelfde zy, daar dj Ouden onder

den naam van Zee- Mos, naar Slaa gelykende,

gewag van gemaakt , en waar aan zy genee-

zende kragten toegefchreeven hebben , is on-

zeker. Op de Eilanden van Schotland zou het

aan 't Voorhoofd en de Slaapen worden aan-

geiegd , om de Hoofdpyn te ftillen , zo Mak.-

TiN fchryft. In de Weftelyke deelen van En-

geland wordt dit, of het Genavelde Watervliet,

dikwils in 't Zout gelegd , en van 't arme Volk

gegeten.

(10) Watervlies, dat Lancetsms' Elsvorm'g

is , overal met Tepels gedoomd*

CJ RuMPH. Htrb.Amb.Vl. p.177 T.74
(loj U.va Lanceolato-Subulata,undi(i;;e PapUlis mu-

X ft
''''

n. D««i. XIV. Snis.
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AftokL.
Ethlopifche Zee kwam , volgens K o E-

tiloT7>.
deeze voor, de langte en dikte maar

sTuï hebbende van een Vinger, geel, Lancetvor*

mig, aan de eene zyde overlangs als gefleufd,

anders overal gedekt met geefe Vleezige Te-

peltjes.

m ^
£« ^^^^ Watervlies , dat Lancetvormig en plat is,

Lnncet- In de Oceaan valt deeze , inzonderheid op
™g.

i^Qj^^n lGX<:c\ie Zee , hebbende Bladen

als die van Prey, omtrent een half Voet lang,

zeer dun, glad en groen , volgens Dille»

Xiu O 2) Watervlies met DocSofachtige Cdkijtt.

^tforln's.
^" geknodjie uitpuilwgen,

Doolhof-
acht;g.

33j^j^ pg^yg groeit deeze, die zeer

naauwkeurig door den Heer Van del li is

afgebeeld en befchreeven. Zy beftaat uit twee

Vliezen , waar tusfchcn veele Celletjes ,
m

welke holronde Korreltjes verlpreid zyn.

(13)

rlcata. Mu*:t. 311. Fucus iriurlc:uus.. Gmbl. F^''

T. 6. r. 4.

(.0 i Lsnceolata j-lana. Sy/i,Nat. Feg.XUn^^
tnella marina Porri folio. Dill. vWwc. 46. T. 9' f- 5-

(12) Uiva CeU. Labyrinthiformibus prominentiisao»

Clavatis. Sfi. Plaut. 6. UIva Tlicrm^ls. Y*«»^''**

27Mrw. ISO. T. 2.
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(13) Watervlies met langwerpig hobbelig

Aan de Zeeftranden van Friesland, :

als elders in de Oceaan, aan deEuropifch*

Kuften , komt dit Gewas voor , hec wclk(

van ouds Lima genoemd is by de Italiaa

om dat het zig als Eanden of VVindzels

toont , die dubbeld gevouwen en bobbelig ge-

krenkt of gefronzeld zyn. De Kleur en fi.

guur doet het eenigszins naar de Zee-SIaa

gelyken.

(14) Watervlies , dat Ko^elrondachtig is ,

eenzaam, van hmnen Sappig, ^
]

In Meiren van Sweeden en Pruisfen valt ^

deeze zonderlinge Soort , die rondachtig is ,

en uit een Vlies beftaat , byna als de Huid

van een Pruim , waar in dergelyk Vleefch als

in die Vrugt vervat , zo dat men het ïFater-

Pruim zou kunnen heeten. De vermaarde

Gleditsch, te Berlyn, heeft dit Gewas

bcfchrccvcn.

C15)

(13) Ulva FroiKÏe oblonga ballata. Sp. Plant. N. 8*

Gort. B.lg. 11. i'. V9- Tromella marina fasciwa. Dill.

JHasc. 46. T. 9 f. 6. Fucus Linza didus , Laftucae Ma-

rinae fimilis. J. B. W. p. 8r.

f14) riva fubfilobofa foiitaria, intrs fucculenta. Sp.

Pldftt, N. 9. Fl. Suec. 1015 , 1159- Fucus globofus fesCr

iis mollis. Glrd. Momsr.

X3
11, DKBt. XIV. Stuk
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Vin. ( ' 5) Watervlies , ifat Kogelrond is , gejiopt es

»TüK. Zekere Bolletjes
, raauwlyks van grootte

Uh^Jra.^^^ Speldekoppen of Flennipzaad, die aan de

'^-r'^"']-
^^^^^^ fommige Rivieren en Slooteo voor-

^ komen , en bevonden worden te beftaan uit

famengehoopte Korreltjes , raaaken deeze Soort

uit: welke misfchien beter tot het Schimmel

zou kunnen betrokken worden. Immers zy

ftrooken weinig met de bepaaling van dit Ge*

üagt.

Verfcheide andere Soorten van U/va zyn den

Heer Forskaohl, op zyn Oofterfchtin

Reistogt, voorgekomen. Aan de Oevers van

Vrankryk, en elders in de MiddellandfcheZee,

vondt hy een Rysiac/itige , dus van hem ge-

naamd , om dat zy , een wyl aan de Zonne-

fchyn blootgefleld , naar I^yftcnbry geleek.

Ey Mocha, in de Roode Zee, nam hy eene

klootronde waar , van twee Duimen middel-

lyn, die van binnen hol wgs en rimpeh'g ge-

plooid, met Celletjes; als ook een Netvormigs

breed Vliesachtig , met Gaten van een Duim

wydte. Een andere , by de Stad Tor ,
hadt

Wigvormige Blaasjes , aan een ronden Steel

;

dat

(x5) Uha globofa farfta viridis. Stfjl. Nat. Ffg- XI 11.

ü!va fphaerica aggregata. Sf. Plmii. N. lo. F!-

io66 . ti6o. Tremella Paluftris . Veficulis fphsericis Fan-

giformibu.. DiLi. Mhsc -rs. T. lo. i. 17-



dat al wederom dezelve van de Geflagts be-
paaling doet verfchillen : doch waar zal menze
anders betrekken?

C O N F E R V A. Flap.

Gelyk de Vliezige dunheid het laatst be-

fchreevcn onderfcheidt van 'c Zee-Ruy, zo
wordt dit Geflagt door zyne Draadachcigheid

van beiden afgezonderd. De naam , Confti'va ,

ziet op de famenlyming deezer Vezelen (*) ,

of op derzelver heelende en famenvoegende

natuur, zoPliniuswII, naar wien de eerfte

Soort den naam bekomen heeft. Deeze heet

Semeenlyk F/ap in 't Nederduitfch: wesh:ilve

ik' ook niet kan nalaaten daar van den Gcflagt-

naam te raaaken ; niettegenftaande ik bevoo-

rens Conferva Zee- Mos had verduitfcht (t):

want die benaaming is geenszins op alle Soor-

ten toepasfelyk. L i n NiB üs zegt, dat hec

ongelyke Knobbeltjes heeft , in zeer lange

Haairachtige Vezelen. Zyn Ed. heeft die

Gedagt in verfcheide Rangen verdeeld , als

volgt.

J. Met eenvoudige, gelyke Vezels, diegeen

Knietjes hebben.

r O Ccnfervent Osfa mota aut fuli te- Tbl^.

Cf) I. Deels XV 11. Stuk , deezer N..i».4n>J» Htjtoru,

X 4
il. Db«u XIV. Stck.
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^vm^ (O Flap met geheel eenvoudige , gclykc, zeer

'

III. lafjge Vezelen^
ÏIOOFD-

Gemeen is deeze Soort van Flap, by ons,

Confena. in de vSlooten , die 'er dikwils als geheel door

ïTa^S t«"g''o^'U'cn , en om die reden jaarlyks moeten
Bcekea. gezuiverd worden van dit Ontuig. Dille-

Nius merkt aan , dat het in zagt vloeijende

Beeken zig tot verfcheide Ellen uitflrekt, en

dus veel langer wordt, dan in ftaande Wate-

ren, L I NN^us vondt het , op Gothland ,

ter ono;ewoone langte, zegt hy , van vyf El-

len. In de Zuidelyke deelen van Europa komt

het ook voor. Het is , zo men wil , de Cm*

ferva van Pliniüs, welke , zo die Autfaeur

verhaalt, gebroken Beenderen wonder fchie-

lyk doet te famen groeijen (*), Hy hadt eene

verbaazende uitwerking daar van gezien, in

geneezen van een Man, die, van een hoogen

Boom gevallen zynüe, gelieci met Flap be-

vonden werdt , welke men geduurig vogtig

hieldt. Byna alle Beenderen, zegt hy, van

dien Man, waren gebroken cn werden das tot

' (i) CW^r';a Filamcntiv fimrücisfimis aeciaalibus loa-

gisfimis. SijH. Nu. l es. XI 11. Geil. 1207. Sp. i- Gort.

Belg.W. 319. N. iOG«. F/ Sittc, 1023, iiói.Conf. Ca-

piUaris fimplicisfima cnodis. R. Uigdb. 511. Conf. Fla-

viatilis Sericea vulgaris & fluirans. Dill. Musc. 12. T> =.

1 i.Conferva Pliuii. Lob. Ic 11. 257.

O»; H>fl. Nat, Libr. XXV 11. Cay.t
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heelinge gebragt. Men mag zeggen , dat die ^^^[-^
meer te verwonderen dan te gelooven zy. 11.

Wylen de kundige Hovenier M e e- s^uk^
°'

s E , zig pryswaardig toeleggende om de Flap,

nuttigheid van fommigen onzer gemeene in-

landfclie Planten te onderzoeken , heeft zig

ook byzonderlyk daar in ten opzigt van

dit Gewas bevlytigd. Hy verhaalt , daar van

Vlafch en Papier gtmaakt te hebben, en acht,

dat het ook zeer wei tot Lemmetten in Lam-

pen , Vulzens van Kusfens, Bedden en Kok-

ken, zou kunnen dienen, door welke behan-

deling veele Menfchen de Kost zouden kunnen

winnen; terwyl het anders nutteloos vergaat

en tot veel belemmering voor den Landman

ttrekt. In de tyd vnn anderhalven Dag hadc

hy daar van zo veel verzameld, dat het ge-

droogd negentien Ponden uitleverde. Het

rot, zegt hy , niet ligt en de Reuk verdryfc

de Motten (*). Hy hade Monfters daar

van aan de Hollandfche Maatfchappy , te Haar-

lem , gezonden. In 't Werk van den vermaar-

den Paftoor ScH.'EFi'ER, over het Papier

maaken , vindt men 'er Proeven van , die zeer

fraay zyn. Deezen Heer was , door den Heer

BucHNER te Halle , een van zelf daar van

gegroeide Sprey , veele Ellen lang en breed,

welke men, als door de Zonnefchyn gebleekt

zyn-

\ C) Holl. Maa<fdupr.X.T). 2. Stuk ,bl. 15-!.

X 5
II. Deki„ XIV. SlüK.
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zynde , voor een van Wol geweven Kleed aan»

zag, toegezonden (*).

Mooglyk noemt men daarom dit Gewas, in

ons Land , ook wel Dekenvlag. Immers ik heb

my over dcszelfs natuurlyk fyn Geweefzei

,

wanneer het uit de Slooten opgehaald en door

de Zon gedroogd was, dikwijs verwonderd.

De Engelfchen noemen het, deswegen, Ow-
Stik of dryvend Zyde Water -Mos. Den La-

tynfchen nasmConferm vind ik, 't welk nogthans

niet eigen is, Water- Spongie vertaald (f). De-

wyl het als lange dikke Draaden voorkomt,

noemt men het , in 't Hoogduicfch ,
Wasferfaden.

De Draadjes of V^ezelen , waar het uit beftaaf,

zyn hol, en bevatten zeer kleine groene i3ol-

letjes, die de Vrugtjes of Zaaden daar van

(2) Flap met eenvoudige gelyke Fezels , diekor-

^ ter dan een Finger z'jn.

Dit toont de ongemeene kleinheid van dee-

ze Flap, die in fommige Bronnen voorkomt

,

en aldaar dikwils een Okerachtige of andere

Kleur aanneemt , naar de hoedanigheid der

Wateren. II. Met

(^) ScH^FrKR v..n Papierm^clien. 1. B. 7. Cap.

riant. N. a. Fl. Suec. 1 L N. 1163^.' C^xf^erva minima Bysü

facie. Dii.L,^A'..r.-. 14.1,2. £3.
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n. Met Takkige gelyke Vezels. Viii.

(3) Flap met gelyke Vezels, die TaWgzyn, hoofd-
Lugthelletja influitende.

In flilftaande Wateren en Regenbakken van ^2$?'*
ons Land, komt deeze voor, die ook in an-j. Lugtbei-

dere deelen van Europa gevonden wordt. Het'^'

is een Mosachtig Gewas, als Zyde of Katoen,

veelal groen van Kleur, doch ook donkerer,

naar dc hoedanigheid van het Water. liet

breidt zig ter Iangte= van een 'Handbreed , of

ook van een Voet en langer uit, en kan, ge-

droogd zynde , zo wel als het voorgemelde

Flap, tot die gebruiken dienen. De Takkig-

heid onderfcheidt hetzelve duidelyk daar van.

(4) Flap met gelyke Fezels , die uaar den -jy^

Groudjïeun Takkiger zyn.
tarT^'"*^

By D T L L E N I u s voert deeze den naam van Buuea?^'^

Fhm-eel Molen 'Flap y en hy merkt aan dat de-

zelve

(3J) Co::fpr-:^ Filamentis sqaalibus Ramofis, BuUas

Aëreas includentibus. Sp. Pi^nt. N. 3. Gort. BHg. p.

319. N. 10D3. /^/. 1024, 1166. Conf.Paluftris Bom-

bycina. Dill. Mu^c. ig. T- 3- f- n.Alga Bombycina,

C. B F,;u 363.

(4) Confervci Fil. xqnal. Bafin verfas Ramofioribus. Sp,

Fiant. N. 4- Go". Btl^. p- 3'°- N. loio.F/or. Snec.W.

N. 1162. Conf. Rivuloruni Capillacea. Dill.>»/»jc.2I.T.

4. f. 15. A!g;i in Tubulis Aq. Font ducectibus. C. B.

^in. 364.

II. De», XIV. SiUK.
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yjjl^
zelve groeit in heldere Beetjes , als ook in

Afdeel, Pypen en Gcuten , die 't Water naar de Mo

;

HooïD- lens afleiden ; 't welk de oirzaak, zegt hy ,

•"'^
is , dat deeze gemeenlyk korter valt. Zy ge*

lykt naar Fluweel , zagt en digt van geweef-

zel , groenachtig van Kleur , en wordt door

't droegen byna zwart. In ons Land komt

zy op dergelyke plaatfen voor.

V. (5) Flap met geïyks Fezets ^ die Takkigzya ,

Anilubia. en door V uitdroogen tot Doorens famenloo-

Op veele plaatfen, in Graften, Vyvers en

Slooten , als ook aan Hout en andere Lighaa-

men onder Water , komt deeze, zo by ons

als elders in Europa, voor, en houdt zelfs

buiten 't Water (land op vogtige belommerde

plaatfen; door 't uitdroogen eindelyk zig ver-

toonende als een ruuwe ftekelige Spons ;gelyk

menze fomtyds op de Oevers van Rivieren

vindt. Zy blyft den Winter door ; maar ver-

dwynt in 't Voorjaar, groeijende ter hoogte

van twee of drie Duimen.

(6) FIap^

• co Canferva Fol. seq. Ramofis, exficcatione coë.in-

tibns in aaileos. Sp, Plant. N. 5. Gort. Belg. V r-o-

N. ion. FU Snee, II. N. 1164. Conferva amphibia ft-

briUofa & SpoBgiofa. Dill- Muse. 22. T. 4. f. ^7-
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(6) Fiap me( ge/yke Fez£ls , die zeer ïaX^^^VIH,

lang en ruuwachtig zyn, Tji?**
Hoofd.

Aan de kanten van de Zuider-Zee, in onze yi
Provinciën, als ook op Rotfcn en Klippen aan

den Zeekant van Engeland , Sweeden en el- oevtS'

ders , groeic deeze Soort van Flap , die een

Handbreed of een Voet lang wordt, en in zeer

fyne Vezelen is verdeeld , geelachtig groen

i'.yade van Kleur.

(7) Flap fnet Takkige zagte Vezels die korter ^lu
dan een Vinger en hoog groen zy». ^rugifso*

(8) Flap met gefykc gegaffelde Vezelu roeJli^f''

(9) Flap met Kinderende getopte ruige Draa- ^^^"'"'^'^

den» GegafiFeld.

Clo) IX.

(6; Conferva Fil. aeqaal. Rara. elongatis fcabriuscu.
^^jf^^*'"*"

J's. Sp. Plant. N. 6. Gurt, Belg, N- 1012. Conf. Mar.

Filiformis lonsisfima fusca &c. F[.Si>ec.ioz%, 1 170. Conf.

Marina CapiH. longa Ramofisfima. Dill. Musc. 23. T.

^. f. 19.

(7J Confirva Fil. Ram, mollibus , Digito brevioribus

il, D««L. XÏV. Slufc
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Vin. (lo) Flap met Takkige Draaden; de Fezds
Afdeki-

overhoeks, kort, vee/dee/ig gevingerd.

HoorD-
STUK. Kleine Mosachtige Waterplantjes , in En-

c^;V^.-.r geland door Dillenius waargenomen,
cn:ice!ia-

j^^^^l-Q^ deczc ult , waar van de laatfte ook

GetraHed. in Swecden , aan den Zeekant, is gevonden.

De eerfte groeit veel op het Zee-Ruy , de

tweede in Slooten der Velden aan de Tiieeras.

III. Met in elkander uitloopcndc Vezelen.

XI. Cu) Flap met Netswys' vcreeJiigde Vezelen.

^_^wor
Rivieren van Europa, aan derzelver

Oevers ,'ftomt deeze Soort voor , die een Ncts-

wys' Geweefzel heeft , zeer fyn en teder , waar

in dikwils Rivier - Posthoorntjes en andere Slak-

kenhaisjcs zig verft rikken. De Vezeltjes of

Draadjes , waar het uit beftaat , zyn in de

kleinfte Plantjes fyner dan Hoofdhaair. Men

heeft hqt aan de Theems in Engeland en in

Conferva Filamentis retic
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de Rivier van Upfal, in Sweeden, waargeno- Vi

men. Het zal, waarfcbynlyk, by naauwkeu-

rig ondcrzüek , in onze Provinciën ook wel

IV. Met Knoopige Vezelen.

(i:) Flap fnef geheel eenvoudigs Borjlelachtige Xll.

regte Draaden; de Knietjes dikker en ge-^lfaT

In de Rivier van üpfal komt deeze Soort

,

zeer veel aan Steenen zittende , voor. D i l-

LENiüs beeldtze overend ftaande af, en

ivotmtze Paardeflaart Rivier -Flap, om dat zy

zeer naar het Kruid van uien naam gelyken

zou. De hoogte is , zo hy aanmerkt , van

een Vinger of een Handbreed, de Kleur don-

ker en bruin paatfchachtig.

(13) Flap met Takkige Koraalhettingachtige xi
Draaden ; de Leedjes Kogelrond sn Lil-^'^^^

achtig.

(13^ Confervci Filis Ramofis Moniliformibus

;

is globofis Geiatinofis. 5/>. P a.it. N. 14 FL

N. n6s- Conferva Fontana Nodo*a Sperm. Ra

ubtica, major & minor, Dill. Mksc 36. 37.

II. Dbki, XIV. Stvs.
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VITI. Dit , veel naar de Koraal - Mosfen gelyken-

^^ji.'" »
groeit in de helderde en uitmuntendfle

Hoofd- Bronneo van Europa , volgens den Ridder.

DiLLENiüs noemc het, Knoopig Rivier-

Fhp , dat glibberig is als Kikvorfchen -Schot.

Hy heeft hetzelve grooter en bruin , dat fom-

tyds drie Duimen lang was , ook kleioer en

groen, op 't hoogde anderhalf Duim berei-

kende, in Bronnen van Engeland waargeno-

.men. Het beftaat als geheel uit Kraaien of

Knoopigc Leedjes , en is bovendien getakt

,

welke eigenfchap ook anderen van Dille-

Kiüs hebben; gclyk dat der Aloerasfen mcc

groenachtige flymerige Bolletjes; dat der Al-

pen met Knoopige blaauwe Vezelen , en een

der Bronnen , met uitermaate dunne zwarte

Draaden , ook als uit Kraaltjes fajnengefteld

;

welk laatfte rdleenlyk waargenomen was, op 't

Eiland Mann, aan de Westkust van Engeland.

, V, Met geknokkelde Vezelen.

\iv'. C14) Flap met eenvoudige gekmkMe Draa-

/'"-.['Jn'. ^^^^ '1 Leedjes overlmks famengedru'kt
'

' -i" - hebbende.

£ 42 .43 Coraiiina pinguis Ramoni viridis. VAltt.. P^r.

40. T. 7- f' Coufer. DiLL.f. 4,1 ,45. 4'>

C14) tW/^nv» ITiis geniculatisfimplicibus, ArticuIJsal-

ternaLim compresfis. Sp. Flatit. N. 14. Gort. Belg. 3:0.

Conferva Filaraentis longis genie. fi»ipücibus.Dii.i..^^^«^'-

fluB. AtuK 113. T.2-!.f. O, MoRis. S. 15' T*4' ^-3-
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In Meiren , Vyvers, Graften van Europa VITI,

komt dor /e voor , die in Plasfen van brak Wa-
''^^"i'

ter en Siocten , omtrent Dykshoek in Fries- Hoofd*

land, door Meese is gevonden. Dille- p^p^
Nius namze , in Enc^eland, waar, op plaat-

fen, daar het Zee- Water, met de Ebbe, was

afgeloopen. Het is een Ilaairig Gewasje, veel

naar in elkander gewikkelde Draaden gelyken-

de: weshalve hy ook Moeras -Garen

tytelt. Men wil dat het Water -Vlafch van

Im PER ATI daar toe behoore.

(15} Flap met geknokkelde Draaden ^ die ge- xv.

Dceze , veel aan de Stranden, dikwils op Korally

Hoorens en Schulpen , of ook op Mosfelen"'^*

voorkomende, beflaat uit Knokkelige Leedjes

als hec Koraliyn , vallende rood of witachtig

van Kleur. De Heer El lis, de Conferva van

4i CoralUna onderfcheidende , merkt aan , dat

dezelve een Plant is , met Vezeldraaden die

uit Leedjes beftaan. Hy geefc een Afbeelding

van eenige derzeiven , met de Vrugtmaakin-

gen, welken zy als de Tweehuizige Planten

hebben ; beftaande de Bloemen der Mannely-

ken

f15) Conferva Fllis geniculatis dichotomis. Sp. Plant.

N. xi.QoKT.Betg. II. N. 1014. Conf, Marina Gektino-

&c.DiLL,A/«5f. 33.T.6 f.j6, 37.

Y
II. Dbel. XIV. SroK.



VTiT. ken in een foort van Katjes, die der Vrouwe»

^?n*^ lyken in rondachtige Zaadhuisjes. Waarfchyn-

«ooFD- lyfc behooren eenigen daar van tot deeze en

de volgende Soort (*).

XVI. Flap met geknoJikelde Draaden, en Rol'

ingde.
ïj, dg 2ee , die de Zuidelyke deelen van

Europa en de Kuften van Zuid Amcrilfa

befpoelt, komt, volgens L

i

nn^ o s, dit G*-

hettingde Zee -Mos vof)r, 't welk weezen tlyk

de Takjes als uit Schakels van een Ketting

famengefteld heeft. Ca tes by hadt hetzelve

van de Ba'iama - Eylanden medegebragt en

MiCHELiDs ook dergelyke uit de Middel-

landfche Zee aan D i l l e n i u s toegezonden.

XVII. (17) Flap met geknokkelde Vezelen'^ d« Tak-

(•) Zie PM. Tranfaa. Vot. LVII, p. 4*»-

(16) Confervu Fü s geniculatis, Articulis cylindricis.

Sp. Plant N. 16. Gort. Bilg- 11. N. 101 $• Conf. Ra-

mofa, Geniculis longioribus Cateniformibus. Dill. ^«^f*

ronde Leedjes,

km honddiw^2£ famengevoegd.

derlyk. In
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In veelerley gedaante komt deeze aan de VTTI.

Kuften van Engeland vry gemeen , voor } ^^^il"*
zyndc ook na een harden Storm , in Vries- Hooro-

iand, door den Kruidkundigen Meese, op 't pj^^
Srrand gevonden. Dille Nius geeft 'er

drie Figuuren van en merkt aan , dat zy,

veele Takjes kwyt raakende , zig als met
Kwastjes vertoont , doch door den Ouder-

dom weder Takkig wordt en dan met Zaad-

bolletjes is voorzien, hoedanig zy ook door

den Heer Ellis is in Plaat gebragt. Dan
gefykt zy, zegt hy, naar Zee-Ruy, onder

welken naam menze, by Barrelier, af-

gebeeld vindt, zynde zwartachtig; daar de

Kleur in 'c eerst rood is , vervolgens allengs

bruiner wordende. Dikwils komt zy zoda-

nig voor , dat haare Takjes naar de Bladen

van fommige Palmboomen gelyken.

fi8) Flap met geknokkehïe bogtige Pize- XV UI.

kn ; de Takken en Takjes korter heb- ragab%mt
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Arohi.
Europifche Zee vindt men dit Zee-

ni! *"Mos vry zwervende in 't midden der Wate-'

8TOK°^°' ï"^"' zo L iNN^us aantekent. Als een Vlies

Fiaj}. of Vel uitgebreid, dryft het daar op en wordt

door de Golven her en derwanrds gedree-

ven. Men vindtze ook in Moerasfen en

Poelen aan de Zee - Kust van Engeland.

XIX. (19) Flap mt geknokkelde Vezelen ^ deTakjei

cioïela- korter en veeldeelig.

wen?''' I" Bronnen , Slooten en Beekjes , komt

deeze Soort in ons Wercldsdeel voor, zo

LiNN^us aantekent. Dilleniüs merkt

aan . dat zy zig van een Handbreed tot een

Voet en meer langte uitbreide ,
zynde in

menigvuldige Takjes , al fyner en fyner,

verdeeld ; zo dat zy zig als een Kluwen

,

of als een Spons, vertoont. Ray hadtze ia

Regenbakken gegroeid gezien.

XX. (20) Flap ^net g^hiokkehk FezeU 9 die ^er

^"S<oii^'
Takkig en groen zyn»

Zeer

.

(19) Conferva Filaitientis Geniculatls, Rafflulis

rjbus raultifidis. Sp. Plant. N. 19. Conf. Fontin;

mofisfima, glomeratim congefta. Dill. Musc. aï

f. 31. Conf. viridis Capillacea. Mor. S. 15. T-

Alga Fontana trichodes. C. B. Pin. 364.

(20) Conferv» Filamentis genici
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Zeer gemeen komt deeze voor, op de ^"J'^^
Rotfen van Europa, zo de Ridder aante- ,11-

"

kent. D I LL E N I u s , die dit Mos Zee.Baard

noemt, hadt opgemerkt, dat dezelvèn 'er, thp
aan de Engelfche Kuften , dikwils geheel me-
de bedekt zyn. Het vertoont zig, op zig

zelve , als een Bosje Haair, en gelykt naar

zyn Rivier- Baard zo zeer , dat men het 'er

naauwlyks van kan afzonderen.

(21) Flap met geknokkelde. Fezelen y di£ zeer XXT.

Takkil z^^n : digt aan elkander uit ^^«^"«^^
middelpunt K/ootswys^ groéij'emk» p'i^-

ballig.

Naar de Haairballcn der Beeflen gelykt •

deeze dermaate , dat zy daar van den naam

bekomen heeft. Aan de Oevers der Mciicn

in Sweeden heeft menze dikwils opgefmeeten

gezien. De Kleur is groen , de grootte on-

gevaar als een Ockernoot , de gedaante vol-

komen rond. Zy is nergens aan vast , en

heeft in 't midden ook geen vast Lichaam ,

waar zy op gegroeid zyn zoude.

Het

ridibus. Sp. Plant. N. 20. F/. Suec. II. N. 1176. Conf.

Marina Trichodes ramofior. Dill. Musc. 2S. T. 5. f.

=9. Pluk. MnuU 53. T. 182. f. 6.

(»0 Cor.fcr-ja Filamentis geniculatis Ramofisfimis , e

centro conrertisfimis , Globum couftituentibus. Sp, Plant^

N. SI. Cüiiferva globofa- FU Stiec. 1027. 1169.

Y3
ÏI. D«BL. XIV. Stuk.
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^Tlil. Het Gegaffelde Flap vondt ForskaoHL
AroEK»^ in de Middellandfche , en een Plat, als ook

HooW. een Borftelig Flap of Zee- Mos, by Mocha

in de Roode Zee.

REC-



REGNUM FEGETABILE.
HET

RYK DER PLANTEN.

NEGENDE CLASSE.

U S C 1. MOSSEN.





BESCHRYVING
DER

P L A N TE N.

ix. a fd e e l i ng,

De mossen.

1. h o o f d s t u k.

Jilgemeene Eigenfchappen der Mosfen. rer-

fchUlende denkbeelden over de Vrugtmaaking.

yeelerley gebruik derzelven. Bepaaling der

GeOagcen en Rangfchikking.

^AA^8>e Mossen, in 't algemeen, wor-

•C Pi den door den Ridder Ltnn^üs,^
•d
^ > niet onaartig , als Slaaven be- •

fchouvvd in het Planten- Ryk. Zy

raoeten zig behelpen op plaatfen , die voor

anderen onbekwaam zyn , en hebben dus ,

doorgaans , een zeer fchraal Voedzel. Ook is

haare gedaante , veelal , zeer gering , en de

Kleeding, welke dè overige Planten di'.wils

IL De«u XIV. Stuk.
^ ^
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^
IX^ 20 zeer verfiert , ganclch onaanzienlyk. Zy
iDEEi-

Ygj.jj.2ag.1j ^ zonder hinder, de brandende

•WB?'°' Zonnefchyn , en dienen tot befchuttinge yaa

de Wortels der floomen en Kruiden, zo vdoé

uitdrooging als voor 't bevriezen; terwyl zy

zelf naauwlyks aandoening fchynen te hebbea

van de Koude. Immers men vindtze meell

op hooge Gebergten en Vlakten , m dc Nüor-

delyke Landen. Ondertusfchen wordt door

haar een vriigtbaare Aarde , tot bemesting der

Landeryen dienftig, verzameld (*).

Deezeoogfciiynlyke nietigheid der Mosfen,

heef.ze oudtyds ook veelal doen over 't hoofd

zien : ten minften bemoeiden zig de Kruidkun-

digen der voorgaande Eeuwen weinig met het

nagian van derzeiver verfchillendhedcn. Meest

werden zy door de Groeiplaats, ook wel dotw*

de grootte of kleinte en eenigen door de Gc-

ftalte onderfcheiden. Dus telde Gaspar
B>i UH i N u s dertien Kruipende, veertien Tak'

kigej vier Koraalachtige A a r d-, en agtderley

Boom- Mosfen. Dit maakte negen -en -der-

tig Soorten van byna altemaal Europifche Mot*

'fen. Door de Kruidkundige Waarneemingeff

van Plu MI ER in Amerika, als anders, ver'

meerderde het getal zodanig , dat de beroeiw

de ToüRNfiFORT 'er, omtrent den aan»

vang

C) Zie IL Dmls I. Stok deezer Nat, Hijhrtt ^

Wad. 33?.
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Vang deezer Eeuw, reeds over de honderd TX.

boekflaafde. Sedert is derzelver getal Dog
grootelyks uitgebreid. Michel i üsfchreef, Hoori»*

omtrent dertig jaaren laater , dat hy 'er na-*^'
genoeg tweehonderd in zyne Verzameling hadt,

welke misfchien door niemand nog gezien wa-
ren (*). Ray befchreef , in de derde Uic
gaave van zyn Kort Begrip der Planten van

Groot Brittannie
( f ) , meer dan driehonderd

verfchillenie Mosfea , op dat Eiland waarge-

nomen; by welken Dilleniüs nog veele

nieuwen gevoegd heeft r zo dat het getal def

Soorten thans byna oneindig is.

Door een Reistocht, op de Gebergten van onemflij

Wales, tot bevordering der Kruidkunde, in 't^"'jjjj^

Jaar 1726 ondernomen , vondt die Autheur

nog veele nieuwen , en anderen kreeg hy van

buitenslands. Uit Noord - Amerika, byzon-

derlyk uit Virginie en Penlylvanie, veele Mos-

fen bekomende, wierdc hy gewaar , dat om-
trent het derde deel, van de aldaar groeijende ,

nieuwe Soorten waren, in de ZuidJykite dee»

len van Zuid- Ameiika , zegt by , verfchilleo

de meefben van de onzen ; maar, die in Groen-

land ea Lapland voortkomen, zyn meest aan

die der Bergen van Wales en der Alpen van

Switzerland gelyk. Op de Gebergten tusfchen

de

C) MicH. Nova mm. Cm. Flw. 1729. v- 109.

II. Dub XI 7. Stvk.
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IX. de Keerkringen groeijen, vervolgt hy, zeer
Afdeel,

f^^^^^ Heefterachtige Soorten , naar de Varens

itukT*"*
zweemende; waar van veelen nog niet ontdekt

zyn. /elf bezat hy vyfhonderd verfchillende-

Soorten ; buiten en behalve ue Vericheiden-

heden , en toegang hebbende tot de drooge

Kruid- Verzamelingen van Bobart, She-

RA^D en Dü Bois, vondt hy zig in ftaat

tot de onderneeminp: en uitvoering van zynon-

vergelykelyke Werk over de Moffen; 't welk-

nog heden tot een gronüflag van derzelver

befchryving dienen moet in welks Voorre-

de hy die verh^ïak

Verdee- De vermaarde Tour nk forO-, van deei-

gentlyke Voortteeling der Mosfen onbewust

,

en meenende d it zy wel Zaad maar geen Bloc-

men hadden , vei'deelde ze , eenigf^i'-iDS naar -de

gedaance, in drie Rangen. Hy hadt 'er Haait-

achtige^ Qcfchubde , en Bladen van Varkens-

gras, VloMch-en Pei ningkruid, enz.(*>RAY

onderfcheidde de eigentiykc Mosfen in Groo-

tere en Kleinere , en deeze laatfle in Schuhhiit

Gebladerde^ welke laacllen, wederom, naar dat

zy gefit eide of ongeftcelde Hoofdjes hadden

en naar de fchikk^ng van het Looi , door hem

gcfmaideeia werden (j). DillenU's,

(f) TouRNF hill ReiHerburtce. Paris 1700. p- 550-
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daar onder ook de Conferva , Lichen en anderen
JJ^'

.

betrekkende, maakte eene geheel verfchillen- 1.

de hooM - verdeeling van dit flag van Plantge- silT/
°"

wosfen.

Deeze Autheur hadt deMosfen eerst gehou-l^e Vrugt-

den voor Planten geheel zonder Zaad, en, in TOigenï^

plaats van Bloemen , zekere Hoofdjes voort- ^[^^y
brengende met Stuifmeel , waar door de enden
der Blaadjes bevrugt en tot Voortteeling be-

kwaam gemaakt zouden worden (*). Nader-

hand fcheen hy , in verfcheide Soorten

,

Vrouwelyke Zaadhuisjes te erkennen ; hoewel

hy meende, dat de meeften maar Spruitjes

hadden in de Oxels der Bladen , met die Bol-

letjes, welke dus in fommige Bolplanten ver-

fchynen ,
overecnkomftig. Eigentlyke Zaa-

den, zegt hy, ontbreeken *er aan (f). Mi-
CHEL i us waande, in de Sterretjes der Mos-

fen, zo wel de Vrouwelyke als de Mannelyke

deelen van Vrugtmaaking ontdekt te hebben ,

en ftelde vast, dat zy in 't zelfde Plantje, op

de manier der Scraalbloemen , by elkander zig

bevonden. Doch zyne verklaaring, door 'c

Mikroskoop geholpen, is duifter en doet wei*

nig ter zaake, zo de Heer Haller. oordeelt,

die aangaande de Mosfen das fchryfc (+).

» Wy

(»J) Jlpp. Flor. Giesf. V. 77.

(t) HUL nnsc. Introd. p. 14.

G) Hifl. Sitrp. He.v, indioat. Tom. lil. r- iS.

II. ÜMiu XiV. Si«.
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AiSu *' onderfcheidenze van de LtckenSfdz^

u zy waare Bladen hebben en Zaadhuisje»

SvS^ „ draagcn. Meestal hebben zy iets dat naar

A;inmer->i Bloemen gelykt ; rondachtige Bolletjes vol

v*'rf Hal-"
Stuifmeel , naamelyk, 't welk ontvladit aan

„ de Kaars , even als dat der gewoone Meel-

knopjes van de Bloemen. Deze gelyken naar

„ die der Varens , of zyn van een andere fi*

„ guur, Klootrond of CylindnTch, ongefteeld

„ of geftetld, van binnen met een Sponsje of

„ als lange gegaffelde Hoorcns. Bovendien

„ is in zeer veele Mosfen iets dat naar Zaaden

„ gelykt , op den top van het niet Bloemdraa-

„ gend Steekje famengehoopt, of in het Blad

„ aittende , dat my in de meeflen veeleer

„ voorkomt als een Knopje of Spruitje, dcwy)

„ het bertaat uit waare Blaadjes. De eigent-

„ lyke natuur, echter, vandeeze, naar Bloe-

„ men of Zaad gelykenJe, Deeltjes, en der-

„ zeiver bekwaamheid om de een of andere

Sexc te vertoonen , is nog door geene dui-

delyke Proeven verzekerd. Hill houdt

het Stuifmeel voor Zaad, enSTJEHELi-

„ M ü s heeft een Soort van Mos gezaaid : maar

„ welke Deeltjes het zyn, die de Voorttee-

5, ling eigentlyk maaken , is ons nog onbe*

Denk- Onze Ridder , de Mosfen bepaalende , zegt
•

Ljn/;ÏÏs"
hebben Meelknopjes zonder Draadje

,

„ afftaodig van de Vrouwelykc Bloem, welke

I
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„ een Stamper ontbreekt. Ook hebben de
^^^^^

„ Zaaden geen eigen Rok, noch Zaadblaad- i.

„ jes (*). Elders merkt hy verder aan, dat s^^'^
,, haare Meelknopjes met een Huikswys'Kelk-

j, je gedekt zyn (\). Het fchynt, derhalve,

én zyn Ed. door Jnthera in het eerfte ge-

val iets anders verdaan hebbe dan in 't laat,

fte ; want hoe kon hy anders zeggen , dat /de

Meelknopjes geen Draadjes, Czo blykbaar in

deeze gefteelde Knopjes,) hebben? Schreber

betrektze, dat zonderling is, met alle de Ge-

heim-Echte of Schuilteeh'ge, tot de Planten

met een naakte Bloem (|).

De geleerde Heer Bk r c i us befliiit zyn uit- Verkianrd

muntend Vertoog, over de Zaaden der Mos/en , 3^°^»,^
als volgt r§;. „ VVy hebben uit het voor-

j, gaande klaar gezien dat het Poeijer in de

», Hoofdjes een Mannelyk Stuifmeel \s-^ dat de

„ kleine Spruitjes haare Zaaden zyn , of ont-

I, bolfterde Zaadplantjes , die ook geenc Zaad-

„ blaadjes hebben: derhalve dat, dewy] aile

„ Mosfen haare Meeldraagende Hoofdjes of

}, Meelknopjes hebben , zy ook noodwendig

j, haare Frouwelyke Bloempjes of Zaaden bezit-

() Phitos. Botan. Stockh 1751. p 37.

(t) Ca:yptra Culyx Musci cucuUatus , Antherae fuper-

impofitus, Ibtd, p. 5a

(5) Spici.ig. Flor. Lipfica. I.ips. I77I.

(§) Semina Muscorum, iitore P. J.
Bebsio. Am, Atad^

Vol. lI.Holm 175 i.p ^84.

ü. Dam,. XIY. Si«k>
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IX. „ ten moeten. Deeze Zaaden, nu, zyn ge-
Afdeïl^^

heel naakt, 't welk evenwel met de Zaadea

Hoofd- van allc overige Klasfen ftrydig is. Zo dat

„ men in de Mosfen geen Stamper vindt, met

5, Styl en Stempel praaiende. Daar is , naa-

j, melyk , geen Vrugtbeginzcl , Kasje of Rok

van *c Zaad ; maar deszelfs plaats wordt

„ bekleed door een geheel naakt Frt/gtje , 't

„ welk men in geen ander Plantgewas voor*

heen gezien heeft, en dus het Stuifmeel on.

„ middelyk op het Vrugtje der Plant werke.

3, VVy weeïen dan thans , wat Mannelyke

en Vrouwelyke Uloem^n in de Mosfrn zyn."

BepaaKng Voorts merkt zyn Ed. aan , dat de Sterre»

Aagten" 'J^^» '° dommige Mosplantjes de toppen kroo-

door hem.nende, weezentlyk de Vrouwelyke Bloemen

zyn , terwyl dezelven in anderen verfpreid

voorkomen in de mikjes der Bladen , en in

eenigcn nog niet gevonden zyn ; 't welk by-

zonderlyk plaats heeft in het Schurftmos (Z/-

chen), daar zy zo veel te duidelyker zigver-

toonen in het Wolfsklaauw(Zjw;)ö/////w)« der-

halve , meent hy , zou men dienvoJgens dc

Geflagten dus bepaalen kunnen.

PoLYTRiCHUM. Een gehuikt Meelkmpje y

met zyn voet zittende op een üitfteek-

2eL

De Frouwel^ke Bloemen vergaard.



Mni ü m. Een gehuikt Meelknopje zonder Uit-

.

fteekzel.

De Frouwelyke Bloemen v ergaard» =

BllYUM. Een gekuikt Meeikmpje ^ zonder

Uitfteekzel.

De FfQuwelyke Bloemen eenzaam verfpreid.

Hypntjm. Een gehuikt Meelknopje ^ zonder

Uitfteekzel.

De yrouwelyke Bloemen eenzaam, enz,

FcN ï 1 N A L I s. Een gehuikt. Meelknopje ^ aan

den voet omringd met een idaairbe-

kleedzel.

De Frotwelyke Bloemen niet bekend^

Splaghnum, Een gehuikt Meelkmpje , mcf

een Vliezig Uitfteekzel,

De ynuli/elyke Bloemen vergaard.

SPH A G N 11 M. Een fiankt Meelknopje met een

effen ^andigen Mond, gedekt door een af?

vallend jrefteeld Dekzeltje.

De Irouwelyke Bloetnen verfpreid,

Z Pha^?.

II. DcEt. XIY. Stot,
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, ÏX. Phascüm. Een naakt Meelkmpje metedA

^T**" gehaairdcD Mond , zonder Uitfteekzel,

iTOK?'* De Frouwelyke Bloemen verfpreid.

PoRELi,*. Een Meelknopje dmhoord mei

verfcheide Gaatjes.

De Frouwelyke Bloemen onbekend.

Lycopodium. Een naakt Meelknopje , tweö»

kleppig.

De Frouwelyke Bloemen met een vierdceli-

gen Kelk.

Waamce-" Omtrent; twintig Jaaren daarna kwam de

"nNEc. Heer N. J. de Necker, de Planten ind«

Paltz nagcfpoord hebbende , ter baan met een

Vertoog over de Voortteeling der Mosfen en

Wieren Zyn Ed, tracht daarin, op 't

voétfpoor van Adanson , de beftaanlykheid

der beide Sexen in dit flag van Planten geheel

onder de voet ce werpen. Hy erkent ook

niet , dat zy eigentlyke Zaaden hebben. Hy

hadt waargenomen, dat de Mosfen door««^

Iff Sprintjes worden voortgeplant, even als dit

gefchiedt in foramige Soorten van Gewasfen,

wel-

O Disf, de Mnscorutn et Algarum generatione. ^tr,

Theod. Faiat. Maiib. 1770. Quarto. Tom. II» f»^
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welke men deswegen Jongwerpende * tytelt. aiSv
Dus zou, daar omtrent, flegcs eene Ontwik- „
kelende Voortteelingf plaats hebben, 'twelk^uï'™'

zyn Ed. door het wegneemen der Meelknop- * Fivi.

jes ondervonden hadt. En hier in ftrekte hera^'*^*
^

tot beveHiging die zonderlinge eigcnfchap detraüofvi''

Mosfen , welke men Herkeving noemt, Im-^''"'"^

mers , het is bekend , dat zy , fchoon .veele

Jaaren gedroogd geweest, door enkele bevog-

liging met Water wederom frifch en tierig

worden , en düs als ait den Dood in 't Leven

komen , groeijen en uitbotten. Hy verwerpt

volftrekt derzelver Stuifmeel en Zaad, ver--
'

deelende dus dc Mosfen in de vier volgende

I^aogen.

I. Gcmmipardi»

Deeze fchieten naakte Knopjes aan het vol-

«'asfen Stengetje: waar toe de Lycopgdiai Hyp^

na, Sph/igm^ Brya, enz. behooren.

2 . Bu/bipara,

Deeze ontwikkelen Bolachtige Scheuten
,

door welken de Voorttecling gefchiedt, ge-

^yk de Phasca^ fommige Br^a^ Mnia, enz,

5. Piumnltpar^^

CJit de Voor2;aande fchieten deeze Pluim-

Z 2 ach?
lï. Dim.. XIY. SwiU

^
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V Af^ebl.^^^^'S^ Spruitjes, die onderden grond ver-

• Hoofd-
' ^^Ikcn Rang de Polytricha,

sivK. verfchüide Mnia^Brya en anderen uitmaaken.

4. Frondiparas,

Zy brengen Poeijerachtige deeltjes aan de

Oppervlakte voort , of beginzels van Loof

aan den rand en in de holligheid : by voor-

- beeld , de Marchantia: , LkheneSy JungermamidSf

die öngeftecld zyn , de Riccia., Anthocerotes,

enz.

beeid'^v'
Friesfcbe Hovenier Meese, door zyne

lviLsE?:.Kraid]vUudige Werken beroemd , heeft zig

byzonder veel moeite gegeven , om de deeleQ

der Vrugtmaakinge in de Mosfen na te fpoo-

ren. Men kan niet ontkennen , dat zyne Waar-

neemingen op éón Geflagt dcrzelven , dat van

de grootften is , Haairmos genaamd, tot den

uitertten.' trap van naauwkeurigheid gebragt

zyn; maar,: terwyl hy, met Doftor Hi ll

overeenkomftig , zekere Haairtjes , welke ia

fommigen aan den rand van 't Doosje ,
dat

het zogenaamde Meelknopje uitmaakt, zigt-

"baar zyn, fn andere Mosfen geheel ontbree-

ken, voor Meeldraadjes houdt ,
blykt ten

doidelyklle, dat zyn denkbeeld geenszins toe-

pasfclyk zy op de Mo^ftn in 't algemeen.

Zyne Ondervinding, van Plantjes geteeld te

hebben uit zekere Cylindrifche Lighaampjes » j



welken hy in de Sterretjes waarnam en voor

Vrugten hieldt, fchynt met het Gevoelen van
^

onzen Ridder meer te ftrooken, dan wanneer^^
hy met Doktor Hill op den zelfden voet

ODderftelt, dat het Stuifmeel der Meelknopjes

Zaadcn zouden zyn. In hoe verre hy geflaagd

7-y, om te bewyzen , dat de Mosfen geen

naakte Zaaden , 'maar Zaadkwabben hebben,

gelyk de andere Planten, is ray duifier (*).

De Gevoelens van de vermaarde Kruidkun- G^'

digen Schreber en OederPs, die niet- f^j^'j^

temin ook vaj>tftellen , dat het Stuifmeel der

Meelknopjes Zaaden zyn , en dat van K o h l«

REUTER. , die wederom dezelven Mannelyk

ftelt en de Vrouwclyke Tecldcelcn in de

Sterretjes of Roosjes of elders zoekt ;overfl:ap-

pende , kome ik eindelyk tot het Gevoelen

van Doktor Hedvstig, van Chemnits in Sa-

xen, bygebragt ineen Vertoog over de L^fr-

wyze der Mosfen ^ 't welk onder de Voorzitting

van den jongen Heer Linn^us , in April

des jaars 1781 , te Upfal in Sweeden is aan 'c

Jicht gekomen (f). Die Autheur beweert, dat

de

O) Zie zyn Vertoog, daaromtrent , in de t^ohaiid. der

hoU. Maatfdiappijt. X. Deel?. Stuk. Haarl. 1768 bl. 171.

(f) MethodiiS Muscoyum muf!,afa, quam prsefide Car.

aLinnC-, Med. & Bot. Profesfore, Upfaliae, in Audito-

rio majori , ad diem 14 Apriils 1781 , i'ropofuit Olo»

SwARTz , Norcoi-ia Gothus.

Z 3
It Deel. XIV- Stuk.
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IX. gedagte Sterretjes of Roosfes Mannelyk zyü
Afdebl. en dat óeMee/hjopfes waar Zaa^i bevatten , doch

Hoofd* tevens een Stuifmeel , door den top uitgaande

:

dat de Frouwelyke Bloem beftaat in een gefteeld

Frugtheginzel , 't welk na de Bevrugting uit-

puilt en een Doosje wordt, waar van het Huik-

je het Dekzel is: dat de Zaaden weezentlyk

met een Flies overtoogen zyn , 't welk openbar-

ftende Zaadkwabben mtXtVQXt, dus het Spruit\t

uitlaatende , enz.

.."Nienwe Tot aanpryzinge van dit Gevoelen, 't Welk

^^derf duifter is cn naast met dat van Meese
longen fchynt te ftrooken, kan ik zeggen, dat het*

Umjsxs;^^^^^
door den jongen HeerLi jmMVSy than»

Hoogleeraar te üpfal , is goedgekeurd en met

eenige verandering aangenomen : terwyl dee-

,gj,,^^,zeten allerfterklte de Zaadkwabben*, die door

éoHes wylen den Ridder Liknvrus, zyn Vader*

ontkend waren , beveiligt plaats te hebben in

de Mosfen. Wat verder aanbelangt zyo Ed«

Leerwyz£ der Mosfen^ daar uit opgemaakt; hier

van zal ik, eensdeels , dewyl dezelve my ^at

duifter voorkomt; andersdeels, omdat niei

vlgemeen is , als het Wolfsklaauw , een der

voornaamfte Mos - Geflagten , buiten fluiten-

de; en eindelyk ook, om dat zy my van des

iRidders Methode , die ik tot dus verre gevolgd

heb, zou doen afwyken ; terwyl ik voor c

bverige dit Stuk al vry omftandig heb behan-

deld ; met verlof van den Leerer ntet uitvoö-

irig fpreekfen.



DER Mo»SET((|
Alleen zal ik kortelyk melden, i. hoe zyn

Ed. de Mosfen fcelt , of of Ttveehuizig i'^
te zyn , dat is Mannelyke en Vrouwclyke^^'^°'

Bloemen te hebben op een zelfde of byzonde-

re Plantjes: 2. Dat die Bloemen of in Knopjes

vergaard, of naakt geplaatst Eyn in de OxeW
der Bladen : 3. Dat die Knopjes ('t zy als eea

Haairbekleedzel , 't zy als Sterretjes of Roos-

jes voorkomende) binnen de Schubbige Blaad-

jes vetl BlommetjiSy Mannelyk of Vrouwelyk,

bevatten : 4. Dat de Manmlylie Bloemen be-

ftaan uit een éénbokkig , Rolronds geknot
i

van boven met één Gaatje doorboord, Meek

knopje'. 5. Dat de Frsuwelyke Bloemen een

gefteeld Eyrond Frugtbsginzel hebben, meteen

Trechterachtigen Stamper, vervat in een ge-

fteeld Doosje^ met een Dekzel en Elsvormig

Huikje , welken afvallende de Zaadjes uitge-

worpen worden.

Ingevolge van dien zyn de Kenmerken der Nfeuw*

Ceflagten door zyn Ed. aldus opgegeven.
kJlfd^T'

De Mossen hebben

A. De Opening van het Doosje naakt»

Sphagnum. Het Doosje Klootrond. Het

Huikje beneden, vlugtig.

Ph A s c u M. Het Doosje Eyrond. Het Huik-

je boven, fpits.

«r. dkvi> xiy« Stvk.
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IX. B, De opening van het Doosje Haairigofnist
Afdbei.. Tandjes gekroonde

* Met Doosje wanftaltig*

BüXBAUMiA. Het Doosje fchiiins plat, met

een Kegelvormig hellend Dekzeltjé.

S p LA CH N u M. Het Doosje Rolrond opftaan-

de, met een bultig doorfchynend Bakje.

* * Het Doosje langwerpig egaal.

P L Y T R I c H ü M. Het DoosJe Haairig.

Mnium. Het Doosje endelings, uitgerekt

Steelig. Mannelyke Sterretjes of Roosjes*

Bryum. Het Doosje endelings ,
uitgerekt

Steelig. Mannetjes in de Mikjes der Bla-

den.

FoNTiNALis* Het Doosje zydelings of

endelings , kort gefteeld , binnen een Haair-

bekleedzel.

H ï p N u M. Het Doosje zydelings ,
uitgerekt

Steelig, binnen een Haairbekleedzel.

•t Gene hier het Doosje (jCapfula) genoemd

wordt, voerde te vooren den naam van Meel-

knopje {Anthera). Men kan nu decze Bepaa-

ling met die van den ouden Heer LiNNiEOS,

Welke ftraks zal volgen ,
vergelyken ;

naar

Welke ik myne befcliryving reeds gemaakt

had> toen my dit is ter hand gekomen: des

men,
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tnen , zonder myn Oordeel te vorderen , wetke
^^.J^^^

t/^Z'^/^^sy
, my ligt zal verfchöonen, van die i.'

laftige Werk niet door eene verfchikking dcr^JJ^^""

Soorten verdubbeld te hebben.

Onder de Voorzitting van den Ridder, is Gebruik

te Upfal , door den Heer B e r l i n , in 'tfe^^.

laatst des Jaars 1700, een geheel Vertoog

verdedigd over het Gebruik der Mosfen (*J.

Terwyl zy den Grond voor de Plitte en

Koude dekken en het verftuiven beletten,

hinderen zy aan dis Boomen en Planten niec,

gelyk de Varens , Paardefcaart en dcrgelyke

diep wortelende Onkruiden: want haare VVor-^

tcltjes dringen naauwlyksin de Aiirde. 'e Schynt

dat zy meeH: gevoed worden door Regen ,

Daauw en andere uitwcrpzelen der Liigt. De
bemcfting en het roeren van den Grond ver-

delgt, door de uitfchieting vjn Gras en ande-

re Planten , de Mosfen t'eenemaal. Die op
het Geboomte groeijen , inzonderheid het

Schurftmos , worden voor hetzelve nadeelig

geoordeeld. Wat zy daar aan toebrengen

,

en of zy, gelyk het Ongediert op de Dier-

lykc Lighaamen, door zuiging of prikkeling

werken, is onzeker Cf).

De zagte Mosfen dienen den Laplanderen

en

i^) De Ufu Müscorum. jJm. Jcjd. VIT. p. 'S'^a.

Ct) An vero, ut Oelira in Pecudibus et Pediculi ia

Pueris. Fonticulos prx-ftcnt, alii jud cent, UtOpra,

Z 5
II. Dbkï.» XIV. SxcK.
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IX. en andere Noordelyke Volkeren , toe Ma-

crasfen en Dekens. Zy maaken 'er insgelyks

s«K°/°"
Hoofdkusfens van, gelyk ook de Beeren,Ihk-

hoorens en ander Wild Gedierte, zig daar van

eene Legerftee en veel Vogels hunne Nesten

bouwen. Toe dekking van veelerley andere

Zaaken , op dat die door 't vervoeren niet

befchadigd mogen worden, zyn ook de Mos»

ien zeer bekwaam. Inzonderheid dienen fom-

mige Soorten om de Reeten der Wanden van

Houten Huizen te floppen , als mede tot het

braeuwen der Schepen en andere Vaartuigen :

want het indringende \\ ater doet het droogc

Mos , in de Naaden geklopt , uitzwellen en

fluit dezelven dus volkomen. Insgelyks blykt,

uit de Proeven van den vermaarden Paftoor

Schjeffer, dat zo wel Boom- als Aardmos-

fen tot het maaken van Papier bekwaam zyn.

Men gebruikt verfcheidene tot VcrfftofFen. In

de Geneeskunde heeft inzonderheid het Lof>

ge 'Mos een grooten naam gemaakt} gelyk

ook andere Mosfen tegen den Hoest ea Borst-

kwaalen op fommige plaatien nog , zo voor

Eeeften als voor Menfchen , in gebruik zyn.

Men kanze gebruiken als Steekwieken , om het

Neusbloeden te dempen, of ook om Vogtig-

heid op te flurpen ; gelyk tegen de natte Kraau-

vvagie der Kinderen, niet nutteloos, het Zaad

of Stuifmeel gebezigd wordt van het Wolfs-

klaauw , daar de Apotcke/s , veelal , hunne

Pillen
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fillen in rollen. En wat het Schurftmos aan-

gaat, dat zo menigvuldig op de Laplandfche

Heijen en Bergachtige ofüofch - Velden groeit,

deszelfs nuttigheid tot Voedzel van de Ren-

dieren 5 die den eenigen rykdom der Laplan-

deren uitmaaken , befchreef ik voorheen om-

ftandig (*).

De M O s s E N , die door hunne Bladcrigheid, Ond«»

als kleine Kruidjes, zig kenbaar maa ken , wa.£f'"S
ren door onzen Ridder, naar dat zy gedekt of 1-i«n«us»

ongedekt , een- of tweebeddig zyn , in drie

Rangen onderfcheiden, als volgr.

* Zonder Buikje.

Lycopodium. Een tweekleppig, ortge-

fteeld, Meelknopje.

Po REL LA. Een Meelknopje dat met Gaatjes

is doorboord.

Sphagnum, Het Meelknopje efFenrandig

gemond.

P H A s c u M, Het Meelknopje kanthaairig ge-

mond.

** Gekuikt tweebeddig.

S p L A cHN u M. Het Meelknopje met een zeer

groot uitfteek-zel.

1 deeze Nat:<urlt/k* ff/-

n. desi.. xiy. swjs.
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Afdml.
Polytrichum. Het Meelknopje met eei

1. zeer klein gerand uitfteekzel

»T«!'°* Mnium. Het Meelknopje zonder uitfteakzdr

*** Gehuikt eenbeddig.

Bryum. Het Meelknopje met een endelings

Steeltje uit een Knobbeltje.

Hypnum. Het Meelknopje met een zyde-

lings Steeltje uit een Haairbekleedzel.

FoNTSNALis. Het Meelknopje met een

Haairbekleedzel, ongefteeld.

JB rj X B A ü M I A. Het Meelknopje g^fteeld ,

Vliezig aan de eene zyde.

Myne Ik heb, raetDiLLENrös en anderen, de

fthikkin'. Lkhem en dergelyken , die door LiNN^.tis

tot de Jlgct of Wieren betrokken waren, hier

bvgevoegd , en dus de onderfcheiding in drie

Kargen , op de volgende manier, gemaaktC*;.

De Mosfen zyn

I. Bloot en ongedekt.

Lycopodiüm. Wdfsklaauw.

PüUELLA. (iaatmos.

i") Zie 't Toorg. XI. Stck, bladz. 126.

Cf ) Defze iwee laatften liebben ook wel een Soort

an i.ekzeltjes of Huikjes, doch zo keiB,dat men di«

ftauwïyks in Haiuncrking neemen ka;i.

.
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Sphagnum. Veenmos.

PiiASCuM (t). Baardmos.

II. GeMi imt een Huikje,

BüXBAUMiA. Kaalmos.

Splachnum. Parafolnios.

PoLYTRicHiiM. Haairmos.

Mnium. Rcosinos»

Bryum. Knopmos.

Hypnum. Takmos.

III, Met Kelkjes voorden,

JüNGERMANNiA. Jungermannia,

Targionia. Targionia.

Marchantia. Mjrchantia.

R r A s I A. Blafia.

Hoornbloera.

Schurftmos»

Lilmos.

Katoenmos»

Volgens deeze Orde zal ik myne befchryving

der Mosfcn inrichten ;
gelyk men in het voi-

gepde kan zien.
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Ho^in. 11. HOOFDSTUK.
Befchryving van de Mossen, die bloot en

ongedekt datts ^Meelknopjes hebben zon^

der Huikje , tot welken het Wolfsklaauw

,

Gaatmos , Veenmos en Baardmos $ behooreiu

De vier Geflagten, hier opgenoemd, iliaa-

khn deezen Rang uit ; waar van het

eerfte is.

LvcöP ODIUM. Wolfsklaauw.

De grootften en aanzienlykften onder dc

Mosfen bevat dit Geflagt , welks naam, van de

gedaante afgeleid , in *t F'ranfch Pied de Loup

is of Woippoot', doch ik noem het, tot onder*

fcheiding van het Kruid deezes naams, Wolfs-

klaauw, Men noetut het anders ook Ge-

knodst Aardmos en in 't Hoogduitfch geeft men

'er den tytel aan, van Teuffehklmmn i
Beerlap

Curtelkraudy Schlangenmoofs ^ enz. Het laatfce

betekent Slangen -Mos; om dat de Stengetjes

veelal Slangswyze gedraaid zyn of gevlogten.

DeSweedfche naam is Batten- Gras*, alzo 'er

veelal Vloermatten van gemaakt worden, om
de Voeten aan te veegen , als men in huis

komt. Hier van komen de volgende Soorten

CO Wolf*-
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(I) Wolfsklaauw met overhoekfe , afftandiget ^IK.^

Lancetvormige Bladen en Bloemen in de ^°nf
^

Oxelen, sx^i!'*'

Zeer drukt deeze de gedaante van Vlafch- /^«w»,

kruid uic, die door PLUMiERinde ^efÏQ-fj^J;^''^

indiën is waargenomen , aan de Booraen han- Viafclt»

gende , zo 'c fchynt. Het is een Mos , dat in
*

grootte veele Varens overtreft,

(a) Wolfsklaauw , met byna geen Bladen , 11.
^

gegaffelde Aalren en affiandige Bloemen,

In de Indiën komt deeze voor, dieeenover-

cndftaande, byna Houtige, vierhoekige Steng

heeft, met zeer kleine, fpitfe, ver afftandige

Blaaijes: aan 't end gegaffelde Takjes, met

zeer korte zydélingfe Steeltjes , en in de Mik-

ken ongefteelde roadachtige Medknopies,mec

Stuifmeel gevuld.

(i) LtfeopoHam Foi. alternis remotis Lanceolatis , Flo-

tibus Axillaribus. Syft. iSfat Fig. XIII. Gen. 1185- Sp-

I. selago Linarise foüis. Dill. ^«sc. 440. T- 57- 5.

Muscus maximns Linariae foliis. Plum. F,/. 144. T- 166.

(a) Lfcopodiim Fol. föbnullis &c. Lycopodioides fhi-

tescens, Spicis laxis nudis. Dill. iï/«K. 468. T. 64. i,

4. Musc fratescens Fmftu tricapfulari. Plum. m I43-

T. 170. f. A. A. BOR». Fl. iHd. p. 237.

II» OlJU» ;üVt Si?S%
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IX. (3) Wolfsklaauw met vier gekranfte Bka4'

Afdeel.
y^^^ g„ endelwgfe gegaffelde Aairetu

Hoofd-
stuk. De Stengen van deeze Soort, welke aan de

^y^^*^, Vafce Kust van Oostindie , doch zeldzaam,

P'lTw
S^vonden wordt , loopen uit in een Kwast

,

^^yma.
^^^^^ gelykt naar een Gcesfel van Koord-

Geesfelig.jes, hoedanig de Roomfche Boetelingen ge-

bruiken : weshalve het, aan de Kust van Ma-

labar, de Gecsfel van St. Thomas en door

Breyü Pkkgmaria getyteld is, Het heeft

wel drie Voeten hoogte.

IV. (4) Wolfsklaauw met verfpreide Vezelige Bk*

üeknodst. Rolronde gefieelde tweelingfi ^o.i'»

reu.

Door geheel Europa is deeze Soort, die men

gcmeenlyk Wolfiklaaiiw , in 't Hoogduitlch

Beerlap of ook Slangen- Mos noemt , in Mosf»

r CO Lycoyodium Fol. verticillato - quaternis &c. Lycop.

ereftum dichotomurn &c. Dill. Mits:. 450. T. 61. f- 5?

FL Zexfl, 386. Selago Ind. Or. five Phlegmaria admirabi-

iis Zeyl. Breïn Cent. igó. T. 92. Bukm. /7./;frf.p.237.

(4) Lycopodimn Fol. fparfis filamentofis &c. Gort.

Belg. 281. Lycopodium Caule repeute &c. B. Cliff. A7^-

K. Lugdb. 506. Fl. Smc. 859, 952. Hall. Helv. in-

choat. III. p. 22. N. 1722. Dalib. Fat. 339. Ly^O-

dium vuig. pilofum anfragofara & repens. Dill. Musc

441- T. 58. f. I. Muscus terreftris Clavatus. C B- -P^".

360. Plck. Phyi. 47. f. 8- Oed. Dan. 126. Muscus

clavatus. Lob. /t. 11, 144. Lycopodivun. TapeRN-
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ge Bosfchagiön te vinJen. Op de Heiden van ^J^'^,
Gelderland , Utrechr , Holland en anderen on- H.

zer Geweüen , is dezelve gemeen. In Rus-j^Jk^"'
land, merkt de Heer de Gorteu aan, iVoifs.

wordt üikwils een zogenaamde Zwavel- Regen
waargenomen , die alleenlyk uit het Stuif-

meel van dit Gewas , in de Herfst overge-

bleeven , en in 't Voorjaar door den Wind
verfpreid wordende , ontftaat. Het komt ia

Switzerland zo wel in de Dennen Bosfchen

om laag, als op de Alpen, voor.

De Steng is kruipende, lang en Takkig ,HetStuif-

Schubswyze met Blaadjes bekleed, die lang ^f^j'^^"^*'^

enfpits 7.yn, in een Hnairtje uitloopende, zokkuuw.

dat dc jonge vScheutcn 7ig geheel ruig vcrtoo-

Den. Het Bioemflecltj'j, dat ongebladerd is

,

opftannde, eenige Duimen lang, verdeelt zig,

GafFelswyze, in twee Rolronde Aairen , die

ongebladerd zyn , met Kafjes bekleed , wier

Wikjes Niervormige Doosjes bevatten : zie

de Afbeelding derzelven by Letter a, op Plaat

CU. Deeze hebben in zig een overvloedig

Stuifmeel , dit uit ronde gladde Deeltjes be-

ftaat
, en ontvlambaarer is dan eenig ander

Stuifmeel der Bloemen. De Rusfen gebrui-

ken *t zelve tot hunne Vuurwerken, doch

het brrnJt niet , dan in de Lugt verfpreid

zyrde. Het fchynt bykans van natuur als

Wafch te zyn en heeft door de fynheid zy-

ner Deeltjes eene by/.ondcre heelende hoeda- .

Aa nig-
n. Deei.. XIV. Stuk.
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Afd«i-
^V^^h^'*^- ^'^^ ^^^'^ voordeel uit^

n ' wendig gebruikt om Wonden, de Kloven

s^vT^^' 1 epelen en de Dauworm der Kinderen

ii^offs' te geneezen. Inwendig wordt het tegen de
kiüMim,

Teering en andere Borftkwaalen , tegen 't

Graveel, den Rooden Loop en Buikpyn, als

verzagtende, gepreezen. Men acht dat het

de Stuipen doet bedaaren,de Doorvvaafeming

bevordert , enz. Door deftillatie geefc het

zeer vcci Olie, tot vyf agtfte deelen, en een

Zuurachti^en Geest , geïyk andere Harfcige

zaaken.

V. (5) VVoIfsklaauw met verfpreide Fezelige BiOi-

diumt^ 5 endeiingre Aairen vierkantig.

pejire!

'

Rotzig. Uit Pcnfylvanie hadt D i llenius deeM

ontvangen , waar van dc Plantjes niet meer da»

twee, drie of vier Duimen hoogte hadden. Zy

groeit ook in andere detlen van Noord -Araet

rika en in Siberië.

vr Cö) Wolfsklaauw met verfpreide kanthaairigt.

Setaginoi' Lancetvormige Bladen; de endelingfe M'
'ciim- eenzaam en gebladerd,

kruidig.

(5) I tjopodiu-M Fol. fpurfis FilHinentolis &c

Rupcftre PJofum & irrcniium. Dill- Musc.&^V

II. Mnscus Rui.eftris repens Virginianus. PtüK

a^8. T. ICO. f. a.
'

(6) Ltjioi)odiim Fol. fimï, Ciiiatis Lanceolatis
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Op Mosfige Velden in Europa groeit dee-
ze, welke Selagimides genoemd is van Dil-
LENics, als naar het Kaapfch Gewas, dat

ik Glimkniid gctyteld heb , gelykende. Zy*
fchj-nt volfcrekt Zaaddraagende te zyn
in de cnderfte Mikjcs der Bladen komen Zaad-

huisjes voor, die zig als drie vertoonca, maar
vierhokkig zyn, ieder een Zaadje uitgeevende,

van grootte als Papaver -Zaad, welke een in-

drukzel als de zogenaamde Kreefts - Oogen
hebben.

(7) W^olfsklaauw fnet verfpreide kanthaainge vi;r.

LiniarJe Bladen % dc cndeliugfa Aaircn J^^'_^.

gebladerd. f^curo^d

Dceze wederom in Noord - Amerika groei.

jende, fchiet Worteltjes uit de enden der Tak-

ken, waar door zy zig fterk uitbreidt en voort-

plant. Aan de kanten van Moerasfen komt

zy in VirL^inic , Pcnfylvanie en m Kanada

Lvccp. Sp. fbliKivii^ fofl^

S.laginoides.Fo!. Spinuiis.

"Oed. Dm:. 70.

•

C7) Lycvp.dnm Fo!. fpai

'cop. Ramis reflexis &c. H

l^«sc. 454. T. 62. f. S. M
nus. Mor. Hiji. Ilf. p. 62

. XIV. J
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IX. (8) Wolfsklaauw met verfpreide efenrandigi

II.
' Bladen; de endeUngfe Aairen gebladerd.

^^VlU ^? vogtige plaatfen komt deeze Soort, zo

Lyco)jo^ wel in Sweeden als in onze Nederlanden, voor.

iatum!*"' het gewoone Wolfsklaauw onderfcheidt

Moeras- zy zig door haare kruipende Stengen en ge-

bladerde Aairen.

TX. C9) Wolfsklaauw met verfpreide agtvoudige

"ohm * B/adea , een gegaffelde opftaande getopte.

""id. Steng en verfpreide Bloemen.

In Vriesland is deeze gevonden, die inzon-

derheid voorkomt in oude Bosfchen der Noor-

delyke deelen van Europa. In Sweeden noemt

men het Luhgras , om dat het Landvolk met

deszelfs Afkookzel het Ongediert der Runde-

ren en Varkens wegneemt. De Takjes, die

gegaffeld zyn , endelings - bekeefcen, vertoo-

f8) Lrjcopodtmn FoU fparfis integerrimis &c. GoRr.

Belg. 28 1. Lycop. Caule repentc &c. /V. Suec. 862, 954»

Lyc. Palnftre rerens , Clavi fingnlari. Vaill. P'^ris,

Cg) Ltjcopodium Fo!. fparfis

mo. ¥1. Sh,

Selago vuig.
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nen de Blaadjes op agt ryën gefchikt. Uit de
^J^'^^^.

Vrouwelyke Bloemen, in deeze Soort, is de 11.

*

Vrugtmaaking der Mosfenzeerblykbaar. Want stok"™"

in de Mikjes der Bladen komen hier, behalve j^^o//-r.

de tweekleppige Meclknopjes, met Stuifmeel

bezwangerd, zekere Knoppige puntjes voor,

welke de Vrugtbeginzels fchynen te zyn, zo

DiLiENiüs oordeelde. Dat het den by-

naam van Selago voert, is, om dat de Ouden

dien naam aan dergelyk Mosfig Kruid ^gege-

ven hebben (*).

(10) Wolfsklaauw met verfpreide afloopende X.

Bladen , kruipende Stengctjes en opjiaande dium°ob-

gegaffclde Takjes, A-;-

Uit Penfylvanie hadt Dillenius deeze

Soort ontvangen, doch zegt niet, gelyk Lin«
N^us , dat dezelve in de Hoofdftad Phila-

delphia woont. Een Stammetje , van rm'm een

Handbreed hoog , geeft Straalswys' fpreidende

Takjes uit , die aan 't end gegaffeld zyn.

De Vrugtmaaking is nog niet waargeno-

men.

(II) Wolfs.

(•») Lycopodium Sabinx facie Thaltus credidit esfe

Sthgmem Pltmanam , quod Hefba fit Sabinae fimilis.

DiLL.

(10^ I.ijcopodium Fol. fpttrfis decumntibus &c Lyco-

Pcd^».des radmtum d.chotomum.

Aa 3
II. Dwt. XIV. Stuk.
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AFnÏÊt.
^^^^ VVolfsklaauw met verfpreié eefngszins

11. Zaagtandige Bladen , op vyf ryè'n ; de

^p'U'iJ^s j'aar/yh , ge-.vricht ; ds euddmgfe

XI. uiairen opflaande^ giad,

potinum. In de Bosfchen van Europa, ook op Vee-
JaarJyks.j^jg^ Hey - Velden in Swiczerland en op Ge-

bergten , is deeze waargenomen , die de

Stangetjes fomtyds een half Elle lang heeft,

met opftaaode Steekjes als Takjes van den

Geneverboom , aan 't end ieder een onge-

lleeld Knodsje hebbende, dat glad is, bevat-

tende de Stuifmeel^ Bolletjes , gelyk in de an-

deren.

XII. ( 12 ) Wolfsklaauw wet vcrjpreide gekowde

SS*. ^^aden , een zeer Takkigc Steng en knik-

kende Am en,

OO Lycopodinm Fol. fp;irfis qnuiqiicfariis fubferratis

&c Lycop. Caulc ereito Sinr;i gl:ibrl tt-rmiinili. Fl. Suec,

838, 956. Lyop. elatius Jiiiiirfiimim &c. Dii.^. M'-^sc,

455. T. 63. 'f. 9- Muscus chivatus &c. Mor. S. 15. T-

5, f. 3. Musc. tcrieftris repeiis , Cl'Ava lïngul. ereaus.

Pluk. Pluk. yJlm aag. T. 205. f. 5-

(12) Lijccfodium Fol. fparfis cuivatis &c. Lycop^frU'

f- 10. Lycop. Zeyl. creft. ramofisfiniuni. Blrm. Zenl-

T. 66. Muscus Zeyl. ereftus reipe.uo virens- Pi-^kj

Üolis. Pluk. Jihn. 149. T. 431. f- 3. Muscus maxiaius

CdjicUs folio. Plum. ïil. 144,1. iÓ5.BuBM.
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Een der hoogfte Soorten van Mosfen maakt t?v.

deeze uit , die zelfs in de befchryving der Afdti,.

Planten van Malabar een Heefter genoemd Hoo^ko-

wordt , met ruige Wolligheid bekleed. „ IJoe
""^J ,

„ hoog dezelve groeije (zegt D i l

l

E n i u s) iü.a.w.'

„ is onzeker ; wy hebben EKomplaaren van

Óen en anderhalven Voet, met een (tyvcn

„ groenachtigen Steel, die van onderen Hou-

„ tig bruin is , geevende vcele Takjes uit

,

„ die zig in kleinere verdeelen, welke om-

„ gekromd zyn, en bezet met gekrulde Bfaad-

M jes." 't Schynt dat zy zo wel in Amerika

ais in Ooftindie huisvefte , en op 't Eiland

St. Helena werdt zy op Rotlen aan Boomen

groeijende gevonden. Van Ccylon heb ik

een fchoonen Tak daar van, die 't ge/.egdc

beveftigt , en boven beladen is met veele knik-

kende Aairtjes.

(13) Wolfsklaauw met verfpreide Schubbige XIll.

Bladen en omgekrulde Takjes. dh^nif^j.

In Ooftindie , als ook aan de Kaap , valt
yjJl^^^'

deeze, vyier Loof naar dat der Varens zweemt.

II. DïEL. XIV- Stuk
Aa 4
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IX. zeer breed uitloopende. Ik heb een dergely*

^"i"*" ke uit Japan bekomen.
HOOTD.

^XIV. ('^^ Wolfsklaauw met gefchuhd vienyige Bla-

^
Ltfcopo- deuy gegaff'elde kruipende Stengen en on-

quinoUn-' gefieelde vierJioekige Aainn.

Bloederig.
Kamtfchatka, aan den Ooflkant van Si-

berië 3 is deeze kleine Soort gevonden , die door

haare kleinte, en in de gezegde byzonderhe-

den , verfchilt.

X\r. (15) Wolfsklaauw met gefchuhd vierryigt

^ipir.tm. Bladen, die fpits zyn; opfiaande gegafel-

^ de Scheutjes en ongefteelde Spilronde Aai-

Deeze komt niet alleen op de Gebergten

van Lapland en Switzerland, maar ook in on-

ze Nederlanden voor , wordende by die van

Zutphen Hexen - Krans geheten, 't Is het

Wolfsklaauw in de gedaante van Savelboom

(14; Lycopodium Fol. quadrifariis imbricatis &c Jii»»

Jlcad. II. r. 363. f. 26.

(15) Lijcnpodium Fol, quadrifariam imbriciuis acatis

&c. GoBT, Belg. 282. N. 861. Lycop. Caule repente

,

Ratnis tetragonis. Fl. Lapp. 417. T. 11. f. 6, Fl. Suec,

ü. Ctiff. R. Lugcib. 506. Hall. Helv. 91. B*lu. irchoat.

1719. Lycopodium Sabrn* facie. Dill. Musc. 445-

T. 58. f. a.
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by DiLLENius, die het Cypres-Mos tytelt ix.
of Hey-Cypres. Anderen vergelyken de fcheu-^^""*'"

ten, die fomtyds wel een Voet lang zynjHooFii-

by 't Loof van den Levens -Boom. Byveele""'^"

oude Autheuren is dit Mos gemeld , bcfchree-

ven en afgebeeld. Het heeft, volgens H al-
ler, op de Alpen een aangenaamen Keuk.

(16) Wolfskh^üvr met tweeryige famenge-

groeide Bladen; de Oppervlakkige eenzaam atimZm-
en tweelingfe gefteelde Aaiten,

^Pi'tfte^*

In drooge Bosfchen van ons Wereldsdeel,'^'

als ook van Noord- Amerika , groeit deeze

Soort van Wolfsklaauw , die zeer geraccn is

in Sweeden , en aldaar in vSmaland van de

Boeren gebruikt wordt om de Wol geel te

verwen. Men vindtze Gevingerd ïVolfsklamw,

met Bladen van den Levensboom , en dub-

beld-tweelingfe rolronde Aairtjcs , by Dil.
LENiiJS getyteld. Ook fchynt daar toe het

Zeer hoog Wolfsklaauw ^ met vierkantige dub-

beld - tweeÜngfe Aairtjes , van dien zelfllen

Autheur , te behooren,

(17) Wolfs-

(16) Ljjcopodiim Fol. bifariis connatis &c Lvcop.

Caule repente, Ramis triquetro - rianis Fl. Suec. 860,

958. Mufcus Clavatus Fol. Cupresfi. C B. Pm. 363.

75g. Lycop. digitatum , Foliis ArboHs Vitx. DiLr.,

Mnsc. 448 T. 59. f. 5. Oed D.i:i. 78-

Aa ^

11. DiEt. XIY. Stuk.
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AfmÊl. ^'^^ Wolfsklaauw met tweeryige mtgehreide

11.
* Bladen ; de Oppervlakkige eetizaam , en

sS5^'°' ^^^S^ eeri'^irige Bloemftengen,

i^cofó- Deeze , uic Karclina gezonden door Cates-

f^i^iaf' , heeft de Blaadjes maar één of twee Duï-

""K'aro-
^^^^ Steeltjes wel een Handbreed

Bnifch. of een half Voet lang j met groote Aairen.

Zy maakt een aartig Plantje uit.

XVIIT. (i'J) Wolfsklaauw met tweeryige mtgehreide

cJ!^""''"' > Oppervlakkige gepaard en

^^Swtt- tweelingfe gefteelde Aairen,

Op de Alpen van Switzerland , als ook op

die van Karniolie , is deeze waargenomen,

XIX. Ctf) Wolfsklaauw met tweeryige Bladen, de

fZ"'"^' Oppervlakkige Schtthbig ; kruipende Sten-

Getand. getjes en verjpreide Bloemen,

(J7) Ltffopodium Fol. bifarüs patulis &c. Lycoy. Pi"-

natura repens , Spicis & Fedic. fingularibus longis. Dill.

^«Jt. 452. T. 62. f. 6.

(i8j Lytopodium Fol. bifariis patulis &c. Lycopodioi-

^es denticulatum pulchrnm repens &c. Dill. Mu:c 465.

T. 64. f. a, Muscus denticulatus major. C. 13- Pitr. l^o.

htlv, inchoat. UI. p. 20 N. 1718.

ixq) Lycopodium Fol. bifariis , fuperficialibus imbrica-

jiens. Dill. Musc. 462. T- 66- f. i , A. Muscus denti-

culatus minor. C. B. Pm. 360, Muscus Terreftris dcnti-

«ulft'us. Lob. h, II. 342.
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ïn de Zuidelyke detlen van Europa , Span- IX.

je, Portugal, enz. groeit deeze, die Gerand ^^""ff!-

Mos is genoemd geweest , en waar van de Hoorn-

voorgaande Switzerlchc een VerfcheiJenheid
y^/^^^^.,

volgens den Heer Halleu. zyii zoude; zo

niet de zelfde Soort.

(20) Wolfsklaauw met tueeryige Bladen; de XX.

overhoekfen kleiner ; kruipende Stengen en ^,.2'°^^-

ongefieelde Aairen, ^-{f"-

^
Voete-

(21) Wolfsklaauw met twee- ryige Bladen; xxi.
Oppervlakkig tiveezydig: en eene opftaande

^JJ;^'^^'
Spilronde Steng. ''waai-

jerig.

Van deeze twee wordt de cerftc in Virgi-

nie, Penfylvanie en andere deden van Noord-

Amerika ; de laatfte in de Westindiëa gevon-

den. De Bynaamen drukken genoegzaam de

hoedanigheden uit. De eerfte is een zeer

klein Mosje; de laatfte taamelyk groot.

(i2) Wolfs.

(20J Lycopodium Fol. bifariis ; Jikeniis minoribas.

Caule repenie , Spicis fesfilibus. Sp. Plant. N 19. Ly-

copodioides dentic. piilchruin repetis , Spicis apodibus.

DiLL. Mnsc^ej. T 64. f. 3'

C21) IJjcopodium Fol. bifariis fupeificialibus diftichis

&c. 5;;. Flant. N. 20. Lycop. dent. erca. Filicinum

,

Caule terpti Ramofisfinio Dili.. Mnsc 468 T. 65. f. 5-

Muscus Squatiiofus eroftus. Fi.rM. Amer. 35. T- 24 Fil.

T. 43. Raj. Siq>pl. 31.

IT. Deeu XIV. Stüsu
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;

(22) Wolfsklaauvv mei iweeryrge Bladen ^ de

Oppervlakkige gepaard , en eene opjlaande

gejleufde Steng.

I.

'°' (23^ Wolfsklaauw met tweerylge uitgebreide

Bladen ; de Oppervlakkige half Eyrorni

kanihaairig\ de Stangetjes hyna opjlaande',
,

de endelingfe Aairen vierkantig, onge-

5« fteeld.

In Ooftindie, komen deeze beiden voor

,

waar van de eerde by R u m ? h i u s den raam

van Aard' Gordel \OQïQn zou, volgens den

Heer N. L. Bürmannüs; doch dar fchynt

niets anders te zyn dan het Knikkende Wolfs-

klaauw , ïn zyne eerfte opfchietinc; aanmcr-

kelyk van de volwasfenheid verfchillende en

nog geene Aairen hebbende; hoedanig de

Heer Thunberg hetzelve bovenop 't Ge-

bergte bezuiden Batavia gevonden heeft, dat

in myne Verzameh"ng berust : zo wel als een

(22) Lycopodhm Yol bifariis ;
fuperficialibiis diftichis

ïic. Sp. FtuKt. N. 21. Lycopodioides ereaum Fiücinum.

>iLL. Musc, 469. T. 65. f. 6. Musc. demicul. major ex

leram. Plük. Amalttu T. 453 f. 8- Bukm. -F"/- l*^^-

38.

(33; Lifcopodium Fol. bifariis iiateiitibus &c. Lyeopo-

ioides dentatum dicliotomum rigidiim. Dill. Musc. 471.

r. 66. f. 8,9. 10. Musc. Squainofus repens- P^'m.

tmtr. 36. T. 24, Fit. 43, Planta Muscofa Guyanenf.s

it:i, p. 238.
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alleiTchoonft Exemplaar, van dien aart, uit

Bengalen. Het andere onderfcheidt zig dui-
'"j*''

delyk door zyn gefleufde vStecI of Stengetje,,^"^*

in een ^nder Exemplaar van 't gedagte Ge-
/^ój/j.

bergce zigtbaar : terwyl een derde voImaakc^'«*«»'.

de geftake uitdrukt van het flederachtige Wolfs-

klaauw , zo als dit by D 1 l l e n i u s vertoond

wordt , nagenoeg met dat van B r e yn , 't welk

die Autheur een zeer fraay Gajannfch Mosach»

tig Plantje tytelt, overeenkomftig.

(24^ Wolfsklaauw met twee -i-yige uitge- XXIV;
hreida Bladen , Oppervlakkig f^^'^^yf^igl^j^'o^Ti.

kruipende Stengetjes en ongeficelde Mairen. timpodioU

Deezc, vyier Blaadjes naar de Vinnetjes vanpo^t^gr'

't Kruid , dat men Vogelpoot of Vogelvoet

no^mt, gelyken , valt in Ooftindie, zo wel

op Ceylon als op Java waargenomen zynde,

volgens den Heer Bürmannus, die aan-

merkt, dat de Bladen by de Javaanen op Won-
den gelegd worden , tot Bloedftemping. Jk

heb het zeer klein van Ceylon, doch een veel

grooter Exemplaar , meer dan een Voet lang ,

N. 23. Lycop. pro(

'copodioMes répens,

.461. T. 66.f.i,R

11. Dml. XIV. Siuju
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op Java rondom Samarang verzameld, fchynt
* my ook daar toe te behooren.

(25) VVoIfsklaauw met tweeryige Bladen', de

Oppervlakkige tweelings ; d& Takjes omge-

kruld.

t- De Takken zyn met Takjes gevind en,evcD

als in de uitbottende Varens omgekruld , wordt

wordt by L I NN /E ü s gezegd , door v^ien de

zelfde Autheuren hier aangehaald worden als

op het Mos -Varen, voorheen befchreeven.

Uier komt in byzondcre aanmerking dat

fraaije Wolfsklaauw , door den Heer Thün-

BERG op 'c Gebergte, bezuiden Batavia, ver-

zameld. Myrt Exemplaar is een Tak van by-

na anderhalf Voet langte, waar van een ge-

deelte , ÏD Flg. I , op Piaat CU, ten naauw-

keuri^^fle vertoond wordt. Van onderen is

Jfzelve zeer ruim bezet met fpitfe Schubbige

Blaidjts , die üaar boven veel digter ftaan en

aan de Takken , die overhoeks geplaatst zyn

»

in elkander fluiten. Voorts zyn deeze, ook

overhoeks , verdeeld in tp^ee- en driedeelige

Blaadjes , van den zelfden aart , wier om»

krul^

Cas) Lifcopadiuni Fol. bifariis ; fuperficialibus gemmi^;

Ramuiis coavoluüs. Sp. Fiam. N. 24. Lycop. Squa-

Muscus Filicinus elegans. Pllk. Alm. 247. T. ic3. U

3. MoRis. Hijl, III. p. 628. S. 15. T. -. f. 51'
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krulling zig , inzonderheid aan de onderflc IX.

Takk-en , zeer duidelyk openbaart , terwyl de
''^'"'"^

Bladen aan de bovenfte byna regtuit gcfcrekc Hoofd-

zyn; doch aan *t end niet zodanig verbree-*^^/^^^

dende als in hec Mos - Varen , voorgemeld C'W^^'w,

van 't welke dit Wolfsklaauw, voor 't overige,

ook grooteiyks verfchilt. En , dewyl de
Vrugtmaakingen hier fchynen te ontbrceken ,

heb ik 'er die van 't Gemeene Wolfsklaauw ,

op Letter a , wat de Aairtjes aangaat , by-

gevoegd.

De Heer Forskaöhl nam, by Hadie

in Arabie, eco Wolfsklaauw waar, *t welk

hy hóricaium noemt; het welke Takkig ge-

vind Lo-^f liadt; ak^Miiaal boven cn onder met
Blaadjes gp twee ryën gcfchubd. Men noem-

de het aldaar Scheker rabba, dat is zyn Mee-
fter dankzeggende : om dat de Bladen , ver-

droogd en omgekruld , door den Regen be-

vogngd zig onmiddelyk weder uitbreiden en

op nieuws groen worden.

P O R E L L A. Gaatroo?^

De Meelknopjes in dit Geflagt met vee-

Ie Gaatjes doorboord zynde , heeft het daar

van den naam by Dillenios bekomen.

Het heeft dezelven , bovendien , ongedekt en

aoader Huikje.

De

I

IL Diii. SJV. Sto
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IX. De eenigflc Soort , hier van, voert den by-

ArDEEL. j^3a^ ygjj Gevind (i). Dilleniüs hadt

Hooïo- dezelve uit Penfylvanie gedroogd ontvangen,

""'^i'
en door in 'c Wacer te leggen haar doen her-

fW/a leeven , als, wanneer hy tot ontdekking van

''^Gevta-^'s by^ondere eigenfchap kwam, welke hem

deedc goedvinden om 'er een nieuw Geflagt

van te vormen, 't Gewas is anders zeerMos-

achcig , en verfchilt van de laatfte Soorten

v^n VVoIfsklaauw weinig , als de Blaadjes byna

gelyk die van 't Vogelpootige gevind hebben-

de, en de Takjes overhoeks aan het gemeene

Steeltje.

S p H A G N u ii. Vcenmos.

Dit Geflagt veelal Veenige Grpnden be-

minnende , geef ik daar van den naam. De

Grieïrfche , Sphagnoh , was van ouds aan fom-

mig Mos gegeven. Het tegenwoordige onder-

fcheidtzig door een gedekzeld Meelknopjemet

een gladden Mond, byna zonder Huikje.

Van dit Geflagt komen de drie volgcnJe

Soorten , in ons VVereldsdeel, voor.

j_ CO Veenmos met mergeboogen Takken.

'ijfl. Nat. Feg. XIIT. Ge
btufis. DiLL. M:!S.:. 459.

Ramis deflexis. S.fX Nst. Vtg. Xllf. ,
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Dit is een Mos , dat veel voorkomt in Vee- ix.

nige Mocrasfen en aan de kanten van Staande ^^^^^^

Wateren , welken het , allengs aangroeijende, Hoofd-

opvulc en tot droog Land maakt , zo LiNNiEus
^^^„„^^

aantekent. By ons groeit het in verfcheidepjaat cii.

Provinciën, zo Gelderland, als het Sticht en ^'i-

Overysfel , als ook in Vriesland , in Water-
Kuilen op vogtige Hey- Gronden. Het wordt
by Bauhinus alkrgemeemt Mos geheten.

In Sweeden wordt het vogtig en koud, als

een hulpmiddel, op dikke Beenen gelegd , by
het Gemeen. In Lapland ftrekt het tot een

bedding in de Wieg van jonge Kinderen , wel-

ke men dagelyks ververfcht. De Heer Hal.
LER, die het in Switzerland ook zeer gemeen
vondc , befchryft het aldus.

In de vveeke Grond der Moerasfen fchiet

het zyne Wortels zeer lang nederwaards uit,

en geeft opftaande Steelen , met nederhangen-

de Takjes , geheel met Bladen bedekt , die

fomtyds ovaal, fomtyds lang en fmal zvn;

bo-

Gen. 11S7. Sp. I. GoHT. Belg.ll. p, aga. Fl.

959. GouAN Mottsp. 530. Ger. Ptov. 65. Sphugnum

Paluftre moUe deflexum , Sq. Cymbiformlbus, Dill

^»sc. 240. T.i32. f. I. MuscHs Paluftris in Ericetis nas-

«Qs. Pluk. Phyt. loi. f. i. Vaill. Paris, 139. T. 23.

3. Oed. Dan. 174. Hali.. Hetv. itidioal. UI. i'. 24.

Muscus paluftris. Dod. Fewpt. 471. Musc Terv. vulga-

ris. Lob. 2c. 242. fi,
vSpliagn. paluftrc molle deflexum

Squamis Capillaceis. Uill. Musc, T. 32. i". a.

Bb
Dbel, XIV. Stuk.
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Vlll. boven wit en ook niet zelden roodachtig, 't

Atduel.
^^ji^ Verfcheidenheden van dit Mos uit-

HoofD- maakt. Van die met fyner Haairachtige Bla-

*^L;hoj. ' volgens D I L LE N 1 ü s , geef ik in Eg,

"2, op Plaat CII , de Afbeelding. Men

ziet aldaar, hoe het van boven zig ceniger-

maate als een geflraalde Bloem vertoont. Al-

daar komen , uit Kegelvormige Knoppen,

dikke Sreeltjes voort , byna drie Lynen lang,

aan den tcp als een plat Schyfje gezwollen

;

waar op een groot, Eyrond, bruin, opftaand

Doosje zit , vol van een fyn Poeijer, dat het-

zelve uitgeeft, wanneer het dik gebaard Dek-

zeltje afgevallen is. De Meelknopjes barften

met geluid, zegt onze Ridder, De Slym,aail

de Wortels van dit Mos vergaard , merkt hy

aan als de voornaamfte Grondftoffe van het

Veen , dat de brandbaare Turven uitlevert.

II. (2) Veenmos dat eem'germmte Takkig is

mfmAhi'
overend ftaande.

Berg- In Poelen of vogtige Spongieuze gronden

,

op hooge Gebergten van Engeland , is deeze

waargenomen, die by Plaggen groeit, hoeda-

Dige DiLLENius ook uit Groenland beko-

men haJt. L I N N^EUs twyfeldc, of het oofc

een Soort van Bryum ware. (3?

Splur^nmit fubramorum crcaum. Sp. Plant. N- *k

SihajDun. fubulatum viridisfimum capfulis ovatis.

M.nc. ,45. T. 3ï. f. 3.



n E M OSSEN. 587

(3) Veenmos , dat Takkig is en kruipende ,

met eemydige zydelingfe Meelkmpjes.
^

Alleenlyk op Boomen is deeze in Engeland

waargenomen , die enkelde hoi izontaale Tak- Sp

jes uitgeeft , met veele Hoofdjes, allen aan der

.ééne zyde , doch ongeftccid. Zy blyfc den ""^^

Winter over, en bloeit flegts in Odlober en

November, zynde donker groen van Kleur.

Men heeftze ook elders gezien.

Wegers de Baardjes , die aan het Mondje

van dj gcüekzciJe Mcelknopjes zyn , geef ik

hier aan den naam van Baardmos. Het heeft

een zeer klein Huikje en bevat de vyf volgen-

de Soorten.

(i) E-iardmos dat ougefieeld is, met een ge-

flesld Mezïhiopje,
^

Op rottige SpoTigieuzepIaatfen, in fommige
j

CO Sphagfium Ramomm repen;, A .; v s i 'i^

•.ulata. Syli. Nau
l.igl. 391. Hryutn

Coiiü ci-asfiore*'
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ArraRL
Engelmd, groeit die Mos, 't welk

11.
' doorrchynendf B' ad-ps ah v.n Wüde Thyrn

»tok!^°" of Onzer Lieve Vrouwe Bedftroo h -eft, zo

Dillen I us aanrekent, die 'i zelve tot het

Geflagt van Bryum betrokken hadr. De Steel-

tjes en Knopjes zyn ren deele Gou ikleurig.

Van deeze Soort geef ik uit Dilleniu«i
in Fig. 3, de Afbeelding.

•II. (a; Baardmos, zo wel ah 't Mee/knopje ^

/cau'mT ongcfleeldh^ met Eyronde fpitfe Blaadjes.

Onge-

In fommige Velden , Tuinen en aan Graften,

komt deeze Soort van Mos, in verfcheds Lan-

den van' Europa voor. By ons heeft menze

om 't Huis Staverden op de Veluwe. op de

Berj;ummer Heide , en aan de kanten van

vogtige greppels in Vriesland waargenomen*

In Engeland h zy niet ongemeen , een zeer

klein Plantje uitmaakende , niet grooter dan

een Erwt , dat de Mcelknopjes, in 't laatst

van 't Jaar, naauwlvks zigibaar voortbrengt,

in midden der Blaadjes , niet veel grooter

zynde dan Papaver Zaad.

(3) Baard-

fa) Pkascum acaw'e j^ntberS fesfili , Fol ovatis arotis

Gort Belg II. p 282 Fl. Suec. II. N f6<. Sphagni-tO

acnnlon bnlbiforme m .jtis e' minii?; Pill " "^^ 251.

T. 3a. f. n, 12. Mttsrtis t.caulos trichorles minor latifo-

lius. VAiLt. Far, 128. T. 37. f. a. Osv. D»»' »49«
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(3) Baardmos, dat, zo wel ah Meelknopje, IX.

ongefleeld isy met E/svormig Borfleiige uit-
^^5°"*"

gebreide bladen,

Weinig grooter is deeze , die ook by kleine

Plagge tjes gevonden wor.it, cn de MeeIknop-/«»/.

jes vtei zigcbaaier hcefc , of de Zaadhuisjes

welke als Bolletjes . van gr .otte gelyk Zaad

van Tabak, tu^fchen de Blaadjes groeijen, by-

blyvcnde tot in de Herfst, en Goudgeel zynde

van Kleur. In de Zuidelyke deelen van

Sweeden is thans ook deeze Soort van

Baardmos , in de VeengroQden
,

waargeno-

men.

(4) Baardmos , dat gefïeeld is en overendflaan-

de , met Lancetvormige Blaadjes overhoeks,
J^'^^

(5) Baardmos dat gefieeld is en kruipt. Gefteeld.

(3) Phascitm acaule Anthera fesfili, Fol. Subulato-Se-

cate s patiilis. H ds. Ani,l. 397. Sphagnum acitulon tri-

chodes. DiLL. Musc, 251. T, 32, f. o. Muscus tricho-

des minor acHulos, Capillaceis foliis. Vaiil. Par 128.

T. ag. f. 4. Okd, Da», 249. f. i , a. AU. Stokh>tm.

1769. P 248-

(4^, Phascum Caulescens ereaum, Foliis Lanceolnris

alternis. Sp. Ptant. N 3- Sphagnum Fol tenuibus Gra-

Diiaeis pelUicidis. Dill. 'V/w. 550 T. 85- f- iS-

(^) Phascum Caulescens repens. Sp. Plant. 'ü. 4.
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IX. Een half of een geheelen Duim hoog val-

AKDMt.
tjeeze Mosjes , heideo uit Penfylvanie ge-

Hoofd- zonden aan den Heer D i llenius. Zy zyn,

Baard- °P ' ^'ê^ gebladerd als de

voorgaandtn , en komen, buiten het verfchil

van de opgeregte en kruipende geftalte, vry

veel met elkaader overeen. Ds eei (Ie groeit

op den Grond , de laatlle op de Schors van

Boomen.

„ Het ongefteelde Baardmos , volgens de

waarneeming van ScH M I e d el, en het^/f-

b/adige, volgens die van S c ii r e b er , draagen

„ beiden een Huikje, zegt Linn^üscq
zouden derhalve bekwaamf^lyk tot de Knnb*

„ belmosfen kunnen betrokken word n." Maar

in de bepaaling van dit Geflaj^ t vind ik rerds

een klein Huikje gemeld, en dan zou de Vraag

zyn , of zy dat Knobbeltje op 'c end der Sten»

getjes hadden, het welke de 5rjö onderlthjiJt.

Immers uit de Afbeeldingen en de Gelblte

fchynt 7ulks onmooglyk. Waar toe dan die

bedenking?

^ ^ ^

III.
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III. HOOFDSTUK.
Befchryving der Mossen die met een Huikje

gedekt 231// ; geïyk het Fontcinmos , Kaal-

mos , Parafolmos , Haaiimos , Roosmos ,

Knopmos, Takmos, hier volgende,

FoNTiNALis. Fonteinmos.

De Latynfche benaaming billykt den Ne*

derduitfchen , dien :k 'er aan geef, hoe-

wel 'er andere Watermosfen zyn, gelyk wy in

*c GeflaL^t van Veenmos gezien hebben. Die

van dit beminnen meeftendeels heldere Bron-

en Rivier- Wateren. De iCenmerkcn zyn , een

gedekzeld Meelknopje » met het Huikje onge-

fteeld, beflooten in een Haairbekleedzel.

De vier volgende Soorten zyn hier van op-

gegeven.

(l) Fonteinmos metplooijig gekielde drieryige
^^J^-^^

fpitfe Bladen ; de Meelknopjes zydelings. cnnpyre-

Ui/"1iran
ftuiten.!.

l'i. C

(-1) Fontinalts Fol. complicato - Carinatis , trifarüs acu- Fi^.

es &c. Sijjl. Nat. ^eg. XU\. Gen. itgo, Sp. i. GoRr.

Belg. 11. p. 283- PI' .S^"- 866 ,
961.G0UAN Monsp. 531.

Foiuin. Capit. lateralibus. R. Lugib. 506. Font.n. tri-

Bb 4
IL D.«t. XIV. Stue.
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bDML.
zonderlingen bynaara zou men den-

111. ken, dat deeze dienftig ware tegen de Koorts,

Sk!"' doch de Ridder heeft denzei ven gebruikt, ora

Fonitifi-een Mos te betekenen, dat , tusfchen den

Schoorfteen en een Houten Wand ingedoken,

het Vuur belet door te dringen , en dus den

Brand ftuit. Het dient evenwel , met dun

Bier, zo hy zegt , tot een Voetwasfching in

eene Borstkoorts.

Dit Mos groeit, zo hy aantekent , in de Ri-

vieren van Europa. In die van Sweeden kwam

het , aan Steenen en Boomftammen ,
doorgaans

voor , en werdt , by die van Dalekarlie, Lort'

Mos/a geheten. In Engeland groeit het,

insgelyks , in Staande Wateren , zegt Dille-

Nius;aIsook in Fonteinen ofBronnen, volgens

Ray. Het is aldaar in kleine Rivieren ge-

meen. Men vindt het, by ons, volgens den

Heer de Gorter, in donkere Bosfchen ,

in Slooten en natte Greppels onder deBoo*

men , op veele plaatfen in de Wouden in

Vriesland: in Switzerland in Rivieren enMei-

, ren op Steenen , volgens Maller.
Het heeft Steeltjes van een Span , die

paarfchachtig en Takkig zyn, met zeer bree-

de,

angulaïis major. Dill. Jlhisc 254. T. 33 ^"^^

Squam. Fol. acutisfiinis. Vaill. Par. 140. T. 33- ^- 5

Musc. Aq. terreftri vuig. fimilis major. Büxb, ^'«'- III'

P. 39' T. 69. f. i. Musc. Aq. demiculatus. i.ozS'Prnsf"
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de, verdubbelde, Lancetvormige Bladen. In

het onderfte en middelfle gedeelte van de n^^'
Plant komen Bladerige Knoppen voor, in de^JJ,^***""

mikjes der Bladen , die het Meelkaopje of Fontein-

Zaadhuisje omkleeden , 't welk een Kegelvor-"'"*

mig rood gebaard Dekzeltje heeft en een Huik-

je van de zelfde figuur. De Afbeelding Ftg.

4, op onze Plaat Cll, ftelc een gedeelte voor

van dit Gewas.

(2) Fonteinmos met Eyrond holronde drieryigs u.

Jpiife, doorgaans tweelingfs ^ Bladen ^ ^^mlZf^

Driehoekige Takjes , zo wel als de voor-

gaande, heeft deeze, die derhalve , het klei-

ner driehoekig Fonteinmos by Dilleniüs
heet. Het valt korter en takkiger. Boven-

dien komen de Knopjes niet uit de Mikjes der

Bladen , maar uit de enden der Takjes voort,

(3) Fonteinmos met gefchubde E/svormigeBla- III.

den m zyddingfc Meelknopjes, "^^b

(;) Foutinalis Fol. ovatis concavis trifariis acutis , pas-

fimgeminis,Antheris terminalibus. Sp. Phmt. N. 2. Fou-

DiLL. Musc. 257. T. 33 f« 2- Font. Capit. terminalibus.

R. Lt^gdb. 506.

Ql) Foutinalis Fol.imbricatis, Subulato - Lanceohitis ,

tndelingfe Meelkmpjes»

Bb 5
11. DazL, XIV» Stüi.



IX. Fynbladerig gUnfierend zimrtachtig groen Von-

^\v^^' teïnmos noemt D i l l e n i u s deeze , die ia

BTüï*/°'
Engeland , in Beeken , is waargenomen en

Fontein- ook^ te FranekcT in Vriesland, in een Regen*

bak gevonden. Volgens J. B a r h i n u s komc

zy in Vrankryk tuslcheo iVlompelgard en Cla-

renvaux voor , als ook by Wasmunfter. Het

is een Gewas van omtrent een Handbreed of

een Span lang, met zwarte Ilaairdunne Tak-

jes, die zig rigten naar den Stroom van 't

Water. Nat zyn zy ook driekantig, doch

droog rond. De Meelknopjes of Zaadhuisjes

zitten in een Haairbekleedzel, dat uit veele

Bladertjes beftaat, gelyk by de anderen plaats

heeft.

^ IV. ( 4) Fonteinmos met tweeryige uitgebreide

pSyi'' Bladen en zydelingfe Meelkmpjeu

Op de Boomcn in Switzcriand is, volgens

LI^-

Antheris lateralibus. Sp. Plant, N. 3. Gort. Bdg. -f.

283. Font. Squamofa tennis Sericea atro-virens. Dill.

Musc. 259. ï. 33. f. 3. Font. minor lucens. J. B. HiflAW-

V' 778.

libus. Sp. Plant. 4. Aa. Stokh 1769. p. 248. Sphag-

nura Penn. undulatum, Vagina Squamofa. Diti.. 1^^'*^''

250. T. 32. f. 9. Sphagn.Cauliferum&'Ramofum.HALi..
Helv» 94. T. 3, f. 2. Muscus Terreftris major. Vauc.
Par, 129. T. 27. f. 4. Confer. Sphagn Pennatutn yla-

num & Undulatum. Dill. Mhsc. 2^9 , 250. T- 3ï' ^
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LiNN^us, de Groeiplaats van deeze Soort.
^JJ'^^

Immers vandaar hadc Oillknivs dezelve, in.

door H ALLER overgezonden, ontvangen
j^tok^^^""

die het thans noemt , Hypnum met twcezydi- Fot!teh>

ge Strelen , welke Takkig zyn , en Eyronde'*"''^*

Bladen , overdwars gegolfd (*). Men heeftze

thnns ook aan Beukeboomen , in Swecden

,

gevonden. Een dergelyke, meteen Haairig

Scheedje , denzelven door Dillekius be-

zorgd
, fcheen, zo die Kruidkenner aanmerk-

te , ook hier te behooren. Zelfs fchynt een

Gevederd niet gegolfd Mos , plat van Loof

,

dat uit Patagonie gekomen , en in de Boom-

Mosfen , daar men dc Goederen in pakt, ge-

vonden was , mede betrekkelyk te zyn tot

deeze Soort.

(5) Fonteinmos met Lwiaal-Jiorfielige Bladen,
p^J^*^^.^

Deeze Soort, die M e e s e in natte laagtens, '"^hk-^t.'

tusfchen Franeker en linrlingen , in Vries- W^^ig,

land
, op verfcheide plaatfen ,

gevonden heeft,

was door Celsius in een Rivier van Swee-

den

'
(*) Hypnum Caulibus diftichis &c. Helv. inchoat. 111.

p. 42. T. 46. f. 2, Men leest er, by mlsftelüng. T. 45,

en phinamm, in plaats van pennatum: 't is te beklaagen

Cs; Fontwalis Fol lineari fetaceis. Fl. Suec. 1 1. 962.

Gort. Belq. 1 1. N. 866 Font. Capillacea , Cal. Styli

adinftar cuspidatis. Dill. Musc. 260. T. 33. 5-

II. Dk«l. XIV. Stuk.
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IX. den waargenomen. Die van Dillenius,

^^f"*" mee de Kelken als een Priem gepunt
,
zynEd.

»xvK^°'
^^''^y'^' "'^ gezonden ,

was omtrenc een

Handpalm uita^ebreid. Zy is zeer kenbaar

door haare fpitspuntige Scheedjes.

li u X B A u M I A. Kaalmos.

Naar den vermaarden Bcxbaum, Hoog-

leeraar te Peceisburg, door wien de Kruid-

kui.de zeer verrykt is, weidt dit Geflagt met

te meer regt benoemd door den beroemden

Hallerus, alzo hy de gemeende Soort,

daar van , eerst omftrceks Aftrakan in Mosko-

vie or.tdekt heeft en befchreeven, welke na-

derhand ook in Sweeden, Noorwegen, Dee-

nemarken , Duitfchland en Italië, is waarge-

nomen.

I. CO Buxbaumia tm een gejieeld naakt Doosje,

9maai.hyt-
»tGewasje, door den kundigen Schmiedel

^^Biader- Jn een byzondere Verhandeling, als ook door

PI. Cii. den Sweedfchcn Heer Rolawd Martin onder
f'S' 5' de

Cl) Buxhaumia Capfuia Stipitata nudS. Mhi. Bux-

baumia Hall Helv lo. Am, Acad. V. p. 78 Tab- 1.

ScHMtiD Disf propr Oed. Dan. 44. Muscus CapiHa-

ceus avhyüus. Capituio crasfo bivalvi. Buxb. Cent. II.

P. 8. T 4. f 2. Dl 1.1.. Musc, 477. T. 68. f. 5' H*^^'

Meh, intk»at,nu f» as»



de Voorzitting van Linn^us befchreeven
;

kan met regt Kaalmos genoemd worden , alzo

het volftrekc Bladerloos is , gelyk onze Rid-

,

der hetzelve cok dien bymam g^e^t. Sommi-

gen hebben zelfs getwyf"e!d , of het niet eer

tot de Paddeftoelen , dan tot de Mosfrn, te be-

trekken ware. Veel gelykt het , in zyn ge-

heel , naar een Koker , waar in het gcmccne

Volk zyne korte Tabakspvp bergt . een Pype-

doos genaamd : maar dan moet men niet op 't

ontzaglyk verfchil van grootte zien: want het

valt naauwlyks een Duim hoog. Zie hier de

befchryving door deszelfs eerften ontdekker

,

voorgeinL''d.

Zond^T cenige Bladeren fchiet het uit een

„ ronde, ruige en als Paddefloelige Wortel ;

„ als uit een Scheede, een Steet-je van een

„ half Duim of Iets langer, bruin paa'-fch van

„ Kleur, veel dikker dan in het Goudkoppig

Mos. Hier zit oen krom Kopje op, uit

j, twee Klepjes beftaande, die overlangs van

„ elkander wyken , en wier onderfte rond is,

}, het bovenfte platte in een kort Nageltje

}, uitloopt, dat met een groenichtig /.wavel-

„ bolletje is bevrugt Zie het , volgens de

„ Afbeelding van den vermaarden Heer

„ ScHMiEDET, , in Fig. 5, op onze Plaat CII,

j, in de Natuurlyke gellalte en grootte ver-

„ toond
"

In Italië zou de fchrandere Michelios
dit

IL Dbbl. XIV.
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IX. dit Planqc ook waargenomen hebben, indien

'^in'.*''
doszelfs Mosje met een knobbeigen U'ortel

HooïB een groot Eyrond gezwollen Hoofdje hier

Kaïimos.^'^^'^ behoort; doch hy geeft daar aan zeer

fyne BlijJies , 't welk de zaak twyftlachtig

maakt. F jb r c i us bcfchryft het onder den

naam vm Paardepootje , welke niet zeer eigen

is Hal .er, die h -t zeldzaam in vSwitzer-

land hee c aangetroffen , fpreckt 'er (ius van-

„ ticc i.s een zonderling Plantje, dat onder

5, alle my bekende Mosfen hec Doosje aller-

j, grootfl: heeft, ovaal, met een Kegelvormig

„ Dekzelr'e , dac met een Huik'e gekroond

„ is, de Haairt-es inwaards uitgerekt, tot-zo

j, verre het Knopmos Brywn) en Fonteinmos

gelykende: maar, volgens 't gevoelen van

,, vermaarde Mannen , daalt uit den top van

„ 't Dekzchje, door de ry van Haairties,cen

„ Siyl in 'c Doosje nj ler, waar aan een rond-

3, achtig gek oc Meelknopje , dat nederwaards

„ open is en met Stuifmeel bezwangerd. Dit

„ Zakje heeft de v.rmaarde Muller eerst

„ gevonden en Linn /rus in een ander Mos

„ befchieeven. My fcheen dit Zakje binnen

„ een Schorfig bekleeJzel geplaatst te zyn

,

„ maakende het Bolletje uit , welks ronde

,) gedeelte paarfch, het platte groenachtig

>, was, en het Zakje met Haairtjes bekleed.

Oit maakt echter geen volftrekt onderfchei-

dend Kenmerk uit; alzo verfcheide ardere
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„ Mosfen een dergelyk Zakje binnen het ix.

„ Bolletje hebben, en een dergelyken Styl in
'^'^^fj'^^'

„ het binnenfte Zak-e neergelaten. De Bla Hoofi>.

„ derlooze Geftaltc moec 'er derhalve als een xaalmos

i, Kenmerk worden bygevoegd."

Dat 'er aanmerkelyke Verfcheidenhedcn in

dit Gewasje plaats hebben , blykt uit de by-

zondere befchryvingen van hetzelve. Men
kan zulks niet aan 't verfchil der VVaarneemin-

gen alleen toefchryven. DeHeer Holm vondt

het in Deeneraarken mee een langwerpig of

Rolrond Bolletje , veel langer, naauwlyks aan

de eene zyde plat en niet Vliezig : daar het

anders een Eyrond Hoofdje heeft, *t welk als

plat afgelhceden is , en aldaar in het groene

met roodachtige Vlakjes en glinllerende Schub-

betjes, bynagelyk de Goudfteen , Avanturine,

getekend , zo de Heer M a ii t i n aanmerkt

,

die hetzelve in 't jaar 1 756 eerfl: by Upfal in

Sweeden, aan de kanten der Greppelen , daar

's Winters het Zand voor de gemeene Wegen
uitgegraven wordt, in 't Voorjaar vondt, en

fedcrt is het aldaar menigvuldig waargenomen.

Dit volgende tekent die Heer, aangaande de

Groeiplaats, aan.

„ Het komt in een onvrugtbaare zwarte

,j Aarde, gelyk veelerley Mosfen en dikwils

„ uit rottige brokjes voort , die bevogtigd

„ worden door helder van den Voet der Ber-

» gen afzypelend Water. Daarom heeft heü

mot
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AfSel " "^^^ Wortels noodig. Men vindt het

UI.
* „ onder ander Mos en fomtyds op 't open

stuk!^°" j9 Veld onder het Schurfcmos groeijende,- 't

jKaaiims.j, zy om door deszelfs Schaduw of door het

„ daar van afdruipende Vogt in groey gehou-

j, den worden , verkiezende derhalve inzon-

„ derheid laage en holle plaatfen. Hierom

is het ook gemeenlyk verholen en niet dan

„ by geval te vinden, 't Gelykt, bovendien,

5, zeer naar de Steeltjes der Mosfen, eublyft,

„ even als dezelven , den gantfchen Winter

Buxbait-

Buxbaumia,rt'/V het Doosje byna oagejlesld

heeft j omringd met Bladertjes.

dlde?"
^^^^ ^^^^ ^^^^^ byvoegen, welke

door den ouden Linn^us niet opgemerkt

was, doch thans door den jongen Heer, onder

deeze bepaaling , wordt voorgedragen en

afgebeeld. De Heer H A l l e r geeft voor

,

dat dezelve , hoewel menigvuldig in Switzer-

land groeijende , door hem eerst ontdekt zy.

Immers het was op zyn Reistogt door dat Ge-

west, in 't jaar 1739, dat hy dit Mos waar-

fa) Euxhaumia -acanlis , Capfuli fubfesfili, FoIHscii

ta. Mtth. Musc. ewe.a. LinN. p. 33- T. i. f. 4- SchmU
Dtsfert. Weber. SpkU. 12S. Sphagnum acaule ma:

mum, Fol. in Centro Ciliaribus. Hall. Jt. Jift<^-'^'\

Helv. inchoat. T. III. N. 1725. T. 46. f. 3. OBP. D'^i^'

*49« f- 3. Alt. Stokh. 1764, i>. 29. T. 3. f. 6 - 12.
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nam en onder een anderen naam befchreef,

die in de eerfte opflag daar van een ver-

keerd denkbeeld geeft. Hy noemde het aZ-s

krgrootst ongefleeld Sphagmm% terwyl het een

uitermaate klein Mosplantje is, naauwlyks een

halve Vingerbreed hoog, maar het welke ook
een zeer groot Doosje heeft , met Haairach-

tige Blaadjes omcingeld In 't jaar 17Ö2 werdt
hec door den Heer Muller, in Deenemar-
ken, aan de kanten van oude Dammen gevon-
den en omftandig befchreeven. De Heer

ScHMiEöEL gaf een byzonder Vertoog

daar over' uit. Het is dan tegenwoordig al-

om bekend; hoewel in dcszelfs Gedake eenig

verfchil fchynt te zyn ; gelyk uit de Afbeel-

dingen blykt en van Halleu in 't brecdc

aangeweezen vyordt.

S 1» L A c II N u M. . Parafolmos.

Dit Geflagt onderfchcidt zig van de an-

dere Mosfen , door een Zonncfchernipje

,

^aar op hec Meelknopje geplaatst is, zynde

<^at Schermpje doorgaans gekleurd en naar het

overige zeer groot. Het heeft een afvallend

Huikje en een gefternd Hoofdje aan een Wyf-
jes - Plantje , van 't Maniielyke afgezonderd.

Hier van zyn de volgende Soorten in Europa

gevonden.

11. DiEL. XIV. Stuk.
(O Pa-
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tX. (O Parafolmos met een halfhhonde Zonne-
AiDEEL. Jcherm*

Hoofd-
STÜK. Parafolmos met een platte Schyfrondt

SplMh' Zonnefcherm.

Rood. De eerfte van de twee , in 't jaar 1695 in

^'^•^^^ Noorwegen ontdekt zynde door Richard
GedT' Wheler en aan Pet i ver medegedeeld,

.kreeg van deezen den miimvan Noorweegfch

hevallig BloSy wegens de fraaiheid, en Plu-
KEMET befchreef het als een kiein Goudkleu-

rig Haair - Mos , dat op 't boyenfte van den

Steel , by het Hoofdje , een Scfiild draagt.

Mor I soN noemde het Gekroond Noorweegfch

Mos en ToüRNEFORT betrok het tot de
Schiirftmosfen ; hetzelve Haairhïadig Lichen

heetende, die lang gelleeld is, mee een hoog-

rood Bekken (*}. De andere Kruidkundigen

van dien tyd helderden de kennis daar van

niet op , maar de vermaarde B u xba ü m , het-

zelve

CO Sptachuum Umbraculo Orbiculari hemispbaerico.

S^jl. Nat. Veg. XIII. Gen. 1191. Sp. i. Am, jtcad. II.

r- 272. T. 3. f; 2. Fl. Suec. 11. N. 963. Muscus Norve-

(2j Spkhmi

(•) Lichen C
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zelve in Siberië, daar het zeer gemeen is, ix,

waarneemende , befchreef het nader, tot dat

het in zyne verfchillende ftaaten van groeijing Hooïo,

oaauwkeurig afgebeeld en oraftandig voorge- p^^^
Iteld werdr door den fchranderea ü i l le n i u s/olms,

en ook .in Sweeden gevonden, in 't jaar 1748,

in handen van den Heer L 1 n n^us kwam,

onder wiens Voorzitting een Vertoog over dit

Plan tje , door den HeerM o N t i n , aan 'C Ueht

gegeven werdt.

Deeze Leerling van den Ridder , op des- P^CIT.

zelfs aanraaden , toe bevordering der Kruid-
^'

kunde , in 't volgende Jaar geheel Lapland

doorJa uiTende , hadc het geluk , van aldaar

een nieuwe Soort te ontdekken van dit Ge-

(lagt, welke het Zonnefchermpje in plaats van

bolrond plat , en niet rood maar geel heeft.

Van beide deeze raare Mosplantjes hadt do

vriendelyke Heer Thunberg , thans Leer-

aar der Kruidkunde te Upfal , onlangs dq

goedheid my te zenden, waar van ik het geele

hier in Fig. 6 ,
op Plaat CII , in afbeelding geef.

Dit verfchiit van het Roode weinig dan doordien

hetzelve, 't v^elk in 't eerft ook hilf 13olrond

is, e'ndelyk geheel p'at en geel wordt van

Kleur: terwyl het Meelknopje bruinrood is

en met Tandjes als ook met een Dekzeltje

voorzien. Beiden fchieten uit een Vezelig

Worteltje een Haairdun Sreelrje , dat onder

oor een gedeelte met Blaadjes is bekleed, die

C c 2 QyuX
IL DsEL. XIY. Stvs.
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Ato"?i 0fv3al zyn mee een Puntje, doorfchynende,

J'J clc onderrten kleinst» De Steeltjes bereiken

STUK. een half Duim , fomtyds veel minder langte.

Pjn-a/o!. f^ec Wyfje heeft den Steel geheel met Blaad-

jes bekleed en aan 'c end gekroond met eea

Sterretje van fpitfe Blaadjes.

. Dit Geele Parafol-Mos werdt door gedag,

ten Heer Montin eerft op rottige Boomen,

die in een Moeras lagen, en vervolgens oofe

aan de kunt van een Gcber-gte gevonden;

doch het Ichynt, zo wel als 't Roodejgantfch

niet gemeen te zyn.

111. (3) Parafolmos met een Fkfchachtig fiowp

xumAm. •
Eyroml Zonnefchermpjc.

If''^"
^ ^ P^irafolmos met een Fïefchachtig bjfit

j
Bolrcnd Zomefchermpje.

pTerach-
^^^^^ beiden komen op Veenige pliatfen in

g'^'^'''Sweeden, en ook elders voor, byzonderJyk

(3J Splachnum Umbraculo AnjpuIIace(

dcad. II. p. 280. Fl. Sitec. 1 1. N. 965.

^. f. 3. Musc. Capill. minor , Capit. gei

Capillaris minor ^^c. Pluk. -r,

16. f. 10. Rkich. /Vü/. Fra

C4) ^pUchnum Umbraculo

Am. A.ad. \ \. p. 252, Musc C
riforniibiis, tubulofis. Cent. II,
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het eerfte derzeiven; maar Linn^eüs merkt

aan, dat zy zeer weinig en naauwlyks meer ui,

dan de twee voorgaande verfchillen. liet stuk?"'"

Kopje is iiolronder in het laatfle en Bloedkleu Parafoi-

rig of donker rood , in het andere Tolachtiger

en geel van Kleur. Ook fchynt z\ n f-d. te

twyfelen , of het niet eene enkele \ ei fchei-

dcnhcid van zeker Fonteinmos en of dit gc-

hede Geflagt niet maar eene Natuurfpeelir.g

zy (*). Halleii betrekt dit Flefchachtige

tot hst Geflagt van Knopmos. VAtLLAWT
Doemc het Haairachdg Mos met dubbelde

Ploofdjes , om dac het Meelknopje boven het

Bolachtig gedeelte uitfteekt. Hy heeft het-

zelve in Beekjes 5 omftreeks Parys, waarge*

Domen.

(5) Parafolmos met een Klootrond Hoofdje, V.

(ö) Parafolmos met een zeer kort Steeltje en ricum.

Haairdraagemk Bladen.

Deeze
"

zig.

(') Anne Natura lufus totum hoe Genus? An hoe

Mnii Fontani mera varietas? Sy. Plant. II. 1572.

(5) SptachfiuM Receptaculo Globofo, Meth, Musc emeud.

LiNN. p. 33. T. I. f. I.

(6J Splaclmum Caulescens , Foliis Piliferis . Pedimcu-

lo brevisfimo Meth. Musc. eme.r.i, Ltnn. p. 53. Br\ urn

AmpoUaceiim Caps. & Fo!. lui-urtioribus, Dill. M»sc.

345- T. 44. f. 5 ?

Cc 3
IL Deel. XIV. Siuit.
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tX. Deeze beiden zyn, door dén jongen Heer
AtDEEL. LiNï^^us, in Lapland gevonden* Het eer-

Hoofd- fte groeide onder het Roode en Geele voofge*

Para/o!-
Dit onderfcheidt hy door een zeer lang

*ftos. Steeltje , ten minfte als een Vinger , hoewel

dat in 't Geele fomtyds langer valt , en een zeer

klein Doosje , dat groen is , van Klootronde

figuur; het andere, in tegendeel, hadt een

üitermaatc kort Steeltje* en het Hoofdje, dat

ook bultig was, zeer dun gehalsd t des men

het Ampul' achtig zou kunnen noemen met

Dillen 10 s , indien deszelfs Brymn 'ermc

de ftrookt. Waarom zyn Ed. dit door de by-

voeging van Caukscens onderfcheide , begryp

ik niet*

foLYTRicHüM. HaairmoSé

Deeze naam is , zo wel als die van 't

Voorgaande Geflagt , by de Ouden in ge-

bruik geweest , om een Haairig Mos te be-

tekenen. De onderfcheidende Kenmerken, by

LiNN^ns, zyn: een gedekzeld Meelknop'

je, op een zeer klein uitrteekzel zittende

en een ruig Huikje: terwyl het Wyfjes Plant-

je gefternd is op den top , als in 't voor-

gaande.

Van dit Haairmos komen de drie volgende

Soortea voor»

(I) Haair-
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(i) Haairmos met een eenvoudig Steeltje en een.

vierkantig Meelhnopje, ^ 1 1

1

Van dit gemeene Mos , overvloedig by ons \
op vogcige Heygronden en Mosachtfge plaat-

fen groeijende, zyn drie aanmerkelyk'e Ver-«'««<^.'

fcheidenheden, mooglyk veel afhangende van
^^"^

den Ouderdom en van den Grond. De eer»

fte, die de grootfte is, groeit op vogtige vet-

te plaacfen wel een Voet of anderhalf hoog;
zo dat men 'er in Sweeden , Engeland en

elders , wei Bezems van maakt om de Bak«

Ovens uit te veegen. Hier van wordt zy

Uuscus Scoparius , dat is Bezem - Mos , by
Lor EL getyteld. Dodon^üs noemtze

Muscus Capillnris y dat is Haairmos. Deeze,

gemeenlyk een Span of een Handbreed hoog

opfchietende , wordt by ons Ceel Vrouwen

Haair f Gulden Haair of Gulden Wederdood

,

geheten. Onder den naam van Verguld Ve-

O) Pohjtrichum Canie fimplici , AntherS parallelepide-

da. SifH. Nat. r»g. Xlll. Gen. 1192. Sp. x-^of^r. Belg,

283. Polytr. qiiadrangalare vuig. Yuccse foliis ferratis.

ÖiLL. Musc. 420. T. 54- f- 1. Polytr. Aureura majus.

C. B. Fin. 356. Muscus Juniperifolius &c. Vaill. Pr.r.

131. T. 23. f. 8. ^. Polytr. quadr. Juniperi foliis. &c.

niLL. Musc, 424. T. 54- f. 2. Vaill. uts. f. 6. Polytr.

Aureum medium. C. B- Fin. 356. Polytr. quadr. mi-

II. Desu XIV. Stuk
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Dus-Haair QAdiantum Aarewn) is zy inde
Avnuu Apotheeken bekend geweest en voor een Ge-

HooFD- neesmiddel gehouden , dat hedendaags geen

"'^
.

geloof vindt, 't Kan nogthans wel zyn,dac

vtosT
^'

zy 5 in Water afgetrokken , tot een Zweet-

middel verftrekke, gelyk Lemery wil. De

Franfche naam is Perce-mousfe, Sommigen

hebben het Afkookzel, als een uitmuntend

Middel , in Aamborftigheid , Zydewee en an-

dere Borstkwaalen, aangepreezen.

Pt-, CII. De Bladeren , die den Steel omtrent ten

^'S 7- haH-e bekleeden, gelyken meer of min naar

die van den Geneverboora. In de gemeen-

fte en grootfte zyn ze breeder en Zaagswy*

ze getand ; in de anderen fmaller en in de

laatfte Haairig. L i N n ^ u s merkt aan, dat

de eerfte en grootfte op modderige losfe

Gronden; de tweede op vogtige Bergagtige;

de derde op zeer drooge Zandige plaatfeo

gemeen zy. Deeze laatlle bereikt dikwils

naauwlyks een Duim hoogte en ziet roodach-

tig in de Zomer; gelyk de Haairachtige Sceel-

tjes , die 's Winters boven uitgroeijen ; de

Meelknopjes , rypzynde, Goudgeel, gelyk

ook het Loof door den Ouderdom wordt

,

waar van de naa n. Tot verklaaring van de

geftalte dient, in Ftg. 7, de Afbeelding van

de raiddelfoort.

(,) Haair-
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"•(2) Kaairmos met een zeer Takkigen Steel, en IX.

endeUngfe Bloemjleeltjes. Afdeel.

Hooio-

(3) Haairmos met een zeer Takkigen Steel, en"""^'

zydelingfe Bloemfteehjes, f^^^ri^

Weinig verfchillen deeze , waar van de''^ AJpifch.

cene op de hoogfte Gebergten van Switzerland 11

L

en Groot- Brittannie , de andere niet alleen

in Europa , maar ook op Jamaika, is waarge-

nomen. De Takkigheid onderfcbeidtze van

het Gemeene Haairmos, en zy hebben, bo-

vendien, de Meelknopjcs niet vierkant, maar

rondachtig , zo dat dczelven zig, in de laat-

Ite , als Kruikjes vertooncn. Dit hecit alleen-

lyk plaats, wanneer dezelven door Ouderdom

open gaan : voorheen zynze Ipits gelyk de an-

deren, en van boven geflooten. Dit Mos
alt andcrhalven of twee Duimen hoog. Het

Loof is gelyk in het ccrft befchreevene

Gemeene Haairmos of Gulden WcJcrdood.

Twee

(2) PotijlrkliMn Canie Ramofisfimo , Pedunculis ter-

miialibus. Sp. Ptaut. N. 2. Oed. Da», :t9(>. Polytr.

Alpiaum Ramofum. Dill. Musc. 417. T. 55, f. 4.

(3) Polytrichum Caule Ramofo, Pedanc. AxiÜaribus.

&p. Flam. N. 3 Suec. 870, 967. Dalib. Por. 315.

Polyti'. Ramofum &c. Dn.i.. Musc. 417. T. 55- f- 5.

Musc. Rnmofus ereftus , Calyptri Villos. Vaili,. Pau

131. T. .S. f. 13.

Cc 5
II. Dbul, XIV. Stuk.
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IX. Twee raare Soorten heeft de jonge Heer
AïDML- L I NNiE ü s by dit Geflagc gevoegd. De eene,

Hoofd- welke zyn Ed. Omwonden Haairmos noemt

,

^^Haair
^'^^ Eiland Bourbon afkomfcig , hadt de

tms. Jilaadjes Elsvormig en als om den Steel ge-

wonden. Zodanis; één , doch maar half zo

groot , hadc zyn Ed. ook van de Kaap der

Goede Hope. De andere , uit de Straat van

Magellaan, hadt de Bladen gefleufd, Kraak-

beenig-Zaagtandig. Beiden waren zyenkeld

gefcceld

M N I u M. Roosmos.

Wegens zekere Bladerige Roosjes ,
met

welken een gedeelte der Steeltjes in dit Ge-

flagt gekroond zyn , noem ik het Roosmos ;

hoewel 'er veele Soorten in komen , die van

anderen betrokken zyn tot de Gefternde Mos-

Icn: want Sternmos zou. hetzelve verwarren met

• de beide voorgaande Geflagten , wier VVyfjes-

Planten ook Sterretjes op den tqp hebben. Hier

heeft zulks Uikwils in een zelfde Plantje plaa"

terwyl andere Steeltjes gebuikte Meelknopjes

draagen op lange Haairdunne Draadjes. Dit

Mos zou men derhalve Eenhuizig kunnen noe-

inen , de twee voorgaanden , het Farafol- en

Haair-

C'J Polj^ichnm convolntum & Magellanicuffl.

Musc. me»d. p. T. I. f. 2 & 34.
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1

Haairmos naamelyk , Tweehuizlg : indien het vol- ]X.

ftrekt doorging, gelyk Ha li, er Hek: maar ^^^u'/'

wy zullen zien , dat 'er ook veele '1 wechui- Hüufd-

Eige onder zyn. Van het volgende Geflagt

onderfcheidt het zig door die Gefternde Roos-

jes , welken Linn^eus roemt, een naakt,

Poeijerig, afftandig Hoofdje. Een gedekzeld

Meelknopje, en glad of ongehaaird Huikje,

heeft het met bet Knopmos gemeen.

Dit Geflagt bevat by de twintig Soorten

,

als volgt»

(i) Roosmos met een eenvoudig Steeltje en l.

Eyromle Blaadjes. j^;^^

Veelal komt dit Mos in Velden, op vogtigCj.^j[''^^^["-j

plaatfen , in Sweeden, Engeland, Vrankryk,

als ook in Duitfchland , voor. De geleerde

ScH MIEDEL heeft het zeer orDftandig be-

fchreeven , en ten kcuriykfte afgebeeld. Het

heeft, in zyne Figuuren, door Vergrooting,

byna een half Voet hoogte , terwyl het na-

tuurlyk niet boven een Duim hoog valt. Hier

van komen Plantjes voor, die enkel Roosjes

draa-

(1) Mnium Caule fimplici , Foliis ovatis. Syfi. Nat.

reg. XTTX. Gen. 1193. Sp. i. Fl. Snee. c6S. Mnium

Serpilü foliis tenuibas pelluciHis. Dti-t. Musc. T, 31- f.

a. Bryum alternans- Hall. Hklv. 118. T. 4. f. 8- Mus-

SCHMIEDEL. Icon. PLiHt. T- 1 U.

li. DsKL. XIV. Stvb.



411 B E S C H II Y V 1 N G VA

draageii , beftaande uit zeer kleine famenge-
' hoopte Bladertjes , welke zig, met het bloo-

te Oog gezien , als Poeijer vertoonen. De

Kleur der Bladeren is groen , doch die der

Ste eltjes Roozerood , zo wel als der Meel-

knopjes.

(2) Roosmos Takkig Steeltje i Man-

7- Om dat de Tvoosjes op bet zelfde Plantje

groeijen als de Gebuikte Meelknopjes en

Draadjes , wordt deeze Soort Müimyvig ge-

heten : des zulks niet in alle Mtiia plaats

heeft; gelyk Ha ller zig verbeeldde. In de

voorgaande Soort , immers , komen zy op

byzondere Plantjes voort , zo wel als in de

volgende. Dit Manwyvige of Ecnhuizige

Roosmos komt by ons in de Duinen en in de

Kaarlemmer -Hout voor, groeijende op vog-

tige Gronden fomtyds wel twee Duimen hoog.

'c Is, in Europa, op ver naa, zo gemeen niet,

als het voorgaande.

O) JUnrum Caule R
N. 4. Gort. £f/g. II.

Vaill. F.r. ï. 29. fc (

ICH. Gtu. 108 T. 19. f. i

(3) Koos-

mum, :^p. Plant-

Musc. 2J0. T. 3'-

II. K.
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(3) Rooj-mos 'met een o^gerep;t Takkig Steel Tx.

ty2\ en Frouwelyke Steeltjes in de Mikjes.

HOOFD-

Minder Takkig is dit Roosmos , dan het

Moeiasfige , 't geen thans volgt ; hoewel het mLi',*

nicuemin Takkig genoemd kan worden,

bende zeer veele kleins Takjes en draagende

dus menigvuldige Poeijerige Hoofdjes. Het
viel grooter dan het naast voorgaande; doch

de Groeiplaats was met bekend. .

^4) Roosmos met een enkelden Sieel. die met ^ IV.
_ . . . ,

' FoHtanuftti
Kmetjes ts geboogen. Bronnig.

pis terctihi" Stelitis Dill. Uiis. 34«- T. 44 f. 2.

Miisciis Ciii>ilhiceus teiuiislimus. Vaill. P^r. 134. T.

24. f 10. Miiscüs trichodes. Mor. S. 15. T. 6 f. 8- Musc.

parvus Stellam. Plum. 215. T- 47. f. r,.

^(-5)
^/W«;«^Caule dichotomo , Fol. Snb.latis. ^i^.

gior. bifiirciuïs. Dill. Jllfsc T. 31. f. 3. Musc pal.

ereaus, Vaill. Put. ^5. T. 24- f. t. Wusc. Faluftris,

FlagelUs ercftis &c. Mok. S. 15. T. 6- f. 9. Mhscus

Stellaris, Buxb. Cent. 1. r>. 4?. T. 65. f. i - 4.

II. Desi. XIV. STü3^.
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Van deeze twee Mosjes, in Sweeden en el-

' djrs gevonden, is de eerfte voor de Laplan-

ders een aanwy^zin i; om Waterbronnen te

vinden in de Bo'sfchen , die Moerajfig zyn

;

'de andere groeit in Moerasfen van ons Werelds-

deel op verfchside plaatfen. Het onder-

fcheidt zig door zyne gegaffelde Takjes van

de andere » die dezelven eenvoudig en gc-

fternd heeft» g;ee'achtig van Kleur, met lang-

werpige t'ooWjes als die van 't V^enus-Haair,

volgens D ilenius, maar Buxbaum
heeft derge!yk Mos met groote ronde Bol-

letjes op Gou(!geele Steeltjes.

C6) Roosmos dat ongefleeklit ^ met een Hih

' kend Meelkmpje en een vierkantig omgs-

hoogen Huikje,

In lugtigc onvrugtbaare Bosfchen groeit dit

Mos in ons Wereldsdeel, volgens L i n us.

By ons komt het op oude vogtige Muuren en

Steenachtige dorre plaatfen , onder *t Geboora-
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te, ook in Duinen by 's Gravenhage voor, IX.

volgens den Heer de Gorter. De naam ''ii*'*

is daar van afkomftig, dat de drooge Draadjes Hoon>-

een VogcmeeCer uitleveren , zo de lüdder wil.
^^oj/woj

Zo men , naamelyk , een najten Vinger , langs

het Meeldraadje , waar onder naar 't midden

opvoert, zegt hy, dan buigt zig hetMeelknop-

je om, en dcnzelven van hetzelve ncderwaards

tot het midden ftrykendc , herflelt het zig. Die

Proef moet zeer moeijely kin 't werk te ftellen

zyn , in een zo klein Mosje. D i llenius,
die het KleinyerguldFroUwenhaair noGvaty merkt

aan, dat in droog Weer de Draadjes minder

omgeboogen of overendftaande zyn. Hy zegt,

dat het tropswyze groeit infBosfchen, Tuinen
,

aan Voetpaden , als ook op Muuren , oude

Boomen en rottig Hout; beminnende vooral

de afgebrande dorre Gronden. Dodon^us
ftelt het voor, als een tweede Soort van Gul-

den IVederdood , kleiner dan de eerfte. Som-

migen betrekken dit Mos onder dc; vyf Haair-

plaaten der Apotheeken (*}.

(7) Roosraos met een gegafeld Steeltje, Steel- ;VIT.

draagende Mikjes^een opjiaatid Meelknoj>je ^^p^'^'^

en gekielde Bladeiu '

ri

a D«au XIV. i
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delgeer heeft dc Leidlc Hovenier Meerburg

sTUE^*^°^
deeze Soort gevonden , volgens den Heer de

Gorter, in de Mey- Maand is zy öp de

Velden, by Upfal en elders in Sweeden, zeer

gemeen. Aan de paarfclie Draadjes is zy ken.

VTir. (8) Roosmos met opftaande Meelknopjes en

sfwceZ',. Draadachiige Dekzeltjes , zo lang als die

Borftelig. ZV7,

IX. (9) Roosmos met de Bladen door 't droegen

"""ÏS^ <^rngekrukL

Genoegzaam onderfcheidcn zig deeze, die

beideri Roos- 'of Stern-Mosjes zyn , door ce

gedaante. De eerfte heefc ,
oogfchynlyk ,

zeer dunne fpitfc Meelknopjes en paarfche

. Steel-

&c. Sp. Vlam. N- 6. Gort. Belg. \\. p. 285- ^0'"!"

Caps. erefttuscuia oWonga. F/. Smc. 896 , 973' I^fy""*

tenue Steliatnm Setis- purpurers. XXm.'l. Musc. 3SÓ. T.

49. f. 51- Wusc. trichodes parvus &c. Mor. S. iS- T.

6. f. 4, 16.

(8) f'^nium Antheris ereftis &c. Sp. Plant. N. ?•

Belg, 1 1. p 235. Fl. Snee. 1 1. N. 974. Bryum Stellare niti-

dum pallidum Caps. tenuisHmis. DilL. Musc. 381- T-

48. f. 44-

(9) Mnium Fol. arefaftione revolutis- Sp. Tlant. N.

8. Fl. Suec. U, N. 975. Bryuin Cirratum & Stellawm

,

ienuioribus folijs. Dill. Musf. 379. ï. 48. £.42. VAitt'
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Steeltje*. Deeze is op de Hooybergen en
ajJ,JJj.

eenige Wilgeboomen , by Noordwyk, door in!'

Meerbürgh gevonden. In S wecden j^roei- miK,°'°'

de zy op Paaien aan de Draaibrug te Upfal. RaosmS:

De andere , die zeer dunne gekrulde Blaadjes

heeft , komt in Bosfchen van Europa en aan

Haagen voor, zegt D i lleni us , die ann-

merkt, dat deeze omkrulling der Blaadjes door

't droogen ontftaat.

C 10 ) Roosmos met Eyronele gefpitfle door* X.

fckyttende Blaadjes y de Draadfes byna uit annTi"^

den Wortel en knikkende Meelknopjes,
""^^rig

(11) Roosmos met hangende Meelknopjes en XI.

gekromde Draadjes 5 een enkeld Stammet- vour-'

*

je i de Blaadjes rimv gerand* iaars,

\\ egens den bloeytyd in *t Voorjaar heeft

tleeze laatfte , die in '£ Haagfche en andere

fiosfchen onzes Lands op de Wortels der Ei-

ken

(10; Mmum Fol. ovat

''^«^ N. 9. F{. Suec II, 976. J

teolatum peKucidam , C
^ntc. 399. T. 50. f. 68.

Plant, N. 10. Gort. Belg, 11. p. aSs- Bryum Stel-

bare horniim Sylvarum &c. Dill. Mme. 40a. T <;r.f.

71- Musc. CapiUaceus major Siellatus. Vaill. Par. T.

»t. Dku XIV. St«k
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IX. leen groeit , deu bynaam. De eerfte komt op

^in!' vogdge Grcndcn in ofls VVereldsdeel, de an-

dere veelal in Bosfchen voor, doch verkiest

jRoosmos. aldaar ook vogtige plaatfen. Beiden hebben

zy knikkende Meelknopjes , die uitermaate

groot zyn in de laatfte.

XII. (12) Roosmos mi hangende Meelhiopjes en
flf„,«»K

Eyonde Borfteldraagende gehelde Bladen\

de Draadjes zeer /atig.

Dit Mosje , dat zeer klein maar wegens zy.

ne lange Draadjes cpmerkelyk is , worde voor

de kieiDÜe Soort van Gu/den Wederdood , by

fommigen , gehouden. Dewyl de Sterretjes

of Roosjes in 't zelve niet zeer blykbaar waren,

hadt oir/e Ridder het voorheen tot het vol-

gende Gefiagt betrokken. Het komt veel by

I^Iaggccjes op de Daken der Fluizen voor, zo

R A Y aanmerkt , of ook op Beijen en Zandige

Gronden , gelyk men het dus in Sweeden , als

ook in onze Provintiën, by Harderwyk, Haar-

lem en elders, aantreft.

^ ^

(li) Mnkm AtAh. pendiilis, Fol. Ovatis Setiferis &c.

Gort. Belg. 11. p. 285. Bryum Capiilare- Sp. Plant. V
i.SSfi. Wntdm Capïllare. 5;;. Plcmt. p. 1586. Mnium Ca-

Pillw. Fl, Suec. 11. N. 981. Bn-um Fol. Jatiuscnlis con-

f^pftis ^c. DiLi.. JUnsc. 3;,8- T. ?o. f. 67. Musnis Ca-

rill. major. Vai.l Jt'cuis. 134. T. 24. f. 6. Musr. Ca-

,.i'- 'r5s folio tongiore. M>»gn. h'orf. 13» T. 138. Musc

Auu iu; Ci^pillarisinhiinius, Capit. longo fubflavo. Bo««*

I.p 21.N.3S.
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C13) ^oosmos wet hangefide MeelkmpjeSi een ÏX.

on:gekromd Huikje en doorfchymnde Bladen. ^
lïf.

Hooï

(14 Roosmos met hangende Tolachtige MeeJ'"^x\\l

knopjes', een Draadachtig Stammetje-, de
^^^^^l

Frouwelyke Bloempjes Borfleldraagende, Raau\

XIV.
Deeze beiden komen in Sweeden en andere -^^^'^^^^^

deelen van Europa; de eerfte by ons veel in dg/
Bosfchen en aan de kanten van greppels, als

ook op de Muuren der Stad Leiden en elders

voor. De laatfte heeft den bynaam van de

Peerachtige figuur der Meelknopjes , welke,

gelyk in de andere Soort , nederhangcn , zyn-

de Goudgeel van Kleur.

(15) Koosmos met eenpluizig Huikje, XV

(13^ Mnium Anth. pendulis &c. Sp. Plant. N. 11.

Gort. Bel^. 286. Btynm Caps. pendulis &c. F[. Sr.fc.

93'. 979 Bryum pendulum hcwnum molle &c. Dill.

^:'sc. 401. T. 51. f. 70.

(14) Mnium Anth. pendulis turbinat5s Szt. Sp. Pijnt.

N. 12. FL Suec. 902, 980. Bryum trichodes Aureum,
Capit. Pyriform. nutantibus. DiuL. Muse. 391. T. 50.

f.60.

^Os) JUnitm Anth. CrJyptra vilIolB. Sp. Ptant. N. 13.

1^8- T. 55. f. 6. Musc. Cap. minor, Ca!yptr;l tomentoQ.

Vaiii. Par. 131. T. =6. f. 15. fi. Polytr. parv. Aloès

folio ferrato. Dill. fii»sc 429. T. 5?- f- 71- Vaill.

T. 29. f. II. M. Adtanti Aurei facie, humilis &g.

Dd 2 Büx*.
n. Dml. XIY. SrWK.



4ao Bbschryviho van

IX. Op vogtige Meygronden komtdeeze, vol-

^'iiT.*" getis den Ridder , in Europa voor. De Ge-

Hoofd- ftalte zwecHit veel naar die van 'c Haairmos en

Jioostnos
^^^^^ ^^'^^^ Huikjes , even als hetzelve.

' Daar zyn Verfcheidenheden van: verlchillende

de twee eerften , doordien de Blaadjes, naar

die van de Aloë gelykende, inde eerfteefFen,

in de andere Zaagtandig zyn. De laatfte heeft

de Hoofdjes dunner, de Draadjes langer, de

Blaadjes regeer, Vliezig, dun en doorfchynen-

de. Altemaal zyn het zeer kleine Eantjes

,

naauwlyks , met hunne Draadjes , een Duim

hoogte bereikende.

M^itm ^^^^ Roosmos met vergaarde Draadjes en uit-

Serpüii- gebreide doorfchynende Blaadjes.

bfadfg. ondergefchiktc Verfcheidenheden met

^Fi
bynaam vau Geftippeld^ Gefpitst, Kinderend

aggregatis, Folus patennuu* i--

14. Gort. Betg. 286. fi-

I Bryuni penduiiim Serpüli folio*

r.T. 26. f- 5-

• T. 53. f. 81

scus StelJaris Rofeus. C. B. P"*-

iLL. f. 76. Muscus Roseuspoly"

.T. a4.f.3. M.CH. 6V«. i08.T'



tn Gsgolfd Roosmos, zyn , zo LiNNiEUS jx.

aanmerkc , door de Autheuren als byzondere
Soorten befchreeven ; doch zyn Ed. , niet voor Hoofd-

derzelver vermenigvuldiging zynde, acht dat*™^'

zy allen tot deeze Soort kunnen t'huis gebragt

worden. De laatfte, evenwel, Cïi^ Veelkoppig

Roosmos , mee gegolfde Bladen van Vlalch-

kruid, door Vaillanï getyteld worde,

oordeelt de Heer Haller grootelyk's van

de anderen te verfchillen. De Blaadjes , zegt

hy, zyn geel; eenige Steeltjes kruipen , ande-

ren regten zig op, en breiden zig als een Roos-

fe uic. De Blaadjes , inderdaad, welke in de

cerften veel naar die van Wilde Thym of

Quendcl gelyken , gelyk uit de Afbeelding

van dit fraaije Mos , in onze Figuur R, op

Plaat CII, blykbaar is, zyn veel langer en

imaller in de laatfte, en komen meer met die

van Vlafchkruid overeen.

In onze Afbeelding ziet men, hoedeDraad-

jes tropswyze uit een Roosje van Bladeren

voortkomen ,
gelyk dit ruim zo blykbaar if

in die van Michelius, waar nevens een

ander Roosje gevo'cgd is , dat men Vrouwelyk

kan noemen , als geen Meeldraadjes hebbende

en in plaats van dien veelePypjes, door wel-

Iren mooglylf het Stuifmeel , dac deeze

Mosfen uit de Knopjes blaazen , ingeflurpt

wordt. Zulke Roosjes komen blykbaar voor,

tn Exemplaaren van dit Mos , welken de Heer

Dd3 Thun-
II. Deeu XIV. Stok.
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AeoESL
'J^ HUN BERG op het Gebergte bezuiden Ba-

111. tavia verzameld heeft. Hier uit Wykt , dat

sfuï"* men in Ooftindie Mosfcn heeft , die veel

Küosmos.mei de Europifchen overeenkomftig zyn.

LiNN^us merkt aan, dac dit Quenael*

bladige , iu Sweeden , aan Beekjes en op

vogtige Velden overal groeit : elders zegt

hy f in Europa komt het byna overal voor.

In ons Land is het zo gemeen niet. Het

Geflippclde vindt men te Katwyk, zo wel

als het Gefpitfle, dat ook veel voorkomt in 't

Haagfe Bofch : het Kinderende te Heerafe in

Overysfel : het Gegolfde op verfcheide plaat-

fen in de Weiden van Vriesland, zo de Heef

beGortee. heeft aangetekend.

XVII.^ (17} Rocsmos mei cJriojhe uhgehreide Eh-

triqut- J>3'->'' Lavcstvormige gekielde Bladen»

D^iekan-
Qp vogtige plaatfen komt zodanig Mos, in

verfchillcnde hoogte , voor ,
dewyl het ligt

afbreekt, zegt Dillekiüf. De Stcelen

lus &c. Vaii.1.. Tar. ,35. T. 24. f- 2- ^fy^"»

aintum bimum &c. DitL. Musc 405. T. ^i-i-ll*

i>al«ftre cüinpljcatum rubeas &c. Dat»
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zyn digt met Blaadjes , op drie ryën , be-

kleed , en hebben aan de Draadjes dikke han-

gende Meelknopjes. Mooglyk zou hier her ,

glanzige allergrootfte getande Rivier- Mos,
van Vaillant, omftreeks Parys vallende,

behooren kunnen. In Sweedcn vindt m -ii hcc

in de Veenige Moerasfen. De lvoo\ie.s of

Sterretjes komen, in 't zelfde Flantje, rpby-

zondere Takken voor. Hier kunni'n , als

Verfcheidenheden , nog twee andere Mosfjo,

van D I L L fi N .1 u s , t'huis gebragt worden , die

weezentlyk weinig daar van fchynen te ver-

Ichillcn.

(18) Rcosmos met tn'eezy:Ihc (jm?ule-;lk

Op vogtige plaatfen , zo wel in Swc:den
,

als in Engeland, groeit dit Mosje, dac uec-

zentlyk vejl naar hec Wedeidood gcly.'ct
,

kruipende langs den Grond. In onze Frovin-

ciëa fchynt het nog niet vvaargeuonicn te zyn.

( 19 ) Roosmos met tweez^difiz t-vccd^dige

Blaadjes.
,

fiS) Mniiirn Fol. diftlcliis integerrimis. Fl. S.

S8:. Lvlaiuni Trichooianis fiicie , Folialis iategc

Musc. 236. Tii. f. 5

O9; ^ïïniu.u fu'.. diftichis bifidis. Gn^T. /l^

SS7. Mn, Trichotnanis facie Fo!:uiis biildis. Di

Dd 4
M. Deel. XIV Siuk.
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TX. Dit aartig klein Mosje verfchilt van het

voorgaande zeer weinig, geevende ook,gelyk

Hoofd- hetzelve , kleine opftaande Steeltjes , uit dc

Raosmos. Mikjes der Bladen , die een Roosje draagen ,

dat fomtyds rood is en naar een Aardbefie ge*

lykt. Immers , dus hadt Hall ER. hetzelve

in Switzerland waargenomen.

XX. (20) Roosmos met tweezydige Blaadjes , de

Sung'J^? Finnen van onderen ge-oord.

Wegens de gelykenls naar zeker volgend

Geflagt van Mosplanten voert deeze den by

naam; gelyk ook Micheliüs een Jmiger<,

mamia daar van maakt, doch Dillemüs
heeftze geheten Alpifch paarfch Lichena/Inim

,

met ge-oorde en Lepelachtige Blaadjes. Naar

den Ouderdom en Groeiplaats is dit Mosje

,

dat met Bladen als van Wcderdood overcnd»

ftaande groeit, zeer verfchilleiide- Het kwam

niet alleen op de hoogde Bergen in Engeland,

maar ook elders op vogtige plaatfcn , eo te

Lei-

?37' T. 31. f. 6. Jungermannia Terreftris repens- M'^"*

6m. Terreftris repens. Mich. Gert. 8- T. 5 ^4- I""'

germ. FoU bidentads , in apice fragifera. Hau.' ^""^

inchoat. N. 1864.

(zoj M„ium Fol. diftichis , PInnis fubttis AurictifaW.

Gort. Betg \\. p. 287- FL Suec. 11. N. 984- Lichena-

ftrum Alp. parptirenm , Fol. Aur Prtx. M«sc.^79- 1'

69. f. I. Jungerm. Alpina paluftris purf. Cajnbrtca &c.

MlCH. Qen. 6. T. 5- 16,



Leiden op de Stads Muuren, aan den Hortu-

Janus Meer B uuGH voor, die het voorgaan-

de in de Haarlemmer Hout en 't Haagfe Bofch
heeft waargenomen, zo de Heer de Gorter
aantekent (*).

B R y ü M. Knopmos.

Dit Geflagt onderfcheidt zig van 't voor-

gaande , doordien het geen Roosjes , maar

het Meeldraadje uit een endelings Knopje

fpruitende heeft. Het is gedekzeld en heeft

bovendien een ongebaaird Huikje, even als 't

voorgaande , welks naam , zo virel als die van

het tegenwoordige, oudcyds in't Griekfch ge-

bruikt is , om zekere Mo&fen te betekenen.

De Soorten , wier getal hier meer dan der

tig is , heeft L i n n ^ u s in drie Rangen on-

derfcheiden, als volgt,

I. Met ongeftcelde Meelknopjes.

(l) Knopmos met ongefieelde Meelknopjes aan

V end en een zeer klein Buikje, Om

(O Men vindt dit Genagt th.ins verr>kt met verfcheide^

Soorten uit het volgende, wier endelingfe Roosjes waar-'"^

tium , Subidatum ^viridulum , Faludofum^ Trichodes , Cat -

O) Bryuot Antheris fesfilibiis terminalibas, Calyptri

Dd K

II. D««L. XIV. Sjvk,



42(5 B E S O 11 R' Y V I N G VAN

IX. Om dat dit Mos zyne Meelknopjes naauw-

^ïn!"" ^y-'^s vertoont , en die voor Zaadhuisjes plag-

Hooïi>- ten gehouden te verorden , had: de kundige

Knopms V A 1 L L A N T 'er den bynaam van Vrugteloos

aan gegeven, het is op Siccnen en Boomen

door gehed Europa , als ook in onze Neder-

landen, gemeen. De Meelknopjes aan deen-

den der Takjes in de Blaadj-s verborgen ,
zyn

rood van Kleur en fcecken met Puntjes uit.

11. (2) Knopmos met ongefieekk Meelkncfj'es dk

jlJiau-ml ^erfprcicl zyn, en de Huikjes gepcep of

GeftreêTt. cpwaardi Eaairig.

Deeze Soort komt, mcL haare Verfcheiden-

heden, in ons Wereldsdeel, alom, op Boomen,

Stee-

rrininn:!. S.jji. r.g, XITF. Gen. 1194. Sp. i- GorT.

Mtisc. 245. T- 32- f. 4,5. Muscus apocarpos hirtutus

<^)Ih,.^.: AiüiJs Aibiêsfiübiif'rpaifis &'C. Gort.

Belg. 287. Polytrichium Cal. üriata fiirfumve Fiiofa- F'»

Suec. 869, 987. Polytr. ]]rvi Ruralis facie, C^'ps. fes-

fiiibus.uiajus. DiLL. 430.T. 55. f. S-Muscaro-

5.6./?. ld. ilnd. T. 2-' t jo. Dili- Ï- 55- ^- 9'

DiLL. T. .-5. f. 10. a Pulvtr Capill. cmr-um. Dill. T.

5-;. f. II. V^iLi.. Fufis. 133. T. 2-, f. 9. Bryum Sctis

brevisfirBis Axiliaribus, Cuiyptris Cylhiintis viilofisümis.

Hall. Uttv.mthoat, llj. N.' i7r.>;.
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Sreenen, Rotfen en in Bosfchen, voor, zege ix.

L 1 NKMus. Ey ons groeit zy ook veel aan

Boomcn. Die , welke de Huikjes zeer ruig Kootd-

heeft, merkt Haller aan , komt in Swit-'j,^-,^"

zerland overvloedig voor op de Schors der

Boomen, Deeze zou eigentlyk aan de bepaa-

iing niet voldoen , en veeleer tot het Geflagt

van Haairmos behooren , indien zy eenig Uit-

ftcekzel onder het Meelknopjc had. Ook
verlchilt zy door de ongemeen korte Draad-

jes te veel daar van , en wordt wegens de gely-

ke gedaante hier t'huis gebragt.

n. Met gedeelde Meelknopjes , die over-

end ftaan.

(3) Knopmos met opjiaumh Kogcironde Bied-
Brtjum

(4) Knopmos met opftaanch Eyr nek Knopjes y^^^^^^^'

Ehvormig Huikje , oiigejïeclde Spruit-

jes en Eyomk ongsjpiijie Blaadjes.
„,f

(5} Knop-^Heerach.

O,) BrywH Anth. ereftis obovatis , CalyptrS fubulat^

icc Gort. Belg \l p. 288. Fl Saec, S90, 9S9. Br>'um

üeii)idifol. peüucidum, Caps. Pyriformibus. Dill. Musc.

345- T. 44. f. 6 Musc. Cuinlhiceus minimus &c. Vaill.
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i:C. (5) Kncpmos met een opftaand langwerpig
AtoEEL. ^i^iner Meelknopje , Huikjes ruim en

HoofD-

E^yuüf C<^) Knopmos w<r; opflaande Ehvormige Meel-

Exttnuo' knopjes en ongejieelde Spruitjes,

IV. Deeze vierderley Mosfen , allen wegens de

ft/jj*^"^"
figuur der Meelknopjes gebyaaamd , komeo

Eisvor- door geheel Europa voor. De Groeiplaats der

eerfle, tekent onze Ridder aan , op Aardige

Rotfen , die der tweede in Velden aan Dy-

ken; die der derde op Zandige plaatfen; der

vierde op Dykjes die wat yogtig zyn. De

Hoogleeraar de Gorter merkt op , dat het

Appelachtige in 'c Haagfche Bofch voorkomt,

in eenige Groepen: het Peerachtige aan Scha-

duwachtige Wallen, in fchraale Weiden en in

de Duinen by 's Hage : het Domperige in

den Enck by Harderwyk : het Elsvormige

,

cindelyk, op vogtige Zandgronden en onder

aan fommigc Boomftammen, Allen zyn het

Bel3. II. i'. 2b8. F^. -Sw/c. 891, 990. BryumCalyptra

Extiiiaorii fotma minus. Dicl. Musc. 349. T. 45- 8'

Vaill. Fur, 137. T. 26. I. Muscus C.apiUaris mini-

mus cucviüutus. Mags. Hort. 139. T. 82.

(63 Bnjum Anth. ereclis Subulatis &c. Gokt. Belg. II.

p. 2^8. Fl. Suec. 11. N. (jgi. Bryum Caps- longis fubnlatis-

Dtll. A/MJf. 350.T. 45. f. 10. Muscus Captllaris , Corniculis

longisfimis incurvis. Vaill. Puris. 133- T. 35. f. 8.



2eer kleine Mosplantjes, naauwlyks een half IX

op 't hoogde een Duim hoog , behalve het ^[n
eerfte , dat fomtyds wel anderhalf Duim be- "'^'^^

reikc, zo Dilleniüs aantekent.
"'''^

C?) Knopmos met byna opflaande Meelkmp- vn
jes en Haairige omgekromde Blaadjes, Rurale

(8) Knopmos met opflaande Meelknopjei ^^^^^^^

Haairige Blaadjes die byna regt zyn en Mur

tenvoudige Spruitjes, Plagmaakende.
^'

Zeer gemeen Mos is dit in ons Werelds-

deel, Het eerfte groeit , volgens L i n n .r: u s,

op de Daken der Boeren Huizen en op de

Stammen van Boomen : het andere op Steenen ,

Muuren , Daken en Dakpannen. Beiden ko-

men zy in ons Land, op de Rieten Daken en
oude Muuren , als ook tusfchen de Straatftee-

nea

(7) BrtfHm Anth. efeaiusculis &c. Gort. Belg. IL p.

p. 2?9. Fl, Suee. 900 , 992. Bryum Rur:iie Unguicula-

tutn &c DiLL. Muic. 352. T. 45. w. Muscus Ca/?il-

Jaris Teftomm &c. Vaill. Por. 133. T. aS. f. 3-

(S; Bryum Anth- ereftis, Fol. Piliferis reftiusculis &c.

Gort. Belg. II. p. 289. P^- Suet. 1 1. N. 993- Bryum

Tegulare humile Pilofum & incanum. Dut. Hlu^c. 355.

T. 45- f. 14. Muscus vuig. omnium vulgatisfimus non

villofus, Vaicl. Por, T33- T. 24. f. 14. Muscus CapU-

iaris minor, Cap. ereftis, Fol. in Pilum cksinentibus.

ld. ibid. f. 15. Bryum CauUcuUs brevisfimis &c. Halu
Htlu. inchoat. N. 1815* 1836.

II. Dait. XIV» Siun.
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IX. oen, voor. Ook vindt menze, dat zonderfhig

^^m!*" > Haarlemmer Duinen. Het laatfle,

ÏJTk^"*
inzonderheid , groeit by Plaggen of Plagget-

Kmpmos. 1^^* ^^'-^ ^^^^ behoort het Mergemeenfte Mos
van Vaillant, met Haairtjes en zonder

Haairtjes. Aan hunne dunne fpits gehuikte

Meelknopjes zyn zy kenbaar. De Draadjes,

van taamelyke langtc, komen uit zekere Ster-

retjes voort, welken Haller Roosjei

noemt.

(9) Knopraos met bynaopfraande Bleelkmpjes,

vergaarde Draadjes, eenzydige omgekrm-

de Blaadjes en hellende Steelen.

(10) Knopmos r,',et bypia opftamde Meelkmp'

jes^ omtrent eenzaame Draadjes, Lancet-

vormige, gekielde, gegafelde, uitgebreide,

Zaagtandige Blaadjes.

Vandeeze heeft het eene wegens de Bezem-

ach-

(9) Bryum AiitU. erectiusciilis , Peduiiculis aggregatis

&c. Gort. Belg, \\, p. 33^, ^uec^ 898, 995- Bryuni

reciinatum Fol. fakatis, Scoparum effigie. Dill. M^iS^-

357- T. 46. £. 16. Musc. Cai-ill. major. Vau.^- P^r.iii-

T. as- f. iz.

(10) Bryum Anth. ereaiuscuHs , Pedunc. fubfolitariis

&c Gort. Belg. IJ. p. 289- fl. Suec. 899, 996. Oed.

i>««. 477- Bryunj Phyllitidis folio rugofo acuto. Oiit^

Musc. 360. T. 46. f. 18. Musc. ereftus Linari» f«>lio>

major. Viili» /'«r. ,3a, T. a6. f. 17.

fcopariimu

Gegolfd.
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achtige gedaante, het andere wegens de rira- ix.

peli^hii.l dtT Bladen , die als gegolfd zyn,den Afdeel.

bynaam. Het eerfte groeit veel in Bosfchen, Hoofd-

op dc Wortels van verrotte Boomeo en op Hey-^^^*
velden : het andere komc ook in Bosfchen en

"^^

belommerde Velden , zo in ons Nederland als

elders , voor. Dit laatlle heeft de Bladen

breeder cn eenigermaate naar die van Vlafch-

kruid gelykende, zo Va illan t aantekent.

Beiden vallen zy veel grooter dan de voor-

gaanden en het ecrfte maakt eene aartige Ver
tooning , als blykt in Fig, 9, op onze Plaat
ClI, hiervoor.

( 11) Knopmos met hyna opflaande Meelknop- XL
jes, een Boogswyi DekziHje

, opftaanda ,Smum,
Schubswyze Bladen en Takkige Spruitjes, ^eegroeai

(12) Knopmos met opfiaande Bleelhiopjes , de xil.

Bladen Tongachtig, hyna fiomp , «/^g^-^^^i.

(13) Knop-

en) Brijum Anth. ere£Husculis , Operculo arcuato &c.

Gort. Belg, 11. p. 290. FA Suec. 1 1. N. 994 Brj um

albidam & glaucum fragile majus. Dsll. 3I:tsc. 362. T.

46. r. co. Musc. er. Capül. Vaill. T. 26. f. 13. Musc.

Saxatilis Ericoïdes. C B Pin. 262- Prodr. 151.

(laj Bry.im Anth. ercais , Fol. Lingulatis &c. Brynm

naiium, Larignis faüis albis. Dim.. M:isr. T. 46.

II. Dkil. XIV. Stuk.



(i3) Knopmos met J/jna opflaande Meelkmp*

jes; de Bladen Jpits, omgekruld; de Steekn

De Kleur onclerfcheidt voornaamelyk deeze

Mosfen ,die in geftalte weinig verfchillen. De

,
eerfte komt veel op bloüce JHeyvelden, de

laatfte in Moerasfen , zo by ons als elders,

voor. Het Witachtige Mos, met Bladen als

van den Lorkenboom , is op het Eiland Pro*

vidence , dat tot de Bahama's in de Wesu'n-

diën behoort , verzameld,

^

yiY, ( 14 ) Knopmos met opftaande wydmondi^e

"oage- Meelknopjes en gekielde iJla.kiu

XV. (^5) Knopmos met opflaande langwerpige

Meelkmpjes; Draadfes in de Bladermik}es\

Genu- de Spruitjes opwaards verdikkende.

'

X\^. (lö) Knopmos met opflaande Meelknopjes» een

Acicuia-
Speldachttg Dekzeltje en opgeregte byna

^^s,,eld- eenzydige Bladen, Dr'e

Os) Brijmn Anth. ereft Fol. recurvis acutis &c. GoRf.

Selg, U. p. 290. Fl. Snee. II. N. 997. Br. PaluftiepeUu-

cidum &c. Di.x Afusc. 364. T. 46. f. 23 & 24. Muscuï

Polytrichodes ehitior &c. Pluk. T. 44. f 7-

C14) BryioH rtndi ereftis Ore diiatatis, Fol. Carina-

tis, HuDs. ^i.gl. 309. Bryura tenue imbeibe &c. DiLU

M»sc. 382. T, 48. f. 46.

O5) Brijum Anth. ereftis oblongis . Pedunc Axillari-

l)us &c. DiLL. Musc. 383. T. 48, f. 47. Musc. CapiHaris

&c. BuxB.C.«/, II. „ O. T a.f. 0.
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Drie zeer kleine Mosfen , allen in Engeland ix.

gevonden , maaken deeze uit. Hec laatfte on-
derfcheidt zig door de Speldachtige puntjes , Hoofd-

die het aan de Dekzeltjes der Meelknopjes*^"'^

(17) Knopmos mei opflaande BTeelknopjes ,en XVrr,

Borfielige Bladen; de Draadjes bogtig. /lexuofZt.
Bogtig.'

(18) Knopmos met opftamde Meelknopjes en XVI ir.

Borfielige Bladen , over ééne zyde. mS/uZ"'
Zydig.

(19) Knopmos met opflaande Meelknopjes en j^^/,^
Borfielige ongedoornde Bladen , door fum.

drongen omgedraaid.
Krullig,

Aan

Tlant, N. 14, Brynm Mont. hemi-heterophyllum , Operc.

icutis. DiLL. Mtisc. 366. T. 46. f.25.

Brynm Anth ereftis , Fol. Setaceis Ped. flexuo-

<is. Sp. Plant. N. 15. Gort. Belg. 1 1. p. 290. F/, Sim,

Üusc. 373 T. 47- f- 33-

(18) Brifum Anth ereftis , Fol. Setaceis fecundis. Sp. ^
^W. N. 16. Gort. Belg. II. p. 290. Fl. Suec. 89 j, Jfl
999- Brvum heteromanum. Dill. Mtisc. 375. T. 47. f. -|H
3?. Musc. Capitlaceus &c. Vaii-l. Paris. 133 T. 27. f. ^
7. Oed. Dan. T. 479.

(19) Brtjum Anth. ereftis, Fol. Setaceis inermibus

&c. Sp. Plant. N. 17. F/. Suec. 897. «000. Br. Alp. -

Crin. crisporum fimile. Hall. Helv. 110. T. 4- f- =•

Srynm Cirratnm. Dill. -^/?wc. 377. T. 48. f. 40* l^^"-><^-

Helv. trichodes crispatus. Petiv, Caz. 159. T. 65 f. g.
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AfIÏel.
gedaante zyn decze drie te onder-

lu. fcheiden , waar van het eerfte in Bosfchen,

s-tvK.^°' ^^^^ tweede op Hey- Velden, het derde op

Knopms. hooge Gebergten , inzonderheid van Swit»

zcriand, groeit. Men vindt het Bogtig Knop-

mos in Vriesland j op 't Heereveen , in de

Wouden en elders; het Zydigekomt veel op

Heijen , onder Haagen , en ook wel op de

Scaramen en Takken van Boomen , in onze

Provincie voor. Het is op Boomftammen en

in holle Paden Van Switzerland gantfch niet

zeldzaam, zegt H aller. Het Jaatfte , Swit*

ferfch gebynaamd , naar gekruld Haair gcly

kende, vind ik thans by hem niet.

XX. Knopmos met opflaande ron^achtige-^

t^IncZ^ ; het Dekzeltje gefpits

htm'.

Knottig.
jn ft-hraalc Landen, en aan de kanten vatf

Gruppels, komt deeze Soort, by ods, oj

veele plaaifen voor, zegt de Gorter
Hasselqüist houdtze voor den Yfop>.

waar van in de levensbefchryving van Ko;.

ning Salomo wordt gefproken. De Week

knopjes vcrtoonen zig, als het Dekzeltje

(2q> E>,i:an Anth treftis fubictundis &c. Sf. raO^

N. 18. Gobt. Be'g. II. p. 290. /••;. Suec. 889»

Bryum ex^guiim . creberrimis Caps. rufis. PU-t. ^
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af is , zeer geküot of knottig , waar van de
^J^-^^

bynaam. m
HoofD-

(21) Knopmos met opflaande Meelkmpjes y*"^"^^

die Eyond zyn\ de Bladen Lancetvormig B,Tfmt

geJjHtst , Schubbig uitgebreid.
Bl'y-*'*

groen.

Een bly- of hoog -groene Kleur heeft dit

Mosje i dat allerkleinst Haairmos met langer

fmaller Blaadjes , van Vaillant getyteld

is. De Knopjes zyn geelachtig en gehaaird*

Het komt in de Koornlanden, buiten Harder-

wyk, voor.

(22) Knopmos met opflaaude rondachtige XXTT.

Mcelkmpjes in de Mikjss en Ehvormige
]\foerig.'*

affiandige Blaadjes.

(53) Knopmos dat o»geJIee/d ii , met Borftelige xxnr.
Bladen; de Meelknopjes zeerftomp en gaa- j.^^^'*^'*'^^"

pende. Dee- tAoctis*

««^c. 387. T. 49- f- 53.
*

„Ee 2
n. Dkbu XIV. Stok.
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IX. Deeze beminnen Moerasfen en Moerige vog«

ArDEiii..tjge piaatfen in ons VVereUsdeeK Aan de

HooïD- Paaien van de Draaibrug te Upfal is het laat»

^Kf-o^inos
f^e,uitermaate kleine, waargenomen. Het eer-

'

fte fchynt een zelfde te zyn met het Zomer-

fche^ des ik dat heb uitgelaten.

XXIV. (24) Knopmos met opBaande Meelkiiopjes ^het

Brijiim Stüvimctje hyia regt , korte rrugtkare

^Zydtak- Zydtahjes hebbende.

XXV, (25) Knopmos met opftaande Meelkmpjes\dt

'^erncüa- Drac-.djes door V droogen getrapt; Haairi*

iekranst, ' gs BZaadjes en getopte Stammetjes.

XXyr. 06) Knopmos met bynti opjlaande Mcelhiop-

Uiinlis. /^^ ï ^^'^ ^^"ê^ Draadjes , Borjielige 5/>

dtn cn ougejieeïde Stammetjes,

Van deeze drie is het eerfte een Wo
Mos, voorkomende op Rotfen , Steenen en'.
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Zandige plaatfen , byzonderlyk in Lapland ;

alwaar veele Rotfen 'er zodanig mede be-

kleed zyn , dat men 'er zagtelyk op zitten

kan. In ons Land vindt roen het op donkere A'twpms.

belommerde plaatfen, ook op lley%eldcn , in

de Duinen , en aan Dykjes. Die Mos heeft

eene aanmerkelyke hoogte , maar de beide

anderen zyn wederom zeer klein, en het laat-

fte, mooglyk door Celsi s , Hopgleeraar

te Upfal , aldaar gevonden heeft zeer lang-

werpige Meelkoopjes.

(ar) Knopmos methynaopfiair::k Medhwpj.s, XXVII.

dJe het Mondje Ilaamg zo:uLr TUngh^bb^n tIuiSs.
CU het Draadje zeer lanp;, Hauing.

(-28) Knopmos met fcheevc Meelknojjes ; XXVTU.

Blaadjes op ryfrfén Schubbig omgeh omd \ rof^mT

de Steel met eem Roefiige JVolUgheidbc' Rappig.

kleed.

Het laatrte van deeze twee Mosfen , van het

Rappige Takmos zeer verfchillende, komt ia

open Motrasfcn der Noordclyke deelen van
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IX. Europa voor. Het is door Bïtxbaüm zeer wd
In. afgebeeld en befchrceven.

HOOÏD-
STOK.

jjj^ j^^^ knikkende Meelknopjes.

XXIX. (2ij) Knopmos met hangeiule Meeibwpjes i d&

j^fgeüZ Stammetjes Rolrond^ Schubbig gebladerd

Dit Verzilverde Mos is , zo Linn^üs aan-

merkt , op Daken , Muuren en Rotfen , in

Europa , gemeen, liy ons groeit het meeft

op Steenen, en wordt derhalve Z^achtig Steen-

mofch. geheten , zo de Heer de Gorter
aantekent. De Stammetjes of Spruitjes, waar

van verfcheidene uit één Worteltje voortko-

men , gelykcn veel naar de Katjes van fom-

mige Büomen. Voorts heeft dit Mosje de

gedaante van Zilver - ISIoor.

XXX. (50) Knopmos met de Medknnpjcs rondach-

Gekus-

mofus Argenteus Kricse folio. Vaii.i.. Par. 134* ^'

f. 3- HAI.L. HeL: .nchoaU I 11. p. 47- N.

C^d) Brijum Aiith. fabrotundis , Pcd. reflexis &c. -^^^

flant. N. 28. Gort. Be!g. II. p. 293. ft. Suec. 904)

1009. Br, orbic»Iarepulvinatum,hirfutiecanescens,Caps.

iminerfis. Dill, Musc. 395. T. 50. f. 65. Vaili.. P'^-
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tig, de Draadjes omgeboogen, ds Blaad-

jes Haiiirdraagende,

(31) Knopmos met hangende MeeJknopjes'^ de

Bladen Lancetvormig » BorJleUg gsjpltst

en zeer lange Bleelkmpjes.

Deezc beiden , die kleine Plaggefjes maa-

ken , weli<e veel naar Kuslentjcs rclyken ,

groeijen op Dakpannen, Muuren, Steeneu ,

zo in andere deelen van Europa als in onze

Provintiën. Ook komen zy , op vögtjge Heyi

gronden , in onze Duinen voor. Beiden zyn-

ze, door zekere fyne Haairrjes , ook eeni-

germaate als verzilverd, en het laatfte, in-

zonderheid, heefc paarfche Draadjes jfomty vis

bont, de onderlle helft roodachtig, de bo-

venfte uit den geelen groen.

(3a) Knopmos met hangende hy»a Kogelron-

de Meelknopjes en jpitfe Blaadjes over-

hoeks,

(33)

CsO Brifniit Anth. pendi^lis , Fol. Lanceolatis &c.

Si>. Plant. N. =9 Gort. Bc'g. II p. 292. FU S^uc. 905 ,

Musc. ig6. t/so. f. 66. \Jmi.u Pat. \il.T.zc):i.-i-
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HooTO-

Knopmos met een knikkend langwerpig

Meelknopje , Elsvotml^e Blaadjes

' eenvoudig Stammetje ^ dat ih

XXXIII -ÖW;

duplex.

Dubb(

(34) Knopmos met knikkende 3Icslknopjei

dubbelde Draadjes^

Het eerfle van deeze drie , wegens de

Kleur der Draadjes Vleefchkleuriggebynaarad,

is op vogcige plaatfen in Sweeden, als ook

elders in Europa , gevonden : het tweede in

Engeland; het derde, dat aldaar op Muuren

en Haagen in Tuinen groeit , heeft de Hor*

tulanus Meerburgh op fommige Muuren te

Voorfchoten waargenomen- L i n n ^ u s hadt

dit laatfte niet aangetekend.

(35) Knopmos wet een hangend langwerpig

Meelknopje ; Eyonde gefpitfte ,
gekieldi

Binden en Takklge Stammetp^ die in

Mikjes Draadjes hebben,

(36) Knop-

(33) Bryum Anth. nutiinte oblouga , Fol. Subnlatis

&c, HüDs. Angl. 309.

(34) Bryum Anth. nutantibus. Peiuuc gcminis.

Br. parvum Surcuüs ec Setis geminatis. Dxi-t.

385- T. ^9. f. 50. Gort. Belg. 1 1. p. 392- N. 898-

(35:) Brijum Anth. renduia obloiigS. Fol. ovatis acu-

minatis Carinatis. Huds. Angl. 414. Bryum Hypnoides

rendulum Sericeum , Comi iafigni atro - rubCöte. \>i^

394. T, 50. f. 64.
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C36) Koopmos vjci knikkende ATeelkmpjes ix.
die langwerpig zyii , en hoog groene Afdeel.

Blaadjes, Hoofd-

ten omegiQ .Alpifch van Lit^NiEus gctyteld.

5) Alpifch is dit fraaije Mos (hadc die Au-

}j theur daar van gezegd) j 'cwelk ik by zc-

j, ker verwoeft Kafteel, niet ver van Llanber-

j) ris , op Rotfen dunnetjes met Aarde be-

„ dekt, heb gevonden." De donkerroouheid

der Draadjes geeft 'er een fierlykc vertoo-

ning aan. ik geef, om dergclyke reden, den

bynaam van Eilands aan een Mo-je , 't welk

den Heer de Gorter op 't Eiland van Ba-
siLius , te Petersburg, aan de Wortels van

Boomen, zeer overvloedig was voorgekomen:

niettegcnflaande het in Engeland op vog-

tige plaatfen en Gebergten waargenomen is.

Van dergelyke Mosfcn vind ik ook by den

Heer N. L. Bu>mannus , onder de Ooflin-

fse; BrijufH Anth. nu(antibus ,Capitulis oblongis , Fol.

viridisfimis. Mihu Bryum Trichodes late virens , Capit.

cermiis oblongis. Dill. Musc, 391. T. 50. f. 61. Miisc.

tricli. Font. minor, Fol. Capill. viridisfimis. Raj. Sijti,

IL p. 32 fioRT. higi. p. 171.

C*) Alpinns eft hic Mnscus fpeciofus. Dill. ut-

Ee 5
n. Dot. XIV. stüK
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IX. difche Planten , geen gewag. De fchrandere

ArbEfit. Heer Thunberg, nietcemin, heefc boven

HooïD- op het Gebergte , bezuiden Batavia , een Mos
of Bryiim gevonden , waar van ik giarn de

.Afbeelding zou hebben medegedeeld, indien

het my, wegens 't ontbreeken der Draadjes

en Meelknopjes , niet onmooglyk ware ge-

weeft, hetzelve tot een Soort te brengen (*;.

In 'c zelfde geval , misfchien , bevondt zig

FoRSKAöHL, Egypte en Virabie doorkrui-

fende , die wel gewag maakt , dac men 'er

Mniunt en Bryum vindt : vyelke Mosfen de A-

rabieren Hakob , Tolbob of Roba noemden

;

doch aan dezelven geen Soortelyke faenaa-

ming geeft, Denkelyk zal hy de Vrugtmaa-

kende deelen daar van niet hebben waargeLO-

men. Ik gaa m over tot het Geflagt van

H Y p N ü M. Takmos.

Veelal Takkiger valt dit Mos dan de voor-

gaanden, en geeft een zydelings Draadje uit,

dat aan zyn Voet omringd is met een Schub-

big of Haairig Kransje; hebbende voorts de

Meel-

es) Mooglyk is dit het Bnjum Dendroides, waarvan
«3e jonge Heer Linn>eus thans de Afbeelding en

zeer omftandige befchryving heeft medegedeeld: ^"^^

Musc, ,m,»d. p. 34. T. I. f 2. Zyo F.d- tekent aan,

'aat het een Kos is van cea Handbreed hoogte.
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Mcelkiiopjes gcdekzeld en een Haairloos IX.

Huikje, even als de vooTgaanden. ^^nC^
In dit Geflagc zyn over de veertig Soorten^^»*^^""

begreepen , welken onze Ridder in zqven
Knójiinas.

liangen onderfcheiden beeft , als volgt.

I. Met gevind Loof.

(i ) Takmos met geheel eenvoudig Loof , de
jj^^^^^^

Blaadjes Elsvormig uitgebreid; de Draad- sptm/or-'

jes uit den Wortel. oJkatach^
tig.

Een zeer byzop.der en aarcig Mos is dit Ja-

maikafche, aldaar door Sloane gevonden ,

't welk veel naar het Bezem -Mos, voorheen

befchreeven , gelykt. Het geeft ,
naamelyk

,

uit den Wortel enkele Steekjes , die met Bla-

dertjes gevind zyn, ter hoogte van het mid.

delflag Vergulde Haairmos of Wederdood.
De Draadjes , ondertusfchen , die de Meel-

Jfnopjes draagen , komen uit den Wortel

»

tusfchen de Bladfteelen , voort , en overtref-

fen dezelven weinig in hoogte.

(2) Tak.

(i) Hifpmm Frondê fi.npUcisfima . Foliolls patentlbns

Subulads , Pedunc. Radicalibus. Syji. Nat. Veg. XIll.

Gen. 1195. Sp. I. Hypn. er. non Rtunofura, Spin. Ha-

k:um iemulum. Dill. Mus^. 333- T. 43- i- 68- Adian-

t"m f. Polytr. Aurei>m medium &c. Sloane. ^am. i2.

^l?. 1. r- 68. ï. ^5- f- 4.

n. Dkeu XiV. Stük.
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TX. C^) Takmos tnct gelteeleemoudlg gevindLoof

^

/Topt. ^at Lancetvormig isja/tn den Foct Draad'

F-coïD- draagemk.

ly"' C3) Takmos met gcvini eenvoudig Loof\ ds

Vi.mcu urdithbdd\ aan den Foct Dtand-

ïaxis- drcicigende.

Ui. Grootelyks verfchillcn deczc niet , die uit

B^'icula-
Wortel Vederachtige- Bladen uitgeeven ,

Tundig. welke zig Roosachtig uitbreiden, en uit hcc

midden Draadjes fchieten met knikkende

Meelknopjes, veel gelykende naar die van 'c

liaairmos of Verguld Vcnus -Ilaair. 'c Is een

klein Mosje , by ons tusfchen het Gras, op

veele plaatfen, cn elders daar het vogtig is,

groeijende. In Swecden komt het in lomme-

rige Bosrchen
, by Uplul, voor,

(4) Tak-

(2) Hijpmm Frond. fimi-licisHma . Pinnata ,
Lauceo-

lata, Bafi Pedunciilucru. Gükt, Bel^. 11. v- ^9^'

JSuec. 11. N. 1013. Ofin Dau, 473. f. 2. Hyi n. Fol. I'inü*

condg, Lincaribus. R. Lugdl,. 504. Hyim. Taxiluime mi-

pus Bafi Capfuiifei:?. Dill. AJhsc. 26.V T. 34-

Mufc. Penniuus, C^i-It. Adijinti. Vaill. P^'r. 1^6. T. 34-

denticul. Piiinatum , Pin.i- rccurvis. Dill.

266. T. 34. f. 5. M. Penn dcnticuUtus n.inor. Vau-l. Par.

337. T. 29. f. 8. M. Penn. Capit. Adi-^au ÖIük. S. 15-

X. 6. f. 3^



(4) Takmos r.iet zeer eenvoudig gevind Lan-

cetvormig Loof, dat aan de tippen Draad-

(5^ Takmos met gevind Takkig Loof, aan J^^i/p»»"^

de tippen Draaddraagende, Knop-*
mosfig.

r6) Takmos met gevind Takkig Loof, dat
^dchi^

orerend flaat , in V midden Draaddraa des.

yi.

Naar de gelykenis , welke deeze Mosfen
^fj""'"''

met het Knopmos , Sleepruim of Venus-Haair venus-

hebben, zynze dus gebynaamd. Het middel-^^^'^'

fte was door Di lle ni us onder Mosfen,
uit Patagonie overgebragt , dus gevonden.

Dit hadt maar zeer korte Draadjes. De twee

gwum. DiLL. Mhsc. 262". T. 34. f. I. Muscus ]

choides. VaiuL. Par, 136. T. 24. 13. Musc. Te
minimus. Buxb. Cent. I. p. 44. T. 64. f. 3- Hall.

imhoat. 1 1 1. p. 36.

(5) Ihjfmum Fronde Piniiati Ramofi , Apice F

Hypn. Pinn. Acacia Setis brevisfimis. Dili.. Mu,

X. 34- f. 4-

C6) Hypnw» Fronde Pmn. Ram. erecia &c.

^'''5. 11. i'. 293. Stokh. 1769. p. 284. Hypn.

ïorme puluftre Ram. majus & ereftutn. Dill. Mu*

T. 34. f. 3. Musc. Taxifortnis KAmofus. Yaill. P

il. Dbbi. XIV. SroK,
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IX. anderen zyn in ons Wereldsdeel t'huis. Het

'"'^Tu!'" eerde is een zeer klein Mosje ; het laatfte valt

HooïD- groorer en gelykt , volgens Dilleniüs,

Takmos,^^^^ Taxis ; ZO dat ik de overeenkomt van

hetzelve, 'in gedaante, met hst Venus-Haair,

niet kan vinden. Veeleer zou ik 'er een Va-

renachtige geftalte aan tocfchryven met Bux-

BAüM, of noemen het Taxisbladig, Takkig

Mos , met Vaillant. Deeze beiden zyn in

't Haagfche Bofch gevonden: het laatfte komt

op Steenen in Bosfchen van Sweeden voor.

V 1 1. (7) Takmos met gevind Takkig Loof; de

e^fZZ Blaadjes. Schubbige fpits ,
geplooid , fa-

turn. mengedrukt,
Platach-

*'%'1H. C8) Takmos met gevind Takkig Loof;

Ormthopo' Blaadjes zeer iiitgehreid ^ Eyrond, gekield

^

"
Vogel- gefpitst,

rootig.

IX. (9) Takmos met gevind Takkig leggend Loof

lend. C?) rrypn»»' Frond. PinnatS Ramod &c. GoBT.-ff''^

JI. p. 293, Fl, Snee. II. N. loii;. Hypn. Pennnt. com*

jiresfum & fplendens. Dill. ^^usc. 268. T. 34 ^' 1'

MuscHs Trichomanoides. Vaill. Tar. 139. T. 23- 4-

(8) ih}v>mm Frond. Pinn. Ramofi , Fol. patentisfimis

&c. Hyptu Pennatum Ortiirhopodii Pmniilis pel'""^'*'

Dill. Musc. 270. T. 34- f- 9-

(9J ilypnum Frond. Pinn. Ram. procumbetis &c. Hüds.

-^«ff/. Hypnum dentic. Pinnatum, Pinniilis fitnpl«"buS

rpaioribus. Dill. Mhsc. 26-, T- 34- f. 6.
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en fpitfe Blaadjes , in 't midden Braad' yü.

draagende, Aïdeïl.

HOOFD-
Wcinig verfchillen , van eikander, in ge- stuk.

ftalte deeze Mosjes; waar van, het gene den
'^^^''^^

bynaam van Vbgelpostig voert , uit Patagonie

was overgekomen. Het Platachtige is in de

Duinen by Hillegom en Noordwyk waarge-

Domen. Het laatfte komt op donkere plaatfen

in Bosfchen voor, zo Dillenios aante-

kent.

II. Met verfpreide Spruitjes.

(fo) Takmo3 met Takkige Spruitjes^ hyna >x.

gevind Loof cn geftippelde Blaadjes.
/«Sr""*

Glinfte-

(:i) Takmos met verfpreide hyna regtopftaan- rcnd.

de Spruitjes ; de Blaadjes over ééne zyde ,
j^^^J*^

omgekromd, rimpelig aan den Voet» éerira-

.

(12) Takmos met Takkige Spruitjes y hyna xm^^

(10) H^pnum Snrcalis Ramofis, Frond. fubpinnatis

&c. Sp. Ftiint. N. 9. Hypn, Penn. Aq. lucens , \ong\s

Oi) Hypnum Surc. vagis ereöiusculis &c. Sp. Plant.

N, 43. Mant. 131. Hypra. lutescens crispum Lycopodiii

facie. DiLL. Musc. 289. T. 37. f. 24»

(12) Hypnum Surc. Rtunofis , Frond. fubpinnatis &c.

Sp. Plant. N. 10. Hypnum Penn. undulutum, Lycopa-

^ii adinftar iparfum. hxux.. Mm.. Q71. T. 36. f. n.

ÏI. DiïE. XIV. St«m.
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IX. gevind Loof en gegolfde famefigevouwen

^"UL* Biadcn.
HOOFD-

^'^XTII. ^^3^ Takmos met Takkige Spruitjes ^ hyna

Ewmm gevind Loof en gegolfde platte Bladen,

luuihg»
deeze vier Europifche komt het eerfte

op Moerasfige plaatfen voor: het tweede zou

in Hesfenland en Halland groeijen: het derde

in Engeland, Ierland en Switzerland: het vier-

de, eindelyk', op Steenige plaatfen. Dit laat-

fle zou 5 volgens B o e r h a a ve , in onze

Provinciën ook t'huis zyn. Het heeft veel kor-

ter Draadjes dan het Gegolfde, 't wrelk 'eran«

derszins zeer naar gelykt, en platachtige Tak-

jes, de Blaadjes op de Oppervlakte gekruld,

^.^y^ (^4) Takmos met verfpreide omgekromde Tak-

Trique. ken; de Bladen Eyrond omgekromd en uit-

'üriekan- gchreld.

tig-

XV. (15) Takmos met verfpreide ^ hyna kruipends
^Ruiabu.

•'^

Schraa-
rerig. Hypnum Surc Ram. Frond. fubpinnatis , Fol.

undulaüs ].!anis. Sp. Plant. N. 1 1 . Hypa. Feunat. un-

dulatum crispum &c. Dill. Masc 273. T- 36. f-

Musc. Squamorus Linariae foüo, crispus , Capit. recor-

vis. ToüRNF. ln]l. 554. BoERH. Lus^db. \. p. 20. N. M'

Gort. Belg. 11. p. 293.

(14) Hypyitm Ramis vagis recurvis &c. Gobt. Btig,

II. p. 390. F/. Ftiec. 11. p. 881, loió. Hypn. vuig- tri-

angnlum maximnm & paUidum. Dul. Musc. 293. T- 1%*

f. 28. Vaill. T. z8. f. 9.

O 5) Hijpmm Ram. vagis fubreiemibus &c. Gort-
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Tal- 1'en', de Bladen Eyrond t ge/piist en

fihnbbig.

Deeze in Velden , Bosfchen en Haagen ,*
^jakmos

van ons Wereldsdeel voorkomende
,
groeijen

"

by ons in Weiden en met Onkruid begroeide

Tuinen , tusfchen 'c Gras. Het eerfte heeft

zyn naam van de driekantigheid der Bladerigc

Steeltjes , het andere van de figuur der Meel-

knopjes; zo- dat dezelven , met de Draadjes,

als een Schraap- Yzer , v/aar mede de Oyea
uitgehaald wordt,

nr. Met gevederde Spruitjes-

(16) 1'akmos 7m gevederde Spruitjes ^ afdan» xvi.
dige Takjes en gefchubde kromme fp'^^fi pf^l^^l"!^
Blaadjes over ééne zyde. V&rèT-

achtig.

(17) Tftkmos'w^f Kinderende Spruitjes die xvjl.

plat gevind zyn, en vergaarde Draadje^.

iroides RiUabuü fruftu.

(17) Surc.

11. Dji»i.vX1Y. Stuk.
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Cl 8) Takmos met de Spruitjes bym Kinderend

plat gevind i
gepunt , en vergaarde Draad-

jes.

(19) Takmos met plat gevinde niet afgefchei-

den Spruitjes en vergaarde Draadjes.

(20) Takmos met eenigemiaate gevinde leg-

gende Spruitjes , üfjlandige Takjes ,
£31-

ronde Blaadjes en knikkende Meelknopjes»-

• Deeze vyfderley Mosfen komen veel met

malkander overeen. Zy hebben eene /'^«ff-

achtige geftake , waar van de eerfle Soort den

Filicinum

Filicinus major. Nor. S. 15. T. 5. f. a. Tournf. Inft.

T. 3=6. f. C. Vaill. ."«r.T. ,5. f.i.

OSJ H^pftum Surc. fubproiiferis ,
plano -PinnatJS,

cuspidatis ; Pedunc aggregatis. ^>;. Ptant. N. 16- F^'

Suec. II. N. IC19. Hypn. Filicinum, Tamarisd folüs

minimis non fplendentibus. Dill. Musc. 546 T. 83-

(.19^ Biffmum Smc. plano - pfnnatis continu atis ,
Pe-

dunc. aggregatis. Sp. Plant. N. 17. Gort Belg. H. P'

295. Ft. Lapp. Hypn. Filicinum Tam. fol minon-

bus non fplend. Dill. Muec, 276. T- 35- H-
Filicinus majoi-. Büxb. Cent, [h p. 2. T- i- f- 2 &

3. T. 2. i. I. VaiLL. T. 18 f. I & T. 29. f- I;

Oo) //,.;.^«;;, gurc. fub,inn.tis decumbentibus &c.

Gort. Belg. Fl. Sufc. &c. Hyjni repens ^"^'''^"^^

378. T. 35. f. I5 Musc. ten-'miuor^fol. crispis. B^%^'

Cmt. 37. T. 63. f. 3. .
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bynaam draogt by Linn^eus; doch Dil- IX.

L E N I u s heer:ze allen Varenachtig ge- '^"f*''?

noemd. De derde Soorc is teerder dan de^^o°"°

anderen en fyuer van Loof , vallende zo j-^mou
wel in Amerika als in de Noordelyke dee-

len van Europa. De vierde is zeer gemeen
en de vyfde komt , by ons , in veele Bos-

fchen onder oude Heggen en op oud Houc

voor. Zy is gemakkelyker te kennen, dan door

de befchryving of bepaaling te onderfcl?eiden.

Dus is de eerfte Soorc ook gemakkelykft aaa

de gedaante kenbaar , en aan haar krullencf

Loof.

(21) Takmos met gevinde Spruitjes ; de Tak-, XXT.'

^es digt by één , met omgckromde tippen, c!*iE"c%

Om dat de Takjes eindigen als een Veder- kuS.^^

pluim der ouderwetfchc Helmetten , heeft

deeze Soort den bynaam. Zy is in Europa en

in Penfylvanie aan de Wortels der Denneboo»

men gevonden. Boerhaave heeft dit

Mos

(31) Hffpnum Surc. rinnatis , Ramulis atproximatis

&c. Sp^ PUit- N. 19. Gort. Bel^. p. ^95 Hypo. Fi-

liciimm Criftam Caftrciirem repr«ftutans. DilL. Musc.

JV. 141. T. =7. f. 14. Musc. re;>eas Ramofus Pinirif.is,

i^giib. l p. 31 N. 27.

Ff 2
lU DsEt, XIV. Stbk.
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IX. Mos als inlandfch onzer Geweflen opgetekend,

jj^^ j^^g£-j. ggj^g geelachtige Kleur.

Hooró-

•^j.j (22) Takmos jnsi gevinde Spruitjes ^die rond>-

Hipmm achtig zyn , afflandig en ongelyh
4bieti-

Denne- (*3) Taktnos met gevinde kruipende Spruitjes*

achtig. Van deeze twee heeft de eerde van het

groeijen in Bosfchen onder Denneboomen oF

van de Denneboomachtige geftalte den by-

naam. Immers C o m m e l y n heeftze genoemd,

Mos in de gedaante van den Denneboom, en

zyisdusook.vanoudsbeftempeld. By Haar-

lem vindt menze op 't 'Hooge Veld aan den

Houte. De Draadjes , die paarfch zyn, ko.

men uit het midden der Spruitjes of Takjes

voort, gelyk in de andere, die aan de Wor-

tels van Bpomen in Engeland is gevonden.

Cii) Hiipnum Surc, pinnatis teretiusculis rcmoris in»-

qualibus. Sp. Plant. N. 30. Gort. Belg. Fl. Suec. Hyp-

Pi*u 360. Co.MM- Holt.

(23) Hifpnum Surc. Pennatis repentibus &c. Sp. Pl»*^

N. at. Gort. Be'g. 296. Huds. Angl. 423- Hypnum ie-

pais Filicinam Pluwofum. Dill. Mme. aüo. T, 35-

XXII I.

PlumoPnn.
Pluini-

getropte Takken, Schuhachtige Ehvormigt

Bladen en opjiaande Meelknopjes.

IV. Met

Musc. Penuatus minor, Caulibus Ramofis.

r. 29. f. 12. Muscas Abietis facie. C B<
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IV. Met omgeboogen Bladen. ^ ix.

(24) Takmos met eenigermfiate gevinde Spruit- Hoofd-
j'es en omgekromde Bladen, die Ehvormig^^^^-
getipt zyuy over éénezyde.

-^pZrm

(25) Takmos met byna regtopjiaande Takkigefo^^e-^

Spruitjes; de Takken omgekromd r/c acht?.'^"

den Ehvormig omgekromd Qver ééne zyde. XXV.

(26) Takmos met gevinde famengedrukie xxvi'^"
Spruitjes, omgekromde gefpitfle Bladen en^>^res'

hyna regtopfiaande Eyronde Meelknüpjes* Sumen-

Alle dceze komen in ons Wcreldsdcel voor.

De eerde groeit in Bosfchen op de VVorttls

der Boom§D : de tweede is in de Duinen by

Noordwyk ; de laatfte in Engeland , in ccn

Eofch niet ver van Londen , door Du lenits ,

gevonden. De Geflalte van deeze drie is

,

over 't peheel , weinig verfchillende. )

(27)Tak^

(24; Hypmm Sinc. fubpinnatis . Fol. fecundis recut:

vis.apice fubulatis. Sp. Plant. N. «. Hypnum cris-

pnm Cupresfifürme Foliis adunds. Dul. Musc. 287. T.

ure. ereainsculo - fubramofis &c. Sp.

. Belg. 396. Hyi num Paluftre ereftura

:is. Dl LU. Musc. 291. 1,37. f. 26.

ure. Pinnutis com^resfis &c. Huds.

Fiüciuutn Sericeum tr.ollü & relUici-



,
IX. (27) Takmos^ met verfpretde leggende omge-

^lU* kromde Takken , en gefpitfie Bladen over

tT^Ï"*"
^^^^ ^<y^^'

^H^lum Naar het Wolfsklaauw gelykt deeze in Ge-
Sc^pioi-

^^^^^ ^^^j. j^^^^j. 1'akken aan 't tnd

Scor- als een Scorpioenftaarc omgekromd. In diepe

ïuïtig. Moerasfen van Engeland en Sweeden is de-

zelve gevonden.

jj-xvni. C^f^) Takmo'^ met kruipende Stammetjes ^
ver-

ruicuio- Jpreide ronde Takken en uitgebreide gé-

^"kurvi. fpitfte Bladen.
wieiig.

XXIX. Op) Takmos nm rerfpreide Takken en Lan-

^qtr'tro-
cetvomiige Plooijig gekrulde omgekromde

Rappig. Blaadjes op ryf ryën, •

Btjpm4m Siirc. rppentibus &-c. N. aj.

Gort. Belg. II p. 296. Hypnum fubhirfutum &c. Ditt.

JUusc. 307. T. 39 f- 43- Musc. Sqnaniofiis Viticulis lon-

gioribus glabr.s. Vaill. Pa,. 137. T. 23- f. i-

(29 Hypnum Ram. vagis, Fol. complicato - carinatiS

&c. Sp. vlam. N. 26. Gort. Detg. 11. p. 296. W. S»K,

878, 1027. Hypnum repens , triangul, reflexis foliis ma-

jus & minus. Dili. A usc. 303. T. 39- ^ 38, 39- Mus^-

ferea. Fo'. reflexis. Vaill. Par. 139. T. 27.f.5-HA>A
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Het eerfle van deeze twee, onderfcheidt ^^^x.^^

zig, doordien het zig byna als Klaauwieren ^m^^

van den Wyngaard vertoont: het andere doors^y^"'"'

eene rappige gedaante , wegens de oragekrom- Takms,

de Blaadjes , die ieder op zig zelf driekantig

zyn en op ryën geplaatst. Volgens den Rid.

dér komt het eerfte op drooge Bergachtige

plaatfen aan *t Geboomte, het and-re op vog-

tige in ons Wereldsdeel voor. By ons vindt

men het Klaauwierige in de Duinen by Haar-

lem, het Rappige, dat ook veel op vogtige

Gronden groeit , in de Haagfe Duinvelden

overvloedig.

(30) Takmos met kruipende Stammetjes, ge- ^^^^
iropte opflaande Takken, Eyronde eenzydige Pai»/tre.

Bladen en opgeregie Meeïknopjes.
fig?"**"

(31) Takmos met kruipende Stammetjes , op- ^

Jiaande verfpreide Takken , eenzydige Bla-Zs

den en róndachtige Meeïknopjes.

(30J IfüP»-*'* Surc tepenlibui. Ramls confértis

tis &c. Sp. Pl'i*". N. 27. Gort, Bttg. II P- 297- H

heterophyUum Aq. polycephal. repens. Dill. Mme

37. i- a?-

(3O Mypnum Surc. reptant. Rarais vagis ereftis

5p. Ptant^ N. 28. Gort. Btlg. II. p. 297- Hypn- Loi

Montanum Caps. fubrotundis. Dill. Musc. 305. ï.

t 40. VAiLt. Par^ T. 35. f. a. Muscus Moatanus.

«RH. /f. 809.

Ff 4
lU Dbbi. XIV. Stvk;

xxxr.
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Afmei.
T'^^e kruipende Mosfen , die iiiet alleen ia

Hl. 'gedaante, maar ook in Groeiplaats zeer ver-

stuk!"" fchillen. Hec eerfte komt in Moerasfen voor,

Takmos, waar van het zelfs den bynaam heefc ; het

andere op Gebergten , weshalve het Berg-

inos is geheten. Het eerfte, evenwel, zou,

volgens Meerbürgh, by ons in eenige

Hoven op Steenen groeijen, en het laatfte ia

de Zalliker- Waard , zode Heer de Gorter

aantekent. Dit is wegens zyne lange dunne

Zweepige Stammetjes of Sliertjes opmerkelyk.

V. Met Boomachtigc of gebondelde Spruit-

jes.

(32) Takmos met een opgeregt Stammetje', de

DeHdroi' Takjes byna eenvoudig
,
gehondeld, aan V

^'boohi-
^^"^ Meelknopjes overend fiaande.

*cbtig.

Zeer fierlyk is dit Mos, doordien het met de

uitgebreide Takjes zig als een Boompje ver-

toont. Het groeit in ons V\ ereklsdeel in Vel-

den en Bosfchen die eenigeimaate vogtig zynj

by ons in 't Bofch van Lflenpas ,
volgens den

Heer de Gorter. Ik heb een fchoon &

(33) Hypnum Surc ereao, Rairi Fasciculatis termL

halibus &c. Sp, Piant, N. ig. Gort. Be!§. 11. P- 397*

FU Smc. 886, 1028. Hypnum Dendroides Sericeam ,
|Se-

tis et Caps. longioribus ereftis. DiLt. A^usc. 313. T. 4='«

t. 48. Muscus Squamofus Rara. ereftis AIop«oro^de^

TouRNr. Jnjf, T. 336. U B.
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(33) Takmos met een opgeregt Stammetje;

aar,

eknik" ^^"P"»-

Zo eenvoudig zyn de Takjes niet van dit

Mos, 't welk ook Boooiachtig groeit en an-

ders weinig verfehilt van 't voorgaande. Ik

zie niet , waarom het meer Vosfenftaartig dan

hetzelve zoude zyn. Vaillant hadt het

dien bynaam gegeven. Op dergelyke p'aatfen

komt het voor
,
zynde b\ ons in 't Haagfe

Bolch, als ook in de Duinen by Noordwyk,

waargenomen.

Uit Japan heb ik ook Exemplaartjes, die veel !Pl- CIL

gelyken naar deeze Soort , doch insgelyks geen

Meelknopjes hebben* Zy behooren zekerlyk

tot dit Geflagt , en de manier van groeijing

betrektze tot de Boomachtige Mosfcn met

gebondelde Takjes ; gelyk uit de Afbeelding,

van hetzelve , in Ftg, 10 , op Plaat CII ,

blykbaar is. IV. Met

C33) HupKum Surculo erefto. Ram. Fascicula

S/;, Pleurt. N. 30- Gort. Belg. 11. p. 297. Fl. Siu

t02(). Hypn, Dendroides obfcurius , Setis & Ca{
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VI. Met byna rondachtige Spruitjes.

(34) Takmos met verfpreide ronde Stammetjt!,

Eyrofide fpitfe uitgebreide Bladen en hott'

gende isleelknopjes,

(35) Ta\'mos mat Fimwys* verfpreide Elsvof

mige Takjes, de Blaadjes Eyo:id^ftompi

famenluihnde.

(36) lakrnos met verfpreide zeer Takkige

Spruitjes y Draadachtige Takken enfchteit

In geflalte komen deeze drie taamelyk over-

een; wier eerfte , wegens de kort gefteelde

hangende Meelknopjes bygeniamd, in Euro-

pa en Amerika op de Wortels van Boomea

en Steenen groeit : de tweede, om dat zy van

Aarde en ander Vuil zo zuiver is, w-ordi

van de Visfchers in Lancaster gebruikt om de

Woi-

f34) Hypnum Surc. vagis teretibus &c. Sp. Ptant.

31. Fl. Suec. 877, 1030 Hypii dentatum curtipendulu

ViticuIiV rigidis. DiLt. Musc, 333. T- 43. f- 69.

Hijpnum Surc, Pinnato-fparfis Sububtis &cJ

Tlmt. N. 32. Gort. Belg, \\. p. 298 Hjpn. Cupresfi-

forme vuig. fol obtufis. DiLt. Musc 309. T. ap>

C36) H^pnum i»urc. vagis Ramonsfimis , Ram. FH.tor-

mibus &C. HuDs. Angl 421. Hypn. Sericeum Ram. &
teauJHs, Caps. acamiaatii. Dim.. Musc, itj* 1.*^- ^

4». Gort. Ingr, 173.



Wormen af te veegen , waar mede zy henge-
knwWlen, en H^rishoorn- Mos gtheteij. Dee- '^m!'*"

zc
, by T O u R N F O R T Schubbig Cypresachtig ^^^'^

Mos getyteld , groeit by ons veei in natte ruige Takmot!

Weidlanden en Hoven, volgens den Heer de
Gorter, die de derde Soort, het Draadbla-

dig Mos, aan Boomllammen en op den Grond,
in Rusland, omftreeks Petersburg, doch zon-

der Meeldraadjes , aangetroffen hadt.

(37) Takmos met de Spruitjes en Takken ver-xxxvn.

Jpreid rond, bym regtopflaande , flomp. ^H^ü"*

(38) Takmos met ronde Takkige Spruitjes ,^dnt\gf^'

en uitgebreide fpitfe afjïandige Bladen,

(39) Takmos met verfpreide Spruitjes , ^^"^
xxxi'^x!'

de tippen met omwonden Blaadjes gefpitst Cuspida-

obtufis Sp Pi.nt. N. 33- -S"»'^- 'l- N. 1032- Hypn-

Cupresfiforme rotuudius vel lllecebnt a:mulum. Dut.
Mme, 51 1, T. 40. f. 46. Muscus Terreftris &c. Vaill.

Per. 137 T. 25. i 7-

(38) Hypttum Surc. tcretibus Ramofis &c Sp. PUttt,

N. 35. F/. Suec 11. N. 1033. Hypnum Aq. Flageliis te-

retibas & pennatis. DiLl. Musc. 308. T. 40- f- 44-

C39^ fiyp»^f» Surc. va gis , Apice Fol. conv. acumi-

DAto. Sp. Plant. N. 35- f VPn. paluftre extrcmit Cus-

pul. & puiKcntibus. Dii.t. ''^-nsc 300. T. 39 f 34 Mus-

cus SaxatUis repens Coml fpurfa. Büxb. CW;/. 11. p. 6.

IL Dufe XIV.
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IX. Het naar Huislook gelykend Mos komt in

"i^'^^'de Velden van Europa en i\merika voor; het
»'HooFD- Oeverige aan de kanten van Rivieren : het

Takmos. Stekelige in Mosfige Moerasfen , die het op.

vult, volgens Ltnn/eüs. Bdxbaum,
evenwel, fchynt het als een Steenmos opge-

tekend te hebben en Meerbürch hadt het, io

de Duinen by *s Hage , tusfclii-n het lange

Gras gevonden.

XL. Takmos fuet Laticetvormige cverlwehfe

fimta^T
afftandige Bladen,

Vlottend.

Dit in de Wateren vIottefidMos , zo in leriana

als in Engeland groeijendc. Vermoedde Dil-

le n lu s misfchien tot het Geflagt van Fontein-

mos te behooren. Niemand hadt de Vrugc-

maakingen , zegt hy, daar van gezien. In

Sweeden , nogthans , zynze naderhand ont-

dekt, en bevonden te beftaan uit zeer dunne

roode Draadjes, in eenigen zeer lang, in an-

deren naauwlyks van een Duim, met een krom,

rood, zeer kort, ongehaaird, Meelknopje.

Dus heeft Lmwifius het onder de Sweed.

fche Takmosfen opgetekend , en ik vind het

ook door den Heer de Gorter, onder

die

i^ap) Htjfttum To\. Lanceolatis altprnis remoHs. ƒ?•

«eftum aiit fluitalis , Foliis oblongis i^eraiiguftis acuti5.

DiLL. Mitscz^q, T.38.f. 33.
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die van ons Land, als aan verfcheide Beekjes
^J^'^^^

te Wasfenaar voorkomende, opgefchrceven. ^m.

VII. Met getropte Spruitjes.
""^

XLI.

C41} Takmos met een kruipend Stafnmetje , J^ilP^^^

getropte opjiaande Takken , E/svormige Zydach^

Bladen en opgeregte 3Iee/knopjes.

(42) Takmos met een kruipend Stammetfe, xLTI»
getropte opjiaande Takken , Eïsvormige ^'«l""'

Bladen, en eenigermaate knikkende MeeU ïluiyeelig-

knopjes,

Deeze beiden, wegens hunne zagte Wol-
ligheid gebynaamd , groeijen zo wel in ons

Land als elders in Europa. Men vindt het

eerfte aan Boomftammen , op Steenen , als

ook in vogtige Weidlanden en Hoven : het

andere komt aan de Wortels der Boomen,op
Schaduwachtige plaatfen , voor.

(43) Tak.

(41) Hijpnim Surc repente, Ramis confertis ereftis

Musc 323. T. 42. f. 59. Mascus Arboreu» fplem

riceus. Vaill. Par. 132. T- 17. f- 3-

(42^ Hypuum Surc repente &c. Sp. Tlant.

Ded Ban. 475. Hypn. Velutinum Caps. ovati

DiLL. Musc. 326. T. 41- f- 61. Musq.Squan

II. D«B. XIV. Stok,
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ÏX-
( 43 Takmos wet kruipende Stammetjes y

Afdeel.
Draadachtige Takjes en als verjieeten

$Sk!'°'
Blaadjes,

XLIIT.
Hyp.um (^,|) Takmos met opgeregte, Takhge^ omge-

"^^Krut kromde Stammetjes,

aUV. (45) Takmos met kruipende Stammetjes y
gS'

dtl. bondelde , ronde
, byna reglopftaande Takken

hodmig.
^" opgeregte Eyronde Meelknopjes,

.<}nH.i'ie. In Europa en Virginie komt het Kruipend

Schraal. Takmos . zo gcbynaamd , aan Boomftammcn

,

Hout en Steenen , voor. Men vindt het by

ons, in verfcheide Tuinen. De twee eerUeo

zyn in Swbeden waargenomen, groeijende,

zo wel als 't laatfte, op Booinen. In de ryp-

heid der Vrugtmaakinge heeft het de Meel-

draad-

(^43) Hiijmum Surc. fei entibus, Ramis Füiformibus

,

Fol. obliteratis. .$>;. Plant. N. 38. GoI't. Belg. p. 399-

Jin. Stokh. 1769. p. 248. Hyjni. Trichodes feri'ens ,
Set.

& Caps. longis ereftis. Dill. Musc 329 T- 42- ^4-

Musc. Terreftr. omnium minimus &c. Vaill. P^r.

(4O Surc. ereftis Rair.ofis incur%'atis Sp.

Plant N. 39. AH. Stokh. 1769. p. 348. Hypnum A^'-^'^*

reum Sciuroides. Dill. Musc, 319. ï 41- f- 54-

cos Arboreus fpiendens Myofuroidos. Vaill

27. f. ^^.

(45) Surc. repentib IS., Ramis fasciculatis

430. H\ pn. gracUe Ornithopodioides. Dill. A^^'- 3^°'
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draadje"? als ec n Touwetje gedraaid; groei- ix
jende de Spruitjes van het Wyfje afzonderlyk,

^^Jj'-'

zegt LiNKiEUs. Dit is van Dilleniüs Koor

ontleend, die waarnam, dat zekere Spruitjes *p*^^

van dit Mos dikker waren , zonder Meeldraad-
'

jes, maar in de Mikjes der Bladen bevrugtmet

met zekere Schubbig Haairige Lighaampjes ,

welke , in 't Water gedaan , door een ligte

beroering met een Naald , zig ontbonden ia

kleinere dergelyken , welken hy voor jonge

Plantjes hieldt. Hy noemt het Inkhoornftaar*

tig Takmos. Het Schraale eindelyk, dat P^o*

^elpootachtig van hem gebynaamd wevdt , kwam
in Engeland aan Boomftammen hangende voor;

het was aldaar ook op Rotsfteenen , en te-

vens onder de Mosfen , uit Patagonie over-

gebragt, door zyn Ed. gevonden.

(46) Takmos met zeer Takkige StMmmetjes en XLVI,
Elsvormige , aan beide enden verdunnetide , ,f^p^
ronde Takjes, £rj^

(47) Takmos dat kruipt, met opflaande z^^'"
^^LVII

digtgetropte Takken, kromme Meelknopjes daveUa^'

engeboogmDekzeltjeS.
^ K^odzis.
(41))

IL D««L. XIV. Stw».
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IX. C48) Takmos met opgeregte ronde gefchubdt

^Th?"^ Takken en^ Haairbckleedzefs , 20 ^/;|

HooïD- hyna^ls de Draadjes,

XLviil.
Hypu-.n By cH cldcrs komt het Muizenüaartige op

KÏSg.'* Boomen en Schenen voor. l let Knodaige groeit,

zowel als 'tKtiige, met Spruitjes .die naar de

Bloem-Katjes der Boomen gelykcn , en Blaadjes

als van den Savelboom , ir Noord-Amerika ,
zyn-

de uit Penjjivanie aan Dillenius overgezonr

den.

Twee nieuwe Soorten heeft de jonge Heer

L I NN^us by dit Geflagt gevoegd.- De eene,

gevonden in de Switzerfche Alpen , fceft zyq

Ed. den naam van Hypnum HaJkr'r^ dc andere,

op vpgtige plaatfen in DuitfchLnd groeijcnde,

wordt, om dat het een ongemeen Glonzi.; uit

den rosgeelen groenachtig Mos ,
Hypnum vi-

tens getyteld f*)

IV. HOOFDE

C4fc) Hupmtm Ramis ereftis teret*.bn§ imbrïcntis obto-

fls, IVi ichatiis longitudine fere Fè^lunojloruiq. 5;;. Z'/'ï"^*

A'. 4^. L'yrnum Julaceum , Perichactio Setas squame.

DiiL. Mitsc. 351. T. 41. f. 57. Hypnum Claveliatum

parv-um repens , Setis brevibus. Dill. Muse. 551. T- 85-

O) Hypnum HaJleri. H;ili. Helv l- a N. irM-"^'"
num nitens. ld, N. ,754. Dii... T. - ' •

Spk. 157, ScHREB. Sfic, 9Z.N. ic6.. '
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I V. fl O O F D S T U K. Hoo^»»

Befchy/wg van de Mossen, die met Kelk-

jes voorzien z.yn , gelyk de Schurftmosfen en

anderen daar tos hehoorende»

Dreze Rang van Mosfen is door den Heer
L I N N yE u s onder de Alg<£ of Wieren

geplaatst, om dat in dezelven, meeftal,geen

onderfcheiding plaats heefc van Wortel, Steng

en Bladen, of dat die vereenigd zyn. Immers
dus heeft zyn Ed. den Rang van yilga bepaald

,

onder de Schu=lteclige Plnntcn. Ik hcbze, we-
gens dc geringe cA'ercenkomst met de Wie-
ren, hier t'huis gcbragt. Liet ecrfte Geflagt,

dat wel allermeest van die bcpaaling fchync

af te wyken, voert den naam van

J U N G K R M A N N I A.

Want hetzelve bevat veelc Soorten , die

wel duidelyk gedeeld zyn en Vinswyze gebla-

derd; gelyk hier volgt. Ook draagt fommig

blykbaar i31oem en Zaad. Het Mannelyke

Teeldeel is gedeeld , naakt, met een vierklep-

pig Meeiknopje: het Vrouwelyke ongefteeld,

naakt, met rondachtige Zaaden. Door Rüf-

Pius en MicHELius is hetzelve benoemd,

maar eenen -Uodlor Jükcermann, door

wien, nu ruim honderd Jaar geleeden, de Ca-

Gg ta-

II. DcEt. XIV. Stuk,
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talogus van den Altdorffen Tuin aan 't lichi

gegeven werdc.

I. Met gevind eenzydig Loof.

(i) Jungermannia met eenvoudig gevind Loof;

de Finblaadjes Eyrond , eenigszins Kant'

Dit Mo? , dac de gedaante heeft van het

Mütkruid of van Wederdood
,
groeit op v^g*

tige donkere plaatfen , zo van oos Werelds-

deel als van Indie. Het beftaat uit kruipende

enkelde of Takkige Steeltjes, van een tot drie

Duimen lang, die met veele rondachtige Blaad-

jes digt bezet zyn , en aan 't end in de Win-

ter Kelkjes uitgeeven , uit welken in 't Voor-

jaar een Styitje of Meeldraadje fchiet ,
dat

aan 't end een rond Korreltje heeft of Meel-

knopjc, 't welk door de rypwording in vieren

i'plyt, en alsdan een Kruisje van vier Klepjes

(ij ^ungermanm

Nat ^eg. XIII. Gen. "96- ^P'

>o, O. Liclienaftrum Asplenii facie, Pinnis laxionbos.

DiLu JUusc. 482. 69. f. 5, /3. Jungerffl. Caule Ra-

mofo repente &c, R. Lugdb. 508- Jungermannia n^^i'^

&c. Fol. denticulatis. Mich. Cm. 7. T. 5. f. i , a-

J^ysc, uts. f. 6. Hepaticoides Polytrichi fade, Vaiï*»

P^ris. 99.T. i9.f.r.
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vertoont. Het groeit langs den Hierder We^, ix.
by Harderwyk, volgens den Heer de Gqr- AïDMt.

TER, die het aldaar heeft waargenomen. Hooid-

(2) Jungermannia met eenvoudig gevind Loof; II.

de Vinhlaadjes plat , naakt en Liniaal mfS*^

(3) Jungermannia met eenvoudig gevind Loof-^J^l"^^"
de Vinblaadjes efenrandig ^ Schubbig ^ ver- PJ- Clil.

hevenrond» ^'^^^

(4) Jungermannia met eenvoudig gevind Lan-tilsf^'^**'

cetvormig Loof aan de tippen Bhemdraa.
,J^ge?'°*"

gende'y de Blaadjes efenrandig. ly,

{5) Jungermannia met eenvoudig gevind Loof,"'^^^^^^^

aan de Tipp)en Bloemdraagende\ de Blaad-^'^^^^^'i^'

jes tweetandig, ^.'^^

^C2)3ungmHannm Frond. fimpl, Pinn- &c. Jungerm.

DiLL. Musc, 484. T. 60. f. 7.

Cs) Jungermannia Frond. fimpl. Pinn. &c. Jungerm.
paluftris repens. MtcH. nts. f. 5. Lichenaflrura Trichom.
facie , polyaiith. .breve repens. Dtti,. Musc, 4S6. T. 70*

C4) SfuKgerntannia FroiiJ. fimpl. Pinnat- Lanceol &-c

Lichen. Trich. facie. DiLt. lts. f. 10.
* " '

^*

(5) ^ufisemtannm Frond. fimpl. PJnnat. apicc Flori-
feris &c. Jiing. major repens. Mich, uts. f. ia. Dill,
»ts. f. II. jia. Stokh, 1769. p. 248. Hepaticoides Poly-
trichi facie. Vaill. Por. T. 19. f. g.

Gg 3
ÏI. DisKt. XIV. SrffK.
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L. (Ö) Jungermmnia met eenvoudig gevind Loof',

in '/ midden Bkemdraageijde ; de Blaadjsi
°*

weetandig.

(7) Jungermannia met eenvoudig Takkig Looft

(a. aan de tippen Eïoemdraagendc\ dt Blaad-

j'es \'yftandig.

Alle dce?:e Soorten van Jungermanniaas, in

• 't een of ander opzigc verfchillende , doch

hoofdzaaUyk in gedaande overeenkoniftig >

komen in ons Weieldsdtel voor. Meeft be-

minnen zy donkere , vogti;;e , Moerasfige

pïaatlen. In Italië heeft Micheliüs zs

allen waargenomen. In Engeland zynze, vol-

gens DiLLENios, allen gevonden; die de

laatfte ook by Giesfen zag en uit Kanada over-

gezonden bezat. Van de eerfte , Klaauwie-»

rige gcbynaamd , geef ik hier, uit hem, de

Afbeelding in Fig. I , op Plaat CUl. Dui-

delyk vertoont zig daar in het Gewas, het

Loof, de gefloocên en opengebarften Meel-

knopje?. Hy begryptze allen onder den naam

van Lichenafirum , als naar het Schurftraos

meer of min gelykende.

(6) ^zwgtruicwnla Frond. fimi)!. Pinnat. medio FJo-

riferis &c Jung. minima r»pens, fol. bifidis. MicH. T.

). f. n. DiLu.T. 70. f. 13.

(7) ^UMgermannia Frond. Pinn. Ramofa, apice Flo-

rifera. H-ds ^fngl. 433. Lichenaftrura njultifidummajui
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In de Noordelyke deelen van Europa , Swee IX.

den, Rusland, zynze geheel niet waargeno-

men , uitgenomen de Tweetandige , welke Hoofd

men thans in Schónen op Beukebo men hetft^'^"'^*

gevonden. Zelfs mankeert dit Geflagt by
den Heer de Gorter , onder de Planten

van Moskovic , t'eenemaal. . De raeeflen ko-

men omflrecks Frankfort, en elders in IJuitfch-

land, voor; veelcn in Swirzerland
, eenigeii

in Vrankryk, omflreeks Parys; maar in onze

Provintiën is nog geene deezer zes Soorten

opgetekend.

II. Met gevind Loof ; de Vinnetjes ge-

oord (*) cn van boven gedekt.

( 8) Jungermannia f»et het Loof ran boven vill.

(luhbeï - Vinmg , ua'i de tippen Bloem- ^"^'^

draagende ; de Blaadjes rondaehtig , e(fen- nuduiat

randigy gegolfd.
' Gegolfd
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(9) Jungermarnia rmt het hoof van loven

dubbel- Vinnig , aan de tippen Bioemdraa-

gende ; de Blaadjes kauthaairig,

(10) June;ermannia met het Loof van boven

dubbel' rintiig ^ van onderen Bloemdraa."

gende ; de Blaadjes gekarteld , Schubbig»

rond.

(11) Jungermannia met het Loof van hoven

dubbel- F/nnigf aan de tippen Bloemdraa-

gende; de Blaadjes Liniaal omgekromd,

(12) Jungermannia met het Loof van onderen

dubbel ' Finnig ; de Blaadjes vierkant en

flaauw driehvabbig.

C13)

Co) &niigermar.nia Frond. fiirra blpiiinatls , apite Flo-

riferis &c. Jungeim. Nemorofa Ac. Mich. Gen. 7. T. 5-

f. 8. Lichenaftrum Auriculatum. Dill. Musc, 490, T.

71. f. 18.

(lo) 3»::germa*v U Frond- fupra bipinn. &c. Jung-

Siirculü/ii rf.fui-inum. Tl. Suec. ,jzQ, 1038. Lichenaftr.

irr.bnc:i*u n. Dill. Mus^. uts f. 19,

(u) ^arrerm^yfi:,fa Frond. fu):ra birüm. &c. jMpS-

Surc. Pinii'.tis c'Vc. FI. Suec. 916, 1039. Licli. Auricula-

tum. DiLL. Mu^:. uts. f. 20. Il.'iiiUicoidcs albescens,

Fol. Finuatis. Vaill. P--; . loo. T. 19. f.5-

(lO Frond. fubtus bipinn. 8cc. JnnJ.

Surc. rlanis Tinn. Fl. Stiet, cp^, lo-p. Jni'g- Fol- I-if

«sculis &c. Mich. 6>«. 7. ï. s.'f. 10. Licheu. Bt^a. oï-^

tufe trifidis. Dill. uts. f.'sz.



(13) Jungerraannia met het Loof van onderen ix.

dubbel- rhwigy aan de tippen kruipende

y

de Blaadjes viertandig. Hoovo-

Alle deeze v^^oorten komen in gedaante taa
^JJ^*,^,

melyk overetn , maar Je laattten zyn 7e(ix>»aHHm

kleine Plantjes. Zy groeijcn allen in ons We-TJuJeV
reldsdeel, en drie derzelven zyn in Swecden'^^-

gevond n. De Groeiplaats is, als die der

voorigt-n, op vogtigc plaatfen die. belommerd
,

zyn, in Bosfchen en elders, ïn Switzeriand -

'

.

en Vrankryk heeft men 'er ook van waarge-

nomen., -

(14) ]imgcxrï^2r.Ti\a nut hwperJTA'k'g Loofj XJV.^^

de Blaadjes overhoeks^ dubhcld y Borflelig: VcVibioe-

egaal, . {^^

Veelblocmig heet te regt dit aartige kleine .( -mT*

Plantje, in Bosfchen van Engeland, doeK
zeer zeldzaam , gevonden; 'c welk uit -een

middelpunt vcele Meeldraadjes by elkander

voortbrengt. Het is zo klein , dat men de"

Blaad.-

(13) ^nn^crntannia Frond. fubtus bipinnatis &c., LU

O4) Stmgermannia Frond. repente Ramofa, Fol.

temis geminis., 310- Ji'"g- rr^i:d' fi^npi Pin ) i-

^ &c. HuDw Aiisil. 43'. Lkhenaftrum mnlti^iorum exi-

te.FoIioüs exilisfimis. Dill. Hlmc. 481. T. Ó9. f. 4.

Gg4
II* Dub XIY* Stok.



een Vergrootglas kan

Iir. Met Schubbig gebladerd Loof.

XV. (15) Jungermannia met kruipends Spruitjes

;

MMnif' Bladen van onderen ge -oorden dubkld

fr.mpiana- gefchubd; de Takjes egaah

^
Ratbla

^^^^ Jungermannia met kruipende Sprmtjc:\

Dihuita
Bladen van onderen ge - oord en dubbe'd

^vér1)ree- gejcllubd', de Takjes aan de tippen breeder,

T^na^^'
^'"-^ Jungermannia met twee rj'én van ge-

jtmZ-' fchubde Bladen \ de bovenftcn verheven-

risfige. rondachtig Jlomp en viermaal za groot.

XV'ïT. (iH) Junf^crmaniiia met kggendc Spruitjes y

C15) JuKserwamia Surc. repentibus &c. Sp. Ptafit.

N. 14. GoHT. Jh-'g. II. p, 300. fi. Siief. 923, 1041-

Jung, Fol. circinutis &c. Mi(M. Gen. 7. T. 5. f.ai.Li--

(i6J Jun^tylannia Surc. repeuL^ &c. !s>. PUnU N.

15. Gort. Belg, II. p. Fl. Swc. 919, 104a. Lich.

imbr. minus. Diti.. iits^ f. 27. Hepaticoides. Vaill.

iPttr, 99. T. 19. f. 10. Mnscoides minimum. Mich. T.

évf. 6.

O7) Juy:g^rm!ir.nia Fol. imbrlcïit. Serie dupüci Sf^

Planl. N. 16. Gort. B*^g. nts. R. Lugdi. 568- MiCH.

6r«.T. 6 f. S. DitL. iJ/«J<r. T. 72. f. 31. VAltt./'^^'



van onderen gefchubd; de Blaadjes Hari* ix,

(19) Jungermannia met kruipende Spruitjes i*"^^^-

de Blaadjes duhheïd gejchubdy van onderen

geoord, kanthaairig, manma

(20) Jungermannia tnet hyna cpgeregte Spruit- ha^rrigê.

jes , die op iwee rfén gejchuhd zyn ; de

Blaadjes tweedcehg. Voiich^'
lige.

Van deeze zes groeijen de drie eerflen op

Boomftaramen, in ons VVereldsdeel ; de an~

deren op Heijen en in BosfcheD. Vier der-

iLlven heeft men in Swceden en vyf in onze

Provinciën waargenomen. Allen, naaiTiclyk,

behalve dc Breedbladige , die ook in de iJcs.

fchen'van Woord- Amerika groeit. De Kant*

haairige is in de Haarlemmer . Hout gevonden.

Alltn hebl en zy iets, dat naar het Loof van

den

T. 72. f. 32. Hepaticoides. Vaill. T. 19. f-i?- Mujcoi-

des. MicH. T. 6. f- 3. 4.

Pftiusculis &c. 5^. nant.

... Junjr. repens Fol CorJ.

naftvum Fol. variis. Dill»
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IX. den Zavelboom , of van dcrgclyke Planten ,

Afotel.
ggjyj^j.^ £)g laatfte heeft den bynaam, om dat

STUK**'"'
'^^ '^^^^ groeijing een aanmerkelyke ver-

andering in het Loof ontflaat. Deeze komt,

byons, in de Boifchenj op de Ileidcn , en

ook in eenige Hoven , onder 't .Geboomte

,

IV. Met de Spruitjes overal gefchubd en

verfpreide BLadjes.

(2:) Jungermannia wet Spilromk Spruitjes',

de Blaadjes oreral gefchubd en gefitdde

Bloempjes.

(£12^ Jiingermatnia met SpiJronde Spruitjes in

Elsvormtge ee7:zydige Blaadjes,

(23) Jnrgcrm.r.nia Spilrondj ^pruitjes cn

IJaairadiigc ^ ccl.c Llandjvs.

(24) Jun.

{21) J:irf::rynn,:>r^ S'-.rc. (cretibus &<• <:p Pl.urt. N.

J^Jksc. 5-6 ï. 73

*

r22j ^?ff;germi»f!ta Surc. tcretiftus &c. J>. P/ant- N.

AU' nigricvins, Fol. Cap rfflexis. DiLv. Aii(sc: 50% Ti

73. f. 40.

r23) ^^''germ^nnit Surc terotibns Src Sp. Plmt. N.

iu ejitr, floreiu! Dill. Muse. 505. T. -3. f. 37.
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(24) Jungermannia wet Spihonde Spruitjes ^ TX.

cn Kyondc uitgebreide Blaadjes ; de Kelk- Tv!*"

Eene Boomachcige gedaante, aanmerkclyk ,^.v.5^«-

van die der vocigaanderj verfchillende, met

zeer fyn getakt en als uitkroonend Loof, AJi'-tke.

licbben deeze kleine aanige Plantjes, raauw-

Ivks de hoogte vau een Duim bereikende, en

d.' Tukjes r.iet dikker hebbende dan een fyne

Speld of Kaald.
,
De twee niiddeiften groei-

jen op Rotfen in Sweeden; de anderen heeft

men op Gebergten in Engeland aangetrofFen;

de eerftc op de Alpen van Switzerland.

V. Ongedeeld met eenvoudig Loof.

(zj) Jungermannia die ongeJfeeJd is, tnet een xxv
Blaadje op 't Loofgegroeid. ^^^M^f.

(26) Jungermannia die ongel:celJ y met het xxvi.

LooflangH'erpig ,
uitgehoskt en vettig.

_ ^

Ch) 5'««5'ri«^««'« Surc. terctibas &c. Sp. Phf,

23. Lichenaftr. Alp. i^tiorubens tcrcs , Cal. Squar

Dl LI. Musc. 506. T. 73. f, 3 >M jungermannia acau:is , FoMo'o Frondi ini

Sp. Plant, N. 24. Gort. Be'g. W. y.z^u F!. Snee

sÏt. 74. f. 41. LicLn Pcirxus Cauüculo Culc

C B. Pin. 361.

(36) d^ungermannia acaulis Fronde ob'on-i ftr

tiagui. Sja. P,an\ N. 25. PU Sutc, 9:9 . 104S. E



(27) J"

dubbekl Findeelig Loof.

j
(28) Jungermannia , die ongcfieeld is, met

Lif7iaal Takkig Loof; de uiteinden gevorkt

enjïompachtig,

(29) JuDgermannia , die ongedeeld is, met

byna FinüeeJig Loof ; de K^vahhen ge-

:e. fchubd, en een geplooid llaairbckleedzel.

Aan de vogtige Oevers van Rivieren, in Moe*

rasfen , op Stetnen en Heijen , als ook aan

Boomftammen en op den Grond , waar het

flegts vogtig is, heeft men deeze Gewa^jes in

dit Wereldsdeel waargenomen. De Opbla*

derige groeit by ons op vogtige Steenachtige

plaatfen. Dcc-/c floadt by B a ü h i n us reeds

t2f) di*>::^er»,a>,s^,a ^c^^^,; Frondo , bipinnatifid^

Plaut. K. ;6. Fl, Siiec. i 1. N. 1049. Lichciiuftrum

farofix- divi'ura. Dill. Jllusc 511. T. 74. f 43.

. i2%') Siti'geruiaitula acuulis , Fronde Jiiicari R

ra &c. Sp. Plant. N. 17. Gort. Belg IJ. N. 301

chenaftr. tenuifoiium furcatum &c. Dill. Musc. 5

74. f. 45 Hepatica i^rboiua GIob-;!ifeia. Vaill.

98. T. 23 f- IJ.

(29) Qiiiigentiiinnia acauÜs , Frondo fubpinnatii

Lobis imbricatis , Per?cha;liü plicato Sp. l'lar.t. N.

FL Suec. II. N. ïoso. Lidjenaitrutn

lis nigris lucidis &c. Dill. Muse. 513. T. 74.

SCHMID»!,. Icon. Plant, T. 3J. 'ai
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onder den naam van Steen -Schurftmos met een LV.

Qefchoend Steeltje , bekend , en heeft den by-
^^^5v*

naatn daar van, d^t de Stceirjes of Meeldraad- Hoof'

jes uit een Kelkje, dat naar een Schoentje ge-"^^^',
^

lykt, in 't midden van het Blad voortkomen.

Zulks , evenwel , heeft ook in de andere

Soorten plaats , die altemaal, elk op zig zel-

ve, als uit een Slaablaadje beftaan , 'c welk
meer of min gekruld is en fomtyds zeer diep

ingefneeden ; gelyk in de Veeldeelige blykt.

De Gevorkte , welke het Loof eenigermaate

Hertshoornig heeft , is op laage plaatfen , in

\ Haagfe Bofch , gevonden. Deeze wordt

,

in klfinte, no;^ overtroffen van de laatfte.een

naauwlyks zigtbaar Plantje , 't welk de Vun-

dige Heer Sch m i ed e l zccrfr-^ay cn nmu.v.

keurig in Plaat gebragt heeft: waar uit blykt,

dat 'er zo wel Wonderen in de kleiaftc Plant-

jes als in de kleinfte Diertjes zyn.

DiLLENiüs hadt opgemerkt, dat dit

Mo^je zeldzaam en wegens de kleinte niet

geinakkelyk te vinden zy. Schmiedel
acht het by Erlangen taamelyk gemeen, ko-

mende zo wel op een Kleijigen als Zandigea

Grond voor; meest onder Gras en ander On-

kruid verholen. Somtyds evenwel vondt men

het ook op opene plaatfen, daar het by hoop-

jes groeijende naar Kropjes Slaa geleek,

zynde ieder Plantje niet grooter dan een Ger-

ftekoorntje. Het zyne fcheen echter iets

vaa
|L Dmi.. XIV. Stuk.
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IX. van dat van D I LLENius te verfchillen, als

'^^^^ de Blaadjes weezentlyk Vindeelig hebbende.

Hooru- Voorts heefc hy waargenomen , dat 'er van

^,w^?r.zyn met enkel Vrouwelyke, als ook met bei-

vannia^ deilcy Tceldcelen op éón zelfde Plantje.

Vier nieuwe Soorten zyn duor den jongen

Heer LiNN-ffiUsby dit Geflagt gevoegd: twee

javaanfche, zyn Ed. door den Heer Thün-
BERG medegedeeld, waar van de eene

dtgehQQt: twee anderen, dat Europifche zyn;

de eene allerfchoonfle , de andere Korallymchtigi

getyteld , beiden zeer kleine Plantjes ; het

eerfte op de Stammen van Booraen, het laatfte

op vogtige Heijen groeijende (*).

1. Dit Geflagt, door den beroemden MicnE*

^^ypo^ujl^^^^
benoemd naar een Geneesheer van FIo*

ia. rence, wiens naam Ta kg ion i was, heeft

bl^ïe?' byzondcre Kenmerken een tweckleppigen

Kelk, waar in een Bolletje is beflooten.

De eenigfte Soort, daar van voert den

by.

f*) S'uKgeriMannra Javanka & Vaginata. Tab. H. ^•

2 r Tab. L f. 5. Pulcherrima. Dill. T. 69. f- 3- & Ser-

tularioides. q. Vid. JUetk, Mf.sc. emeud.TiA). li. 6,

(i) Targionia. SyJÏ. Nat. Veg. XIII. Gen. 1197.G0RT.

^t^g. 11. p. 3or. Targionia minima & vulgaris. Mich*

Qtn. 3. T. 3. Lichen Petraeui minimus, fruau Orobi C.

C. B Fin. 36a. DiLL. Musc. 532- T. 78 f. 9- L'chen

terrecns minor Sfimimfer. Büxb. Cent. l. p. 41.
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bynaam van Onderbladige ^ om datzyde Vrugt
^

onder 'c Blad draagt. Haar eigentlyke Groei-

plaats is in Italië, Spanje en by Konftantino-s^

polen. Daar heeft men, ten minfte, dit Ge- xa

wasje waargenomen, 't welk, volgens Com-
MELYN, ook in ons Land op vogtige Steen-

achtige plaatfen groeijen zou , doch de Heer

DE Gorter verbeeldt zig, dat die Autheur

een Soort van Jungermannia daar voor aan-

gezien hebbe.

BüXBAUM heeft dit Plantje klein jfatd'

Schurfimos , dat Tlaaddraagend is , geheten.

Door Bauhinus was iiet zeer klein Steen-

SchurftmoSjW/r'^ de Fingt van Erven ,g,noQmd.

CoLUMNA verbeeldde zig, dat het Zaad-

huisjes onder aan het Blad droeg, waar van

de bynaam zyn afkomst heeft. M i c h fn u s

ondercusfchen , getuige, dar hy in dit Geflagü

nog geen Vrugt gezien , of van anderen ver-

nomen haJt gez'en te zyn. Hy acht dat het

een Klokswyze Bloem heefc , in een tweeklep-

pige Kelk aan 't end va i't Blad vervat , welken

CoLUMNA , zegt by, voor de Vrugt hadt

gehouden ;
zynde deeze Kelk aan de onderzy-

de des Blads geplaatst, zo wel als zekere twee

ronde Huisjes , ook van onderen wederzyds

f.4. Liclien alter acaulos hypophyllocarpos. CoL»£f/?fe*.

I*p. 331- 333.

11. DiïL. XIV. Stuk
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üïDMt ^j^pu'lsnde , welken anderen voor de Vrugt

IV. hebben gehouden.

«SS!"" Zyne Afbeelding van dit Plantje, als in

TargioniaFig 2, op oüze Plaat Cl II, is door Dille.

y'^CllL r,.,\is overgenomen, die het nooit levendig

hadt gezien. In Italië, zegt M l ch el lus,

is het vry gemeen en groeit 'er op Heijen zo

wel als op Mo5fige plaatfen en aan de kanten

der Bosfchen. Het maakt Plaggetjes, die uit

veele zodanige Blaadjes beftaan, als hier twee

van de onderzyde vertoond worden ,
zynde

ieder Blaadje een byzonder Plantje , dat aan

't dunfle onder -end zeer fyne Vezelwortel-

tjes heeft.

Marchanti a.

Van dit Geflagt , door den befchryver

van óéne Soort , daar van , naar zynen Va-

der, Lid der Koninglyk Franfche Akademici

dus genoemd , zyn de Kenmerken een Man-

iielyke Kelk, die Schildvormig is, van onderen

gedekt met eenbladige Bloempjes en veeldee-

Ifge Meelknopjes: een Fromvelyke ongQÜ.Qdiit

Klokvormig, veelzaadig.

Hier van zyn de volgende Soorten waarge-

m rc'ha»
Marchantia met den gemeenen Kelk tien-

tiapoir

'

«Jge» rO Marchamia Calyce comn^uj

i

i



DB Mossen,
Dit Gewas , dat men in 't Nederduitfch^^JJ*

Steen • Leverkruid genoemd vindt , komt op l V.

vogtige befchaduwde plaatfeo, zo in ons Ne-j^iJ'*'

derland als elders in Europa , voor. Ik hebMardu.

het uit Japan , als ook van Java rondom Sa-"'**

marang , bekomen. Men vjndt het, by fom-

inigen der üudeii , enkel Lichen genoemd ,

gelyk by Ca MER A u 1 u s » die aanmerkt, dat

liet de Hepatica zy der Winkelen; alzo men
het oudtyds tegen de Leverkwaalen, inzon-

derheid tegen de Geelzugt, aanprees.

Het vertoont zig als een Bladerig Mos,
Kropjes maakende van veqle Bladertjes vaa

verfchillende figuur , doch meestal naar di<5

vaa ILiazen -Latuuw gelykcnde en Schubbig

op elkander leggende , met cene ruuwe Huid

bekleed. Met geeft uit de hoeken der inger

fnee»

^"'S' XIH. Gen. 1198. Gokt. E}!gA\. p. 301- FU Sjec,

9ii . 1057. Lxrjh. 50T. March. major Cupit. SteK

I«o. MicH. Gen. 2. T. I. i. i- Lichen Font. maioe

ft.el!;itus &c. DiLU Mu^c. 523. T. 7Ö- f». 6. Lichen Pe^

"•a^tis latifolius f. Hep-Atica Foutana. C. B. Pin. 36a,

Lichen Petr.eus I. Lob, Jc. 11. p, 246. Licheii. Cam,

782. ScHMiED. A. T. 10. ^. Mariiiantia Stellata,

«^c. R Lvfidb. -507. M. Car nor

Lickeii Petr. iimb.:l!atus. C R.

lich. Petr j. Lob. Ic uts.

Hb
IJ. D«»t. XIY. Stcs.
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AMv. ^'needcn Bladen gefteelde Hoofdjes , die in

IV.
'

fommig geflernd zyn- of Roosachtig, niet in-

sTC^?"" gcfneeden, terwjl van de cerften een grooter

Afan/ia,;^ is en klcioer; maakende dus drie Verfcheiden*

heden. Deeze Hoofdjes bevatten de Bloemen

of Meelknopjes , wier Stuifmeel de gedagte

Franfche AkademistM a rciia nt, doorwien

dceze Soort in Plaat is voorgefteldenbefchree-

ven (*) , voor het Zaad hielde van dit Gewas

:

daar hetzelve niettemin de Eigenfchappen van

het Stuifmeel der Bloemen heeft , vliegende , als

men 't door de Vlam van een Kaars blaast, in

brand. Ieder Hoofdje maakt op zig zelf dat

gene uic , 't welk Likn-«us den gemeemn

ir^//t, [der Bloemen ofMeelknopjes naamelyk,]

noemt. Ook zyn door Michelius de ei-

gentlyke Zaadkelkjcs ontdekt, die ongedeeld

öp de Oppervlakte van' het Loof zitten , be-

vattende op den bodem rondachtige Zaadjes,

Pi.Clü. De vermaarde Haller maakt een byzon-
3' dere Soort van de eerfle Verfcheidenheid

,

welke het Loof door een Streep verdeeld en

het Hoofdje vsn zeven tot ticn-Straaligheefr.

Dit is de eerfte van de Autheuren, welke aan

Bronnen en EeJ.jcs , als ook aan de Bakken

^et Fonteinen en aan vogtige Muuren der

UUu.ss de Füfis,ieï7i3
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Watermolens groeit. Schmiedei. heeft jx.
deeze , onder den naam van Marchantia die AFraÊt,

gefternd is , met een naakten rand en vlakken Hooró-

Kelk, zeer fraay afgebeeld en omftandig be-'^'';,

fchreeven. Zie de Afbeelding derzelve maZ'"^^'
Fi^. 3, Plaat CllI, hiervoor. Dan maakt

Hall ER een andere Soort, met het Loof
ongeftreept en agnftraalige Hoofdjes, waar

toe de twee andere Verfcheidenheden
, gelyk

de tweede en derde van L o b e l , behooren.

Hier van zegt hy , dat dezelve in Switzerland

op de Alpen groeit, terwyl Dillknius
dezelve Huifelyk genoemd hadt , als voortko-

mende uit Muuren en de Voégèn van Steenen,

ah ook op donkere en vervuilde Plaatfen ag-

ter de Huizen (*). LiNN.'Ens vondtze op
den Grond van afgebrande Bosfchcn en elders

op zwarte Aarde : gelyk menie by ons dus

veel, op ongeroerde Gronden, in de Tuinen

aantreft. De laatfte is ook door Schmiedel

io Plaat gebragt.

(2) Marchantia met den gemeenen Kelk gehal- U.

veerdy gevingerd, vierdeelig, titch^^

Op^'Ganzenr

(*) Nobis Alpina eft , quam Dillehius domefticam

fecit. Het,,. inchoat. WU p. 66 ^
^uudrifirio. Lichen Ananodooarpos. PlOm. Fik 143.

14». DixL. ilusc. 531- T.77. f. 8.

lih 2
II. D««u XIV. Stwk.
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AsmtL
Martenique is deeze Soort , die het Hoofd*

IV. 'je van figuur als een Ganzen, of Eendcpoot

STOK?™" heeft, door Plumier waargenomen. Doch,

het gene die Autheur voor Vrugt en Zaadea

hieldt , zyn Meelknopjes en Stuifmeel , zo

DiLLENius aantekent.

TII. Cs) Marchantia met den gemeenen Kelk vkf

Ha'c^u^l ^^^^'S > Slippen Pypachtig,

Gekruifte. Marchanti'a met den gemeenen Kelk half

-rl'eiia.
gelrond gefpitst , aan den rand gefiraalè

Tedere." met Plaatjes.

\. Cs) Marcbantia met den gemeenen Kelk half

fpSnca. kogelrwd , vyfdeeligl zonder Haairbekkcd'

Hiüfk'o- zei.

In gedalte verfchillcn deeze drie aanmerke-

Ci) Marchantin Cal communi quadripnrtito fircGoHTf

Bel_q. IJ. p. 30,. Lichfcii Seminifcr. Lunnlatus &c. Ditu

Mme. 521. T. 7,7, f. 5. Uclien He]..atitus , Capif.

drifidis BüXB. Ce»t. 11. T. 62. t 3. Lunularia vulgarisJ

is} Marckaytia Cal comm- quinquefido Ac. Gwï'

5*'^. II. p. 3"=. Fi. St:ec. 953, 105Z. V.. Lugdb. y>7'^'^

.atka metUa. M.ch. Gen, 3. T. ». f. 1. Lichen Pü**'

«spamis, fojiis crenatis. Dict. i^/«xf. 519. T- 73*

. Lichen PetrKiis. Buxb. C/Kt. 3. f. 5. X. 5- *•*

JCHWlDEt. /fOH. i'^w/. T. 34,
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lyk van de eerfte Soorc. De Gekruifle groeit ix.

in ons Wereldsdeel op belommerde plaatfen ;
Afdekc-

de Halfkogelronde op Moerasfige en de Tede- Hoofd-

re in Virginie, zo wel als de Gekruifte, vol-
l'laJekan-

gens Gronovïus. De eerfte zou , zo wel

als de volgende Soort , in ons Land voorko-

men , naar de aantekening van B o e r h a a v e.

Men vindt de Tedere , die een zeer aartig

klein Plantje is, in de Duinen by Wasfenaar,

inde Elzebofchjes. De laatstgemelde is , door

den kundigen Heer Schmiedel, zeer fraay

in Plaat gebragc en ten uitvoerigfte befchree-

ven; die aanmerkt , dat dezelve aan den Noord-

kant van Rotfen en Muuren groeit. De by-

Baam is v^n de figuur der Hoofdjes ontleend

,

die Kogelrond zyn , van onderen vyf Bolletjes

hebbende, welke, openbarftende, het Stuif-

meel uitwerpen. In de twee cerften is het

Plantje , dat de Vrouwelyke Zaaddraagende

Kelkjes draagt , zo wel als in de volgende

Soort, afgezonderd.

C(5) Marchantia met den gemeenen Kelk yyfhok- vi.

kig en eemgermaate Eyrond. ^aC^a
Deeze '

Kegel-*

f6) Marchantia CaU commnni quinqueloculari , fub-

<^vato. Gort. Belg. II. P- 303- Ofio. Dan. 274. ^la.

Stokh. 1-69. p. 248- Lichen vu!g. major Pileatus et Ver-

rucofus.' DiLL. Musc. 516. T. "S- i- Lichen Petriïiis

Calkulo Pileolum fuftinente. C. B. Pi». 362. Lkhvn

iih 3
il. DïEL. XIV. SxüK.
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TX. Deeze is, dopr den zelfdeü Schmiedel,

^1
V**' ^^^^ ^^^^y vergroot in Plaat vertoond cn

KooTD- befchieeven ; zo v.e\ als door den geleerden

*M^rchat2'
MiCHELius, die 'er drie Verfcheiden heden

een groote , middelflag en kleine , van voor*

ftelt , welke op vogtige plaatfen , om(beek$

Fk.rence , gevonden waren. De grootfte der*

zeiven was aan haare Hoofdjes met gefteelde

en gekelkte ; de anderen waren met onge-

fteelde Blommetjes , die ook geen Kelk heb-

ben, voorzien. De Groeiplaats was aldaar

aan vogiige Steenen, in derzelver voegen en

fpleeren, als cok aan de kanten van Bronnené

Op dergelyke plaatfen kwam den HeerSciiMiE-

DEL deeze Soort in Duitfchland voor, door

tvien waargenomen is, dat de gezegde Wral»

jes beginzcls zyn van jonge Plantjes, die int

Voorjaar affcheiden, en myns oordecis waa^

fchynlyk bevrugt worden door dc ronde Bot»

Ietjes met Draadjes, welke in dc zogi-naamdt

Blommetjes , die onder aan de PJoofüjes ai»

teHj zyn vervat, en von hem voor Zaadjef.

gehouden wordèn. Want , fchoon hy diaf

tegen inbrengt, dat die Wratjes door vogtig*

heid verfmeken en door droogte ook verdwy*

nen; fchynt zuiks geen tegenwerping te zyn

val»

Plinli primus et Pileatus Col. £cph. 1, p. 330. T. 33<«

Hepatici vuig. major f. Officinarum (taliae. MiCB. Gi*

3* T. 2. U I. ScHMiu. JcoH. Plant. T. 31*
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van eenig belang ; alzo zekerlyktot de Voort- IX.

teeling in de Scluirftmosfen genoeg gelegen* 1 v!"*^*

heid, tusfchen een te groote vogtigheid en
°*

droogte , kan voorkomen , en de plaatzing MarchMt"

niet alleen van de één en andere Werktuigen,

maar ook de vergelyking met andere Plantjes

van deezen aart; de Gekruide by voorbeeld,

zulks fchynt aan te duiden. Dat die Wratjes

de Manneiyke, en de gedeelde Hoofdjes met
Bloempjes de Vrouwelyke Werktuigen zya
zouden , komt ray zeer met de algemeene

fchikking der Natuur onovereenkomftig, en

zelfs met zyn Ed. voorgaande gezegde ftrydig

voor. De Celletjes, bovendien, uit welken

de gezegde Wratjes beftaan , en de gaapende

Tepeltjes in dcrzelver Dekzel , fchyncn het

denkbeeld , dat zy tot ontvan^ing van het

Stuifmeel gefchikt zyn , grootelyks te begun-

ftigen

De kundige D i L L E n i üs ftelde dit tWyfel-

achtig, doch de gefteelde Hoofdjes hieldt hjr

voor Manneiyke Werktuigen, en de gezegde

Bolletjes , met hunne Wolligheid, voor Stuif-

meel. Hy merkt aan, dat de Wratjes en gè-

Iteeldc Hoofdjes op byzondere Plantjes groef-

jen; terwyl Michelius dezelvcn op het

zelfde Plantje of Blaadje heeft afgebeeld. Die

Au-

f») Foemine'! Flores in Fronde , tanquam Vemicse.

S^fl, Nat. Fifg. Xlll. p. 8o{.

Hh4
II. DlEL. XIV. SlVK.



^fJ^Êi.
^"'^^"^ ^^^^ Bloempjes fraa'jer in Piaat

IV.
' vertoond; dm zy dcor hem jyn waargenomen,

^" vyyen verdeeld , daar dezclven , volgens

ifarchMt.
Vaillant, flegts vierdeelig zyft, Miche-
LiDS noemde het, der IVinkekn van Italië of

Gemeen Leverkruid : misfchien , om dat men

het aldaar de kragtcn toefchreef, welken oud-

tyds aan 't gemelde Steen- Leverkruid zyn

toegekend. Volgens Boerhaave zou dee-

ze Soort ook in onze Provinciën voorkomen

en men heeftze thans in Sweeden , aan de

Oevers van een Beek, gevonden.

^

Vn. (7) Marchantia met den gemeenen Kelk half

Kogelrond^ onverdeeld,

In Italië en op Jamaifca is deeze gevonden ,

^CTII. die haaren bynaam heeft, om dat op een zelf*

^* de Plantje de Vrouvvdykc zo wel als Manne-

lyke 7'eeldeelen, even als in de cerfce Soort,

voorkomen. Het is de derde Hcpatlca van

MicHELius, voorgemeld, waar van die

Autheur getuigt , dat dezelve tusfchen het

Mos en in de voegen der Steenen, op vef-

fcheide plaatfen,niet ver van Fiorence,voor-

kome»

C7-) Marchantia Cal. comrauni intcsro, hemirphserico.

Lichen Pileatus anguflif. dichotomiis. Dill. Alnsc. S^o-

T. ?5- f. 3. Hepatica minor anguftif. Capituio l^etd^'

fphaerico. Mich. Cm. 3. T. a. f. 3- Scop. Caff^' f'
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kome. D I LL E N 1 17 s hadt 'er drooge Excnr ix.

plaaren van gehad , die van Jamaika aan den ^^^^^^

Kruidminner Col lins o n gezonden waren. Hootd-

ScoPOLi, die aanmerkt, dat de Hoedjes by^^J"^^^^
hem kwaalyk afgebeeld zyn, vondtze te Idria//«?^

in Carniolie, op Muuren en ruutve plaatfen,

overvloedig, en befchryftze als volgt.

„ De Bladen fmal, gegaffeld, plat, Wrac-

), tig , in een Hartvormig Blaadje uitloopende ,

Borftels uit den oirfprong van dit Blaadje ,

), die hoekig zyn, een Duim Iang,befprengd

„ met vi^einige Haairtjes. Een Hoedie dat

), vierhoekig is of voorzien met vier Plooijen

„ kruislings , ten halve in vieren gedeeld ,

» Wrattig, groen, maar inde Bloeytyd rood.

„ Vier Hokjes met bruin Stuifmeel. Vrouwe-

„ lyke Kelken die rondachtig zyn , efFcnran-

„ dig hol, op de zelfde Plant, geftceld mee

„ een kort , rond, groen Voetje .Deeze be-

?•) vatten een rondachtig rood Zaadhoopje. De
» Smaak is fchcrp. Het heeft, in de Genees-

35 kunde, een tcgenfc icurbuikige , oplosfen-

j, de, doordringende kragr."

Ik heb, uit Dillenius, de Afbeelding

ook van deeze Soort, in F/g. 4> op Plaat

cm, medegedeeld, alwaar zo wel de Vrou-

welyke of Zaad -Kelkjes , als de Mannelyke

Meelknopjes zigtbaar zyn. Zo algemeen is

deeze niet als de voorgaande , welke ook in

Switzerland groeit, en in fcherpe Smaak byna

Hh 5 over-
4 Jl. D.BL. Xiy. Stok,
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IX. overeenkomt , zo H aller aanmerkt, met
Afdmi..

gg^eene Steen- Leverkruid, dat de eerfte

sT?ï?*°'
Soort is, voorgemeld, aan welke de gedagte

Marchati- oplosfendeEigenfchappen worden toegefchree«

ven. Voorts komen deeze Plantjes, in gedaan-

te, veel met het Schurftmos overeen , maar

verfchillen daar van door een zagfe Eladerige

zelfftandigheid ; weshalve H a l l e r oordeel-

de, dat zy tot de Mosfente betrekken waren.

In dit Geflagt fchynt de Mannelykc Kelk

rolrond, met Korrelrjes gevuld; de Vrouwe»

lyke naakt te zyq , eeo rondachtige Vrugt

voortbrengende , die in de Blaadjes gedookeO^

is en veelzaadig. '
'

j.
Men heeft 'er maar éóne Soort O) van odP»

n^iua^
clekt , welke door Michelius benoemd

'z'etr werdc, naar een Kruidkundigen Monnik, Bla-

sius , hem in zyne Kruidleezingen zeer tev

hulpzaam geweeft. Men vindtze in ons We»

;

reldsdeel
, op verfcheide plaatfen aan de kan-

'

ten van VVaterloopen , op een vogtigen fyn*

zandigen Grond , zo wel in Sweeden als ifl
'

Ita.

(i) Blafia. Sijjt. Nat. r.g. XIII. Gen. 1199. Fl. Su^»

xidati facie. Mich. Ge», 14. T. 7. Oed. Dm. T. 45-

Mnium Lichenl. facie. Dill. AIusc, 237. T. 31. i' T
Hall. Ueh, inckoat. JU. p.57.
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Italië. Zy is ook in Switzerland , in Engeland ijc.

en elders gevonden.

Het is een zeer klein PlanM'e , anders naar Hoof^

de laatfte Soort van Marchantia veel gelyken-^^"'''

de , doch Pypachtige Bloempjes hebbende ,

en Kelkachtige Zaadhuisjes. i;e Blaadjes zya
niet Korftig gelyk in 't Schurftmos , maar be-

ftaan uit kleine Blaasjes. De Ribbetjes, door

't midden der Blaadjes loopcnde, zwellen aan

't end , tot een Bolletje , dat een hol Buisje

uitgeeft met een klein Hoofdje. Dit acht de

beroemde Sc HM I EDEL enkel uit Korreltjes

te beftaan , die zig over 't geheele Loof ver-

fpreiden , en waarfchynlyk dienen tot voort-

planting van Uit Mosje.

R I C C I A.

Verwonderlyker is nog dit Geflagt, naar. een

Italiaanfchen Raadsheer Ricci, door den

zelfden Michelius, benoemd. Het heeft,

naamelyk, volgens de Waai neemingen van

den zeer Kruidkundigen ScHRtBER, geen

Kelk, dan een Blaazige holte binnen des blads

zelfftandigheid ; geen Bloem: maar een Rol-

rond, ongefteeld , Meelknopje, zittende op

het Vrugtbeginzel , dat Toliond is , en een

Draadigen Styl heeft, het Meelknopje door-

boorende. Het Vrugtkasje is Klootrcnd, met

een verwelkt Meelknopje gekroond : het Zaad

halfkogelrond, met een Voetje.

De
II. DKEi. XIV. Stok.
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Cryjlalli'

Dè volgende Soorten zyn daar on vcorge-
' komen.

(i) Riccia met het Loofin de Oppervlakte ge-

tepeld.

(ji) Riccia jnet het Loofglad, tu-eedeelig , fplts,

(3) Riccia met het Loofglad, gefleufd, twee-

kwabbig
y flomp.

(5) Riccia met het Loof Hartvormig kant-

haairig. Al-

(1) Riecia Frond. fuperficie PapiUofis. Syjl. Nat. Ves.

^_ XIII. Gen» laoo. Sp. i. Fi, Sun. 935 , 1055.

minima et minor pinguis, Hich» Ge». 107. T. 57. f. 2,

3. Hep. Paluftris Lobis inflatis. VaiLl. Par. 98. T. 19.

f. 3. Lichen Pal. Rut* folio. DiLi. Mh,c. 535. T. 78.

f. 12.

(2) -R/ma Frond. glabris bipart. aciuis. FI. Suee.g34,

1054. Riccia minima nitida. Mich. f. 6. Lichen oinnium

minimus. DitT.. f. 11.

(3) Riccia Frond. glabr. Cana!. &c. Ricca minima

pinguis. v^c7. Siokh. 1769. p. 248. Mich. f. 4. Liclieii mi-

nimus &c. DiLL. f. 10. Hep. PiUuftris bifurca. VaUI-

F^r. 98. T. 19. f. I.

(4) Rücia Frond. dichotomis Lineari - Filiformibus.

Fl. SuBc. II N. 1056. Licbonaftrum Aq. fluitans Sic.

DiLt. Musc. 2T3. T. 74. f. 47. Hepatica Pal. dlchoto-

Cs) Riccia Froad. obcordatis Ciliatis. Lichen parvns

Vernu.-!, Cordiformis &lc. Dill. Musc. 536. T. 78- £18.

Raj. ^t2gt. i ;6. Lens Paluftris Roris SoJis foliis Corda-
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Alle deeze zyn kleine Plantjes, het grootfte ix.

naauwlyks als een Duim of Vioger- Nagel

,

veel naar het Schurftmos ge'ykende, is zoda- Hooïo-

nig, dat Hallerzc naauwlyks daar van af-*^ .

fcheidbaar oordeelde. Vcrlcheide Soorten
,

daar van , kwamen hem in Switzerland voor.

Allen vallen zy op vogtige plaat fen in ons

Wereldsdeel , en de laatften groeijen ze'fs in

't Water. Het Vlotcende is in Vriesland,

dooT Mee SE , waargenomen , die *er nooit

Vrugtmaakingen in ontdekt heeft. Men vindt

het in Slooten , Vyvers , by tropjes dryvende

ofook aan het Kroos zittende. Het laatfle is

in Staande Wateren van Engeland , als ook

ia Duitfchland volgens den Heer Schmiedel,

gevonden ; het Zeegroene op Zandige phat-

fen in Svveeden. Zy onderfcheiden zig, in 'c

algemeen, dooreene Roosachtige figuur; de-,

wyl de Blaadjes uit een middelpunt fpreiden ;

dat echter ge?n plaats heeft in 4e twee laat-

A N ï H ö c E R o «5- Hoornbloem.

De Mannclyke Teeldeelen zyn een onge-

fteelde ,
Cylindrifche , onverdeelde Kelk , met

een Elsvormig, zeer bng, tweekleppig Meel^

knopje: de Vrouwelyke een zesdeelige Kelk

met drie Zaadjes , in dit Geflagc , dat wegens

<ie Hoornachtigheid der zogenaamde Bloemen

i?

n. dkl. XIV. Stut,
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is getyteld. Hec bevat de drie volgende
' Soorcen.

(1) Hoornbloera met onverdeeld, uitgehoekt ^

geftippeld Loof,

(2) Hoornbloera met onverdeeld , uttgskoekt,

j_
glad Loof,

(3) Hoornbloem met dubhcld Liniaal Findet-

lige Bladen*

f- Onze Afbeelding , Fig, 5, op Plaat CIII,

geeft een fchets van deeze Gewasjes, fcellen-

de de eerfte en ^rootfte Soort voor, die het

Loof gefïippeld heeft. Men ziet 'cr uit, dat

zy ook traar het Schurftmos ^ gelyk'^n , raii-f

inzonderheid verfchiilen door de Vru;?:tn!)3*

Jïendc deelen, aïs gezcgJ is. Het Gel tippel-

de Hoornbloem groeit in Engeland en Iralie,

zo LiNs^us aantelvcnt , op belomnrerde

Cl) Jfnthoceros Vrtind. indivifis Sinnatis punftatïs.

N^t. reg. XIII. (k'n. I20I Sp. I Dti.1.. Must.

J.
68. f. I Anth. minor. Mich Geu. II. T 7. £

S'^g. II. p. 3^3 Anthjceros. n. Ciff. 477. R. l

507. DiLL. Musc 476. T. .'=S. f 2. Anth. major i

ihid. f. I. Lichen Hepaticus Pedic. (iramineis. B

Cent, p. 40. T. bu f. 1. l-lALU. Hel» inckoat. lil.
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vOj^tige Gronden : het Gladde , zo wel \r\ ^y-

Noord- Amerika als in Europa.^ Men zou de ^'"j^»»-.

Bloemen voor Grasblaadjes aanzien , doch, Hoofd.

rpiytende, vertocnen Jezelvsn hun lang Meel-^^"*'-

knopje. Deeze Sooit is omfireeks de Stad^/o^^"*

Haarlem en elders, inzonderheid gan de kan-

ten der Graften en op rottig Hout , gevonden.

De Heer Schmiedel heeft dezelve zeer

fraay in Plaat gebragt en befchreeven» De
laatfte , zo wel als die in Switzerland door

St^helin waargenomen, heeft het Loof om-

trent een Duim groot , met kleine Bloemhoorn-

tjes, zo Hall ER aantekent.

L I G H E N. Schurftmos.

in dit uitgebreide Geflagt, 't welk een zeer

bekenden naam heeft ,zyn de Mannelyke dee-

ieu een rondachtig, byna vlak, glanzig Bakje,

zegt de Ridder ; de Vrouwelyke als Meel op
de Bladen verfpreid. Tournefort hadt

gezegd, de Lkhgn is een Geflagt van Planten,

dat geen Bloemen heeft, maar deVrugteenigs-

zins Bekkenachtig , met een zeer fyn Meel of

Zaad bezwangerd, *t welk door 't Mikroskoop
zig rondachtig vertoont.

Die zogenaamde Vrugt erkent men thans DeBIoa»

voor een Blo^mbakjey met de Mannelyke dee-*"^°*

leQ van Bevrugting, een Soort van Stuifmeel

zynde, of aan deu tand, of over de geheelc

Op-
tU Dml. XIV' SrwK.
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IX; Oppervlakte der Meelkmpjes , die in dit GeflagC

een verfchillejide gedaante hebben, verfpreid,

Hoofd. Sommigen zyn Kogelrond, anderen Eyrond,

Sc'hurfi-
anderen Testikel- , eenigen Knodsachtig of

•'"O*
. Knoopig of naar de Pennen van Zee- Appels

gelykende. De Bakjes zyn ook verfchillende,

Kogelrond , Pieramidaal, langwerpig en Ibm»

tyds getakt, in wier Holligheid de Meelknop»

jes doorgaans in een Lymerige Stof zitten,

5n eeni^^en voor 'c bloote Oog door drukking

zigtbaar, in anderen niet dan met behulp vaa

*t Mi'kroskoop , fomtyds enkeld , dikwils op

ryén geplaatst, zo Michei.i us aanmerkt.

DeZaa- De Zaadjes^ zegt die Autheur, komen onder

elkander fameDgevoegd , fomtyds Draadswyze,

fomtyds Troswyze voor. Men vindtze cu

eens in de BIbemdraagende Plantjes , nu eens

in die geen Bloem hebben , en we! op byzon-

derc plaat fen of over de gcher!e Orpervlalcte.

Jly erkent, nogthans, dat m^n wenifgeSoor»

ten in dit opzigt volkomen bev'ndr; l aamelyk

zodanig, da'c men 'er de Bloemen en Zaadjes,

beiden 5 in kan befpenren. Dit heeft den

grooten Hall er ze beiden byna onder el.

kandér doen verwarren. Zie hier wat Dil*

LENius daarvan zegt.

De L I c H K N is by my een Soort van Mos,

5, dat een volmaakter V'rugtmaakirg heeft

»

naamelyk-zo wel Bloem- als Zanddraagende

„ is : welks bloeiiende Hoofdjes, van ver*

„ fchei'
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„ fcheidcrlcy iiguur , door de rypheid veele ix.

j,
cer.bladigc Blommeijes , op vcrfcTicide wy- ^FDKEtj

„ zen verdeeld , uitgcsvcn , die JSiecl ftor- Hoofd-

„ ten door- 't VcrgtPotgla,, gezien Kogel-'™;
], rond , dat ,nr.;t: dunne D^aadj-s dooiweven wox,

]) is. De J^oadai i:ou;en voort in andere

j, byzündcrc gaapende Doosjes, ongefteeld

3j op de vlakte van het Loof, fomtyds in de

5j zelfde
, fomtyds in verfchillende Plantjes y

3. van die Soort , zynde klein en platacljtij^

)5 rond. I^ehalye die bloeijende Hoofdjes^

» worden in de Gefternde Soorten Navelach.-

jj tige waargenomen , zonder Bloem of Zaad,

}, wfiJk alleen voorkomt in de Plantjes die

,) geen Bloetn draagün. \'an beiderley flag

), zya de Scecltjes doorgaans naakt, zonden

Scheedachtig bekleedzel."

-

Hier zou men, volgens ^icm, Jrunnen by-r Het

^'oegen, dat de Bladen mipc^er doorfchynende

'yn, vin ecne Kruidige zelfrtandigheid en on-

bepaalde figuur 5
zig bieed langs den Grond

'J^tbreidendc -cn veel Worteltjes van agteren

yitg-^evende. Hallkr merkc aan, dat de

Licbensjin '5 algemeen , ^ejen cigentlyjce BI^-

^Wn hebben, alzo bet Loof uit Blna^jes be-

^^aatjZ^'pd.edoQrgarms als uitgebreide Korftcn,

^.roog cn broofch of Lederachtig taay; gelyk

2ydoor de Vogtigheid Lymerig worden. Men
^indt 'er ook die niet nis Kcrften , manrDraad-

^fi Vezelachiig zyn , doch van dergelyke na-

tuur.
"

'li De
n. ÜEEL. XIV. Stok.
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AiSbi.
Ouden hebben , door den naam van Li-

IV. chen, zo 't fchynt, het zelfde Gewas verdaan,

JSi^^^ en volgens Pliniüs zou die naam daar van

Naams- afkomftig zyn , dat het een allerbest Middel
oirfprong. ^^^^ ^^^^^ Schmh of dergelyke Huidkwaa-

len. „ D I O s c o R I DE s zegt , dc Lichen die

„ aan Steenen groeit en van foramigen Brjm

„ geheten wordt, is als een Mos geplakt aao

„ vogtige Rotfen. Opgelegd verzagt dezelv»

„ de Ontfteekingen en geneest de Kraauwa-

gie," enz. Het groeijen aan verfcheide

Lighaamen als een foort van Schurft, kan 'er

ook den naam of aanleiding gegeven hebbefl

tot dat denkbeeld. Want dergelyke overeeih

komst was dikwils een Kenmerk in voorigif

tyden. Ik heb 'er, fchoon men hedendaagj

van die kragtcn niet weet, dan ook den naail

van ^churfttms aan toegeëigend. Het Poeij«

derzelvenzou, echter, misfchien, tot opdroc

ging dienen kunnen in natte Schurft.
'

De Kruidkundigen van de voorgaande Eeu«

hadden de Lichens onder den algemeenen naaii

van Mos begreepen. Ray zelf noemde «

nog onvrugthaare of Zaadlooze Mosfen.

R I s o N gaf 'er den naam van Musco Fungi

TbüRNEFORT was de eerfle, die dceze Plante(

onder den naam van Ltc/iefj befchreef ,
ge*

vende daar van vierenveertig Soorten op. i

deezen als anders werdt hy door Boe RH
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defzelfs benaamingen behieMen. Door de ix.

fraaije Afbeeldingen van den laatftgemeldeB

worde de onderfcheiding dier Planten groote- Hoowv

lyks bevorderd. M i c n e l i us ging echter™;^
<3eezen Autheur , in het onderzoek der Li- mos'.

chens, grootelyks te boven. De Afiieelding

derzelven, waar by de Vrugtmaakende deelea

in 't klaarfte Daglicht gefield zyu , beflaat om-
trent twintig Plaaten van zyn Werk, waar in

hy, met een onbegrypelyk geduld, agtendeftig

Rangen van Lichen heeft opgegeven , die by
de driehonderd Soorten bevatten. Niettemin

worden 'nog eenige Geflagten , gelyk de Mar'

chantia , Riccia
,
Hepatica , Lunularia , door hem

daar van afgezonderd. D i l r. e n i ü s , deezf

daar onder begrypende , maakte evenwel maar

drie Rangen van eigentlyke Lichensi één van

de genen die Hoedjes hebben : één van de

genen die gedraald zyn of gefternd en éénya»

zodanigen , wier Bloemen en Vrugten niet gei-

noegzaam bekend zyn. De overigen verdeel-

de die uitmuntende Autheur, in de Geflagten

van Usnea^ Coralloides en Lkhenoides» Het eerf

fteGeflagt, waar in de Haairige Boom-Moss'

feu vervat zyn , heeft zestien Soorten. Het

Oeflagc 'van Coralloides^ alle de genen bevat-

tende , die van eene Paddefloelachtige, Py.

P'gs , Heefterige of Takkige en Koraalaehtig

gehoornde gedaante zyn , in drie Kangeij

verdeeld, heeft negen -er.dertig Soorten, pat

1% Dwu Xiy. Sxu*.
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ÏX. van LichenoideSf eindelyk, naast komende aan

de eigentlyke Schurftmosfen , houdt alle de.

oofD- genen ia , die Korftig en Bladerig zyn , ea

^chuyff^^^ honderd - vyfendertig Soorten : zo dat hy

meer dan tweehonderd Soorten heeft van de^

gclyke Planten, die allen, in zyn onvergely*

kelyk Werk, ten omftandigfte befchreeven

en naauwkcun'g in Plaat vo.orgefteld zyn.

De beroemde Hall er bevoorens de Li*

chens in zeven Rangen verdeeld hebbeode,

bevattende hondcrdzeftig Soorten in Switzer-

land gevonden maakte 'er naderhand tien

van: als i. Gehoornde; 2. Koraalachtige: 3-

Vezelige : 4, Platachtig gehoornde: 5*

groote.virye Bladen : 6. Anderen met rond

Loof, dat weinig Takkig is en vry, 7. ^^^^

fmaller, minder vry, Loof; 8. Lilachtige:

Korftige, met ochotteltjes of Napjes. lo. En-

kel Korftige. In deeze Kangen zyn by hem

thans nagenoeg tweehonderd Soorten n^'.

vat(t).

Onze Ridder verdeelt de Planten van dit

Ceflagc in negen Rangen, als volgt.

l. Schurftige met Knobbeltjes. •

(O Schurftmo? , dat Schurftig is en mtachti^*

met zwarte Takkigc Streepjes als gi^^^'

urd. Groeit

'

(O /..,:..^ Ufrofus albicr.us ^c9.5}y?. A^'''-^'^'^^^



Groeit op de Baft van jonge Eiken en ande- ï -^-

re Boomen , zo by ons als elders. \\f^^'

Hoof»-

(2) Schurftmos , dat Schurftig is en geeïach- ^^^^^^

tig , met zwarte Streepjes als een Landkaart Ltcken

Land-
Komt op witte Kwartzige Steenen der Alpen kaanig.

an Dalekarlie in Swecden, by ons op de Bafl

van Jonge Boomen voor.

(3) Schurftmos , ^at Schurftig is en groen , Hï-
:

met zwarte rand en knobbeltjes. rem.
°

Groeit op Ro:fcn in ons Wereldsdeel. troe"/'

(4) Schurftmos, dat Schurftig is en D/eclig,
^

IV.^

fttet gefieelde byna Kogelronde Schildjes.

'

meiachtig.

Groeit op Zandige Gronden.

Cs) Schurftmos, dat Schurftig is en wit ^ met y.

halfkagelronde uitte Knobbeltjes. .%fdkwï
Groeit

Gen. 1202. Sp. I- Gort. Bgig. II. p. 304. Ft. Suecg^o.

(3) LiciitH Lei>r. flavesceiis &c. Gort. Ft. Belg. uts Ft.

Suec. Lichenoiaes uigro - flavum. D.1,1.. T. 18. f. 5.

C3) Luhe» U'pr. vhklis, margiue TubercuUsque atris.

fl. Snee. yi9 , 1062.

(4) Liu..n Lepr, Furinuce^.s &c. Fl. Suec Licheiwides

(5) Liche» Ltpr. aibui. <ic .-Jci, Smh. 1769. p. 248.

li 3
il. DMt. XIV. Stok
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i Steenen»

Hoóïo- (6) Schurftflios, dat Schurftig is en witach*

tig , ffiit bkeke nit gerande Kmhbeltjes*

Lchen
Mupmtc-, Op platte kaale Rotfen in de Eosfchen komt

deeze voor , zynde fomtyds zeer klein meÉ

groene Knobbeltjes.

VII. C?) Schurftmos, dnt Schurftig is met Wtatjis

^èoo{'''
DohheJfleenig , glad, die met een 4

boord. twee Cylindrijche gaatjes doorboord zyn*

(8) Schurftmos , dat Schurftig is en witachtig

met enheh zwarte Streepjes en Stippen digt

bezaaid.

Op Boomdammen in onze Eosfchen en eldet».

(9) Scherft'

(6) LMen Lepf. ftlbldas &c.

Ct; Ucfien Leprofus , Vcrrucis &c Lichen crnftacen*

HuDs. ^»gt. 445- Lichenoides Venucofum &c. D"-!-.

Musc. 128. T. i8. f. 9. Liclienoidts Cruftaceum Arbo-



f9) Schurftmos , dat Schurftig is , groenachtig ix.

^fibgraauw^ met zwarte Knobbeltjes,
Aiditi.

HoofD-

Op Rotfen , Steenen en Boomflammen ,

byna overaU l^^^^

(lo^ Schurftmos, dat Schurftig is en bruin , "gjo^^jig
met zwarte Knobbeltjes. X

Fusco^

(11) Schurftmos, dat Schurftig is en wit-''^'^^^^.

achtig , met ronde Roejikleurige Kmb- b™'"-

beitjes, ^X^^-^.^

. Voot/"

Deeze groeijen in Europa op verfcheide i*^"'

plaatfen.

(12) Schurftmos, f/^; Schurftig is en wit, ^"^^
^

zwarte Kmbbeltjts. ^
kTüL"

In Oeland en Gothland komt deeze op alle ^^ffg}}'

Kalkfteenen en op geen anderen voor.

(13) Schurft-

(loj Vehen Leprofiis fuscus tuberc atris. Go^r* Belg.

ttts. Ft, Suec 11. N. 1063.

(n) UcheH Lepr. albidns &c. Syfl. Nat. Xlh Tom.

111. p, 234. Lkhenoides Leprofum &c. Dill. MuscT.

18. f
. 4- & 55- f 8.

Cii) Uctun Lepr. candidas &c. Ft. Stuc. 937 , io6t.

Licheiioides Calcarium Tinftorium candidum. Ditt. T.

18. f. 8.

{\^) Lichtn Lepr, Tuberc. nigris , «jbo luarginati*.

li 4
IL Dumu XIV. SrUK.
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'^^^^ Schurftmos, dat Schurftig is ^ met zü'ar-

^1 V. te Knobbeltjes die wit gerand z^n.

*^x 'vA. Deeze groeit overal op Rotfen cn Rots.

Cnferms. ^^611611 , zvnde 10 dc omtrck zwart.

Akhkleu-

^ (14) Schurftmos, dat Schurftig is en z^rnrty

^tro'-al-
Knobbeltjes zwart en wit gemengeld,

hus.

en^w.t." (15) Schurftmos , dat geel is met roode Knoh- >

Op de Rotfen der hooge Ef.-rgcn van Dals-

karlie, inSweeden, komen deeze voor.

XVT. Schurftmos, dat wit is, met witte

"^Beukë-
^^^^ Knobbetjes»

Deezc groeit op de Schors der Beukc

men, zo in ons Land als elders.

XVIT. (17) Schurftmos, Schurftig is ett Jfih^

^Haag"/*
graauw, met witachtige rimpelige Knok

eukig. beitjes.

Aan de Stammen en Takken der Haagbea*

f14) Lnh0;i Lepr. niger &c. Ft. Sute. 11. N. 1064-

C15J Lic'wn Lf Pt. flavus cK^c. Ft. Suec. II. N. lOéj.

(16) LkIuh Levr. albus &c. It. Scan, 59. Gort. Bttg'
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ken , in Schónen , het Züïdelykfte van Swee- ix.

den, is deeze waargenomen. Afdeel.

Hooio*

( iR) Schurftmos , ^Jat rondtakkig is en digt^''^^

getropty met ronde toppen y wit van Kleur. ^y^ü«.

Op de Rotfcn van Sweedcn is deeze,

hzi Kalkfleenige veel gelykende, waar
Koraal ig.

( 19 ) Schurftmos , dat Schurftig is en wit, x
met roode Knobbeltjes.

Op den Grond van dorre Zandige Heiden den

en Bosfchagien , die cenigermaace vogtigzyn> /

komt die aartige Schurfcmos door geheel liu-

ropa voor. Men vindt het ook by ons op de

Veluwe , in de Haarlemmer -Hout en elders.

Het vertoont zig als kleine roode Paddefloel-

tjes , van grootte als Koriander - Zaad , op een

witachtig Korftje zittende , en fomtyds ron-

der
, fomtyds platter en eenigszins Schild-

vormig zynde. Ik heb de Afbeelding van

zulk een Plantje , in Fig. 7 medegedeeld.

Deeze

(iS^ Liche» Lept. Ramolus teres fiisciculatus &c.

C 1 9) Lichen Lepr. candidus , tuberculis incamatis. Sp.

P!u.:f. N. 12. Gort Befg. II. p 304. /7. Suec. 936,

106S. Lichen Crult. terreltris &c. Mich. Gen. loo. T. 59.

f. uk. Coralloides Fungiforme Carneum Bafi LeprofJ*

DiuL. Musc. 76. T. 14. f. I. Fungilli incarnati. Col.

uüliiati, Musco infidentes. AIkmtz. Fug. T. 6*

li S
IL D««i., XIV. Siwu
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AFDMt. Deeze behooren tot de eigentlyke Schurft-

HooVd
» Schurftige Korften op

sruZ'^' Boomen , Steenen en op den Grond groei-

Verw- jen , en waar onder veelen niet onaan-

zienlyk zyn , door de Verfcheidenheid van

Kleuren. Sommigen , zelfs , geeven Vem
af, welke men niet zou vermoeden daar in te

zyn ; gelyk dat witte Schurftmrs , als een

Tarterachtige Korft op de Kalkfteenen zit-

tende , 't welk DiLLENiüs op de toppen

der Gebergten in de Wefteiyke deelen van

Engeland waarnam , en dat de Ingezetenen

des Lands hem verhaalden van hun gebruikt

te worden om rood te verwen. Zy zeiden

hem, dat bet beter daar toe ware, dan het

Vcrw-Mos, by hun Kenkerig genaamd, waar

van ik vervolgens zal fpreeken. Hy verbed'

de zig, dat dit het Mos zy, waar van Mar-
tin onder den mim van Corkir meldt, zeg-

gende, dat het Volk der Wefter-Eilandeo ;

van Schotland daar uit een Scharlaken. roede
'

Kleur weet te maaken , door het te droogeo

en drie VVeeken in Pis te zetten. Ik heb de

Afbeelding van dit nuttige Schurftmos in Ft^'

öj op Plaat cm, gegeven.

IJ. Schurftige met Schildjes.

XX^^ Cso) Schurftmos , dat Korflig is en geel, met

CanJda- è^^^^ Schildjes. Aan

Kaarfig. 0°) ^^Aw Cruftaceus flavus &c. Gokt. Belg. W-



E) I M O $ S K N. 507

Aan oude Muuren en veelerley Boomftam* IX.

komt deeze Soort , zo by ons als in andere ^7"*"

dee'en van Europa , voor. De Smalanders Hoopd*

mengen het afgefchraapte Mos , gedroogd en

fyn gemaakt, in Smeer, om geele Kaarfen te

hebben op Hoogtyden: waar van de bynaara»

(21) Schurftmos, dat Korflig h en witachtig, XXT.

met Knobbelige y rimpelige , bruin - roode ^JfJ^'J'*

Schildjes» ^'Y^.küÜA

Op Rotsfteenen van Ysland groeit deeze

,

die een gebladerde ronde Korst maakt , van de

Steenen onaffcheidelykjin 't midden met Schifd-

jcs. Dat Schurftmos vaii D i l l e n lo s , hier

Daar gelykende, haJc dc Schildjes geel, klei-

ner en gerand.

(22) Soh^ritmo^, dat Korjltg h, uit den wit- W.

^

ten groenachtig , met geelachtige Schildjes , *'\vTn"^'

die wit gerand zyn. fteeinjj.

lec. 11. N. IC69. Liclien CruftoAim Orbic. &
v\s. DiLL. Musc. 136. T. 18 f. 18 Bysfus

ava. //. Oei. 30. IVeJIgotk. 159.

« Cruft. ex albido virescrns &c Sp. Pt ut.

. Lepr. candidas SciiteU. fuscis. Fl, Suec 943,

. Tinctorius ruber. //. Oei. 29. IVt''s t'i- 146.

•eum Farinaceum. D11.L, Musc. 13,. T. 18.

il. DuL. XIV. Stvi.



5o3 Lescmryving van

IX. Aan de kanten der Bergen en Rotfen groeit
AïMEL.

^^^^^ g^^^^ fommige deelen van Sweeden

sTüï?""
overvloedig en dient aldaar tot gebruik, als

wy ftraks zien zullen.

XXiiu (23) Schurftmos, dat Korjtig is en witachtige

Paius-
^'"^^ Schildjes,

ftchS.^"
Op de Schors der Boomen komt dceze niet

alleen in Sweeden en elders , maar ook by ons,

menigvuldigs voor.

XXIV. (-4) Schurftmos, dat Korftig is en ^utackigt

"^"BruS-**
zwcrte Schildjes ; de jongsien Beker-

achHg. achtig hol,

Deeze groeit met en nevens de voorgaande.

XXV. (25; Schurftmos, dat Korjiig is en wtt y mt

pSlia?'''
^^^^^^ ^^^^^^ Schildjes.

Deeze, die men in Vrankryk tot Verwftof

gebruikt, groeit op Muuren.
(26)

14, lori. Lichen Cruft,

ans &c. Sp. Plant. )

, Peltis concavl;

Tiuftorium &'c.

ergne. Tournf.
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Ver\yftof

Schurftmos, dat Karfli^ is, met Elsvor- IX.

.

mi^e geflreepte Blaadjes. ^ .

v?'

Dceze groeit by fJpfal , op den kaaien""'^-*'

Bergtop , tusfchen het-Kafteel en 't Kjnings-

Bofch. Upfaiun.

Dit noemt men eigentlyk Korstmosfen, alzo Upfals.

zy zig ais enkele Korfljes vertoonen , die dik-

wils niet geheel kunnen afgefcheiden worden daa7v

van de Steenea of van de Boonien, Zy hebben

meestal zekere ronde indrukzeis, die meer of

min holzyn, en dus naar Schotteltjes ofNap-

jes geIyken,fomwyIen vlak als Schildjes. Men
vindt 'or ook ouder, die tot Verwftof gebruikt

worden ; gelyk de Wynfieenige van L i n n ^ o j:,

welke tot onderlingen Koophandel gelegenheid

geeft in Sweeden. Die van Westgothland rei-

zen naar Boras , in 't midden des Lands, aN
waar aan de Noordzyde der Steeqrotfen, in-

zonderheid naar den kant van Hisfingen, een

menigte van dat Mos groeit , 'c welk by vog-

tig Weder, of na een Regen, afgekrabc, ge-

droogd , gemalen , en dan in Water omge-

roerd wordt, vervolgens, van de Aarde en

Vuil afgegooren, wederom gedroogd , in een Pot

gedaan zynde 3 Iaat men hctvier ofvyf Wcekcn
in Pis ftaan. Dus komt 'er een Verwftof van,

4ie

II. Dm*. XIV. Stü»,
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JJ^^
die onder den naam van Byttelet naar Oeland

'^i V.'" cn andere deelen van Sweeden vervoerd wordt;

iëm/"' geJyk-ende naar een zwartachtige Aarde met

^ji^r/i-roode Vlakken ; die men ten gebruike , om

rood te verwen , met Water en wat Pis

kookt.

Frnnfche V*in dcrgelyke natuur is de Parelle van Au-

oSii ^crgne of Land-Orfeilk ^qx Franfchen/weüce

aan Steenrotfen in die Provincie van Vrankryk

op dergelyke manier vergaderd wordt en met

Kalk en Pis toebereid. Hedendaa-s is dezelve

aldaar in meer gebruik dan de Orfeille van de

Kanarifchg Eilanden, Dit Schurftmos, door

D I L L "E N >r u s Kreefts - Oogsn gelykend LkhenoU

des genaamd en ftraks belchreeven , groeit ook

wel in andere deelen van Europa, aan Steenea

en Muuren ; doch het is nit-t te denken, dat

het overal van dien aart zy : dewyl de kleu-

rende hoedanigheid buiten twyfel afhangt van

de natuur der Steenen, daar het opgevoudefl

Engeifche.' Die van Wales, in Engeland , maaken een

^^fig.^l.
roode Verwftof van een andere Soort van dee»-

Zen Rang, door Dilleniüs befchreeven,

onder den naam van Groot Korftig en Schurpi

hichenotdes met geele Plantjes, die Zilverkleurig

gerand zyn. ]k heb de Afbeelding van die

raare Schurftmos, zynde door Linn^O^
niet aangehaald, welkraen Fcrziherd zon kun-

nen noemen, in Fig, 8, op Plaat CJIl,
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dcgedeeld. De Grond van dit Mos een taa-
^^J^*

melyk dikke rimpelige Korft, zegt hy,is met f"'*
den rand der Schotteltjes eenkleurig. Het is j^i^""
aan Sceenrotfen en Gebergten, op verfcheide Schurfu

plaatfen in Engeland , door gezegden Autheur

waargenomen , die aanmerkt , dat men het

verkeerdelyk voor eene Verfcheidenheid van

het Kreeftsoogachtige heeft gehouden»

'I'en opzigt van deeze Korstige Schurft-

mosfen , komt nog verder in aanmerking de

wonderbaare Voorzienigheid van den Schep-

per , die zodanige verachtelyke Gewasfen ,

buitendien , tot eene byzondere nuttigheid

iieeft gefchapen. Zy bekleeden
,
naamelyk ,

de kaale Bergen , niet alleen , om dezelven

beklimbaar te maaken voor Menfchen en Ge-

dierte : de Boomen om Voedzel en verfchui-

ling te verfchatfen aan veelerley Infekten en

Wormen , die. wederom een lekker Aas zyn

voor 't Gevogelte ; maar wel inzonderheid de

naakte Rotfen , zo dra dezelven door de Zee

bloot gelaten zyn , om den Grondflag te leg-

gen van de Aarde, die vervolgens dienen moet

tot de groeijing van allerley Plantgewasfen.

IIL Schubbige.

(»7) Schurftmos , daf Schubbig is ^ ^'^f xxvil.
B!aad'

(.j-J^^'"^'

(S7> Uchen imbricatos. FolioUs obfolete multifidis &c
ƒ

" Middel-

Sp. PluHU N. 18. Pt. SuK. 945, 1074. Lich, FoL plan'S^rjJJ^^-^

U, D*»!.- XIV. Sxv».
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i V^'* witachtig , middelpiintfchu;i)vcnds\ de Schild-

Htos!''"^^ Deeze, Winter- Mosf^i in Sweeden getytekl,

groeit op Rotfen , cianr zy vast aan kleeft,

ïynJe geheel Sneeuwwit. Door, van het mid-

delpunt naar den Omtrek toe, allengs te ver-

dwynen , is zy in de cerfte opflag kenbaar.

XXVin. (^^^ Sclmrftmos , dat Schubbig is , ma Blaadr

Lichen jes die uitgehockt ruwM en gatig zyir, dt

steenig!' Scliildjes KaJUuji - bruin.

Op alle Rotfen , die niet van Knlkta
zyn , komt decze Soort , volgens den Rid-

der ,
voor, eri is', in gedaante , ovcreenko;n"

ftig met dat Mos, op Doodshoofden grocijenr

d^ , "c w Al djn naam van U<?m bekomen

heeft, oudtyds bekend in de ^pothceken'. OoJf

wordt zy, van onzen Kiddcr, daartoe bctrofcf

kep. Tot Verwmos is het , in de Zuf^e/y^ej

deelen van Sweeden, in qebruik.

miikin.iis &c. Fl. Lapy. .^.^3. T. i.. i- 2. Lidi, imbri^

Uchen inV.r. Fol. fiiiuaris &c. Sp. Plant. N-

Gort. Beig. 11. p. 305. Fl. S-iec. .716 1075. Mat. M

494. Lichen Fol. {vlan. acute laciuiatis &c. R. ISigdi*

507. Lichen Tinftoriiis. It. i'. atu 409. Lich. opere pl

gio. Vaill. Far. T. 21. f. 5. Llclionouies vulgatisfimi

TfiLu Musc. 188- ï. 34. f. 8j. IMuiCü'Fungus Lichei

rlOï &c. I^loRis. .S. 15. T. 7. f.



(29) Schurftmos , dat Schubbig is , met Blaad- ix.

jes die veeldeelig , glad , en gry^ zyn 5
^'j"]*^**

met verfpreide uitjjuiknde StippeUf Hoofd*

Aan Rotfen en Boomen groeit dit Scliurfc

mos in ons VVeicldsdee! , inzonderheid in En- Owphato-

geland, alwaar het de Verwilof uitniaalcr, die''*Nayel-

het Volk vaa Wales Kenkerlg noemt. Mi.^fhtig.

CHEL I usgeefc 'er den naam aan van Longen-' 9^

Verw- Mos , met de Bladen fraay en fyn ver-

deeld , van onderen zwartachtig en krullig,

van boven paarfch en gatig, Bloembakje?

vin de zelfde Kleur. Zie de Afbeelding van

hetzelve 'mFig. y, op Pl/iat CIiL In Swee-

den en elders wordt 'er geel mede geverwd.

(30^ Schurftmos, dat Schubbig is^ met Blaad- XXX.
jes die gekwabd , glanzig zyn en Lood- oSyS

- kleurig, rig.

Op veele plaatfen komt deeze, aan de Baft

van Boomen , Muuren en Steenen , zo in on-

ze Provinciën , als elders voor. C31)

Os) Uchen imbr. Fol. multifi.fis &c. Sp. Plant. N. a&
Sutc. Lichgn n'^TKuns Omphalodes. Vaili.. Pt^.

T 20. f. 10. Lichenoidas Saxat Ie T.nftoriam , Fol.

ï*iIon> (.urpureïs. Ditt. Musc. 185. T. 24. f- gq. Lich.

.^n >c. Tinaorius&c Mich. Gen po. T. 49- f. a.

(3^ ^ L?cht» hubr. Foliolis L'^batis &c S/f. Plant. K,
i'. G-^nr. Belr. iT. p. 305- R. 511 f^^-

V/ILL. P r. T. to.

T. 34,1-. r8.
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IX. (3 1 ) Schurftmos , dat Sdmhbig is , met Blaaé
ArcML.

^.^ Liniaal, gegafeldy platachtig fph
Hoofd- eit zwartachtig zyn; de Schildjes zmrt.

^Sj* Overvloedig valt deeze op Rotfen te Féb

Fahiuttm. \un in Sweeden, alwaar zeer weinig Boom- d

Fahiiins.Steen«Schurftmo5fen zyn. '

XXXII. Schurftmos , dat Schubbig is , mt ^
ilelkh'

W«^fir</tf, omgekromde^ zwarte Blaadjeii'

Voornaamelyk op een Eilandje in de OoJ

zee , aan de Sweedfche Kufl , groeit c

Schurftmos , dat de Schildjes holrond, zwaï

aan den rand ftomp gekarteld heeft.

XXXin. (33) Schurftmos, dat Schubbig is^metdedl

Qekiuid.'
gehsahd , geknot , gekarteld, Z»lfi

groen ; de Schildjes van de zelfde kleur*

In Engelatid komt deeze Soort

merde Steenige plaatfen en aan den voet

Muuren voort.

. Tinaorium al

DiLL. Musc. igg. ï. 34. f. 81.

(3O ijff^en in br. Fol. f almatis &c. Sf. PtaiU. 1

fH. Stue. 949, 1079.

(.Zl)^U(h'n m\it, Fol. Lob. trunc. crenulatis &c. f

-^"gl- 447« N. 26. Lichenoides Gelatinofura atro-v

trisp. & rngofum. DiLt. Mme 139. T. 19. f. *3.
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Schurftmos, ^at Schubbig' is\ Tandig IX.

kanthaairig , de Schildjes grooter dan het

Blad, Hoofd-

In de Zuidelyke deelen van Europa , zegt ^^xiv.

LiNNiEüs, groeit deeze, die ook in Erge-Cr//yJ/»i

land is gevonden. Zy is groenach ig , wor- Gekanwi.

dende door ouderdom Loodkleurig.

(35) Schurftmos , dat Schubbig is , met dt XXXV.
tdc SchildjesJr"'"-

Zeer gemeen is dit Schurftmos aan oude

Boomen , als ook aan Muuren , Planken , Paa-

ien en Steenen , zo in ons Land als in Swee-

den en elders, komende Afchgraauw, groen

achtig of geel voor, 'c welk te verwonderen

is, op een zelfde Boom en plaats. Dikwils

fpeek 'er een mengeling in , van die drie Kleu-

ren , en zelden ontbreekt het geel ; dat nu

hooger is dan bleeker , fomtyds Goudgeel.

TouRNEFORT merkt aan , dat het de twee-

de* Lichen zy der Ouden. (3^)

Ltclitu imbr. dentato - dliatus &c. Sfl.Pht»t.N*

34. Lich. Geiatiuorura Fol. imbric & criftatis. Dill. 140»

T. 19. £. iê.

(35) LicheH imbr. Fol. crispis fulvis &c Sp. Plant N.

ïS GöTiT. B*lg. II. p. 3c6. Ft. Shec. II. N. ioi9. Lichen

finuofum, Fol. & Scutell. luteis. Diii.. p. 180. T.

»4. {. 76. Musc. Ciuftae modo Arb, adnascens. C B.

II Dbsu XIV. Stwb*
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(^6) Schurftmos , dat Schubbig is, met Je

Slipje» ftompy een weinig opgeblazen,

xxxVF
Stammen der Berkeboomen komt

'uchm deezein't byzorder voor, en is opdczelveo.

m^iZ' ?e"^een in Sweeden , dat nien naauwlyks

Bast zonder dit Mos vindt, 't welV in ons Land

ook daar op groeit; zo wel als elders op Stee-

nen en Rotfen.

^XVII. (37) Schurftmos, dat Schubbig met it

Gefternd'. Blaadjes langwerpige gefnipperdy [mal en

Afchgraattw ; di Schildjes donker bruin.

Dit, niet minder op de Boomftammen

hier als elders gemeen , behoort , g
voorigen , tot de fyn verdeelde Schurft

fen.

H«t Mos De laatften , iiaamelyk , van deeze

^ïaamd. ï>ige Schurftmosfen , hebben het Loof*

uit op elkander leggende Blaadjes beftaat

(36) Lkfien imbr. LaeinÜs obeufis fitb inf!

Plant. N. 26. Gort. Belg. \ \. p. 306. Lichen

&c. Fi. Suec. 951 , 1081. Litben Saxeus. It. l

Lichen Pulmonatius. Mich Gm. gj. T- 50.

Lichenoides Ceratophyll. Dili. i?4. T. ao f. 49.

(S7 . Lichm iirbr- Fol oblongis &c. Sp. Ptant.

Gort. B'lg. uts. R. Lugdb. 510- FL Suic. LicbeU

»non. vulgHtisf. M.ch. Ge». 91. T. 43. f-

aer. Scï.n. Mr?. fteUatig , Scutell. niffris. ÖIJ.1-

f:6. T. -'"4.f.7C'.



fyner verdeeld , dan de anderen* Veelen zyn r

zeer gemeen op allerley Boomen , Paaien
,

len, Sfeenen. Wat het Mos Usttea betreft, Hc

gaat het niet zeker, welke Soort mén eigent-

lyk daar door te verftaan hebbe,en, zo dit óq^mos.

Geneezende kragt, tegen de Vallende Ziekte,

van de Doodshoofden ontleene, is het te den-

ken dat allerley Mos , daar op groeijendö ,

van die zelfde eigenfchap zy. Ten minde zou

men dat Mos , op alle Rotsfteenen io Sweeden
groeijende , daar mede nicc behooren te ver-

warren 5 't welk algemeen in Sweeden van het

Landvolk gebruikt wordt om een bruin paar-

fche Kleur te verwen. Het Steen > Mos, afge*

fchraapt , leggen zy Laag^wyze tusfchen het

Garen of Wol , en kooken het dan met Water

en Loog , om eene vafte Kleur te hebben. De
Boeren weeten zelf, dat zy bet op de Rots*

fteenen , niet op de Kalkfleenen moeten zoe-

ken. Dus is het niet waarfchynlyk, dat die

de regte Usnea zy; maar wel het Navelachtige,

'twelk LiNNiECs met dien naam beftempelt,

hoewel hy 'er het andere bevoorens voor ge»

houden hadt.

Het Navelachtige of Genavelde Schurft«HetV

mos maakt, als gemeld is, een vermaalde

Verwftofin Groot Brittannie uit. De Schotten ^''<-

gebruiken het, onder den naam van Cotk of
^'

jircel, om paarfch of rood te verwen. De

bereiding is , dat men het fyn wryve cn met

K k 3 Pis
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IX» Pis tot een Deeg maakc. Het aime Volk m
^fy^*V Derbyshire , daar ook dit Mos veel aan de^

Rotfcn groei<» gaan 'er eveneens mtde te

Sfburft-^^rk, By die van Wales , daar het Kcnhrig

heet, is 't in^gelyks in gemeen gebruik. De

Kleur is zeet denker of bruin rood, doch zou-

de waarfchynlyk wel verbeterd kunnen wor-

den.- Het Eiland Aland , dat meedendeels

uit een roeden Spaathigen Rot^fteen beftaat

,

is aan den Zeekant byna geheel begroeid met

zulk Mos, waar 'mede, door het enkel inWa-

ter te kooken , -het Vrouwvolk aldaarhet Wol-

Ie Goed geel verwt; doende 'er, als zy de

Kleur wat hooger willen hebben , een weinig

Roucou by^ Van het Muurig, Zogenaamd,

of allergemeenfle Schurftmos ,maaken ,zo LiN-

Mifiüs verhaak, de Gothlandcrs een dergelyk

gebruik, en hy voege 'er by , dat het by 't

Landvolk in Sweeden een gemeenzaam Mid-

del tegen de Gcelzugc zy. Helwing ver-

zekert, dat dit Mos Papier en Linnen meteen

levendige Vlecfchkieur verwe; welke zelfs bc-

ftendig is tegen dé Zonnefchyn : maar Dil-

len lus zou het vrugtcioos beproefd heb-

ben. Bat Mos , 't welk den bynaam van

He/sch voert , en -aan Sweeden byzonder ei-

gen zoude zyn , heeft, volgens onzen Ri^i'

der , de eigcnfchap van etnc donker paarfche

Kleur te verfchuffen.

IL Oc'
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IV. Gebladerde.

CXo) Schurfrmos, dat Bladert'^ is , hyna ge- - '«"'s.

fchubd y rappig y kanthaairig; met
^^'"'^^-xx.W'^lli

vene gefiraaUk Goudgeeh Schlkljei, l^t^hen
'

Chryfoph-

Volgens wylen den Heer Koen ic groeit Goui-

een zodanige op de Rotfen aan dc kaap der""*'*'

'

Goede Hope. Men vat de reJen ligtelyk van

den bynaam.

C39) Schurftmos, dat Bladerig is ^ hym ge-^^^^jf'
fchubd ," gekruld ; de SchUdjes verheven

,
Bu^gSig.

Doornachtig gerand, met een platten neer-

gedrukten bodem»

Volgens 't Handfchrifc van Burgcsse is

decze Soort doorfchynende en heeft glanzige

vlakke Schildjes.

(40) Schurftmos, dat Bladtrig is^ by»a op-
^^^'^.^^

geregt i fnet Liniaale kanthaairige Slip* Kant-

pen: de Schildjes geJJeeU,.gekarteld.
^

^''''^'"2.

rIj) Uciielt Ful. fub-imbncatus crispus &c. 'syll. Nat.

reg. XIII. Xichea Fo.!. -creamsc. pellucidus crispus

.

Scutell. plan. nitidis marginc crispo. Burgkss. i77.f/.

(so) Lkhen VoL ereftitfsdulus 3cc. Sp. Plant. N. 28.

Gort. He!^. i ]>• 3^-6. Fl. Suee. 952, 1083. Lithen

reus&c X'ailI. Krr. 115. T. 20. f. 4. Lulienoides Hii^.

IL Djéïl. XIV. Stok.
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Dit komt by öns j zo ^el dis in Swesdett

*en andere deelen van Europa, aan veele Boo*

men vóór. Het heeft de Bladen één of twèe

Duimeü iaüg en ftekelig ruig , groenachtig

Afchgraauw.

(41) Schurftmos, dat Bladen'g /V, opflygend

gefnipperd , met verhevene kanthaairtgz

randen,

\'. Dit , dat van zyn gebruik , als een Furgee-

rendmiddel, op Ysland den naam heeft, groeit

in zeer dorre drooge Bosfchen van Pynboo*

men , der Noordelyke deelen van ons We«

reldsdeel, overvloedig. Elders , gelyk in Rus-

land, vindt men het op Gebergten, by Dant-

zig op Mosachtige Heuvels, zo Breyn aan-

merkt, ïn Thuringen valt het veel, doch in

de ZuiJelyke deelen van Europa weinig. In

Eögeland is het zeldzaam. Het zoude op den

Weg van Leiden naar Voorfchooten , aan een

oude Schutting, door Meerburgh gevon-

den

(j^t) LicheH Fol. adfcendehs lacinïatus &c, Sp* J't^*^

^ 29- Gort. B4g.\l p. 30?. Oed. Dan. .53. Fl. Suec,

959» ^i^f- ^'^ti. 493. Licheri Fol, oblong. lacinia-

tis O.C Pv. I gd.'^. 50S. Hall flelv. 75. Lièhenoides ïi->

g'd. Frv-ngii foli'i referens. DrLL. 209. T. 28. f-

Muscus isl mr^icii- .-urgans. BoHr. m Ua/n, 1674- ï'

Öii-t. 113. T. 1 7, f.



den Jiyn. Dillenius vergelykf het Loof
by de Bladen van den Kruisdiftel. De Kleur

is aan de eene zyde wie , aan de andere groen-

achtig door B r e y n waargenomen , doch het

valt dikwils bruin. Ik heb de Afbeelding van

een Blad van die Yslandfche Mós, in Fig. lo,

medegedeeld.

(42) Schurfcmos, dat Bladerig is t opfiygend^ >'LIT.

gejhipperdi gekruld ^ glad, Gatig, H-'ii i iVw[j '/y'

met een verheven rand, Sneeuwjg

Op drooge , naakte , Zandige Bergen vrn

Lapland en Groenland, komt die Schuiftinos

overvloedig voor , 't welk wie en glad is, eö

de gedaante van gckriildj EnJivie heeft t^ec

is ook in de Duinen by Ilülegoin gevonden,

zo de Hoogleeraar de Gori ea aante-

kent.

(43) Schurftmos, </fl/ Bladerig isgefnipperd^ XLTII.

ftomp en glad; van boven Gatig; van on.^,^';'""*'

(4O Uchen Fol. adfcend. laciiiiatus crispus &c. Sp.

PlanU N. 30. Gort. Belg. 307. Oüd. ,I)an. 317. Ff.

Suec. 1086. Fl, Lapp N 446 T. n. f. i. Lichenoides

T. ai.f.56.

C43) Lüh»H FoT. Laciniatus obtufus gffiber &c. Sp.

fLini. N. 31. Gort. Buig. 11. p. ^07. Si:ec. Lupp,

R. iMgdt, 509. Licheo. Fulmon. reticulatuni vulgarc»

Kk 5 m*7g.



JX. Zeer bekend is deeze, onder den naam van

AïDEEL. jjjffgekruid pf Longen - Mos , by de oude

H<wFD- Kruidkundigen en Artfen geweest. Hetzelve

groeit overvloedig in Boslcheö op de Booni-

WM?"'^^^' Itammen , inzonderheid van Beugen , als ook

aan vogtige WaiLn ea Dykjes p,p yccle plaat-

fcn in cns Land en elders. ,ln Engeland

komt het meeft op Eiken voor, zo Dille-

w'iüs aantekent: doch het Affci^ie^t » zo ik

vs^aargenomeri heb, veelal een glajide Schors.

Dus zit hec aan dunne jonge Boomen dikwils

als geheele Kwasten , vallende het Loof wel

een Handbreed", ja byna een Span lang. De

gedaante maakt het genoegzaam kenbaar t maar

het heeft menigvuldige Verfchcidenheden ,

tén opzigt va:n de figuur en" fhippering der

Bladen. De Smaak is bitter , met eenige

wrangheid ofook wel laf; naar de Groeiplaats.

De Kleur is v;itachtig Afchgraauw of uit den

geelen, dikwils met eenige Vlakjes ^ die het

nog meer naar een Long doen gelyken en aan

den rand heeft met veele Schildjes , welke ,

wanheer zy aan de Schors raaken , daar op

vast groeijen , zo Linn^us aanmerkt.

Van ouds is dit Mos zeer beroemd tegen al-

Icriey Borstkwaaien. „ Men Dry st het, zegt

„ c^-

«iarg. peltiferis. Djll. M-jsc. au. T. 29. f. ti^. Mus*

mus PuUoiiaritts C. B. Fm, 361. Lichen Arboreus f.

Pulmonaria Arbon». Tournf. Jn/l. 549. Pulmonaria.
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„ CiKSALPi?füs,cotdeGebrèI?eQ der Long, ix.

„ een drooge Hoeft en moeijeJyke Ademhaa- y*^

„ ling. De Beeftea - Dokters gebruiken het5^^°™"

„ Poeijer met Zout, tegen het Kuchen en de ,9,!;,

5, Aamborftigbeid van het Vee. Anderen voe-""'-^-

3, gen 'er by , dat het de Wonden , inzonder-

„ heid die verfch zyn , van de Long famen-

,j lymt en dienftig zy tegen den VJoed der

„ Vrouv/en en d^'n Bloedloop." Linn.eüs
merkt aan , dat het van een bekende uitmun-

tende kragt zy. 'Bre Yb? verhaalt, dat een

hardnekkige Geelzugt door het Afkobkzcl van

dit Mos is genei^eö. Dus telt mea dit Lon-

gekruid nog hedendaags onder de Wiukelinid-

delen. In een gedeelte van Engeland wordt

met het Afkookzeï bruin gevcrwd.

(44) Scharftraos > d&t Bl^defig is^ neerleg- XLIV.
geilde Zeme^ig; met fpitfe SUppm y die y^»

f^^J^'^_
ohderen Gaiig zyn en_ zwart. «w.

^

Dit van boven Afchgraauw , van onderen

zwart Schurftmos , weleer bitterMos met AI-

fembladen getyteW , groeit in Sweeden, als

Qok in Duitfchland , aan Boomen ; in Enge-

land

"

(44) Lichen Fol. decumbcns Sc. Sp. P>*rf. N. 32,

GosT. Be!g, II. p. 3'-'7- 953 . loSS. Liclien Arb*

leucomelanus. Büxb. C^^^t. II. p. 12. T. 7. f. i. Lich.

Cornutum amarum. Dirx- Musc. 157. T. 21. f. si.

Muscus amaius Abfynthii folio J. D- I^l'i. UI. p. jh^.

tl. Dut. XIV. Sttw.
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AïMit
^^"^ ^^^^^ Paaien waargenomen i

™^ by ons komt het veel op oude Schuttingea

iTüB»*°*
Duinkant voor.

^:lv. (4J) Schurfrmo<5 , dat Bladerig is, platach'

J'n-pu'iu. > gehmbcl gekarteld , met Bohoiide

eens. opgeblazene Schildjes,

^ ^ In 't Engelfch GraTffchap Lancaster is deeze

Soort, welke eene a.ieszins vreemde gedaante

heeft , waargeno nen. Het vvordt van Dil-
lem u s the Blaaaer-Cork geheten.

XLVI. (46) Schurftmn^ , dat Bkderïgis, Liniaal

y

^l^»conu^
Takkig, met zwarte Kanthaairtjes i da

tJ^t
^" 5tA//ü(7Vj eenigermaate gefteeid^ gefit aald.

Uit Zuid -Amerika is deeze overgebragt,eea

Handpa!m grcot gebladerd zynde. Melkwit,

aan den rand yl bezet met zwarte Haairen, die

VI y lang zyn; de Schildjes wit.

XLVII. (47) Schurftmos , dat Bladerig is , regtop-

fartna'
fiaar.de , fan^engedrukt en Takkig ; met

Weelig. Meeli^e ff ratten aan den rand*

(45) Lichm Fol. p!aninscul«s &c. Sp. Plant. N. 33*

I.ich lol Iar:i iHtis. R Lug,Jb. 509. Lich- Tinaorium

gjabrum "efuulofum. Dill. Musc, 1S8 T- 24. f. 81 •

Cdó , Uchm Fol. Line-uis KHmufus. niero fubciliatus,

. 35. GüBT. Bttg, il.



C48) Schurftmos , dat BJaderig is , regtop' yy^

fiaande Liniaal t Takktg^ Gatig, verhs' ^^^u
venrond, gefpitst, , flooin*

(4P) Schurftmos , dat Bladerig is , regtop-
-^^^^J^^'

fiaande, langwerpig , La^icetvormig , watlUkaris,

gefripperd, Gatig , glad; ma de Schildjes
^jtJ'J»-

emigermaate gefieeld. Fraxineüt,

Deeze drie groeijen op Boomen , en de**^**"*'^"

laatfte inzonderheid op de Esfchen , in ons

Wereldsdecl j hoewel men de eeifte ook by
ons aan Schuttingen , Hekken , Paaien , ea

ander Houtwerk, aantreft. Deeze is van bui-

ten gan.fch Poeij^rig, als niec Meel beftrooid ;

de tweede . die veel op Appelboomen gevon-

den vpordt , heeft gekelkte Schildjes aan de

enden der Bladen, en by de derde zitten zy,

veelal een weinig gefteeTd, aan derzelver Op-

pervlakte. Deeze laatfte gelykt naar het Lon-

gekruid veel,

(50) Schurft-

Cinereus anguftior &c Vaili. Pttr. 115. T. 20. f. 14 ,

16, 13, Lichen. Segment, anguft. DiLu Musc. 172. T.

(48) lachen Fol. ereft. Linearis &c. Sp. Plant. N. 36.

Gokt. H*^. II. p. 308. Fi. Suec. Vaill. T. ao f 6,

DiLt. uts. i. 62. Musco- Fungus Arboreiis. Mor. T. 7,

£.5.

f40"> Lichen Fol- ereft. oblougns &c. S/r. P ant. N. 37.

Gort. Betg. nts. R Lugdb. 509. Toi Bwr. Tnfl. T. 325'

t A- B. DiLL T. 23. f. 59. Mor. T. 7. f. 14.

«, D««,. XIV. StvK,
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^.^^ (50) Schurfcinos , dat Bladerig is
, byna regt^

^JV*" opjlaande^ effen, eenigermaate Wollig en
Hjoïo- Takkig; »;:>* Lanceivormige Slippen.

Luf'fie» Deeze wordt door L i n n u s befchrecvcn,
^Fufijor.^^^

het Loof hebbende oen Span lang , welk
Zeeruy-uic verfcheide Bladen beftaac , die witachtig

^ zyn, naar het Esfchen- Mos gelykende, maar
zagter en Lancetvormig , niet Wolhg, met
fmalier Slippen in de zelfde Vlakte ; de Schild-

jes niet alleen op dc zydcn, maar menigvuldi-

ger aan den rand verfpreid , breeder, rond ,

naauwlyks gedeeld , Afchgraauw met een
Hompen witten rand.

[
Eenige Verfcheidenheden worden , door

P I I, L E N I ü s , Opgegeven van zulk een
Schurftmos, naar het Zce-Ruy gclykcnde ,

waar van liy Plantjes onder de gewoone 0/a7
der Verweren gevonden 'hadt. By J. Bau-
HiNUS komt 'er een göecTe Af becldii g van
yoor, Daar een Exemplaar van 't Eiland Cütï-

dia hem bezorgd , als ook by I m p e r a t i ,

onder den naam van tVrattig f^env - Zee ~ Ruy^
In de beide indien groert zulk Gewas, zo Dil-

LEKius aanmerkt , zynde zelfs by Bontius
af.

(50) Liclim ereaii'sculus &c. Sp. FUnU N. 38»

T. 12. f. 61. Fucus Verrucufus tmrtorius Roccelh. C. B.

365. J. B- Bijl. III. p. 757. AJgaJ CoriTu Ccr,1
aiviürra. C. B. fin. 364. BuBa,. FL Ir.d. p. ^35.
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afgebeeld onder de Javaanfe Planten (*). On-
jjp.

der de uitgezogte Soorten van Orcel of Or- Afde«l.

feille, daar ik vervolgens van fpreeken zal, Hcofd-

heb ik zeer breedbladig en dus grootelyks naar

Zee-Kuy gelykende , doch 't welke ik flegtsrj'*'"'^''.

voor eene Verfcheidenheid boude
; dewyl het

Takkige op den zelfden Wortel of Voetfteun

groeit.

(51) Schurftmos, dai Bladerig is ^ byua regt- lt.

opfiaande Gatig; van onderen miUg wit,
p^'J'J^^^^

Slee-

Dlt zeer Bladertakkig Mos , groeit by ons^^**™'**

aan de Wilge , Esfche en andere Boomen , doch

voornaamelyk aan den Sleedoorn , waar van

het den bynaam heeft. Het gelykt veel naar

Hertshoornen en is zagt van zdHlandighcid

,

(•) Onder den tytel van Corn» AUh Simior dina,

Planta Javanis Sitnbf>T Mangianam, Malaijis vero Tand»

Roufa. Hift. Nat. & Med. Libr. VI. Cap. 33. Maar hoe

de befchryving , weike 'er Bontius van geeft , met dit
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IX. vol Gaatjes. Het groeit van één tot twee
Af^Kmi^ en drie Duimen hoog en is fomtyds witter

,

HoorD- fomtyds Afchgraauw, en ook wel groenaciitïg

gevonden.

mas. ,» Dit Schurfcmos , hoewel niet inlands in

„ Egypte, heeft nogthans in de BrooUbakke*

ry aldaar een aanmerkelyk gebruik , zegt

3, Forskaohl(*). Men brouwt in dat

5, Land geen Bier , op de Europifche wyze

,

en heeft 'er daarom ook geen Geft. In

„ plaats van dien gebruikt men Zuurdeeg

,

met byvoeging van eenig Kruid , 'z welk

j, ik, toen het my getoond werdt, aanftonds

voor deeze Licher. kende, Zy noemen 't

Schabe, en het wordt by geheele Scheeps

„ Laadingen, uit de Griekfche Archipel, in-

„ zonderheid van 't Ei'and Stanchio, gevoerd
9, naar Alexandria , van waar men he»- in Kai-

„ ro, Rofetteen andere plaatfen verrfeit. Met
„ Water , dat twee üuten op een Handvol van

zulk Schurftmos geftaan heeft
, word: het

5, Deeg beflagen ; 't welk Vr een byzonderen

„ Smaak aan geeft, dien de Turken bemin-

3, nen. Het Zemelig Schurftmos is ook
„ in gebruik , maar wordt zo veel niet aan-

(52) Schurft-

(O JEgypt. ^rab, p. 193.
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(52 ) vSchurftmos , dat Bladert^ is, gefiiip, jx.

pcrd
, gekruld , Goudgeel, met Loodkleu-

Aan de Geneverboomen frroeit deeze Soort

inzonderheid in Sweeden , die veel gelykt

naar het by ons zeer gem^ene Muurige Schurfte Genever-

mos , voorheen befchreaven , byna alleen door l5o*>in>g.

Bladerigheid verfchillende; terwyl dat andere

tot de Schubbigen behoort.

(53) Schurftmos , dat hleek groen en gerlni' liii.

peld is , aan den rand gegolfd.
^"^Xl"'

(54 ) Schurftmos , dat Bladerigis, metesnPoei»
^
liw

jerigen gcelcn rand. ^cS-*

(55; Schurftmos , dat Bla.krig is^ platachtig lv.

gckwahd, glad; met een gekrulden Meelid
Zeegroen.

gen rand.

(SO ^^^*« Foüaceus Ijxiniatus crispus Sic Sp Tltxnt.

N. 4o.GoRT.fi<'//j. II. 1» 208. Ft. Siiec. 967, 1093 Lichen

fulvus fin. Dsedaleis Iacinitit„s. R. Lugdb 510. Lichenoi-

des vuig. Sinuofum , Foi. & Scuteil. lateis. DiLl. mu$c.

180. T. 24. f. 76.

(53) Uchen pallidü virid-s rugofus &c. Sp. Ft N. 41.

R. Lugdb. 510. Llch. Caperatum &c Diul. 193. T- 25. F.

97.M0R.S.i5.T.7.f. I.

C54; Uchen Fol. mnrgine ].ii!vereo flavo- MciKt. 310.

(55; FoJ. dcpresfus Lobatus &c. % Plant. N.

41. Gort. p. 309- Pi' Sua. 966, 1094. Oso.
Ofl«. 598, Lich. Endiviae foliis crispis &c DiLi, 191.

T. 05. f. 96. Mor. S. 15. T. 7- f. 4-
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aSel. Schurftmos, dat Bladerig is en Li/lig

;

iv- met gehondelde Tolachtige knobbeltjes y

»Tuï" grOOIer dan het Loof,

LVT.

^'au "u-
eerde van deeze vier , naar de gedaante

tarn. gebynaamd , komt by ons veelaan Boomen,

deld^^^"'
P'^"^^^ Steenen voor ; de tweede is in

Ooftindie door Koenig gevonden; de der-

de op de Duinen te Katwyk door Me er-

ij urch; de vierde door Dillenius in

Ergelmd en in Smaland door den jongen Heer

Deeze Bladerige Schurftmosfen zyn , gelyk

wy gezien hebben, ook van een aanmerkelyke

nuttigheid. Verfcheidene dienen tot Verw
Hof, gelyk het Zeermachtige , en van het Gene'

verboomige meldt onze Ridder , dat de Goth-

landers 'er de VVolIe geel mede verwen. Ook
merken de Boeren hetzelve als een Genees-

middel tegen de Geelzugc aan. Het algemee-

pe gebruik van het Longehuid tot Borftkwaa-

len is Wereldkundig, Het Tslandfche Mos
heeft eene zonderlinge eigenfchap. By het

Landvolk, op Ysland, is "c, volgens Bos*

» I c H lu $ , de gewoonte, in *t vroege Voor-

jaar hetzelve tot een Purgeermiddel in te nee-

men;

^56) Ucheu Fol. Gelntinof.is &c. MckL 133. Lich. Ge-
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men; mnar in de Zomer, zegt hy,niaaken zy^^JJ^-^
'er , gedroogd en tot poeijer gevvreeven, een iv.

Bry van , die zeer voedzaam is. Ondcrtus-j^^*'"'

fchen is 't zeker , dat hetzelve, aldaar Rot- Schurfte

zen of Klippen - Gras genaamd , tot een alge-

me n Voedzel der Ingezetenen flrekt. Het
wordt 'er Jaarlyks ingezameld en, gedroogd

zynde, in Tonnen gepakt, om door het ge-

beelc Eiland te verzenden. Men gebruikt het

of gehakt of fyn gemalen, in Meikof Water
gekookt, of bakt 'er zelfs Brood van, met by-

voeging van eenig ander Meel. Het maakc

een zeer gezonde Spyze uit, die voedzaam en

tevens ligt verteerbaar is, ja ook in Borükwaa-

len dienflig (); gelyk L inn^us zegt, dat,

in vSweeden, die Tceriii,:iachtig zyn, door des-

zelfs gebruik zig het Leven lang kunnen rek-

ken. Men gebruikt, op Ysland, ook andere

Soorten van Schurftmos, op de zelfde wyze.

Van de zonderlinge hoedanigheden der Slee-

doornige en Zemelige gaf ik hier voor berigt.

V. Lederachtige.

(57) Schurftmos, dat Leclerig is, kruipend y LVIT.

gekwahd^fiomp; met zeer groote half Ko-j,^JJ^;^

gelronde Schilden.
Waterig.

(•) Ola¥s. und PovBLSEN Eei/tdurth rsloftd, Koppenh.

«1 Leipzig- 1774. 1 Th. p. S6.

(57) ILkm Cotia-ceus repcns lobatus &c.Sjt;. Pli»t, N.

«. Ft. Suu. II. N. 1095. Lichenoides Scutelüs »inpl«,

DiLL. Musc, 150. T. 20. f. 44? & T. 8».

LI a
II. Dku XIV, Stuk.



55^ Beschryving van

TX. Dit is het eenigfte Schurfcmos , dat men
Afdekl.

f^j. j^Qg onder Water groeijende gevon-
Hooro- den heeft , waar van de bycaam. Dergeiyk

Schurft.
^^^"^ D I L L E N I ü s uit Nooi'd - Amerika beko-

men ; zelfs met Haairtjes aan den rand der

Schildjes, die hy opgemerkt heeft, dat 'er af

gingen door den Ouderdom, en dat derhalve

twee Amerikaanfche, door hem als byzondere

Soorten afgebeeld, de zelfden waren (*].

Deeze , echter , groeiden aldaar aan Eike-

boomen, en dus niet rnJer Water, gelyk dit

Sweedfche : zo dat het een andere Soort zal

zyn.

(5R) Schurftmos, dat Lederig is y kruipend,

gekwUbd; met Schildjes aan den rand van

agteren.

(59) Schurftmos, dat Lederig is, /druipend

Eyrond vlak', van onderen geaderdenruig^

met horizontaale rand- Schildjes,

(fio)

(«) Fig. 43 & 44 op Tab. 20: Zie zyne Append. p*

544. T. 82. f. 3.

(58) Lichen Cor. repens lobatus &c. Sp. Flant. N. 44-

Fl. Suec, 1 1. N. 1096. Lich. Pulmonarius major f minor

ex obfcuro cinereus &c. Mich. Gen. 86. T. 44- f- »

'

Lich. fuscum , Pelt- polier, ferrugineis. Dill. 306. T. 281!

f. loi

(59) Li$hm Cor, repens ovntas ^lanus &c. Sf. ?tanU

N. 45- Suec. 964 , Lich* parvum vir«sc^n*'

PiLL. aog, T. a8. i 109.

LVin.
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C60] Schurftmos, dat Lederig is , kruipend

^

gekwabd , fiomp ^ vlak ^ met verfpreide 1 v'.

*

Wratten en een opflygend.rand-Schildje, ^xw!^^

(61) Schurftmos , dat Lederig is , kruipend^ Li'^iu

,
gekwabd, ftomp^ vlah^ glad\ van onderen^Sy.r^'^f
ongeaderd ruig. wig.

Lxr.

De drie eerden van deeze vier komen inNooS,
Eosfchcn van Europa voor , yynde de derde

wegens de vertooning , of wegens het ge-

bruik, dac 'er onder 't Landvolk' in tweeden
van gemaakt worde, dus geryceld. De Boeren

in Opland geeven het Afkookzel in Melk de

Kinderen in , die de Spruuw hebban. Het Loof
is gevingerd , blygroen , cn getekend met
zwarts Wratjes. Men noemt het , 2egt de

Ridder, Muscus Cumati/is ; hoewel hy aan-

merkt , dat het niet gehouden worde in dc

Apothecken (*). Tegen de Wormen is J)cc

ook dienflig bevonden. Het vierde, cii.ac-

lyk, aan Lapland eigen, komt aldaar onder

de

(60) UdiF;: Cor. repens Lobatus obt. &c. Sp. Plant.

N. 46. Fl. Sm:. Mat. Merl. Am. ylcad. \\. p. 69 Lich.

digitatum laete virens. Dilu 107. T- i8 f 106.

ibO Lichen Cor. rep Lob. obt- planus Ac; Sp. Phyj,
N. 47. Fl. Sun: 962 , ,099. Lich* Fol. ^unis fubrot.

Lob. obnifis 8ic. Fl Lnpp. 442.

i*) Oiidtyfls lieeft CmnuiiUs Zeegroen of Hemelfch-

P?noemd zyn? De frisfche Bladen zyn lioo^ gioen, maar
^ gedrtjogde Z«egroeo, ze« LiMpr«us.



de Geneverboomen voor. Dit heeft de R!a-

den onverdeeld , witachtig , van onderen

Sneeuwwit , van boven glad , aan Jen rand

.een Schildje van een Duim biced ; dus het

grootftc van alle bekende Schurfimo.sfcn ; zyn-

de blaauwachcig rood. Onder alle de zo me-

nig vuldige Soorten van Dillenius en Mi-
cHBLius , is dergelyk Schurftmos niet be-

kend. Het groeit overal in de Bosfchen van

Lapland en de Noordelykc declen vin Swee-

den, zo LiNNvf-üs aauinerkt , miir komt

het volgende zeer naby.

(Ö2> Schurftmos , aat Lederachtig is ^ krui-

' ' opftjgendrmeU

de lioslchcn aan ingedookcn Stccntn; doch

in Lapland zeldzaam , hoewel menzc anders

door gehéél Europa aantreft. By ons komè

zy op dorre Zandige plaatfen in de Duinen,

eel by Katvvyk, ook op 't hooge Veld in de

Haar-

. C60 Z-/^' Cor. rci en-s Lob. &c. Sf. Fimt, N- ^
Gokt l.tl^. 11. r. 3^9- ^«'^-

. no^
N, 491. Layp. N. 441. R. l**gdb. 508. Licb. Pold».'

Saxat. digitatus. Va;i.l. P^r. ï. 21, f. 16. Lich. diü;;-

latum cntreimi , Laftucv fol. finuofii. Diui..

37. f. 1C2. Mu«.o-Fur8us tm. Mor. S. 15.

L.,ch» n maritmns. Comm. HoU. 65. Bo«rh. i-

16. N . 10. Lob. /*. ILp. 347. lLii.fc. //*A«.i>.tó«w;. - .

85. N.
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Haarlemmer - Hout , en in de Wouden van ix.

Vriesland op veele plaatfen onder de Heyflrui-

ken ; als ook aan Dykjes en Wallen in deScha- Hooro-

duwe voor. Aanmerkelyke Verfchciden heden ^'^5^^;.^^^^

heeft de groote BoERHA AVE, daar van, aan ww.
'

den Zeekant ontdekt. Lobkl noemtze Zes-

Leverkruid, en zegt, dat zy naar 't gemcene
Leverkruid gclyke , doch de Riaden fomtyds

roodachtig, gec! of bleek groeti hebbe.

Gemeenlyk valt dit Schurftmos Afchgraauw, Tegen de

Waar van het den gewoonen naam heeft (*j ; held" ge

*

'

doch men noemt het ook Honds- Mos, wegens

de kragten , daar aan toegekend. Eerft heeft

het in dè Famih'e van DampiT-r, als een Ge-

heim tegen den Beet der Dolle Honden, be-

ruft ; vervolgens aan den beroemden SloA-
NE medegedeeld zynde, wist Doftor Me ad
hetzelve als een Geneesmiddel in de Londen-

fche Apotheek te brengeft. Men heeft 'ér

,

met half zo véel Zwarte Peper , eeri Pu/ris

antilysfus van gemaakt, het welke tot de veel-

heid van vier Scrupels ingegeven, en zeer ge-

roemd werdt, als men het, voor dat de Wa-

tervrees plaats gcgreepen hadt , gebruikte.

Wel haast werdt de ongenoegzaamheid be-

vonden van dit Middel, dat echter in fommige

Gevallen ^ieaftig kan zyn, Isog heden zyn

(*) Mnscus Canintts, Lichan Citiereus tcrreftris Offi-

LI 4
11. Deel. XIV. Stok.



aI-d^kel.
'^'^

'
^^^^ uitmuntend -houden.

^IV^ Men heefc het ook gelyk '1 hcc getrokken
,

stdSÜ een Pisdryvend Middel , en tegen den
^r/ï«r//- Steen of 't Graveel, niet zjnder vrugt, inge-

fnos, Eonicn (*).

Het Loof is als een Kropje Slaa , dikwils

.grooter dan eea Vuist , beftaande uit Leder-
achtige Bladen , meer of min ingefneeden ,

van onderen geribd, van boven geflecfd, cn
geheel met een Afchgraauwe Meeügheid be-
bedekt, hebbende roodachcige, doch ook v?el

eenkleurige , hol- cn vcrhevenronde Schild-

jes aan den rand. Het Aftrekzei in VVarer
heeft een waigeJyken, jnffen, fomtyds bit-

terachtigen Smaak; doch dat met Wyn-
geest is cenigermaatc fciierp cn byna Ho-
Digachtig (t ,.

G.::\- , g'-fnippud, ;/../ Cfj.\^e:id2 Rand-
Schildls.

^}h}7zó>i.
^^-^^ Schurftmos, d,a L:.L}!^is, h-ip.cful,

Hori-
zontanJ. (O R^'".' J/../. ad tit. l,cv^s.

(t) CARTHF-S-. AV/, AV/. Ed. u'v 1. H, p. 44?.

C63; Cor. repens l.iciniafus Ac. IIuds. A::gl.

'4S3- N. 47. Liclien polvfchrdes vülofum & fcabnim.

JDilL. igg. T. 27. f. ,01.

(64^ Ijchea Cor. rerens planus &(:. //.j>,/. H'Jds.

^«5/- 453- N. 48. Oro. Z>a«. 533. LicliHimides fubfus-



Zalvkij.

vlak f van onderen niet geaderd', met hori- ix.

('Jj) Schurftmos, dat Lederigis^ kruipend
t^^^'^-

gekwahd , glad , van onderen zwart ; met de
Y^Jf^;^

Scbi/djés fii/I.^e/d , otn cf deehL pIrlaL.
Gepa-

(66) Schurftmos , dat Lederig is
^ kruipend LXVr.

rondackig; met platte Schildjes die

deren Zakkig zyn.

(67) Schurftmos', dat Lederig is, kruipend^
^crlll*.

rondachtig y plat\ van onderen geaderd ,S-<^ifta.3k-

'

ruig, Safraankleurig; n:et r:r/}rcide aan^^}^, CUJ.
gegroeide SchHdjes. F^g» lu

Genoegzaam zyn dcczc Lcdcrncliiigo Mos

-

fen door Imnne bepaaiingcn onderfcheiden eu

door hunne Bynaamen aangeduid. Het eerfte

is in liosfchen van Engeland gevonden. IJec

Lobatrs &-c. th
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IX. tweede komt óok in Swecden en Deenemarken

voor. Het derde g'ot'it irsgelyks in Engeland

•TUK^*°' O'^'^rvloedig. Dit is van boven blaauwachtig

schurf: groen y van Onderen zwart ; doch gedroogd

zynde ge' eel wir. Het vierde komt veel voor

op de LaplanJfche Gebergten , naar den kant

van Noorwegen. Van het vyfde, eindelyk,

op de önvfugtbaarfte Velden van Lapland ,

als ook in Groenland tn Switzerland , groei-

jende , heb ik, in F/'g. li, de Afbeelding van

de boven cn onderzyde medegedeeld.

Genavelde , als met Roet befmoddeld.

(68) Schurftmos , ^iat genaveld is, bultige

gefiippeld f van onderen Goudgeel.

(69} Schr.rftmos , dat genaveld is ^ vim onde-

ren uitermaate ruig,

(70) Schurftmos, dat genaveld is , van onde-

ren Gatig, met zwarte Zemelen bejprengd.

Op

Lichtn Umbiiicaius gibbus punftatus &c. Sp,

FtHf!%. N.51. Licheii. CoriaccumNebulofam Ciner.imn»-

Utum fubtHS fuiV^um. Dili.. 423 T. 30. f. 127.

(69) UdifK Umbil fubtus blrfutisfimus. Sp. Plant. N,

52. ¥1, Suec. 968, 1103. Lich. Fol. lubrot. pcltato. F/.

LipV. N. 454, R. iMQdb. 511. Lkh. Coriacïum &c.

Diti.. 545. IV U. f 5.

(70) Uche» Umbit. fubtus laamofuj 5?c. Sp. Plant. N.

52. Gort. Sêls, iU p. Jio* Okp. Déin. 597. f. a. Pi,

Suei.

txvin.

LXX.
PiilMn-
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(^p de hooge Bergrotfen van Engeland ,
^i^.^

Switzerland , Italië, Jcomt de eerfte van dee- iv.
*

ze djie voor , die van boven Afchgraauw is , j^k?"'
van onderen roodachtig geel, als van Menie- scjwrft.

Kleur. De tweede Soort, die een geheele'*'^-

Vagt maakt, vindt men in Lapland, Sweeden,

p:ngeland , cp Steenrotfen; als ook in Kana-

da, alwaar dit Schurftmos, gekookt, van de

Ingezetenen , by gebrek van andere Spyze ,

gegeten wordt, zo Ka lm verhaalt. Het Puk-

kelige komt op naakte Klippen en Steenen ,

in Sweeden en elders , als ook by ons op

groote Keyfteetien , die lang aan de Zon bloot

gelegen hebben ; gelyk aan de Dykweerin-

gen, overvloedig voor. Vogtig zynde, heeft

het de Bladen aan den rand wederzyds uit

den bruinen groen ; in 't midden van boven

blaauwachtig Afchgraauw, van onderen groen-

achtig zwart : maar gebroken «ynze van bin-

nen wit. Sterk doornat wordt het zo dun en

gedwee, dat het naar Flap gelyke.

(71) Schurftmos , dat genavehlis , met Tol-
^'^J^;^

achtige geknotte a'oorboorcJe Schildjes, Probosei-

(72) Schurft-
''l^-,,;,;

Pi. cm?
:£a4u 969, 1107. F/. Lapp. 453. R. Lugdb. 511. Liche- i-'<l' i-.

reus & veluti deuftus. Vaill. Par. 116. T. 20. f. 9. Li-

(7x) LtchtH UmbU. Feliis tnrbinatis &c Sp. FUki. N.

54. "/V. Smc. 11. N. 1106. Am. Acad. \\. p. :64. Diif-

M9. T. 20. f. 43.

IL Duu XIY. Sxxn.
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HocïD-

LXXIT.

(72J Schurftmos , dat genaveld is en aan alle

z^cletj glad,

(73) Schurftmos, dat genaveld is ^ reellïadig
^

overal glad y gekarteld y donker groen.

-XXüI. (74) Schurftmos , dat genaveld is , veelhla-
^oUfphiji.

^.^ ^
ivedert^ds glad , met veele Wortel-

.
Veelbia- tjes.

v^^SJ' V'an deeze vier komt de ecrfte in Sweeden ,

Laplard cn Penfyivanie , voor ; de tweede

/ortelig. groeit in Sweeden en Vrankryk op kaale Rot-

fen of verheven Gronden: de derde en vierde

hebben in verfcheide deelen, van Europa der-

gelyke Groeiplaats , maar zyn in onze laage

Geweften nog niet gevonden. De aartigheid

van het Snuliige Schurftmos, dus wegens de

figuur der vSci ik'jes genaamd , hecfc my de

Afbeekiing daar van, in Fig. 12, dccxn mc-

dcdeelcD.

Deezc Genavelde Schurftmosfea fchvncn

van weinig gebruik cf nuttigheid te zyn. Gok
kan

(7Z-) Lu::en Unicil unciinua l^vis. Sp. PU.-,t. N. 55.

F :uec. 070, 1105. R. Lir^db 511. Lich. Puln.on. Sa-

xatilis. Vaill Par, 116. ï. 21 f.-J4. DrLi.. ,19. T. 30.
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kan men fommïgen naauwlyks affcheiden van ix.

de Rotfen of Steenen , waar op zy groeijen ;
'^^^«ki.»

gclyk hec Puiftige van dien aart is, dair, even- Hüöïi>.

wel , een. fchoone roode Kleur uit gehaald

wordt, in Sweeden. Misfchien zou men, \nmos.
'

ons Land , alwaar die Schurftmos wel te beko-

men is, danr van ten dien einde, in plaats van

't Schotfche Wied , gebruik kunnen maaken,

en dus den Prys daar op, door de Hollandfche

Maatfchappy van Haarlem uitgeloofd, ver»

dienen (*).

VJI. Kelkdraagende.

(75) Schurftmos', dat Kelkjes draagt t die ixxv.
eenvoudig j effenrandig zyn ; met ^^'^^^

cJ^'^-^f^^

Steeltjes en hoogroode Knobbeltjes, Rooï''
toppig.

(76) Schurftmos , dat Kelkjes draagt , die Lxxvr.
eenvoudig ^ korter dan het Blad zyn ;

J^^ff^"'^'*'

hoogroode Knobbeltjes»
^

Hoorn-.

(»J In 't Jaar 17S1 werdt door den Oeconontiifcben

Tak uitgeloofd een Premie van 50 Dukaaten, aan den

C75) Lichen Schyphifer , firaplex integerrimus &c Sp,

Ttant. N. 58. Gort. Btig. 11. p. sio, Fl. Snee.
,

1109. Mat- ^"i- 496 V^iLL. T. 21. f. 4. MicH. T.

41
i.3. Coralloides Scyphiforme. Diti. 8a. T. 14.

f76) Uchtn Schyphif. fimpU Folio brevior &c. Sp.

JPltmt,

lUDwiM XJV. Stïk.
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(77) Schuiftmos , dat Kelkjes draagt , die een .

voudigj gekarteld zjn , wet bruine Knob-

beltjes,

[.

^ (78) Schurftmos , dat Kelkjes draagt , die

g. éénvoudig » g^/a/;^ c;y/; , met Rolronde

j\
' Steeltjes,

11.

Alle deeze komen zo wel in onze Provin-

-d.ciën, als elders in Europa, voor. De alge-

meene groeiplaats derzelven is in Bosfchen

,

maar fommigen groeijen ook op Heijen ;

gelyk de Roodteppige dus ia Gelderland veel

gevonden wordt ; de volgende in de Duinen,

by het Huis ten Deil, is waargenomen. De
Doazig^t waar van ik de Afbeelding in Fig.

13. heb gegeven , vale op dergelyke plaatfen.

Decze heeft de eigenfchap , van niet alleen

enkelde Kelkjes te fchiecen , maar ook ver-

fcheidene op elkander en fomtyds heeft zy

den rand geheel begroeid met kleine Kelkjes

,

dat

T. 1268. f. 2.

f77J Z/V;«« Schyphif. fimpl. crenul. Sp. PtaMt. N. 60.

Gort. Betg. Fl. s. Lapp. R. Lugdb. Gron. l^irg. Lichen

Pyxidatus major. Tournf. ^^aili-. T. 11. f. 8, Dittc

T. 14. f. 6.

(78) UchtH Schypltif. fimpl. Denticul. Sp. Ptanl. N^.

Gort. Betg, FL Smec. Lapp. Vaii.i.. Pm: T. al. •

6. iMicH. T. 41. f. 45. DXLL. T. tj. f. 8.
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dat een aardge Vertooping raaakt. De laatfte ix.

verfchilt van alle de anderen daar in, dac de^'^°''^f**

rand der Kelkjes mee Franje is bezet , als Hoof».

kleine Tandjes ; gelyk dc byuaam aanduidt.

(79) Schurftmos , dat Kelkjes draagt , dielXXlx.

Takkig, getand en Draadachtig dun zyn. gr^cif/!

(8d) Schurftmos , dat Kelkjes draagt , die LXXX.

uitermaate Takkig zyn ; de Takken Rol-^W^JiZ'

rond ; de Kelken emerdetld en knoopigy

(üi) Schurftmos, dat Kelkjes draagt ^ die hy- LXXXi;

m eenvoudige eenigermaate Buikig sy'w
j S^hooraJ,

met onverdeelde Kelken,

(«2) Schurftmos , i/^; Kelkjes »^*Vc?3j/;.3ÏjXXxn.

eenvoudig, eenigermaate Buikig zj.v, w^rMismiSb

getande Kelken. Der-

(751) Lkhtn Scbyphifer Ramofas &c. Sp. Plant. N. 69.

Gort. Belg. 1 1. p, . 975 . "13. Lkh. py-

xitlatus & coruicnl. MicH. Geit. U- T. 41. f. 5. Coral-

loides Scyphifome &c. Dill. 88. T. 14. f. 13.

(go) Licheft Schyphif. Ramofisfimus &c. Sp. PlmU

N. 63. üoRT. Belg. uts. Fl. Suec. Lapp. Coralloides

Ramulofuro, Tuberc. coccineis. Dill. 96. T. 15 f. 19.

C81 } Lkhm Schyphif. fimpliciusculus Ac Sp. PlanU

N. 64 GoRr. "ts. ƒ/. Sutc. Lapy. R. Z^^i^. Cor-

Tix Ramofum. Ditt. 90. T- 15- f- 14- Muscus Fiftulo-

fus corniculatB.'ï. Barr- T. 1277- ^ i.

(8i) ijffc* Schyphif. fimpU &c. ^/;. N. 65.

Gort. i3./^ U p. 3«- ^«"^- T- f 5- Li-

ehen Pyxoides teres. Mich Gtn. 80 T- 41. £. x. Cor.

«axllus fub-iacanum. Dill> 59* T' 15* ^S»
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ïdÊel
Dergelykc Groeiplaats, in Bosfchen en op

ArDfcEL.
jjgjjgj^^ hebben deeze, zo wel by ons, als in

sTOK°^°' Sfveeden ,
Lapland en elders in dit Werelds-

SJntrf/' ^Q^l^ Allen zyn zy , zo wel als de vier voor-

gaande , door Dl L L EN I IJS in zyn Geflagt

van Coralloides begreepen. Doktor Hill
heeft een byzonder Gclljgt van deeze Kelk-

draagende Müslen gemaakt, onder den naam

van Pyxidlum, H a l l e r maakt 'er zyn eer-

flen Rang van , onder den naam van Gehoornde

Schurftmosfen (*) en is niet vreemd van te

deflken, dat het flegts Verfcheidenheden zjt;

gelyk Doktor Sco pol i alle de Koraalachtige

acht uit ééne te zyn gefprooten ff),

tlebtmk Van deeze Kelkdraagende of Doosachtige is

Kfnkhoeft'^^^ Geneeskunde gewag en gebruik gemaakt

tegen de Kinkhoefl: der Kinderen. Of men Kier

toe de Roodtoppige, gclyk LiNN.r^us wil,

dm de Bruintoppige, door hem Doozigc ge»

bynaamd, genomen hebbe, zal weinig ver-

fchillen. Alle de Schurftmosfen hebben meer

of min eene famentrekkende hoedanigheid

,

welke in dergelyke Kwaaien dienftig kan zyn.

Men magze derhalve wel als een Hulpmiddel,

doch niet onfeilbaar, in deezen, aanmerken.

VerfcheideGcneesheeren hebben 'er zeer hoog

mede geloopen. Willis gafze in Poeijer,

in Afkookzel of in Syroop, niet zonder vrugr.

Ilüx.

O fiflv. iuchoat. 111, p. -O.

Ct; Fhn Carmolica. p. 95.
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HüXHAM houdtze voor het befte der by- J^^^
zondere Middelen tegen deeze Kwaal. Dok-
tor Li STER verzekert, in zyne Waarnee- stuÏI''*'

niingen omtrent Kleuren en V^TwftofFen, dat Schurft'

de roode Topjes deezer Moifen , met byvoe-

ging van Loog , een paarfche Kleur geeveq ,

die ftand houdt (*).

Vin. Heefterachtige.

(83) Schurftmos , dat Heeft^rigis , doorho^rffi hXXXUl
zeer Takkig ; de Takjes knikkende, ^ '

^f^^,^

Op Bergachtige plaatfen komt deeze Soort Relidj*-

door geheel Europa
, by ons op de Duinen

en dorre Heyg ronden menigvuldig voor, 't Is

dat Mos , waar van ik voorheen , als het voor-

naame Winter- Voedzel der Rendieren in Lap-
laad , omftandig gefproken heb , en de Af-

beelding medegedeeld (t> Het heeft eenHee*

(^J Lov.-THOKPS v^W^.o///ip 7;-ï/«A^.VoL.II p.660.

(83) Lichen Frutlculofus perfor- Ramofisf. Sp. Plant.

N. 66. Gort. Belg. W. v S"- i-l. i>uec. Lapp. Gros.

que candicans. Dill 107- T. 3 6. f. 29. /3. Coniic ruCss-

cent'bus. Ibid. f. 30. rsTuscus Coralloioes i. Cornatus

MontaDUS- C B. P^». ibi- Coru nrx Monr. J li. H,Jl,

1198. Coralloides Cornx candid.sfimis, Tuurnf. Injf,

565. Hall. Htlv. imhoat, 111. p.78. üeo. Da».l. igg.

(f) Zie het 1. Dkei.*-! li Stok van deeze Natuurlijk»

Jliftorif , rtu meer dan twintig Jaar geleeden dyor njy

gefchreeven en uitgegeven in 't jaar 1763, bla4?. 109.
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fter'ge gedaanfe , verdcelervJe sig in zeer fy-

Tvr"" ne'J\ik-es en rroeit tot ccn h=If Voet, ja in

stuk!''''" r>apland wel een Voet hoog
;
zyn'dc geheel met

Srfc;//.cen fynPoeljer, als Meel bedekt; maar fom-

m'g lieefc de Hoorntjes aan de enden ook ge-

heel wit ; ander heeft dezelven rosachtig. Dit

maakt de twee voornaame Vericheideii heden «

die men diar van in Lapland aantreft, zynde

deeejflgemelde, die ^:/>ifch van Linn^eus

genoemd wordt, wel de helft grooter; de an-

dere, door hemBosfchïg getyteld , kleiner en

fyner van Loof(*). Tournefort voedt

'er zes Verfcheidenheden van , omftreeks Pa-

rys. Ik vind 'er, behalve het gewoone, vier

in onzp Duineii voorkomende, door Boer*
HAAVE opgetekend : de eene zeer klein; de

andere za^^:; de derde met Haairachtig dun,

de vierde met nug fyner Loof. Alle de Tak*

maakirgcn z\n aan de iMikjes doorboord.

LXXXIV. - (84) Schurftmos, d^rt Hceflertg h en door-

vtiaaiis.
'

hoordy met zeer korte fpitfe Takjes.

Duiriis.

LXXX V. (35) Schurfrmos , dat lym gegaffeld is ,

^"n!^7*
J^-lsrormige Takken. (J^)

*™g-
.

- a Sy!v;;ticu, ut Fios plenus a

:

'^s pertons &c. ^. /'/^«^•^

. 3... fl. S.ec. UFP,^-I^»&'^

r . :. Cfo.,; O, :cs j cr!o,-. iriBUS. Diil. 99. T-ié-

(85) L:che„ Frutic. fubdichotomns &c. Sp. Flant,^'

68. Gort. Belg. Ft. Suec. Lapp. R. Lugdb. Corall. tot-

aicul. lonjioribus & rariöribus. Dim., xo». T« a^. £ «



(^6) Schurfcmos , dat Hesflerig is, digt en
Profil*

glad^ met Kogelronds halle Knobbeltjes am

LXXXVf,
(87) Schurfcmos, dat Heeflerigis, digt^

ë^' Ghb'fints
dekt met Korjiige Blaadjes,

d •

(88) Schurfcmos , dat Heejierig is en digt , ^^Jj^
mst rondejiompe Takjes, Pa4iihej|*

In Bosfchen , op Heijen en Gebergten , ''^^Sm-
groeijen deeze Soorten van Schurfcmos meesf
io de Noordelyke , doch ook in de midcjalfte

deelen van Europa en veelen zelfs in Swiczer»

laad. Haller teUze onder de Kor^lach^
tige Mosfeo en zy bchooren mede tot de Co*

ralWides van D iLLENi us, In onze Provin^

ciöa zyn de twee eerften, en nog eefle Ver» ^
fcheidcnheid van de tweede, op hooge Hey»

VeL

(86; Uchen Frutic. ioüdus laevis, Tubercul. Globofis

M^.iMcmuxii. l-ich-ii Globofus. Huds. ^«^/. 460. N. 75#

CS7) Lickeu Frutic, folidus teftus &c. Sp. Plant, N,

69. k. Snee. LapiJ- R. Lngdb, Lich Alpiiius &c. Sc«EycHz.

^Ip. 137. T. 19- f- 4' CovaM crisp. Botri'oiJes Ali-inum.

? . ; i

' T 65 ^f. 7 Muscus Cupresfifonnis Ratnofus.

: :
.c/-,6;. T.4S.

Frutic. folidus &c. Sp. PUnU N. 73. Fl.

ü \ /'/. Lipv- 4p. V II. f. 4. CaralL Alj?ia. Co^
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IX. Velden in Gelderland en Overysfel gevonden.
AfDEst..

pjjgj. yQggj. pjggj, G OR TER, onder dea
Hoofd- bynaam van Bleefii ^ een dergelyk Plantje by,

5<:A«r/^-^°^^ den fchranderen Meese , Hovenier te

*"os. Franeker, op de Bergummer- Heide , in Fries»

land , gevonden : maar t'is zeker , dat dit niet

alhier behoore

LXXXIX. C^9) Schurftmos , dat Heeflerig is en eJigt,

IbcceUa.
ongebladerd , eenigp.rmaate Takkig ,

met

Orcei. overhoékfe Knobbeltjes,

Dit is de zo vermaarde Verwftof, in Enge-

land Argol en Canary-Weedt inlt^Wc RocceJla,

Orcella & Rafpa , in Vrankryk Orjeille ge-

naamd. Het groeic op de Zee -Klippen, en

is gemeen aan de Kuften van de Middelland-

fche Zee, en de Eilanden daar in gelegen , in-

zonderheid naar den kanc van Barbarie. Wel
allermeest komt het van de Kanarifche Eilan-

den en van Kaap Veerde , en wordt van daar

jaarlyks , ten gebruike der Verwery van Stof-

fen,

(*) Zie het T, Deels X7II. Stuk van deeze royi*

Natuurlijke Hijhrie , bladz. 519.

r85L) Frutic Solidus aphylins &c. Sp. Plant.

N. 71. Corall. corniculatura Fasciculare Tinaoriuna,

Fuci tewtis facie- Dill. 120. T. 17. f. 39. Musc Cen.'

noides Palmenfis, Comis digitatis. Orchili diftus. P»*-

Oaz. T. 7 f. 12. Pluk. T. 205. f. 6. Fucus mariflU*

RocceHa Tinaorum. C B. Pin. 365. Lichen Grsecu*f
lypoidei tinaoriui, Cor^ Infl, R» Hirb. p, 9a.
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fen, in Engeland by groote menigten in2;e- IX.

voerd. De Vraag naar Orcel is zo groot, dat ^jy""*

Monfr. Hellot, Lid van de Akademie der ^^oo^iy

Weetenfchappen , ons verhaalt , hoe men
^J,„,ƒƒ.

jaarlyks op Teneriffe vyfhonderd Kwin taaien jWöjt,

dat vyfentwintig 'i on maakt, en op de andere

Eilanden, te famen, meer dan tweedui'cnd

Kwintaalen inzamele (*). In 't jaar 1726 was

de Prys van 't zelve te Londen tagtig Pond

Steiiings de Ton: 't welk byna eens zo veel is

als die Mos, in 1700, aan de Eilanden van

Griekenland goldt , zo Tour ne fokt ver-

haalt. Het valt wel y zo hy aanmerkt , ook

op andere Eilanden van de Archipel , maar

wordt om te verwen alleen te Amorgos gebe-

zigd (t).

Den Ouden is reeds deeze Vervvftof bekend

pewecst. iMPERATUS gaf 'er, byna twee

Eeuwen geleedcn , de Afbeelding van , noe-

mende het een VVratcig Zee-Ruy, dat deVer-

ïvers onder den naam van Roccella gebruiken (j).

De Manier befchryfc hy aldus. „ Het Poeijer

j) een Maand in Pis geweekt zynde, wordt 'er

„ een twaalfde deel Potas bygedaan en vyf-

j, maal zo veel Pis , als de zwaarte van 'c

i> Mos bedraagt , op nieuws daar op gegoo.

M ten." Weinig verfchilt de manier, door

Mi-

(«; t'Art dl ia Tehtture des LmnfS &c. Par. 1750.

rt) R"ze «aar de Levant 1. Deel. V 1. Brief.

C^dlJlorU naturale, p. 650.

Mm 3
II. Dml. XIV. Stuk.
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tX. M1CHELIÜ8 opgegeven , om de pa^rfch^

Tv!"*" Kleur te trekken uit dit Kruid , welke, volgens

«ÏITk**'
Theophr astüs, zeer uitmuntende was.

Sc'hurft-T>io$KoRiDT.s heeft 'er ook van gcfpro-

ken (*\ Pl I N 1 us fchynt 'er VeiTcheiden-

heden van gekend te hebben (t> De Tinc-

tuur, Orc^/ genaamd , werdt eertyds inde Ne-

derlanden bereid, doch federt eenige Jaaren

Wordt het ook te Londen gedaan, door zoge-

naamde Argol* of Orcélmaakcrs , die hunne

Konfl geheim houden , maakende de paarfche

Kleur helderer, als van Perfikbloemcn, doof

de geverwde Wolle of Zyde in Zeepwater uit

te fpoelen , of ook bruinrood , door zo!ks te

doen in zuurachtig dun Bier. Het ergst is

,

dat de Kleur geen ftand houdt in da Lugt.

d^'-vnoft- Jn de jongheid btflaat dit Schurftmos uit

*J.f;'Q*jj^vecle dunne icgfG üyve Steeltjes, dit!;t by cl-

14- kanderuic een Kalkachtig Voetje fpruitendc

en Hoornachti.j; fpits uitloopende , meer of

min bruin van Kleur ; gelyk het Plantje, in

jFig. 14, op Plaat OIII, naar de natuur af-

gebeeld. Zodanig is, naar my berigt wordt ,

de Orcél gewconlyk, die men tot verwen

gebruikt. Verder opfchietende , wordt het

veel

i*y Plnfkos Tluzla^fton candidum nascens in Creta, flo-

tidum vi.lde. Libr. I\^ Cap. 95.

(t) Tkijkos -riuni^fioH tertium, crispis Foliis, quo ia

Creta Velles tiustmtur. Hijl. Nat, L.br. XXVI. C^ï-



^ Peel, PJ.AAT CIV.
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veel dikker van Steelen en Takkig , zynde

van binnen Krytachtig wit, van buiten bruin,,

en in de langte overshands duidelyker bezet

met zekere platte witachtige Wratten , die zig

ais Lidtekens vertoonen, waar iets fciiynt af-

gebroken of afgelost te zyn.
,

In fommige

deelen komen grooter rimpelige Boiietjcs voor,

zwartachtig bruin , met eene witte SroiTe ge.

tuld, hoedanigeu raisfchien ook opdic Wrat-

jes gezeten hebben. Immers de vermaarde

T o ü R N E F o R T , die dit of dergelyk Gewa^

naauwkeurig in Griekenland waargenomen

heeft, gaf aanleiding tot dit denkbeeld.

Uit de Afbeeldingen, hier nevens, op PI.

CIV, natuurlyk gemaakt naar zekere uitgc

zogte Takjes , die men in een reeks van Jaa-^J;

ren onder de Orcél der Kanarifche Eilanden

hier in de Stad gevonden heeft , my gunftig

medegedeeld , kan men zien hoe verfchiilende

derzelver groeijing zy. Fig, i fielt een Plant

daar van voor, die bleek Kaneelkleurig is, dik

en rond getakt , aan de enden naar den eenen

lant gekromd , met d^rgelyke W^rattcn bezet,-

waar van fommigen wit, plat en open, ande-

ren eenkleurig met de Takken ,
rondachtig

verheven en gedouten zyn. Zy is digtcr ge-

takt, dan men hier heefc kunnen vertoonen.

Fig. 2, is een Plant van een zeer kronkelige

gedaante , blceker van Kleur , wier Wrcy.ien

meest rond zyn als Percrkorrcls en witaciitig.

Mm 4 ^^"^

II. D««u XIV, SwK.
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IX. Een kromme middemam daar in , die 7eer
FDBKL.

Wrattig is, fchynü aan beide enden vast geze-

Süi""
hebben , zonder eenigen Tak uit te

Schurft-
ZO dat dit waarfchynlyk een miswas

«los. h , door beknelling vcroirzaakt. Fig. 3 , ver-

toont een kleiner Plantje van dit Mos , nog

bleeker, maar zeer bogtig en vol van Wrat-

jes. Fig» 4, ftelc dat breedtakkige of gebla-

derde Zeeruyachtige voor , vraar van ik voor»

heen gefproken heb, als misfchien behooren-

de toe de Vyftigftc Soort van Schurftraos

,

hier voor befchreevefl. Hetzelve is byna van

Kleur als het eerflc , met dergelyke Wratjes

bezet, en eenige Takjes , aan den Voet uit-

fchietende, billykcn dat vermoeden.

Kaap- Ik heb van dat zelfde Kanarifche nog een

cn'sid.u plant, wel zeven Duimen hoog, zeer dun en
ttiuikhe egaal, digt Bondelachtig getakt , zwartachtig

5,6. bruin van Kleur, niettemin ook daartoe be-

hoorende , gelyk de Wratjes aanduiden. Van

't begin tot het end zyn de Takken naauwlyks

dikker , dan in het gewoone voorgemeld. Ik

heb daar van ook Plantjes , die half wit half

bruin zyn. De Kaap Verdifche , welke ik

bekomen heb , is even zo verfchillende van

Kleur en van gedaante als de gewoone Kana-

rifche, in Fig. 14, op Plaat cm, vertoond.

Zie daar van een Takje, niet van de klein-

ften, in Fig. 5. Voorts vind ik onder de Si-

ciliaanfche Ürcél , die geheel witachtig Afch-
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graauw is , dergelyke breed - Takkige of Bïa- jx.

derige, gelyk in Fig, 6 is afgebeeld. Anders

komt dezelve in gellake en fynte mee de ge Hoofd-

woone Kanarifche overeen.

Deeze Soorten van Verw-Mos zyn zo fymviiddeiom

en teder en vergruizen zo ligt, dat men dik-Jj

wils moejte heeft cm volkomene Takjes oftoetzen.'*

Plantjes , van eenige grootte, daar in te vin-

den. Men heeft waargenomen, dat verfcher-

de andere Schurftmosfen , dergelyke witte

Kilkachtige StofFe bevattende , niet minder

goede Kleur geeven. Zodanig eene werdt,

uit het Bofch van Fontainebleau , ann gedag-

ten Heer Hellot gebragt en wy hebben

reeds van verfcheidene , in Svveeden , als ook

elders, ten dien einde gebruikelyk
, gcfpro-

ken. Die Heer heeft , in zyn aangehaalde

Werk over de Verwery van SccfFen , een Mid-

del aan de hand gegeven, om te ontdekken,

of dergelyke Mosfen een goede Kleur uitleve-

ren. Zie hier hetzelve.

„ Omtrent een half Loot daar van in een

Si Flefchje gedaan hebbende ; giet daar op

}i een weinig fterk Kalkwater cn vluggen

3, Geeft van Armoniak -Zout, van elks even

i> veel; bind dan een natte Blaas over 'tGIaas-

„ je en laat het dus di ie of vier Dagen ftaan.

}, Na verloop van dien tyd , de Lichcn ten

gcbruike dienflig zynde, zal men het wcini-

„ ge Vogt, op den bodem , hoog Karmozyn-

Mms 91 rood
II. Deit. XIV. Stvk.
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IX. >» rood bevinden , en het IMos zal die Kleur

AjD==t-jj behouden, wanneer het Vogt geheel is op-

Hoof'd- „ gedroogd. Zo het Vogt of Mos geen Kleur

. „ hebben, dan is het noodeloos eenige ver-

taos. \, dere Proeven daar op te doen." Men ziet

ligt, dat dit een geraakkelyke Proefneeming

zy , wel waarxiig in 't werk te ftejlen op zulke

Schurftmosfen , waar van men eenige gedagten

heeft (*).

Dus dan wederom de Heefierachtige be*

fchrcevcn hebbende , gaan wy over tot den

laatden Raog , naateelyk de

IX. Vezelige.

XC. (do) Schurftmos , dat Ftzelig is m hangende^

iffau's
^"^^ ^^^^"^^^ gevïogten Takken en ge-

^ïrrig. firaaide Schildjes.

Dit Mos , waar van de Ouden reeds onder

den naam van Boom - Mos gefproken hebben

,

komt aan veelerley , doch meeft aan peuken-

en Eikeboom - Stammen , in groote Bosfchen,

(«) Watson on the Genus of Lichcn. PA/7. TransAot^

1758. Vou L. P. 2 P. 652.

(90) Ucy» Filameutofus pendulus; Ramis implexis&c

Sp. Plant. N.72. Gort. Belg, l\. p. 3x3- Fl. Suec. 984,1122.

^at. Meel 495. /•/. Lapp. 4<i7. Ghon. Virg.ioz, 137. Us-

nea vulgnris Loris longis implexis. Dill. 56.T. ii.t- «•

Musc. Arboreos , Usnea Offidnarum. C B. P/« 361.

Musc. Quemus. Loa. Ie II. p. 242- Boom -Mos. Dod.

Kyuidb. p. 770. Hall. Helv. imhoau Tom* I II. F- 81.
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voof. LoBEL noemt het de graauwe Ilaair-
^

I-'C.

lokken van de Jjoomen ; doch de Kleur is ei-
'']'^^*'

r.cr tlyk Afchgraauw. Dat aan Eikeboomen,j^^"'°*
oen, worde vocjr het flegtfte gehouden; dat' sdurj^

cJeren voor het befte , als een aangenaa-"""-

:ouk hebbende ; hier aan volgde dat der

;:eren en dan dat der Lorken, Pyn- en
: t Harftige Boomen. Hier uit blykt, dat

- i' !S weezentlyk zyn Voedzel uit de Boo-
u t rekke. Het hangt als verwarde Bosfen

i-3ir aan derzelver dikke Takken, tot eene
a inmerkelyke langte ,

zy nde fomtyds ook bruin-

en geelachtig van Kleur. Men vin Jt het door

[geheel Europa, zelfs in onze Nederlanden,

alsook in Noord- Amerika. Ik heb 'er van,

dat op het hooge Gcberr,te Siërra Moi éna, in

Spanje , aan zekere IJoompjes groeijende is

verzameld. Dergelyk bezit ik , dat de Heer

T H u N c E u G op 't Gebergte bezuiden Bata-

via gevonden heeft, zyndc byna geheel wit,

doch zonder Sciiüdjcs.

Dit Boom -Mos, onder den naam van Usnea Gebruik

bekend geweest in de Apotheeken , en door Reuk-

zyne famentrekkende hoedanigheid tegen het^'^'j^'"'

Neusbloeden , als ook tegen Breuken, uit-

wendig aangepreezen , is ten dien opzigse uit

de mode geraakt. De Laplanders leggen het

onder de Voeten , die duor lang loopcn Vclle-

loos geworden zyn. Ook geeft het , niet Wollen

Stolfc in Water geweekt , daar aan een geele

Kleur.

lï. DiEt. XIV. Siü«
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IX. Kleur. Maar wel het voornaamae gebruik,
A^^**" daar van, is geweeft in het Reuk-Poeijer, dat
Hoofd, weleer , onder den naam van Corps de Cypregris,

'"rLr//.^'-^"
^'^^^ gerucht maakte in Vrankryk. Jean

nos. Bai hjn verUa t de manier, hoe men het te

Montpeliier in zyn tyd bereidde (*> Het Mos
moest van Eikeboomen zyn en werdt eenigsn

tyd in Water gevceekt , dan geklopt en fyn

gewreeven , befproeid met welriekende Vog-
ten en, geheel wit zynde, gemengi met Poei-

jer van wit Sand-ihout en andere Drogeryën;

70 dat men minder zig behoefde te verwon-

deren , hoe het welriekende kon zyn , dan hoe

het van de Grooten zo zeer geacht werde, dat

men het byna tegen Goud opwoog. De We-
reld wil bedroegen zyn , is 't gcmeene Spreek-

woord : maar baten wy ons zelf niet mislei-

den, om te dcnk^'H , dat dit Schurftmos, na

zo veel behandeling , iets tocbragt tot den

Geur van dat Cyprifche Poeijer , 't welk even

zo wel bereid kan worden van andere Schurft»

mosfen ; gelyk by voorbeeld dat der Sleedoor-

nen (t). Mooglyk heeft men het als Snuif

gebruikt, cn dan zoude famentrekkende hoe-

danigheid misfchien van dienst zyn kunnen,

An-

(*) mii. Plant. I. P. 2. p. SS. Zie ook Elzevier ^t""

ih»kfrs VVoore>^.hotk, I Deel, bladz. 637.

<:\) Ucken PrmtaJlrL Ziet hier voor. Pulvis Cypriu*

fer(ut ex Foliis parari posfe przeftaniisfimus. Linn. Ft*

Smc, II. p. 416.
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Andere Reuk- Poeijers , van dien naam , wor-
j^J^'

den gebruikt om in 't Haair te ftrooijen , enz. ^^i v.

C91) Schurftmos , Jat Vezelig is, hangend

eenigermaate gewricht , met uitgebreide ^Lkhen

Tukken, Gebaard,'

(9 2) Schurftmos , dat Vezelig is, hangend ^ XCIT.

hoekig, gewricht y van binnen milig\ de^^1""""^

Takken ^vyd gemikt ; de Schildjes Schyf Wyd

rond, ongcfieeld,
gemikt.

(53) Schurftmos , dat Vezelig is, hangend , XCIII.

famengedrukt, Takkig, glad, iSSg.

Onder den Hoofdnaam Usnea , dat is Baard-

mos, befchryfc Dillenius decze, het voorgaan-

de en alle volgenJeHaairige ofVezelige Schurfc-

mosfen ; doch alleenlyk die Jaatfte achtte hy
-te zyn de echte Usnea der Arabieren » die te

Konftantinopolen verkogt wordt onder den

naam

C9O L'chen Filament. penJ. fubarticulatus &c. Sp.

Plant. N. 73. Ft. Suec, 985, 1123. R. Lugdb. 513. L's-

«eus longisfunus. C. B. Pin. 361.

Lühe». Filament, pend. angulatus &c. Lich. Fil.

pendqlus &c. Scop. Carn. 75. Usnea mollis Ramis lon-

gis compresfu'. Dill. 6a. T. 12. f. 5.

ma. Dill. ^Mus^. 71. T. 14. f. 13- & T. 34- f- «O-

IL D«Bi- XIV. Stvk,
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IX. Eaam van Us;ie€h^ en hec waare Bryotrvnn Di»
Atoml. oskoriües en Plinius zou zyn. Die

Hoorn- hadc hy uit de Oostiadiën , van Madagaskar

's^httrn-
en van Sc. tieiena ontvangen. Op Marten i-

wJ. que ïs het ook door den Heer J a cqit i n
waargenomen. Deindiaanen, zegt Camel-
li, noemen dit Gewas Sa/iaga en vei zekert,

dat hetjverfch zynde, een zeer aangeniamen

Moskeljaat - Reuk hcbbe. Zelf hadt hy onder-

zogc, *t geen Seration daar van verhaalt;

naamelyk, dat een Aftrekzcl in Wyn floppend

is , dc Maag verflerke , het braaken bedwinge

en Slaap verwekke. Avicenna telde het

onder de Hartfterkende middelen, wegens den

Oeur.

Dit Mos kan , wegens zyfie Takkigheid

,

d3t Haairige ArabonfcheMos niet zyn , 't #elk

Pv VM p H lUsafDeeidt en hefchryfc ; te minder,

aanmerkt, dat het verkoelende 7y, wordende

'hec Poeijer aldaar van de Dames gebruikt tot

een Blanketzd. De Heer N. L. Bui? m a n-

-NDS mankt hier van , onder dcr\ bynaani van

CapUhiris , cenc byzcncLre Soort , Djamma

genoemd wordende by de javaauen doeh

zou dit niet, zo wel als d :t p-emelde van din
• Heer Th c nr ti c , tot d- ccrflü Soort dcc*

zer Vezelige Müsfcn behoorcL ?

C94)

(*) Lichen CapilIiitis.-F/, /«^. p.j39. Mas-rJsCajnt!»-
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C94) Schurftraos , dat F'ezelig is en hangend,
^^"^J^*

met famengedrukte Mikjes, I

C95) Schurftmos, dat Vezelig is ^ en 2^f"xc,V.
Takkig ,

leggend, ingewikkeld , donker,

De voorgaaode Schuvftmosfcn , die Vezelig ""^^^
'

zyn, handen aan de Takken der Coomen en -^^-'«/«^

het Wyd semikte komt , volgens S c h r e u e r ,

*

in Swiczcriand in de toppen der Pyn- en Dcn-

Deboomcn voor. Dit , 't welk van Maanen

der Paarden den bynaam heeft, groeit zo wel

aan Steenrotfen als aan Boomcn ; maar het

laatfte, dat VVoilig is, alleenlyk aan Rotfen

enSteenen , in de koude deelen van Europa,

zo L I N us aantekent. Het is in de Pro-

vincie Upland van Sweeden zeer gemeen. Men
heeft het evenwel ook in Cornwallen deWes.

telyke deelen van Engeland, aan dè Klippen,

gevonden , welken het als eene zwartachtige

Wolligheid bekleedt. Haller heeft het op

de Gebergten van Switzerland verzameld ,
zo

wel

Sp. Plant. N. 74- Fl. Sit*c. Lapp, Usnea jubata nigri-

II. Dbm.. XIV. St"»"



56(3 BkscmuïviNü van

]X. wel als het geen van Maanen den naam draagt;

Afdml. zyndc dat zwarte Boommos , 'c welk van de

HooïD- Ouden voor het flegtfte v^ordt uitgemaakt en

evenwel een uitneemenden dienft doet in de

tnci. Laplandfche Wildernisfen.

Voedzei Akelig is derzelvcr aanzien, zo Linn^ts

diïren^"'
dezelven doorkruist heeft. Wyd

* • 2,e uitgeftrekte Vlakten geheel bedekt met het

bladz.545. witte Rendieren - Mos , in de Winter dier

Beeften gewoone Voedzel zynde,en gezoomd

met Bosfchen van Geboomte, 't welk mee dit

zwarte Mos gebaard is , maaken een grillige

Vertooning. Wanneer , uu, de Winter aan-

vang neemt met Regen, zo bevriest de Sneeuw

van boven zodanig, dat de Rendieren, (van

-Welken fommige Boeren , die ryk zyn , 'er wel

duizend bezitten ,) het niet op kunnen krab-

ben, dat zy anders dikwijs tot één of twee

Ellen diepte doen. Dus zyn de Eocrcn ge-

noodzaakt , ten fpoedïgrte naar de Bosfchen

te gaan en van dit zwarte Mos, naar 't welke

de Beeften immer zo gretig zyn , zo veel

mooglyk is te verzamelen en hun te bezorgen;

dat dikwils veel moeite in heeft, voor eene

groote Kudde.

Mos van ^^^t het Wollige fchynt taamelyk dat Mos
Corfika. overeen te komen, 't welke nu kortelings al-

hier is ia trein gebragt, als een Middel regen

de Wormen der Kinderen. Men noemt het

Mos van Orfika ; het is inderdaad Wollig •
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dónker van Kleur en fdiynt op Zee - klippen ix.

verzameld te zyo, uit den Reuk. Misfchicn, "^"yf***
echter , zou het nader komen aan het gene Hoofd-

DiLLENiDs noemt, Plaggig, klein, Haa-"^^^^^^

rg, zwart, Baardmos , *t welk aan de Klip-woj,

pen van Groenland verzameld en hem door

een Heelmeefter van daar bezorgd was, zyn-

de de volgende Soort. Hec Koraalmos, dat

dergelyke Groeiplaats heeft, weeten wy, is

van ouds voor een VVormdoodend Middel

geroemd (*>

Schurftmos , dut Vezelig is , zeer Tah- XTVf.

kïgy leggend y warrig y
glanzig*

p-éisc^is.

(97) Schurftmos, dat Vezelig is, Takkig

wyd gemikt, kggend, i>>g''^vikkeld-hogtig,

Van deeze groeit het eerfte, dat een zeer^j^^f^^^

fjne Wolligheid, als Fluweel, maakt, pek-

zwart van Kleur , op den Berg by 't Kafteel

Tan üpfal en op de Laplandfche Alpen: he:

andere, naar Yzerdraad gely kende, door zyne

ftyf*

(96) LUhiH Filament. Rarr.ofisf. &c. Sp. Plant. N. 76.

n. Stt4c. 11 N. 1126. Usnea Caespitofa Capiiiacea exi*

tUlv. incloat. 111. p.

II. D».u XIV. Si
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IX.- ftyfheid en Kleur , op Rotfen en Haagen in
Afdesl.

s^^egjen en elders. In Svvitzerland vondc

Hoofd- H ALLER hetzelve, aaii Sceenen en Boomen,

"^J„^.^,vier Duimen lang. In Kngeland heeft njen

het gevonden aan de Stammen van Eikeboo-

men ,
langs dezelven zig verwardelyk uit-

ftrekkende, als ook aan rottig Hout. Het ge-

ne men Dorreboom heet , in de Graffteden,

behoort misfchien daar toe. Ik heb derge-

lyk uit een Herfen^an gegroeid gevonden.

XCVIII. (9") Schurftmos, dat Fezeltg is\ zeer Tak-

\irtur* ' ^'giopfi^<*^^(i^j met Meeltge Knobbel'

Ruig. tjes daar op verfpreid*

XCIX. (^9) Scburftmos , dat Vezjelig is ^ zeer Ta'k-

Vuipinus, kig , regtopftaande , getopt ^ ougelyke hoe-

drfaai^r ^'^» maakende,

^ (100) Schurfcmos, dat Fczelig zV, gjnricbt

,

i^rtuMia- met zeer fyne gejiippelde Takjes,

C98; Lichen Filament. Ramofisf. ereflus &c. Sp. Plant.

IC. 78. Gort. Belg.-U. p. 314. Ft. Su*,. Usnea vuJga-

ti;,fima &c. DiLL. 67. T. 13. f. ij. Muicus Ramofiis.

lAn. Ic. 807. Hall/«/J. p. 81.

(99) Luhiit Filament. Ramofisr. ereftus faftigïatus

^x. Sp, Plant. N. 79. tl. tuec. 990, 11 29. Usnea Ca-

Piüacea Citrina Fruticuli fpecie. Dill. 73. T. 13. f. 16.
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(JOO Schurftmos, dat Fezell^ is, Takkig, TX.

regtopjiaande , ^t?^/ gefiraalde Schildjes. y***

HooM.
Het eerfle van deeze vier laatflen in dit Ge-*"^*''

na.G;t, is zo 7'ak'kig , dac mm hcc byna voor UcLpt

iiecüerig zou aanzien , gelvk het volgende

,

Jaar onze Ridder den bynjani van Vulpinus achtig.

aan geeft ; niislchien , om dat men het in

Noorwegen gebruikt tot het dooden der Wol-
ven. Het wordt , met geftooten Glas ge-

mengd zynde, in Krengen gepropt, die mea
dus Iaat bevriezen. Ailerfynst Gulden Mos
is het genoemd geweest en Dille nius
tytek het Koperdraadig, Het is zeer klein en

komt in Smaland aan de Daken der Kerken,

die Tegelswyze met Hout gedekt zyn , voor#

Dergciyk vondt Haller op de Switzerfche

Gebergten, zo Wel als *t Ruige y dat men hiet

te lande veel aantreft aan de Boomen , zegt

UE GoRTEU. Het Genrichte is , volgens

?yn Ed. , door Mcerburgh in de Duinen te

Wa».

reus nodofusc'. li. i'^-^. 3-''>i. Mor. S. iIt. 7. f. ïr.

N Si Gort. H»lg- "ts FuSuec. Lichen Caule Ramo.

fofolido, Fol. Setaceis &'c. H. Cliff. 427. R. Lugdb.

513 U nea vulgatisfima tenuior &c. Dill. 69. T. 13. f.

361. Muscus Ram. Uoriaus. Tab. Ic, go8. HAtt,

m P. 81.

Nn2
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Aidct'c.
Wasfenaar gevonden. Dit noemt Dille-

IV,' NKTs Halsketting- Mos, en zegt, dat het

iTüK?'"" meer voorkomt in de warme Landen ; hoewel

Schiir/t.het fomtyds ook in Engeland en Duitfch-

land wordt befpeurd. Het hangt aan Boo-

men, gelyk de te vooren befchreevene Baard-

raosfen, en gelykt naar dc Koraalmosfen zeer.

Knoopig Boom- Mos heette het by de Ouden.

Het laatfle is een zeer fraay en aartig Plantje,

dat zig als bloeijende of met Bloemen ver-

toont ,
wegens de ronde gedraalde Schildjes,

die het aan de enden van zyne Takjes heeft.

Men vindt het, zo wel by ons als elders, veel

aan Beuke -Boomen. Het is voorheen Fen-

kelbladig en lloeijend Takkig Mos genoemd ge-

weest , en men heefc het dergelyke kragten,

als aan veels anderen , toegefchreeven.

• Zie daar het uitvoerigfle Geflagt, in Soor-

ten, van het geheele Planten -Ryk, bcfchree.

ven. Onze Ridder heeft, niettemin, derzel-

ver Getal, gelyk wy gezien hebben, nog groo-

telyks verminderd ;dewyl anderen 'er tot twee-

ën driehonderd hadden opgegeven. Mooglyk

zou , wanneer men alle Verfcheidenhcden

,

over den gantfchen Aardbodem, kon be*

fchouwen , derzelver Getal oneindig zyn C*}.

Want

(«J Door den jongeii Heer Ltnnjeos , thans, als Hooj-

iceruar in de Genees- en Kruidkunde te üpfal in Swe*-

den, de plaats van wylen dea ouden Hter, zyn Va-
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Want veelen van deeze Schurftmosfen ver-

anderen , gelyk de Mosfen in *t algemeen ,
'

naar den Ouderdom, de Groeiplaats en 't Sai-

zoen , grootclyks in Gedaante , Geftalte en
Kleur: terwyl zy ook, op zekeren tyd des««

Jaars, even als de andere Plantgewasfen, hun-

nen Bloeityd hebben , en dan alleen zig met
de Vrugtma3kende deelen vertoonen. Zy be-

minnen de koude Gewesten , hooge Bergtop-

pen , onvrugtbaare barre Wildernislèn , en

fchynen dus als het uitvaagzei des Aardbo-

dems te zyn onder de Planten» vergenoegen-

de zig met het allergeringfte Voedzel en niet-

temin veel nut verfchafFende
, gclyk wy ge-

zien hebben ; alzo verfcheidene tot Voedze/

dienen voor Beeften, dat dezelven vet maakt

en zelfs voor Mcnfchen, by gebrek van beter

Spyze. Zonderling blykt de Voorzienigheid

van den Schepper, met het Aardryk niet on-

voorzien tc laaten van Planten, die Koude,
•Sneeuw, Vorsten alle de onaangenaamheden

van het Winter - Saizoen , zelfs op die plaat-

fen, daar een eeuwige Winter heerfcht, ge-

lyk op de Alpen en naar de Poolen toe , bra-

der, bekleedende; zyn nog etfniiuwt Soorten

teven : daar ik alhier geen befchryving van c

toog, Meüi. Mmsc. tmtnd. Lps. 1781

Nn 3
II. Desl. XIV. Stuk.
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TX. veeren , wordende als door de Koude 7.rU'

^jy"'" gevoed. De tyd , immers, wanneer deezc
Hoofd- en andcrj? Mösfen, onder ds p;einaatigdG I.ugt^

Schurft'^^^^^ ' ^^^^^ groeijen en bloeijen , is des

mas, . Winters en in 't vroege Vooijaar, waaneer

de Natuur nog flaapt ten opzigt van de meefte

andere Planten : zo dat zy flls deö weg baanen

voor den Bloeityd der overige-p. :
Hoe Slaaf-

achtig dus , en hce gering vaa aaczien en

grootte, flrekken zy, door hunne nuttigheid

in de Huishouding der Natuur , toe bewys,

dat de Schepper van 't Heelal niets te vergeefs

gemaakt hebbe l

T R E M E L L A. Lilmos.

Vergun my
, Leezer, deeze verduitfching

van een GelLigcnaam, door DiLLENiusin
trein g. bragt en afgeleid van de trillende be-

weeging der Lilachtige Planten , die 'er hcc

Onderwerp van zyn. ^y -yeffchiilen , door

die Lilachdgheidof Lymerigheid, van het VVa-

tervhes,eH van de Flap door de Bladerige ge-

daante, die echter in fommigen rondachtig is

of Kogelvormig. Men heeft 'er tot nog toe

geenerley deelcn van Bloem- of Vrugtmaaking

tan ontdekt.

(1) ^u



Na den Regen heeft Linn^eüs dikwils
*"^^^*

deeze Soort, in de Laplandfcbe Bosfchagiën,' 7>iw//j

op de Geneveiboomen gevonden, liet is een

donker Goudgeel Vliezig Gewas j dikwils Tak- Genever-

Jcig , week als Lil en zo broofch , d^t men hoi ^'^^^s*

naauwlyks aariraakcn kan, of hot breckc. Na
ecnigc Dagen verloops , met een drooge wanne
Lugt , verandert het in een Vliezige zwartp

Korst. H A LL E R maakt 'er een Boom-
zwam van. Het gedeflilleerde Water heb-

ben fommigcn tegen Oogkwaaien en tegen

Lammigheid, van de Jicht overblyvendc, aan*

gepreczcn.

Qi) Lllmos i ddt geplooid is en gegolfd, n.

Een Lilachtige Klomp , fomtyds groenacTi-
^^'^''^'S*

tig, fomcyds geelachtig» welke men tergroot-

fi) T^evrdla fesfilis Membranacea (Src. Syfl, Nat, Veg.

XIII, Gen. I504. Sp. i. Fl. Suec. 1017 . 1175. Bysfus

Gelatinoia .fugax . Juniperis innasceas. /7. 5ii.

Lacryma lutea Juniperi. Franiv. Halc. Heiv. lil. 136.

(2^ Tremella pliciua undulata. Gort Bels. II. p. 314.

Fl. Suec. Lapp. 530. Tremella Terr. finuofa pirfguïs et

fugax. DiLL. I^lv.sc. 52, T. 10 f. 14. Linkia Terr. Gc-

Mnnbran. vulgatisflma. Mich. Gen. 1:6. T. 67. f.

1. Nofioc Parr.ceifi Jlti. Paris. j-oS- N..ftocli einifto*

num. TouRNt. PlM^. inv Panr.

Nn 4
II. Dkec. XIV. SUfK.
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IX. te van een of twee Duimen, in Regenacbtig
ArDBBt.

\Yj,^£<j.
^ fomtyds zo by ods als elders, in Wei-

Hoofd- den of ook in Wandel - Laonen, op den Grond

Zf/wox.
vindt, maakt deeze Soort uit. Zy komt meeH
in de Nazomer voor en verandert , zo dra 'er

de Zon op fchynt, in eenige bruine Vliesjes.

Men heeft ze voor iets dat uit de Lugt ge-

vallen ware, en wel voor het overblyfzel der

zogenaamde Vallende Sterren , aangezien ; doch

't is ontwyfelbaar , dat het een Gewas zy,
dewyl de allengfe aangroeijing, van een zeer

klein beginzel , is waargenomen. Eenigen

houden het voor een Paddefcoel , anderen voor

Schurftmos. In Lapland groeit het veel by

de Mesthoopen ; op Yslaad fchiet het urt

Zand -Aarde en wordt gedroogd gebruikt om
te branden. De Sweeden noemen het Ta-

venaars Boter cn Woïkehreuk^ anderen Sterren-

Schot; T o ü R N K F O R T , ik wect niet om wei-

te reden, Nostoch der Frtfeerderen. Zou hier

ook niet dat zwartachtige Noftoc van Vail-

LANT bchoorenj't welk aan de liast.van Boc-

men groeit , en in Engeland Witches Btttter

geheten wordt , om dat het, in 't Vuur ge-

fmeeten , een behoedmiddel zou zyn tegen

Hexeryën (*). Onder den naam van Nofioc

Paracei/i héét. dc Franfche Akadcmist, GeoF-

FRoy,

gl^VAlu.? p. U4- N. 3. D'i-l'. P. 54- T. 10, f^5.
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F.-^oY, daar over gefchreeven en de zelfftan- le-

digheid Scheidkundig onderzogt. Daar kwam,
behalve Water , Olie , Geeft en een Vlug^^^^*°"

Loogzout , een weinig vaft Zout uit. Hy uuas,
merkt aan , dat de Boeren , in Duitfchland ,

het gebruiken om 't Haair te doen groeijen ;

dat het dienftig zy in Fiftuleuze en Kankreu-

Ke Kwaaien; dat zeker Switzer deszclfs Poei-

jer tot eenige Greinen gebruikt hebbe tot Pyn-

Itillingeen uitwendig in Zweeren: terwyl de

Chymiften *er den algemeenen Geest in trach-

ten te vinden , enz. Hier uit blykt, dat het

meer ten dienfte der Kwakzalveren en Land»

iooperen , dan tot een weezentlyk Geneesmid-

del Itrekkc, MicHELius, die het Linckia

noemt, meent Zaadjes in deszclfs zelfftandig-

heid ontdekt tc hebben,

(3) Lilmos 5 dat regtopflaat en vlak is j aan m.
den rand gekruld en een ^vehiig gefnipperd.^2emi-

Van fommigen, gelyk Va il i.ant, wordt Schurfi-

tecze Soort ook voor het Nojioc gehouden

waar

(3) Tremelia &ïec![% plfina, margine criüp. lacinulato.

TL Snee. 1020, 1138. Lichenoides pelIuGidnm Endivia

lol. ten. crispis. Ditu 143. T- 19. f. 31. 32. 34» 35.

T. c^S. I itheii Turr, mi.nniu-; fuscus. Vaili.. Pat. V,

Hall. Jflu. ua/uat. Uh v- 94.

Nn 5

H. Debl. XIY. StüK,
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wanr vati zy echter , volgens Dilleniüs,
dnor niet in 't ronde bolachtig te groeijen

,

als ook door minder Paddeftoelachcig te zyn

,

vci fchik. 7y gclykt meer naar't Schurftmos,

'waar van 7y den bynaam heeft, groeijende,

in Engf^land . doorgaans tusfchen 't Gras of

Heide, mee de Verfchcidcnheden, welken hy
a^s byzondere Soorten opgegeven heeft. Lin-

i;/f-.i-s bcti-ekt deze) ven thans ook tot deeze

vSoou , \g:2.(:^% Fi/, I. LER , door wiec dit Ge-

w:.;:; indtrdaad wordt t'huis gebragt tot het

vSchuiftmos , als niet Lillig zynde dan op

vogtige plaatfen ; dat evenwel de eigenfchap

is der Lilmosfen. Het heeft, zegthy, de

Kleur- ols blaauw Ley , met breede plfltce of

holte Sceekjes ^ die fpits en kort gefnipperd

xyn , in Takjes uitlnopende , byna als Oog-

hnairtjcs. In 't m'Jdcn van het Plaggctje of

Dotje kopicj] menigvuldige, opftaande, zeer

tt derc Slipjes voor , die een gekruld Vagtje

faraenftcllcn. Het vak naauwlyks een Duim
groot, en is zo broofch, dat men het naauw-

lyks opnecmcn kan, of van dc Planten, daar

het by gioeit, afzonderen.

(4) Lilmos , dat Knobbelig is, digi van z£lf

fiandigheid en gerimpeld.

Een

(4; Tr-^eUa tuberculofa folida rugofa. Sp. Planf.

f,. Gü.... Bds. II. p. 3f4. Snee. h. Qoth. IVeftgoth.

ïre-
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Fen B}r.asachtige gedaante heeft dit Wrat- ]x

tig l ümos,, (.ht op Steenen in Beekjes groeit

;

gelyk men het by ons , op de Veluwe.roimyds' ' ^ c

wairneemr. Men heeft het, in Switzerlar.d

,

ook op 't Water dryvende gevonden.' Het

is donker ger i van Kleur , op dergelyke ma-

Ti ier , in Italië gevonden en Micii- liüs
zou 'er 2^aadjcs in waargenomen hebben, zo

hy zi^- verbeeldt ; doch de gsheele zeiifcan-

digheid fchynt als uit KorreltjtiS famengeftcltl

tezyn, volgens Dillen lüs.

(-) IJlmos ^ïV?/ roudüchtig is cn uitgehockt ^ ^Y.

mismaakt i IJIIig.

fó) lAlmcs^dat half - Kogelrond cn vcrfpreld is. J

Aan de Kuft van Wesrgothland, in Swee- hS
den, zyn deeze Soorten op het Zee Ruy,
(lat aan de Klippen groeit , waargenomen.

Dergelyke als de laatfte, zyndc een menigte

halfronde groene Korreltjes, nam onze Ridder

aldaar

TremeUa Fluviat. Gdatinpfa et uterculoTa. Dill. 54. T.

10. f. 16. Linkia Paluftr. Gelatiiiofa, Saxis adnascens

&c. MicH. G/«. 126. T. 76. f. 2. Tremella Lobata et

rigofa. Hall. Hefv. tnckott III. p. 109.

C5) Tr0miUu fubrotuiida, finaa» , diïfomis , gelatino-

fa. Sp. Plant. N. 8. Fl. Sim. II. N. 1140. //. IVejtg.ih. 193.

(6J Trtmehi hfmisphrrica finirfa. Sp, PlarJ, N.O.f/.

\l D.«i. XIV. SxwE.
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aldaar op de natte Klippen waar, zynde van

%ene Lilachtige zelfftandigheid; waar door de

• Voeten uitgleeden.

(7) Lilmos , dat byna Kogelrond^ cv.gefieeld ,

ienzaam is en glad.

Dit , dat misfchien het beginzel van eene

Boomzvvam zou kunnen zyn, komt aankwy-

nende Boomen , of aan doode of dervende

Takken van dezelvcn voor ; gelyk men het

dus als paarfche Knobbeltjes , aan de Takken

van Abrikoozen- en Aalbezie- Boomeu, in 't

Voor- en Najaar, dikwils waarneemt.

(8) Lilmos, dat rond is en fchuhbig-op elkan.

der legt^ Loodkleurig,

Dit is, als ecne Boomzwam, doch Vliezig,

aan de Klippen onder Water , op de Kust

van Schonen waargenomen.

De Judas -Ooren , bevoorens in dit Geflagt

onder den bynaam van Auricula geplaatst , zyn

thans tot dat van Peziza , onder de Padde-

ftóelen, betrokken.

(7) Tremella fubglobofa fesHiis folkaria glabra. Gort.

II. p. 3,5. Fi. St'.ec. 1022 . 114». Lichetioidcs Tu-

rs) TtemMlla rctundif, imbricata, livida. Sp. FU-4t. g.

FL Suec. II. N. 1143. //. 323.
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B Y s s u s. Katoenmos. ix.

Gemeenlyk betekent Bysjus fyn Linnen of Hoofd-

Doek, of de ScofFedaar 'c van gemaakt wordt

des fommigen willen, dat de Wolligheid

der Katoen - Vrugten , of het onbereide Katoen,

oodtyds daar door verftaan zy. In de Kruid,

kunde betekent het , by de hedendaag^chen

,

een dergelyke Wolh'gheid ofeen Wolhg Poei-

jer, van eene groeijende zelfftandigheid. Dus
gebruikt het Dï lleniüs , die aanmerkt,

dat het als een middelflag tusfchen de Mosfen

en Paddeftoelen zy. 't is een Vezelig Gewas,

van de Flap verfchiliende door zyne tederheid,

de kortheid der Draaden en de Geftalte. Mi-
CHELius wil aan deszelfs Vezelen kleine

Bolletjes ontdekt hebben , die hy voor Zaad

houdt en Glediïsch hadt dezelven als

Stof door de Lugt zien vliegen; doch ande-

ren twyfelen daar aan. Linn^us onder-

fcheidt het in twee Rangen , als volgt.

I. Vezelige.

(l) Katoenmos, dat Haairtg is en zeer zagt

,

met evenwydige Draaden , zetr broofch en/eptS!*^

bleek. • ^««''e*

(i) B^sfus Capillacea mollisfima raraJIeU &c. Syjf,

NauVtg. XIIT. Gen. laog. Sr. i. Si)ii. Nat. XII. Tom.

IIL

il. Dml. XIV. Stuk.
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ÏX. In Spelonlvci] en aan de Gewelven der My-

^ïDEui-.
jjg^ gj.Qgjj. jjj. verachteiyk Gewas , dat men

HoofD- ook in Wynkelders en andere beflootene vog-

. ^^^/o«.'-""g^ plaatfen , zelfs in de Buizen der Water-
^mos, leidingen aantreft, in Itaüe. Dergeiyk kwam

den Heer Scopoli in alle de Loopgraven

der Mynen van Karniolie voor , zynde een

Vezelig Üitfpanzel
, doorgaans uit een punc

fpreidende , met aanhangende Wollige Klu-

wens , fomtyds als een Vuifl: en grooter

,

Sneeuwwit. Dillen iüs merkt aan, dat

het veelinde Wynkelders aan de Vaten groeit,

die 'er lang in gelegen hebben , zynde een

ronde Plek, eerst bleek geel of rosachtig, dan

groenachtig , ejndelyk bruin en zwart , veel

gelykende naar de Huid van een Muis , pp 't

gevoel. Het komt uit verrotting voort en
worde in de Huizen onder de Houten Vloeren,

veel te Enkhuizen , gevonden, zo de Heer
DE Gorter aantekent. Men h-eft derge,

lyk ook op veele andere plaatfen. Met de
Zwam is het naverwant.

n. , C'^) ^^^oer^mos ^ met Federac/itige zwemmende
BHsfus Vezelen, In

bloekei. UI. App. p. 235. Gort. Bflg. p. 331. Bysfum latis-

Cm, aii. N. 10. T. 89. f. 9. ScoP. Disfert. Prng. 1772.

/?. PioKt. fHhietr. p. 93. T. 6. Bysfus tet^erntna Doliari-s.

Tnxx.. Must. y. 6. T. 1. f. 12.

r-) B^s[..s 1 jlumentis Pluaiüfis natamibus, Sjy. Fhf*.
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Tn de Voorzomer komt dit veel als een groen
^^^^^^

Vlies op 't Water voor, beftaande uit deeltjes 'iV.
'

als ceu fyn Poeijer van den Grond opryzendej^y^^^^"*

en zig dan over *t Water uitfpreidende met Kaïoe^t-

crrigen famenhang : zo dat het zelfs by Vel-'"'''^-

den uit de Rivieren in Zee dryft , waar onder

I

èe Visfchen fpeelen en zig verfchuilen. Het
i wordt by ons en elder:. H'aierhioeizel geheten

i

en zakt eiudelyk weder naar den Grond* Som-

I

mige wiKen, dat het geen Plantgewas, maar

slleenlyk een Stoffe zy , die dooreen foortvan-

broeijing of Gifting, als Hef, uit het Water

voortkomt.

C3) Katoenmos, mst Draaden overal naauw- 111,

keurig getralltd. JuflaL.
GeüiUieti.*

Een weinig van de groene Slibber , die men
aan de kanten van Drinkbakken , Waterkom-

men en Vifchhouwers vindt, met het Mikros-

Xoop onderzoekende, vondt Ledermul-
LER daarin zulk een aartige Vertooning; als

door hem zeer fraay in Afbeelding is gebragr.

C4)

N. I. Bysfus Farinacea vJrescens Aq. m?-wr?^.. Gort.

Belg. uts. Lapp. Suec. 1128. 1182. R- iv-^^. 5:0.

(i) J^'J^V"' f'iljs ex O^e Hiidique cdiicelJata. i.ap£R.

KUiu /likroik. 1!. Deel. PJ. 72.

U. DïBt- XIV. Stok.
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Afifsc
Katoenmos, dai WolUg is cn Viokt, aan

IV. Hout groeij'ende.
Hoofd-

stuk. Een zeer fyn paarfchachcig Vlies, met kor-

E^ifus >
Herfst

Thospiw- en Winter in Italië aan de Bast der Boomen

2^i,jggg.
groeit , zig wyd en zyd uitbreidende, maakt

veni deeze Soort uit, welke byons, op oud ver-

rot Hout, in beflootcn plaatlen en vogtige Kel-

ders , dikwils voorkomt en dan fomtyds in 't

duifier Licht geeft.

Vehiiina. (S) Katocnmos, dat Haairachtig is engroent
FJuweeiig.

^„^^ Takhige Fezekn.

Dit bekleedt als een groen Tipyt dikwils

den Grond , op vogtige donkere plaatfen , en

beftaac uit Vezeltjes, zo fyn, dat menze zon-

der Vergrootglas niet kan onderfcheiden , die

digt in elkander gevlogtcn , Takkig en niet

'1'akkig zyn , volgens de Waarnceming van

MiCHELIUS.

Jt}red. (6) Katoenmos , dat Haairachtig is en Poet-

Goudkleu-
y^.

CO Bijsrtis Lanu^inofa Violacea, Lignis adnascens.

Gort. Belg. r.ts. Fl. Snee. 1130, ngü. Dill. p. 4. T. i.

f. 6. Bysfiis purpurea delicatislima &c. Mich. Gtu. a«t*

ï. 90. f. 3.

Cs) £ys/us Capillucea viridis, Filamentis Ramofis.

Sf. Plant. N. 3. Gokt. Belg. IJ. p. 322. Fl, Suec. II.

7- T. x.{. 14. Bvsf: Terr. virid. Herbacea et mollisfima.
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In Italië komt dit Goudkleurige Katoen-

ms, in 't Gebied van Florence, veel voor ^f^'""*'
op Stcenen eu Steenachtige Gebergten. Het
is ook' op de Muuren der Stad Bern in Swit-

zcrland , cn wie weet op hoe veel andere plaat*

i"ea , zeer gemeen. Immers in de Weftelyke

deelen van Engeland is het ook, aan Steenen

groeijende , waai-genomen. Het maakt Kus-

fentjes, als van Mos, die Oranjekleurig zyn,

zegt Hall ER, maar door droogte Afch-

graiuw worden , beftaandc uit zeer zigtbaare

Vczdtjcs.

(7) Katoenmos , t/at Ki/iirac/itig is, overh/y- Vll.

re/icl, Jfchgraau>A> y taay, aan een Rots cfyptil'

gegrodd.
'''srelon-

Dit is den Ridder , op zyn Laplandfche

Reisto^t
,
voorgekomen in een Spelonk vaa

Medelpai , daar voortyds Struikroovcrs ge-

DilL'ld hebben. Het beflondt uit zeer dun-

r/.-sf. Aurea Derbenfis humifufi. Pet. Gaz. i. T.

'5. f. 3. B .sf. minima Sax. inolora. Micn. 210 T. 89.

2. Bysr.pulvinataCrocea.HALL./r^/i/.mfW. ll.r. p. ,05.

(?) B^sf.s Capill. pereunis . cinerea , tenax . Rupi

ntiata. Sp. FUnt. ^, 5. Pi- Lapp, 527. FU Sute.uz?,

00
IL DrsL. XIV. SitfK.
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^roML ^^^^^ Afchgraauwe Drnaden, een Duira

V. ' lang aan de Rots gegroeid en zo taay , dat men

tuk!^°' "^-^ 'cr naauwlyks mec dc Vingers af kon trek-

ken.

VUL ({') Katocnmos , dat Ilumrjg is ^ Takkig^ in

^efldiiln-
PivfeeJtjes uithüp.vJs.

rUJll'di'g,.'

Eillyk kan hier deeze Scort bygevoegd

worden, welke Doólor Scopoli aan Hout

in or.deraardfche plaatfen van Karnioiie waar-

nam en deezen bynaam gaf. Volgens zyce

Afbeelding komt het, in manici vangroeijing>

dat Katcenmos zeer naby, 't welk Dille-
Niüs, in Engeland, heefc gezien, noemende

hetzelve zeer teder Pluizig cn ongemeen fraay

Takkig Katoenmos. Op rottig Hout en Ei-

kenbladen kwam het witachtig , op rottige

ScliocnzooL'n bleek geel voor. Htt be-

ftond als uit kleine Penltchjts , daar op ge-

plakt, en, in de eerde opnag ,naar Spinneweb-

ben gelykende. Sccpoh nam, in fommige

Mynganpen, een Ileetlertje waar, dat aan de

enden dergelvkc Haairachtige Penfeeltjes

hadt (*).
II. Poei-

E.isft^s C-M':'.''.ie;. , Knniol.> , in rcnicillos fermi-

K:) Cislui i-'nuieuiuni. T. 3,
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JI. Poeijerige. ix.
AFDEEt.

(9) Katoenmos, dat Poeijerig is en zwart, Hoofd-

Aan Muurcn van Oude Gebouwen, te Wis- B^sfus
by in Swceden , kwam dit overvloedig voor.^«"?«'"*-

Het beftaat uit zeer fyne Draadjes met eenoudheids.

zwart Stof gedekt, zo Weiss by Gottingen

waarnam, alwaar hy het ook op groote Stee-

nen vondt.

(10) Katoenmos, dat Poeijerig is ^ Afch- x.

graauWf de Rotfen bedekkende.
^"sSenii'

Op allerley Steenen, die lang aan de Lugt

zyn bloot gefield geweest , komt deeze Soort

als een Afchgraauw poeijer voor, moogtyk uit

veroudering van de volgende ontftaande.

ClO Katoenmos , dat Poeijerig is en Bloed' xL
kleurig

,
oj) Steenen groeijende. ffoinhus.

Eenfteenig.

(9; Bijsfiis Pa!verijlenta rttra. Sp. PI. N. 6. //• GoM,

iq3. F:. Suec. 1126 , iiSo. DiLL. p. 9 T. i. f- 18.

fio) Bijsfiis Pulver, cinerea Rupes operiens. Sp. Flant.

N. 7. Fl. Suec. II. N. 11T9.

(11) BjTfasVaUzT. S;insuinea, Saxis itinascans»

fknt. N. 8 Gort. Belg. r- 322. Fl, Lqjp. N. 5^8, ^U

Stut, 1125 , 1178. GoETT. Sfamp. i. p. 3. R. Lugd^.

Sïo. Bysfus Germ. minima Sax. Aurea Violae odorem

fpirans. Micn. 210. T. 89- f. 3- JoUrfius f. Lapis Vio-

II Dkl. X17. SwK.
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AfdSc ^^^^ Poeijerig Mos , waar mede veefr

i V.
* Kotsftecnen ofKefzels nan (I2 t.nvlei fle vogtige

sitK^'°" 7.yde bekleed voorkomen ; 'c welk wegens

Aa/o*«.den aangeivjamen Rfjiik , dien het daar aan

geeft, de zodanigen Fiolen- Sleenen dnef noe-

men. Andere zyn het, welken ik, wegens de

Kleur, onder dien naam heb befchreeven C*).

Deeze hcefc , inzonderheid naar den Regen,

een zeer flerken Violen -Reuk, z?gt Lin-

N/EUs, door wien verfcheidenen in VVeft-

gothland, aan den Weg, gevonden werden,

onder de aan een zyde geworpen Steenen ,

insgelyks kenbaar aan de Kleur. Dit Mos

kwam op omgekeerde Steenen , in de Bosfchen

van Sweeden , ook voor. 'c Waren Vezels,

byna Kegelvormig , zegt hy, in een zeer dun

Meclig Korstje ingeplant ; dat de Vingers,

in 'c behandelen, SafTraaiikiturig m.inkte. Ook

kon men 'ér geel mede verwen en in UitHaandc

Koorifen maakten fommigen 'er, als een Ge-

neesmiddel , gebruik \an. Door Saxen, Bo-

hème en Pruisfen, hadt M 1 c h e Lins ditKa-

toenmos ook op veele plaatPn gevonden.

Naar het Goudkletirige gelykc het zeer , en

onde;rchcidt zig, da-jr van, byna alleen door

denKcuk. Ook vermeng: GLKDiTscnhet

eene met het andere; 't welk Maller zeer

OZie hetlU. DeBLslI. Stuk, ieez^x Nat mfi»-
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onbillyk oordeek ; alzo 't een Vezelig , het TX.

ander Poeijerig zou zyn; doch wy zien, dat ^iv^*"

het een zo wel als 'c ande re in dit Katoenmos ^1^®'°"

plaats heeft. Hier te Lande komt hetzelve Kaïom.

op Steenen en tusfchen derelven, by vcran-'^"-^'

dcrlyk en vogiig Weer, :t!s ook op den Grond,

in donkere vogrige plaatren , in Bloempotten,

die in Kasfen ftann en in Broeybakkcn, dik-

wils voor. Dewy! het door den tyd of door

droogte bruin wordt en geheel in Poeijer valt,

z)'n Reuk verliezende ; is het dan naauwlyks

kenbaar

(12^ Katoenmos , ilat Poeijerig is en geel , xiT.

\an Hout groeijeride.
f?^^/.

In alle de vier Wereld^d-clcn f^rocit dit,
^^^^ijj^^llg""

zegt L I N N /E rj s , in Boomfchors , aan ou-

de Muuren en op l^aken, die lang bloot

gefteld zyn aan ten vogtigen Wind. Dus

vindt men het ook by -ons, aan oude Plan-

ken, Muuren cn l-annen Daken, 't Is cci}

Poeijerige zeitliandigheid , op 'c gevoel hard

en wryfbaar, van eene fraay geele of Zwa-

Q) Gl-EDITSCH F:,^gis. p. IS.

CiO B^sflis Pülvü ^'i Havii, L-^nis adnasccns. Sp,

f. 4. Fl. slee. 11. N. lïS^ We .^.s. Gottw^

C03
II. Dbku XIV. Stuk.
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IX. velkleur. Op belommerde plaatfen vale het

^jy"' dikwils uit den geclen groen.

HooïD-
»TuB. (i<j) Katoenmos » dat Poeljerig is en groen,

XIII.

B^trl^- is op donkere natte Gronden , als

ook op de Tuinpotten , by ons en elders

,

gemeen. Het komt ook aan vogtige Muu-

ren voor , daar het dikwils by Laagen op

malkander groeit , tot meer dan een Kwar-

tier Duiins dikte , wordende cindelyk een

paarfche Klomp, met zwarte Vlakken. An-

ders bertaat het uit ronde groene Bolletjes,

van kleinte als Tabakzaad , die Trosachtig

famengegroeid zyn. Haller hadt het toe

het Schurftmos betrokken.

XIV. (^''0 Katoenmos, dat Poeijertg is en grys,

a/s Mettl gefirooid.

Aan de kanten der Slooten , langs Zan-

III. p. 103. Weiss
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dige Wegen , of ook op bloote Kley en

Mosfigen Grond
, ja fomtyds aan de Boom-

fchoifen , komt dit Katoennios voor , 'c

welk naar een klein Schurftmosje gelykt, en^

door JHaller ook tot dezelvt-n betrokken'-

wordt. Doorgaans vertoont het zig als een

Korstje van Korrelig Meel.

(15) Katoeomos, dat Poeijerig'KorJlig is en

Dit maakt op de Baften van oude Boomen
cn op Moffen eene Melkveitte Korst, als

of zy met Kalk gewit waren. Door hec

Vergrootglas fchynt die Korst geheel te be-

ftaan uit kleine Bolletjes.

Dus heb ik de Soorten van Mosfen ,

Welken onze Ridder opgeeft , befchreeveD,

Verfcheide anderen komen 'er by andere Au-

theuren voor. Inzonderheid heeft Scopo-
JLr eenige ondcraardfchen , uit de Bergwer-

Jfen , verzameld en in Plaat gegeven , die

zeer zeldzaam zyn. De Hiftorie deezer

Pbntgewasjes
, geloof ik , onuitputbaar le

zyn
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IX. zyn in veranderingen. Ik zal derhalve my
iy_

* daar mede niet verder ophouden, en gaa

m'K?°'
^''^y^' ^oor middel van dit laacfce Geflagc

,

*£ welk als in 't ftiiddea ftaat , uit de Afdee-

ling der Mosfen tot die der Paddeftoelen

over.

^ ^ ^ ^ ^
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BESCHRYVING
DER

PLANTEN.
X. A F D E E L [ N G.

De paddestoelen.

i. hoofdstuk.

De Eigenfchappen ckr Pa nor: stoelen
o/ K A M p E R N O E L j E s '/ algemeen ; der-

zeiver Voortteeling , Naamsreden , Gebruik

en Misbruik : GsJIagtS' Fèrdeelingy enz.

< > recht hier de laacfte Afdeeling

^V^^ uit. L I N N ^ u s merktze aan als

het Uitfchot of als Vagebonden , die niet

leeven dan van Steelen en roeven , genec-

rcnd- zig met rottig Vuil en uitwerpzels vaa

anJere Planten , of van derzelver bedorven

Overblyfzels. Ten onrechte, nogthans, merkt

by

II. Dt.t. XIV. Stuk.
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hy aan , dit zy in de FIcrfsr te vonrfchyn ko-

AiDEEL. men en dus 's VVinrers grocijen (*;; 't welk

Hoorn- eigentlyk op de Mosfen past , niet op de
iTüK. PadJcfloelcn: want dccze grocijen , byna on-

vei-fchiïli.ij; , het geheele Jaar door, ten min-

flt? in 't Voorjaar zo wel als in de Herfst (f).
• Groei- Vogtigheid en broeijing, naamclyk, bene-
plauti.

Ypjj^ Verrotting , geeven gelegenheid tot

den Groey van dit C>niuig, dat door Koude

en Droogte vergaat. Sommigen zyn 'er, die

op zekere tyJea des Jaars voortkomen; gelyk

men dus Voorjaars en Herfst - Faddeftoelen

heeft. Byna geen Lighaam is 'er, zo in het

Dieren als Plantcn-Ryk, dat niet, door Vog-

tigheid of Rotting , de Groeiplaats, worden

kan van der^elyk Gewas. Evenwel ?.\d 'er

,

die de Vogtigheid meer beminnen dan anderen,

ten minlte mctr inzuigen ; weshalve zy //r-

drophori genocnni woidcT , als een Waterig

Vogr, veelal zo zwart ais Inkt, laatende af-

druipen uit het Iloedjc» 't welk dus verfmelt

en rottende verdwynt. Dit zyn veelal ondeu-

gende Mcstzwammen , van een zeer bedcrf-

lyken aart, welken Sch^pfer deswegen

IVcttervA'ammen roemt ( j). Anderen , in te-

gen-

CJ) Zie het Deels , I Stuk deeza- ^jruurlifk*

Jitflorif, bklJz. 23-.

(-;) ni.EDiTSrn de Fr.rgis. Praf. r- ^
(1) Zie ryne I'laaun N. 6 , 7 .S, 17 , 46, 52 ,



PER Paddestoelen.
|:endeel, die op I;roey- Bedden van Pairden- x.

Mest zo menigvuldig geteeld worden , zyn
'^''""^

drooger en Vïeezig eii dus van een geheel "^^ïo-

andercn aart. Ook zyn 'er Eetbaare Kamper
noeijes , die i wanneer menze doorfnydt , o-

vervJoedig witte Melk uitgeeven. De meeften

komen van zelf op Velden , in Tuinen, Bos-

fciien en op onderaardfche plaatfen, voort.

Met de Ouden te on lerflellen , dat de Pad-,'^^°°^"^tf^

deftoelen uit enkele Verrotting of uit over-Zaad.

tollig bedorven Slym der Boomen en Planten,

uit de Sappen des Aardi yks of uit de Dampen
der Lugc, ontdaan zouden, wordt hedendaags

voor ongcrymd gehouden. Men acht , dat

zy haar Zaad hebben, gclyk andere i'.'anten

,

en de vermaarde Michrlius ha.t niet

alleen haare Zaadics ontdekt en afgcoecld ,

maar ook de Paddeftoelen uit Zaad VvJor:ge-

tceld. De verfcheide Proefneemingen , door

hem met alle zorgvuldigheid gedaan eii ten

omftandigfte bcichreevcn , fchjencn zulks te

beveiligen (*). Voorts bleek zulks niet min-

der uit de Paddeftoelen -Steen, in Italië zeer

bekend ( f ). ^och die Zaadjes, tusfcheu de

Plaat-

ViJe iVov. S»ti PUnt. p. 136.

(i) Zie ons II St K der Delflloffen , bl.ivï::. 671: want

aewyl die door enkele bevosdciiiB KauH)i;.ii()eijes voort-

brengt en een verharde Veenklomp is ; moeten daar

zekerlyk Zaadjes in gev/e*»ft zyn, eve:i als men zulk» by

de groeijing van alle andere Planten oiidoiftelt.

II. DïCL. XIV. StUK,
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^ ^ Plaatjes aan derzelver Oppervlakte zittende j

"u^*" zyn niet waarneemelyic dan door het Mikros-

$TüK^*^°' ^o^P* J'Ovendicn meent hy ook de Kloemea

waargenomen te hebben, zittende of als en-

kelde Vezeltjes of Pcnfceiswyze getropt, op

de kant der Plaatjes; maar de weinige zeker-

heid, die daaromtrent plaats heeft , doet dit

veelen nog zo gereedelyk niet toeftemmen.

Ook is het een en andere in fommig flaf< van

Paddeftoelen meer , in anderen minder of byna

geheel niet zigtbaar. Maar in de gewoone

Kampernoelies heeft de Heer Baron van Gle i-

CHEN deeze Bloemen of Meelknopjes , met

derzelver Stuifmeel , zeer duidelyk waargeno-

men (*).

Uit De beroemde Paftoor Schaeffer, die

TO^r voor weinige Jaaren een zo uitmuntend Wcrlr,

ScHJEi- met ongemeen fraaije Afbeeldingen van aller-

ley Paddïïltoclen , in de natuurlykc Kleuren

,

uitgegeven heeft , Icheen zelfs derzelver

Voortteeling uit Zaad te willen ontken-

nen (t)' Ten minde beweert hy , dat die

Bolletjes geeneigcntlykZj/ïJ kunnen genoemd

worden, zo als dat der Plantgewasfen in 'tal.

gemeen. Hy meent , dat men dezelven veel-

eer moet houden voor Eijertjis , als waar in

het jonge Paddefcoeltje reeds volkomen ge-

vormd

O) Vid. Obs. Mkroscop, Suppl. Tab. 4. 5 ,

6

(t) Phit. 7rö«/tf^.Vol.Lll.p.49S.
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vormd is , voor dat zy van dc Moer zyn afge- x,

fcheideii. Maar , dit komt op 't zelfde uit

:

alleenlyk zou meoze dan tellen moeten onder Hoorn-

de zogenaamde Jongwerpende Planten {Flvi-^^^"^'

para) , hoedanigen 'cr, ^elyk wy in 't beloop

onzer Befchryving van 't Planten -Ryk gezien

hebben , nu cn dan voortkomen. Men heeft

'er onder de Grasplanten verfcheidene van

dien aart.

Voorts verbeeldt hy zig, dat de Paddeftoe- Verfchii

len, buitendien, van alle andere Planten ver-
Jg^pjJ^^^J^

fchillen , door haar Voedzel te kunnen in-

neemen aan alle gedeelten van haar Lighaam.

Hy hadt fomtyds de eene Paddeftoel aan de

andere gehecht gezien met de kant v^n haar

Hoedje of Huikje ; dus voortgroeijende of in

't leven blyvende , zonder dat de Wcrtel aan

den Grond raakie. Maar dit zelfde kan men
ook van dc Booraftammen zeggen , die t'on-

derfte boven geplant of afgezoogen worden ;

zonder dat men aan derzelver Voedirg door

de Wortelen twyfele. 'c Is ondertusfchca

zeker , dat de Paddeftoelachtige Gewasfcn vol-

fcrekt geen Jiladen , en naauwlyks blykbaare

Wortels hebben, waar door zy ,20 wel als de

Schurftmosfen en dergelyken, van de Planten

in 't algemeen verfchillcn. Sommigei] hou.

denze zelfs voor Planten van eene Dierlyke

natuur , ja willen dat zy Dieren zyn of ge-

weest hebben On-

C') Opiniouem quam foveat , cos Aniraalia esfe ycI

IL Dmu. XIV. SruK. tvüs-
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X. Onder elkander zyn ook deeze Gewasfen ,

Afdeel,
jgjj opzigc van de manier van Groeijing , ten

Hoofd- uiterde oneenpaarig. Men vindt 'er die lang-

"vêrfchii^^^"^
grocijen en lang in 't leven blyven ge-

in Groei- lyk de Boomzwammen en zodanigen , die door •

goede en minder overtollige Sappen gevoed

worden. Anderen zyn 'er, die zeer fchielyk

groeijen en niet minder fpoedig fterven of

verdwynen (*;. Daar zyn van dit flag van

Planten , die , gelyk het Haft of Oevcraas

,

binnen één iitmaal gebooren worden, tot vol-

maaktheid komen en fterven. Zelfs heeft

H A L L E R 'er , onder de kleinfte Soorten , op-

getekend , die maar éón oftwee üuren leevei

;

terwyl anderen , oogfchynlyk van de zelfde

hoedanigheid , naauwlyks binnen veertien of

zestien Dagen haare Vrug;maakinge volein-

den. De Heer G lk oitsc h heeft bevonden,

dat eenc zelfde Soort tienmaal voortkomen

kan in twaalf Maanden tyds.

Verfchil-
De Verfcheidenheid in de Geftaice der Pad-

lendo Ge- deftoelen is oneindig. De geraeenften hebben
^*^'^*

een Steel, die taamelyk dik is, van boven ge»

dekt meteen Hoedje, dat plat is ofKegelvor-

mig.

fuisfe, a fedulo quodam Naturse contemplatore olim

rraf. C. A. LiNNÓ jnniore, propofita. l/jjs. 17^1. p. 90.

Zie ook het laatfte van myne befcJiryving det Dieren of

1. Dkels. XVUT. Stuk, ov het end.

CJ Hier van het Siireekwoord .• Nusci fnbito ut Fmgi.
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fiiigi Tan onderen dikwils hol en altoos ^o'^y^g^
Plaatjes of Pypjes. Van d^zodanigen heeft iVf

ToüUNEFORT meer d.in zeventig Soorten sf/g,^
opgetekend. Anderen hebben het Hoedje van

onderen met Gaarjes , ccnigen gedoomd,,

eenigén geheel glad. Voorts komen 'er ook
ronder Hoedje voor j die or getralied zyn ,

ofTolachtig » of K^okvormig, langwerpig of

Kogelrond. Sommigen groeijcn geheel Oor-

achtig, gelyk de Boom - Zwammen : maar dee-

ze ondergaan een ongemeene vervorming; zd

dat zy de Oppervlakte fomtyds geheel zon-

der Gaatjes i fomtyds dezelven boven heb° '

ben , vertoonende zig als omgekeerd* Dife-

wils zyn de?:elven ook dermaate bekneld, of

door de engte van de plaats geprangd, dat

*y als een Knobbelige of Vliezige K'omp
üitgroeijen, die in geenen deele naar dcNa-
tuurlyke figuur gelykt. En de verandering i

^e-ke 'er buitendien , door de enkele Groei-

jïng en Rypwording of Verderving , door uit-

drooging van de Zon of al te (letke Vogtigheid,

iü deeze Getvasfen plaats heeft, is zeergroot.

Het woord Fungus, dat de Latynfche.n33ni PTaams-

der Paddeftoelen in 't algemeen is , leiden

fommigen af van de gevaarlykheid , alzo *er

vecle Vergiftige onder zyn , waar voor men
zig moet wagten * : anderen van de daod zei- j/"'

^ef, Welke zy fomtyds veroirziaken. Hef^'^^^^^^^

totrit my echter Veel waarfchynlyker voor ,

'

n. Dkku XIV. Stutu
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X. dat hetzelve van 't woord fungor of 't zelve
AïMBu

jgg^ yj^^ afllamn^e ; 't welk in een goede en

Hoofd- Jn een kwaade zin daar op toegep ist kan wor-

*fungi^^^ alzo hec dienft doen en fterven bete-

kent *. Het wordt op dergelyke üitwasfen

van Spongieus Vleefch, aan 't Menfchelyk

Lighaam, gelyk men weet, ook toegepast en

is bovendien grappig gebruikt geweest , om

Menfchen van een plomp Verftand , inzonder-

heid een groot Hoofd hebbende , te beteke-

nen. De Sponsachtigheid van deeze Gewas-

f 7«wo-fen doet fommige Gezwellen, van dien aartf»
r« Fun.

dergelyken naam beftempelen. De Fran-

fche. Champignon, fchynt van het groeijen op

't Veld, Potiron van 't gebruik, Morelk van

de gedaante afkomftig te zyn. De Engelfchcn

noemenze Mushroom QÏTodeflole^ dat is Vad-

dsfiosl , gelyk wyze nisfchien wegens de af-

fchuwlykheid , en Duivelsbrood, om het ge-

dagte gevaar heeten : maar de Duitfchers be-

grypenze , in 't algemeen , onder den naam

van Sckwam; de eetbaare door dien van Rei'

fchen, Breitlingen of Ffiferlitjgen , onderfchei-

dende. Ik fpreek niet van de byzondere Soor-

ten, welken zy door veelerley benaamingen

aanduiden. Wy noemenze ook Kampernod'

jes,

Dit myn denkbeeld vind ik met dat van den Pas-

toor Stbbbeek üvereenkomftig, die het in een gceda

zin neemt, yootfmgi o0cio, op de Eetbaare pasfende.
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dat mooglyk van 't Franfche Champignon, .
X*

20 wel als 't Brabantfch woord JVeijer , zyne Y.*^
afkomft heeft. By de Italiaanen is nog hetj,^^*'"*

woord Fongho in trein.

Dat meij oudtyds
,
by de Romeinen , niet Gebruik,

minder werks maakte van deeze Gewasfen ,

om aangenaamheid by te zetten aao de Spy-
zcn , dan in Vrankryk, Brabant en Duitfch-

land nog heden , is onbetwistbaar (*> Echter

waren 'er, die derzeiver gebruik, wegens 'c

gevaar , geenszins goedkeurden (f). Hoe kan

men zulk een vermaak fcheppen in 't eeten

van een gevaarlyke Kost, zegt Pli niüs ,

die verhialt , dat verfcheide Huisgezinnen

en geheele Gaflmaalen , van voornaame Lui-

den zelfs , ten zynen tyde daar door om 't le-

ven geraakt waren. Hy geeft nojgthans ver*

fcheide Middelen aan de hand , om zig voor
't gevaar te hoeden ; niet alleen in de uitkie-

zing beftaande , maar zelfs in het kooken , dat

test was met Salpeter en by Vleefch, alsook

Peeren daar op te ceten. Azyn *pryst hy tot

verbetering van dezelven aan. Verfcheide

Middelen tegen de Vergiftigheid derzelven

iieefc hy aangetekend , gelyk het Sap van Kool

,

van Kers, het Zaad van Brandenetelen , enz.

Schoon

(•) Pratenfibus opHma Fungis Nat«ra eft Horatius.

ft) Qu3e vü.iiptas tanta ancipitis Cibi? Pmsi. Hiji.

i^«.Libr. XXII. Cap. as-

Pp a
lï. Dmi. XIY. S«».
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ArofkL.
Schoon men hedendaajïs de goede Kamper-

Hoorn- tioeljes genoegzaam van de kwaadén tö onder-

iTui^* fcheiden weet , zyn 'er dchter nu en dan no^

Cievn ar- voorbeelden van Oh^elukken daar door ge-t

/y.viieid.
jjgyj-j. jjjg minder gemeen zyn in Landen daai*

menze veel gebruikt; gelyk in Silezie, alwaar

het Landvolk dezelvén niet alleen des Zompxi

verfch, maar ook 's Winters gedroogd nut»

tigt. liARTHoLiNus brengt een Hiftorie

by , van eene Beroerte daar uit in een Man

en Vrouw te Koppenhagen ontftaan In

Vrankryk en Brabant wordenze menigvuldig

geteeld en ter Markt gebragt;zo dat men daar-

van de hoédanigheid genoegzaam verzekerd

en de ICampernoeljes dagelyks, zonder fchroom,

ïn Ragouts , Soupen en Toefpyzen gebruikt

;

maar ?y blyven altoos een Kost die moeielyk

is te verteeren , kunnende in zwakke Geftellen

allcriey Kwaaien , uit verftopping der Inge-

wanden otjtfcaande , Veroirzaaken ; des de

maatigheid en yoorzigtigheid , of liever de

gehcele Onthouding , even als van ander

è:waar Voedzel , fommigen is aan te pryzen.

Uitkië- Zulke Kampernoelies zyn best, voIgensLE-

Ki E K Y , welke men in één Etmaal op Mcstbed-

den teelt. Hier aan volgen de genen, wel-

ken in de Velden groeijed , Van boven mei

een wit Vlies bekleed, van onderen Vleefch-

kleurig

O Acla Meci. 1673. Hift. GXVI,
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kleurig en van binnen wit. Men vindt in de ^^^^
Bosfchcn ook goede Kampernoeljes , die van i.

boven bruinrood, van onderen geelachtig witJ.J^,^^''°"

zyn; maar dewyl fommige Doornen , naar men
zjg oudtyds verbeeldde » eene fchadelyke

'

hoedanigheid daar aan byzctten, zal men zig

liever van deeze onthouden. Ondertu? fchcn

blykt uit de Ondervinding, dat het in doezen

meer sankonit op de Soortelyke onderfchei-

ding, welke afhangt van de kennis van der-

zelver Geftake én Kleur. Die hoI?e Sceelen

hebben , worden van de onzen verworpen ,

zege Ha LLER. , maar de Rusfen letten daar

geenszins op, eetende zelfs zodanigen , wel-

ken wy voor zeer Vergiftig houden. Zekere

kleine Voorjaavs - Kampernoeltjcs , op het

Mos groeijende , aangenaam y^n Reuk, rond

en van grootte als Erwten, zyn zeer goed om
te nuttigqn. De Moriljes, Truffels en anderen,

maaken zig genoegzaam kenbaar, enz. Bo.«

vendien is het wel kooken en toebereiden van

deeze Gewasfen , even als in allerley Spy-

zen , tot het wel bekomen noodzaake-
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X.' Deeze Aardvrugt levert moo^Jyk wel cle aT«

^^J*"*lergrootfle Verfcheidenheid van Geregten uir;

HwF»- Men legtze in^ met Zout, Azyn of Olie, en

Toebe.
Icunnenzc, zo "wel als gedroogd, verfchei-

feiding« de Maanden , ja Jaaren zelfs , naar haarenaart,

bewaard worden. Voorts worden zy gekookt,

gedoofd , gebakken of gebraden. Dit laatfte

kan ook aan 't Spitgefchieden. Men bakt 'er

Pannekoeken of Taarten van en bereidt 'er

^-rnede veelerley Pottagiën. In Hongarïe wor-

den zy , gedroogd zynde , tot een Foeijer

gewreeven , waar mede men aldaar byna alle

Ragouts en Sausfen mengt, in plaats van

Meel. In Italië maakt men van gepelde A-

mandelen, met een weinig Look, Peper, Olie

en Limoenfap , een foort van Mofterf , met

welke altoos de Kampernoeljes aldaar gegeten

worden ; 'c welk toe een qocdc verteering der-

zelvcn Hrelct.

Genagts- Omtrent de Gcflagcs - verdccling der Padde-
^•^^""S ftoclacbtige Planten is , gclyk omtrent ande-

ren, een aanmerkelyk verfcl)!! tusfchen de

Autheuren . T o u r n e f o r t had t 'er van ge-

maakt agt Geflagten, welken hy, naar deGe-

ftalte, met benaamingen onderfcheidde. Mi-

CH E L I u s fchiftze naar de Groeijing, van en-

keld of byeengevoegd , Takkig of niet Tak-

kig te zyn , den Steel geringd of niet geringd,

het Hoedje geflreept of ongeftreept te heb-

ben, enz. DiLLKfïiüs hadtzc indegenca
die
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<iie Hoedjes of geen Hoedjes hebben , en deeze
wederom naar de Plaatigheid , Pypigheid en
Geftalte , onderfcheiden. L i n n u s geeft t

'er van op, deeze tien volgende Geflagten,ia

twee Rangen : als

I. Met Hoedjes.

Agarictjs. Het Hoedje van onderen Plaadg.

BoLETUS. Het Hoedje van onderen Gatig.

Hydnü M. Het Hoedje van onderen Stekelig.

Phallus. Het Hoedje van onderen efFcn.

II. Zonder Hoedjes.

Clatrüs. Getraliede.

Hf L VEL LA. Tolachdge.

Pez I z A. Klokvormige.

C L A V A R I A. Nagelachtige.

Lycoperdon. Klootronde.

M u c o R. Met gefteeldc Blaasjes.

Naar deeze verdeeling, nu , zal ik wederom

de byzondere Geflagten en Soorten befchry-

PP4 II. HOOFD-
IL Bbiu XIY. Sivk.
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X.

* I r. fi O O F D S T ü K.

Bifchnvhfg van ds Paddestoelen met

Hoedjes , tof welken de Kampernoeljes

,

Boomzwammen , Scekel- en Rimpelzwam-

/ 'uiQU Maaren,

De Paddefloelen met Hoedjes begrypen on-

der zig alle de eetbaare en andere zo?

genaamde Kampernoelies of Duivelsbrood, die

vervac zyo in de vier gemelde Geflagten, als

volgt.

A fj A R I c u s. Kampernoelje.

Onder deczcn Geflagtnaam , die eigentlyk

tot een Winkel -Boomzwam, op de Lorken-

hoornen groeijende, behoort, heeft het Lin-

K .E.u s behaagd , c^e gewoone Katnpernodjes of

Pa-:deiloelen voor te ftellen. PI^llkr, di^

zv/, bevoorens aan 't gebruikelyke woord Fun'

^us hicldt , heeft naderhand, in plaats van

dien, Aman'ita y 'c welk oudtyds (legts op Ge-»

vingerde toegepast werdt , verkoozen. DiL-

i.EHiU5 was hem daar in voorgegaan. Hier.

X'olgcn de SüOi Cen.
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1. Gefteelde mee een rond Hoedje. ^ X»

{ I ) Kampernoelie , fJie geftceld is , mt Tah' iJooro-

kige afloopende Plaatjes.,

peezq , die men gemeeplyk Chanterelle qfclntklr^i.

geele Chimpignan noemt , komt , met haarc'"^^^^

veranderingen , in de Velden voor. Menlcete.

yindtze veel onder de Doornen en in de Bos-

fchen in Gelderland , in 't Sticht van Utrecht

en iq Vriesland. Ee^e Verfcheidenheid, die

5ïeer klein en Trechterachtig is, groeit op *t

hobbelige VeU buiten Haarlem, De gemeene

is hoekig en als in Slippen verdeeld, een an-

<]cre bleek en gelyk Endivie gekruld. Zy is

eetbaar, cn wordt in Duitlchland, onder den

naam van Gelber Pjlffcrlin^^ veel genuttigd van

den gcmcenen Man ; dogh, r^iet wel gekookc

en toeber^ici zyntjc, kaq'zy ligt fcherpeBuik»

pyncn en Buikloop veroirzaaken
;
gèlyk de

Heer GLEDiïscrj, in 't jaar 1741 , onder

't

(O Jsat icus ftiritattis , Lamell. Ramofis dccurrenti-

tiïs. Stifl, N^t. Peq. XUh Gen. laog. Sp. i. Gort.

^"^S- II. p. 3*3. f^l' 1049, 1297- IV^H'^th.zx^,

Ag. cauIescGus fulvus &c. Fl. Lapp^ 493- Eiyela pedi^

culata rüenta. Guêtt. Stamp. i. p. la. Fung. minimus

rtavescens' Infundibuliformis. Vaill. P^^r. T- it.f. 9,

10 , /J. li. ihid. f, ïi, 12, 13. V. f' '4.'ï!. Glbb.-
F^t'g. p. 103. Sterc. T^^^/i/r. p. 59-6i.Meruliusfiavus

Oris centortis t't laceris. Hall. He^, ir-^h,,t, \IU f.
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X. 't Landvolk in een gedeelte van 't Branden-
^^1"^* burgfe waarnam. Sterbkek houdtze nog-
HooFD- thans voorde besten en verhaalt, datmenzc

^^Kantper-^-cl^^ taauw kan ecten zonder eenig nadeel,

votijf. Zy hebben alsdan , zegt hy , een prikkelen-

de of Peperachtigen Smaak , waar van de

Hoogduitfche benaaming , en , dewyl het Hoed-

je, dat echter meer naar een Waaijer gelykt,

op deo Steel wat Icbeef ftaat en fomtyds als

omgedraaid is, worden zy van fommigen Haa-

zen -Oor geheten ; hoewel hy ze liever Zeem-

kerezoM. noemen, wegens de zelfftandigheid,

of Safraan - Kampernoelies i wanneer zy Goud-

geel zyn. Zy verfchillen daar in van anderen

dat de Plaatjes, door hem genaamd , vast

zitten aan het Vleefch, en derhalve 'er niet

afgedaan worden , om ze te eeten. De Reuk
fs frifch , rins cn zeer aangenaam (*). De ge-

mcenfie zyn ruim zo groot als een halve

Ryksdaaler, bleek geel van Kleur. De aller-

grootften hebben het Hoofdje of Hoedje een

Handpalm groot, den Steel een Duim lang

cn een half Duim dik. Tweemaal 'sjaars,

in 't Voorjaar en den Herfst, komen in

Brabant deeze Kampernoeljes te voorfchyn,

doch werden 'er meest gedroogd te Markt ge-

bragt. Men verzameltze aldaar in de Bos-

fchen. Zeker Ede! Heer, die een groot Lief-

heb-

(*) Odor gratHS Prtmmrum, zegt HiLtER,
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hebber van Kampernoelies was , noemde deeze

het Merg der Aarde en Hemelfch Manna y eeten-

de dezelven tot verfnapering raauw
, zegt,

SxERBEtl

(2) Kampernoelie , die gefieeJd is , met een ^^n..^

geelachtig verdeeld Hoedje , en witter Puwt-juFnqTe-

jest die imvf.ards Tandswys' fiimengeroegd^'y^^f^^^

zyn, ge.

(3) Kampernoelie , die gefleeld is , met alk

de Vlaatjes egaal van grootte. On'vfr
deelde.

De eerfle van deeze twee Icomt zeldzaam op

de \ c'denvan Sweedea voor; de andere groeit

alciaar in drooge Bosfchen , cn by ons op Hey-

velden en eenige Weiden in Vriesland. Ge-

tneenlylc valt zy Vleefchkleurig bont, en heeft

het Hoedie een weinig ingedrukt, als gena-

veld i doch H ALLER heeft deeze Kamper-

noelies, in Switzerland, van byna alle Kleu-

ren j waargenomen: rood, naamelyk, en wel

bruin-

(a) ^garicus Stipïtatus . Pileo fubflavescente partito

Ag. caulescens Ac Fl. Suec. 1063, 1222.

(3j ^garicus Stipit. Lamellis omnibns magn. oequali-

bus. Gort. Be!g, iJ. p. 3,3. Tl Sutc 1071, 1230- Aga-
nciis major &c. Raj. Suppl. 18. Puxb. Cent. IV- p. 12.

^* 19- /5. Agar. caulescens &c, B, Lapp. 4^7 Amanïta

Petiolo farto , Pileolo convexe &c. Hall. Htlu. imhoat.

in. p. i6u ToURUF. /«//. T. 327- E. GLED-p.ioé.

H. Dkiu XIV, Stuk.
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(^j,^;^^^
bruinrood of Blcedkleurig , Violet, blaauw

^

\

li. 'geel en groen; hoedanigen ookby Scn^EPPiR

ru^"*" voorkomen^ De Sceel is altoos wit en dik

;

r^wjsfr-het Hoedje op zyn hoogfte vier , dikwils maar
' twee Duimen breed 5 aan de kanten rimpelig

pn geftreept s van onderen met dikke witte

Plaatjes , die eindelyk geel worden. Deeze

heeft het Vleefch byzonder brcofch en fclierp

van Smaak, doch is nisttemia eetbaar.

JV. (4) Kampernoelje , <^ie gefteeJd is , met ge-

\^a'^
>^/3/yff^r^/^ eenzaams Pk^tjes, een gering'

'S. den Steelt can den Top vsrlreedf aan ^en

Me, ^^^^^ Eyro»^'

Tot de Vergfftige Paddeftoelen behoort

deeze, die niettemin zeer fraay is voor 'tOog,

door de hoogroode of üloedkleurige met geel

tiitgemonfl-crde Kleur van haar Wrattig Ilocd^

je, dat dikwils zeer breed valt, tot twaalf

puimen over 't kruis ea ook wel geheel Afch-

graauw gevonden wordt. Dit Hoedje gelykl

fomtyds naar een zogenaamden Rammelaar,

daar men de kleine Kinderen mede ftilt, zegt

(4; ^garicus Stfpit. Lamsllis ditnidiatis &c, Gort^

S'tS' 11. P. 3»5. Suec, 1076 , 1335. Fung. Muscas

interficientis tertia fpecies. C B. Pm. 373. Mich. Gttt;

T. 78. f. I, 2. Aniauita Petiolo annulato, Ssnguineo

,

tameliis albis. H.ill. Helv, inckoat, III. p. 160. Gleb-

p. 82.Sterbw«.i,. ,14. T. a«.A.
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GLEDiTscn. Te Frankfort, en elders in x.

Duitfclihnd , worden deeze Zwammen op de

Markt te koop gebragc , om de Vliegen cn Hoom-

Mug^en te dooden , ten welken einde menze "^j,^
aan brokjes fnydt en in de Venfterpoften legt: noeije!'"'

als wanneer 'er de Vliegen , 't zy door dea
Reuk, *t zy door de Kleur aangelokt, opgaan •

zitten en dood 'er af tuimelen , zo men ver-

haalt. In Sweeden kookt men deczc Zwam
in Melk, ten zelfde einde, of ftamptze in Wa-
ter ; wanneer 'er de Vliegen als dronken door

gemaakt worden. Deswegen noemt men
deeze Kampcrnoelje, gemecniyk, in Duitfch-

land FUegenfchwam ; hoewel zy ook voor de

Menfchen nadeelig is, die 'er niet aan gewoon

iyn ; dezelven als iiitzinnii»; en dol maakende.

Van de Rusfcn niettemin worden zy , hoe

fcherp ook van Smaak en hoe ftinkende, toe

Spyze gebruikt: ja van de Franfchen zelfs, zo

men verhaalt. Kier te lande homen zy weinig

voor ; maar in Brabant veel in de Hakbosfchen

,

in de Herfst. Buiten twyfel zal de verfchil-

lende Landaart , Grond en Groeiplaats j de

jongheid oF ouderdom en het Saizoen, in

de uitwerking veel verfchil maaken. Ook

verfchilt het zeer, of men 'er veel dan weinig

van gebruike. Dat men met het Sap , daar

tan, de Weegluizen dooden kaD> is zekere

II. Ds»t, XIV. Stwc
Cs) Kam-



(505 B E s c lï R Y T r w O v^ N

X. (5) Kampernoelje , die gefteekl is; het Hoedje
AnxsL. verhevenrond ; de Plaatjes aan den Foet

Hooïl>- fpits getand hebbende,

jjariais liï de BosfchcD van Sweeden komt zodani-

'GÏfandè.S^
Paddeftoel voor, die een geel Hoedje heeft,

* tropswys' groeijende. Zy ziet van boven Ly*

merig glad en fchynt vry veel met een derge-

lyke, in andere deelen van Europa waarge-

nomen, die ook Goudgeel en groen valt, te

ftrooken.

yi. (6) Kampernoelje, die gejiee/d is; het Hoedje

^ekk{ïel
Tegelrood hebbende ; met geelachtig Sap,

VII- (7) Kampernoelje, die gefleeïd is, met een

^S- ^* Melkgeevend Hoedje , rieefchkleurig ;

geevende. rosfe Plaatjes ca een langen lleekrooden

Steel,

Dceze

CsJ Jlgarhus Stipit. Pileo convexo &c Agaric. Cau'es-

«en-;. Pileo fuivo ^:c. Fl. Svec. 1048, 1206. Amanita

flavus viscidus Fileo conico. Hall. Hetv, imh. UI. p.

169 ? ScHiEFF. T. 2. f. 4. 9»

(6) Jlgaricus Stipit. Pileo Teftaceo , Succo lutescente.'

Tl. Suee. II. N. 1211. Fungus rerniciofus , Lateritioco-

Croceo. Hall. Jielv inchoat. p. 168. Gled. p. loi.

C7) ^garicus Stipit. Pileo plano Cumeo Laaesceote

&c. Ft. Lapp. 484. Fungus Laftescens praegnantisfimus*

Vaill. Par. p. 6i. N. 9, 10. Schxtf. ï, 11 , la. ScoP.
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Deeze twee, door Hall er tot ééneSoott X
fhuis gebragt , groeijen met haare Verfchei- ïï^***

denheden, die aanmerkelyk in Kleur verfchil-^^^,°°^^

len, op verfcheide plaacfcn van Duitfchland, K^mptrA

alwaar men 'er den naam ven Reitsker ofRek^"^^0'^

fche aan geeft. Zy zyn vol van een Melkach.

tig Sap, dat SafFraankleurig is en zeer fcherp

van Smaak; weshalve zy ook van fommigen

geteld waren onder de fchadelyke Kamper-
noelies. Op een taamelyk langen dikken Steel

hebben zy een rond Hoedje , met den rand

wat inwaards omgekromd , welks Kleur van

boven meer of min Tegelrood is, dat is,gelyk

de Kleur der Dakpannen of gebakken Steenen;

doch ook wel wat naar 't geele of bruine trekt,

fomtyds met groene of geele ftreepen ; van

twee tot zes Duimen breed. Van onderen

zyn de Plaatjes, die Melk ftorten, bleekrood,

geel of Afchgraauw, wordende, door veroude-

ring verdroogende , groen. Volgens Sc o-

POLI is dit een onfchadelyke , fmaakelyke,

ja regt lekkere Kampernoelje, welke in Kar-

niolie, Karinthie , Tirol en aangrenzendeLand-

fchappen , mee veel vlytlopgezogt wordt, om
tot Spyze te gebruiken. Dit beveiligt het

verfchil der Paddefloeien naar den Landaart»

Hiér te Lande is deeze , met het geele Sap

,

niet bekend. Sterbkek fr^ reekt %an een

Roode mUtge of bonte gcnnaiidc, ii. 'tHoog-

düidch Rirfchling genaamd» dat :s Hens-Kara-

pcr
II. D*^j., XIV. Stok,
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AroliL, pernöelje i door hem in Iköbant gevondefi
^

HoGiQ-
^^^^^ hiertoe bchooreazou, zo GLEDixAcfi

«TUK.
'

wii, die verhaalt, dat decze Reitfchers in het

/^;;//;*/-M3rk BraDdenburgfche en de aacgrenzenda

Landen, als ook in Thuringen, enz. over-

vloedig op de Heijen en in de Bosfchen groei-

jen, wordende van het Gemeen vlytig opge-

zogt , teil dienfte van de Keuken. Maar zyn

Ed. merkt tevens aan , dat 'er ook kwaade

of Vergiftige Reitrchers zyn , bleeker van

Kleur en op de kanten Wollig, die zorgvu!-'

dig onderfcheiden worden. Deeze zyn ge-

vaarlyk , doordien zy een uitermaace Icherp

Sap bevatten , en dus zwaare Buikpynen

,

Buikloop en andere Ongemakken, veroirzaa-

ken.

(C) Kampernoelie, dk gefieeld is ^ met een

: platachtig Melkgeevend Hoedje % aan dcii

v^tS^'
^^"^ neergehoogen ; de Plaatjes hkck

y/eefihkleur.

Deeze behoort tot de Pfiferlingen of Peper-

zwammen der Duitfcheren; dus wegens h^ar

fcherpe Sap genaamd , dat eigentlyk plastj

heefï

(8) Js^ricHS SHpit. Püeo pianiusculo &c. Qonr.Bdi»

II. 1'. 324- Fungus albns acris. C B. Fi». 371. /V.

Suec. 1036, 1195. Fung. piperatus lUbus ciasfus , Lac-

cante. Comm. Ho/tfi^, Yaoz, Umbilicofuj Uftësceni»



t) Jl P A D D E S T O E t E N» ÓQl^

heeft in het vafte Vleefch ; doch dc daar uit X.

vloeijende Melk, door kwetzing , is flcgts een
Weinig famentrekkende. Men kan dit, der* Hooid-

halve , met regt noemen > een bedrieglyke Kamper-
Kampernoelie* G l e d i t s c ii verhaalt zulks; wetje,

doch Maller brengt , daar tegen , de Waar-
neeming by van Lister , die in een Bofch

van Engeland de Melk , uit dcrgelyke Kam-
pernoeljes^ heeter op de Tong dan Peper, en

,

tot een Koek opgedroogd zynde , nog even

icherp bevondt , doch niet SiifFraankleurig

,

gelykHALLER zegt, maar wit (*> Niet-

temin vondt hy 'er Vhegen- Poppen in, en

Slakken, die 'er op aasden. liy achtte het

deezc Soort tczyn, welke, jong zyndcjgeheel

wit is met een platachLig , ouder met een

Trechterachtig Hoedje , geel , ros of Kaftan-

jebruin wordende , van Kleur. Alsdan zyn

dezelven vari vier tot negen Duimen breed

bevonden.

Hoe fcherp ook , eet men in Pruisfen en

Rusland deeze Kampernoeljes , waar van ge-

heele Vaten voK ingezouten , tegen de Vas-

ten bewaard worden. Zy zyn derhalve eet-

baar, en wel , dat zonderling is, de Melkgee-

vende; want van deeze zelfde Soort komen 'er

volgens Gleditsch voor, die geen Melk

gee.

(*J TranfaEl. abridg. by Lowtkorp. Vol. li- p. 634,

Qq
II. D»»u XIV. Sm».
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geeven en Vergiftig zyn. Ook ^roeijen op

"dc Amerikaanfche Eilanden, volgens Sloa-
°" NE, witte Lymerige Paddeftoelen van een

Venynigen aart. Zy komen » aldaar , na den

Regentyd , overvloedig in de Velden mee en

benevens de vallende voort

'rcns
Kampernoelie , die gedeeld is^ met een

tf,e- verkevenrond , gefchubdy mtachtig Hoedje

)ne. ''^ rosjl- Plaatjes.

Dit zyn de Gewoone Chanplgmns , die uit

afgefneeden Plaarjes , het Fluis genaamd , o€

anJïi e friip' crs ; uit een gedeeUe van de Mefc

aan d? S > n.':, en met witte Draa-

den c-. eer, in welk zy ge-

was!' ' vOcl;c zyn, op 13ed»

den \ : . . (cne Ezels- Rug
opgehoopt , n;.j: cl.: iJ..,.Ti rri-iche Aarde ea

met Stroo bedekt , rondom far^s en elder»

door de Tuinxieden zo mti^igvuldig > als de

' Groen"'

ec. 1045 "
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Groente hier om de Stad, geteeld worden, X.

Wanneer zy zig als Knobbckjes vertoonen ,

^^'^'j'*'"

dan verplant men dezelven in de Aarde. Men I-^oVd-

heeft van ouds al de KampcrnoeJjes , welken

de Grieken i^i^tó^yj en Uydm noemden, gQ- fwejef"''

zaaid , en het Zaad zelfs overgebragt.

Van zelf komen deeze Kampernoelies op

drooge Grasvelden voort; wesh:i!ve menze in

Brabant mij£rs noemt, als gezegd is. Zy
hebben een lafFen Smaak, doch worden lek-

jker door 't kooken, door 't braaden en door

bygevoegde Speceryën. Ook raaaken zy , /
wederom , door byvoeging in Vleefchnat en

andere Soepen , de Potcagie aangenaam. In

de jonglieiJ zynze geheel V/it , niet een half

Kogelrond Hoedje , dat van boven Schubbig

is, en zig voorts uitbreidt, platter wordende,

vin onderen Roozekleur, nog geringd : ein-

d^Iyk vak dc Ring van den Steel af en de .i

i laatjes worden zwart: als v/an neer de Kam-

pevno;!je ondeugend wordt, even a's beJor-

ven ViU2ten,en niet langer eetbaar is.

Als eene Verfcheiaenheid van dceze Soort Jors

.wordt aangemerkt de 5V. jforis . Kao-/)-r;ios/je ,
^1^^},';'^'

Welke de Duitfchcrs May-Sch:yamin oï IFe'w

iin^ heeten (*}. Deeze is zo gemeen niet ea

vak

e) FansiDWi Georgü, colorls exalbidi ca;n pa-.ci lU-

Qq 2
lU Dkm,. XIV. Stuk.

^



B E S C U R Y V I N G VAK

X. valt kleiner ,
geheel wit , doch wordt allengs

'^ii!*'" Zwavclkleurig en eindelyk zelfs hoog geel.

H«^FD-
j^g^^^ vroeger, naamelyk in de Mey-

Kantper- maani ; daar de gemeenen meest de Na.

zomer, in 't wilde, gevonden worden: maar

men teeltze in Kelders ,
op Mestbedden en

in Broeybakken, 'c geheele Jaar door. Op't

hooge Veld, by den Haarlemmer -Hout, als

ook elders in drooge Weiden ,
zyn ze in de

Herfst te vinden.

X. (10^ Kampernoelie , die gefieeldis, met een

vt^accus! Scheutig Hoedje , aan den rand miHg
Violette. y^oigf ; de Steng blaauwachtig met Roest»

kleurige fFo/Iigheid.

XT. Cl O Knmpernoelje , die gefleeld is, met het

Jlocilj^ ruil geel , de Plaatjes uit den gee-

Viscidus.

Lymerige,

Kampernoelie , die



Hoedje Lymerig , paarfchachtig bruin ; de X.

Plaatjes bruin paarfchachtig.
AKDEEt.

(13) Kampemoe]je , die gefleeld is t met het^'^'

Hoedje bleek', de Sch^f geflernd, geel, de Agllicu

Plaatjes Zwavelgeel,
IgjTj^J;

In Sweeden zyn deeze vier waargenomen ,

in Switzerland de twee eerflen , de allereerfte

ook in Rusland , groeijende uit de MeH: die

's Winters buiten Petersburg in de nabuurige

Bosfchen gebragt wordt, in de Maand Okto-

ber. Geen derzelven is als in onze Provintiën

waarncemelyk bcfchreeven. De Kleur onder-

fcheidtze genoegzaam. Het goudgeel Ster-

retje op de Schyf zal de reden zyn des by-

naams van de laatfle , die anders ook ken-

baar is aan de Zwavelgeele Plaatjes. De Vio-

lette zou volgens fommigen goed en eetbaar,

volgens anderen fchadelyk zyn.

(14) Kampernoelje , die gejleeld is , met het x\V.
Hoedje verhevenrond gtfpitst , grys ; de ^^^^^^>""""

Plaatjes verhevenrond grys gekarteld; den Prammi-

Steel naakt. (ij)^^'

(13) jfgaricus Stipit. Pileo palüdo &c. F/. Suec.iaCo,

1219. Ag. Caulescens, Püeo convexo fordido &:c. Ft.

^PP. 502.

(14) ^garicus Stipit. Pileo convexo acuminaco &r.

Sp. Plant. N. 15- Gort. Belg. II. p. 324- ^V. Lpj.

Suec. Fungus minor, Cauitu'o Pileum Nüuticum ó.c.

BuxB. CV«/. IV. P.13. T.ai.j;. 1.

Qq 3
II. D2EU XIV. Stuk.
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(15) KaMip::rnoe]ie , die ge/Ieeld is^ met het

!ic:.ys Jisif Klootrond g^jpttst . Lymerig ;

di' Plaratjes wit; den Steel lang, mt en

RoiT^ud.

:
;
Kampcrnocljc , die gejlee/d is, met het

Hoedje Kiokvormig r^:ppig^ wit; de Flaat-

jts Sneeuwwit ; den Steel Bolachtige, Els*

("17} ICampernocIje , die gejïeeld ist met het

Jrl Hoedje Trechterachtig Haairig \ de Plaat»

jes egaal; den Steel Draadachtig,

De drie eerden van deeze komen zo wel in

onze Provmticn voor, als in Sweeden, waar

menze in de Bosfchen vindt. De Pramoïige

groeit omtrent het Bildt , in Vriesland, aan

den /' O 'i J:; (h: ^c!:iJ•.;!L^c in 'c Najaar veel in

JJo^fchei^ cn liovcn; de Doniperigs komt aan

oude iJoomcü ;ais cok by de Wegen teSchalk-

(15) ^S^ricus Stipit. Pileo hemifj.li-.tr. viscido 8.c.Sp.

Tta,:t. N. 16. ÜüRT. Z'.4. II. i-. 325. /'/. L^rp, Sitec»

(17) A^ayi-:,^ ::ax '-:. !- -,.o TnfiimlibuHformi Püofb
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wyk, in 't Sticht van Utrecht, voor. Decze,
hecfc een fchraalen Steel , van onderen Bol- a^'"

achtig, wel vier Duimen lang, gelyk de hrecd-^^l^"'
te van het Hoedje is, dat naar een Dompertje Kamper.

gelykt. De laatfte is in Zuid -Amerika , door'*'^'*"'''*

R0LANDER5 waargenomen. Decze hecfc

den Steel maar van dikte als een Pcnnefchaft,

het Hoedje als een Trechter met de holte op-

waards en \an binnen vol langü dunne ilaai-

ren: de Plaatjes zeer dun.

(18) Kampernoelje , die ge/feeld js , mei een XVm.
Klokvormig rapplg Hoeaje en zwarte Plaat' '

t^üZTi-

jes die z^delwgs bogtig zyn ; de Steel F\J)'
'''^^l:^^^^^^^

achtig. rige.

Gemeenlyk worden dcezc, die op de Mest.

hoopcn overal
i;;

ocijen , PaddeJJoeicu genoemd,

volgens den Heer de Gok ter. Zy komen
ook op andere vogtige vette Gronden voort

en Haller mjrkt san, dat zy in Switzer-

land op Puinige plaatien , by Stads Aiuuren

en Vs':i;!cn, als ook aan de Wegen, groeijen.

Ster-

. 11. p. Fl. Upp. 503. Fi. :iuec. 1D56,

: romatu3. Stkrb. ^«5. 218. T. ca f. I,

R. T.7, 8, & C ScHM
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X. Sterbeek namze waarop oude rottige Bal-

^ïDEKL
jjgjj^ die lang beflooten gelegen hu lden, toen

Hoorn- in de open Lugt gebragc zynde. rty geeft 'er

Kamper- "^^"^ Roode- Pruik- of ook van
iioe/je. Bezem 'Fungi, wanneer zy met de Haairlok-

ken los omgekeerd voorkwamen Geheel Pek.

zwart hadt hy ze op oud Brandhout in een Kel-

der met RommeHng gezien. Hoe zeer ver-

fchillen de zulken dan niet van decze Kamper-
noeljes in de jongheid , wanneer zy zig met

een Eyvormig Hoofdje vertoonen, dat flegts

van buiten rappig is, gefchubd eo geelachtig,

van binnen Roozekleurig wit : gelyk Schmie-
di:l dit zeer fraay in Plaat gebragt heeft. Ver-

volgens wykt dit Hoedje onder van den Steel

af, en wordt Klokvormig; daarna, al verder

afwykende , Larst het aan de kanten, wordt
allengs hru-ner en eindelyk zwart; tot dathec,

zig OD d(rn top der Steel omkeerende, geheel

in Vezelen als een Kwast ofIJezempje verdeeld

zynde, verfmelt in een Vogt zo zwart als Inkt,

Hierom worden deeze Paddefioelen, die ook
de Vogtigheid zeer beminnen, ^f^/-Zww/;w^/?

geheten,

J^'üvs (ly) Kampernoelie, dii gefïeeld is; met een

€ampmu. Klok-^

fS^ie. O9) ^garicus Stipit. Prieo Camramiiato &ö. Gokt.

Bflg, U. p. 325. Fi, Uyp, 50^. F/. Suec. 1054. ^213.

Fungus multiplex obtufe Conkus . Col. grifeo Murlno.

Vaill, Par, ^i. X- u, f. ï , 2,
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Klokvormig,gef^reept, doorfchynend Hoed- x.

» opft'^gende Plaatjes en een naakten ^^^^^^^

Steel, flooïD.

(20) Kampernoelie, die gefteeld met een xx-
effen Loodkleurig Hoedj&\ zwartachtige

«/-ƒƒJ^^f"^
gezünderde Plaatjes ^ en een gebolden ge- '^ASge-^'

rifjgden Steel.
ftlieidene.

(21) Kampernoelje , die gejieeld is, met een Xxi.
verhevenrond ^ Lymerig , doorfchyfiendHoed- Broofché
je en geele Plaatjes den Steel naakt,

In 't Najaar komen op natte Weidlanden
,

jn onze Gewesten, de Klokvormige en Broo-
fché Kampernoelies , hier gemeld , voor. In

Swceden vindt men , op dergelyke plaats , de
Afgcfcheidene, die een langen Rolronden Steel

heeft, in 't midden met een hangenden Vlie-

zigen Ring. De Plaatjes zyn zwartachtig, als

met Roet beftrooid, om laag van den Steel af-

gefcheiden. De Broofche, wier Hoedie de

Kleur van Spaanfche Snuif heeft , is ook in

Switzerland gevonden.

C20) Agaricus Stipit. Pileo laevi Hvido &c. Ft, Suec.

11. X. 1220.

^11) Agaricus Sflpit. fÜeo convexo viscido &c.Gort.
'

. 1 ). p. 326. Fungus Pileo Croceo fplendoris j.arti-

^ . . Vaill. Tar. T. ir. f. '6, 17, iS- Amanita fla.

^ - Cinr.rüus , viscidus \ ftriatus
,
PariHatus. Hall. HiIl\

II. Dew,. XIV. SXÜK.
Qq5
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(22 ) Kampernoeljc, die gsfleeïd is, met een

geplooid Fiiezig Hoedje', dz Plaatjes bree-

der aan den Foet,

XXIT.
C23) Kampcrnoelje, die gifi^eld is,

u:£eüue- met een geplooid F/iezi<^ Hoedje; ,

Zonne- zmrt hebbende.

XXUI
(24) Kampernoelje , die gedeeld is, met een

bleek geel^ verhevenrond , gefireept Hoedje,

de Flaatjès en Siesl wit.

XXIV.

Si'yker-' Dccze drie zyn zeer kleine dun gefteelde
naseU Kampernoeljes, waar van de eerfle , die haar

Koedje als een Zonnefcherm uitbreidt, ook

by ous in ds Hoven en Bosfchen voorkomt,

tusfchen afgevallen Boombladen. De tweede

heeft

Ci2) J^^.^ricus Sa, it. aibiis, Pileo i.licato &c. -

Suec loii, i'93' Caulescens albus minimus. J

Lapp. 471. Fun^. Cuule nigro CapiHari, Androfac

cajitulo. Bocc Mus. i.-j. T. 104. Fiuij. Pileo can<

cante &c. UiLu. Par. 69. T 11. f. 21,22,23. An-.ai

ta Piieolo nigro, Pileo a!bü ftriato cxcarni. Hall. /i^^.

(24) jJgJkus Stij.it Pileo^Juteo c.nvexo ^^c. FI. Stu

1053, 1212. Fmigusminiirais AurantiusAtamiilaris. Vau-I

Par. 76. T, 11. f, 19, ao. Hall. Hetv, i»choat. III. ]
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heefc de Boordjes zeer gelykende naar het x;

Ze^navL'i-Kruids ofVenusnavels Bladen, waar ''^'^"^^"^^

van dc bynaam. Deeze , op rottig Hout en i'^oova-

Bladen in verfcheide deeleo van Europa zeer
j^amper'

gemeen , is naauwlyks een Duim hoog, gQ.meije,

lyk de laaifte, die naar een Spyker- Nagel ge-

lykt, hebbeade het Hoofdje rond, het Steeltje

een weinig" krom.

Weinige Soorten van Kampernoeljes heb ik

opgegeven , zegt onze Ridder, om de Ver-

fchcidenheden te myden , die menigvuldiger

zyn dan men gemeenlyk denkt, verwarrende

dikwijs het ééne Gcfjagt met liet andere; zo

dat de Kruidkunde in deezen nog vry gebrek-

kelyk is. Wy zullen 'er derhalve ook geene

Soorten van and. re Authcurcn by voegen ; maar

zulks ovcrhi;^ccn voor dc gentn , die hetgclusc

dit verder na te gaan.

U. Bywasfen, ongedeeld halfrond.

(25) Kimnernoelje , die ongefteeklh^ met xxv.

Doolhojachüge Plaatjes,
c^^y'^us

(26) Kam-^^^ken-

fa.;) ^gartciis acaulis , Lamellis Labyr'nthirormibus.

Vilbfiis^&c. Buxl. Cmt, V. T. 4. f Agarico- Fungus

Luraell. cra.fisümis rigidis. Hall. U^l'^-^ sr. Amanita

vlitt. p/3 T. 1. L i, 2. Agur. Coriareus durusve.

Gled. p. 134. Vonkhout. Stsrb. N. laS. p. 262.

IL Deil. XIV. Snns,
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(26) Kampernoelie, die ougefleeld is^ Leder-

achtig^ Pluizig i met een fiompen Rand en

*' Takkige aan elkander puilende Plaatjes.

!us C27) Knmpernoelje , die ongefieeld is, met

"^l
tweedeslige Poeijen'ge Plaatjes.

IJ
Drooge taaije en fomtyds Lederachtige

,

ts'. fomtyds Houtige Uitwasfen aan verfcheiderley

Boomen en Hout voorkomende , en dikwils

zeer asrtige fïguuren maakende , zyn decze,

die men e\gent]yk Zwammen noemt. Ster-
beek geeft den naam van Fonkhout aan de

eerfle, die op Eiken Paaien en Balken groeit

engantfch niet ongemeen is; een droog, Kraak-

beenig Hout uitmaakende, dat voor Tontel ge-

bruikt kan worden , zo wel als het Pit van dood

Elzen Hout. Verfcheide Duimen , ja wel een

geheelen Voet , zyn fomtyds deeze groot , van

boven glad en met veelerley Kleuren half cir-

kelswyze getekend. Aan de Elzeboomen val-

len dergelyken die kleiner zyn en aan de Ber-

ken heeft menze LederachEÏg ruig, zo Li n-

Kjeüs in Sweeden waarnam. Men vindtze

ook aan andere Boomen en Hout, en deeze

fchy-

C26) yfgaricus acauiis Coviaceus Villofus &c. F/. Suec.

1085,12:4-

(27) Agaricus acauiis , Lam. bifidis pulverulentis. Ft.

HaLU Heiv. AraLiu fesfili/&c. Heh'. iitchat. UI.
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fchynen als een overgang te maakcD van dit x.

tot het voegende Geflagt. Aïdkkx^

Zeer duidelyk toont de Japan fche Zwam , HooVd-

myner Verzameling , door den Heer '^^'^ k-

BKiiG gevonden, haarc overeenkomst met de Pl. cv
Eiken -Zwam, zo even gemeld, en met den

Agaric de St, Clou ^éoo: Vaillant afge-

beeld; maar, dewyl ik niet weet, op welke

Boomen dezelve gegroeid zy,en men in Japan

waarfchynlyk geen Eiken heeft, 20 kan ik ze

niet tot die Soort betrekken. Zy is hier, in

Fig. I , wat grooter dan natuurlyk afge-

beeld.

B o L E T u s. Zwam.

Onder deezen naam komen die Paddeftoe-

len voor, welke ook waterpas groeijen, maar

van onderen , in plaats van Plaatig , Poreus

zyn, dat is met Pypjes of Gaatjes: waar van

wederom twee Rangen , als volgt.

r. Bywasfen, ongefleeld.

(O Zwam, die ongefteild is y byna Kusfen--

achtig , rauw ; met overendflaande Takhtge Tavtts.

Borjlds en opsne hoekige Gaatjes*
eraat

CO B<,leius acaulis fubpulvinStus fcaber &c. Si)ft. Nat.

f^'S* XIII. Gen. 1210. Sp. i. Sp. PiarJ. N. 5- Bürm. /ï.

^- 339.

Ds»t. XIV. Stok,
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FDEEL
t^fi^ze , in Ch^na gcvondei , is een phtte

II.
* bruine Kampernoeije , Eaauwlyks Kusfenacii-

tig; met de bovenfte zyde geheel flekeiig,

^ii^am, als of zymeteenl^Iein Rendieren Mos begroeia

ware, van platte, lakki^-rc, bruii.e Uorllel-

tjes: de onderflc zydj , ais een Honigraat,

met'groote hoekige Gaccii» dikwils oiigelyk

van grootte naar den Voet toe.

II. (2) Zwam, ü-ie ovgefJeehLgekusfend is ,wh en

ifberofifs. gi^'^^ «''^-^ jJ'^^^ oiigs/yh'ormige Gaatjes,

chti^e. Deeze , die in plaats van Kurkgebruikt wordt

in Sweeden, zynde Sneeuwwit en zagt sis een

Spons , groeit aldaar aan de Berkenboomen.

Men vindtze aan dezelven ook in Rusland, al-

waar de meeftea halfniaanswyze Gaatjes heb.

ben, volgens' den ticcr Gorteu.

'ru"
' ejjxn^ ftomp; mtt ronde egaak Zeegroene

ïonte- Gaatjes,

(4) Zwam , die on^^^.s'^d /V, gckusf^nd, ef-

fen , met zeerjjue G^jutj^s.
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Dac men dcezc laatfte Vonkhout noemen
zou , cn de harde Zwam daar toe betrek-

ke , die aan cudj Paaien cn Eikeboomen in !

ons Land gevonden wordt , komt zonderling

voor. Het is een Zwam, van figuur als een

Paardehoef , aan den rand dun , in 't midden

dik, boven glad, wie of bruinachtig, van

onderen wit of paarfchach:ig , zegt H al-

ler, die een Goudgeel zeer taay Vleelch

heeft en Pypjes van een Duim met zeer

kleine witte Gaatjes. De Bast en 't buiten-

fte weggenomen zynde, fiampt men of klopt

de binoenfle ztlfftandlghe^d , in hQo% van

Afch of Salperer gciccok: rynde , cn dan

word: zy , in I.appcn grfneedcn , of ook in

haar geheel, gcdto - r-lcn rorlV^n^t l gcj:-i;ikt.

Dit zyn die' Bondeltjjs Zwani , welkj ai;.ier

Dit Duitfchldhd door de Kraamers te koop ge-

brage worden én tvier nuttig^ieid , al veele

Jaaren herv/aards , my altoos iets diar van in

de Zak doet draager]. Kiec ai'eén, naame-

lyk, dient deeze Zwam toe Tontel, maar een

ftukje

3 Gort. BjI . II, p. 326. Ft. Sufc. iog6, risi. Agir.

P^ais Eqiiin: Uicl^. To !BNF. A;'?. 56^- C. B. /w. 373.

t^olyponis convexo - i>lanus , durisfimo - cinereus d-c.

Hall. Hete. iml^oat. lli. p. 142. Fungi Arborei ad EU
lychnia.

J. \\. JL/t. 111. V' 840- ScH^FkEK. T. i.,:-
fi,

Agancus Igui.ams Tubemfomi, ineens. BosRH.Z^r y^

11. DïBL. XIV. Siuc
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ftukje daar van op een kleine frisfche Kwct-

y^'^Ss gelegd en aangedrukt , doec die aan-

Zwam. flonds fluiten en heelen. In Vrankryk noemt

men de dus bereide Zwam Amadoue. Zy groeit

aan de Stammen van veelerley Boomen , maar

die der Linden wordt voor bell gehouden, zegt

H ALLER, waar aan die der iicuken volgt:

van de Berken fpreekt hy niet, aan welke dee-

ze Zwam in Sweeden meed fchyntte groeijcn.

Die der Walnooten - Boomen , zegt liy, is

llegter. Nogtlians is de zodanige my voor wat

raars verkogt, en ik bevind dezelve zo goed

als de andere.

Eiken- ^^^^ zelfde hoedanigheid is de El'

Zwam. J^en- Zwam , die voor veele Jaarcn tot het llem-

pen der Bloedftortingen zo veel Gerugts maak-

te C*;. Immers dst het de zelfde Soort van

jende, is elders aangewtezen Ct)- ^ ver-

haalt j dat menze in Ierland Eiken - Leder

noemt, en dat dezelve al lang by 't Land-

volk gebruikt is, om Zweeren te verbinden.

Ook vverdt zy, door enkele drooging bereid

zynde, nu vyfen twintig of dertig Jaar gelee*

(*) Zie (3e Vertoogen dienaangaande , uit de Pmofo-

phifche Tranfaaièh v:m 't jaar 175-2 , door my vertaald

en uitgegeven in het I. Debl der Uitgezogt$ Vtrlvmde^

, de Wond fchoon afgeveegd zynde.

den,

l}ng»n. bladz. 160 , enz.

. (t) Aldaar , bladz. .
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den van de grootfte Heelmeeflers tot Bloed- x.
demping gebruikt , g(?neezende de Wonden ^-^j^*^'

fchielyk en zo men meende met groote zeker- HooVd-

heid (*). Naderhand, echter, beeft men ^^e-""^^^^

vonden , dat 'er in groote Bloedftortingen

niet meer op te betrouwen ware, dan op de

Bovist en andere van ouds bekende Midde-

len; hoewel haare uitwerking in kleine VVon-

deq onverbeterlyk is , als boven hebbe aange-

toond. Men zege dat deeze Zwam inwendig

ook met vrugt in de Roode Loop gebruikt

C5) Zwam , die ongtfleeUl^ eenigermaate f^lic' V.

zlg 'is en rood , met byna onzigthaarc s^J'oui"

Gaatjes. ne.s.

'

Te Suriname is deeze door Rol a nijer^"^'^*

waargenomen. Zy heeft de grootte van een

Ey , is van figuur als de Europifchea , doch

niet gekusfend, wecker; van boven rood met

bleeke kringen, van onderen SafFraankleurig,

met Gaatjes , die niet dan door een Vergroot-

glas zigtbaar zyn.

(6)

öe Bloedftelpende Middelen. tlolU Maatfnh. IL Deel,

Haarl. 1758. p. 244, enr.

^^Op•A^il^bus, 5p. Ptcint. N. 6.

IL Dku.. XIV. Sryx.
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(ó) Zwam, die omefJeeld is, met Banden

ran verwisfelemk Kleuren en u itte Gaatjes.

Aan tfe Stammen van veelerley oude Boo-

men, als mede aan rottig Hout, van Pompen,

• Paaien en Planken , groeit deeze Zwam ,
die

men Gekrulde Spaander - Fungus door Ster-

beek geroemd vindt ; hoewel hy 'er ook den

naam van Darmfcheil - Z-vam toepasfelyk op

oordeelde. Zy maakt een geheelen trop van

Schubswyze op elkander leggende. Houtige,

Oorachtige, drooge, Fluweeiig zagte Zwam-

men, die met verfcheide Kleuren getekenden

dus zeer fraay op 'c Oog z\n. Het groen ont-

breekt byna nooit , met evenwydige geele ,

roode , blaauwachtige Kringen doorweven ,

die van den rand gelyk afllandig zyn. Ook

komt zy van boven we! eens geheel geel of

Afchgraauw voor. De ondcrlle Oppervlakte

is witachtig, doch wordt donkerer door den

Ouderdom , en alsdan , de kleine Gaatjes af-

gedeeten zynde , glad. Byna het geheele

Jaar

(6) Boktits acaulis, Fascifs discoloribus , Poris albis.

Sp. Piant. N. 4 Gort. Betg II p- l^d- Agar. varn

Coloris Squamofus, Tournf. r.lL 562- Boerh. Lugdb.

J. p. 14. N. I. Folyporus fesfilis Citfi>itofus^, pJanus

P i4«. Agar. leu Fungus Mefeiitericus. Stebb. p- 259-

T. 27. K. Fungus Lignofus Roleus variegatus. Bocc p.

T. 8 N. 5. ScHvEFFER. T. 13Ö. Perw verflcolor.

Scop. Suburr. T. 25.
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Jaar door wordt nu en dan deeze Zwam gc- x.

vonden. AtmKv.

In Switzerhnd kwam den Heer Haller Hoofd-

cene voor , welke zyn Ed. daar van onder-
L^rken-

fcheidde , door niet geheel plat, maar verhe- Zwam.

venrond te zyn, gelyk zulks ook plaats heeft

in de zo beroemde Lorke» - Zn'ar» , door Lin*

NMus wel tot dit Geflagc betiokken, maar

Soortelyk niet aangeweezen (*). Ik kan te

minder dezelve voorbygaan , alzo gezegde

Kruidkenner daar van etn Soort' gemaakt en

bepaaling opgegeven heeft, volgens welke zy

byna tot deeze Soort t'huis gebragt zou kun-

nen worden (f)»

Zyn Ed. betrekt hier toe den yJgarlcus van

alle Autheuren , in de A';othcckcn bekend,

die zyne Groeiplaats inde Gebergten vaoSwit-

zerland , Graauwbunderland , Tirol en Dau-

phiné heeft. Zelf hadt hyze afgefcheurd van

de Lorkenboomen in Jorogne ; hoewel men die

aan de tienduizend (te lioom narawlyks vindt,

volgens Bkli>onius: des fommigcn willen,

dat men 'er, ten dien einde, in hakt of Ir.ydt.

De figuur is als ten Paardchcef , van boven

mee

B^Utus Abies Laricts difta. Mat. Mcd. N,497-A-

2*r«us f. Fangas Larkis. C. B. Pin. 375-

C\) ^o/^;;oiw fesfilis. coovcxo-planus, A nu Ik discolo-

ribus fulvis , Poris Ochroleucis. Agaricus uniuiuui Aotu-

mm. Hei-j. inckocit. N. s:5i4-

Rr a
iï. DcEu XiY. Stok.

i



B E S C ir R Y V I N O V A Ni

met bleekgeele, Oranjekleurige en bruine R?o-

AïOTEL. gen, van orderen vol kleine Pypjes,wier Mond-

HooFD- jes uit den gcelen wit zyn, gelyk het Vleefch

^^%vam
^'^^ binnen, dat zeer taay is, bynaals dat van

* de Tontelzwam. Gedroogd zynde, vergruist

zy tot een wit Poeijer, dat door zyne fcherp-

heid niezen doet, zo fommigen willen; hoe^

wel anderen getuigen , dat het geheel Smaa-

keloos zy ; doch dit zal misfchicn van de

verfcheidenheid of verandering afhangen.

Over de hóedanigheid is een aanmerkelyk

verfchil. Sommige Zwammen , van deczen aart,

zyn voor nadeelig , ja vergiftig uitgemaakt

geweest: des men het Wyfje, dat wit en ligt

was, alleen goedkeurde en het Mannetje, dat

zwart of geel was en zwaar, verwierp. De

Reuk van een zodanige, in 't Voorjaar gepluk-

te Zwam , zou doodelyk zyn, volgens IjEL-

L O N I n s. Het Bergvolk kent dcrzelvcr pur-

geerende hoedanigheid, doch gebruiktzemeeft

voor de Beeften. Het Extrakt, met Water

gemaakt , is milder , dan de Tindtuur met

VVyngeefl:, welke dikwils braaken doet en veel

Harst bevat , die door Deftillatie overgaat

,

naar Terpcnthyn gelykecde. Hedendaags

maakt men 'er , om de gevaarlvkheid en dat

men veiliger Purgeermiddelen ht Tt , inwe ndig

weinig gebruik van. Zy komt in verfcheide

Winkelmiddelen, en de Zyde wordt 'er, op

fommige plaatfcn , zwart mede geverwd,

(7)
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(7) Zwam tlie ongedeeld is ^ mn bovej? ghd , ^^^-^^

der Wilgehoomen. ^ 1 1.

In Sweeden worde deezc, by de Helfingers 5"\^jj,

SaJiefock geheten , om dat zy aan de Wilgen Boim

groeit. Men kentze aan haarcn aangenaamen

Reuk en zy wordt van de Lappen cn ^^'er-j,^ Weir

meianders tot bevalligheid gedragen. Ook dient

7.y , tusfchen de Kleederen gelegd, tegen de

Myten , zegt Linn-«:üs. Die bonte der

Wilgen , aan de Wortels van oude Stammen

groeijende, waar van Commelyn fpreekc
^

zou, volgens den Heer de Gorter, toe

de voorgaande Soort behooren.

II. Gedeelde Zwammen.

(R) Zwam , die gefieehl is y overblyvende, met Vrir.

het Hoedje wederzydsplatachtig,
"^Overbly

C9) Zwam, die gefleeld isy het Hoedje gekus-^^""^^^

fettdy Lymerig; de Gaatjes rondverhsyen , msddus

ingedooken , onderJcheiden ; di Steel rappig,
^^''"«''^'se

(10)

(7) Boletiis acaulis, fupernefevis,SaIicmus. Sp. Plant.

N. 7. Fl. Lapp. 5,a. Fi. Sutc. 1095 , 1255-

(8J Bo/etus Stipicatus pcrennis , Püeo utriiiciuc plaai-

nsculo. Ff. l.pp, 515. n Su*^. 1086. 1245. Dalib.
P"*^-

383. Fungus Li^nafus fasciatus. Vaili.. Par. T.
«2. f. 7.

fg) Bofetus Stipitatus , Pileo pulvinato viscido &c. Bo],

•aalescens Pileo luteo. /V. S:i.^c. 1089 > i^'ï.

W. Stuk.
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(10) Zwam , die gejieeld /r , het Hoedje ge-

kusfend, eetiigermaate Lymerig , de Gaat-

jes rond verheven , %ecr geel i
de Siecl wit-

achtig.

Aan rottige Boomftammen, in vS weeden ,

groeit de Overblyvende ecrflgemekl ; de an-

deren komen ook aldaar en elders in de Bos-

fchen voor-, zynde de Lymerige van boven

,

de kaLÜc van onderen gcc! , bL"Idcn dik cn

VIcez'g. Deeze valt ook wcl boven

geel of rood, doch isdoorgnins aldaar bruin-

'achtig of Loodkleurig. Men kan ha^ire fraailieiJ

in ScHvEFFERs Afbeelding befchouwen.

Zy worden Filfen of genoemd , zo wel

als de volgeDde , die eetbaar is cn wel fmaa-

kende, zo dc Heer Mulle», iu zyne Ver*

Mncclin^T o-'cr dz <^va:lr^!cn , 'e Koppenhagen

:;cjieddisy het Ihsdjeguid^

(t.) £ V,;,. rileo pu'viu. nibviscido &c. Bo!.

Cau!. Piieo livido fubviscido &c. fl. Snee. 10S8 , 1147-

Dame. Far. 2^1. Fungiis Poroius Autumm- viscidas.

Bi'XB, CV«r. V. p. 7. T. 14. ruiv-FoiPs Carne fccedeatc

Petiolatr.s annuLnis. IJall. A'-Zr. lil. p. 145.

(11) B9:ftfts S^ipit. PAeo glabro
i
r.lv. mars- ^^'C' Co'.

Caul. Fi.\M> Teibcco. /7. 5«.'6-. icSj, i2.:6. Daliu. i'^/r.

33a. Bol. JnHi Mep.iis. Dir.f.. G;o-/; iSS. Polyporus Cai-

e;w ^f-'^w^^^-. ƒƒ«>•. 1763. iiCH^fï^a. ï. 114. ToüR^F'



DE Paddestoelen. 631

gehmfend , gerand ; de Gaatjes famenge-

field enfcherp; met korte hoekige Pypjes. l^^^

Door het eeten van deeze Zwammen , die de

gedaante van Kampernoeljes hebben , doch

van onderen aan het Hoedje Pypig zyn, wordt

d? Melk der Koeijen walgelyk,cndin mtenen

'de Boeren in Sweeden dat de Leeden beto-

verd zyn , volgens den Ridder. L-en geht elen

Herfst , zegt H aller, vindt menze ia de

Bosfchen veel. Het Vleelch is week en g.-el

,

het Zaadftof groen. Hy hadc deeze Zvvain-

msn, die meeft door de Kleur verfchnlcn,be-

voorens , misichien om dat 'er de Varkens gre-

tig naar zyn ^Suillus geheten.

(12) Zwam, die gefleeld is, bet Hoedje Lyrnc- XII.!

rig gekusfend de Gaatjes rond en eeniger- Qrunuhi*

maate hoekig , gekmt ; han den hoek Kor-
*^^\^^^^^

re/ig. deT

f13) Zwam, die gefleeld is ^ hst Hoedje ged^ XIII. ^

eenigerwaate Wollig; de Gaatjes wat hoe-

hig , ongelyk Goudgeel en plat; de Steel ^Vom^e.:

geel.

(14)

C12) Boletus Stipit. Pileo vlscido pulvinato &c. F!.

Suec. 11, N 1249

BoUt ii Stiiïit. Pileo flavo fubtomentofo &iC.^Fl,

Siiec. logi, 1251.

Rr4
ÏI. Beel. XIV. Sruiu
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X. (14) Zwam , die geCKeld h , het Hoedje
AFPMt.

^^^^^.^ . Q^jatjes ongeluk , langwerpig

^

Hoofd- ^ogtig^ Snecuivivit

,

Botrus Ifi de Bosfchcn van Swccden zyn dceze

^wI^T'
^^argenomen i de laatfte het Hoedje zeer

Schubbi- groot en dik hebbende,
se.

H Y D N u M. Stekelzwaiu.

Deze Griekfchen naam , weleer ook aan de

Paddefloelen gegeven , past onze Ridder, 't

zy met reden of zonder reden, op een Ge-

flagttoe, 't welk van de voorgainden verfchilc,

door geen Plaatjes of Pypjes, maar Stekels of

Doornen van onderen te hebben. De Heer

Hali.er hccfcze, deswegen, met den naam
van Echinus , M i c ïi e l i mee dien van Erinaceus

gety teld. De plnatzing niettemin , is horizontaal,

niet opgcregc, gelyk in dczelven. Link.t:us

geeft 'er van op , de vyf volgende Soorten.

-iib- CmJ) Boleuis Siii>it.FilGO albiJo, rüi-i,

Fl. Suec. 1C90, 1251.

O) H,jpnum Stiritatum. Pileoconvc.

. J.B.///y?.lll.p. Sa«. Sci
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Een Soort van Zwammen, in de Bosfcben

*oSvel der Zuidelyke als Noordelyke deelen^^^l^"

van Europa voorkomende, en dikwils ontzag- Hooid

Jyk groot 'vallende. Michelius noemtze ^,'4^^

de Eetbaare witte dikke Kam^ernoeljei en merkt ^waw,

aan , dat mén dezelven op de Markt te FIo-

rence verkoopt. H aller betrekt *er toe

de Groote , zwartachtig Afchgraauwe , byna

de grootte van een Muts of de Bol van ccn

Hoed bereikende , en van boven gefchubd ;

welke omftreeks Altdorf, in de Bosfchen ,

groeit. Het Hoedje is vaa verfcheiderley fi-

guur, fomtyds van boven zeer ruuvv en van

onderen altoos gedoomd.

(2) ^tMzvnm, die gcPeld is, methet Hoedje

^-crhevcnroiid ,
glad en hogiig.

^''UiJae

C3) Stekelzwam , die gepeld is , met hetV^^v'^^-

Hoedje plat - Trechterachtig, ToL'u

Ca^ vStekelzwam, die geJïcsJd is , met Wo"'s<

Hoedje gehalveerd. (5)^.;^:.
piMr.,.

Ca) Btidnum
,

Stipit. Pileo conveso loevi flcxi^ofo. Fl.^^'^^^^^^

Suec. 1093 . 1258. Erinaceus esculentus pallide luteus.

MicH. Gen. 132. T. 72. f 3- Echinus petiol. fubnifus

<i^) Ihjdmm Stip. rilro plano, intunüil

"u)HldHlm\\)}. Fileo diniidiato. Fl.

Rr 5

IL DEM- XIV. Stük.



X. (5) Stekelzwam , die ongcftedd, bogtig ge^
AroEEi.. rimpcld en Wollig is,

SjKr** -Alle cicczc hebben de hoofd -cigenfchap van

V» dit Gcfla^c , naomelvk . dat zy' van ondf ren

p^S/i-'^SLekelig zyn. Men vindeze iü de Bosfchen

'"livV-sfi-^^'"
Swecden, uirgenomen de laacfle , tüe op

ge.'
" Boomcn groeit en dus eene Wollige Boom-

^trg,\' z^am uitmaalrt. De eerüe komt , volgens

Hall li ic , in alle Bosfciien van Switzci lancJ

voor, ook di'avils vcelcn by elkander en met

vecle Hoofden. Dezelve is, volgens Mjchi:-

Liüs,eeibaar en bleek geel van Kleur, in Tos-

kcincL ; ia Switzcriand droog en broofch. De

IJo/i'ige, acn Svveeden en Lapland alleen, zo 't

fchyot , bepaald , is Lederachtig ztgt L i n-

tiJEVs, bruin of Afchgraauw , en dus waar-

fchynlyk üiec {.c:ba,ir , zo min als de Oorkjte-

ccn zeer klein Paddeftoekje
, hoedanig

BiiXBAuia uit de op den Grond leggende

Pennen Tappen gegroeid gezien heeft eo af-
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gebepld. Gle » itsciï heeft het , op der- X.

gflyke v\yze, in 't BrandeDburgfe, waargeno- ^''f^"»
men. HooFD-

Tot dc laatfle behoort die Boomzwam Z^^^^^^;.,

in Fig. <2 , op Plaat CV ,
afgebeeld , alzozw^w.

*

dezelve, hoewel van eene Oorachtige figuur ,

de Plajitjes van onderen alszins met flekelige

Ptinten heeft. Zy is in ons Land groeijende ge-

vonden.

P H A L L u s, Rimpclzwam,

Van dit Geflagt , naar het ^Tanndyk Lid

hrnoemd , *t welk l'o u r n e f o r t begreepén

iïLcft onder den naam van BaktuSi zyn de Ken-

merken, d9t het floofdje van boven Netswy-

ze gerimpeld of getralied is; weshalve ik het

RinipeJzivam hc\> getyteld: terwyl de naam van

^dcrzwam, dien 'er anderen aan geéven, lang

zo toepasfclvk r.ict is. Dcficr Hill heeft

dit Geflagt van Zwammen , wegens de Nets-

wyze rimpeliglici.!, Dicfyaria gccyccld. Het

Hoofdje heeft van ondeten geen riaatjes

,

Pypjes of cnefFec heden. De twee volgende

vSoorten zyn 'er door Lik:;.ï:us flegts van

opgegeven; als

C I ) Rimpelzwam J7ict een Eyrond Cellulcus
^j^,.^^

Hoedje en een makten Rhnpeligen Steel. esnZtlus.

Dit

iiyPlialhts Pileo ovato CeIlii!oa> , Stipte nudo rugo-

II. D»Bt, XIV. Sm.



Beschryvino van

AiÏhf.l. 2:eer bekende Kampernoelies ^

Ho'iD
"^^^^ onder den Franfchen naam Moriljes ver-

STÜK. vermaard. Zy groeijen in oude Bosicheji ,

Jiim^-ei-éoor geheel Europa, en komen in onze Pro-

vincic-n ook v.'el hier en daar aan de kanten

van Heggen , inzonderheid van Ypeboomcn
en fomtyds op de Run in de Hoven te voor-

fchyn. In Swijzerland zynze 's Voorjaarsmc
ni^vuldig in de Bosfchen te vinden, zegt de

Heer M a l l e « , die aanmerkt , dat het een

zeer veranderlyk Gewas zy , hebbende het

Hoofdje nu eens Kogel-, dan Eyrond,of ook

Kegelachtig getopt. Ster beek, die ze G^-

rimpelde Fungi noemt , heeft deeze Verande-

ringen ta3melyk aangeweezen , in navolging

van Clu8IUs, die eenigen Stok - Maurachten

tytelt, de groote en fi5;uur van een hoog ge-

topte Maiis jNjurs ïuhhendc. Sch^ïffer rtelt

cok die veraniierir.gcn , opzyne laatfte Plaat

op één nütxy voor , onder den Duitfchen naam

van

fo. Siffi Nat. Vesr. Xlll. Gen. 1212. Sp. i. Gort- Belg.

\\. j. 317. Fl. Suec. 1102. 126:. Oed. Dmiu T. 53-

GUNN. Norv. N. ';47. Dalib. Par. 383- Phallu^ petio-

lo mm... H. Cii£f. ^"8 , 479- R- ^"i'^'^- 5i7- Bületus

«scu.entus rrgofiis ulbicus-s Touknf. /«//. 561. T.
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van Morcheïzivam \ vertconende dezelven don- X.

ker van Kleur en geel , doch dee/.e laarften nir-t

zo geweldig groot, als H aller fchynt ann^^^^*°-

te duiden (*). Zy hebben , by hem , naauw-

lyk de grootte van een Moerbezie, naar wel-2«'«'»''

leen zy in 'c Franfch genoemd zyn , als in ge-

daante naar die Vrugt gelykends. Miche-
Lius, die drie of vier Verfcheidenhedcn op-

pert , hceftze ten minfte van grootte als eea

Hoender- Ey in Plaat gebragt. Van die groot-

te hadt Sterbeek ze ook gevonden, doch

de gevvoone zyn kleiner , en vallen zelden groo-

ter dan een Duimlid. Deeze hebben het Hoed-

je van onderen aan den Steel gehecht; maar

men vindt 'er die 't zelve los hebben, onder

de anderen groeijende , welk verfchil door on-

zen Ridder in de ClifFortfe Tuin reeds was op-

gemerkt, M I c ff E L I ü s heeft de zodanigea

tot een byzonder Geflagt gemaakt , en mec

den naam van Phallo - Boktus beftempeld, de-

zelven ook af/onderlykaflieeldende (f). Stkr-

BEEKhadc deeze, zegt hy, op de zelfde Plaat

met de Letteren D, D, H, getekend. Zy

worden door de Boeren , ce Florence, onder de

anderen ter Markt gebragt. Oeder beeldt

een Morilie af, met eeü tweehalzig Hoofdje.

De

(9) fi,
Pileo vaftisfimo Sphaerico flavo. Sch^eff. T-

^(t) Phallo - Boletus esculentus &c. Tab. 84* ^' 3'

H. Decl. XIV. Stik.
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De Moriljes zya zeer bekend en overal te

* koop te bekomen : des ik dc geilalte niet na-

der zal belchryveii. Gedroogd worden zy 'c

< geheele Jaar bewaard en zyn, moogiyk al ver-

jcheide Eeuwen, in de Keukens gebruikc, maa-

k 'rilde , onder de Kampernoeljes , eene der

minll gevaarlyke Spyzcn uit.

(2) Rimpelzwam , ^ie een Kelk heeft en ge-

fteeld is , met een Celluïeus Hoedje*

Deeze,waar van hctGeflagtden naam heeft,

is Hollamifche PhalJus y dat Fenis betekent, door

Dalechamp getyteld , die aanmerkt, dat

dezelve op de Zandige Oevers van Holland en

Zeeland groeije. D cd o n u s meldt , dat zy

veel in 't Gewas , dat men Helm noemt , ge-

vonden worde, Loeel tekent de Duinen van

Haarlem en Alk:n:i'jr cn n.iall^cle^^cre , by-

iz) Phallus volvatus {>i.)itP.tus , Pilco Ce'liiiof

Befg. II. p. Z27. Fl. iuec. i-oir 1261. PlipJIus

&C. ^^-7. StOchUoUl, 1743. p. 3C. T. 3. f. I, ii

R. Lnidb, 517. Fhailus vuig. tutus albus &(

Gen. zot. T. S3. Pliaüiis li(,i!and. l". Batavic

m, 1398- Furis. ford. Fenis i:Ti^ginem refen

Fm. 374. Boletus I hiilloi.ks. Töurn'f st

Vir. Penis trc-ai fucie. Lon. Ic. 27;. Funeus
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zonderlyk, als derzelver Groeiplaats aan. Waar- X.

fchynlyk zal dit de reden zyn ,dit L i n-n us

bevoorens die aangeweezen hebbe in de ^i^t-

velden van Nederland (*;. De Heer de Gor- Ri„,p,i^

TER. zegt, dat onze Ridder haar gevonden^^'*"'-

ht'bbe in de Rierlanden by Haarlem. Comme-
LYN hadtze in de Duinen en Zmdigc Gron-

den ,
hy Heemfled j, in ^ie Herf' t aangetrofFen,

en zyn Ed. z; If in de Laanen by Uilenpas in

Gelderland. Hier uit 7,ou men mogen denken,

of dit Gewas aan ons Land byzonder (f) en

zelfs daar in aan eenigj p'aacfjn bepaald wa-

re; doch reeds in *c Jaar 1753 tekende Lin-
N/Fins de zelfs Groeiplaats, algemecnlyk . in

de Bo^fchen aan. Schoon Halle r hetinSwit-

zerland niet gev ndtn hcb'je ' .[.j, en a's iets

byzonders aanmerkt, dat de IJcjr Gagne*
BIN het in 't Graaflchap Bourgondie, naauw-

lyks een half uur aftlands van *c Bafelfche

Grondgebied , aangetrofFen haJ , wordt van

den Heer Gleditsch zu'k een Lyfl: opge-

geven, van plaacfen in 't Brandenburgfe niet

alleen, maar in Bohemen, Thuringen , en an-

de.

(*:) In Arundinetis Belgii. Hort. CUff,

rtJ Het groeit, zegt Lobel, overWoedi.^ in Holland,

van waar hem, m 't jaar 1559 te Antwerpen overgezon-

den werdt ; daar naderhand, in 1566 , cJ^ie Plant

aan de i^iviei- Kruidboek. 11. bladz. 303.

(•}.) Non reperi in Helvetia, fed &c. llelv. imhomt. uts.

IL D«Et. XIV. Stüis.
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Ln^L. ^^^^ deelen van Duitfclihnd , daar men het

II. vindt; dat men niet twyfelen kan, of het is

ruï'^ ï° dc middelde deelen van Europa , binncns-

Finipet-hnós t ook gemeen. In alle Berg- en Bofch-

achtige plaatfen is het , zege hy , gemakkelyk

te vinden , devvyl het zig door den Stank

ontdekt. Het blykt dan, dat het den naam

van Zee - Padclejloel geenszins verdiene. In

de Noordelyke deelen van Europa fchynt het

zeldzaamer tezyn; maar inde Zuidelykekorac

het dikwils voor. Evenveel lees ik, dat dce-

ze Stinkfchaft , om i^ rederichsdall , op Zee-

land, in de Herfst en Voorwinter overvloedig

te vinden zy

Hexen- Men mocL het in de Maanden September
ijeren. of Oktober , op Hey- of Zandgronden, in

Bosfchen en onze Duinen zoeken , om het in

zyne volle gedaante aan tc trefll-n. In do Zo*

mer ziet men , hier cn daar, uit den Grond,

gladde witte Knobbels te voorfchyn komen ,

die zo volmaakt naar Eijeren gelyken ,datmcn

die al voor twee Eeuwen Ungers-Eyeren, dat

Is Tovenaars- of Hexen - Eijereu^f) ,
geheten

vindt. De Paftoor ScH/«f f ER vertoont zulks

in Plaat zeer fraay (|). Hier in gelyken zy

wel wat, naar den Paddeftoel der Mesthoo-

pen. G L E D I T s c H merkt aan , dat zodani-

ge-*

Stockh. Veth.utcl, van 176:. XXIV. Baud.r-"*'

(]) Zie ScHJtFfB,R, Flaat 196.



» U P A D E S T O B L E K Cit

ge Eijeren fomcyds in oude Boomen zitten , X.

lusfchen het Hout en de Schors , weIJcen zy ^^i*;"*'"

doorboorende allengs in de gehcele omtrek i^^ooea-

van den Booni uidchieten. Doorgaans groei-
^^^.^

j jiizy tusfchen de Wortels der EI/.eQ; of ook zwam.

iii liet Mos , aan de Bfjomftammcii ; of op

den GronJ. Zulk een Ey doorfnydendc, ver-

toont zig daar in het beginzel van den Steel,

die vervolgens de zogenaamde Stinckznamm of

Ilirjchbrunjï maakt. Hadrianus Junius
heeft dit wonderbaarc Gewas met een zeer

fraay Latynfch Gedigt vereerd , en deszelfs

Geftalte drukt zodanig dat gene uit, *t welk

dc Giickt-n hhyphaïlon heeten , dut men over

de ailerkonftiglte Spccliijg der ISituur ver-

baasd moet ftaan

De Afbeelding vindt men by veele Authcu* r;ffi»-

ren. De befchryving i» by fommigen nieer,2wa'mr

by anderen minder aanftootelyk. 't Zy hier

genoeg gezegd , dat het een gevlakte of

gcpukkelde Schaft heeft, dikwils veel dikker

dan een Vinger en ook langer, aan 't onder-

end voortkomende uit een Beurs, welke men
by 't Balzakjc vergelykt, van binnen met een

Kanaal , dat aan 't end een zeer rimpelig of

met Putjes ingedrukt , roodachtig Hoofdje

heeft, het welke, in fommigen, met een Gau-

jc

O Zie dit Carmen , iii Dod. P. myf. r- 4''3.

IT. D««u XIV. Stok.
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'eel
doorboord is , in anderen gcflooten. Uier

. 'van maakt de Heer Gleditsch, in navol-

ging van Michelius, twee hoorten , en

u/jei-noüVM de eersrgeineide echle Eirfchbrvnst',

cerwyl de andere , zo wel als die, den naam

van Stertmorchel of Staartzwam , en van Gkhl'

zwam^ by de Duitfchers voert. De Kleur is

over 't geheel witachtig , doch wordt, inzon-

derheid boven aan , door den tyd bruin en

zwart : de zelfftandigheid een fpongieusVleefch:

om laag zyn de Velletjes van het Ey , 't eene

geel, 't andere wit, als a^eflroopt. Zekere

Eekachtige zoom, die om het Hoofdje loopt,

verfrneic eindelyk allengs tot een uiterraaate

ftinkend Vogt, als van een rottend Kreng, en

loopt 'er Druppelswyze af; in welke Drup-

pels zeer klemt- Zaadjes, als Stof, vervat zyn.

Men noemt het des wegen StincHn'atnm , in

Duitfchland, en ik heb het daarom Ctinkfchaft

geheten; Door dien Stank worden de Vlie-

gen zodanig aangelokt, dat zy by hoopen op

dit Gewas aanvallen, en of daar in, of daar

op, door de Lymerighe:d gevangen en vast

gemaakt , verflikken moeten.

Gebruik. Het één en andere heeft al van ouds den

Gemeenen Man een denkbeeld ingeboezemd,

van zonderlin.ae eigenfchappen in dit Gewas.

Dat deszeifs Slym , vooral die der Eijeren ,

van dienft zou kunnen zyn tegen de Jicht, door

bellryking , is zo ongelootbaar niet, als dat

het
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het juist een byzondere kragc zou hebben ,

tot opwekkinge der Minnedriften. De Stank,

dien het uicgeefc , fchynt eer van Verrotting 5^*^^^

voort te komen en door Dcdübtie haak men r
'er een vlug Pisachtig Zout uir. Niettemin*'

worden deeze Aard-Eijeren, daar toe > door

de Jaagers en lioeren , in Thuringen , zorg-

vuldig verzameld , en in de Lucht gedroogd,

of in de Rook gehangen; naderhand gepoei-

jcrd niet eenig Geedig Vogt , wel eens de

Becden ingegeven , om dc Paaring te bevor-

deren, in het Brandenburgfe wordt niet min-

der wcrks gemaakt van ds volwasfcn Stink-

fcbaft , die men 'er droogt en zelfs wtl zo

gjicel de Runders iii dc K-ei 'l^pc, of ook

het Poeijer aan Aiecichjü i.i^c';'": ; \n12x fom-

migen willen , dat 'er dan di>w!is een Mii-

k.aam door veroirzaakc worde (*/.

IIL HOOFD-

C ) Vil. GL.Dn.c ^ lUs.

^ ^ ^

Ss 2
lï. Deel. XIV. Stok.
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III. HOOFDSTUK.

Êefchryvifig der Paddestoelen die geen

Hoedjes hebben, tot welken Netvormige,

Tolachtige , Beker Knods- en Stuifzwam»

men, als ook het Schimmel, fhuis gehrngt

zyfu

Van geheel verfchillende Gehalte komen

deeze voor , gelyk uit de befchryving

zal blyken.

C L A T H R u s. Netzwam.

Een rondachtige Kampernoelje of Padde-

flocl , die als met Rooflcrwerk ,s;etralied is of

Netswyze bekleed , iniakt de Kvnincikcn van

dit Geflagt , 't welk met het voorgaande na-

verwant is, bevattende de volgende Soorten.

(i) Netzwam , die ougejlseïd h en rondachtig,

In

(i)C}nhrus acauÜs fubrotundus. Sijfï. Xat. reg. XIII.

Gen. iai3. Sp. i. Gort. Bel^q. 11 p. 328. H, Cliff. 479-

R.>Lugdb. 518. Clathrus ruber. Mich. Gea. 214. T. 93.

Boletus Cimcellatus rurpureus, Tohrnf. /«//. 561- T.

3»9- f-B. Fungus Coralloides ca.uella.us. CiMS. ^pp.

alt. Fung. rot. canc. C. B. Pin. 375. Col. Ecphr. I. p.

337. T. 336. Barb. Ic 1*65. Gled. p. 140. StbRb. T.

30. f N,0. GüNN.iVort/.p. 124. Fungus parvuspyrami-

dalis &c. Mentz« T. 6.
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In de Zuidelyke deelen van Europa groeit ^.^^
deeze , door Michêliits ccrfl: met den ii:

na^m van Chthrtis beflempeMjdie echter door

onzen Radder , in *c jaar 1735, aan den Weg a^^i

tusfchen Haarlem en Amrterdam in *t Riet

groeijende gevonden , zo hy rc-'ryft , niet

alleen, maar volgens den Bislcbop Gunne-
Rus ook in de liosfchen van Noorwegen,
aan den vcet der Bergen , en fomtyds ac^n

de Haagen groeit, wordende aldaar Sprinkeifop

geheten. In 'c Urandenburgfeendaaromftreeks

komt zy , doch zeldzaam, voor, zo Gle-
RiTscH aantekent. De roode is in Toska-

nen gemeen, zege Micheltus, maar de

witte zeldzaam. In Vrankryk wasfen zy veel

tusfchen het Riet, in vo.cidge phatfen, zegt

Sterbeek, wien dezelve in Brabant niet was

voorgekomen. Omftreeks Montpellier valt

zy , volgens G o ü a n , ovaal of rond.

Op de wyze der Moriljes komt deeze te

voorfchyn met een rondachtig Bollerje , al«

een groot Hoender-Ey , waar van het Vlies,

opcnbarllende, zodanig een ongcfteelde holle

getraliede Kampernoelje vertoont, als men in

de Afbeeldingen kan befchouwen(*). Dezel-

ve

iri3), basrypik



ve heeft .üüi-.geh ken Siank ;jlr, de Stinkfch-irf

,

"waar door ook de Vliegen worden aangelokt

' en gevangen , zo men verhaak.

(fi) Netzwam , die gejlceld 'hi ^"1 een lang-

* '

'n erpig gekelkt Hoofdje.

^' (3) Netzwam , die gejleeld is , met een lang-

werpig Hoofdje^ dat aan den overlangfcn

As is aangegroeid,

(4^ Nst7.w3m, dis gejleeld is , met een Kogel-

rnml Hoofdje ^ dat een ovaal Topje heeft.

Zeer kleine anrtige Kampernoeljes , na Re-

genachiig vVeiicy aan- Uouc , de bcbors van

Boomen en i^i-^s opfcbfetcnde ^ jnjaiiwlyks

een vieï^e Piiirtls óf efrn half Diiüu hoog.zynf

deeze; waar van Micheltus de twee eer-

den ia Toska-cD waargenomen , en zeer dui-

delyk, door \'£r^roocing, in Plaat vertoond

heeft.

(a) Clathrus Süpitatus ,
Capit. oblongo volvato.CIath.

lö. Clathroides pup. pediculo doiiatum. Mich. Gm,

214. ï- 94- .f» I.

(3J Cathrus Sivi^M. Capit. oblongo, Axi longitudinali

vK^nato. Fl. iuec. II. N. 1:63. Clathroidaftrum. Mich.

^<'«- 214- T. 94. f. 2^ Stetjionitis. Gwd. p. 141. Hall.
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heeft. Hy maakt 'er byzondere Geflagtcn

van, met naamen , die aanduiden, dat zy

naarzyne Clathrus gelyken. De Tweede is ook

in vSweeden w:'argenomen en in Swirzcriand
,

zvnde door rl alle

r

Trlchia genoemd : corwyl

Gleditsch haar Sfemonins doopte. Deez'

vondtzeop verfchcidc plaatfen in Duilfchland

,

nieeft aan 't iiout vnn Scoovcn, BroeibaL'ken

en Kanaalcn , die door de broeijing vnn Paar-

dcmest vo^^cig gehouden werden, in 't vroege

Voorjaar.
'

Ms^fchien zou menze dan hier te

Lande ook wel das kunnen^ vinden. DtJ laat-

fte is, zo 't 'fchynt, alleen in Svvceden,op de

Bast der Boomen ,
waargenomen. I^aar ron^

de Hoofdje, brcekende, blyfc ten haiveovcr,

piet ccn Eyrond dotje, als van Katoen , daar

op gcplaats't. De l leci: S c h m i l i> e l geeft

de Afbeeldingen van twee Netzwaiiimeijes ,

fraay rood van Kleur, waar van het cene zyo

Netje behoudt, het ar dere hetzelve afwerpt.

Zy fchynen van alle cecze drie aanmerkelyk

te verfchillen

H E L V F. L L A. Tolzwam.

Dit Geflagt, by verandering van £/>^/^,

dat oudtyds een Paddcftoel betekende, dus

iicdoopt , heb ik naar de g flalte Tolz^mm

ge.
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X. genoemd , als zynde die het Kenmerk, door

oozen Ri'Mer daar van opgegeven. Het be-

Hoof D- vat maar de volgende Soorten.

1.
(i) Tolzwam tnet het Hoedje neergehoogen

^

mJT"'' aangegroeid. Kwabbig , %an vtrfchilkndt

Myïeng.. figuur.

Aan de Boomcn in 't Bofch te Meersber-

gen , in 't Sticht van Utrecht, vindt men deeze

Kamppinoelje, volgens den Heer de Gorter.

Aan rottige Eoomen kwam dezelve te üpfal

,

inS\v'ecden,voor: na veel Regen, in Mey cn

Juny , op de Heijen en Landen in 't BranJen-

burgfe ; in Switzerland in de Herfst op Eofch-

ach{ige plaatfen: in Toskanen , inde Maand

Kovcrabcr, na langduurig Regenweer, in de

Bosfchen overal: in Noorwegen is zy ook ge-

nieën. Het is ccn zeer vcrr.nderlyk Gewasj,

rcet ccn dikken Steel, die gcfieufd en geplooid

is, en het Hoofdje als uit veele gekruide Snip-

pers beflaande, en fomtyds puntig getopt als

eens Bisfchops Myter of Prieften Muts by

dc

(x-) Eetvttla Püco den«o adiiato , Lobato difformi.

Syft. Nat. leg. XIII. Gen. 1214. Sp. i. Gort. Bei^-

li. p. 328. Elvda, /7. Suec. ii«3, 1365- Fungoides Fuu-

tifcruie crisi-um iaciniatum &c. Mich, €ev. 104. T. 86.

f, 7. fungus AiUnrr.n, velut apex Fhmiinis. Ment**

Pug. ï. 6 Boletvis Capitu'io ixplanato laciniato. Halj.

Jirv. wcboat. ni. p. 133. Glkd. y. 36. Sch*ffkr. T.

«54 ^ 155- ié2. Oed. Luh, T. u6. Gt NN. AWf. N. 47?'
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dc oude Fïeidenen. Dit fchynt Me nt ze-

li us te bedoelen, dewy! hy Pliniüs aan-'

haalt, die een witten Paddeftoel daar me-
de vergelvK'c Het zweemt insgelyks''

naar de Meelknopjes der Bloemen ; gelyk

door anderen is aangeduid (f). Ook noemt
het Gleditsch een Morilj'e - achtige

Kampernoelje , welker ncderwaards getoo-

„ gen en kruisplooijig gefnipperd Hoofdje

j, een Hoedje voorfteït , op een hollen,

„ geftrecpten en gcribden Steel." Van
boven , zegt hy , is het Hoofdje natuurlyk

zwartachtig bruin , Tan onderen wit; ook wel

eens geelachtig van boven , enz. Men kan

de menigvuldige veranderingen van deeze

Kampernoe'je , by Sc heffer, die zc Fa/,

tenfchwamm , dat is Kreuk- oF Plooy -Zwam
noemt, befchouwen. Gemeenlyk wordt zy

,

in de Noordelyke Landen , onechte of Steen-

Blonlje geheten, en, in Duitfchland, in

Zomer Saizocn gebruikt ; maar in de Herfit is

zy taay en niet eetbaar.

(23 Tolzwam met een Kogekond effen Hoedje',

by troppen vergaard,
f.

Dit dnder-

Mox candidi, ve

pediculis. Hiji. Nat. Lib

rt) Apex Staminis. Sp. Plant. Goi

(2) Helvtlla Füeo globofo «quali <

Ss 5
n. D»«u XIY. SiTO.
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X. .• Die is dc naafle bepaaling, welke ik geevcri

^Tff^ kan van cic zonderlinge Zwam, in /');§'. 3, op
llooïp- Plaat CV. afgebeeld. Dezelve hecfc een

*3hi-Lui.'
S'^t)! Okciigc Kleur en ccne zagte zelf-

Ihir. ji.rhtid. Men lieeftzc op het oude IJout,

dat nicc oen. Salpeter- en i^wavelig Water

üoordrojigen was, in de ZilvermyBen vanDo-

rothca te Clausithali op den ilaarts, honderd-

twiniig Vadciv.Gii diep, gevonden. Veel fchyut

dezelve naar die , weike Doclor Scopoli in

dc JU'Ji;:/io::; de Padua Stollen waargenomcu

heeft , te g'i.'yken (*>

111. (3) Tolzvvam , die ougefiejid is,

Hf reiU

'i'ynboo- Lapiland jgtoeit deeze aan de Pyn- en Den-
mt-". nehoomen ».i3^af zy. ovrrblyft en (land houdt

,

ofrchoon dczelvtn kvvynen en beginnen te

ïïci vc n. G L w i) I r s c h 1 preekt van een dcr-

gelykc met een platachtigfamcngcplooid Hoed-

je , doch dezelve hadtook een Steel. Zodanig

eene was in de Pynboom - Bosfchen van de

Mark, op vogtige Mosachtigc plaatfen, en in

't Land omftreeks Jena, hem dikwils voorge-

komen , II A L L E i< Ichynt die als eepe Ver-

fchei-

(•) Agi>ncns Cür.!!oides ve! Cla^:;t..s. F^uut. f:éterr.

IV.ig. 1772. r 139.Tnb.35, 36

nir-calus. Fl. Layp. N. 517. Ft. Snee. 10^4. An Bole-

iuR J'etiolo ruiofó, Tileolo" planiari. Haix. Hilu. 53»

Gleo. r, 38*
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(iccze Knuk-

cn by ScHiEF-

) Tolzwam , die het Hoedje met cr?gelyke IV-

Kwahbéti hetji ^ die niet gefooien Zj», Juu

! sianJ is zodanig ecne kleine door den

K O üNI <; waargen oraeo en bovendien

- :ic,die ui'.ermaaLc klein wa?, van Kleur

)pergroeD.

acn Gen inrnsam Vczizn , wdkc (...'tv.^

n rclndu[>'<en Paddeaoel gcbruikr v..s

.
i wyl deGedake Klokvc^rmig cn ooge-

I. in navü).': r ^ ^ i rScHiEF-

door i't: vindt

dcvoigendj :

CO

XIV. Stü«.



65ft Beschryvino vah

(i) Bpkcrfwnm , die Klokvormig is , Vm-
FDejt. draageads.

In de Bosfchen, op Takkenen ardere fluk-

phiza Houf!!, die op den Grond iegf^en, alsook

''.;vm7. in de Tuinen aan oude Brocybakk^^n en elders,

S?*^'vir,dt mendeeze, die dikwils geheele plekken

Cronds op Bedden met Run en in de Paden

beflaat : zodat Ruppiijs dezelve een al-

lergemeenst Paddefloelachtig Gcwa^je roemt.

Tn Noorwegen , daar men het in de Herfst op

de Landen , dikwils op rottende Koornhalmen,

aantreft , wordt uit de menigte des Zaads ,

welke het geeft, de vrugtbaarhcid van 't aan-

gaande Jaar, by fommig Landvolk, voorfpeld.

Zy komen eerst a\É Peerachrige Knobbeltjes,

kleirer dan Erwten , te voorfchyn ,die, na een

D€g of anderhalf verloops, open barflen, en

dan

(O P'^iza Campanulata L»ntifera. Sijft. iWr/. reg.

XlIL Ge». 1215. Sp I. Gort. Belg. H. p. 323. Pez.

Cal. campanula to i/or/. C/i_ff. 479. R Lugcfl; 518. Fez.

Caliciformis Lcntifera laevis. Dill. Gis/. 195. F/ Suec.

MiCH. Gen. sta. T. lOs. f. i- Fungoide«. Tournf. Vaill.

T II. f. 6, 7. Plok. Phyt, 1P4. f. 9. Fungus Calici-

formis Seminiferus. Mentz. Pitg. T. 6. Glid, p. 137*

Cyathoides cinereum fubhirfutnm. Hall. Belv. 1%. Cya-

thus. HALt* Hetv. incJwit. 111. p. 127. Oed. Dan. T.

105. GuNN. Norv. N. 515' A Pf'ziza Cal. Camp. inter-

Dai.ib. Par. 387.
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dan z!g als ICeikjes of Bekertjes vertoo-
^p^^^j^^

neii , bevattende een Liiisvormig Zaad. De ^ïn!*"

Kleur is van buiten zwartachtig glad, van^J^'i^^"'

binnen Afchgraauw. Eene Verlcheideaheid,

die vao binnen geftreept, vao buiten Schubbig

is, heeft men ia Vrankryk en elders waarge-

nomen.

(2) Bekerzwam , die Tolachtig geknot is, met i\,

eene geftippelde Flakte, pZaltl

Deeze, die de Oppervlakte wit heeft, metPe^e.

zwarte Stippen, komt in de Herfst op hoop-

jes oude Paarden- ofKoeijen • Mest in de VVeid-

landca , by ons , doch niet veel , voor , zo

de Heer dk Go iter meld . De Heer Gle-
DiTscH merkt aan , dat men ze op gedroog»

de Koeijen -Stront, in 't Voorjaar en de Herfst,

overvloedig door het Brandenburgfe aantreft:

ja de Kxercitieplaats buiten de Halfe Poort te

Berlyn is 'er , onder anderen , vol vaa. De
Stippen der Oppervlakte vertoonen zig , door

't Mikroskoop , als kleine Gaatjes, die het

rype Zaad , dat zwart is, zo fyn als Stof uit-

werpen. Zy heeft een zeer kort Steeltje.
^

(3)Bc-

Ca^ P«/2« turbinata truncata^ disco punaato. GoaT.

B^g. ut<. Ft. S'uec H. Cujf. R. Ligdb. Oed. Da». T.

2%^. Musc. minimus Lignofus Discj punaaio. Bocc.

^/«MI. p. 25 T. 1C37. Oed. Dan. a83. Elvela Uir'üi-

nata patula &c. Gled. p. ^.j. Sphacria nivea pUna l'u-

notii ni^iicant.llALL. p. 131.



654 B E s c n «. Y V I N G van

X. (3) Eekerzvvam , die TrccJaerachttg is ^ van
ATDEEt. ^^^^^ gaapend, uitgehoekt ^ gejiippeld,

Hooió-
STUK. In Vrankryk niet alleen , muar ook in Duitfch-

^lliza land, in Switzerland , ja in Noorwegen zelfs,

Cornuco- j^q^^j. dcczc , hocvvel Zeldzaam ^ voor. Zy

Hoorn- groeit tropswyze, en maakt als een Tros v:in

ftcluige. gfoote Trechterachcige Bloemen , gelyk die

der Bignonia , by voorbeeld, uit; welke door-

gaans wat krom fcaan , zo dat zy elk op z\g

zelve naar een Overvloeds- Hoorn gelyken ,

waar van de bynaam. Iii de Bosfchen der

hooge Gebergten van het Thuringer Woud

,

is zy niet ongeineen. Zy verfchilt, doordien

de rand fomtyds nni8;ekrukl is, Ibmtyds als af-

^elheeden , fomtyds in Slippen vcrdeeid , a!s

dió van veele Trechterachtige Bloemen. De
Kleur is van buiten doorj-i -ns bruirii^ec! , v--;

binnen donkerrooi or z-.rt.ic . i^^
, .^elyA

VAiLLANxd'c cok vau buice-' opmcrkLe(*^ ,

die ze in 't Ijöirc.ia,^'ie der Parken van Ver-

faillcs en Marly, omtrent het midden van Au-

gustus, van twee tot vier Duimec hoog voedt.

^ Hier

(i^ Piiziza ïnfundibn;ifora.i:i , Disco patente finnato,

punclato. Elve:a liifiiad ju.uurmis &c. Uuetï. Ddib.

tits. Fungoides nigritaus niaius
, CorniicopI* farina.

Vaill, 2ar, T. 13. f. 3. Püziza Meir.branacea Tu-

bae fimilis. Hall. Helu. inchoat. III. p. 128. Eivda \ C'

tiol. Corpore exenv.ito , Infundibuiiformis. Gled. p. 41.

Gunt». Norv. N. 743. Schh^.ff. T. 1Ó5, 166.

("O ürun d'abotd, puis aprés iioir cendfé eii dehor?.

f - SI'
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Hier zal did fraaije Ceylonfche behooren , wel- ^-

ke de Edele Heer Chr. l\ Mei jeu, keu- Tir**

rig Verzamelaar van iiitgezOi;ie Naturalien
,
^1,,^"''°''

onlangs uit Oo^tindie, onder vcrfcheide ande- a-v'on-

re Zwainmen ontvangen , en my eer Afbeel-^^^^^J;"

ding gunfcig medegedeeld heeft : zie Eg, 4, /V^, 4»'

op Plaat CV. Want, Ichoon dezelve geens-

zins Vliezig is, maar eene vaste zelfftandigheid

heeft, toont de Geftalte genoegzaam , dat zy

hier t'huis te brengen zy en als een niiddelllag

uitmaake tusfchen deeze en de volgeöde, die

beiden geftecld zyn in dit Gcflagt. Dat zy

tropswyze groeijen blykt aan den Voet ; de

Geflake uit de Afbeelding , zo we! als (!c dikte

van den Rsnd , die ftomp is en rond, ceniger-

maate uitgchoekt oFnIs 'ng-fncc-c-n. Pe hoog-

te is onurent vier Ryniandfchc C'Lii;nLii boven

het Voetftuk, dat voor Wortel fchynt te Ver-

ftrekken. Zy heeft den Steel of Srani , toe

omtrent een Duim beneden den Rand, zeer

glad zwjiLacl^tig bruin , eve;i .Is of zy gc-

veniist ware , en zodanig is ouk de binnen-

holte , meer dan een Duim die p , voor ce i

groot gt'deeltc. In 't overige hee't de ge-

heele 'lop eene geelachtig wifte KIcu'- en is

van onderen vol uiterniaarc kle'ne, raaii'.\ ly'cs

met het bloote Oog zigrbaare C^-^'y^, welke

haar veeleer tot de BolePi zouden betrekken,

indien niet de Trechter- of Trompetachtige

Geftalte Iiaar hier t'huis brngr.

(4) Be-
II. Dmi.. XIV. Siu»



6j6 Beschuyvinc; van

AikeÉl. ^"^^ Bekerzwara, c/is Kroesachtig is, vanbuï^

^
Ui. ten gehoekt met Takkige Afleren.

""jy^ Des Winters nam M i

c

h e l I us decze op

^«jïö hoopen Paardemcst en op diar mede gemeste

lum. Landen, in Toskanen waar. Zy is van zeer

jjy^-g^""veranderlyke figuur wordende van hem by

een Smeltkroes , van anderen by een Mortier

of Pot vergeleeken. G l e .0 1 t s c 11 vondtze

fomtyds rond , fbmtyds driekantig hol , op

een klein Voetje, van buicen aartig begroeid

met Takkige Ribben , hard en bruin van Kleur.

Zy kwam hem , na den Regen , in Mey en

Juny, in Mosfige Bosfchagiën en op Veldeii

in het Brandenburgfe, ja fomtyds ook in Ho-
ven, Boom- en Wyngaarden, voor. In grco-

te Bosfchen van Meisfen vondt hy ze op de
Wortels van Eoomen- Soir.tyds hadc zy de

figuur van een Schulp of vvus op andere ma-

nieren wanllaltig, gelyk men in de Piaaten van

ScH^FFER kan befchonwcn.

(5^ Bekerzwam, dit Kroesachtig is, meteen
Cyatiwi- fiompen opgeregten Rand.

acbtige.

C4) Peziza Cyathifoimis , extus angulata Venis Ramo-

fis. Gort. Belg. II. p. 329. fungoides fuscuni Acetabuli-

forme. Vaill. Par. 57. T. 13. f. i. Fungoides inaxunum

Vafis fuforii formS, Mich. Gen. 206. T- 86- f. i. Peziza

brafteata fordide lutea fubvillofa. Hall. Helv. inchaat.

Ui. i>. 129, Elvela Corpore hemisphserico. Gi.»o p. 43*

ScH^tFEK. T. 150, 155, 15Ó.

Cs) Fetiza Cyatliilünnis , nurgtne erefto obu.fb. R
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VllT.

(6) Bekerzwam , rJie Klooiachiig Klokvormlg X.

is , met een gekartelden rand. \ . \

(7) Bekerzwam, dievlakis, inat mi verheven ^'^^^

Uaairigen rand.

Bekerzwam, dïeToJachtïg Is .Slakvormig.

VII.
De verfchillende figuur, in dc bepaalingen SmteUa-

ea door de bynaamen aangeweezen , onder- Schud-

fcheidt deeze Soorten , akemaal kleine Padde- f

ftoelcjes zynde , waar van lommigcn op den c

Grond , anderen aan Boomea , op Hout of

Muuren, in donkere vogtige plaatfen , voort-

komen. De Schildachcigf , l iie meer naar

een klein Kommetje RclN'kt, vindt men by ons

menigvuldig in dj Wc;.:!^:.^:^ i , op lioopjes

Sutc. I2I0, 1274. Pezb-i liitPi pa

Raj. JiusU 111. 1'. 479- T. 24. f 4-

Cü) Peziz.z Cubofo-Campunulata

Fl. Suec. II. N, i-::3. Fungoides C

ferens. Vaill. P. r. 57. T. n- f.i,

(7) ƒ'.^/^^p!ann,mHrgme convex(

II. p. 329. Fl. S:.e:. 11. N. 12-2.

marginibus Püofis. Raj. v^^-'^^. )!1

F«ngOKi€s, q^i Fungus minimus Sa

II. Dbïl. XIV. Stoi



lÖjS CESCnRYviNG VAN

X. oude Koemest, by nat Weer. Deeze is frany

ijk" Oranjekleurig. Somtyds komt zy ook byna
Hooï'd- geheel wie voor , als Schildjes of kleine Pen-

Beker- ningjcs , bcflaandc groote plekken op Boom-
zwam. ftammen ,

rottig IIpuc , Kruiden, Mosfcn ,

ja zilfs op een vogtigen Kley- Grond. Door

Ouderdom wordt zy bruin en zwart of Roest-

kleurig. De liiatfte , die een Slakvormige fi-

guur heeft, is van binnen rosachtig, van bui-

ten wit en als met Meel bepoeijerd.

IX. i^) Eekerzwani , die holrond rlmpeJig Is en

Ooruchtïg*

Aan de Stammen van oude Vh"er- en andere

Boomen , komen in de Voortyd dlkwils dc

Zwammen voor , die men gemeenlyk Judas-

Oorm noemt, Ik haJ dee7:e bcvoorens met

D I L L E 1 u s voor een Lichen gehouden ,

„ zege Li NN^us, doch door, 'c gezag van

„ Gleditsch ben ik thans gedwongen haar

„ tot de Boomzwammen tc betrekken." Zy
heeft eene minder Oorachcige gedaante dan

de



de naastvoorgaande Soort, zo Ha ller aan-

merkt, 't Is eene half ovaale Klomp, die aan

de eene kant eene infnyding heeft, van wel-

ke plooijen aHoopen, gelyk in eens Menfchen
Oor, met Slangswyze draaijen van Bladerach-

tige verheffingen over de geheelc holle Vlak-

te, die donker van Kleur is en glad, doch d.e

buitenzyde uit den Afchgraauwcn groenach-

tig. Gedroogd zynde, is deeze Kampernoelje

hard, maar krygt door in Water te wecken

zyne Lymerige taaiheid weder.

In de Apotheeken zyn de Judas -Ooren

bekend , doch weinig in gebruik. Het Af-

trekzei of Afkookzel , in Water , Azyn of

Melk , wordt om te gorgelen in Keelziekten ,

als ook in de Spruuv/ der Kinderen , zeer

geroemd , en de Zwam z-ll" tegen Ontftee-

kingen der Oogen ; mids , in Water en Azyn

geweekt, daar op gelegd wordende. Inwen-

dig houden fomniigen ze voor Laxeerende,

anderen voor Samentrekkende : ja eenigen

zelfs achten derzelver gebruik gevaarlyk: des

het mooglyk beter zy ,
zig daar van te ont-

houden.

(lo) Bekerzwam, d'.e phiachtig is en OorarJi^

iig, rol Gaatjes, met etn hreeden Zoom, j
(

Dee-^

(lo^ Teziza explanata Atiriformis foraminulora , Lim-

bo lato cincla. Mihu
^ ^ ^

ïk Dwt. XIV. SïUK.



t56o Beschryvinc van

X. Deeze zeer zonderlinge , niet minder fraaï-

^]\^^ Je Zwam , waar van ik de Afbeelding in Fig*

^HooïD-
5» op Plaat CV, mededeel, heefc gedag-

Beiier- Heer Meijer verrdieide tixemplaaren
;itrn!u.

^ ondcr de gemelde Ceüonfche Zwammen

,

door zyn Ed. onlangs ontvangen. Dit is wel

Let volkomenfte , de anderen zyn kleiner

,

waarfchynlyk jonger en niet zodanig gezoomd.

Zyn Ed. heefc ook een Takje , waar aan eenige

zeer kleine zitten , uit weiken de natuurlyke

plnatzing en bovendien ook zeker bWkt , dat

de Gaatjes , waar de eene Oppervlakte uit

bcftaat, niet beneden zitten, als wanneer dee-

ze Zwam tot de Bokü ^an Linnteus be-

hooren zou kunnen , naar fommigen van wel-

ken, inzonderheid naar de Kleurwisfelende

,

wegens de andere Oppervlakte, die ook zeer

aaitig gezooiiui en bovendien gebiüdecrd i?; ,

(half paarfchachcig bruin , m:i[- *t midden ,

half gcelichtig naar den rand zy anders

veel gelyken zou. De Geflilte is ook taame-

lyk Oorachtig, en zodanig heeft zyn Ed. 'er

anderen die fraay rood zyn van onderen. De
bovcnfte Zeefachtige Oppervlakte ziet uit

den rosfen geelachtig ongelyk.

Geban- Die op Ysland door den Ffcer Koenig
deetae. gevondene , welke onder d jn naam van Zo/ra/is

is le boek gelleld door Zorga; een uitge-

breid Vliezig Hoedje hebbende , dat Vezelig

was geflrecpten mat Handen getekend; heefc

de
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de Heer G

u

n ne r ü s bygebragt onder den

bynaam van Geftraalde f*).

C L A V A R I ji. Knodszwam. *

De Paddefloclen die glad of efien en lang-

werpig zyn, hebbende een KnoJsacIitige ("ïe-

ftake, maaken dit Geflagc uic, tot welke

ook anderen, die Takkigzyn, betrokken wor-

den, als volgt.

(1) Knodszvvain, dk Knodio.'^'.:'?'^ : . /

eenvoudig.

(2) Knoiszwarn , die /:

(3) Knods-

(*) Pezïza radiari. Gl^jn. T:. N. 1030. Po-

ziza Zonabs. /V.r. p. 2^A- ^V,;.v..Fusc. VUT.

(i) C/^7yjrw Clavjeformis fimplcsnma. ifffc Aaf.

Veg. XIII. Gen. 1216. Sp. i- /'7. Su-c. 1104. 1266. i/.

C//^. R. Luodb. Clav.ria a!b i Pift..li forn.a- VArLL.

T. f. 5» CUiv. major h.tea. MicH- 6cm 208. 1- 87.

^'cl^'aav..ria Cava..
^^^^^ cit;

n. DsEt. XIV. Sktk.



dcel.ly fameugedrukt , ,

srtx. Dcfze , in de Bo^fchcn \y>

aJvar-.u^ vogtig en belommerd is, iiicr en .i nr vo

Ojji/^Aj- komende, verfchiÜen eenigjrmaate in Gslial-

"'Rilise. te , doch meest in Kleur, 'c Zyn kleine Ge-

wasjes , naauwlyks m-c- 'V n ( ; r.f tï\ce Üai-

men hoog en allers f chtig;

doch de ccrfcc Sorr :'t; den

geelen ziet , hccfc :. ccn

Stampertje; terwyl u 'v.

Vleurig rood is , iriur een iv

Uu.icn of naar ccn zogcnaair.

^clykt. De derde wordt hv ,

vergeiceken. Dceze laatiie ïs 7\\ : t <.:a ccn:-

gcrmn:irc r:-; r ofniuw van Üprcrvlakte. Nog

andere;] , op,.-^.vt'n. IX- i S c ; -iiniiEL

heefc de drie Soorten, elk in 't byzonder, zeer

fraay in Plaac vertoond en omftandig befchree»

ven. Glüditsch brengtzc allen , als Ver-

fcheidenheden , tot ééce Soort.

(4) Knodszwam, dis Takkig, Houtig is en

-^vart. (5)

(3L) Qlcvaria CJavata integprrima corarresfa obtafju

GüBTT. Dalih. ur-?. Clav. Oi hioslosfnides nigra. Vaili.

Tar. 39. T. r. f. 3. Hall. :tts. p. 126. ScHMiEa Icon,

T. 25.

C4; Clavarm Ramofa Lignea nigra. Gort. ^ï*^. li*

y. 329. Dalib. Far, 387. Agaricus Digitatas niger, Toursf.



(5) Knodszwam, dis Hoorenachtig getakt is , ^tof^l

Jamengedrukt. ^uuj^

(6) Knodszwam, nsei de Takken digi gedropt, ""^

zeer Takkig , ongelyk, ,
ciauarm

(7) Knodszwam, met de Takken digi ^^/ro// j houtige.

zeer Takkig , getojii , flomji ,
^cu-/.

arailoi-

(8) Knodizwam , wf/ de Takken gffpitst Tak Koraal-

kig, ongclyk ,
j'^/^ Kleur.

"^^^ni.

als Verfcheidenheden tot óéne Soort t'huis,

welke hy noemt, Knodszwam met een veel- J»/

deelig Lighaam, dat ongelyk en zeer Takkig ^^^^^

is, in dunne topjes uitlocpcnde. Tocr n e- t>ge.

FORT

Cs) Clavaria RumoH^ - Cornuta compresfa. Gort. Belg.

n. i>. 330 Fl. Sue.-. (i_ AgaritusiRan.ofns Coriui it.nsi-

^;/fr. Dac. i'jA R. Lu..

uidioat. Ui. p. 124-

II. Dusfc. XIV.
It4
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X. FORT badt 'er een Geflapt van gemaakt, on-

''^[['j"^' der den nnam van Coralhhks ^ als zweemend^
Hoofd- naar de KoraalgewasCen , die in Zee grocijen.

^

Kmds- zelfflandigheid is, volgens H a llrr, die

zwam, 'er wel agt Soorten van heeft , a's Knarsfmcer.

Sterbeek zegt, dac menze in DuiLfchland

noemt Ziegenhart of Geisshart ^d?it is. Geiten-

baard , in 't Lalyn Barha Caprina. Anderen

noemden ze ook Hand- of Vinger - Kamgier'

meljss, wegens de Geftalte. ï^y hadtze in Bra-

bant tot vier Duimen hoojf en grooccr gevon-

den. Zy. komen in Bosfchen voor; doch de

Ondcrhoutige in Kelders en op andere donkere

piaatfen , aan rottig Hout. De drie eerfl^n

zyn in onze Pïovinciën, en de derde op VVeid-

landen in Vrieslaud, door Meesk, waargeno-

men; de twee laatften, die kleiner vallen , in

E^gcLinJ, cils c:.):c in Swoccai , VA,{ö^cn 'c

Mos. De Kleur van cerii^;cn is wit, van an-

deren roodachtig Vleefchklcur, paarfchachtig

of Violet, ook Vuurkleurig of hoog geel, en

zwart, naar het verfchil der Soorten. Van

binnen hebben zy eenige Vezelen: men vindt

'er gem blyk van Zaad inj dan een Poeijer ,

door de Opperhuid verfprcid. De KoraaJacIt'

iige behoort tot de kwaade Paddefloelen niet,

zo Ster BEI? K aanmerkt, die zegt, dat men-

ze in Duitfchland zeef klein kapt en Balletjes

daar van maakt , even als de Fricadellen van

gehakt Vledch. Hy hadt verfcheide Perfoonen

ge.



refproken , die bekenden , dat zy dezrivcn

akiaar dus menigmaal gegeten hadden. Men
te!:ze 'er onder de belle Kampcrnreljes, zo^

H A LLE R aantekent.

Lycoperdon. Stuifzwam.

De overvloed vaneen zeer fyn Stof/cwelli:

uit deeze Gewasfcn , wanneer zy ryp zya,

duor drukking of van zelve met een geblaas

uiLfpuic, heeft 'er den zonderlingen Grick-

fchen naam, welke IFoJfsveest betekent, aan

doen geeven. Betaamelyker geeft men 'er

dien van Stuijzivam, om de zelfde reden , aan.

Zy hebben , in "t algemeen , eene rondachti-

^.e figuur , cn bcfLaan meestendeels uit zekere

Rokken, die eene Holte bcfluiren, waar in

eerst een week of harder Vleefch huisvest

,

het -welke vervolgens in Celletjes van één

fcheidt , die het gedagtc Stof, t welk men

denkt het Zaad te zyn , bevatten. In fom-

migen, evenwel, ook tot dit Gellagt betrok-

ken, vindt men 't zelve niet, in anderen worde

hjt niet uitgeworpen, gelyk in de twee eerfte

Soorten, die

L Vast van zelfflandigheid zyn , onder-

aardfch, zonder W ortel.

rO Stuifzwam, die Klc^trond is, vast van

1

(^i) LtjcoperdoH globofum, folidam , muricatnm , Ra-

Tt 5
^^"^

li. D«KL. XIV. Stok.
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^. zcJiVavdipJïeid , pedoornd , ^5"^^ ^^r;^/

III. hebbende»

HOOÏD-

Dic Aardvrugten, welken men in 'cLatyn Tu*

Kcimt Leray in 'c Franlch Trufes^ in 'c Hoogduitfch Truf-

fels, in 'c Icaiiaanfch Tariuffl^ in't Hollandfch T^r-

tiiffeh of ook Jardbutlen noemt, maaken hier de

eerde Soort. Men vindtze niet alleen in Italië,

maar ook in Vranki7k en veiTcheide deelen van

Duitfcbland , doch aanmerkelyk verfchillende.

MicHEL I üs merkt aan, dat dezelvzn rond-

achtig zyn , meteen on gelyken Bast, die als

bezet is met een menigte punten van Diaman-

ten, en dus zeer ruuw ; de zelfftandigheid,

van binnen, Eeltig , en
,
gelyk de Pit van eene

Moskaatnöot , door veele Sireëpjes of Spleet-

jes verdeeld en gevuld met roode Celletjes of

Zakjes, ieder twee, drie of vier, rondachtige

Zaadjes ht. vottendc. Van de zodanigen wer-

den in Toskanen, 's Winters, in het Geberg-

te, gegraven, met een fmaalcelyk welriekend

Vleefch ; des Zomers in Bofchachtige plaatfen

en
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en Boomgaarden , omRreeks Florence ; van x.

binnen bleeker, mee minder Smaak en Reuk:

des hy zc in VViiucr- en Zomer- l'ruffcis on- Moofn.

derfcheidt. ^-.^*,..

Van deezen asrt komen die Aardvrugten , in

de Zuidelyke deelen van Vrankryk, ook over-

vloedig voor. De Provengaülen noemenze

Rahasfos. Doorgaans groeijen zy in magere

Gronden, daar men naauwlyks ecnige Plan-

ten ziet , dan Lavendel of Wilde Thym en

dergelyken. Het Landvolk wecrze op te

fpooren , door middel van een Zeug, welke

zy op dergelyke pi^atfen brengen , en , wan-

neer dezelve het Gat diep genoeg gegraven

heeft, om aan den TrufFd te komen , zo trekt

de Hoeder h:ur by den Pon: n:ct hcL Touw cc

rug; dan ligt zy den Kop op, üIs wai.i^ccr

hy haar eenige Gerst aanbiedt , en , terwy! zy

die opvreet , haalt hy den Truffel uit deCrond.

Dit Werk worde meest door Vrouwvolk ver-

rigt, die met dit Truffelzoeken den Kost win-

nen. Men kanze, in de Zomer, fomtyds ook

vinden, door in de Zonnefchyn te letten op

plaatfen daar vergaaringen van Vliegen tot

eenige hoogte boven den Grond zig verhef-

fen; maar dan is deeze Aardvrugt doorgaans

bedorven of Wormgatig, en in *t algemeen

hebben de Zomer - TrufTels weinig Smaak of

Keuk (*). Iii

e) GAaiDEL. m/t. des Plmt. d'Jixeu Prcvnce. p.474

II. Dast. XIV. Stok.
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In Piemout daar de Tartuffels mooglyk wel

/.FnEEL. liet ovcrvioedigfte in geheel Europa groeijen.

Hoofd- gebruikt men Honden omze op tc Inuffelen

,

"^l'^^'^^j^.j i:n veel.-* Enercn zyn 'er, die dnar uit alleen

len'.-' Ge-hun hed^.^in hebben. Men vindtze 'er zwart,

wit cn roüd gercarmerd, fomtyds wel twaalf

of veertien Ponden zwaar (*}. Jn 't Park van

Villarcneufe , by de Abtdy van St. Denis in

Vrankryk , waren 'er, voorheen, zo veel te

vinden, dac hetzelve, ten dien einde, in 'c

iaar 1674 , door 's Konings Prokureur Gene-

raal, licLir van Viilateneufc , aan een Fruic-

kcopcr le Parys verpagt werdc voor zes Jaa-

Tcn ,
tegen tweehonderdvyftig Livres in 't

Jaar cn tien Pond TruiFels aan, den Heer daar

liic te leveren, in ieder SaizoenCf). H a llrk
ir.erkt nan , dnr zy in de Bosfchen, op lom-

jnijc pl::a^lc ri M^n Suiizerland, ook gcvonJca

vrorden, nic de Ihn eerst wit dan zwart heb-

ben en van buiten ruuw zyn ; doch mooglyk

zo ruuw niet, als Michelius dezelven ver-

toont. Die welken ToURNEFORT, zeker,

lyk naar 't Leven, in Plaat gebragt heeft, zyn

ook zo fcherppuntig niet bekleed. En, aan

i'em. projn: Toni. 1. p. XCIV-
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degenen, wellce men by LoBELen Dodo-^

K.-Eijs afgebeeld vindt , vertoonen zig in 'c

geheel geen Puntjes. Zy worden 'er maar ge-^

Boemd, ronde Balachtige Kmbheh en by de

Aardappelen vergeleeken. Men zouze, vol-^

gens die figuuren , eigener KmhheU'ge Aard-

huilen mogen heeten. Door de gedagcc Snuf-

felhonden , uit Italië , zyn verfcheidene van

dien aart in Duitfchland, zelfs in het liranden-

burgfe ontdekt : doch die komen meest voor

in digte Hakbosfchen , vet van Grond ; zy

hebben naauwlyks de grootte van een Kaats-

bal en dikwils maar van een Cckernoot, en

zyn zeer hard van Vleefch. Dus fchynen zy

Lader te komen aan de gladden, naar Testikels

•gelykcnde, van Mentzel , die door foin-

migen met de voorgaande verward, door an-

deren volftrekt daar van onderfcheiden wor-

den (*> -Zie hier wat 'er gedagte Autheur

van zc-gp.

(••) Dit ï.^atac doet Gleditsch , die .-e tü', C7n by-

zondere Soort brengt en valfche Hirfch-Brunst , doch

ook Swevit- Trufffxxo^mi, fchrvvcn.le 'er osn Ver^iüi-

t-en Ketik aan toe. p. i.-ió.' manr de Heer «e, Gor-

•ter botn-kr.e tot de Tartuffeh en merkt aan, d.t

menze in 'c Graaffchar Zutphen vindt. Sterbi- ek beeldt

Aar.lbnilen , rlie goed om te eeten zyn, zeer ver-

Ichillende af, hebbende zyne Figuuren zeker:yk van an-

deren ontleend. PJ. 35.^ny regt^d:.a, v.n, dat r-y eet-

II. Debi-, X!V. Stck,
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Afdeel. " Augufius cn 't begin van September
III. „ vondikdeeze, by B'urftenwaid ca elders in

stvK^^ j» Brandcnburgfe , onder de Zandige Gtas-

sn:rf. „ ZoodcD. Het was, by gelegenheid, uac

ecLige Zwynen den Grond dien ik pasfeer-

3, de omgewroet, en nog eenigen van deeze

3, Aardbuilen overgelaten hadden. Ik vondze,

„ in grootte, figuur en kleur , volmaakt naar

„ Menfchen Ballen gelykende. Doorgefnee-

den, hadden zy een bruinachtig groen Merg,

„ gelyk de frlsfche Boviften. Buiten twyfel

5, zullen de andere Truffels , in Italië , die

3, men daar voor zulk een Lekkerny houdt

,

van buiten zwart , van binnen wit gennr-

„ merd zynde, ook zo toevallig ontdekt zyn.

„ Hier te Lande zoekt men 'er weinig naar cn

5, de mceften worden van de Wilde Varkens,

„ in de Bosfchen , of ook van anderen , die

„ men door 'c Land dryft , vernield cn op-

,i gevreten."

Het

oueficn, Joch fommigen ook gla* en langjverpig rond

als een Ey, van binnen met een geel witachtig Merg^

als Knollen of RaajJÊa: grocijende doorgaans verfcliei-

dene by elkander Maar dee^e ftrydigheid wordt opge-

lost door gedagten Franlchen Heer, die zegt, dat zy iu

de jongheid, ea wel in d« Zomer, wit , en glad , ver-

volgens , in grootte toeneemende , in de Herfst cn \Via-

Men heeftze in Engeland ook gevoudeu. die puntig ruuw

als de Italiaanilhe cn Franfche , maar veel kleiner \VA-

tm. Lo .Vi aoRP. ^órii/s>", Voi. II. p. 6 ^s- Fig. 157-
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het zyn dan deeze Tcstikelachtige gladde

Aardbuihjes niet , welke men voor de regte -AjotKu

Tartuffels knn houden , waar van ons de ge- Hooro-

droogde Snippers uit Vrankryk of Itaüe toe-*'^^* .„

komen, die men tot Sausfen gebruikt. ,Verfch zt^Üi!'

hebben deeze een meer of minder geilen Reuk,

welke aan de Zwynen en Honden gelegenheid

geeft, om ze door opwroetinge te vinden.

Men eetze in Italië als lekkere Spyzen, dien-

ftig tot opwekkinge der Minnelust. Tot Voed*

zei, echter, zynze weinig beter dan deKam-
pcrnoeljes, in 't algemeen , als hebbende door-

gaans een hard en taay Vleefch. De Ouden
hebben reeds erkend , dat zy mocielyk te ver-

teeren waren, 't Kan zyn, dat haare hoeda-

nigheid naar den Grond en het Saizoen ver-

fchille. Immers, ryp of volvvagfen, zynze zeer

goed van Reuk en Smaak, zegtGEo ff roy,
doch verrotten dan ook ligt in de Grond , of

worden VVormlieekig , als wanneer zy bitter

zyn. In p:a:its van één verrotten Truftel vindt

men , na eenig tyds verloop , een menigte

jongen , niet grootcr dan Erwten in de Voor-

tyd. Dikwijs komen zy by de Wortels van

Kikeboomen voor , doeh men moetze v^n die

harde Houtige Knobbels , welke aan zodanige

Wortels groeijen , wel onderfcheiden. Dan

'er fomtyds een Steentje, of iets anders, in ge-

vonden zy , is raooglyk aan zekere verharding,

gelyk in de Peercn, toe te fchryven.

IL Drsu XIV. Stwk.
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X. (2) Stuifzwani , die Klootrond is , t^awelyk'

vast van z£lfftandigheid , in 't midden

^KooFD- Bleeklraagende , niet gen'orteld.

LyMper- Dit z»yn de zogenaamde Hertszwammen ^ of

IZn!'^'^'Berts- Sponfen ^ van ouds onder de Genees-

j3^J.|f"^-
middelen opgetekend , en Boletus Ceni ge-

noemd. Zy komen in veele deelen van Eu-

ropa, niet alleen in Bohème , Silezie en in

Wermeland , dat tot Sweeden behoort , 20

LiNNiTiüs aantekent (*) ; maar ook in Wal-

liferland , aan de Zuidzyde der Switzerfchc

Kantons, en zelfs in Brabant overvloedig voor.

Of zy niet dikwils voor de Truffels zyn aan-

gezien, zou ik twyfelen. Onze Ridder, im-

mers, zo kundig in de Kruidkunde, heefcze

baavblykelyk verward. Zyn Ed. befchryfc de

TruiTels, aïs roiid^ E^üca , van grootte als

3, ccn PiUim, wit, door verhevene pukkels

„ ruuw , zonder Wortel , in 'c midden mec

„ een bruin Poeijcr , even als de Bovist ge-

,5 vuld,

(-2) Lifooperdon Globofum roliamscnlum Centro Faiiiii-

fero, Radice delVitutum. SijjL Nat. XlU. Idem Uadice

ïnftruftum. Sp. Piant. N. 2. lycoperdaftrum Tuberolum

arhizon fulvum d'C. Mich. Gen. zzo, T. 99. f. 4- l'"''^*

ra Cervina. C B. Fin. 376. JJat. Med. 500. Lob. Ic.

376. Si^haeria fubrotunda &c. Hall. Beh- mchoiL p.

W». Sterb. p. 316. T. 33. R. Gr.KD. V. 153. N. c.

(•) Habitat in Boh.:mia. S;!o2i i , W-rmekvndia. 5;%

F/aut. 11. p. ,053. Nogtiians vinJt mL'n::^ , in i-lor. 6:..v-,

aiet, dan ond«r dau bynaam der Voorgaande.
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jV vuld , doch iri kleine veelheid , nit t gén-

5, pende.** "Dit past in geenen deele op die'

Aardbuilen, welken zyn Ed. Lycup^rdon fo/i-
^]

dum noemi; ; maar grootendeels op de Herts-

zwammen. En zodanigen j zegt hy , dat men*''*

.in Weftet-Bothnie, aan 't DorpSwartIa, op

't Getiergte Kinnekullc in Wescgothland, §a

elders vindt (*):

Ook is het zonderling , dat decze llerts-

zwammen, door Linnjeüs, bevooiens -ge-

feegd werden een Wortel te hebben; nader-

hand denzefven te ontbecren. M i c h h l 1 l s

befchryft ze sis een Goudgeek 'ron^e Kan>

rcrnoelje, naar de Bovist geiykende, meteea'

dikken korrcügen Bast, het Vlcefch mt den

witten paarfch en een zwart tn^melyk c k

Zaad. Baüimnös geeft -'er de^rootte van

een Hazel- Ockernöot aan: afideren ver-

haaien, dat zy van grootte als ecii :KaatsbaI

voortkomen; doc'i dit zyn de gewoone Herts

zwammen niet , welke in de Apthc'<?ken ge-

houden worden , om ze te d:.en in eeiiige

oude VVinkelbereidingen. Men hecfeze aan-

gemerkt als Minnèdrift verwekkende , ea zulks

waarfchynlyk, dewyl men voorgat', dat zy ui:

de Natuur der Herten, door geilheid op den

Grond geftort , gegroeid zouJen zyn ; wrs-

hal-

CO Aldaar, i-ag. a^^o.

II. De«l. XIV. Si'JK.

V



ürpMï.
^^^^'^

' ""^ '
Hirfih'Brunft noemt,

"ll.*" ^och deezc Fabel is al voor twee Eeuwen uit-

«uï"' g^io"^^' Veel zekereris 't, datmenze djk-

Stuif^ vindt pp plaatfen , daar dc Herten den
xtvam. Grond hebben opgewroet , omze te beko«

men. Dit doen ook de Zwynen en Haazen ,

aangelokt door den Reuk of Stank van deeze

Zwam, die, volgens H aller, zo wel bo-

ven als jonder den Grond groeit.

11. Van binnen Poeijerjg
, groeijende bovec

den Grond, en Wortels hebbende.

^
ïir. Cs) Stuifzwam , die rondachtij^ is, hy oj>*

döTio'!" Meurirt^ gaapende.

Bovift. Bekenteen gcmeener dan de voorgaanden,
door geheel Europa , fs dat Gewas , waar aan
men den naam vin mifsreeji of Bovm, in 'c

Franfch Feife d: Loup , in 't La-.yn Crepitus

Lupit van ouU$ heeft toegeëigend» Maar vert

verandcrJykei- is ook lietzelve ia Geftalte en

Grööt-

(3^ l*icn]»rdm fwbrptundum, Ucemto - dehiicens.

Gort. B^lg. n. p. 330. F!. Upp. Sue,. Dalib. P'r-

R, Lu-r.Jh. 'i« Kt S-c, Lycop«rdon Vulgare.. Tovnvf.

- - i. rot. pulvérulentus, Germ. diftu»

i'. 858' Lycüperdon globofum fe#-

iIa.l! 'Zlu. "nuk. li K7'n7 *Lui'i

_^H-<^*. i ... .V.
1,^ .75. Fuiigus orbicularis. Dop.
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Giootte, ZQ dat de beroemde Hoogleeraar de
Gorter daar van.veele Verfcheidenheden in

ons Land optekent, i. De eerlle en gemeen-

üe is de Groote Bovist , geheel Klootrond ,

voorkomende op Zandige Gronden. Deeze ?

Valt dik wils van grootte als eens Menfchen

Hoofd en groo.j^r. 2. De allergrootfte op

lOey- Gronden , inzonderheid aan den voet

van Dyken in de Beemfter en Purmer. Com-

itELYN verhaak, dat hy 'er van gezien hadc,

zo groot al5? een Bi«r-Vats Vierendeel. Den

geleerden Be Rcius te Stokholm, werdtin'c

voorst van September des Jaars 170 2 een zo*

danige Bovist gebragc , die aldaar op een ou-

den Mesthoop, in zes Dagen tyds, gegroeid

was, zynde wac platachtig rond , dwars over

anderhalf Elle en, waterpas gemcLen, vyeitwec

Duim roec^ dan twee Elleo omtreks , wecgen-

de agttien Ponden , Kraamers - üewigt. Dc-

-elve ha Je een Steel van maar drie Vinger-

breedten hoog en twee Vinger^^n dik. Dp

Heer K a k stnkr hadt, in't Leipziger ïloo-

zendal, voor veele Jaaren een nog groocere

gevonden ( * ). Immers , men heefczc ook

gezien van twee Voeten mjddellyn , dat is

zes en een vierde Voeten , dus ongevaar derd-

half Elle oratreks en vyfen twintig Pondep

zwaar (t)» #
Sr • :" >r i:hi, dat is XKW-
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X. Als eenc derde Verfcheidenhcid, 3. tekent

^ mf^ gedagte Hoogleeraar aan , een ongefleelde ,

Hoorn- die klein en glad, rond en wit is, in de Wan-
*y" ^'^^,|j„j.del]aanen by Harderwyk gevonden ; 4. Een

dsi.iicden.KIootronde met een taaije Kaftanjekleurige

East; 5. Ken kleine veelvoudige Klootronde:

0. Een dergelyke Eyronde : 7. Een zwarte

half Klootronde , die naar een Kelk gelykt-

Deeze is , door D oD o n 6 u s , onder den naam

van platronde ofiialfronde afgebeeld , en komt,

volgens CoMMüLYN , voor , in Zandige Moes-

hoven en Weidlanden; 8. Een kleine, die naar

een Krygs- Mortier gelykt: 9. Een ïangwer-

^\ge wedcr/.yds naar binnen uitgerand ; die

bruin v.in Kleur is , met den Voet Klootrond:

IC. Een bleeke gladde Klootronde. 11. Een

r;roote Ke'?e1vormi,j;e met een Hoedje, door-

gaans twee by e'fxander- Allo decze zyn door

den grootf.n Ijokkhaave als inlandfe ge-

merkt, en zy komen , volgens den Heer de

G OR TE R , altemaa! , in Vriesland
, op deKïey

en in de Wouden, in Wefidlanden en Bosfcheu

voor.

Geftalte.
^-'^'^^ wydioopiger te zyn , wil ik geens-

zins treeden in- de befchonwing der Verfchei-

denheden van Boviften , welken door den Heer

'Oled I Tsi; {! in Duitfchland zyn waargeno-

men , byna eens zo veel beioopende ; noch

ook van die, welken de vermaarde Hall er

in de Switzerlchen opmerkte, dezelven hoofd-

zaa-
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zaakelyk in Riiuwe en Gladde onderfcheiden- ^^^^^
de; maar zal alleen deszelfs befcliryving van fn.

dit Gewas, in 't algemeen, aaohaalen. „ Het^lJj^^"^"'

a, is, zegt hy, een Zak, met drie Rekken , stuif-

3) welke men doorgaans van elkander fchei-^'"-^'^-

a, den kan. Onder de Opperhuid zit een witte

„ Eeltige en daar binnen een andere, die het

Merg bekleedt, dat in de jongheid geelach-

„ tig is en digt , vervolgens zig in Plaatjes

j, fcheidt , Celletjes maakende, die een don,-

5, ker groen Poeijer bevatten , hetwelk de

„ Bovift, door een opgebarften Gat in 't bo.

venfte gedeelte , eirdelyk uitwerpt. Dit

„ Poeijer beftaat uit ronde Deeltjes, meteen

„ fpits Staartje. De figuur van het Gewas is

„ fomtyds ronder, fomtyds platter; fomtyds

„ van onderen dunner en Peerachtig ; fomtyds

3, aanmerkelyk gefteeld , fomtyds gantfch

„ ongefteeld. De Bafl: is dikwils geheel glad,

„ dikwils met veelerley Vlakken, Knobbels,

„ Wratten , Puntjes, die tegen de rypwording

afvallen, voorzien. De natuurlyke Kieur

„ is witachtig of Afchgraauw en Loodkleurig;

„ doch ook geel , ja zelfs Oranie met rood ,

en bruinrood.

Het Poeijer van Bovist bruifcht noch met

Loogzout, noch met Zuur, noch maakt de

„ Vioolen - Syroop groen. I^et Aftrekzei
,

„ met heet Water , is bitter. De Ouden ge-

bruikten dat Poeijer tot Blocdlteaiping niet

Vv3 „al-
IL D«iu XIY. Stuk.
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%. alleen, maar leiden zeifs den gebeden Pad-

'*"'Tn^' 5» deftoelop de Wonde; de Duicfcfaers inzon-
};coïi>- derheid: Kkv maakte 'er ook veel gebruik

')<tui/- »» ^*°> l'etze blyven , om van zelf af

^{w: „ te vallen , waarfchouwende, dat men door

„ afrukken misdeed. Ik wil niet ontkennen,

„ dat zy in een ligte Bloed ftorting van dienst

kan zyu; doch in deeze Eeuw is zy geheel

,j in onbruik geraakt,"

De grooté Franfcbe Chirurgyn Mor and
ftelt de Bovist , in dit geval , met de Spons
gelyk , en achtze minder kragtig dan de

Zwam (*), Het zekerfte is, dat men op geen

van beiden , in zwaare Wonden , volftrekt kan

betrouwen. Egter is de kragtigheid van het

Poeijer der Bovist , tot Bloedftemping , niet

lange Jaaren geleeden , door Proefneemingen
op P:. arden, van Monf-', di. la F 05 se in

Vrankryk zigtbaarlyk bevestigd Cj;. De En«
gelfchen perfen de üovist, nog vogtig zynde,

wit, droogenze in de Oven en maaken 'er dus

Tontel van , die aangcfloken en onder een

Byekorf gelegd , de Byen bedwelmd doet

neervallen (-{.). Hier te Lande gebruikt men
daartoe, zeer vaardig en mooglyk beter, zon-

der Stank, den Damp van brandende Zwavel.

Tec

f * ) S c K >' « N c K E Vertoog. Ho!l Ma^tfik. \ l. Db»l,

'!) PhiL TranP^H. 1755. Vol. XLTX. F. i. p. 38.
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Ten ware het mogt zyn , dat men op de voor- X.

gaande manier dezelven in *t Leven behield, ^uu^
Jonge Bovisten worden van de Itaiiaanen

zegt men, aan Schyfjcs gefneeden, en in de

Pan gebakken , met Oüe en Zout gegeten.

(4) Stuifzwam , iiie Klootrondachttg aan den IV,

Foet rimpelig is engefieeld^ metftomp uit- don a^'-'

gerande Slippen gaapende,
^"'orhn'a^
k!«urise,

(5) Stuifzwam , tnet een veeldeelig uitgehrtide

Kraag; een glad Hoofdje', den Mond ge- üeftemd«.

Jpim geplooid.

Van detze twee fchynt de eerfte , die O-

ranjckleurig in Vrankryk is gevonden, tot het

Lycoperdaflrum van M i c H e l i u s te behoo •

ren , waar van die Autheur eenige Soorten

op-

Lycoperduu Sphx

(SJ Lycoperdm Voiva naultifidi partnte &c. Goi

II- p. 33^. li. CAff. i^i. Suef. R. Lu£db. 519. I

op. ftellatum Cal. inverfo. Buxb. Ctttt. 1 1. p. 45. T. .
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Opgeeft, van verfchillende Kleur. De ande-

re, waar aan hy den naam gcefc van Geafler

,

^' dat is Aardfter, heeft etne zonderliLge en niet

onaartige gedaante, dewylzy haaren buiten-

lien Rok, gelyk een Kraag , Sterswyze uic-

breidtj incc vyf, zes tot tien cn meer Punten,

die benedcnwaards omgekromd zyn, gelyk de

fchrandere Schmieoel dit zeer fraay ia

Plaat vertoont. In 't midden blyft een Kloot-

rond Eolietjc, vol Stuivend Zaad, het welke

door een opgefcheurd Mondje wordt uitge-

fpooten. De byzondere eigenfchap, dat de

GeRernde Rok door de droogte zig famen-

trekt en om het Bolletje fluit , heeft deeze

Heer opgemerkt. Ook wyst hy zeer duidc-

lyk aan , hoe de Zaadjes aan Vezeltjes zitten,

eVen als in dè gewoone BovisÉ. De Grootte

van dcczc is als een Oekernooc of Kirrtcnf^ ,

waar van ook byna dc figuur heeft, zyn-

de bruinachtig geel van Kleur.

In fommige dèelcn van Duitfchland is deeze

Ster-Bovisty op Zandige plaatfcn, inde Bos-

fchen , vry gemeen , op anderen zeldzaam.

GuNHERüs vondt haar in Noorwegen by de

Wortels van Boonien. Te Upfal in Swecden

kwam zy, geiyk in onze Duinen, den Ridder

zeldzaam voor. G o n a n vondtzc in Languc-

dok naar een I3uïven-Ey gclykcnde: Ger/^ri>

nam in Provcnce deeze zo wel als de voor-

gaande waar : ScoPOLi voiidt in Karniolie

daar
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daar van eenige Verrcheidenheden en het X.

fchycc dat dit Gewas in verlcheide deden van ^UL^^
Europa aannierkelyk verfchille. Ik heb voor 5^^°°^°'

eenigen tyd , in het Zand op den Muiderberg, stuif.

dergelyke gevonden, die van grootte ais een'''^'""-

Ockernoot , rond en geworteld zyn, komen- ^Fif^g
de, zo 't my toefchynt , nader aan de voor-
gaande oort. Ik geef in FJg. 6, op Plaat
CV, de Afbeelding van hetzelve, welks we-
dergaa ik thans by doorfnyding bevind , met
een digt te famcn gepakt Afchgraauw Poeijer,
binnen een taamelyk dikken Bast , gevuld te

zyn. Dit Poeijer , door 't Mikroskoop ge*
zien, bedaat t'eenemaal uit ronde lioUetjes,

die, by een Zandkorreltje vergeleeken , zig

verioonen als Raapzaad by een Meloen.

(6) Stuifzwam , me^ een veeldeelige Kraag en VL
eene Kogelronde Vrugt van famengevoegdedotiaT
Zaadjes, pob^us.

Ongemeen klein, naauwlyks van grootte als^^"*^^*

een Speldekop , is dit zonderlinge Kamper-
Docltje, aan 't welke Micheliüs den naam
van Carpobolus toegelegd heeft , om dat de
Vrugt van 'c zelve Veerkragtig weg fpringt.

Eeni-

(6) Lyc}>perdon Volva multifidl , Fruftu globofo ex Se-

eclili. Hall. H»h. inchocit, lil.
j

' VV5



Ari>ML
Eenige brokjes vermolmd Hout, uit een Kei-

UI.
*

der, waar op «odaoigen zig bevonden, in een

froïï"' Kistje, dat een Elle lang, een half El breed

Stuif, cn diep was, gedaan en 't zelve digt in zya
twam.

Slaapkamer gezet hebbende , hoorde hy det

nagts dikwils het tikken van deeze Vrugtjes

,

die men 's morgens aan 't Dekzel en de

Wanden in menigte zitten vondt, In Swec-

den hadt Forskaöhl dergelyken waarge-

nomen , die de werking by het fpringen der

Kaas -Maden vergeleek. Haller hadt, in

Switzerland , op rottig Hout , dergelyke Bo-

vistjes , naauwlyks een twaalfde Duims dik ,

doch het fpringen niet gezien.

VII. ( 7 ) Stuifzwam , met eene kalf-Kêge^mde

é^rad'Z
Schyfen gekleurde Straalkrans.

Geftiraal- Op rottig Denne- Hout , aan zyne Hüfftedc,
*' was deeze , zegt L i n n u s , in 't jaar 1 760,

door zynen Zoon gevonden. Zy hadt de

grootte en figuur ran een half Koriander-

zaadje; was bruinen wierp, rigaapende, een

foort van Katoen uit , met een wegvh'egend

Stof; hebbende ook een in twaalven gedeel-

den Zoom of Kraag. Onder de Sweedfchc

Planten wordt nogthans vin deeze geen ge-

wag gemaakt.
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(3) Stuifzwanj , dig Zang gejlamd is , mei «m x.
glad Khotrond Hoofdje en een CyUtjdrifih^'^^f^^'

'

onverdeeld Mondje, Hooi».

Vry algemeener is dit kleine Paddeftoeltje , Ly}^p„^,
dat overal in onze Duinen gevonden wordt, zc'o»

!

LiKNiEüs aantekent, en ook doorzyn Ed.Sf''^"
in de Zuidelyke dealen van Sfveeden, is waar-^®^**^«»

genomen. Hallir vondc hetzelve ia

Switzerland doorgaans , cn te Gottingtn

,

zegt hy , is 't niet zeldzaam. Op Zandige

plaatfen , in het Brandenburgfe en daarom-

flreeks, kwam het den Heer Gleditsch
ofok menigvuldig voor. Het mag de grootte

O n gevaar van een Erwt hebben of van een

Hazelnoot y met: een Steeltje van een Duim

of anderhalf lang , dat t'eenemaal onder 't

Zand verholen is j zo dat men dit ook wel

voor den Wortel zou kunnen houden. Het

Hoofdje, dat rond is, heefteen Tepeltje, 'e

welk zig met een Gaatje, tot uitwerpinge van

het Zaadftof ,
opent.

C9)

(gj L.jCLptrdon Stipitelongo, Capitulo Globofo glabro»

Orfc CylHAdrico integerrimo. Goax. Bilg. 11. p. 321.

CU*f. 47&. Ft. Snee. III*. 1*76. R. lugib. 6 19. Lycof.

P.;rinenre nrinimum, Pediculo donatüm. TouK^rr. Injl.

T. 331. E , F. Lycopeidon Pediculo gracili &e.

Hall/zW". titch»Mt. III. p. 116. Lycoperd. Sphserieo-

japiUaturo. Petiolo loagisnnio. Gt.sd, p. 150.

SI, 2Uy. 5ï«».
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X. (9) Stuifzwam , die Knodsacbtig is, met een

^Tff*^ gedraaid Stammetje,

HocrD-

In Ooflindle vondt Koe f»

i

g deeze, van

'd^npfsü!^^^
Span iang , Saffraan kleurig. Zy hadt

larc. een Cylindrifch Stammetje, van onderen Ey-

jidrtSe.^*
^^"^ > EO wel als 't Hoofd, dat viermaal zo

'
*

dik was ea tweemaal zo lang, bekleed niet

een Saifraankleurig Vlies , dat gevuld was met

een ros poeijer.

III. Bywasfige, die in Meel verdwynen.

X. (10) Stuifzwam, op iets anders gegroeid , aan

turn""'*' iip Fuistje, dat op z^de ge-

^^Oe,a. fpUeten is.

Op Peerebooms - Uladen vondt de Heer

Jacqu I N deezc in Ooftcnryk gegroeid, als

een SafFraankleurig Wratje , hebbende een wit

Tepeltje op zyde gaapende met Draaden cn

een bruin Poeijer uitgeevende.

(ii)Stuif-

. Lycoperdon Clavatum Stipite torto. Mant. 313.

Conf. Lycoperdon Clavae effigie. Tournf. TnfL 564.

Fung. Clavat. albicans Italicus Piftillaris. Bocc. Mus.

T. 107.

(10) Lycoperdon parafiticum, apice pufiuli , lateribusr

fissa. Jacq. AuftT. T. j2.
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(11) Stuifzwam ^ Op iets anders gegroeid yrond- ^^^'^^^

achtig ongefleeld ; met den huitenften Dafi III.

*

Goudgeel afvallende en een zwart gepakt

Meel. Xï,^^^

Op rottig Houc , dat vogtig is , komt dee.J,X>«."

ze, in verfchillende grootte, des Winters, Pokkige,

op veele plaatfen voor. Veel vindt men 'c

aan doode Takicen van Boomen. 't Zyn ver-

fpreide Wratjes , eerst hoogrood of Goudgeel

en Sappig , die opdroogende bruin wordeq ,

en verhard blyven , niet barftende , oflchoon

gevuld met een zwart Meel.

(12) Stuifewara , op iets anders gegroeid, die ^XIL^

roudachtig en geknot is, iJJ^'"

'

Op dc Beukebooaisn valt dcezc, ecu BüI-

rondachtig Lighaam , ter grootte van eene

Erwt tot die van een Vuist, met een Leder-

aclicigeo Bast , van boven geknot en byna ge-

rand, een drooge Kurkig fpongieuze zelfftan-

digheid bevattende.
(13) Stuif-

(11) Lycoperdon fesfile fubrotundum &c. Gort. Belg,

II. p. „2. S.jft. Nat. XII. Tom. HL p. 235* Liclienoi-

des tuberculofiim comyxesL nigcum 5cC. Dill. Mnsc. 127.

T 18. f. 7. Lycogala ülobofura &c. Mich. Gen, 216. T.

95. f. 1. Sphceria Lycoperdoides. Weig. Obs. Bot. 47.

T. 3- 2-

(12) Lijcoperdon parafiticutn fubrotmidiim truncatum,

Sfft. Nut. l^eg. XIII.

IJ. Dbel. XIV. SruK.
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xui.

(13) Stnifzvvam , cJie Khotrondachtig is «n

rtmWi met een doorboorden Mond,

(14) vStuifiv^am , met den Bast en het Meel

ry^^»»-- paarfch,

Stach- (15) Stüifzwam , bymsfig vergaard t mt den

*'S«- Mond gefcheurd veeldeeltg en een Goudg'H

poeijer.

Boomen- Hoijte Schuttingen en öude Munrcn

Epiphtji-^omt de Boomen -Sfuifzwéim , welke derhalve

^*"Bladen-*^'^°
naam in *c byzonder niet verdisnen zou

,

volgens den Ridder voor. De Bladen Stuif-

zwam is, in Sweeden , op de rug der groene

Bladen van het gewoone Hoefblad der Akke-

ren waargenomen.

Xi/I. Stüifzwam , onderaardfch , rimpelig , fa •

"^Kooi-'
mengdiQopt» Van

aw»ra.
(,3) Lijcaperdon globofutn feabrun , Ore perforato. 5/»

Ttant. N. II.

(•14) Lsceperdon Cortice Farinique purpïirea, Sp.

Plant. N. 9. Fl. Sues. H14 , ,1279. Lycuperd. Epidsn^

dron, Miniatum pnlv. fundeiis. Buxb. Hall, 203. Hall.
Meh. II. Lycop, SanguiVi. l'phxricum. Buxb. 0«f. V-

j. 15. T. 29. f. 2. Borifta niiniata, Pift majoris magn

Os) L^coperdon aggregatum parafiticum. Ore maWfi

io lacero; jp«Ivere fnlvo. Sp. Flcmt. N. 10. f/. Stiec II.
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Van dit Zwammetjc , dat aanmerkelyk is , ^ ^.^^

dcwyl het groeit aan de Steelen en Ribben van in?***

Kool, die men 's Winters in 't Zand of Aar-,J^^*"

de begraaft, maak ik hicrnog laatftelyk .ge- Sfuif.

wag. Het he^ft-niet meer grootte dan Kori-

ander -Zaad , weshalve fommigen, het ook

voor Zaadjei van de Kool hebben aangezien.

De Kleur is zwart en men zouze , wegens de

hardheid , haast voor Peperkorrels hou-

den (*).

Buiten twyfel behoorcn hier de mceften van

die Uitgroeizeis, welke de 'zo onvermoeide

Haller tot een Geflagt gebragt heeft onder

den naam van Spharia» wegens de Kogelrond-

achtige figuur , en van welken zya Ed. wtl

veertien Soorten opgegeven heeft , die of

enkeld of vergaard vocrkomen , tot welke laat-

ften ook de Herts-Builen of Herts-Sponfeo

(Boïem Cervinus) , als voorheen geméld is, door

hem betrokken zyn. Dan heeft hy nog twee

Gcftesïds van dien aart , tot de eerfte van wel*

ken zynEd. t'huis brengt, een zwart Vingerig

Gewas, dat op drooge Planken en ander Hout

fomwylen groeit ,
zynde ook met zwart Poci-

jer gevuld ct) , en een ander met platte Viee-

2ig2

(•) Een nad«r onderzoet dkn aaogstfuid* wi b«wf8

dat het geen Za»di«$ maar Zwammétjej zyn , vindt nKfjo

In het Vertoog v»n -B. Ber«ius, over dir Sckwamm om

misfem Kohl. Stockh. Verh. van 1765. p. 315.

rt) Splweria nigenlma aspera p«tio!au Conka. H^tr-

IL Dot. XIV. Stok.
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zige Hoornen , 'c welk zyne Wortels uitbreide

^'tusfchen den Bast en het Hout van doode

Boomftammen , aldaar een Netswyze vertoo-

ning maakende Deeze laatfte zou mis-

fchien ook' tot de Knodszwam van onzen Rid-

der en wel tot die Soort , daar hy den by-

naam van lïypoxylon aan geeft , tot nvelke ze-

kerlykdé eerrte behoort, kunnen t'huis g^ebragt

wofden. De Stinkende Koraalachtige Takktge

Paddefioely welken de vermaarde Reaumur
uit een Muur gegroeid vondt ( f } , fchync

iny ook veeleer alhier, dan tot de Biaasach-

tig ronde of Bekerachtige Boviften , gelyk

Hall e r zig verbeeldde , te behoorer.

M u c o R, Schimmel.

Gelyk in het Ryk der Dieren de minst aan-

merkelykc , oFlaat ik liever zegg.L,n dc ir,;n:-,c

opgemerkte, tot befl^uit gediend. hebben van

de befchryving, zo raaaken hier. de veragtclyk'-

fte Planten het laatfte Geüagt uit. Ais Planten,

naa-

Helv. inchoat. III. p. 122. N. 2193. Litfioi-liytoides ter-

reftre digitatum nigrum. March. //m. de Paris. lyii.

.-3?, io« , &c. Fungus Hypoxylon digitatus. Bkuckm.

Cerj. II. T. 9.

-
. (*) Sphae^a nigerrima ftspera pakoata . Cocnubus

jjlanis Carnofis pulverulentis. VUt^u uts. N. 2194- Li'

cl;su-Agarictt$ nigricaus, Ligno adiiasceiis Uc. JVIich»

Cen. 104. T. 55. f. I,

li^iietus
. Racnpfiu! Coialloides foctidus, Jiwr, de



naamelyk , zyn dczelven naauwlyks bekend

,

maar in hoedanigheid al te Wereldkundig en
^

grootelyks gehaac ; alzo zy hjec bederf der

Dierlykc ca Plantaardge StofF>en aankondigen/

Zy zyn nogthans de oirzaak nicc van de begin-

nende Verrotting,- maar flegts een uitwerking

daar van, of worden by gelegenheid derzclve

uk onzigtbaare Zaadjes, mooglyk inde Lugt
huisvelknde, yoortgeteeldC*;.

Ik bedoel hier het Schlmmerm 't algemeen,

dat di)or Linn^.us bepaald wordt te zyn,

Padikfloekn met gefteclde Blaasjes, Sommigen
maaken, ten opzigt van hetzelve, een onder-

fcheiding; gelyk Halleu, die de Blucilag»

van Miicor rchifc,en Micheliüs , die óok der-

gelyke Plantjes tot verfchcide Gefligten brcngc

CU met byzondere naamen bcilcmpelt : maar

dit uit te pluizen zou myn bedek te buiten

gaan. Aan het Katoen -Mos, voorheen be-

fchreeven, komt het wel het naafte, en zal,

indien hetzelve Bolletjes aan *t end der Draad-

jes heeft, niet gemakkelyk volflrekt daarvan

C) Zie het Vertoog van den Heer EtLis.overde
Zaadjes van Schimmet, door my vertaald en gevoegd

agter Bakers Mtkroskooi. - befcliryving , Amfterd. 177S;

bladz. 368 , enz. Als ook de Waarneemingeu van Neeo-

lïAM over de Schimmel- Plantjes , in het I. Deel , XVIII.

Afbeelding van een zeldzaam Schimmel - Plantje , aldaar

ei. CXLHl. Fis^ 4- C, D.

IL Cssb Xiy. Stvs.
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X. te ondeiTclieiden zyn. OndeTtusfchen is het
Afdrel.

Schimmel ten overvloede bekend , en men
HooFc- jran doorgaans , zelfs met het bloote Oog, zig

Schilmn*t.
verzekeren', dat de bepaaling van onzen Rid-

der voldoende zy; die echter zig, als gewoon-
lyk, niet ten naauwfle daar aan bindt, gee-

vende ook Soorten op , welke niet gedeeld

zyn, en verdeelcnde het Schimmel, in 't a^-

gemeen , in twee Rangen , als volgt.
'

!. Overblyvende.

jitcor Schimmel , dtit overhlyft^ met een zwari

fpharoce-
,^

Draadachtig Stengetje en een Klootrond

'^Ktoot-
" J^fchgraauw Hoofdje.

boDig.

Op rottfg Hout en Bast van Boomen was

dit in Swecdcn waargeromen. De beroemde

Haller, zyn vermaak vindende in Naam-

verand-^ringen , die niet dan moeielykheidbaa-

rer] in de Kruidkunde, hadt hetzelve, wegen»

de Geftalte , Spharocephalos geiinemd , of wel

betrokken tot het Geflagt van dien naam, dat

hy naderhand, by de nieuwe Uitgaave van

zyn

O) ^Iticor pprcnnis, Stii.ite Filiformi nigro , Capitultf

Globofo cincreo. iyjl. Nat. F.g. XilL Gen. 1218. Sp.'

I. Fl. Sutc. 1121, 1286. //. :Sci4ti. 20. SphaerocepbaJo»

niger, Vilto odïro - teuco. HaLl. JJelv. Enum. p. 9.T.

»• f- 3^ Trkhia petiolata nigra .Capitolo fphatrico, Vilia

echro-Ieuco. Helv, inihoat, UI. ,15. T. 48. f- Z.f^
TrichoJius StlpHatus Globofiis. Schmisb» Tab. 24,



zyn Werk over de Switzerfche Planten, met
Trlchla verdoopt heeft , om dat door het

breeken van de Bast , welke het Klootrondcs
Hoofdje heeft , zig bleekgeele Draadjes ver-5

toonen , die jdoor het afvaHen van den/elven

het Plantje doen voorkomen als een Haairigé

Wykwast met een Steeltje van omtrent eea
vStroobreed hoogte. Men vindt her

,
zegt hy,

in 't begin des Winters, op barilige lioom-

fchors 5 Paaien en Planken.

Als eene Verfcheidenheid fchynt hier de

TrichuJius van den Heer Schmiedel , die

veel dikker geftengd is en rosachtig van Kleur,

fe behöoren. Dezelve was op den Grond ge-

groeid en hndt naauwlyks de hoogte van een

twaalfde Duims.

(2) S<Mtnmé, dat overblyfr^ met een Elsvor-

tnig zwart Stammetje , en een Linsachtig

Afchgraamv Hoofdje.

Gezegde Heer keurde niet goed, dat deeze

Soort, wegens het Linsvormig Hoofdje, van

dc voorgaande afgezonderd werde. Lin-

NiEUs, niettteraiu, vondt daar gcnoegzaame

re-

Ca") Ifucar perennis, Stip. Sfibulato nigro, CapUulo

Lcntkubri cinereo. Fl. Suec. 1122, 1287. CoraDoide»

FiMigiforme Arborum , nigrum vix Cruftofum. Dn.u

Musc. 78. T- 14- 3.

Xx s

I!. Dew.. XIV. Sr.».
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Afmel.
toe , als hebbende dit Schimmel , te Fah-

111. hm, op Pynboomen - Bast waargenomen , niet

STUK?^"" a^'een tot driemaal zo veel hoogte, maar het

Hoofdje zeer byzonder , byna naar een Kreefts-

Oog, zogenaamd, gelykende , van grootte

als Papaverzaad. Dii^lenius was een der-

gelyk , in Engeland , 's Winters en in de

Herfst, op den Bast der Eiken
i voorgeko-

men.

III. (3) Schimmel , fjiet een zwarte BorJIel en bruin

Zuiger-
achtg. Van een Geflagt , daar de Heer Halles,

wegens de gelykcnis naar den Zuiger van een
Pomp, den naam van Emiolus aan gegeven , en
dien, dat zonderling is, in zyn laatfte Werk
ook behouden hcefc , maakt dit Schimmelplan-

tje by hem eene Soort uit. Het was door

hem, zo wel als anderen, die Vleefchkleurig

en wit waren , in de Herfst op rottig Hout,

daar het by ons ook voorkomt, gevonden.

IV. (4) Schimmel, dat overhiyft en bleek is y met

GouT* Goudgeel Hoedje, In

>o adsperfus. HAtL. HHo. 8. T. i. f, i. Hetv.

11. T. 48. f. I.

^i^) Mucor perennis pallidus, Pileofulvo.
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In Sweeden is dit door Solander waar- AmEBi.
genomen , dat mooglyk tot de Aspergilli van ^^^-^
MicHELius zou kunnen behooren, die doorsxuK,

Hall ER overgenomen zyn. Deezc benaa-

ming is van een VVykwast ontleend.

(5) Schimmel, dat ovcrhlyft en groen Is, met ^V.^

ZemcUge Bladen, een Draadachtig Sten- Fm-flirl'

getje en Klootrond Hoofdje,
'^"zèniel-

acluig^'

Een Schimmel met Bladen, dit luidt vreemd.

Ondertusfchen vind ik geen nader befchryving

van deeze Soort , welke op den blooten Grond

in Sweeden gemeen is , volgens den zelfden

Waarnecmer.

(6; Schimmel, dat gejïeeld is, met een Kloot- vi.

rond Doosje, ^Ylge

Dit

CO Mucor peroP.nis viridis , Foiüs Furfnracels. Stip.

Filiformi , Capitulo Globoïb. Fl. Suec IL N. 1290-

(6) Mucor Stipitatu* , Capfuli Giuboa Gort. Bdg.

II. p. 332. R. Lugdb. 520. Fl. Suec. 1119, I2S4-

cor vulgaris Capitulo iucido &c. Mich. Gen. 215. T.

95. f. I. Mucedo Capitulo diaphano, deinde vindi,pos-

tremo nigro. Mxlpigh regel. T. 25- f- 108. P, O.

HooKE Obs. 20. Mucor petiolatus cinereus. Uall, Hc/u.

utchoau UI. p. 113. Gleo. p. 161. Oed. Dan, ï. 467.

£ 4. SteRb. p. 289- T. 31. Mich, Gen.zir^. T. 95.

II. Hnu XIV. SiwK.
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AïDEEi^
' '^^ algemeene Schmmel, dat op Brood

^^in- eö andere eetbaarediogen uit het Planten- Ryk,

exüK?"" gelyk inzonderheid op de Boomvriigien , in

iSV/www*/. beflüoten , vogtige plaatfen groeit. De Steel-

tjes van hetzelve zyn zeer lang, de Bolletjes

zeer zigtbaar en dcrzelver verandering , van

döorfehynend helder, in groen en eindclyk in

2wart , zeer bekend , by allen , die eenige op-

lettendheid gebruiken. H ALLER merkt aan,

dat het Cylindrifchc holle JBorfteltjcs zyn, on-

gevaar twee ofdrie Lynen lang , met een Hoofd-

je, dat een zigtbaaren Bast heeft. Maar die

Bast is het eigentlyke Bolletje, dat open bar-

fteede zyn Zaad uitftort ; gelyk de vermaarde

HooKE dit zo fraay ia Plaat vertoont, 't welk

door Steubkek en anderen is overgeno-

men. Dat dit Zaad zy, is allerwaarfchynlykst,

alzo zelfs ieder uitgeworpen Uoiletje een Draad-

je heeft. Dat Schimmel, 't welk de Baron van

Gleichen op groene Snybooaen waarnam,

fchynt baarblykelyk van een anderen aart te

zyn.

VIT. (7) Schimmel , dat Borjïeüg is , met ffbrié-

laatfch. Deeze Soort, door Miciielius in De-

cera-

(7) Mncor Setaceus Seminibns Radicalibus. Sf. ?l»nU

11. 7. Aspergillus Cespitofus denfisfimus &c. MicH. de»*

«13. T. 91. f. 5-
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cember op Bergachtige Heijen in 't Hertog. X",

dom Toskanen . en aan de Wortels van Beo- '^^if"*

men, ia derzeiver Holletjes gevonden , gelykt Hoopd-

naar een VVykwast , byna zonder Steel en

groeit aan dikke Zoodjes,zynde eerst Sneeuw»

wit , vervolgens Goudgeel , met Eyronde

Zaadjes.

(8} Schimmel, dat gefieeld is, met een rond' viIT.

achtig vergaard Hoofdje. rrinlZT.

lieegroefl.

Op fommige Vrugten , die bederven, komt

dit Schimmel voor , dat van het Gemeene

zeer verfchilt, door getakt te zyn, endoor-

dien de Hoofdjes uit vergaarde en als getroste

ronde Zaadjes beftaan. Men heeft bet van

nomen. Hier toe behoort dac van Led er-

MDLLER op een Druiven -Tros, uit het wel-

ke men zou mcgen denken of de Hoofdje s ook

Mannelyke Stuifmeel -Knopjes waren , tcrwyl

het buitendien nog Zaadjes hadt. Dk G lë i-

cHüN , die zulks vermoedt, vertoont een

dergelyk Schimmel , dat op Snyboonen gegroeid

tipitatus , Cap5t(

II. p. 333. Aspe

iibus rotimdis. M

Tab. 3.

f1. PsKt. XIV, Sqri^
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X. was. HiLL befChryfc 'cr een, met-een vier-

^jl^j^*^* hokkig Hoofdje, in 't midden Meelknopjesen
Hoofd- Vrugten bevattende. H a l l e r zegt , dat dit

Schimmel op Plantjes groeije', die onder de

Pers vogtig worden, gelyk op de Weegbree.

Die verftaa ik niet. Wel waardig ware het ,

te onderzoeken , wat oirzaak gave tot het

verfchil van deeze en de Gemeene Soort.

TX. (9) Schimmel , dat gefleehl ïs ^ met gevifi^ef

Korftig,"

Al wederom een ander Schimmel, dat vol-

gens L I N N u s groeit op bedorven Spyzen

;

volgens MicHELius op alle Lighaamendie

bederven , en volgens H a l l e r lange Draad-

jes voortbrengt , waar van fommigen wel aller-

meeft vier Aairtjes tf Tro'^jes draagen.

X. (lo) Schimmel, dat Takklg gejlcdd is y mei

/«f^^^^'^^' (^^ic'oiidige jiairtjcs,

Dithadt Michelius eens op een door-

gefneeden halfrottige Limoen gezien , doch

C9) Mucor Stiintaliis Spicis digUatis. Gort. Belg. II.

p. 333. Fl. Sitec. uts. Bysfus FilamentofA fugax alba,

R. Lugdb. 5:0. Botrytis non Ramofa alba. Mich. Gen,

212. T. 91. f. 3. Hall. N. 2141.

(10) Mucor Stipite Ramofo . Spicis tematis. Aspergil-

ius albHs teuuisfimus &ic. Mich. 415. T. 91, f. 3- j».

Asp. Terreftris Cserpitofus. IJ. T. 91. f. 4.
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hetzelve hadt vyf, en een ander, op den ^•

Grond gevonden, drie Aairtjes. Waarom hec iii.
^

meer Plaggigdan de anderen heet, begryp ik^^^"^"^***

(^l Schimmel , e^ai groeti en ICorre/ig is, xi.

Op rottig Hout, inSweeden, kwsm deezeJJ^'^'^''^-

Soort voor, zynde een Korstje van rondach- Groen-

tige, ongelyke, groene, Lymcrig'vogtigeKor-^'^^^"^'

rekjes. Onder den naam van Mtictlago heeft

MicHELius verfcheide zodanigen a van an-

dere Kleuren, te boek gefield.

(12} Schimmel , dat uit is met hruitie oiige- xtt.

fledde Hoofdjss*
^ui^tt

Op de Bladen van Hoppe, Efchdoorn,

Doove Netelen , als ook op die der Linden

en andere Boom- of Piantgewasfen , komt

dit voor , dat Honigdüauw van fommigen ge-

noemd wordt

(13) Schimmel, dut z!g als geel Smeer ofBo» XTIT.

terverloom.
Dit^'^"''

Cii) Mucor viridescens Granulofus. Mant. 31 3. Muci-

lago? MicH.T. 96-

(12) Mncor albiis , (

'

Belg. II. p. 333-

(*) Zie 't voorgaande XIII. Stuk, blad?.. 425 , enz.

C13J ^^'^«^0'' UnftuGrus flavus. Gort. Ee/g. II. p. 333.

Ft. Suec, 1285. Mucilago flava

Xx5
il. J)%iu XIY. Stuk,
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^ Dit groeit op de Mest in Broeibakken en op

Afde'l. vogtige Planken - Vloeren , die 'er door als

Hoüt-D- opgevreten worden. Opfchietende , is het

STUK. eenPlaggetic als van Koraalachtige Boompjes,
£,hiumd,

^.^ g^^^^^ vogtigheid als Boter weg

vloeijen , doch droogende een Sponsachtige

gedaante aanneeraen , welke niet onaartig is,

maar binnen weinige üuren in een zwart Poei-

jer verdwynt. Op oude Run, by hoopen ge-

legd, hadtMARCHAKT in Vrankryk ditGroei-

zel waargenomen, dat by de Looi]ers,zegt hy

bekend is , onder den naam van Runhlosmeru

Hy geeft daar van de Afbeelding.

Dit laatfle zou mooglyk wel aangemerkt

kunnen worden als eene vereeniging der Dier-

lyke en Plantaartige Voortteelingen ; 't welk

fommigen van de Paddelloelen in 't algemeen

denken; Jcch, genoegzaam uitgv^weid hebben-

de in dit flag van Voortbrengzelen, zal ik In'er

de befchryving fluiten van het Ryk der Plan-

ten,

lis. Hall. Helv. 5 Fultgo Buti racea Crocea, Caulicu-

Us Ramofis.laciiiiatis. H,lv. ittchoat. III. p. iii. GlEd.

p, 160. Spongia fugax moUis flava amoena. March.

jiü. 1727. p. 472. Lycogala Terreftre Cespitofura seris

recofti colore? Mich. 316. T. 95. f. 5.
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ZE E - W I E R.

Daar ik in het voorfte van dit S t u k , en wel

bladz. 17, 20, gewag gemaukcheb van

eene Verhandeling van deo Heer T hun-

berg, Kruidleeraar te üpfal in Sweeden, in

het XX. Deels I L Stuk van de Verhan^

delingen onzer Hollandlche Maatfchappy te

Haarlem geplaatst ; zou het eenen opletten-

den Leezer vreemd moeten voorkomen , dat

ik in dit zelfde Stuk niet aangehaald heb,

het uitvoerige Vertoog van den Wel Eerwaar-

den Heer Üj^ktisv.t , over hc: Ificr der

Ziiidcr-ZsSi in 't gcdagte ii. Stuk der Hol-

landfche Maatfchappy aan 'c licht gegeven ,

niettegenftaande ik, .bladz. 243, van het door

zyn Ed. aan my dien aangaande medegedeelde

omftandig fprak. De ongemecne vertraaging

der Uitgaave van dat Stok, 't weJk eerst

in Auguftus deezes Jaars is verzonden ; ter-

vvyl ik de Proeven dier Verhandeling van

Tii u N B E Tl G , als ook van myne befchryving

der Japanfe Visfcflen, in hetzelve, reeds an-

derhalf Jaar te vooren gelezen had , zonder

van 't gedagte Vertoog van den Keer M au-

tifet iets te weetcn; is oirzaak dnar van

geweest en doet my nu , by wyze van By
voeg'

IL Tim. XIV. §TWK.
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viegzel, nog ecnige Aanmerkingen daar om-

trent mededeelen.

Gezegde Heer befchryfc de Nuttigheden van

het Zee- Wier, zeer omftandig , ch niet min-

der fraay-, dan hec Ongemak door deszelfs

Stank aan het Volk , die 't zelve viofchen,

vervoeren en aan de Dyken brengen veroir-

zaafct ; in eene Blindheid beftaande , welke

echter door bekwaame Middelen ligt weg te

Deernen zy. Men behoeft , uit zyn Ed. mede^

gedeelte iJerigten en Getuigfchriftcn , geens-

zins te twyfelen, of het aankomen deezer

Blindheid is van dien aart , dat zy de Men-

fchen boven Wind trefFe en onder den Wind

vry laate ; weshalve door de VViervisfchcrs

gezegd werdt, dat de Stank van 't Wier, in

het Vaarn 'r;
, te/^en den Wind op zoude

trekken. Die, ec'iccr, wil zyn Ed. niet er-

kennen; ja acht zulks onmooglyk en tegen-

ftrydlg: daar het myns oordeels weezentlyk

plaats heeft. In de Lugt, immers, is eene

Keerftroom, zo vrci als in het Water, welke

ontftaat , door eene verdunning der Lugt ag-

ter een bewoogen Lighaam ; waar door ligte

te ftofFen , in dezelve zweevende, naar het-

zelve worden aangetrokken , en , byna als door

den Zuiger van een Pomp het Water, aange-

zoogen. Hier van is een blykbaar Voorbeeld

in de Dwaal -Lichten, die een Menfch, wel-

ke voor hun viugt , navolgen : 't welk den

Heer'
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Heer Mart in et niet onbekend kan zyn.

Even zo moet noodwendig de Stank cf fcher-

pe Damp van 't Wier in een voör Anker leg-

gend Vaaituig , naar voeren trekken, en in

een' Vaartuig dat voor den Wind zeilt, naar

agteren ; om dac de Wind veel fneller voort-

fchiet dan het Schip, en dus hier ook terug-

vp-aards eene Zuiging als een Keerfcroom ver-

oirzaakt.

In de nuttigheden van het Wier , maakt zyn

Ed. geen gewag , hoe over -oud dcszelfs ge-

bruik wel zy, aan de Zee-lVeeringm van ons

Land. Men vindt op het Jaar 1466, wanneer

eerst een aanvang werdt gemaakt, van den

i3yk met een Schoeijing van Paaien en Dwars-

balken te befchurten, gemeld, „ dat men toen

„ reeds van ouds denzelveii onderhouden en

„ geftevigd hadt met een Gewas, Wier ge-

„ naamd , 't welk , door de Wilde Voge's

„ van den Grond der Zee opgehaald zynde,

„ omtrent het Eiland Wieringcn, in grooten

„ overvloed, plagt gevifcht te worden" (*>

Dit komt my veel waarfchynlyker voor, dau

dat het Loof in de Nazomer los zou gaan

,

door den Vloed of door de Golven afgerukt

wordende van den Wortel , en voor 't overi-

ge geheel zou verfterven. Want, indien dit

natuurlyk plaats heeft , hoe komt het dan ,

dac

() Wagen. rad. Hid. IV. D. bl.

II; D««i.. XIV. Stuic
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dat 's Wintefs nog door fterke Vorst cje Wier-

velden bevriezen kunnen met Schotten , die hcc

Gewas met Wortel en al uit den Grond rukken?

Daar toe, immers, zou de Plant Steelen of

Bladen moeten hebben-, en wc! die zeer, vast

zaten. Tertvyl, nu, de Rotganzen in menigte

aazcn op bec Wier, deszeifs Wortels inzon-

derheid beminnende, als gezegde Heer aan-

tekent, en de Wilde Eenden op het Z:iad; zo

h het ontwyfelbaar, dat die, door plukken en

fcheuren , een menigte Bladeren los rukken

en doen dryven , tcrwyl het overige Gewas ,

in 't Voorjaarwcderuitfchietende, nieuw Wier

maakt.

. De ijeer Marti net geeft eenc zeer

goede .Afbcd^jng vaa ito^Zaaddraagende, 'c

welk dé Vlstcfms Ta^A'rer öoeftjen , doch geens-

zins van het enkel Bid^iwier, 't welk zy, om
dat het onvrugtbaar is. Gelde PPlcr heeten,

even als zuiks van de Koeijen ijezegd wordt.

Van dit laatfte geeft ilcer Oederus de

Afbeelding, meldende dat dit Wier, in deBog-

ten en Inhammen van Deenemarken , groote

Grasvelden mankt, onder Water. Billyk hadt

men van die Verfcheidenhtid , in de groote

omflag van zes Plaaten, ook eene Figuur ver*

wagten mogen : te meer , dewyl dit ons Zee-

Wier niet bekend of opgemerkt is geweeft

by de Ouden, 't Is zckcrlyk de tweede Zee-

luicus of Wiert {Fucus Marinus alter) van D o-
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nn Neus niet; die zelfs daar van zegt, dat

dszelve geen i/iaderen heefc , verdeelende zig

in Veters of Nefcelingen van een halven Vin-

gier breed : 'c welk zeer paft op het GegsfFeld

Zee - Ruy , door L i n k ^ ü s genaamd Fucus:

elongaUfs; geiyk, ik in dcszelfs befchryvinge ,

(bladz. ï;87 , hier voor,) aangetekend heb.

Ook is hst geenszins dat LoBELnoemt, A/ga

marwan Zee- .Nefteleii ; waar toe hcx Smalbla»

dig fVter der GiashUzsren , dus genaaraJ, om
dat de Veoetiaanen 'er hun Ghs in fsakten,

als ook bet Smalbladig tmar Feteis gelykend

Wier, beiden van Baühiwcs, behooren:

maar het is detizelh (y^/ga Gramweo fc/io) Wier

met Grasbladen, en wel in 't byzonder de JI-

ga mariua Graminea anguftifolia Seminifera van

T O i! R N E F ü R T , welke R A V aanmerkt Tak-

kig€r ce zyn ; dat zeer mee faec gedagte Tak-

wier ftrookt. En deeze heeft zeer veel over-

eenkomst met het Vlotgras onzer Binnewate-

ren ,
gelyk onze Ridder in derzelver befchry-

vinge (zie bladz. 24'2, hier voor,) opgemerkt

heeft,

Zyn Ed. hadt, in het Verhaal van zyn West-

gotthifchen Keistogt, ook een taamelyk goede

Afbeelding van een Takje van dit Zee- Wier

gegeven en de Vrugtmaakende deelm vry dui^

delyk voorgefteld ; waar uit blykt , hoe het

bykome , dat in 't eerst als een dubbelde ly

van Zaadbeginzcls , vervolgens maar een en

kels

U, D»«u XIV. Stwk,
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Jcele ry van Zaaden zig vercoonen ; als ook

dat dezelven onbelemmerd aan een platten

Vrugtfteng , zitten, welke in de Schee; Ie des

Blads vervat is: en verder, dat geenszins die

fyne Streepjes , welke tot aanhechting der

Mannelykc cn Vrouwelyke Vrugtdeelen die-

aen , in dc Vrugtfteng zo zigtbaar, uitzwel-

lende Vrugtdeelen worden. Voor 't overigs

kan men daar omtrent bladz. 243, 244 my
ner bcfchryvinge, hiervoor, nazien.

. Kortelyk moet ik hier nog , tot vervuUing

van het gene door my op bladz. 246 gezegd

is, byvoegen, hoede vermaarde Heer GüN-
NERus verhaalt, dat niet alleen dit VI' ier ,

\ welk zeer overvloedig in de Zeeby Dront-

hem, en eldérs aan de Kust van Noorwegen
groeit, b^r gebrefc tot Voedzel van het Vee
flre?:t, manr ^ht oS.^ de jadander^ danr een

Zout van maaken , waar mede zy den ViJcii,

die 'er echter zwarrachtig van wordt, ter be-

waaringe inzouten. Dit is zekerlyk grootendecls

-een :Zee - Zout , uit de Sappen van het Wirr , dat

voor 't overige van eene Alka'yne zelfftandig-

heid is, en derhalve weinig vast Zout geeft,

gelyk de Landplanten van dergeiyken aart.

BLAD-
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SCHUILTEELIGE PLANTEN*

jA-ardbuilenof TrufFels. 6

Aard Eijeren. 6

Aatd Gordel. 3

Aardfter. 6

Adders- Tong;
Aderzwam. 6

Agaricus, 6

Amadoue of Tontelzwdm. 6

ArceU 5
Arend- Varen. j

Darmfcheil -

Dekenvlag.
Dryfblad.

Eendekroos.

Eiken -Ieder.

Eiken - Varen

Bezem - Mos.
Bilfen of Pilfen.

Bloeijend Varen.
Bogt-Vare».
Boom - Mos.
Eoom - Varen,
Bovist. •

Braafcmgras.

Breekebeen.
Brood -Mos in Eg'

ivoeli^ Boom -Varen.
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-Oor.
-Mos.

HaazÉ
Halsk
Hewmoes. 23,2»
Helmkuif. ^151

TIertshoorn . Mos, 45 9
Harts-Sponfen. 672
Hertstong. 122
Hertszwam of Hertsbuil. 672
Hcxen-Eijeren

376

Hoornblad.
Hooinblosm
Houtpypen,

Jichtzwam.

Juias-Ooren.

Kaalmos.
Kalkoen -Staart.

Kampernr elies.

Kenkerig. 513,
Klappers.

Klimmend Vareir. 4:

Knods-Zwam, 66
Knopmos. . 42
Koi^el-Zwammetje. 68
Kool -Zwam. 68<

Land - Orfeifle.

Longeknüd of Longen-
Mos.

Lorken -Zwam.

Maankruid.
Mannetjes -Varen.
Matten ^ Gras.

iMiltkruirf. <S4,ii7.
Modderftaart.

Moeras - Garen.

Morchel • Zwam.
! Morilje.

Mos v,in Coid-i.
Mos-\arCi].

' Mosfcn.

Najade.

Ntt-Z'^am.
Nolloch of Noftoc.

Oever -Flap.

OeveroSargdffb.
Oorlepel -Zwam.
Oor. Varen.
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Paaidepootje.

Paardeftaart.

Paddeftoelen.

Paralblmos.

Parelle der Fracfd
Paternoster- Wier.
Pennen - Hooy.
Peperzwammen.
Pdljnkruid.

Pilfcn ofBüfen.
Plak - Varen.

Rantl-Varên.
Ratelflangwortel- Varen.

Rendieren - Mos,
Rib - Varen. ;

Stekelzwam.
Ster-Bovist.

Sterr«nfcliot,

StinkfcbaftofStinl::

Strand Gras.

Struis -Varen.
Stuifzwam.
Suiker -Appeltjes.

Suiker- Zee -Ruy.

Tanuffels of TrufFels,

Sargazzo of Zee -Kroos. 275

Schaafftroo. . 35

Schaapen-Zee-Ruy. 299

Schim-iiel. . 688 , 694

Schurfimos. . 495

Slangen - Mos. . 3öö

Spaander -Fungus. 626

Speerkruid. . 41

Spicant. • ^ 63
(Ruuw of Groot) 164

Varen. (Gemeen)
(Eetbani)

Mannetje,

Wylje.
Yya
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Velerkiuid. . i

VeBHSraaair,
Europifch.

CGeel)
(Verguld)
(WiQ 140,
(Zwart)

Verftnos der Schotten»
Vin{;er.K.unpernoelje»

Vüegen Zwam. ,

Vonkhouc. . 620,

Wnerbloeizel.
Wuter Duizendblad.

Water -Paardeftaart»

Wyfjes-Wgderdood, 141

Yslandfch Mos.

Zee-Baard. 341
Zee -Ballen. , 240
Zee-Denne. . agj
Zee- Eik. 273,280

Garen ofZee- Haair. 297
Zee -Gordel. . 304
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NA-BE RIGT,

HET TWEEDE DEEl

NATUURLTKE HISTORIE,

Dat hier mede teo einde loopt, bevat eene omflan-
dige befchryving van alle de PLANTGEwi\ssEN,

welke aan den ouden Heer Linn^üs bekend wa-
ren, mee invulling van vcrfcheide nieuwe, die zyn
Ed. niet zyo bekend geweest , en verfierd met meer

dan honderd K o N s ? L a A t e n ; meeflendeels naar

de Natuurlyke Voorwerpen door den beroemden Plaat-

i nyder G. Philips vervaardigd. Alle die Voorwer-
pen zyn In de Verzameling van den Autheur beruften»

de, de meeften van de Kaap , uit Japan, Ceylon en an-

dere deelen van Oo/?;V;^//>afkom (tig , en veelal zodanige,

waar van nog geene Afbeeldingen in 't Koper gebragc

waren. In de befchryving is het Zaakelyke van alle

Planten, inzonderheid ten opzigt van derzelver ge-

bruik, zo in de Huishouding als Getjeeskmde , zorgvuldig

voorgedragen. De drie eerfte Stukken handelen van

de 13 ooMEM, de drie volgende van de Heesters,
de vyf daar aan volgende van de Kruiden. Die
maakt f//' Stukken. Het twaalfde geeft een uitvoerige

befchryving van de Bolplante N,inzonderheidvan

de genen , die het voorcaame Onderwerp van de Lief-

hebbery der Bloemiften zyn. Hier in vindt men de
Afbeeldingen van veele vreemde en raare Soorten ,

nooit te vooren aan 't licht gebragt, inzonderheid van
ver-



vetfcheidene, eerst onlangs in Japan door den Hce t

T HU NEERG verzameld. In h^t jDertiende Stük zyn

de Grasplanten, en allen tóe dien Rang bchoo-

rende, gclyk de TarWy Gerst ^ Rog, Ry^i en andere

Soorten van Koorn ^ ten naauwkeurigüe befchreeven,

en dit is behalve een groot getal dergelyken nieuwe

Soorten, ook door een Tafel, waar in de deden van

de Bloem en Frugtmaakinge der Grasplanten zig zeer

daioe^yk onderfcheiden, opgehelderd: Het Feertknde

en laatfte Stuk, van dit Deel der NATuuRf-YKE
Historie, thans hier uitkomende, waar raede het

Ryk der Planten (uitgenomen een Algemeen Regijler

met eenige iiyvoegzelen en Aanmerkingen , die moog-
Ivk wel dra zullen volgen,) beflooten wordt, bcfchryft

de Planten van duifiere Frugtmaakinge gelyk de Farem^

Wieren, Mosfen en Paddefioelen^ zynde ook door vee-

le dergelyke Afbeeldingen , zo veel immer doenlyk

was, opgehelderd.


