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BESCHRYVING
DER

DIEREN.
ZESDE AFDEELING.

LXV* HOOFDSTUK-
De Eigenfchappen der Z E E - G Ew A s s E N iii

't algemeen. Het Denkbeeld , dat zy Plaaten

waren i allengs veranderd in 't Gevoelen^ dat

Jommigen derzelven Woonplaatfen van Poly-

pen of dergelyk Zee mGewormtey door dezelven

gefabriceerd; anderen Plancdieren zyn. Rang-

fchikking van de Zce-Gewasfen in 't alge-

meen, en van de Sceenagtige in 't byzonder*

^AA^nder dié Schcpzelea of Voórtbreng-

4^ Q > zeis der Natuur , welke my nii

*C 5* nog ia hét Ryk der Dierèö te be^

^VV^ fchryven ftaan, heeft LiNNiÉus
een zeer fyne onderfchciding gemaakt. Hy
verdeelt dezelven 5 naamelyk, in LitJiophyta ea

Zoöphyta ; welke den Vierden en Vyfdea

ÏLang uitmaaken in dé Kïasfe der Wormen^
De eerstgemelden zyn Kalkagtige Samen*

groeizels, die eene Plantagtige Strudiuur heb^

ben of als Planten opfchieten , geformeerd

A éoot

i. DÊEI., XVII. STÜKt



è EIGENSCHAPPEN
VI. door zekere Weeklyvige Dieren. De andeirèn

^UKv" zyn oogfchynelyke Planten, met een Dierlyk

Hoofd* Leven begaafd ; of Dieren, die m groeijing

STUK. en deelbaarheid oyereenkomen mccAde Planten;

Deeze Eigenfchappen zal ik nader ontvou-

wen 5 wanneer ik: van ieder in 't byzonder

fpreek. Men begrypt, onder de Liefhebbers,

de eersten altemaül, en -van 4e' katften -zeer

veelen , onder den naam van Z e e • G ew a s-

SEN. Dit is de reden, dat ik *hier in 't al-

gemeen zal letten Qp den oorfprong van die

benadming ^ en onderzoeken of dezelve te

behouden dan te verwerpen zy;geevende ten

dien einde de Historie op der Ontdekkingen

van deeze Eeuw , welke het denkbeeld der

Ouden gi-ootendeels hervormd hébben, bene-

vens de Aanmerkingen der genen ^ die deeze

Hervorming met .alle magt te keer gaan , om
zig te houden aan 'het oude Geloof,

Naams* ^^ Kruidkundigen der voorgaande Eeuwen 5

öirfprong. jjiets aan hunne opmerkzaamheid ontglippen

laatende , dat llegts den fchyn hadt ^^^an te

behooren tót het Ryk der Planten, befchree-

ven ook zorgvuldig, onder dien naam, alle

Samengroeizels uit de Zee , hun voorkomen-

de, *t zy die van ee'ne taaije, Lederagtige

Vezelige of Vliezige, van eene Poreuze en

Celluleuze , van eene Houtige, of van eenc

Kalk- en Steenagtige natuur waren. Aan-

gaande deeze laatlten , evenwel , heeft D i o s-

coRiDEs getwyfeld, zeggende: 5, Het Ko-

ha
'/



b ^ VL Zèé-Gewassen, 3

^j raal , dat fommigen Steenhoom genoemd ' VI.

„ hQhbm^ Jchynt een Zee-Piant te zyn"C*;. ^^^
DoDON^us bepaalt, in zyne voorilelling Hoofd-

der Koraalen dien aangaande niets; doch van ^tük«

de Sponfen en Alcyoniën ^ welkeü hy onder

den naam van ZoÖphyta aanhaalt , fommigen

de gedaante van een Hertshooren , anderen

van een Handfchoen of van iets anders heb-

bende 5 en altemaal van een e vooze byna

Steenagtige StofFe gemaakt: zegt hy: .^ Dan

,, daarom behooren zy eigentlyk by de be-

j^ fchtyvinge der Kruiden niet ^ cnde al zo

j, wel zoude men de Steenagtige Zee- Kam-

„ pernoeliën, in 't Latyn Fungi MariniSaxei^

5, eri de Houtpaalen in Steen veranderd, en

3, dergelykc dingen, hier mogen ftellen" (f).

TouRNEFORT, niettemin, die in 't laatst

van de Zeventiende Eeuw fchreef, draafde

*er mede door. Hy laat, iri zyn Kruidkundig

Samen(tel 5 de Koraalmosfen op het Wier erï

2ee-Ruy {Alga & Fucus), en op de Ko*

taalmosfen (Corö//m sj) het Koraal, de Madre-

poren , Lithophyten , Sponfen , Alcyonicn^

vol"

(*) Opet, Lib. V. Cap. 139. T^' ^è Kc^uxxto»^

«F«»A««F, 't Welk in 't Latyn dus vertaald is; CöröJ»

Uum
f quod aliqui Lithodendmm appellanj^iÊ, Mari^

nam es/e Plantam conflaU

{\) Zie zyn Kruidboek op de laatlle Bladzyde»

h a
! DSEL, XVII. STUK»



4 Eigenschappen

VI, volgen; van welke allen hy ieder op zig izel-

Afdeel. ve zegt, dat het Planten zyn (*). Dit heeft
LXV,

^^j^ gjjg ^QQjTQ Voortbrengzels van de Zee den
Hoofd* ^ ^ /.

STUK» naam doen geeven van Zee -Gewas/en,

Daar Iteekt, inderdaad, niets ongerymds in

die benaaming. Wy zyn gewoon aan alles

wat groeit den naam te geeven van Gewas:

doch wel allermeest en eigenst, wanneer het

als de Planten of Boomen groeit. Zodanige

I.ighaamen, derhalve, die men in de Zee ge-

groeid of groeijende vondt , mogten te regc

den naam voeren van Zee - Gewasfen. Het
deedt hier toe niet , of dezelven van eene

weeke , harde; taaije , broofche ; Leder-

Hoorn-Hout* of Steenagtige natuur waren.

Maar, als het 'er op aan kwam, om te vraa-

gen , of deeze Gewasfen tot de Kruiden be-

hoorden , dan fcheen het ontbreeken van Bla-

den , Wortelen , Bloem en Zaaden , alleen ge-

) noegzaam, om dezelven daar van uit te flui-

ten»

riantaar- ^^ beroemde Tourneforï heeft zig

tige derhalve veel moeite gegeven, om de Plant-

Idpeis^ aartige groeijing der Zee - Gewasfen ;, of Zee-

NEFc^ar
P^^ncen (Plantes Marines)^ gelyk hy ze in 't

^algemeen noemt , te verklaaren. Dewyl hy
de eerfle en mooglyk ook de laatlle was, die

zulks deedt , zo zal ik hier een gedeelte in-

voegen van zyne Waarneemingen omtrent de

Plan-

(*) Injlitution^ J2otamfar^ Clasfis XYIU



DER ZEE-Ge WASSEN $

Planten y die in de Grond der Zee groeijen (f). VI.

Hy onderfcheidtze in vierderley ; of weeke en ' lx^v!**

buigzaame ; of harde als Steen ; of Houtige Hoofd-

mec eene zagte Schors ; of die van buiten stuk.

hard en van binnen zagt zyn. Onder de eer-

üen zyn 'er die Bladen hebben, gelyk de Fu-

cus en eenige Soorten van Corallince ; of geen

Bladen , gelyk de Sponfen en fommige Alcyo-

niën : onder de Steenagtigen begrypt hy de

Koraalen , Madreporen en Zee -Padde doelen:

tot de Houtigen behooren , volgens hem , alle

de Soorten van Lithophyton: van de laatilen

brengt hy die i^lcyonie, welke naar een Oran-

je-Appel gelykt, tot een voorbeeld by. Dan
fpreekt hy aldus.

5, Alle deeze Planten worden op eene ge-

3, heel andere manier gevoed dan die op de

3, Aarde groeijen. De geheele Wereld weet,

., dat deeze laatften Wortels hebben, die het

,, Voedend Sap inneemen , waar mede de

., Poren des Aardryks gevuld zyn, en deeze

,, Poren zyn als zo veele kleine be waarplaat

-

., fen ,
gefchikt om 'er een dienltig Voedzel

., aan te verfchaffen. Het fchynt, in tegen-

,, deel, dat de Grond der Zee niets doet dan

55 de Zee - Gewasfen onderfteunen» Zy zyn

„ vast tegen de Rotfen aangehecht. Zy groei-

jen

(t) Obfervntions far les Plantes, qui naisfent dans Ie

Fond de la Mer. Mem^ de l'Astd^ R* des Scienc^ de l*Aii«

1700,

A 3
T» Deel. XViL STUK»



é Eigenschappen
^ï' j5 jen op zeer harde Keyfteenen, op Schul?

Ixvl"* « P^^ ^^ ^P ^^^^ Lighaamen , die in de diep?

fioüFD .5 te der Wateren voorkomen. Het gedeel-

^W^* 55 te, dat 'er dezelyen aanhecht, kan 'er geen

^, Voedzel van ontvangen •, dewyl het niet

.5 dan geplakt is op de Oppervlakte van Lig-

55 haaraen die zeer hard , zeer vast en zeer

3, droog zyn, gelyk Klippen, Keijen en Schul*

35 pen. Dus zyn ook de Wortels van dit flag

35 van Planten , niet geformeerd zynde om haar

3, Voedzel te gaan zoeken in de Poren der

5, Lighaamen die haar onderfteunen , door-

3, gaans niet Vezelig noch Haairig , maar

^, meestal uitgefpreid gelyk een Plaatje of

3, Blad., het welke, met eené taamelyk bree-

^, de Oppervlakte, de Lighaamen ftyf omvat,

3, waar op ?y oirfprong genomen hebben.

3, Theqphrastus hadt eenige reden om
^, te zeggen , dat de Zee - Planten geene

3, Wortelen hebben, maar dat zy op gelyke

3, manier aan den Grond der 2ee gehecht

3> zyn als de Lepas , een Schulp , in 't

^ z\e j> Franfch Bokken -Oog genaamd*, waarvan
^^^•* 3, het Dier zo vast geplakt is aan de Rotfen,
S T u K , ^' O r '

fe!adz,5i2.5, dat men het 'er niet af kan krygen dan met

,3 de Punt van een Mes onder de Schaal te

35 te iteeken. Ondfer alle de Zee- Ciewasten,

„ die ik vv-aargenomen heb , is 'er eigen tlyk

p geene , dan de Madrfpora ramofa van i m-

5, PERATus, waar van de Wortels Vezelag-

3, tig zyn , en d^e^is Wortels dringen maar

v;ei-
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5, weinig in de Poren van haar fleunzel; het VI.

j,, zyn veeleer als zo veel Touwetjes, op de £xv^^*
5, Oppervlakte der Keijen geplakt^ die dezel-HooFD^

„ ven llyf omvatten , om het overige .van de -'^"^^*

5, Planten wel vast te zetten*

,, De Zee-Gewasfen, derhalve, hun Voed-

5, zei niet vindende op de Lighaamen, daar

3, zy geboren worden, moeten hetzelve van

9y elders bekomen , en daar is veel reden om
55 te denken , dat zy gevoed worden door die

,, Zoutige, Vette, Lymerige en naar Lil ge-

5, lykende Slibber, waar mede de. Grond der

,, Zee bedekt is , en welke men , by laag

,, Water , duidelyk gewaar wordt , door de

,5 glibberigheid der Stranden, daar het Water

„ afgeloopen is ; zo dat men 'er naauwlyks

5, op kan gaan, Deeze Slibber is een Zetzcl

,5 van het Lymigfle en vetfte uic het Zeewa-

„ ter, dat 'er geduurig in doorzakt even als

„ in zoet Water gefchiedt , dat men in Va-

,, ten houdt, formeerende dus een foort van

„ Modder, die men noemen kan Terra Ada-

5, mica ^ tot voortbrenging van Planten zeer

„ bekwaam. Ook mag men wel gelooven ,

„ dat , buiten en behalve de groote menigte

j, van Visfchen en Planten , die geduurig in

„ de Zee fterven en verrotten, de Lugt ook

55 iets toebrengt tot vermeerdering van de

„ gedagte Slibber ; alzo de Waameeming

„ leert , dat dit flag van Aarde veel over-

5, vloediger is in Vaten , die üegts met een

A 4 3, Lin-
I. I>EEL. XVII. Stuk,



ö Eigenschappen
VI. „ Linnen Doek toegedekt, dan die digt ge»

tJCV^' » booten zyn.

BooFD- 5ï Oe Slibber , die zig op den Grond der

fTuir.
^^ 2ee bevindt, verfchaft dan het voornaam-

„ fte Voejjjzel aan de Zee - Gewasfen , en diü

„ Voedzel kan 'ox niet dan van buiten in-

3, komen , door in de Poren van derzelver

sy Wortelen , of zelfs vari derzelver Stam-

3, men, in te dringen, Men ontdekt de llrek-

5, king der Vezelen van deeze Wortelen in het

jy Koraal ^ in verfcheide Soorten van Madre*

,, poren en Lithophyten. Daar is zelfs (5enN

9} ge waarfchynlykheid, dat die Tarteragtige

,, Schors , met welke de Koraalen bekleed

„ zyn , dient om eenig voedend Sap te fil-

5, treeren en te verfchaffen ; even als het

„ Dons der Planten , die op zeer drooge

5, plaatfen groeijen ^ haar eenige verkwikking

„ fchynt toe te brengen.

„ Het Geweefzel der weeke Zee-Gewas-

5> ^^^9 gelyk de Soorten van Fuctis^ fchynt

„ niet veel van dat der gewoone Planten te

„ verfchillen. Dat der Sponfen vertoont zig

„ in de eerfte opilag zeer byzonder; doch,

5, als men 't zelve zorgvuldig nagaat , dan

,, fchynt het dat zy alleen lyk daar in ver-

,5 fchillen van de andere Planten, dat haar

3, Netswys Geweefzel geheel bloot is , ter-

„ wyl 5 in de gewoone Planten, de Maazen

3, van dit Net gevuld ^yn met een Vleezige

1^.
^elfitandigheid , niets anders zynde dan een

3 3 «^''rs



DER Ze E-Gewassen. §

95 Sap , in de Celletjes van dit Geweefzel VL

j>, verdikt. Wonderlyk fraay vertoont dit
^x^v!^*

„ Netswyze Geweefzel zig in de Zee-Waai- Hoofd-

3, jers, als ook in de Efcara's, waar van ik^TUE»

,5 'er ééne heb , die in Geweefzel niet van

„ de Spons verfchilt , dan doordien zy dq

3, hardheid heeft van Hoorn.

„ De Voeding der Zee - Gewasfen , die zo

3, hard als Steen zyn, valt zeer moeielyk te

„ verklaaren , inzonderheid ten opzigt vaa

55 de genen , die geene aanhechting hebben ,

5> gelyk de Muts van Neptunus. Men vindt,

3, echter , Tanden van Dieren , Hoornen ea

33, Houten, gelyk het Yzer-Hout, die moog-

„ lyk niet minder hard zyn. 't Is te denken

„ dat zy gevoed worden door eenig Sap,

„ 't welk het Zee -Water, waar in zy ge-

„ duurig zyn , in haare Poren brengt, Wy
^, zien dat zekere Steenen , veel harder dan

35 de Zee : Paddeftoelen 3 daar wy van fpree-

3j ken ;
geheel ^afgefcheiden van andere Lig-

3, haamen , daarom niet nalaaten te groeijen

53 door behulp van de Lugt en Regen. Ik

3, heb een zeer harde Key, die, op den Grond

5, der Zee groeijende, een gedeelte van een

„ Hooren omwonden heeft : terwyl het waar-

3, fchynlyk is , dat die Steen in de Zee ge-

3, grocid zy, zonder gehecht te weezen aan

3, eenig Lighaam. Ik heb Verfteeningen , die

35 fchynen aan te toonen , dat de eerfte vor-

,^ ming 3 zelfs van de hardde Steenen 3 vaa

A jr eeu
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VJ. ^^ een Vloeiflof afkomftig is; want hoe z^l

IXV^" *9 ^^^ anders begrypen , dac de holte vaix

Hoofd? ,, een Zee -Appel gevuld gevonden worde
s^u^«

5, mee een Vuurfleen. Zodanige Zee-Ge-

^, wasfen, nu, zyn niets anders dan ge-orga-

„ nizeerde Steencn.

,3 Wat die Zee-Gewasfen aangaat, welke

3, van buiten hard, van binnen zagt of voos

5, zyn, gelyk de Alcyonium durum Imperaü ,.

3^ welke de Geftalte van een Zee -Appel

55 heeft ; deeze fchynen niets anders te zyn

yj dan een Spons, die van Natuure beflooten

3, is in een harde Bolfter. Daar blyfc dus

3, niet meer over, dan die Houtige ZGe-Gc'

3, wasfen , met eene zagte Schors bekleed

3

3, welke men gewoon is Lithophyta of Steen-

3, planten te noemen. Zodanigen , die men
3, in de Middellandfche Zee vindt, zyn van

3, veelen gehouden voor Geraamten van doo^

3, de Plantgewasfen , met een Tarteragtige

jl5
Schors van Zee - Slibber begroeid ; doch

33 men wordt de-engegrondheid van dat Ge-

3, voelen ligt gewaar , als men agt geeft op

3, die fchoone Soorten, welke ons uit de In-

„ dien zyn toegebragt,

35 Dit ilag van Zee-Gewasfen beftaat uit

5, twee deelen : het eene is Houtig en digt

,

33 met een klein Gaatje in 't Hart, dat ge-

,j fchikt fchynt te zyn om eenig Merg te

53 bevatten. Uit dit gedeelte beftaan de Tak-

33 ken en Stam van het Lühophyton: het is

3, broofch.
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^y broofch, maar, aan de Kaars gehouden, Vr.

^, brandt het en ftinkt als Hoorn of als^^xv*'

,, Pennevederen , laatende geen Asch over , HoofdI

„ gelyk het Hout , maar een SpongieuzesTuic»

,5 Kool. Het is bekleed * met eene zagte

„ Schors , die in zekere Soorten een zeer

„ aartig Geweefzel heeft. Als men ze

„ kaauwt dan kraakt zy , als of het Kalk

55 ware met Zand daar in; maar zy i$ in de

5, dikte verdeeld in hollighedcn , daar mea
„ zeer dikwils eenige kleine zwarte Korrelt-

„ jes in vindt , die men voor het Zaad van

,, deeze Plant zou kunnen aanzien. De ge-

j, nen , evenwel , die deeze Schors ilegts

5, voor een verdikte Zee-Slyk houden, zou-

„ den hun Gevoelen hier door bekragtigd

,, kunnen agten , indien niet het Houtige deel

,, overlangs uitgegroefd ware met Voortjes,

„ daar de Scheede van de Schors naauwkeurig

5, in fluit. - Zulks , naamelyk , zou geenzins

,

„ zo min als de regelmaatige Structuur, in

„ dcqde Plantgewasfen plaats hebben , die

,5 toevallig v/aren bekleed geworden met een

5, Korst van Zee-Slyk% Zodanige Planten,

,, in tegendeel, worden glad door de affpoe-

,5 ling van 't Zeewater. Ik heb zulks in

„ verfcheide Soorten van LithopJiyton waar-

„ genomen."

Ik heb deeze Waarneemingen van dien

fchranderen Onderzoeker der Natuur , door

wien alle moeite is aangewend öii^ de Plant-

aar-

ï. DE^L. XVII* STUK»
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VI. aaitige groeijing der Zee - Gewasfen te betoo-

£^^y^*gen, hier te omllandiger bygebragt, om dat

Hoofd- ^Y byna het tegendeel bewyzen. Zy doen

&TUK. zien , dat hy de zaak door dezelven meer
heeft verduiflerd dan opgehelderd. Dat , nog-

thans, de meeste Zee -Gewasfen geen eigent-

lyke Wortels of Bladen hebben, maakt hier

de grootfte zwaarigheid niet : men heeft Aard-

planten aan welken di^ ook ontbreeken ; doch

daar fcheenen zo geen Bloemen , ten minfte

Zaaden noodig te zyn tot derzelver Voorttee»

linga en hier van zou het Melkagtig Vogt

dat uit het End der Takken by Druppeltjes

in 't Water valt 5 eenig blyk opleveren,

Wy zullen j in 't vervolg , daar van nader

fpreeken.

r.ioemeti
Niettegenftaande Theophrastus, in

van 't Ko. hqt Vierde Boek van zyne Historie der Plan-

mabTi- ten, zo dikwils van de Bloemen der Planten,

dfckt^°"'"^^^
in de Grond der Zee groeijen, fpreekt,

als of dit een bekende zaak ware (*) , hadt

nog-

Dit zegt ToURNEïORT in het gedagte Vertoog.

Het zoude dan in 't VII en VllI Hoofdftuk van dat Boek

moeten zyn , doch ik vind daar niets duidelyks dien aan-

gaande. Theophrastus fpreekt van Bladerige Ge»

wasfen , naar Laurier , Olyf en Thym gelykende , die ge-

deeltelyk boven Water komen , of graeijen op Eilanden

v/elke met de Ebbe droog loopen , en onder Water ftaan met

den Vloed, in Oostindie; FoUa bis Arhoribus Laurea dicunt

^

f«rem VioU &• colore 6y thre^ fru?fum magnitudine Oliv£

fy hme odms écdmodum hni» 5cc, Van de anderen , in Sinu
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nogthansToürnefort^op zyne Reizeö dóór yj^

Spanje en Portugal , niets dien aangaande kun- Afdeel*

nen waarneemen, dat hem voldeedt. Het was^^^*
vosr den vermaarden Graaf Marsigli, diCg^yj^,

in het voorfte der tegenwoordige Eeuw, tot

voortzetting van de Kennis der Natuurlyke

Hi&torie , eenigen tyd zyn verblyf hielde op

de Kusten van Provence en Languedok , be-

waard, de Wereld dien aangaande te verbaan

zen met nieuwe Ontdekkingen omtrent de

Planten der Zee» Na dat hy bevonden hadt

,

hoe de Grond aldaar bedekt is met eene Laag

van harde Steenagcige Stoffen , die als een

Overkorgting maaken , en op fommige plaat-

fen een Jaarlykfe aangroeij ing befpeuren laa-

ten ; kwamen hem, aan het Koraal en andere

Zee - Gewasfen > op de Schors zekere deeltjes

voor, die zig in 't Water uitfpreidden en bui-

ten 't zelve weder introkken ; kunnende dit,

by herhaalingen , fomtyds verfcheide Dagea

lang, daar in worden waargenomen. Zy na-

men ^ eindelyk , in het roode Koraal , de ge-

daante van geele Bolletjes aan, en vielen dus

op den bodem van het Glas. Hy fchreef

dienaangaande een Brief aan den Abt BiG-
NON, van den i8 December des Jaars 1706,

die in het Journal des S^avans van 'c volgen-

de

HeröOf ad quem iescéndunt JÈgyptii ^ zegt hyl Color qupque

fJot-is in Thymo ^tnnquam nondum perfeSte floruerit ^ liquidu d

frehenditur^ Mser vind ik 'er van dicn aait niet^

l; DEEL. XVII. STUK,
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yj. de Jaar werdt ingevoegd , om tot verklaaring

IXV^'^^ llrekken van een bloeijend Koraaltakje , ge-

Hoofd- lyk dat gene, 't welk nog in de Koninglyke

sïüK. Tuin te- Parys vertoond wordt. Daarna gaf

by zyne Waarneemingen aan 't licht . en veE-

volgens werden de Bloemen van 't Koraal in

zyn keurlyk Werk, de Natuurkundige Historie

van de Zee genaamd , aan 't Oog van de ge^

Iieële Wereld bloot gefteld (*).

Deeze Bloemen hadden de langte van om^

trent een agtfte Duims , en waren oncer-

fchraagd door een witte Kelk, uit welke agt

S traalen voortkwamen van die zelfde Kleur,

zynde allen van eenerley langte, én even ver

van elkander: zo dat zy dus zig als Sterren

vertoonden. De gédagte geele Bolletjes, van

een Melkagtig Sap, door TouaNEFORt
voor Zaadbolletjes aangezien of gehouden ,

oordeelde eveqwel M a r s i g l i daar niet toe

l^ekwaam te zyn, om dat zy door hunne

zwaar-

(*) In *t jaar 1710 hadt de Koninglyk Franfche Aïademie

der Weetenfchnppen reeds een Gefchieeven Werk yan den

Graaf ontvangen, dat niet klein was, onder den Tytel van

J^sfay de Phyfque fur l'Hisieire de la Mer , waar van door

twee haarer Leden Uittrekzels gemaakt werden , die men in

de Historie der Akademie van dat jaar plaatfte. Veivolgeus

kwam in 't Ttaliaanfeh (Giorm de Litteratij Tom, Vllfi)

een Kort Begrip daar van uir , en in 't j;iar 1725 werdt zyii

f^eheele Werk, genaamd Histoire Phyftquede la Mer, door J.

Clericus uit het Italiaanfch in 't Franfch vertaald^ on-

der 't opzigt van B o E R H A A V E , te Amfterdara in folio'

uitgegeven.
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«waarte op den Grond zakten; tön ware zy VI.

de kleine Zaadjes , mooglyk ligter, weder op- ^^^^
waards uitwierpen, die dus zig konden bech- HooFOê
ten aan *t Gewelf der holle óf overhangende stuk*

Rotfen» Ten opzigc van de Bloemen, nam
hy byna het zelfde waar in een foort van

Stekelige Zee- Heester , zonder Schors, waar

van de Oppervlakte met zekere Lym , naar

een Vernis gelykende, en wel overvloedigst

aan den Voet bekleed is. Als deeze uit het

Water gehaald wordt , vertoonen zig daar

aan zekere Bolletjes van eene Lymagtige

StofFe , welke , wanneer men de Plant weder-

om in 't Zeewater doet, zig als Bloemen uit-

fpreiden, maakende eene zeer regelmaatige

figuur; doch deeze Bloemen bragten, zo min

als die van 't Koraal , eenig zigtbaar Zaad

voorn (*}.

In het onderzoek der zagte Zee -Planten

vondt de Graaf zyne nieuwsgierigheid wac

meer voldaan. Hy heeft 'er eene waargeno-

men , die geen Bladen hadt , maar zeer

fchoo-

(*) Hier dooc wordt eene Plaats uit het Werk van

M A R s I G L 1 , welke de Heer li A s T e r , P^;7. Tran/a&^

Vol, L. p. 261, aangehaald heeft, opgehelderd, en het

blykr, dat de Graaf door het Lym van de Zee-ïïeestet

met een hier en daar afgebroken. Schors , *t welk in 't

Water bloeit, geenzins de Schors verdaan kan hebben. Dit

Lym bekleedde die Heester tusfchen de brokken van de

Schors en deeze t'eenemaaU

I. Deel. XV lU Stuk»



l6 EIGENSCHAPPE]^
VI. fchoone Bloemen van zes witte Blaadjes

,

LX^^* hebbende zes witte Draaden , en deeze Plant

Hoofd- droeg taamelyk groote ronde Vrugten , ie-

^ STUK. der beladen met zes geele Zaadjes en zeer

fcherp van Smaak. Een andere hadt niets

dan ledige Peulen of Scheeden. Zeker Korst-

agtig Gewas , dat zig als een Schors ter dik-

te van een Mesrug over de Zee -Heesters

uitfpreidde , en van zelfftandigheid was als

de Paddeftoelen , doch hoogrood van Kleur

;

hadt de Oppervlakte bezaaid met een me-

nigte van Lymerige Bolletjes y die zig op

de zelfde manier tot Bloemen uitfpreid-

den als op het Koraal , maar deeze gaven

ook geen Zaad. Hier uit blykt dan het on-

derfcheid , dat 'er tusfchen de zagte of

buigzaame Zee-Gewasfen plaats heeft , en

dat 'er, gelyk onder de genen /welker Zaad

men voor eenigen tyd niet kende , door

Reaümür veele Soorten van Fucus of

Zee - Ruy Zaad - draagende bevonden zyn (*)

;

zo ook anderen voorkomen , die alleenlyk

zogenaamde Bloemen draagen.

Denkbeeld De vreemdheid van deeze Ontdekkingen.

pf.yTso-A^o^^^^ andere Natuurkundigen aan, om
NEL dat de Zee-Gewasfen te onderzoeken. De Heer

zJnf^^"^*^PETSsoNEL, naderhand Konful van Vrank-

ryk te Smyrna, was, eer dat de Graaf Ma u-

si»

f») Mem» de rAcad, Royale dés Sctencet , de 1711 &
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lioLi zyöé Waarneemingen óver de Bloemen Vï,
.^.

van 't Koraal bekend maelkce , töt andere ge-
'^lX V'^'

dagten gekomen , Vei-beeldende zig , dat dée- Hoofd*

ze ZeéGeWasfén woonplaatfen van Inlektén ^"^^^^

è:yn (*^; D\t denkbeeld aan zyh Broeder

,

Doktor te Marfeille , mededeelende ^ begaf

öeeze zig ^ tot nieuwe Waarneemingen . in 'c

jaar 17^3, met de Koraalvisfchers nasir Zee.

By het öphaalen van 't Koraal eeö Glas in 'c

Water gedompeld hebbende , waar in hy eeni-

ge Takjes, zoridèr die uit het Water te haa-

ien , bragt; nam hy, na verloop van èetiige

uuren 5 Waar; dat zig, hier en daar, op de

róode Schors witte Stippen vertoonden, Zy
kwamen overeen met dé Gaatjes, waar mede

de Schors doorboord was , en maakten eene

tonde figuur met geele en witte Straalen , wier

middelpunt zig hol voordeédt. Hy kon niét

iialaaten, dezelvéh te erkennen voor dé Bloe-

men vati 't Koraal , waar van M A 11 s i g l i

hadt gefprokcn: doch, toen hy bevondc, dat

deeze Bloemen niet alleen door 't Koraal uit

het Water te neemen, maar ook, wanneer

tnea die flegts aanraakte, verdweenén, oor-

deelde hy , dat het gene de Graaf voor Bloé»

men aangezien hadt, weezen tlyk Infekcen wa-

ren.'

In dit vermoeden Werdt Doktor P e y s s o-

C^; Volgens H AsSEI,q_UiST. zie Uitgezogte FsrhaU^

ix. Deel, bl. z»

. B
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VT. ^Ét nader bevjestigd, Wanneer hy zig» in *t

Lxv^ jaar 1725, op de Kust van Barbarie bevondti

Hoofd- Toen hadc hy het vermaak, van het Koraal-
STüJi, ÏQfekt zyne KlaauMren of Pooteft te s&ien be-

weegen, en een Glas vo] Zeewater ^ met Ko-

raal daar in , naby het Vuur plaatzende, fpreid-

-den deeze Diertjes hunne Armen uit* Wanneer

hy het Vuur zodanig vermeei'd^rde ^ dat het

VV^^acer aan *t kooken raakte ^ MeWt hy .«e

daar door in èumïe uicgefpreide ftaat, buiten

het Kwaal ; even als dit gebeurt in het koo-

iden van La®d--of Zee-Schulpdieren* De kld-

jie Gaatjes
jj in de Oppervlakte van *c KoraaJ,

l^evondt hy de Openingen te zyn 5 door wel-

Jcen deeze Diertjes uitkomen , die Ceiktjes

daar onder bewooneö , welke tes deele in de

Schors, ten deele in de zelfftandigheid zj^ be-

vinden. Door drukking der uitpuilingen van

de Schor-s met zyne Nagelen , kwamen *m' de

ingewanden ^n het geheele L^haam van het

Dier, onder een gemengd^ uit te voorfchyn^

gelykende naar het dikke Vogtj, dat de Smeer-

kliertjes van de Huid uitleveren. Indien het

ïnfekt uit zyne holligheid vooa-tkomt, zonder
de Pooten uit te breiden , dan maakt fet Lig-

haam de Vertooning van een witce Stip. De
Melk , die men onder de Schors waargenomeö

heeft , zegt hy , is ^het Bloed of Natuurlyk

Vogt van deeze Diertjes , die dood zynde ver-

rotten en Stank mededeelen aan het Water.

Veel grooter Diertjes dan deeze nam de

Heer
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tiéev PEVèsöNEt in ^e Stafretjes der Ma- Yi.

#eporen waar , en Hier door meènc hy zyn t^^*^
Penkbe^ld ttader bevestigd te ?yn. Dit Dier^HooFö^

ëoor heiB een Zee Ner el genaamd , doet dat '^tük.

^e^-Gfw^s aringroeijen , dooir zig al verderf
verder van den St^en^ -^^ar heczelve op ge-

groeid is, op te ligien. Maar ia de Koraaleii

en Zee-Hëefters leggen d^ Diertjes , dié in

4erzelver Scl;iprfen genesteld zyn , volgens

bem, eeii S^p of Vogt af, dat langs^ d0 ^' oor-

tjes loopt, die wy in,de Oppervlakte vaii der-

jjelver zelfft^ndigheid of Lighaam WaarÖee-

nien, en dus^^ by weinig tefFeiis opgehouden,

wordt dit Vogt allengs vast en hard , veran-

derende eindelyk ifl Steen. Hier door moe-

ten de Zee-Gewasfen, evenrediglyk , in lang-

té en dikte groeijen* Dit konnit niet vreemd

vpor, wanneer men agt geeft op de groei j ing

van de Schaal der Hoorens en Schulpen* En>

zo iemand dezelven , niettegenftaande dit al*

]^s, nog voor Planten houden wil, dan, zege

hy, zY^ hét wSidiYe Zoöphyia , geformeerd doof

den arbeid van Dieren, die dezelyen bewoo*

mup en waar aan zy tot verblyfplaats en (teun*

zei ftrekken.

De Beer Reaümur, wieri dit riieawe

Denkbeeld , door Doktor P s v s s o i^ e l . in 'c

Jaar 1726 werdt medegedeeld, flelde hetzelve

aan de Akademie voor in zyn Vertoog, dat

op 't volgende Jaar aaij 'c licht gègeyed

1. Deel. xvii. Stuk»
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VI. werdt (*) t doch hy begunftigde het niet

,

^LXV*" ^^^^ ^^^ ^^ waarheid vari dit Stelzel hem
,

ift

Hoo^ii. zyne Reize lïaar dé Zeè, gebleekeh was. Oe

STüKi Heer BeknarI) de JusèiEü, weidt, door

eeö Togt laögs de Kust vaÜ Normandie, daar

v2Ln dermaate ovettüigd, dat hy zelfs in deö

jaare 1740 een Vertoog uitgaf, 't welk be-

vestigde j dat éenigé Voortbrengzels der

Zee, die men té vöoreni voor Planten hadt

aange:&ien . door een foort van Zeediertjes

gefabriceerd wareri Cf).

Een groote Vidlorie, inderdaad, door 'd

Ryk der Dieren behaald op dat der Planten;

wanneer een van de grootfle Kruidkundigen

zeif eenige Soldaacen uitmonftért van zyn

Heir ^ om te dienen onder het Vaandel van

zyn tegenparty : wanneer een der grootite

Dierenkenners de geoen aanneemt ^ die hy te

vooren als onnut hadt uitgefchootcn. Veel

pryswaardigér Voorbeeld , dan dat van Dok-

tor Shaw , die, om geen Leden uit de Sa-

menleeving der Planten te verliezen , in de

befchryving van zynen Reistogt langs de Afri-

kaan-

f*) Öbfeivatlons ftir la jformation du Corail éc dei aiitres

froduftions , appellées PUntes Pierreu/esy par M« de RÈ-
jtUMÜR Mem de l'^cad, de 1727»

(t> Examen de quelques Produ^(^s Marines
, qui oat

éié mifes au nombie des Plantes , & qui font l'Ouvragc

é'une iforte d'Infeae^ dé Mcr, par M. 6« de Jussieu*
Menit de I7'f2«
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kaanfe Kusten , welke te Londen in 't jaar ^
VI.

1738 uitkwam, de Lighaampjes , die zig op
^xv.''

't Koraal en de andere Zee-Gewasftn ver Hqofd-

tooncjen , voor derzelver Wortelen uitgaf ;
^tuk,

brengende uit het onderzoek , dat hy op de

Madreporen hadt in 't werk gefield , 't befluit

tot de Koraalen en Zee Heesters over.

De gevolgtrekking van den Heer Ji'ssieu Poiypen

was veel beter gegrond. Hebbende in ver- Gewasfen

fcheide Voortbrengzelen der Zee, die men tej^^n^do!^

vooren , eenÜemmig , voor Planten hieldt ^Jussifü»

zeer duidelyk ontdekt , dac zy geheel uit

Woonhuisjes van Dieren beftonden ; zo dagt

hy, dat men dit in veele andere Zee-Ge-

wasfen ^ die hy niet onderzoeken kon . ook

ondervinden zoude. En , zyn vermoeden is

eerlang tot nader verzekering gebragt , zo

door de Waarneemingen van Peyssonei.
in de Westindiën , als door die van Dona-
TI in de Middellandfche Zee, en door die

van El LIS aan de Kusten van Groot Brit-

tannie.^

,, herhaalde Waarneemingen pp deeze

3, voorgewende Planten, (zegt Jussieu,)

5, hebben my een ander denkbeeld daar van

„ doen krygen, dan wy 'er van hadden; de-

„ wyl , in plaats van beveiligd te worden in

„ het Gevoelen , dat zy Planten waren, ik

„ reden had , om haar te houden voor een

„ Samenhooping van Wooningen van Dieren'^

Hy nam dit niet alleen waar in de Alcyonie^,

B
. 3 di^

i. Di^iL XVII. 5tuk,
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^ï« die men in *t Franfch Main de Mer^ of Zèé-

^^y^* Hand tytelc ; in Sponfen, enz.; maar hy be^

flöojFD. yoïidt zelfs , dat , in verfcheide buigzaame Ko-

f?ö|» rallynen , het gene men altyd voor Blaasjes

{ladc aangezien , niets waren dan Buisjes of

Blaasjes 3 ieder cén Infekt bevattende. Een

Steenagtig Gewas , dat vaii de Klippen mee

de Dreg werdt afgerukt, zynde een foort van

Milleporèn y bevondt hy ook een famenhop-

ping te zyn van kleine Buisjes , uit ieder van

welken , wanneer het in Zee - Water gedaaa

Hverdt, een kleine Po/^^pzij- yoortkwarti, ,, Dus

^y noem ik (zegt hy,) en zal vervolgens diea

^ naam , in 't algemeen , geeven, aan eene

„ Familie van ïnfekten , van meer of mindei:

„ langte , in fommigen van welken de Kop

,

3^ in anderen het Lighaam , omringd is of

„ bezet met Hoornen , die aan eenigen vocar

5, Handen dienen , om de dingen aan te vat-

5, ten , welke hun tot Voedzel flrekken zul-

„ len , en in anderen nog 'bovendien voor

3, Pooten, om zig te verplaatzen".

piantdie* ^1^ daar een Gevoelen ter baan gebragt , dat

^^^^s*^*j}^ echter niet volftrekt nïeuw was (*3 , of,

lüATi* laat

(*) T H % ó P » A s T u s , van de Zee - Gewasfèn fpteeken-

de , xegt ; ad quddam iom ohe/a ingretüuntur Milleptda &•

^lU quadam ejusdem Generis JBestiola^ ^uodque PoLypi fpeci'»

men gerlu Libr» IV* Cap* y* Zo dat die Autheur zekerlyk

rëed's moet waatgeriofticn hebben, dat in de Gaatjes van de

Schors van fommige Z-ce - Gewasfen ifts z«, 't welk de

gcdlame hadt var^ een Polypüs.
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laat ik liever zeggen, de Waarneemingen van Vr,

P E Y s s o N E L op het kragtlgfte bevestigd, Die ^J^iH*
Heer hadt de Diei-tjes der Zee-Gewasfen Ut-Hoofd»

tlca , Paipur(e of Folypi , getyteld. J u s s i E u stuk.

gaf 'er deq naam aan van Polypen. De Heer

ViTALiANO Don ATI werdt naderhand

door zyne Waaröeemingen verzekerd, dat zy

in het Koraal aan haare Celletjes vastgehecht
.

zyn, niet alleen, maar hielde dat geheele Zee-

Gewas voor een weezentlyfc Dier, waar van

de Polypen flegts de Hoofden waren, ,, Dit

„ Dier , zegt hy , heeft een Gebeente , dat

„ getakt is^in de Gedaante van een Heester,

„ en bedekt met een Soort van Vleefeh , 't

„ welk het Vleefeh is van het Dier". In

fommige Zee - Gewasfen , merkt hy aan , is

dit Gebeente of Steunzel Steenagtig , in an-

deren Hout- of Hoomagtig , en , ik mag 'er

byvoegen. Vliezig in anderen , gelyk in de

Korallynen , of wel in eene Soort daar van

,

welke de gedaante beeft van klein verguld

Venus-Haar (*) , door een vermaarden En-

gelfchman reeds lang te vooren opgemerkt

was. „ De Heer Luid (zegt Jussteu,}

3, hadt waargenomeR, dat men, deeze Buit

„ zen ,
[te weeten de Steekjes van dat zo-

„ genaamde Kruid, die op *t hoogde een

„ half Voet lang en een Linie dik zyn,]

tus-

{) AdiantUi Aurci minimi facie, Planta martna. Dix u
B 4

!• D£BL. XVII. STUÏh
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yi» 3, tusfcben de Vingeren drukkende , het rpQ-

^LYJ/l *> ^^ ^og^3 dat zy bevatten, opftygen deedt.

Hoofd- 5> en teven5 het ondoorfcbynende Lighaan^

^TUR, j^ daar uit gaan , dat de Opening floot. Dit

55 gaf hem ^eden pm te vermoeden , dat men

3j deeze voorgewende Zeeplant moest be-

33 trekken tot het Ge^agt der Zöophyta'' (*).

In 't jaar 1750 kwam te Venetië , van

den gezegden Italiaan » een Brief uit aan den

Lyf' Arts van den Paus, Leprotti, wel-

ke Brief te Knitz op de Grenzen van Bosnië,

(den 2 November des jaars 1748, gedagte-^^

kend w^5. Hier in gaf Doktor Dqnai 1 een

Proef 3 om te dienen tot Inleiding van een

Werk, dat de Natuurlyke Historie der Adria^

tifche Zee zou behelpen. Deeze Brief werdt

daq , met eenige verbeteringen vaii den Au-

tjieur, dip vervolgens Hoogleeraar te Turin

was, in *t Franfch vertaald zynde, in 't jaar

17:8 in *s Gravenhage uitgegeven (fj. Hier

in vindt men een gedeelte der Waarneemin-

gen vs^n DoNATi, zo over de gefteldheid

van den Bodem der Zee en de Stoffen > waar

uit dezelve in die Wateren beftaat , ep waar

mede hy bedekt is; als over dé Zee-Gewas-

fen 3 Planten en Dieren , daar in voorkomen»

de. Het eene is zodanig met het andere ver-

• knogt,

C^) Mem, de VAeaL R des Sciences , de I'An. 1741.

et) Es/ai fur l'HUu Nutur^ de U Mer AdriMifue^

lf»«ï Vit; D o n a t i* Qustt».
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fenogt, dat ik niet wel nalaaten kan, van aU .y^^
,

les kortelyk berigt te geeven. LXV.
'

Door een naauwkeurig onderzoek , met be- Hoofd-

liulp van verfcheide Werktuigen, bevondt hy, ^^^"'^•

dat de geftcldheid van den Grond weinig van^Jf"^^,

die der aangrenzende Landen verfchilt» „ Daar mmgen o»

3, zyn (zegt hy) , op den Bodem der Zee^dazee^"*

5j Bergen , Rotfcn , Valeijcn en Spelonken
, ja

3, zelfs Fonteinen en Rivieren, even als op

3, de Oppervlakte der Aarde. De Grond be-

5, ftaat grpotendeels uit Laagen , boven elkan-

,3 der 3 diq doorgaans waterpas , en dus even^

33 wydig leggen, of in de zelfde Streek, met

53 de Beddingen der Roifen, Eilanden en vaa

3, het Vaste Land. Hy bevat in zyn boe-

33 zem verfcheide foorten van Marmers, i^tee-

3, nen, Metaalen en andere Delfitoffen. Hier

33 is het niets dan Steen ; daar vindt men
3, men Gruis , Zand en miq of meer vette

3, Aarden. Dit verfchil van Grond za}, naar

„ myn oordeel, wel de reden zyn 3 die maakt

3, dat zekere Plaatfen zeer vrugtbaar en be-

3, kwaam zyn om verfcheide Soorten vaq

3, Planten en Dieren te voeden : anderen maar

3, ééne Soort , en dat fommigen 'er t'eenc-

5, maal van ontbloot zyn , of, zo menzc

33 *er vindt 3 dan zyn het Dieren die hier ea

3, daar zwerven , zonder een vaste woon-

5, plaats".

Men vindt , op den Podem der Zee, niet

zeldzaam. Marmers, die uit verfcheide Stuk-
^

B s
'

keu
'
T. Deel. XVU» «tuk.
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VI ^ien van het zelfde Marmer of van verfchfl^

j^^^^* lende Marmers beflaande , met een Semenc

HooFD^ van Keyfteenen en brokjes Marmer faraenge-

STUK, hecht zyn, Hy hadt dikwils Marmers opge-

haald , die uit verfcheide Zee-Schepzelen

,

met Zand of Aarde verfteend , beflonden ,

gclyk de Poddingfteenen ; neemende een zeer

fchoonen glans door *t polysten aan , en gely-

kende volftrekt naar de genen , die men op 't

Vaste Land vindt. „ ïstrie, Morlachie, I)al-

3, made , Albaaie, en cenige pabuurige Lan-

3, den , fchoon niet aan de Zee gelegen ,

„ zyn , zo wel als de Klippen , gilanden eq

3, de Bodem der Zee, niets dan cene enkele

3, en de zelfde Klomp van ondoorfchynend

„ witagtig Marmer, het welke byna geheel

,5 fchynt te beftaan uit overblyfzels van Zee*

,5 Schepzelen , [die mooglyk tot Kalk ge-

3, gebrand zyn door onderaardfch en uitbar-

,3 ftend Vuur".] Naby de Eilandjes, die men
Incoronate of de Gekroonde noemt, was eene

Rots geheel vol brokken van Strandfchulpen

,

die in eene Marmeragtige zelfflandigheid

overgegaan zyn. Niet ver van daar vondt

men een Bank , alwaar verHeende Beenderen

van Menfchen voorkwamen , in een mengzel

van wit Marmer, roode Aarde en Drupfleen.

In dergelyk een mengzel hadt hy ze op 't

Vaste Land gevonden.

,3 Deeze Klomp van Marmer (vervolgt

^, Don ATI,) waar ik van gefprokcn heb,

« die
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95 die gemeen \% aan de Zee en *t Land, heeft Vr.

5, zekere DelfftoiFen wanneer zy zig over de'^^^^^^

55 Aarde ui t(trekt , en anderen als zy in ZeenooFD-

5, daalt. Ik heb 'er Kat-Oogen, MoedersTUK.

35 van Esmaraud , Chalcedoinen , Kornalynen

^, in gevonden ; om van andere Sporten van

„ Marmers en Steenen niet te fpreeken. Ik

i,
wil echter niet llilzwygen van de Tuf^

j, v^a^r mede de Bodem der Zee op veele

,5 f)laatfen bedekt is , en welke aantoont , dat

„ aldaar ook Wateren zyn , met Tarter eo

I, Kalk bezwangerd. Doch het aanmerkelyk*

^^ fte , op den Grond van onze Adriatifche

^y Zee , is een Korst van Schaal- en Schulp*

5, dieren en Zee-Gewasfen (Pclypiers,) ge*

3, inengd met Zand en Aarde , en grooten-

5» deels yerfteend zynde. Door de Lighaa-

„ men, die allengs verfteenen, ziet men dat

^y deeze Korst onophoudelyk toeneemt , en

5, den Bodem der Zee allengs verhoogt» Haa*

^, re dikte, in 't algemeen, is my onbekend;

„ doch ik heb 'er Brokken van opgehaald,

„ by toeval afgebroken, die zes en zelfs agt

3, Voeten dik waren 5 waar uit blykt dat

„ de Grond der Zee , op die plaats , ten min-

„ fte zo veel wa$ opgehoogd. Ik kan verze-

„ keren , dat een groote uitgeftrektheid van

3, onze Zee bedekt zy met deeze Korst,

3, die alom zeer hooge en groote Banken for-

5, meert , en dat de Quarnaro en de Golf

1. DEEI.. XVI !• STtJiC.

55 van
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5, van Iflrie zeer veel daar van hebben. D^

lïv^* 5, Zee Schepzelen zyn niec van elkander ge-

HaoFD- 9, fcheiden en ordentlyk gerangeerd in deeze

^'^'^^?
99 Korst : in tegendeel leggen zy in de uiterfte

^, verwarring ; waar van men de qirzaak geens-

„ zins aan eene Aardbeeving of Vuqrbraaking

5, van den Grond kan tocfchryven. 't Is dui-

,, delyk blykbaai-, dat zy in deeze verwarring

„ gebqoren en geftorven en tot Verfteening

3, gekomen zyn. Men ziet 'er. by voorbeeld,

5, een hoop van Oester^ , Pennen , Cames ^

3, Tollen , Turbinieten en Wormbuizen, die

3, gehecht zyn aan Koraalen , Madreporen ,

3, Korst- en Pypkoraalen ^ en andere Zee^

„ Cewasfen (Polypiers) van veelerley Soort,

„ meestendeels befchadigd en aan Stukken ge-

„ broken , zynde aangehecht en gegroeid op,

3, andere Hoorens en Schulpen en Zee-Ge-

33 wasfen. Alle deeze Lighaamen zyn door-

35 mengd met Aarde 3 Zand en Steengruis.

,3 Men vindtze ter diepte van een Voet , wat

,3 meer of min, in deeze Korst, volmaakt ge-

33 petrificeerd en in Marmer veranderd : op

33 minder diepte zyn zy beter geconferveerd

;

5, en by de Oppervlakte nog leevende, of,

33 indien zy dood zyn, nog in een goede

33 Staat, maar altoos in wanorde. Het blykt^^

3, dat. naar maate de Schulp en Schaaldierea

3, en de Zee-Gewasfen (Polypiers) op deeze

,3 Korst voortteelen, dezelve door humie afge-

,y leg-
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I, legde Schaaleii en Geraamten verhoogd VI.

„ wordt, en dat de Bodem der Zee zig ia de ^y^'
^, zelfde evenredigheid verheft". Hoofd*

Dus hebben vVy dan eene Bedding , waar «tüs.

óp veele Zee - Gewasfen groeijen , door Waar-

heemmgen onderzogt gezien. Do nat i, ver-

volgens eenige Zaaddraageiide Zee -Planten

befchreeven hebbende , gaac tot de genen

övèr 3 die men hedendaags, zegt hy, Poly-

piers noemt, en welke een geruimen tyd, ge-

lyk wy gezien hebben, voor Planten gehou-

den waren , niettegénftaande Ferdinand
Imperatus reeds, voor twee Eeuwen, de»

zelven voor Dierlyk hadt verklaard, „ De-

,, zelve zegt , dat men eenigen derzelvea

3, eenvoudiglyk voor Steenagtige Planten

^, hieldt, en de anderen al^ in Dieren veran-

3, derende jianmerkte , gelyk de Madreporen

„ die aangroeiden door verlanging van de

^, Steen
i
ge Buis èn van de Vleezige zelfftan*

3, digheid". Vierder, „ de Madrepore is een

^, dikke trop van Porén, die eènig bïyk vaii

„ Vliezen aan de Enden hebben , waar uit

„ men gisfen kan, dat zy het Gevoelig Le-

„ ven deelagtig zyn'\ Dat meer is , het roo*

dé Pypkoraal befchreeven hebbende , zegt

hy : „ men gelooft dat het een Moer is,

„ waar in Zee -Dieren zig formceren gelyk

j, de Bycn in de Honigraaten" : voegende

éen weinig laager, daaï by, „ Hét Pypko-

„ raal

I. DEit. XVII. STUK,
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Vi. ^, raal is niets dan een bewaarplaats van Die-
AfdeeL ,.^„.»

LXV» '^ ^*^" •

HooFi?^ Door dit voorbeeld aatigemóedigd , brengt

STUK, Poktór Don ATI zyne Waarneemingen op
Afbeei- eenige Zee - Géwasfen ter baan* Het Roode

Diertje" in Koraal , tCD opzigt vaH de zelfftandigheid

iLce^ci' ^^ manier van groeijing , als ook de Cellet-

wasfén. jes^ die in deszelfs Oppervlakte zyn, en het-

zelve oneffen makken, naauwkeurig befchrce-

ven en afgebeeld hebbende , vertoont hy ook

de Polypen , die daar in huisvesten i en zig

ieder als eene Ster van agt Scraalen vertoonen.

Deeze Ster is wit van Kleur, en trekt op de

minfte aanraaking , zelfs onder W^ter^ haare

Straalen in : het Dopje ? daar ^y aangehecht

^yn , iluit zig toe , en dus vertoont zig de

Polypus ,
gelyk in het Koraal , dat men zo

even uit Zee gehaald heeft, als een Druppelt-

|e Melk; Voorts meent hy ook de Eytjes van

deeze Diertjes te hebben waargenomen* Daii

gaat hy tot de Madreporen over, ea befchryft

jcene Soort daar van , welker Polypus zeer

verfchillende is van die dei* Koraalen, hebben-

de haaren Kop verfierd n)et veele Haairige

Straalen , waar van hy , door eene gedüurige

wiggeling , die in dit Voorwerp plaats hadt 5

het getal niet bepaalen kon* Deeze wiggehng

gefchiedde van de eene naar de andere Zyde ,

met eene onverbeeldclyke fnelheid. Hy meen-

ie echter gezien t^ hebben , dat dit Dier

agt
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ögt Stramien had. Hét was üitermaace tedeir , VI.

grootendeels doorfchynende en z^r fchoon /^^^
wegens de verfeheidenheid van zyne Kleuren. HoofdI

Eenvoudig was de geflalte, doch verwonder- stuk.

lyk de cigenfchap van de Diertjes, welken hy

Ju een Soort van Milleporen waarnam , die

met hun Kop de Dekzeltjes opligtten van hun-

öe Holletjes : doch de genen , die boven aan

de Takken waren,, bewoonende Kraakbeenige

en Vliezige Celletjes 5 hadden zodanige Dek-

zeltjes niet. ^y De onvolmaaktheid , zege

é^lïy» van deeze Celletjes, en de weinige

35 Vastheid der Stoffe, van welke zy gemaakt

,, zyn , beeft my duidelyk doen blyken, dat

„ döeze Celletjes de fabriek der Polypen wa-

j^ ren , even als de Hoorens en Schulpen

„ worden voortgebragt door de Dieren, die

,9 in dezelven huisvesten".

Peeze Steenagtige Zee-Gewasfen noemt

DoNATi, als gezegd is, Polypiers ^ dat is

Polypus Nesten^ doch de Alcyoniën en Spon»

fen betrekt hy tot de Plmtdieren^ of Dier-

planten^ waar in hy onderfcheid maajct. Na»

derhatid, echter, heeft hy het Roode Koraal

•oDk aangemerkt als een Zoóphyton of Plant-

diei*5 ontdekt hebbende, dat de Polypen vast-

gehecht waren aan haare Celletjes. Het Dier

,

dat hy in een Alcyonie waarnam , verfchilde

grootelyks , in Geflalte , van de genen , die

wy Polypen noemen, en fchynt daar aan niet

eigen te zyn. Dat de Sponfen door zekere

Worm-
! Desl. XVIÏ. stuk»
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/^ï. Wormagtige Dieren., die in dezelven huis-

^LX^V^*
vesterj , gefabriceerd worden , heefc Doktor

Hoofd- P ê y s s o n E l n^lderhand gemeld . en het is

sTüirr door den fchranderen Heer Ellis beoor-

deeld, die aanmerkt, dat deeze Dieren veeleer

daar in haare verfchuiling zöekeb en een foort

van Zee- Puizendbeenen zyn (*) • even* als

Don AT ï met veel reden zégt, dat dé gedag-

te Dieren niet de bouv^^ers maar dé bewooners

zyn van diè Zeè - Gewasfen , wier geheele

ielfftandigheid een Dierlyk Leven heeft, met

het Plaritaartige vermengd j gelyk dè Sponfen

en Alcyoniiin.

Doktor Peyssonel, waar van ik voor-

heen gefprok^n heb, na zyne Waarneemingen

óp de Kust van Barbarié, werwaards hy door

den Koning van V^fankryk, tot nieuwe Ont-

dekkingen in de Natuurlyke Historie , afgezon-

den was 5 vervolgens tot 's Konings Kruidkun-

dig Arts op 't Eiland Güadaloupe, in dé West-

itïdiën , aangefteld zynde , hadt , iü zyn ver-

blyf aldaar , zig toegelegd , om zyné Waarnee-

mingen omtrent de Steenagtige Zeè-Géwasfen

te voltooijen en in orde te brengen. Dit ge-

fchied zynde, ontving de KoniDgiyke Sociëteit

van Londen, in 't jaar 1752, van hem eén

gefchreevcn Werk van meer dan vierhonderd

Blad-

(*) Zie Uitgezogte Verhandel. IV» DEEL, JJladz» éij

iï\ Phil, Tréinfaa, NOU tV. p'. 280»
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Bladzyderi , onder den Tytel van Verhande- VI.

ling over het Koraal . bevattefide de nieuwe Ont- ' [^^^'^

dekkingen^ die 'er gemaakt zyn omtrent het Ko Hoofd-

raal , de Boren , Madreporen , Efchard's , Li- ^tuk.^

thophyions , Sponfen en andere Voorihrengzelen

der Zee 3 om tot de Natuurlijke Historie der

Zee te dienen (*), Dat hy dit v\'erk niet aan

de Akademie der Weetenfchappcn van Pa-

rys, waarvan hy Korrespondent was, zondt^, ,

zal waarfchynlyk ontdaan zyn uit het min guns-

tig oordeel , in Vrankryk geveld over zyne

Stellingen , en tevens daar Uit , dat anderea

hun voordeel gedaan hadden met zyne Ont-

dekkingen. Dit laatfte geeft hy zelf voor re*

den ; het andere kon hy ook in Engeland niec

ontgaan: want naauvvlyks was een üittrekzel

van dat Werk aan de Koninglyke Sociëteit

voorgelezen, of Doktor Parsons kwam daar

tegenop, meteen Brief aan den Heer Birch^^
Sekretaris van dat Genootfchap (f).

Deeze Doktor bellrydt wel het Gevoelen Aanmeü-

niet, dat 'er Polypen op de Zee-Gewasfen^^'^^^Y'"!

gevonden worden ; noeh ook niet , dat vee- s o*n si

len derzelven Nesten zyn van zodanigen Diert»

jes; maar hem Itaat het Denkbeeld tegen, dac

die Lighaamen , waar menze op vindt, ge-

fabriceerd zouden zyn door dQQZ^ Diertjes , zo

wel

r*) zie Phllof. Tranfan, Vol. XLVIL p* 44S , en ver-

taald, Ujtgfkeze Philofophifche Verhandelingen^ Ml, D.N. 7»

(t; Philof, Tranfa^, Vo L. XLVIL p. 50 5 , ^c,

c
! Deel. xvil. stuk»
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VI. wel als het Befluit , dat dan ook de Zee • Ge-

LX^^ wasfen , van dergelyke natuur , altemaal hét

HooFD' Werk zouden zyn van Polypen, Wat het eer-

sTüK* jiQ aangaat, erkent hy wel, dat *er verfcheide

Zee - Schepzelen zyn , die hunne Wooningen

formeeren , gelyk de Schulpdiercn in 't alge-

meen 3 en de Diereu der Wormbuisjes in 't

byzonder ; doch dan hebben zy , zo hy aan*

^ merkt ^ in kragt en grootte eenige evenredig-

heid tot de harde Bekleedzelen ;, waar in zy

huisvesten; *c welk hy geenszins vindt in zulke

oniioozele 5 weeke , Slymerige Diertjes, als

de Polypen zyn* Voeg hier by, datdezelven^

volgens de Ontdekkingen van TREMBLEYen
R o E s E L op de Zoet - Water Polypen , geheel

niet gefchikt fchynen te zyn , om in zekere

Hokjes of Celletjes te woonen , maar enkel

op Nesten tot aanhechting , met volle vry-

heid , niet alleen om zig te verplaatzen , maar

ook haare Jongen , zydelings , als Spruiten uit

te gecven ; waar in de Celletjes haar tot een

beletzel fchynen te moeten flrekken. Ook
vindt men , dat de meeste Schulpdieren nooit

hunne Wooningen verlaatcn , of zy flerven.

Dan toont hy aan , dat de Structuur der Zee-

Gewasfcn het denkbeeld van eene Plancaartige

groeijing bekragtigt: dat de Steenhardheid gceö
bewysredea daar tegen is. Verder fpreekt hy
aldus.

„ Is het ook niet wat byzonders, dat, 'm*

yy dien de Koraalen het Werk van deeze In-

. i9 iek-
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^, fekten zyn , *er geen holligheid agter hun Vt

^, zou overblyven ^ wanneer zy hetzelve in rvy^
„ Takken verheffen ; maar dat zy hetzelve Hoofd".

5, van binnen digt zouden laaten? En, zöu^tuk.

3, het niet zeer vreemd zyn, dat zulke Cellu*

fy leuze doorgangen, als wy daar in grootö

§y verfcheidenheden waarneemen , door deeze

3, Schepzeltjes van den Gróndfteun af zouden

35 gemaakt worden , om , terwyl zy het Ge-

53 bouw ophaalen, agter zig te laaten, zondef

33 eenigen verderen dienst : gelyk wy dit zien

3, in Hcrfeniteencn, enz.? Dit het Geval zyn-

I, de 3 en zo men onderftellen kon dat deezè

33 kleine Schepzeltjes dezelven fabriceerden,

33 dan zou het eéne afwyking zyn van de alge*

^, meene eenvormigheid en het oogwit , dat

3, overal anders in agt genomen wordt^ Want

^, het is zeker, dat de Celletjes, die de Dieren

3, maaken , llrekken om iets, 't zy hunne EU

i, jeren. Jongen , of wat het wezen mag, ia

33 te plaatzen : geen van welken van die Infek*

35 ten gezegd kan worden, daar wy van fpreö»

33 ken". _•
^ '• - -;-'• r,::::--.'/,- . .

Dan het Werk der Vliegen , Byën etï Weè-»

pen , in het maaken van haare Hokjes 3 mee

dat der Polypen vergelykende , vindt hy ge«

dagte Vliegende Infekten bekwaam tot het

aanbrengen der Stoffen en tot het fabriceeren

van de Celletjes ; doch de Polypen, zo teder

en als enkel Slym , geheel niet gefchikt om
Cs HiiiS"^

t: DSEL. XVII. STÜKé
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yj^ Pluisjes van Steen te bouwen^ Hy fchynt fliet

Afpiïel. gelet te hebben op het verfehillend Element,

_^^^" daar zy met BouwftofFen van dien aart om-

STüK.
"

^^"Sd zyn , die van zelf zig aanzetten tot

eene Buisagtige figuur, gelyk in de Worm-
buisjes blykt. Ook heeft hy, zo 't fchynt,

niec gedagt op de kragt der Slymerige Zee-

Houtwormen ; der Wormen die Steenen uit-

knaagen
, ja die zelfs Gaten booren in de

zelfhandigheid van 't Roode Koraal, Veele

anderen der bedenkingen van den Heer. Par-
soivs vervallen van zelf, en, wanneer hy op

't laatst zege, dat hy alles, wat de Gedaante

en het Kenmerk van Plantgewasfen heeft

,

voor zodanig wil houden; zo moet ik aan«

merken: dat niemand zyn Ed. dit betwisten

zal; maar vraagen, of hy dan in de Stecnag-

tige Zee-Gewasfen, gelyk de Madreporen en

Milleporen , de Gedaante en Kenmerkea van

Planten vindt? Hebben zy Wortels, Bladen,

Bloemen of Zaad ? Hy zal ze , mooglyk , met

de Zwammen en Paddeftoelen vergelyken ;

doch die hebben altoos een Grond, waar uit

zy Voedzel trekken. Waar ziet men Plant-

gewasfen van Steen ? In het Koraal , de Zee-

Heesters en Korallynen , wordt geen enkele

bouwing door Dieren, maar een Plantaartige

groeijing met een Dierlyk Leven onderflcld,

door de genen die dezelven van het Ryk der

Planten uitmonlteren onder den naam van

Plantdieren. De
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De grootfte hervorming der Natuurlyke VL
Historie , in die opzigt , moet aan den Engel- 'lJv

^*

fchen Heer Ellis worden toegefchrceven. aooFD-
Deeze leid zig kort daarna toe op het on-^TUK.

derzoek der Zee-Gewasfcn. In 't jaar 1753 ü e Dier-

Helde hy aan de Koninglyke Sociëteit een tuur der

Soort van Korallyn voor, die van binnen ge- ^'^^f x!]^^"

heel gevuld was met zekere Schaalagtige Lig- ncec e l-

haampjes, naar Slakhoorentjes gelykendc^ wel-vesdgdr

ker aangroeij ing hy waargenomen hadt ^ en

geloofde toen, dat veele Gonchyliën uit groo*

ter en kleiner Zee - Gewasfen haaren oorfprong

hadden (*). Vervolgens toonde hy , in 'c

jiar 1754, hoe het zogenaamde Haring -Graat

Korallyn (f) , dat geduurende den Winter

zeer gemeen is op de Oesters aan de Kust

van Groot Britannie , geheel uit Buisjes fa-

mcngefteld is , inzonderheid de Vezelen van

deszelfs Wortel , en befluit daar uit de Pyp-

agtige Struóluur, niet alleen van eenigen der

Koraalen en Korallynen , maar ook van de

Zeeheesters QKeratophyta) i ,, met dit ver-

,5 fchil alleen, dat de Pypjes van het Haring-

^, Graat Korallyn van een Spongieuze Veer-

sy krag«5

(^) Fi:L Tran/a&, VoL» XLVIII* Part» I* p» 115* Dit

Yertocg is vertaald , mee de Afbeeldingen , 'm de Uitgez9gt^_

Verhandelingen^ I» D« bl« 18, geplaatst*

(t; Fruticulus Marinus , Cauliculis crasiiusculls teretibus

riddis, Pennatis* Raj* AngL III» p. 3<>» N» 15» Sertularia

Halecina, L r n N» Gen* 347« Sp» 8.

C3
L Deel, xvii. stük»



38 Eigenschappen

VL 3? kragtige natuur zyn , en altoos open bly-

Afdeel» 3, ven; terwyl , in tegendeel, de anderen,
LXV. ^jg ^2jj g^,jj zagteren en Lymagtjgen aart

^Tui:* 9i ^'-yn 5 ^ooï" Q^^3 tyd , en door de hitte van e

5, Klimaat, famengedrukt woiden , verharden-

„ de dus fommigen tot Steen , anderea tpt

„ Hoorn of Hout" (*}.

In een Brief van den 13 Juny 1754, aan

den Heer Colinson Ct)? verhaalt de Heer

Ellïs, hoe hy te werk gegaan was , om zig

tiader van de zelfftandigheid der Korallyncn te

verzekeren , niet alleen ^ maar ook zodanige

Leden van de Sociëteit en anderen , die zya

Gevoelen nog niet toeftemmen konden, daar

van te overtuigen. Ten dien einde nam hy
niet zig den Heer Ehreï, een Kruidkundig

en zeer bekwaam Tekenaar, die de Voorwerr

pen in afbeelding zou brengen. Aan de Kust

gekomen , huurde hy een Visfcher, om Oes«?

ters te haaien van een Grond , die twee of

drie Mylen in Zee lag , en , deeze bekomende ^

vonden zy dezelven rykelyk met verfcheide

Soorten van Korallyn b^roeid y welke hy in

Zeewater levendig. hieldt. Hier door ontdekte

hy » dat fommigen van die Zee - Boompjes ^

welke men Korallyneit noemt , geenszins Plant?

gewasfen , noch ook enkele Nesten van zekere

Zóedicrtjes waren ; maar dat zy , elk op zig

zelf-,

f*> PML Tranfaa. VoL. XLVIII» Part, 2, p. 507»

(t) PhiU Tranfaïi. utfupra. p, (ïi?*
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zelf, een geheel Plantdier uitmaakten, loo- VI,

pende de Dierlyke zelfftandigheid, vereenigd, ^.^^^J^^'

door den Stam en de Takken heen. Dus Hoofd-
wierdt dan het denkbeeld van D o n a t t en stuk.

anderen , door hem , met nieuwe Waarnee-

mingen bevestigd. Zie hier daar van een

voorbeeld.

„ Het aartige Zee - Boompje met gekartelde vcoc-

„ Takjes , [door hem Granaatappel bloeijend b^^ys!*^^

„ Korallyn getyteld ,] heeft in de eerfte op-

„ llag , zelfs vergroot zynde, grootelyks de

„ Vertooning van een Plant. Dit gaf ons

„ een verder verfterkend bewys , dat deeze

„ ongewoone Soorten van Wezens Dieren

„ zyn. Want wy namen waar, dat de klei-

„ ner Polypen , die zig zelf aan de opening

5, van ieder tegeoovergeftel^ Tandje of uit-

„ puilend Buisje uitfpreiden , aan den Grond

,, of in het laagfte gedeelte vereenigd zyn

„ met de Vleezige zelfHandigheid van hec

5, voornaame Lighaara, 't welk door het mid-

„ den van ieder Tak of Stam pasfeert , en dat

„ zy zo vcele verfchillende Lighaamen tot

„ één famengevoegd zyn , werkende als zo

„ veele Stellen van Haiden , die in de ge-

„ daante van een Cirkel geplaatst zyn , en

„ het Aas ieder voor een Mond in *t middel-

„ punt verzamelen, om Voedzel toe te voeren

„ aan zo veele Maagen , welke in het Buikige

,, gedeelte of op den bodem van ieder Tand-

5, je zyn aangehecht. Deeze groote vervul-

C 4 ., ling
T, Dl' EL. XVII. Stuk,
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"^I*

,5 ling van Voedzel van alle kanten verfchaft

'^LXV^* 35 die fterke toeneeming en yerfcheidenhèid

Hoofd. „ van Takmaakingen aan deeze wonderlyke

33 Klasfe van veel-Lighaamige Dieren (*).

' „ Behalve deeze kleine Polypen , die de

,5 Takken fümenllellen , geeven deeze Koral-

5,3 lynen, uit verfcheide deelen , vcele Blaas*

33 jes uit van verfchillende gedaante , in ze-

,3 kere Saizoenen van het Jaar , naar derzelver

33 verfchillende Soorten, Deeze Blaasjes zya

33 uitzwellingen van de buitenfte Huid of van

35 het Hoornig bekleedzel van deeze getakte

3, Polypen, en van het inwendige of Vleezige

„ gedeelte komt een grooter Polypus voort,

3, hoedanig een ieder van deeze Blaasjes ia-

53 neemt. Een Korallyn met deeze Blaasjes

„ vertoont zig als een Plantgewas met Bloe-

5, men beladen , die 3 na dat zy tot haare vol-

5, maaktheid gekomen zyn , afvallen met haa-

35 re Blaasjes of Doosjes , wordende nieuwe

33 afgezonderde Dieren , die voor zig zelf

,3 zorgen moeten , even als de afvallende Zaa?

33 den andere Planten voortbrengen.

3, Dit Korallyn onderzoekende , bevonden

33 wy dat de Dieren in de Blaasjes dood wa*

33 ren, doch, onmiddelyk daarna, hadden wy

33 gelegenheid om de Polypen der Blaasjes

33 le^

(^) Dit denkbeeld Is niet vreemd; Hakf. r en Trf, m«

^ i^ E y hebbei nagenoeg her zelfde v/aargenoiiien in verfchei-

de Poorten vaa Tros - Polypen der Zoete Wateren*
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j5 levendig te befchouwen , in een ander VI,

^, Korallyn'*, dat van liem Zee -Eik Korallyn
^^^''^^^f

geheten v/ordt , om dac het langs de Opper- Hoofd*

vlakte kruipt van het Zee-Ruy, gemeenlyksTUK,

Quercus Marina genaamd. Van 't een en an«

dere geeft de Heer Ellis zeer fraaije Af-

beeldingen.

55 Ik heb verder C^egt hy , ) gelegenheid

3, gehad om eenigen te onderzoeken van daü

55 flag van Korallynen > die ik Celdraagends

55 noem , dewyl zy ryën van Celletjes heb-

35 ben - die gefchikt zyn in Plantaartige Tak-

„ maakingen. De kleine zwarte Vlakjes in

,5 ieder Celletje , die ik te vooren gegist had

,, het Vrugtbeginzel (Embryo) te zyn van

55 een toekomend Schulpdier, bevond ik nu,

55 famengetrokken Lighaamen te zyn van

53 doode Polypen i want wy zagen ^er eenigen

5, levendig j zig buiten de Celletjes uitftrekken-

55 de , en 5 die wederom befchouwende , zo

3, bevonden wy, dat zy in ieder Celletje de

55 Vertooning maakten van een zwart Vlakje.

35 Dus hebben wy reden om te onder(tellen

,

5, dat dit flag van Polypen , 't welk deeze

5, Celletjes vormt , in Schulpdiertjes veran-

5, dert. Hier van zal , zo ik niet tv^yfel

,

^, de tyd en meerder Waarneemingeq de Lief-

55 hebbers overtuigen".

Uit een menigte van zodanige Waarneemin* zynwerk

gen, op allerley Soorten van Zee-(jewasfen,zee^Ge*

die aan de Kusten van Groot Brittannie en^^ren,

Cs Ier*
I. D?EL. XVII. STUK»
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.
VI. Ierland te vinden waren , is het uitmuntend

LXV, Werk van deezen Heer, over de Korallynen

Hoofd- en andere Voortbrengselen der Zee . dat in 't

s'Tuif# Jaar 1755 te Londen uitkwam C*-> gefproo-

ten. De Inleiding van hetzelve doet ons zien,

by welke gelegenheid zyn Ed. tot deeze

Ontdekkingen was gekomen. Niet vooringe-

nomen zynde door een
i
ge Denkbeelden uit hec

leezen der voorgedagte Autheuren , maar

door eene zeer eenvoudige Lief hebbery, om
Schilderytjes te maaken van Zee -Boompjes,

die hy in de Herfst van 't jaar 175 1 van

de Kusten van Wales en uit Ierland kreeg,

kwam hy tot het maaken 'van eene Verzame-

ling derzelven, en, om ze behoorlyk uit eU

kander te fchiften , een Vergrootglas gebrui-

ken moetende, leid zulks den Grond tot dien

reeks vsin Waarneemingen , waar door hy de

Wereld meer verlicht heeft in dit fluk, dan

alle de vooi-gaande Autheuren met elkander.

Zie hier de Manier , welke hy daaromtrent

gebruikt heeft , en als bekwaam voorftelt

,

om iedereen , ja zelfs de allerlterkfte twyfe-

laars,

() jiu Esfay uwards a Natural lUstory of the Corallines ,

0ni other Marine produ^ions , &c« door JOHN Ellis
F* R« S» Lond» I755. Quarto, In 't Franfeh vertaald en

met eene Flaat niet alleen » maar ook met een geheel Hoofd-

ftuk, van de nieuwe Ontdekkingen op de Celdraagende Ko«

rallynen en derzelver Voortteeling , in Juny 1755 gedaan,

vcfmeerderd : onder den tytel van , Esfay fur l'Histoire Na*

turilU des CcrallineSf &c» ^ la H/tys. 175Ö, in Qiiarto.
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laars , van de waarheid der zaak te overtui- VL
pen Afdeeu
^ LXV,

,5 De grootfte verfcheidenheid van Koral- Hoofd.

„ lynen (zegt zyn £d.) is te vinden op hec^Tuic.

^y gene men gemeenlyk Klip -Oesters noemt. Manier

,, of in die Oesterbedden , welken eenigen riiertfes in

,, tyd niet gebruikt of geheel verlaten ^.yu.'^l^l"^^

55 Op zodanigen heb ik ze , als 't ware, by neemei».

,, kleine Bofchjes zien groeijen. Laat de

j, Visfchers, zo dra zy deeze Oesters hebben

5, opgenomen , dezelven doen in Emmers mee

„ Zeewater ; want de Diertjes zyn van eene

„ zo tedere natuur, dat zy door de Lugt zeer

„ fchielyk opkrimpen. Dan zo fpoedig, als

3, 't bekwaamlyk gefchieden kan , naar dea

3, Oever gebragt zynde, rukt men de Koral-

„ lynen met een Tangetje van de Oester-

,5 fchulpen af 5 vattende dezelven zo digt als

j, mooglyk is by de Schaal. Doet ze dan

5, zagtjes op witte Aarden Borden vol helder

„ Zeewater , en in omtrent een Uur , of

„ mooglyk minder tyds , zullen zy van die

,, ruuwe behandeling beginnen te bekomen 5 en

5, veelen van de Diertjes zullen beginnen zig uit

,j te (trekken. Men kan dit met een Vergroot-

,, glas ^van omtrent twee Duimen Brandpunt

„ waarneemen. Die gy uitgeftrekt en leven-

„ dig ziet , kunnen fchielyk met het Tangetje

,, uitgenomen , en aanflonds gedompeld wor-

3, den in eenigj^ foort van Geest, welke gy
„ ia een open Glaasje ten dien einde by ü

ii in
I. Deel» XVII, Sti;k.
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VI.

,, in gereedheid hebben moet. Dit zal de

j^V^* 3, Diertjes zodanig vast zetten , dat , wan-

Hoofd- 3) neer zy in wydraondige fterke Bottels, mee
§TUK. ^^ dergelyke Geest gevuld , gedaan worden ,

5, die wel gekurkt zyn , men veele Verfchei»

„ denheden daar van te gelyk op een grooten

„ afftand verzenden kan , zonder de Geftalte

35 der Diertjes te benadeeJen; gelyk ik onder-

5, vonden heb.

3, Of men kan deeze Manier volgen : dat

j, men, naamelyk, de Oesters, met de Ko-

,, rallynen daar op, in wyde Aarden of Hou-

„ ten Vaten doe, gietende zo veel Zeewater

„ daar op, als noodig is om ze te bedekken.

„ Laat ze dan een Uur itil leggen , en giec

,5 dan kookend heet Water zagtjes langs de

„ kant van het Vat (*), tot ongevaar de zelf-

5, de veelheid, als 'er koud Water in de Vaten

„ was. Pluk dan aanflonds de Korallyncn van

5, de Schulpen , en doetze in Bottels mee

j, Geest , gelyk te vooren is gezegd. Die ze

5j,
ontvangt , moet , om dezelven te onder-

„ zoe-

C*) In 't EngeKch hy the Sidt of the Vafel Ik vind dit

een v/einig duister of eigentlyk niet zeer bepaald, en zo

klaar niet, als of 'er ftond, hy the Side in the Vesfel (langs

de zyde in het Vat). De Franiche Vertaaling heeft fur les

hordi du Va/e (op de randen vaa het Vat) : dat geen plaats

kan hebben en ook geenszins overeenkomt met de Engelfche

Tekst. Bulten twyfel zal men 't heete Water 'er in moeten

gieten, om dat 'er van de vecljieid gemeld wordt, en om dat

in 't vervolg blykt , dat d^eze Diertjes de Warmte bemin»

nsn.
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j, zoeken, lange, naauwe, Flefchjes van wit VI,

j, Glas hebben , met een wyden Mond , om ^[^^^®'

„ de verfchillende Soorten daar in te doen » boofi^I

„ Deeze Glaasjes moeten gevuld zyn mee desTUK.

,, helderfte Spiritus, doch niet Iterker dan dat

^, zy proef houdt. Haar wydte moet gefcbikc

„ zyn naar 't Brandpunt van 't Vergrootglas

,

55 waar mede gy dezelven onderzoeken wilt.

^, De Proefneemingen gelukken best in warm

3j Weder : men vindt de Diertjes gemeenlyk

j, famengetrokken en byna levenloos, geduu-

5, rende het Winter- Saizoen'*.

Deeze Waarneemingen van den fchrandereri regen-

Heer Ellis, bragten de Wereld in vervvon- v^lKT
dering, doch vonden geen geloof by alle Na- '^"^/^ ^ •'^"

tuurkundigen. Het veni &^ vide vanden Hoog-

leeraar RuYSCH was hier niet genoegzaam:

men vondt 'er die hunne Oogen mistrouwden,

en anderen die beter meenden te kunnen zien

,

of die de Gevolgtrekkingen niet erkenden. Eea
der voornaamsten onder deeze laatlten was de

meermaals van my met Lof gemelde Heer J,

Bas TER , Doktor in de Geneeskunde te Zi*

rikzee , Lid van de Koninglyke Sociëteit der

Weetenfchappen van Londen , en van de Hol-

landfche Maatfchappy te Haarlem. Door dee-

zen werdt een Vertoog aan gedagte Sociëteit

ingeleverd, dat men, den 19 Mey des jaars

1757, in de Vergadering voorlas. Na de In-

leiding wordt hier in eerst van de Zee - Gewas-»

feö in 't algemeen gefproken , en beweerd , das

de-
I, DFEU XVII. STUK.
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Vl. dezêlven wel Planten kunnen zyn, fchoon zy

^Lxv" ^^^° Wortels hebben ; alzo zulks plaats heeft

Hoofd- in vcrfcheide Soorten van Paddeftoelen en
STUK.

, Zwammen , die op Boomen groeijen , enz*

De Polypen der Korallynen ontkent de Heer

Ba STER niet ; in tegendeel wyst zyn Ed. de

manier aan , om dezelven waar te neemen i

hoewel hy in fommige Zee ^ Planten , inzon-

derheid jong zynde of zittende aan Zeeconnea

en Schepen , nooit of zeldzaam Polypen ge-

vonden hadt ; maar^ als die Gewasfen oudet

geworden waren , of ftil zaten op Schulpen ^

Steenen , enz* op den Grond der Zee , dan

waren zy vol Polypen. Hier uit befluit zyri

Ed^ , dat de Korallynen niet door zodanige

Diertjes gefabriceerd zyn ^ brengende verder

eenige redenen ter baan , die zulks naar zyn

oordeel bevestigden*

Dat de Korallynen door Polypen gefabriceerd

zouden wezen, luidt inderdaad wat vreemd,

en wy hebben hier voor gezien , met welk een

kragt de Heer Parsons zulks tegenfpreekti

Ondertusfchen fchyfit dit Denkbeeld eerder als

^
een Gevolgtrekking, dan als een volftrekt Ge-

zegde te last gelegd te zyn aan de Voorftanders

van het nieuwe Gevoelen^ De Steenagtige

Zee - Gewasfen kunnen in zeker opzigt aange •

merkt worden , als gebouwd door de Dieren,

die in dezelven huisvesten 3 doch in de overi*

gen merkte men flegts een Dierlyk Leven

aan* De Heer Jüssieü was van dat Ge-

voe-



voelen zegt onze Vrind (*) ; en men vindt VL
het, 'c is waar 3 in de Tytel van zyn Ver- "^/^^^^

toog ; doch hy zegt op 't end ^ dat die vier HooFD-i

Voortbrengzelen der Zee , waar hy van gefpro- stük.

ken hadt , en welken men voorheen hadt aan-

gezien als Planten 3 ontwyfelbaar Celletjes

waren van Infekten en kleine Diertjes (f)*

Aangaande de Buisagtige Korallyn fchynt hy
met Luid in te Hemmen , die dezelve ver-

klaarde te behooren tot het Gefiagt der Plant-

dieren. Daar is nogthans In zyn Vertoog een

Plaats 5 welke men dus heeft kunnen opnee»

men ; hoewel zy geheel iets anders zegt (|^.

Hy heeft zig ook, in een Brief van den jaarc

1744 aan den Heer Linnjeüs, wat klaarder

uitgedrukt (§).

Maar, het was genoeg, dat men de Koral-

lynen nut voor Planten Meldt ^ of niet erken-

(*) Idem obfervat CeU Jvssijevs licet Coralllnas a

ITolypis tarnen fabrifatas autumat» Fiil^ Trmfaü, V o L« L»

(t) Voila donc déja quatre Produftlons de Mer différentes
^

^ue 1'on a prifes jufqu'ici pour Plantes , & qu'on ne peut pas

douter, qui ne foieat ^t% Celiules d'lnfcóles & de pctits

Animaux.

(4.) Ou J'appercus fur une autre pretendiie Plante, decn'te

par So CCONE & par Lwhyd, un Polype :t chacun des

Tuyaux de 1'union desquels est ïoimé ce Corps
, qui a pasfé

jusqu'ici pour une Plame. Menti, de 1742 , pag, 39^^ oaavo*
Zeker moet men , in 't kezen , aldaaar agter Tuyaux c«ï!

Comma plaatzen , anders zou het onverüaaubaar zyn.

($) *yimm* Academ, VOL. I, p» 8j,

! DEEL, XVIÏ. STUK*
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.
VI. de , dat zy van eene Dierlyke Natuur v/aren j

LXV"^*
gelyk de Heer Ellis^ in zyne Aaumerkingert

tJooFD- op Doktor Bast ER s Vertoog (*3 » denzel-

êXüK. ven te laste legt. Ellïs wilde ze aange-

merkt hebben, op gelyke manier, als de Hoo-

rens én Schulpen van eene Dierlyke natuur

zyn ; houdende alle die Takkige , holle , ge-

hande Lighaamen^ genaamd Korallynen, wel-

ke men aan onze Stranden opgeworpen vindt ^

voor Geraamten of Huiden van zekere Zee-

Polypen, en niet voor derzelver Nesten of

VVooningen ; geïyk de Heer 13 a s t e r dezél*»

ven by die Hoorens, welken de Kreeftflak;

Kluizenaar genaamd , tat haare huisvesting

uitkiest , vergeleek. De Conchyliën , die aan-

groeijen om het Lyf der Schulpdieren , en

waar mede zy bekleed ter wereld kamen,

kunnen zo min eigentlyk gefabriceerd zyn

door deeze Dieren , wier Huid zy uitmaaken ,

als men den Dop van een Ey zal zeggen door

het Kuiken , dat 'et in zit, öf door het Ey,
gemaakt te zyn.

.Annmsr- Verfcheidc Zce-Gewasfcn, welken de Heer

|'JJ^j;"s^^"Baster voor Corfl//mi8 opgegeven en afge-*

t^asr op beeld hadt , merkt de Heer E l l i s aan , wa-

ren flegts Confervce of Zee-^Mosfen. Dit on-

derfcheid zal aan niemand van veel belang

voorkomen ^ die niet weet , dat het hier te

doenr

(*) P&iU TranfaB, VoL» L* p* CS©, &:c.

gemaakt.
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doen is om een gewigtig puut van de Na- i^t

tuurlyke Historie. De Zee-Mosfen zyn en-^™^^^^

kei Planten, volgens den Heer El lis; ge- hoofd»

lyk uit Iiec befchouwen i'an derzelver Struc-sTUKö

tiiur , door een goed Water - Mikroskoop ,

als zy in Zee • Water gedaan zyn , en door

den Reuk, zegt hy, dien zy by 't verbranden

gecven , blykbaar is: daar, in tegendeel, de

Koraal mosfen ^ als men ze verbrandt , door

den Stank duidelyk eene i)ierlyke natuur

doen blyken. Ook merkt hy aan , dat de

genen die de Heer B aster voor bloote

Polypen , zig hier en daar aanhechtende,

hadt gehouden , weezentlyk kleine Koral-

lynen en Korstgewasjes waren , beftaande

uitjiaar eigen Huidjes en Celletjes ; hoedani-

gen hy reeds verfcheidene in Plaat vertoond

hadt. Zulks zoude , meende hy , by nader

befchouwing aan hem blyken, indien hy flegfs

Koraalmosfen uit diep Water nam, aan Schul-

pen of Zee Ruy zittende, en dezelven op

de van hem gemelde manieren onderzogt.

Niet lang daarna gaf de Heer Basteii Nader

het Eerfte Stukje van zyn zeer geagte Werk ^
^:^''"^^'^"*

dat den Tytel draagt vslü Natuurkundige L7"ff-D. kas<=

fpanningen ^ aan *t licht; Hier in Itemt zyn^^^*

Êd. den Heer El lis toe, dat 'el* een aan-

merkelyk ondcrfcheid is tusfchen de Conferycs

en Sertulari(B\ alzo de eerften, zonder eenig

Stammetje, veele lange dunne Takjes oF

Blaadjes uitfchieten , die faraengefleid z'\'n

D uic
I. DEEL.jXYIf. STUK,
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VI. uit veele ronde korte Leedjes , en aan welken

LX^v!""^^°^ in de Zomer en Herfst, dikwils Zaad-

HooFD- blaasjes ziet : de laatften uit een Stammetje
sTüJK, verfcheide Takjes uitgeeven , die uit lang-

werpige Leedjes beftaan , waar van het bo-

venfle met zyn dunfle End in het onderde

fchier. De eerften , zegt zyn Ed. , worden

van elk voor groeijende Planten gehouden ,

doch over de laatften is het GefchiL Men
zou hier kunnen vraagen , tot welk van bei-

den de voorgemelde Tübularia Laryngi fimi*

lis of die andere van Jussieu; (zie El lis

PI. XV J. fig. b en c.) volgens deeze V^er-

deeling behooren ; om van anderen
, gelyk

het Kreeften «Hoorn Korallyn, op Plaat IX,

enz ; die geen Stammetje hebben , en waar in

niettemin Diertjes waargenomen zyn, niec te

fpreeken. Zyn Ed. dunkt 5 dat, indien de

SertularicB een Voortbrengzel van Polypen

waren, en ééne Polypus den aanleg van het

Stammetje gemaakc had , dat dan dit Stam-

metje 3 offchoon het Takjes uitfchooc , niet

dikker worden moest : waar van doch , zegt

zyn EJ. het tegendeel gebeurt, juist even als

in de groeijing der Boomen en Planten. De
meeste Afbeeldingen van den Heer Ellïs
moeten valfch zyn , indien men dit toe zal

itaan, en de manier van groeijing der Koral-

lynen toont zulks, onder anderen op deszelfs

Plaat XXI , fig. A , in het Ruige Yvoor-

Korallyn , daar die Heer dus van fpreekt.

,, Dit
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1^ Dit Korallyn y zorgvuldig door 't Mikros* VI;'

,, koop onderzogt zynde , fchynt voort te ^ ]^^*
^5 komen uit kleine famengedrukte Bolletjes^ Hoofö^

3, welke op een Fucus gelegd zyn. In 't stuk4

5, middelpunt van ieder derzelven kunnen wy

^5 een klein Gaatje waarneemen , van waar

„ zeer dunne gearticuleerde Pypjes afkomen

,

55 die doorgaan in Takken, beftaande uit dub-

55 belde ryën van Buisagtige Celletjes, wel-

„ ke byna tegenover elkander geplaatst zyö,

55 en aan de zyden vereenigd, maar met de

3, Toppen een weinig uitwaards flaan. Aan

j, de zyden der Takken komen hier en daar

3, kleine holle Blaasjes voort, die zeer broofch

5, zyn en vol van kleine Vlakjes". Het Ha-

ringgraat - Korallyn , daar wy voorheen van

gefproken hebben j toont door zyne Buisagti»

ge Struduur genoegzaam, waar de dikce der

Stammetjes infommigen uit ontftaat.

Ik fprak daar , zo even 5 van Sertularle. Zyn Ed^

Men moet weeten , dat LiNNiEus, in de^f Komié
Tiende üitgaave van zyn Samenftel der Na ^""«^-n

tuur 5 twee Geflagten gefteld hadt, het eenece'^u'^^^'''^^

onder den naam van Sertularia , het andere

onder dien van Corallina; hebbende fommige

Korallynen van El lis en wel die, waar in

dezelve geen Polypen waargenomen hadt, in

het Geflagt der Corallina ^ de overige in dat

der SertularicB geplaatst. De Heer Ba ster
gaf een Verhandeling uit over de Plantdieren

^

welke de Koninglyke Sociëteit van Londen

D 2 aaiDi^

I. DtSI., XVÏI» STöK,



5* Eigenschappen

VI. aangebooden . en in derzelver Vergadering ,

^T^xv'* den 2 April des jaars 17(^1 ,
gelezen werdc (*j.

Hoofd- Hier in verhaalt zyn Ed. , dat de befchou-

STÜK* V7ing der vereenigde Plantaartige en Dierlyke

natuur , in de Plantdieren , hem zyn voorig

Gevoelen, aangaande deeze Lighaamen, hadt

doen veranderen. ,, Twee Geflagten, zegt hy,

5, ftelt LiNN^üs van Zoöphytai harde of

5, Steenagtige (-f)^ gelyk de Tübipora^ Milk'

„ 'pöta , Madrèpora ^ onder welken ook het

,5 Roode Koraal geplaatst is , en weeke of

5, zagte
j
gelyk de IJis^ Corgonia, Jlcyonium^

„ Tuhularia , Efchara , CoralUna , Seirtularia ,

•3, Pennatula , Hydra ^ Tcenia^ VoIvqx'\ waar

van zyn Ed. de agt eersten ter toets zou

brengen, als in de Zee voorkomende. On-

middelyk llapt hy tot de CorallincB of Koraal-

mosfen over , en verklaart dezelven , 'zo veel

hy daar van hadt kunnen onderzoeken, voor

Conferv(B ^ dat is voor Zee- Mos of waare

Planten , en dit wel , om dat men nooit Po-

lypen op derzelver Toppen waargenomen

hadt; maar dat zy Zaaddraagende waren, ge-

iyk de anderen Zee -Planten.

Dan

"(*) Dts/ertatïO de 2^oöphytis , &c. Phil^ Tranfaü, VoL.

lïl. p. io8»

Cj) LiNN.'Eus hadt , reeds in de Tiende Uitgaave van

zyri Samenftel der Natuur, de Steenagtige Zee- Gewasfen,

«inder den naam van Lithophyta , van de Plantdieren a'^ge-

aondctd en io een andere Rang geplaatst.
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Dan tot de Sertularios overgaande, verklaart VI.

zyn Ed. de manier van derzelver Voorttee- ^f^^^*
ling , zo als hy die in het Denneboomagrige FIoofd-

Korallyn hadt waargenomen , om te dienen stuk.

tot een voorbeeld van de Plantdieren , en te r^e ko.

toonen , hoe eene Plantaartige en Dierlykezyrf^voi-

Voortteeling in een zelfde Schepzel gepaard ,^J"\|^^^»

kan gaan. Zyn EJ. verwondert zig, derhal- v^^nDkren

ve, 5, hoe die pryswaardige Mannen, Ellis,"^

,5 JussïEü, Do NA TI, en anderen, de Ser-

,5 tularia zo hardnekkig het Werk of de Fa-

3, briek van deeze Diertjes kunnen blyven

,, noemen ; daar T r e m b l e y , die allereesc

,5 zeer naauvvkeurig deeze Gepluimde Poly»

„ pen befchreeven heeft, reeds gezegd hadt;

^, dat de Celletjes het Werk niet zyn van de

j, Polypcn, op zulk een manier, als de Huis-

„ jes der Motten het Werk der Moeten zyn;

,, maar dat de Celletjes, waar in deze Poly-

5, pen zig verfchuilen , te houden zyn voor

5, een gedeelte van derzelver Lighaam , dat

5, met haar opgroeit*' (*>.

Ik weet niet, waar die Autheuren het ge-

dagte denkbeeld met zo veel kragt llaande

houden. Donati zegt, dat zyne Polypiers

een gevoelend Leven deelagtig zyn ; en fpreekc

naauwlyks van de Korallynen of Sermlaricc,

J ü s s I E u befchryft alleenlyk eene Pypagtige

,

di^

(*) Phi'l. Tfan/a&, VOL. LIT* p* ïïö*

Ds
ï. Dï^L, XVII. SrwK,



54 Eigenschappen
VI. die hy met de anderen houdt voor Nesten

^™^,^' van Diertjes (*)• De Heer Ellis wil, 'c is

Hoofd* waar, in zyn Werk over de Korallynen, uit

fT^K* een Westirdfche Zee-Waaijer, die gedeelte-

lyk gebroken was, bewyzeu: ,, dat Dierea

,, van het Geflagc der Polypen de Fabnkeurs

5, zo wel van 'c Hoornige of Houtige, als van

,, het Kalivagtige bekleedzel, van deeze aartige

„ en taliyke Plantagtige Kolonie van Infekten

9, zyn" ; doch de Sertularice of Korallynen

Ican men naauwlyks aanmerken één te hebben

van die driederley Bekleedzelen. En , wat

de gezegde Zee - Heesters aangaat , zie ik

ook niet , dat hy de Infekten , die *er in

woonen , meer houdt voor de Fabrikeurs van

de Buisjes, waar zy uit beftaan^ dan de Zee-

Wormen het zyn van de Wormbuisjes of Pyp-

agtige Kokers, waar in zy huisvesten.

BA STEIL Doch het komt hier niet aan op een weinig

IrKorair^-"^^^^'
°^ ^^^* ^^ ^^^^ B ASTER, die de

?icn voor SertularicB voor Plantdieren erkend hadt , laat

op het gemelde volgen: ,, Indien men nu dit

3, zeggen van Trembley , en 't gene zo

„ even door my van de Sermlarie gezegd is

,

„ voor waarheid aanneemt, zal men op ftaan-

3, de voet overtuigd zyn , dat de Sertularm

5, geenszins het Werk kunnen zyn van Diert-

3, j'ïs , die , met weinige en zeer eenvoudige

^, Ledemaaten voorzien , niets kunnen wer-

5> ken,

() j'Ai eu licu de m'wfiirer , quellc; ne font que dc$

tsfemblages de loges d'Aniaiaux. Me?it» J742. p, sp?» Oftavo»

yiant$n.
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5, ken, niets uitvoeren, maar louter lydelyk , VI.

5,
gelykerwys een Bloem , gelyk een Ange- ^?.y^'

5, lier 5 in haar Buisje groeijen , en daar uit Hoofd-

35 te voorfchyn komen. Ook zal het niet stuk.

,, in bedenken vallen , dat de Sertularia een

„ Dier zy mee zo veel Hoofden , als daar

3, Polypen zig op bevinden : want de Polypen

5, zyn ieder een Dier op zig zelf, die alleen

55 zwemmen , elk voor zig Voedzel zoeken

„ kunnen : maar dat de Sertularia veeleer

3, voor een Plant te houden is met zo veel

„ Bloemen, die haar Zaad geworpen hebben*

„ de , ryp afvallen. t'Is ook, gelyk blykt,

„ zo ver daar van daan, dat deeze Plant van

3» Polypen voortgeteeld zyn zoude: dat veel-

3, eer de Polypen, als Bloemen befchouwd,

„ een voortbrengzel zyn van de Sertularia,

„ *t Blykt ook niet minder , dat de Korst of

3, Schors , waar mede de Sertularia zo me-

„ nigmaal bekleed gevonden worden, en wel-

„ ke uit aan elkander gevoegde Celletjes ,

„ van een ander Geilagt van Polypen, dan

3, de Sertularia voortbrengt, beftaat, efgent-

„ lyk tot de SertularicB niet behoort , maar

3, een vreemd, van buiten aangebragt, Lig-

a, haam zy. Het is derhalve de moeite waar-

„ dig, dat men naauwkeurig onderzoeke, of

„ niet de Bast , die in de Koraalen en Zee-

„ heesters voorkomt , op de zelfde manier een

„ Lighaam zy , aan deeze Zee-Gewasfen

3, niet eigen, en dat zy , derhalve ^ een ge-

D 4 3, heeï

I. Deel. XVU* Stuk*
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yi- 5, heel verfchillende oirfprong en Voedzel

^l^u^' 3» genieten, dan van deeze Bast: gelyk ik die

Hoofd- 53 in 't: Eer ftef Stukje van myne Natuurkuu-

sTu,i. ^, dige Uitfpanningen getragc heb te betoo^

31 gen"*

. .,
Vervolgens kwam de Systematifche bq-

fchryving der Piancdieren door Doktor Pal-

las, naderhand Hoogleeraar te Petersburg

geworden , aan 't licht (^).

?ALLAs Hier in worden de Sertularics volftrekt

KomV^^ verklaard voor Dieren met eene Plantaartige

mnsien grocijlng begaafd. 5, Uit de Waarneemingea
vooirpan-

^^ ^^j^j^^ ^^^^^^ genoegzaam (zegt die Heerjj^

„ dat de Sertulatia , als 't ware, een getak-

,5 te Polypus is , beflooten in een Hooi-nagtig

,5 Buisje , door welks g-kroonde Poren of

„ Kelkjes dit Dier zyne Koppen, met Baard-

5, jes voorzien , uitlteekt , brengende in by-

5, zondere Blaasjes leevende Vrugcbeginzels

„ voort 3 die afvallen, om nieuwe bezielde

,, Planten te worden". Onder deeze telt hy
yerfcheide Korallynen , in welken nog geen^

Folypen of Diertjes waargenomen zyn: doch

de Corallina Officinarum en dergelyken foorten

van Koraalmosfen , welken L 1 k n^ u s in de

Tiende üirgaave van zyn Samenflel der Na-
tuur , Qp 't voorbeeld van El lis, mede

ge-

f*) EleKchus Zoephytorum^ AuthoreP. S. P ALL AS, Hag»

^707. door den Heer Dr. Boddaf.rt vertaald en mei

^laaten uitgegeven ond«r den naam van Lyfi tkr Plante^ie'»^

nn^ Utrecht. 1768,
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geplaatst hadt onder de Plantdieren, wosden VI,

door P ALL AS alleenlyk op 't end
^Yg^-^^lxvl''

yoegd , op dat zyne Lyst niet onvolkomen Hoofd-

zoude geagt kunnen worden te zyn, niette- ^^tuk,

genflaande zyn Ed. dezelven volftrekt voor

Planten hieidt.

De Heer Ellis', dus de zaak maar ten el lis

halve gewonnen hebbende, trok daar op aan-Jj^j^óoifde

Honds weder l^et harnas aan. Zyn Ed. vondtj>oia^imos-

goed, zig te verdedigen m een Brief aan den zyn.

Ridder Linn^eus, ovgt de Dierlyke natuur

van het Cejlagt der Plantdieren , die men Ko»

raalmosfen jioemt ; waar van een üictrekzel

jn de Verhandelingen der Koning! yke Socieceic

van Londen, op 't jaar 1768, is geplaatst (*;»

Hier worden, in de eerste plaats , de redenen

van P all AS wederlcgd. Hy begint met aan

te merken , dat de Koraalmosfen geenszins in

Structuur , üf in een Scheidkonflig onderzoek ^

naby komen aan eenig Cejlagt van Plantdieren,

Het tegendeel hier van tragt E l l i s te be-

toogendoor verfcheide Voorbeelden. „ Breek,

3, zegt hy, een dun Stukje af van de Kalk-

„ agtige Millepore van Pallas, die hy er-

5^ kent Dierlyk te zyn, en dit met het Mi-

j, kroskoop onderzoekende, zult gy bevinden,

„ dat

(*) Extrad of a Letter from John Ellis, Esquire

F» R» S. to Dn L I N N ;iï U s of Upfal , F. R. S: 011 the

Animal Nature of the Genus of Zoöphyres , called Coralli»

w*. Fhil^ Tranf. V o L* LVII. ParC, i, p. 404..

I. DEEL. XVIL STUK^



5^ EiGENSCHAPPEK
VL „ dat 'er een regclmaatige ry van Celletjes in

^LX
V^

,, plaats heeft. Splyt een der Leedjes van

Hoofd, 33 het Winkel - Koraalmos CCorallina Officina-

STUK.
3j nm) overlangs, en daar zal U een derge-

„ lyke ry van Celletjes in voorkomen, naauw-

5, keurig in gedaante naar die der andere ge-

5, lykende. Dus komt ook de Structuur van

j, zyne Geknotte Millepore 3 die het Jlfyno-

3, zoon is van Donati , volmaakt overeen

5, met die van het Witte Paternoster -Koraal-

„ mos 5 en het Dikledige , beiden door my
5, zorgvuldig ontleed en afgebeeld; en daar is.

3, zo groot een gelykheid in derzelver Cellet-

5, jes j ja zelfs in de Dekzeltjes van het Dik-

55 ledige Koraalmos , dat het ons reden geeft

,, om met veel waarfchynlykheid te beflui-

5, ten , dat derzelver Monden of Zuigers de

3, zelfden zyn. Daar is^, bovendien, een groo-

3, te overeenkomst van de Steenige Leedjes-

53 Koraalmosfen met het Oostindifche Ko-

33 nings- Koraal (IJis Hippuris) en de Cellula*

^y ria Salicornia van Pallas, welke beide

5, laatüen voor Dierlyk erkend worden. Men
3, vindt in deeze allen een zelfde foort van

5, Vezelen die de Leedjes famenvoegen , en

53 volmaakt op eene zelfde manier".

Dus dan het eerde gedeelte wederlegd heb-

bende, komt Ellis tot het gene de Scheid-

kunde in deezen betreft, Hy hadc3 om dit

niet minder te beilisfen 3 een genoegzaame

veelheid der CoraUina Officinalis van de Kust
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by Harwich weeten te bekomen. Deeze gaf VI,

hy aan den Heer WoüLFE,Lid der Koning- '^[^y^*

lyke Sociëteit^ een zeer, ervaren Chy mist. DeHooFD*-

Brief van dien Heer , aan hem gefchree- stuk.

yen, toont , dat men uit deeze Koraalmos

gelyke Stoffen, als uit gedeelten van Dieren,

door Destillatie krygt : een Alkalyne Geest,

ïiaamelyk , een vlug Alkalyn Zout , en eena

dikke brandige Olie. Ook hadt men 't zelfde,

by zekere gelegenheid, door den Stank, dien

zy by 't verbranden geeft , in de volle Ver-

gadering , van de Sociëteit tot bevordering

van Konsten, Weeten fchappen , Handwerken,

enz. te Londen, waargenomen. Dus verviel

dan eene der kragtigfte redenen van Doktor ,

PALL AS, cegen derzelver Dierlyke natuur.

De Foren , vervolgt zyn Ed , van haare

Kalkagtige zelfflandigheid zyn te klein, dan dat

daar eenige Polypen in zouden kunnen huisves^

ten* „ Waren dan deeze Poren daar te klein

9, toe, (zegt Ell IS,) zo moet P a llas zig

3, vergist hebben, wanneer hy het kleine wit-

3, te Korallyn, onder den naam van Millepora

3, Calcarea , te berde brengt als een Plantdier i

5, dewyl hy daar van genuigt, dat hetzelve in

„ 't geheel geen Poren of Gaatjes heeft. Ook

,, kan dit zeggen van den Doktor alleenlyk '

„ zien op de Steenige Korst , welke maar

^, een gedeelte is van dit Plantdier , zynde het

5, binnenfte op ver naa niet hard ; des het

,5 raooglyk niet kwaad zou zyn te zeggen ,

33 dae
I» DEEi.. XVïï. Stuk*



do Eigenschappen
VI. ,, dat eene Corallina een Sertularia is met een

^LX^V^*'^
Steenige of Kalkagtige Korst. Zyn de

Hoofd- 99 Mondjes in die Korst zeer klein , dan kari

si'yj?.
,, derzelver menigte dit gebrek vergoeden.

5, Voor hoe veel Jaaren reeds heeft men de

^, Poren gekend in deEfcharen en Milleporen;

j, federt hóe vi^einig Jaaren heeft men die ge-

3, vonden in de Korallynen QSertulari(B) : wie

„ zal zeggen , of meo naderhand door middel

3, van nog fterker Vergrootende Glazen , de-

3, zelven niet ontdekken zal in zulke Lighaa-

3, men , daar wy dezelven thans , door Ana-

„ logie, in moeten onderftelien plaats te heb-

5, ben? Myn denkbeeld, in deezen , zal, zo

3, ik geloof, gebillykt worden door menigvul-

3, dige Proeven , die 'er van Luiden van oor*

55 deel in 't \yerk gefield zyn 3. om de Poly-

33 pus - agtige Zuigers waar te neemen in vee-

5, len zelfs van de Korallynen, dat zy ver-»

3, fcheide maaien te vergeefs hebben onder-

3, nomen. Ik moet bekennen > dat dit my dik-

33 w^ils in veele Soorten is gebeurd en nog-

3, thans twyfel ik in 't allerminste niet, of hee

5, zyn waare Korallynen ; wegens de gelyk?

3, heid, welke zy in geftake en gedaante heb?

^
35 ben met anderen van het zelfde Geilagt:

3, waar van ik meen dat Doktor P all as

35 ten vollen overtuigd is".

Een ander Argument van dien Heer, om de

Pierlyke befiaanlykheid der Koraalmosfen om-

yer te ilooten , afgeleid van zeker Plantje , dat
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de bekende Mèese , wylen Hovenier in de VL
Akademie Kruidcuin te Franeker , op de Bef- ^/xv^
gummer- Heide in Friesland gevonden hadtjHooFo-
komt aan den Heer El lis niet kragtiger voor.sTUK»

Me E SE noemt hetzelve , in zyne Flora Frijica

^

een Lichen ; doch Doktor P a t l a s heeft het , in

zyn Lyst der Plantdieren, onder den naam van
Corallina terrestris geboekftaafd. Dit zou het

eenigde voorbeeld zyn van een Landgewas mee
eene Kalkagtige Korst, zonder dat men weec^

of het ook by toeval op die Heide gebragt zy j

enz. De onregelmaatige figuurtjes , die de

Heer F all as voor Vrugtmaakingen neemt,

fchynen ook veeleer gebrekkelyk uitgegroei-

de Takmaakingen te zyn.

Dat de Knobbeltjes of Knoopjes , die 'er

door den Heer P all as in de Koraalmosfen

waargenomen zyn, een Zaadje bevatten of iets

met de Vrugtmaiaking van het Zee-Ruy en

Zee- Mos XFuctis &" Conferva) overeenkom s-

tigs hebben ; agt de Heer E l l i s ook in dit

geval van geen kragt te zyn : alzo men derge-

lyke rondagtige Ov^m aan Cellulariën, Sertu-

l^riën , Milleporen en anderen , die thans al-

gemeen voor Plantdieren erkend worden , waar-

neemt , enz. Om verder , van het gene de

Vrugtmaaking der Zee - Mosfen betreft , en hos

veel die van de Vrugtmaaking der Koraalmos-

fen verfchilt , volkomen overtuigd te zyn , gaf

de Heer Ellis dienaangaande een Vervolg

uit, dat, in *t voorite des pars 1768, aan de

Ko- •

I,DK1L,XVILSTI/Kt
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VI. Koninglyke Sociëteit van r.onden voor^eie^eö

i^^ werdt, zynde met keurige Afbeeldingen dieii

Hoofd- aangaande voorzien. Het is wederom inge»

STUK. richt als een Brief aan den 'eer Linn-^usj
en het begin daar van luidt aldus,

verfch 1 5> ^^^ ^^^^ "^ ^°^ beantwoording van Dok-
def Koraal-^ tor Baster, die in zyn Vertuo^ dat in

de Zee. ,^ de Verhandelingen van de Koninglyke So-
jnosfen.

^^ cieteit. Vol. LIL p. ui, wereldkundgge*

35 maakt is, ftelliglyk verzekert, dat alle de

,5 Koraalmosfen , welken UEd. en ik beichree-

5, ven hebben, Planten zyn van het Geflagt

3, der Conferva, Om my zelf te verklaaren

,

5, zal het noodig zyn, hem te berigten, wac

55 ik op 't Oog heb met een Cofiferva , en wat

,5 ik verdaan wilde hebben dooreen CaralUnay

^, volgens UEd. SamenfteL

5, Loor. een Conferva (Zeemos) beoog ik

3, een Plant , met Vezeldraaden die uit Leed-

,, jes beftaan, *t zy enkeld of getakt, Vrug»

^, ten draagende die op vcrfcheiderley wyzen

5,
gefchikt z^n: in *t Latyn dus;

„ Conferva est Planta ^ cui funt Filamenta

35 artimlata^ veljimplicia vel ramofa, Fru6tifi*

35 cationes vario modo dispofitas habentia»

35 Door een Corallina (Koraalmos) verftaa

33 ik een Dier, groeijende in de gedaante van

,3 een Plant, wier Stam gehecht is aan andere

35 Lighaamen. De Stam is famengefteld uit

53 Haairbuisjes , waar van de Enden gaan door

3, een Kalkagtige Korst, en uitloopen in de

Po-
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j, Poren van de Oppervlakte* De Takken VI.

5, zyn dikwils met Leedjes, en altoos verdeeld lx\^*

3, in kleiner Takjes 3 welke of los eii niet aan Hoofd»

3, elkander verbonden, of famengevoegd en^"^"^^

5, als aan elkander gelymd voorkomen. In 't

„ Latyn dus;

,, C(5rallina est Animal crefcens hahitu Plan*

5, tcs^ cui Stirps fixa ^ ex Tuhis Capillaribus

,

5, per Crustam Calcariam porofamfefe exerenti*

j, bus y compöjita : Rami fcepe aniculati^ femper

3, ramuhjl ^ vel divaricati liberi, vel congluti»

5, nati et connexu

5, Die verfcbil zal verder duidelyk blyken,

3, door ieder Soort te doen in een Zuur Vogt.

3, Het Koraalmos zal onmiddelyk de natuur

33 openbaaren van zyne Kalkagtige Oppervlak-

33 te door eene flerke Opbruifching , terwyl

3, het Zeemos 'er geen de minste aandoening

3, van fchynen zal te hebben. Dit Zuure Vogc

3, zal ook wel dra de Kalkagtige zelfdandig-

3, heid in het KoraaUnos ontbinden , waar door

^3 de kleine Vaatjes , die naar de Poren flrek*

„ ken , welken 'er in de Oppervlakte zyn 3

^,izigtbaar zullen worden: daar, in tegendeel,

3, het Zeemos onveranderlyk blyven zal in de

33 zelfde flaat , en eerder bewaard dan ge-

33 knaagd zal worden door het Zuur.

33 V^anneer Doktor Pal las, die 't Ge-

3> voelen van Doktor Basteu onderfleunt

,

3, tot de Scheidkonflige Ontleeding van de

3, Koraaimosfen komt 3 dan verhaalt hy ons ,

3, dae
L Deel, XVii. ^rism^
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VL
,, dat hy geen tyd noch gelegenheid had omr

^LXV^*»' ze te onderzoeken , maar beroept 2ig op 't

Hoofd- 9) gezag van anderen. Die vertrouwen , tot

STUK.
^^ omverflooting van 't gene ik meen zeer

„ blykbaarlyk op vaste Voeten gelteld te heb-

j, ben, zal hem, zo ik hope, ovértm'gen, van

5, de gepastheid dier wel verkoozen Zinfpreuk

„ der Koninglyke Sociëteit : Niillius in Ver-

„ ha: welke hy , 20 ik bevind, aangenomen

„ heeft als het gewoone Zegel der Brieven aan

5, zyne Korrespondenten , en hy zal nu weder-

^, om gelegenheid hebben , om Doktor B a s-

,, TER een Kompliment te maaken, wanneer

„ die op nieuws herroept, het gene hy tegen

„ my geopperd heefc {PUL Tranf. Vol. LIL

„ p. III.); door hem te toonen, dat zy bei-

„ den hebben misgerast, in het verwarren van

,5 twee Iverfchillende Geflagten , uit het Ryk

„ der Dieren en der Planten , ondereen".

Dan gaat de Heer ELLisover, tot het

befchryven der Afbeeldingen van vier- of vyf-

derley Zeemosfen , die weezentlyk Bloem- en

Zaaddraagende zyn ; zeggende , in 't befluit

van zyn Brief, dat, daar Doktor PallXs
insgelyks onder zyne Jbewysredenen bygebragt

heeft, dat de Vrugtmaaking der Koraalmosfen

eenigermaaten met die van 't Zeeruy en de

Zeemosfen overeenkomftig is (*J ; hy een

on*

(*) Friidificationmii in Fucis & Confervis occurreatiutit

fubanalüga. EUnckui 2oóphyt^ ?• 419.
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oneindige Verfcheidenheid van dezelven zou ^
VI;

kunnen bybrengen , om het groote verlchil
, xly/

dac daar tusfchen plaats heeft , te vertoo- Hooid-

nen.
«^"^

De Zaak , nu ., wel overweegende , komt onder-

het Gefchil hier op uit De Heer B a s t e r fehcL'^^r

erkent, dat 'er Sertularia zyn, die buiten en^'^J^v^f^

behalve het Plantaarcige ook eenig Dierlyk le-mosfca»

ven hebben: doch alle overige Mosagtige Ge-

wasjes , uic de Zee , houdt zyn Ed. voor vol-»

ftrekte Planten, aan welker Takjes wel Poly-

pen en Nesten van Polypen » dezelven omkor-

llende , gelyk men dit in de Zee-Heesters uit

Oost- en Westindie ziet , voorkomen , maar

die geheel vreemd en toevallig zyn aan dit

Gewas. De Heer Ellis, in tegendeel, befluit

uit zyne Waarneemingen , dat 'er, behalve

de SertularicB , die een geheel Dierlyk Leven

,

met eene Plantaartige groeijing hebben, ook

Corallince zyn , of Planten van eene Dierlyke

hoedanigheid , en als in 't midden geplaatst ,

tusfchen de eerstgemelden en de Conferva^

welke laatsten haare Plantaartige natuur, door

Bloem en Zaad te draagen , openbaaren. L i n-

iM iE u s heeft ook , in de Twaalfde Uitgaave

van zyn Samenftel der Natuur, welke in 'c

jaar 1767 aan 't licht kwam , het Geflagt van

Corallina , dat de voorgemelden van deezen

naam bevat, gelieven te behouden; des ik die

in 't vervolg, onder den naam van Koraalmos *

feriy befchryven zal, geeveude den naam van

h DlEL. XVII. STUKi
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^I* Korallynén , by uitmuntendheid , aan de Sertu»

IXv!*
^^'"'^^

» ^^ laatende de Confervce , van het Ryk
Hoofd- der Dieren uitgemonfterd, den naam b€houdeQ
STUK. yan Zeemosfen*

\- Men was thans zo ver gevorderd. t)e ge-

heele Wereld erkende, dat de Zee-Gewasfeti

niet behoorden tot de Planten , maar tot de

Plantdieren , en , fchoon fommigen de manier

of den trap van deze vereeniging al zo min ^

als die van Lighaam en Ziel ^ begrypelyk

oordeelden ; fehoon ver de meesten veel ge-

reeder toeftemden, dat d^ Zee-Gcwasferf

Wooningen of Bekleedzels , dan dat zy de

Huid of Schaal van Diertjes, en dus een ge-

deelte van derzelver Lighaam vaaren; werdt

doch het Dierlyke , by het Plantaartige ge-

voegd , daar in begrcepen plaats te hebben»

De meeste Liefhebbers onderwierpen zig aan

de overeenftemmende Ondervindingen van de

gedagte Onderzoekers der Natuur : wanneer

men onverwagts, uit het midden van Duitfch-

land, een Hercules zag opdaagen, die het nieu-

we Gebouw , door zo üerke Pylaaren onder*»

fchraagd , eensklaps meende onder de voet ce

werpen.

aiiï.vt.v.s Ik heb hier de Bedenkingen op 't Oog, die

gif"tekende Heer Muller, Hoogleeraar in de Phi^

dcDieiiyke^QfQpl-^ie g^ Natuurlvkc Hlstoric te Erlangen,
Kamur der ^ j r^- i j, ^-r jI
zee - Ge- onlangs , noopens den Dierlyken óirfprong der

ZMqtd.^^^'^^^^'^M y aan 't licht gegeven heeft.

De fchrandere Heer Boddaert beeft de-

zel-
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ielven zo uitvoerig beantwoord ^ dat mefl vt
tiaauwlyks vreezen kan , dat zy eenigc Lief-

lx^^^^
hebbers van de hedendaagfche Kennis der Na- Hoofd'- •

tuur in twyfeling zullen brengen (*> Jk^TUK»

zal , dewyl het Vertoog van zyn Ed. in 'c ^
Nederdüitfch gefchreeven, ^o wel als de Be-

denkingen van gedagten Hoogleeraar ^ in ieders

handen zyn
, geen Uitcrekzel daar van geeven»

Het behoort, nogthans, tot den aart van dee-

ze Inleiding , die ik over de Zee-Gewasfea
fchr^f , een weinig Uil te Haan op het voor-

ibaamile Punt van 's Mans Vertoog, zynde de
Spil , daar 't al op draait.

De Heer Muller zegt , bladz. dy vaia

de Nederduitfche Vertaaling : de jongfte Dier"

hefchryvers zeggen dan wel , dat die Lighaampjes

Polypen zyn , maar zy hewyzen het niet : 23?

geeven ook nergens gegronde redenen voor hünm
Gevoelens. Ik kies deeze Plaats te meef uit^^

om dat, indien het tegendeel van zyn gezegde

komt te blyken , alsdan aan zyne Bedenkingen

de geheele grondflag ontrukt wordt. Door de

jongfte Dierbefchryvers verftaat zyn Ed., ze«

kerlyk , de hcdcndaagfchen of die van deeze

Eeuw , te vooren vaii my aangehaald^ naa-

inelykPEYSSONEL,REAUMÜR,JusSIEü^
D0NATI5 ELLIS^ BasTER, PaLL ASjj

LiN-

e*) Brief van P* BoDDAERT, Med* Doktor &c* &c»

Aan den Schryver der Bedenkingen Over den Ditrlyken Oir'

fprong der Koraalgeivasfen , eu/-, Utrecht, 1771* 0^mé> ,

E 2
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.^^' LiNNiEUs. Deeze allen hebben het, meer

Lx'y
* of min , gezegd en zo veel reden van ge-

HooFD- grondheid niet alleen , maar van bewys ge-
STU^. geven , als men verlangen kon. Een ander

^ Soort van bewyzen is noodig voor dingen,

die alle onderzoek gedoogen, dan voor din-

gen , die zulks niec toelaaten. Gelooft de

Heer Muller dat de Aardkloot rond is:

hoe zal men zyn Ed. dit bewyzen v Om dat

'er gegronde redenen zyn , zal hy zeggen»

voor dat Gevoelen. Gelooft zyn Ed. dat 'er

een Stad is , Lima genaamd , in Peru : hoe

zal men hem dat bewyzen ? Door 't eenltcm-

mig getuignis, zal hy zeggen » van Menfchen,

die 'er zyn geweest. Gelooft zyn Ed., dat

'er tot de Voortteeling in Menfcben eene Be*

vrugting wordt vereifcht: hoe zal men hem

zulks bewyzen ? Hy zal zeggen , om dat zy

anders niet gefchiedt. Zo ziet men dan, dat

tot alle Natuurlyke Zaaken , omze te geloo»

ven, geen volftrekte Bewyzen vereifcht wor-

den, en dat men niet altoos mag vraagen : zou

'er ook een andere reden van kunnen zyn ?

Ook volgt daar uit , dat gegronde redenen

,

cenftemmige Getuigenisfen en Gevolgtrekkin-

gen, dikwilsvoor Bewyzen moeten doorgaan.

Onder die hedendaagfche Authcuren , wier

Naamen ik gemeld heb , zyn verfcheidene vaa

andere gedagten geweest, en door naauw-

teurige Waarneeming tot het nieuwe Gevoe*

ka overgegaau^ Dit maakt bm tot onwraak-

baa^
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baareGetuigen. PEYssoNELhadcmetMAR- VL

s I o L I in 't eerst die Lighaampjes op 't roode lxV
^*

Koraal voor Bloemen aangezien. Dit wierp Hoofd-

hem R E A ü M u u tegen , die, hoe zeer vreemd stuk*

hem het nieuwe Gevoelen voorkwam , doch

naderhand hetzelve omhelsde. De Heer Jus»
siEü, naar de Zeekust gaande om Planten te

zoeken , vinde dezelven bezet met Diertjes.

Om kort te gaan > de Heeren Ellis en Bas-
TFR, hoe zeer ook in zekere opzigten ver* *

fchillende , hebben nooit elkander , omtrent de

beftaanlykheid van zodanige Diertjes , als men
Polypen noemt ^ op de Zec-Gewasfen of in de-

zelven huisvestende , tegengefproken. Hier

is dan het eenftemmig Getuigenis van alle

kundige Natuur - onderzoekers , die bekend

zyn , welke de zaak op een bekwaame plaats

onderzogt hebben. Deeze getuigen niet , dat

zy Armen of Klaauwtjes, uit zekere Gaatjes

voortkomende , hebben gezien , gelyk de Heer

Muller voorgeeft; maar dat zy Diertjes

als Polypen gezien hebben , die alle blyken

gaven van Leven , welken men begeeren

kon : om kort te gaan, die geene Bloemen^

die niets anders konden zyn dan Polypen. Ik

mag hier de Heeren P all as enLiNNicus
billyk byvoegen , die zulks op gegronde rede»

nen voor waarheid hebben aangenomen. Daar

ontbreekt dan voor den Heer Muller al-
^

leen, dat zyn Ed. het zelf gaa zkn, om als

E 3 «en

I« Deel» XYII. Stvk,
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' VI. een andere Thomas daat van overtuigd tS:

^FDïïEL» worden.

Hoofd* M^^i' ^ «^^^^"^^ ^^ leweeging van die Lighaamp<»

fTys» jVj Z9 kenhaar ware , zot^ M A r s i c l i (?ie onger

twyfeld gmen en daar van gewag gemaakt heb'^^

hen. 5 zege de Hoogleeraar bl. 26. Deeze be-

denking is byna te laf, om beantwoord te wor«j

den. De Graaf was de eerlle , die iets aan

het Koraal ontdekte , dat naar Bloemen ge-

leek. Hy was met deeze Ontdekking zeer

verheerlykto In zyn tyd droomde men nog

niet van zulke Diertjes , als de Polypen zyn.

P E Y 8 s o N E L 5 die ze eerst ook voor Bloemei^

hadt aangezien , wordt 'er Leven in gewaar.

Allepdere Waarneeraers, na hem, erkennen 't

zelfde. De geheele Wereld neemtze voor

loevende Diertjes aan. Zal men dan het bloo-

te Gezigt, van een eerflen minder kundigen

Waarneemer 3 durven inbrengen tegqn denaauw-

Jceurige en honderdmaal herhaalde befchouwin-

gen van zo veele anderen, ten opzigt van de.

^ee-Gewasfen in 't algemeen?

Van niet meer waarde is de tegenwerping,

dat de Heeren Pallas en Ellis tegen el-

kander ftryden, aangaande de natuur der Ko*
raalmosfen (Comllin^.^, Waarom den Heec

B ASTER hier niet in 't Spel gebragt , tusfchen

y^ien en Ellis eigentlyk de üryd over die

Punt is geweest ? En , welk een Punt : daar

zy beiden de Korallynen (Sertularice) voor

Plaoc-
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Plantdieren houden ? Daar de Koraalmosfen VI.

door den Heer Pal las alleenlyk als een ^^^^^^
byvoegzel , op 't end van zyne Lysc dernooFo.

Plantdieren , ten tooneele gevoerd zyn ? Ver- stük^

klaart dan de Heer Muller dezelven voor

enkele Plantgewasfen , zonder eenig Dierlyk

Leven (*)?

Daar wordt altoos iets onderjield dat niet be*

weezen is ^ zegt elders de Hoogleeraar, wan*

Tieer men Plantdieren uitdenkt. Dat is te zeg-

gen , die famenvoeging van een Plantaartige en

Dierlykebeftaanlykheid, ineen zelfde Schepzel^

is nog niet beweezen. Zo men inbrengt, dat

de Natuur geen fprongen maakt , maar dat

'er als een onafgebroken Schakel is van op-

klimming of nederdaaling in de Schepzelen : zo

vraagt hy , wat dan de middelftaat is, tusfchen

dien van Lighaam en Geest ? Hier op mogen

wy vraagen ; is de Geest dan ook een Schep-

zei ? Zyn niet de Engelen hier een middelflag

van Wezens ? Hebben onder dezelven ook

geen trappen plaats van heerlykheid?

Maa? 3 zyn Ed» zou inooglyk nog wei (^

iö-

(*) Men moet in agt neemen, dat, ten deezen opzigte,

in 't Vertaalde Vertoog van den Heer Muller 't woord

Koraal •gewas/en gebruikt is , in navolginj; van den Heet

BoddaeRT: 't welk minder kundigen zou kunnen mis-

leiden , denkende dat Ellis en Pallas zulk een

Gefchil hadden over de Koraal - Gewasfen of Zee • Gewasfe^

in 't algemeen.

E4
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^ï» infchikkelykheid hebben, om de zogenaamde

LXV^^* •'^^^^^^^^^ der Zee * Gewasfen , op het Gezag

Hoofd- van zo veele fdirandere Mannen , voor Diert-
sYüic.

jgg ^^Q ^g 2ien. Maar ^ow aan^ nu eens voor

een oogenhlik gefield en toegejlaan zynde , dat die

IJghaampjes leevende Diertjes zyn : dan komt
nog grooter zwaarigheid , die eigentlyk den

Tytel van zyn Vertoog betreft : dan vraag ik

(zegt zyn 1^ d.) hoe men zal kunnen aantoonen ,

dat deeze Diertjes uit hun Sap Koraalen .> als

hunne Woonhuisjes , famenjtellen ? Heeft men

mt deeze berugte Werkmeester. zien houwen ? -—

—

Men kan niets tot ftaaving van dit Gevoelen,

waar omtrent ik, met het grootjle recht ^ zeer in

twyfel hen 5 te veorfchyn brengen. De Hoog-

leeraar moet de Vertoogen van de Heeren

Baster en Ellis niet doorbladerd hebben

,

indien hy gelooft, dat alle Heden daagfchen die

Stelling koesteren. Hoe weinige Dieren bou-

wen hunne Woonhuisjes of Nesten uit hun

Sap ? Hoe veele anderen bouwen zeer Konftige

Celletjes of Nesten uit van buiten aankomende

Stoffen , die zy enkel door hua Sap famen-

hechten? De Polypen der Zee-Gewasfen

leeven in een Element, dat vol is van derge-

lyke Bouwftoffen. Daar is alleen eene aan-

hechting of aangroeijing , eene vorming of

ordentlyke {chikking en plaatzing noodig;

waar toe niemand , die het voorbeeld der

Motten befchouwt , deeze Diertjes zal oor-

ileelen onbekwaam tfc zyn.

Maar,
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Maar, wie lueft deeze herugte Werkmeesters ^ï.

%ien hotmen ? Immers geen Hoogleeraar in 't )^xv^
midden van Duitfchland, honderd Mylen van:ïooFD-

de Zee. Geen Liefhebbers die zig eens voor'^'^^K*

een Dag, of eeniG:e Uuren, aan Strand be-P - ^^^^P^**
° ' ö ? bouwen

geeven. Wie dan? De Heer '^ODDAERTde zee-

brengt DonAtx ten bewyze by , dat zcer^^"^^^^^"*

goed is : zyn Ed. meldt ook van F o r s -

ic A ö L , door L I N N iE u s aangehaald : ik zal

hier , om geen anderen , wier Getuigenis ee •

nigermaate verdagt mogt voorkomen , op te

haaien , alleenlyk de Ondervindingen te berde

brengen van den Heer Loefling, die op

zynen Togt naar Spanje , in Zee , zulks

waarnam , en , niet den grootften fchyn van ver-

trouwelykheid, een bewys getft zo wel van

den Dierlyken oirfprong der Steenagtige als

van het Dicrlyk Leven der andere Zee - Gewas»

fen, die men Veelhoofdige Polypiers noemt;

beiden door den Heer Moller op 't laatst

uitvoerig beftreeden.

Deeze Heer verhaalt (*) , dat hier en daar Waarne*,

cenig Wier en Kroos met eenige Diertjes het*"'"!^^

Schip voorby dreef; waar uit hy, onder an^"^^*
deren , twee zeer fchoone Zee - Gewasjes kreeg,

met de leevende Dieren ^ die dezelven bouwden.

Het cene was , zegt hy , een Millepore of

D'uizcndpoor , die zo gemeen is in alle de

Zee-

e (*_) Stokholmfe Verhandelingm , op 't jaar 17525?* H 7* «^^2-

! Deel. XVII» Stuk.
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Vh Zeev/aters om Europa , dat naauwlyks een

^j^^l^*
Zee -Plant of Steen niets daar van heeft.

Hoofd- Linnjeus plaatstze thans in 't Geflagt van
STUK. Flustra^ en geeft *er den bynaam van Pilo/a

j^

dat is Haairige , aan. Wy zullen haar in *c

vervolg nader befchouwen, 't Zy hier ge-

noeg gezegd 5 dat het een Vliezig^ Kalkagtig

Korstje i? , mee een menigte van kleine Gaat-

jes, 'c welk de gezegde Lighaamen hier en

daar bekleedt. Ieder Gaatje is een hol Buis-

je , met een getanden Rand , weinig dieper

dan de wydte, en deeze Buisjes zyn aan el-

kander vastgegroeid. Het Dier , dat deeze

Hokjes bouwt , is , zegt hy , een Soort van

Gepluimde Polypen , hebbende omtrent twin-

tig Armen , van gelyke langte , die , uitge-

breid zynde , eene Klokswyze figuur maaken.

De volgende Eigenfchappen hadt Loefling
^er in waargenomen.

,, Zy vermeerderen geduurig de gezegde

3, Korst met nieuwe Pypjes , buitenwaards ,

,, daar aan te voegen. De vermeerdering ge-

,, fchiedt door een Aanhangsel , dat het oude

3, Dier onderwaards van zig fchiet, en in 'c

j, eerst met zyne Scheede bedekt is, wordende

^, middelerwyl de Cylindcr , meest van des-

„ zelfs uitdampende Sap, gevormd, het welke

3, een Steenhardheid aanneemt. De Cylinder

^, gereed zynde , vertoont het Dier zig in

35 zyne volkomene Geftalte , en kruipt, naar

j, welgevallen 3 met zyne Armen uit de Schee

-

#> de?
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5, de. De bultende Dieren , digtst aan den yi^

3, Omtrek, zyn derhalve altyd de jongden , Afdeel.

3, (Tti decze geeven vervolgens weder jongere J^^^*
^, Dieren van zig af. Buiten twyfel bereiken stuk.

„ zy flegts eenen bepaalden Ouderdom 3 dewyl

5, men gemeenlyk de middelden dood vindt,

35 Hoewel zy allen van eene onmiddelyke

;,, famenvoeging afkomdig zyn , hebben de

95 anderen doch geen aandoening, daar van,

^, dat men één in *t byzonder aanraakt : maar

5, als de bev/eeging derk en algemeen is, by

j, voorbeeld door een hevige beroering van

^, het Water, dan trekken zy zig altemaal,

,, zeer gezwind , in hunne Scheeden famen,

„ Wanneer zy zig wederom vertoonen, daa

„ deeken zy hunne Armen uit een Cylinder,

5, nu hier dan daar , zeer ongelyk , uit : zy

,, fchuiven eerst hunne Scheede , welke hec

5, Lighaam drukt , wat langzaam voort ,

^, doch ontfluiten te gelyk hunne Armen

„ in de gedaante van een Klokje, Ia de tqe-

„ daud , in' welke zy zig alsdan bevinden,

^5 beweegen zy hunne Armen voorwaards en

5, terug , en maakea , wegens hunne overëen-

5j komst met elkander en hunne fchoone Melk-

„ witte Kleur , een aangenaame Vertooning,

5, Even 't zelfde maakzel heeft plaats in een

5^ Bladerlg Korstgewas (*) ^ dac overvloedig

3> VQOI--

(*) Flustra foliacea L i n N iE l»

L Deel. XVïI. Stuïj*



76 Eigenschappen

,

VI. ,, voorkomt in 't Kanaal, en zonder twyfel

Exv^' „ een dergelyken Bouwmeester erkent/*

HoofdI Het andere Zee-Gewasje, door den Heer
STUK. LoEFLiNG waargcnomen , is van een geheel

ander Geflagt , en wordt door den Heer L i N*

X^MVs tot de Sertularia Geniculata betrokken.

Het beftaat uit kleine Knoopige Stammet-

jes, fommigen enkeld, anderen getakt. Door

een Mikroskoop bevindt men dat hetzelve

van binnen een Merg heeft, het welke in een

doorfchynende Schors beflooten is , en dikwils

eene fidderende of trillende beweeging fchynt

te hebben. Hy hield t dit Merg voor eene ver-

langing van het Lighaam des Diers, dat aan

het end van fommige Takjes zig vertoonde,

doch maar een flaauw Leven fcheen te heb-

ben, vermenigvuldigende zig door middel van

een Tak opzyde, die ecrftelyk bedekt fchynt

te zyn, doch naderhand zig, voor het Dier,

in eene Bekeragtige Geftalte opent» Zy fter-

ven niet allen op een zelfden tyd: want me-
nigmaal vindt men in eenige zydtakken in 't

geheel geene Dieren , en dan zyn de zydbuisjes

geheel ledig. Somtyds komen ook geheele

Steekjes , die t'eenemaal ledig zyn , zonder

Dieren en Kern, als wanneer zy een veel

donkerer Kleur hebben, te voorfchyn.

Befluic Uit de voorgaande Waarneemingen befluiÊ
^aatuitop-^jjQ Heer, in vergelyking met ander flag van

Zee-Gewasfen, het volgende: „ i. Dat eeni-

9i gen zydewaards , door uitfchieting van

5> niei-
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3, nieuwe Takken , voortteelen , die hun ei- VI.

„ gen Leven hebben, terwyl zy nog met de^^£^*

„ Moer zyn famengevoegd, en dus wederom hoofd-

3, andere Spruiten uitgeeven: 2. Dat de Voort- stuk»

3, teeling op verfchillende manier naar den aarc

3, van het Dier gefchiedt. 3. De Spruiten

s, gaan van een oud deel des Lighaams van de

„ Moer uit, en gemeenlyk nederwaards of van

3, het middelfte des Diers : 4. De Scheuten

9i zelf zyn niet aanflonds volmaakt , maar in

3, 't eerst met eene Schaal of andere Huid

3i bedekt, tot dat zy de flerkte hebben beko-

„ men , om ontbloot het Element , waar in

,, zy leeven, te kunnen verdraagen : 5. De
„ Scheeden 5 waar in zy leeven en woonen

,

53 behooren hun op even die zelfde manier

„ toe, als de Schaalen aan de Dieren der Hoo-

5, rens en Schulpen , naamlyk door middel van

3, een uitdampend Vogt , dat tot een Steenig

3, Been verhardt: (5. Deeze erkende Schaalen

33 zyn in 't eerst geheel dun en teder : vervol-

35 gens worden zy allengs dikker en dikker,

33 naar ieders aart , krygende dus eene grovere

3, Kalk- üf Steenagtige gedaante ; gelyk dit

,3 ook met de Slakhoorens gefchiedt , wier

5, Jongen geheel glad zyn , maar door toe-

„ neemende Ouderdom dikker en met eene

3, Kalkagtige Schors bekleed worden: 7. Mee
3, veels Koraalen , die dikker en tevens glad

3, zyn, is het, even als onder de ConchyJiën,

j, met dePorfeleinhoorems eadcrgelyken, ge-

., fcha*
2. DEWU ZYlh STUK^
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VI. ,, fchapen^ Dit volgt uit het vóorige •. 8. Het

^LXV^.^' „ Merg 5 of de binnenfte Kern, kan v^n ver-

HooFD- 5, fchillende zelfitandigheid , nu harder , dan
STUK. ^^ voozer zyn^ en fomtyds verhardt het met

„ de daarom zittende Schaak Dit fchynt eeii

35 Gevolg te zyn , vloeijende uit de vergely-

3, king van ons Zee-Gewasje met de Hout- en

„ Hoornagtige Zee- Heesters, welken Boer-

5, HAAVE Titanokeratophyta geheten heeft";

verkiaa. Ik zal hier het Gezag byvoegen van den kün-

hcLwe ^'§^" Reaumür, die na dat hy 5 zo door

door eigen Ondervindingen als door die van anderen ^

Mu Rr van de weezentlykheid der Ontdekkingen van

Peyssonel overtuigd wasj dien aangaande

dus fchreef C*) h tiet is tegenwoordig zeer

5, zeker , dat Voortbrengzels , die vry wat

,5 meer op de manier der Planten gewerktuigd

35 fchynen te zyn , dan de Koraalen ; die een

33 geheel anderen zwier van Planten hebben;

3, inderdaad het Werk der Polypen 3 dat het

3, loutere Nesten zyn ofSamenwooningen van

3, Polypen (Polypiers), Maar, men zou geen

33 grond hebban gehad, om dit te befluiten;

„ ja zelfs niet om het zig te verbeelden, zo

3, men alleen gezien had, dat deeze Voortbreng-

3^ zeis van Polypen krielden, Zy konden 'er zig

35 neergezet en wooningen voor zig gefabri-

^ ceerd hebben , overeenkomftig met de Gal-

3, len

() Meta, des InfeUts^ Tom» VI# Anno. ifi*» Dans Ie

I?xefac€*
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^, ien der Planten en Ëoomen , zonder dat zy het VI.

5, geheele Gebouw geftigt hadden: een Werk , ^L^^^
5, 't V/elk het vermogen en de bekwaamheid van hoofoI

3, Infekten dermaate overtreft , dat men niet^^*^^

5> begrypen kan, hoe duizenden met elkander

3, hetzelve , door vereenigde kragten , hebben

3, kunnen formeeren» Ook heeft noch de be-

„ kwaamheid , noch de kragc van deeze In*

5, fekcen, noch hunne trek tot Samenwooning;

^, eenig deel in de Voortbrenging van zo zon-

35 derlinge Werken. Om te zien, waar die

3, Voortbrenging van afhangt , heeft men zo

^3 ver moeten gekomen zyn , van te ontdek-

,3 ken , dat de Natuur gewild heeft , dat de

5, Polypen zig op alle manieren vermenigvul-

„ digen konden , op welken de Planten haar

33 Geflagt uitbreiden. Men heeft ont-

^3 dekken moeten ^ dat Dieren zekere wyze

3, hadden van Voortteeling , die men niet

3, zou hebben durven vermoeden; om tot de

5, kundigheid te komen , dat de gedagte Po-

33 lypus- Nesten geenszins Planten ^ maar in

3, der waarheid het Werk zyn van de Infekten ^

33 door welken zy bewoond worden, en, in-

,3 zonderheid , om te begrypen , hoe deeze

I, kleine Diertjes met zulk een regelmaatigheid

53 die reeks van Celletjes kunnen fchikkenj^

3, waar uit hunne Nesten famengefteld zyn;

,3 hoe dezelven gefabriceerd worden door dee-

^3 ze kleine Diertjes".

Dan verhaald hebbende hoe de Vederbofch»

Po-.
!• DEBI,. XVII. STUK,
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VI. Polypen van Trembley (Polype^ a penna-

£^y^ c//^,) die in zekere Vliezige Buisjes of Holqes

Hoofd- woonen , zig door het leggen van bruine Eic-

STUK. jes vermenigvuldigen , en dat zulks alleen in

de Ouden plaats heeft , zegt hy. „ Terwyl

3, zy jong zyn , ja nog zeer jong , hebben zy

5, een andere en zeer aanmerkelyke manier van

55 Voortteeling, die juist even de zelfde is, als

5, de gene , op welke de beweeglyke Polypen

5, zig vermenigvuldigen ; waar door de vor-

5, ming van die Polypus- Nesten, welke naar

„ Planten gelyken , zig duidelyk verklaart.

„ Van het Lighaam , of, om naauwkeurlger

5, te fpreeken , van het Pypje van een Poly-

5, pus, hebben wy allengs een Pypje zien uit-

^ komen, waar in een Polypus vervat was,

5, die geboren werdt: wy hebben dit nieuwe

a> Pypje zig zien uitrekken , en de Polypus

,

„ door wien het bewoond werdt , zig vertoo-

„ nen , om al zyn handgebaar te verrigten.

53 Maar eenige Dagen was hy oud, of hy gaf

, 5 zelf wederom een Jong uit , welks Pypje aan

„ het zyne zat en daar mede vereenigd bleef.

55 Dus hebben wy zig ryën zien formeeren van

99 Pypjes van Polypen , die op elkander ge-

„ ent waren: dus hebben wy Polypus-Nesten

5, zien fabriceeren , die wy niet dan voor

^, Planten zouden gehouden hebben, indien wy

„ ze niet gevolgd hadden in de voortgang

,5 hunner aangroeijing , en indien het ons niet

5^ was toegelaten geweest, ons te verzekeren,

,5 dat
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,6 (lat zy niets anders waren dan een zonderling VT^c

5, ge famenhöoping van Celletjes agter elkan-
'^L^^t*'

3, der gefabriceerd , en bewoond wordende Hoofd-

j, door zeer l^leine Diertjes**» stuk*

De vorming der Koraalen en Zee > Heesters

erkent Reaumur dat moeielyk op die wy-

ze, en door de Voortteeling der gedagte Po-

lypen van de Zoete Wateren j te verklaaren

is 3 uit hoofde van derzelver harde Kern^

welke toc^ Steun verftrekt aan de zagte,

Spongieuze Schors: oordeelende dat 'er nader

Waai-neemingen op deeze of dergelyke Zee-

Schepzelen noodig waren, om dienaangaande

met zekerheid iets te beiluiten. Men houdt

deeze , gelyk ook de Korallynen , welken hy

in die verklaaring bedoelt, thans, wel is waar j

voor Plantdieren , doch waarfchynlyk is de

manier van Voortteeling in allen de zelfde

niet>

Uit het voorgaande blykt, dac 'er een on- verfciui-

gemeen groote verfchillendheid in de Zeei^." ^èl
Gewasfen plaats heefc. Van de hardheid van G^wasfen^

Steen, die men in de Koraalen, Madreporen

en dergelyken waarneemt ; van de taaiheid als

Hoorn in veele Zee- Heesters , is een gewei- , ,

dige afdaaling tot de weekheid der Sponfcn

,

de Slymigheid van fommige Alcyoniën en de

tederheid der Korallynen. Sommigen zyn ge-^

heel of half Klootrond ^ gelyk de Herfen-

,

Sterrelleenen ^ en die Alcyoniën ^ welke de

gedaante van Oranje -Appels of Vygen heb-

F hQü i

h DÈEt. XVII. STOK,
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VI. ben: anderen zyn Takkig, gelyk eenige Ma*

IJCV^*
dreporen en Sponfen ^ en veele Korallynen i

Hoofd* anderen Boomagcig 5 en wel plat , gelyk de

STUK. zogenaamde Neptunus-Waaijers , of rond en

op andere manieren gekroond * de Takken zyri

in fommigen Netswyze door elkander gevlog-

ten, in anderen vry en zwiepig; ja men vindt

'er als een K arawas gefatzoeneerd. Veelen

hebben een Schors, die wie, geel, rood,

paarfch of blaauw is van Kleur. . In fommi-

gen zyn de Takken glad en effen ; in anderen,

met Knobbeltjes en zonderlinge Leedjes, ge-

!yk in het Konings - Koraal en Accarbaar. De
Oppervlakte van eenigen is met een oneindig

getal van Gaatjes bezet , die men deswegens

Milleporen noemt ^ van welken wederom

fommigen zig als een Korst uitfpreidén , an-

deren een Takkig Gewas maaken. In de Ma-
dreporen is de Oppervlakte met ingedrukte'

Sterren bezet, gelyk ook in de Sterrelteenen*

Inde Zee - Kampernoeliën beftaat dezelve uit

veele Plaatjes , enz. Om kort te gaan

,

derzelver verfchillendheid is naauwlyks te

befchryven.

Derzelver De Grootte fchynt , in fommige Soorten

,

Grootte» eénigermaate bepaald te zyn. Men vindt de

Korallynen en Koraalmosfen nooit hooger dan

eenige Duimen. Sommige Madreporen en

Sterrefteenen komen ook in geene byster groo-

te Stukken voor. Het roode Koraal bereikt >

in de Adriatifche Zee, nooit veel meer hoog-

te
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te dan van een Parysfchen Voet. „ Alle Steen-
^^^^-^

,, 'phnten {Lithophyta) ^ die 'er tot deezen dag lxv?'

5, toe ooit gevonden zyn , weet ik zeer wel, dat Hoofd-

,, zelden hooger zyn dan drie Voeten", zegt^^^^*

de Heer Muller (*). 't Kan zyn, dat 'er

niet veel grooter zyn medegebragt , om dat 'er

zelden in de Schepen veel ruimte overfchiet , tot

het bergen van zulke Zaaken ; maar , wanneer

men het oraftandig Verhaal van Pater Lab at

leest *, danken men niet twyfelen 5 of 'er komen, * zie

in de WestindifcheZee, Koraalgewasfen voor,^^^^""**^^*

van niet minder grootte , dan die ontzaglyke Zee-

boomen en Palmbiezen , daar R u \f p h i u s van

gewaagt. Ik behoefniet te fpreeken van de Kraal-

of Kopfteenen , waarfchynlyk tot de Hcrfenftee-

nen t , en dus ook tot de Steenplanten behooren- i Biads.

de , die in de Zee der Molukkifche Eilanden zo
^^^*

groot vallen , dat men 'er Pylaaren en Zarken van

maaken zoude kunnen (^f)» Voeg hier by de Zee-

boomen , die aan de Kust van Noorwegen uit

de Zee gehaald zyn , hebbende de hoogte van

zestien Voeten en eenen Stam van meer dan een

half Voet dik (|). Men kan zig nu verbeelden

,

welke Bosfcfaagien van Zee* Gewasfen 'er in de

diepte zyn van den Oceaan.

Zo dra men de Zee-Gewasfen op zig zelf oude
^ *^

Ranj^fchik-
be- king der

Zee ' Ge-
(*) Tn zyn Ed« hier voor , op bladz* 67» enz* beoordeelde waslen.

Bedenkingen» Zie de Vertaaling bladz. 34»

(t) ^mkoinfch Kruidboek* VI» D» bl. 250*

f4.) NaturU Hiit^ von Noriv» !I. Th. bl* 271, 273»

F 2^

ï» 1)EE£,. XVIL STUK»
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VI. begon te befchouwen , werdc ook gedagt otn

LXV^' ^^^^^^^^ ^^ ^^^ bekwaame Orde te fchikken.

Hoofd- T o urnefort merkte ze , als Planten , vier-

sT'üic. derley aan. Boer haave verdeelde ze, als

de eenvoudigite Planten , in Lithophyta of

Steengewasfen , Keratophyta of Hoorngewas-

fen, Titanokeraiophyta of Kalkhoorngewasfen,

en Marina mollioris fabricce of Zee - Planten

van zagter maakzel. De Zee - Kampernoel-

ies, Koraalen , Madreporen, en, om kort te

gaan , alle Steenagtige Zee-Gewasfen , be-

hoorden tot zyn eerflen Rang. Die van den

tweeden en derden Rang waren de Floornagtige

Zee -Heesters 5 met of zonder een Kryt- of

Kalkagtige Korst. Zyn vierde Rang begreep

de Sponfen , Zee - Ruy , anders Zee - Eik of

J'uciis genaamd , de Koraal- en Zee - Mpsfen

en de Alcyoniëa.

Onze Ridder hadt ,in de Agtfte Uitgaave van

zyn Samenftel der Natuur, onder de Dieren al-

leenlyk gewag gemaakt van LitJiophyta^ zeggen ^

de, dat zyn Ei. dezelven gefchikt Jiadt naar de

Methode en Leerwyze van den vermaarden

J u s s i E u , die deeze Diertjes eerst , en byoa al-

leen, hadt ontdekt. Niet lang daarna brage

Don ATI een nieuwe Vêrdeeling ter baan , en

zonderde de weeke of zagte Zee-Gewasfen , ge»

lyk de Sponfen en Alcyoniën, van de anderen ,

die hy Polypiers of Polypus- Nesten noemde, af

,

pnder den naam van Zoöpkyta of Plantdieren^

per pp maakte Linn^us, die overal zig
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toegelegd heefc om zig te bedienen van de Vi;

Uitvindingen der keurigfte Waarneemers en ' _lxv»*

Geleerden , reeds in de Tiende Uitgaave van Hoofd*

zyn Samenflel der Natuur, wei i<e in *t jaar 1758
'"^^^^

het liehtzag, eene aanmerkelyke verfchikking

onder de Zee- Gewasfen.

riet voornaamile in deezen is , dat alle die Nieuwe

genen, welke men niet zeggen kon van eene
^Jf"l'j.^.f

'

Steenagtige zelfilandigheid te zyn , van de Li-J^iNN.süs*

thophjta afgezonderd werden , om eenen vyf-

denlRang uit te maaken, onder den tytel van

Zoöphyta of Plantdieren. Deeze Rang be-

greep, behalve zeven Geflagten van zodanige

Schepzelen, die men gewoon is onder de Zee-

Gew^sfen te betrekken , nog vier Geflagten

,

het eerde van de bekende Zoet -Water Po-

iypen , door Trsmrley ontdekt, het twee«

de van de zogenaamde Zee- Pennen, het

derde van de Lintwormen, het vierde en laat-

ile van de Klootdiertjes , door Baker en

RoESEL waargenomen. Die Rangfchikking

heeft zyn Ed. in de Twaalfde en tot nog toe

iaatfte Uitgaave van zyn Samenftel , welke in

't jaar 1767 te Stokholm uitgegeven is^ behou-

den ; mids eenige verfchikking en vermeerde-

ring in de Soorten en het byvoegen van vyf

nieuwe Geflagten, r
Ik zal den Ridder dan ook in deezen volgen

,

en befchryven eerst de Lithophyta , van zynen

Vierden Rang , onder den naam van Steen-
agtige 'Zee-Ge WA SS EN, waar van zyn

F 3 Ed,
I. DPEL. XVIU STUK»



B6 Rangschikkih©
Vï. Ed, thans vier Geflagten opgeeft; aanmerkei^*

^hXV^* de, dat het een Kalkagtig, ergens aangehecht

Hoofd- Koraal is , waar van de zelfHandigheid of

^?ïïK« StofFe opgebouwd of op een geftapeld is door

de daar aan gehechte Dierep, die van dezel-

ve tot hunne Woonplaatfen of Celletjes ge»

bruik maaken. De uitwendige gedaante, in-

derdaad , maakt dit Denkbeeld , door Waar-

ïieiemingen bevestigd , in veelen onvermyde-

lyko -t Zyn Steencn, die de gedaante hebben

vai^

ORDO QUARTUS.
L I T H o P H Y T A,

Animalia compofita , in(Bdificamia J^Jin

Calcaream.

^3(5. TüBiPQRA. Corallium Tubis CylindriciSo

337 , Madrepora. Corallium Stellis concavü^

338? MiLLEPORA. Corallium Poris fuhulatis^

339. CE]LLEPOf{.A» Corallium CelluUs cavis^

VIER.
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van Kampernoeljes , Zwammen , Kruiden , Vr»

Plant- en Boomgewas fen, Hier toe behooren lxv"
(die RüMPHiüs Koraalen , Koraal fteenen , Hoofd-

Koraalboompjes enz. tytelt. *c Zyn, als *c stuk.

ware , Gewasfen van Kalk of Steen. En ,

hoe vreemd die ook fchyne van de Dierlyke

natuur , mogen zy doch te regt, in het Ryk
der Dieren , onmiddelyk volgen op de Hoo«

rens en Schulpen.

VIERDE RANG.
STEENAGTIGE ZEE-GEWASSEN,

Samengeflelde Dieren, die eenen Kalkag-

tigen Grondfteun opbouwen.

336. Pypk ORAAL. Koraal met Cylindrifche

Pypjes.

537. Madrepore, Koraal met ingedrukte

Sterren.

338» MiLLEPORE. Koraal met menigvuldi-

ge fyne Gaatjes.

339, Cellepqre. Koraal naet holle Cellec*

jes.

F 4 LXVI HOOFD^
I. DEII., XVIX. STUK.



88 Beschryving van

LX VI.*

f^;"'"" LXVL HOOFDSTUK.

Befchrfjving van 't Geflagc der Pypkoraa*
L E N j waar onder het Roode , dat van fom*

migen Orgel - Koraal genoemd wordt , ds

yoornaamfte plaats bekleedt,

Naam* TTet eerfte Gellagt , onder de Sceenagtige

AA ZeC'Gewasfén , by Linn^sus, voert

den naam van Tiibipora , dac wy zeer eig;en

en duidelyk kunnen overbrengen tot den Ne-
derduitfchen naam van Py pk oraal. Deeze

bcnaaming di'ukt de Geltake zeer wel uic ,

en is algemeener dan die van Orgel Kora^al^

welke aan ééne Soort gegeven v^ordt, Dac

men 'c Koraal noemt, is mooglyk van de

Kleur van dit laatfle afkomf^ig : want in ma-

nier van groeijing heeft het ter wereld geen

overeenkomst met de eigentlyke Koraalen.

Kenmer- ^^ Kenmerken , weiken onze Ridder op-

y^* geeft, zyn , dat het een Koraal is, beftaande

uit Cylindrilche , holle , regtop geplaatfte

Pypen , die aan elkander evenwydig zyn

,

wordende door een Soort van Zee -Wormen
^Nereides) bewoond, '

:

Saprten» Verfchcide Soorten, die Linn^us, in de

Tiende üitgaave van zyn Samenltel der Na-
tuur^ in dit Geflagt geplaatst hadt, zyn door
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^yn Ed. , in de Twaalfde Uitgaave daar van V^*
^

uitgemonflerd. Dus is hec getal der Soorten Ixvh
thans op vier bepaald. Hoorr».

STUK,

(i) Pypkoraal) dat uit Pypjes hejlaat die by i.

bondels vereenigd zyn , met Vliezige
J^l}f,^^^

Middelfchotjes y die van elkander af ge-^oode

plaatst zyuy overdwars,

Verwonderlyk is 't , dac verftandige Au-

theuren dit Zee -Gewas voor een Plant heb-

ben kunnen houden , daar hec zo baarblyke-

lyk enkel eene famenhooping is van Worm-
buisjes. Niettemin vindc men het by B a u-

piNüs , MoRisoN en Toprwefort,
\ al-

(i) Tuhipora j Tubis frtsciculntls combinatis, d'$(èpimentjs

trnnsverfis membranaceis distantfóus. Syst, Nat. XU* Gen,

336* Tiibipora , Membranis transverfis Tubos perpendicularej

jconneélens. Hon» Cliffl 431. Tubularia purpurea» Impe^i»
Nat* 82U Pfeudo • Coralliura rubrum. Aldroy. Mus. spr.

Alcyonium fistulofam rubrura. BAI/H. Hist» Itl, p, 8o8« f.

2» Tubularia puipurea» UonANN. ICirc^, T. zSp. f» 14. Al-

cyonium Mads tubri. I?ESL« Afufl 23* Tubularia Coralloi-

(Jes. V E L s c u« Hecast, T. 44.. Alcyonium fisculofum rubrum»

Mor IS. Hist. UU i* I5» T, JO. f* 22. Tubularia purpursa

vulgaris* Pet. Gaz* T» 67* f» 10, ir» Tubularia parpurea

TOURNF» Init. T* 342» Millepora Tubis coagmentatis ru-

berrimis. S H A w. -4/r, 37. Alcyonium rubrum Indicum,

RUMPH» Amk, VI» p. ^36. T. 85. f. 2» S E B. Mus. III,

T* HO, f, 89. A R GEN V, Conek T» 29. f. A. E D \v* ^v^
T« 93» Tubipora purpurea. P A L L, ^o'óph* 199, Gemeen Oü-

gel» Koraal» Lyn der PUntdieren , bladz. 418,

|. DEEt. XVII. STUK»



90 Beschhyving van

VT. aldus voorgefteld» De eerfle noemt het Pyp»

^^'^^^J"
agtige roode Alcyonie ; Mor is on voegt

BÓofd-* daar by Corallio affinis , en Aldrovandüs
cTUic. tytelt hetzelve Rood Basterd - KoraaL T o u r-

NE FORT geeft aaii dit Voortbrengzel der

Zee den naam van Tubularia purpurea^ welke

door Im PER ATI was ter baan gebragt: zeg-

gende y, Tubularia is een Geüagt van Planten,

5, byna Steenig , uit veele Pypjes famengefteld

„ en dus naar een Speel -Orgel gelykende".

d'ARGENviLLE zegt , dat men het in 't

Franfch Tiiyaux d'Orgue y dat is Orgelpypen,

noemt, en hy plaatst het, met meer reden

^

onder de Zee - Wormbuisjes , zeggende; dat

de onderlinge fchikking van dezelven verwon*

derlyk is , overtreffende die van de Marybon-

fe Wespen - Nesten , uit de Westindiën, ,, Ie-

„ der Worm heeft zyn Pypje, kleevende aai?

„ dat van zyn nabuur door middel van een

„ Lym , hun allen gemeen , het welke tot

3, famenvoeging van derzelver verfchillende

,5 Verdiepingen ftrekt." vSommigen noemen
dit wel Orgel - Koraal 9 doch die naam past

beter op een Soort van Madreporen, gelyk

wy in 't vervolg zullen zien.

Plaats.
^^^ Zee -Gewas vale in Oostindie» Het

groeit by Klompen , van een Vuist tot een

Hoofd/ groot , die uit den ronden plat of met
bulten zyn en uit verfcheide Laagen famenge-

fleld , volgens Rumphjus, door wien het

aldaar js waargenomen. Hy ?:egt , dat mea

'er
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^er fomtyds zp groote Klompen van vindt, dat VI.

'er een Man genoeg aan te tillen heeft , en
"Yyv^'

uit de Roode Zee waren 'er gebragt ven meer^oOTD-

d^n vyftig Ponden zwaar. Op alle Eilanden , stuk.

byna , die tot Oostindie behooren , wordt het

in groote veelheid op Scrand gefiiieeten. Het

komt, volgens hem 5 voort uit een zoute Slym

des Zeewaters , op uitfteekende hoeken van

den Kraalfteen : ook vindt men 't wel aan

Klippen vastgegroeid by groote Bulten, met

icen brandige Kwal of Slym bedekt zynde

,

daar het vervuild aan hangen blyfc, doch af-

valt als het oi|d wordt , en dan fpoelt het

met de Baaren aan Strand: fomtyds by losfe

Klompen; fomtyds aan Schulpen vastgegroeid

of kleine Schulpjes byna geheel bekleedende.

De zelfftandigheid van dit Zee- Gewas is stnrauur.

eenigermaate Steen- of Schulpagtig, maar van

^en Purpere of Bloedroode Kleur , byna als

die van het Roode Koraal , dat men Bloed-

kraal noemt. Uit deeze zelfftandigheid be«

ftaan die menigvuldige fyne Pypjes, dunner

dan een Stroohalm , welke de Klompen van
'

dit Koraal famen (lellen» Deeze Pypjes zyn

pogfchynlyk door zekere Middelfchotten , die

het Koraal overdwars doorloopen , bepaald,

cn worden -er , als ^t ware , van doorfneeden

,

loopende, voor 't overige , byna evenwydig,

met zekere tusfchenruimte van elkander afge-

zonderd , opwaards. Dus vertoonen deeze

Pyp«
lo I)£SL. XVII. STUJS,



P2 Beschryving van
VI. Pypjes zig als uit Leedjes beflaande, die van

^lTvl^^^ tot zes Lynen', dat is tot een half Duim
MooFDv en daar over j lang zyn. Men wordt , ia
sTüii* fommigen 5 een foort van Spuitje gewaar ,

gelyk in de Nautilusfen , dat in een Leedje

van het Pypje is , en als uit in elkander ge-

iloken Tregcertjes beftaat. Het Dekzekje

van ieder Leedje heeft fomtyds van boven
een klein rond Gaatje, in anderen fchynt het

geheel geflooten te zyn. Zulke Spuitjes,

echter , hebben niet in alle Leedjes plaats ,

en gaan ook niet door alle Leedjes heenj

zelfs vindt men 'er die niet op elkander

fluiten. Ook zyn veele Pypjes geheel zonder

Spuitjes. In een Stuk , daar de Leedjes niet

meer dan één Lyn lang zyn , vind ik dat een

.f:. Varkens - Borstel , wel tot een Duim en daar

over , ingaat door fommigen van de bovenfte

Gaatjes , en dus ten minfle gepasfeerd moet
zyn door twaaf Leedjes. In een ander Stuk

gaat die Borstel veel verder door. Die Sters-

wyze lluiting van de Leedjes door het Spuit-

je, waar de Heer P all as van fpreekt

,

word ik niet aan 't bovenfte maar aan het

onder-end gewaar ; zynde de Tregterswyze

hollighcid van boven mee een uitpuilend Dek*

geitje , dat een rond Gaatje heeft , gefloo-

ten.

Dewor- Deeze Strudtuur van het Roode Pypkoraal

^^?^t toont blykbaarlyk , dat het van een Dierlykea
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oirfprong , en door Diertjes gefabriceerd VL
zy (*> Zeelieden , die hetzelve verfch E^'^^l^^l'
vonden hebben, verhaalen > dat 'er alsdan hoofo^
Woriiipjes in zyn vati eene taamelyke lang- stuk*

te, welke uit hunne Pypjes te voorfchyn ko-

men, en, op hec befpeuren van eenig gevaar^

zig ylings weder daar in begeeven. T)e een-

paarige wydce van de Pypjes maakt het on-

twyfelbaar y of dezelven zullen , even als de

andere Wormbuisjes , om het Lyf van deeze

Wqrmpjes gegroeid zyn. Deeze Wormpjes

Ivunnen de langte naauwlyks hebben van de

geheele Pypjes ; hunne langte fchynt ook niet

aan die der Leedjes bepaald te zyn , en dus

zal men de aangroeijing van zo groote Klom-

pen aan een dergelyken voortgang van Schoo-

ien deezer Wormpjes, als waar door de Heer

Ellis de vorming der Zee -Heesters tragt

te verklaaren , moeten toefchryven^

De Heer Boddaert vertoont ons, uit Geboogeïj

het Kabinet van den Hoogleeraar D. vAwf/^f^'^'**

DE Wynpersse 5 thans te Leiden, een h. cxxv%
Stuk van dit Koraal , dat inderdaad ongemeen ^^* ^*

is, dewyl de middelfte Pypjes byna een regten

hoek maaken met de onderde en bovenfte.

Volgens de Afbeelding fchynen de Pypjes

Ke.

C*) rOrgiie de Mer, appellée Tuhularia ^ n'estqu'un amas -r'

de Tuyaux
, qui par leur couleur resfemblent beaucoup au?

Corail & qui font habités & formcs par des Vers. RSAüM*
Mem, de 1727*

I, Debl. XVII. 5tüK.
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Vl. Kegëlagtiger of Tregteragtigèr te zyh dan dié

LXvY"^^" het gewoone Roode Pypkoraal ^ en met

Hoofd* niinder middelfchptten of affeheidingen voor*

STUK. zien ; anderszins zou die loop der Pypj'es al-

leen dit Stuk niet zo byzonder maaken. Ik

heb 'er een (2ie PI. CXXVL Fig, i.) waai* in

de onderfte en bovenlle Pypjes evenwydig

met malkander loopen, en de middelden met

dezelven byna in de winkelhaak ftaan : des men
dit Stukje zo wel Geboogen mag noemen als het

andere. De Sterretjes maaken ook geen onder*

fcheid , dewyl men die in het gewoone vindt*

Ik zie, dat de gedagte Heer dezelven, zo miti

als ik, aan het boven-end der Leedjes aange-

troffen heeft (*)

Wat de Heer B o d d a e r t vervolgens zeg-

den wil , verftaa ik niet. Zyn Ed. fchryft:

3, wyl het dit met de Hoornplanteri en Zee-

„ heesters fchynt gemeen te hebben , dat het-

5, breedfte eind naar beneden groeit'', 't 1$

immers zyn Ed. wel bekend, dat alle Zee -Ge"

wasfen , buiten -het Roode Koraal , dat in de

Middellandfche Zee valt, opwaards groeijen

^

en derhalve hun hreedfte End naar hoven heb-

ben. Even zo beltaat het , volgens alle waar-

fchynlykheid , ook met dit Pypkoraal , aan

fommige Stukken van het welke men èè

Grondkorst , van welke zy opgegroeid of lie-

ver

(*} Lyst der Plantdieren van den Heer P A L L A s , ver^

taald en met Aanmerkingen verrykt door den Hees IJ O D»

D AERT. Utr. 1708 j bl, 423*



Vér opgebouwd 2:yn , nog duidelyk kan l^aar- Vi.

neemen. Zodanig heefc hee niet alleen plaats ^^^y^*

m een menigte van Stukken , die ik daar van Hoofda

bezit; maar ik heb zelfs een aanzienlyk Stuk,sTUK4

dat met de zyde op de Takken van eene Ma-

drepore, die men gemeenlyk Koornaair-Ko-

xaal noemt , vastgegroeid is , en als 't warö

daar mede vereenigd ; alwaar de beginzelen

van opgroeijing of uitfchieting der Wormbuis-

jes , uit zekere Spatten van roode Stof, duide-

lyk zig vertoonen.

Dat Stuk had ik gedagt in Plaat te brengen , sponsaR%

doch naderhand vond ik in myn Kabinet een^^]]"^^'''

Stuk i dat ik aanmerkelyker oordeelde ; zopi cxxvr^

Wegens zyne byzondere Strudluur , als om dat ^^^- -

*er wezentlyk de Wormpjes van dit Zee- Ge-

was, gedroogd, nog in voorkomen. De uit-

wendige Geftalte is Sponsagtig. Het heeft van

onderen een breeden Grond/leun , als van fa-

mengevloeide StofFe^^ die buiten twyfel tot den
'

eerften aanleg zal gediend hebben. Uit den-

zelven zyn de Wormpjes , als by troppen

,

fchuins naar boven opgefchooten , en hebben

dus Kolomswyze bondels gemaakt van Pypjes^

die zig eindelyk fterk verbreeden en dus als

den Kop van een Bloemkool vormen , naar

welke het geheele Stuk taamelyk zweemt.

Wat de Wormpjes aangaat; men ziet de dikte,

waar in zy zig vertoonen, en het blykt, dat

*er ten minfte van een Duim lang, en dus zo

lang als verfcheide Leedjes zyn, In de bo-

ven*
l. DBEL, xviVstuk;,
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Vl. venfte ronde Oppervlakte zitten ook tiog ver*

LX^Vl"
^"^^^^'^^^^ ^^ ^^ Gaatjes

, waar uit niet duister

Hoofd- blykt y dac liet de eigen Wormpjes van die

STUK* Koraal zyn , die hetzelve op de zelfde manier

fabriceeren^ als de witte kromme Wormbuis-

jes geformeerd worden van hunne Wormen.
De Pypjes loopen hier zeer fchuins en in

allerley rigtingen , doch volgen meest op el-

kander» ik vind van boven ongevaar honderd

Openingen in de fpatie van een halven Duim
vierkant, en dewyl de Oppervlakte, aldaarj^

teri minite zes vierkante Duimen groot is

,

zo moeten 'er meer dan tweeduizend Openin-

gen van de gedagte Pypjes in die Oppervlakte

zyn. Van onderen is 't getal der Pypjes on-

gelyk kleinder, doch zy zyn daar langer.

Scheef
ï° ^^ manier van groeijing heeft, zo wel

gegroeid als in dc Klcur , een groote verfcheidenheid

^hit^en/^' onder het Roode Pyp- Koraal plaats. Merii
Fig^ 3* vindt Stukken die als Vingerswyze of Cylin-

drifch zyn , hoedanigen ik 'er heb y van drie of

vier Duimen lang en één Duim dik: anderen

verbreeden zig van den Grondfteun, als ge-

zegd is , en loopen rond ; anderen verdeelen

zig boven in ftompe Punten , zo dat zy als

gevingerd zyn. Ik heb 'er nog Sponsagtiger

dan het gene in Fig» i, is afgebeeld, en nog

een van een zeer aartige groeijing , in Fig* 3
vertoond , alwaar men tevens de Korst ziet,

van famengevloeide roode StofFe , uit welke

deeze Wormpjes hunne Pypjes formeeren. In

ék
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Öic Stuk ziet men hoe de Pypjes, die 'er eeri VL
kanmerkelyke langte en grootte hebben, ^^^^

i^^^yl'
by Verdiepingen groeijen. Hoofd-

'c Woord groeijing kan, zo min als dat van stuk.

Zee Gewas . hier oneigentlyk geagt worden

gebruikt te zyn. Het behoort niet alleen toe

de Planten , maar ook tot de Dieren , en

zelfs tot de Delfftoifen : jj van alles dac

grooter wordt zegt men , dat het groeit.

Derhalve moet men niet onderftellen , dat

dit eenigen fchyn zou geeven van eerie

Plantaartige groeijfng, waarvan het tegendeel

uit het laatst verbeelde Stukje t*over blyk-

baar is. Hier zyn veele Pypjes als op zekere

üitftekken geplaatst ^ en van oftderen ook

veelen open . zo dat 'ik daar zelfs een Bors-

tel kan infteekcn een Duim diep, ja dat hy

boven weder uitkomt. De Kleur is zodanig

^

dat men 'er vindt die bleeker en die dookerer

Bloedrood zyn.

De vermaarde Italiaan, Imperati, heeft Aartvart

dan niet ten onregte gezegd, ,, dat het Roode^" ^ot^^i.

33 Pypkoraal een Zee ' Honigraat is, in welke

„ een foort van Wormen geboren wordt" i

want zekerlyk zullen de Wornipjes, die het-

:^elve hebben opgebouwd, ook daaf in vooit-

teelen ,
gelyk uit de vermenigvuldiging der

Pypjes, opwaards, blykt. By de Ingezetenen

der Molukkes Eilanden, in Oostindie, wordt

het een Toveiiaars - Steen genoemd: want zy

gelooven dat een Stuk daar van ^ aan eea

G Booni^
I. DEEL. XVII, STVK,
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VI. Boom gehangen zynde , denzelven beveiligt

^j^J'^\' voor het fleelen der Vrugten, Daar op te

Hoofd- zitten of hem aan 'c Lyf te draagen , zou
STUK» een Vuurigheid en pynlyk Wateren veroir-

zaaken^ 't is zeker , dat de ruuwheid van

dit Koraal wel aandoening kan hebben op de

naakte Huid , en , zo zy een Stuk daar van

by hunnen Gordel inftaken , ook wel op de

Nieren en dus op de Waterloozing kan

werken. De Javaanen , evenwel , en de Ma-

leijers gebruiken het, fyn gemaalen zynde

,

tegen de Pyn in 't Wateren* Dit zal niemand

vreemd voorkomen, wien het bekend is, dat

Zuurbreekende Middelen dikwils daar tegen

dienflig zyn. Ook maaken de Ingezetenen van

Celebes , door eenig Venynig Gedierte gedo-

ken of gebeeten zyrïde , van h^t fyne Poei-

jer, dat zy met Water mengen, gebruik, om
het in de Wond te flryken. Rumphiüs,
die dit verhaalt , voegt 'er by , dat zeker

Chymist op Amboina een Tindtuur maakte

van dit Koraal, die tegen Kolyk, door Koude
veroirzaakt , van eene gewenfchte uitwerking

bevonden werdt.

TT. (2) Pypkoraal , dat Uit evem^ydige Pypjes

CatenuU- *'"

na^

(1) Tuhipsra Tubis parallelis connatls In iLaminam con-

tortuplicato . anastomozatara» Syfli Nat, XI I. Millepora

Tubis ovatis , longltudinaliter reticulatim concatenatis. ^mcen^

Acad, I. p, 103» T. 4» f. 20< Tubularia Gothlandica, Ba o,

2^ EL.
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hejiaat y die famengegroeid zyn tot een VI*

gedraaid Plaatje met in elkander wi^/oö-^J^^J-

pende bogtige Kanaakn. HooFb.*
STUK.

Dceze zelfHandigheid , die veel aan de ceket-

Öevers van de Oostzee opgeworpen wordt /^^^Jj^'
voert by Br om KL den naam van GotJilandfck

PypkoraaL Hy geeft 'er vyf Soorten vaa

op, die hy elk in 't byzonder afbeeldt, alieti

van eene verwonderlyke Strudluur, Een is

'er onder , zo fraay wederzyds Gekettingd,

als of *t een Borduurwerk ware , drukkende

het Netswys' Geweefzel der Lymphacieke

Vaten, in 't Menfchelyk Lighaam, taamelyk

wel uit^ Een andere Soort komt met de ge-

daante van een Honigraat volmaakt overeen.

Hellwing noemt het een Witten Steen met

een Kormlen Kettingjè. Het is van Linn^üsï
voorheen, tot de Milleporen t'huis gebragc

geweest. Zie hier , hoe hetzelve in zyne

Akademifche Vermaakjykheden befchreevea

wordt; -'•:'" - -.*
'.".-;;':•

De Pypen van dit Zee- Gewas jRolrondag-

tig en van gelyke grootte, een weinig famea-

gedrukt , nevens elkander op een lyn geplaatst^

formeereu een Plaatje ^ dat pei-pendieülaar ^

of

uie.t.k tithogr* Suee^ Sp* i. T* 23 — 27* Lapis albidus

Catenuia CoralIIna. H e L W» Lithogr^ T. s* f* i, 6» & T«

6* ik !• Corallium Lateiuhtum. Buttn» Coralhgt, T» i^ U
a» Vo LK M» Silez, fuhu To 58» f* i* & T, a©« f* g.

Ga
li DEït, XVU, StuK,
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VI. of op verfeheidö manieren geboogen z^nde ,

^LXVl* ^y^ö^^^ Cellen maakt, die langwerpig, ver-

Hoofd- fcheidelyk gehoekt en als Netswyze gefchikt

STUK. zyn. Van dit geweefzei hebben wy geen

duister Kenteken , in de overlangfe groefjes

van de Oppervlakte, en daarin, dat de bo-

ven-rand als uit een Ketting van ovaale en

aan elkandet verknogte Poren is gemaakt.

De kleine bolligheden , 't zy Poren of Py-

pen, ^yn dikwils gevuld met eene Aard- en

Steenagtigé StoiFe.* in de gfooter holligheden

treft men ook gemeenlyk een Kleyagtige

Kalkftof aan , maar deeze zyn fomtyds ter

diepte van een half Duim ledig. De hoogte

der zyden bedraagt veeltyds twee of drie

Vingerbreedtefi. De Geflalte van het gehee-

le Koraal is zeer onbeftendig. Men oütmoet,

bovendien, eene groote verfcheidenheid , zo

ifrel in de zelfftandigheid als in de Kleur.

Sommigen hebben de Plaatjes geel, anderen

roodagtig, anderen witagtig en byna door-

fchynende : fomtyds zyn dezelven broofcher

fomtyds harder ^ zynde de Stof, die de Cel-

len vultj ruuwer en Afchgraauw.

nu f3^ Pypkoraal , dat uit C'^lindrifche Pypjes

(3) Tuhiptra Tubulis Cylindricis ereftis brcvisllmis ,

/ distantibus Axillaribas , Bafi repente dichotoma divaricatl»

$yfi^ Hau XII» Tubipora ferpens» Syji^ Nau X. p, 790*
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hejiaaty die zeer kort zyi}) orerend ftaan* VI*

de aan de hoeken , op een kruipende ge- lx^j"
yorkte en van elkander wakende Grond- Hoofd-

fiem. *TUK.

Deeze zelfflandigheid worde ook aan de Kruipend

Oevers van de Oostzee opgeworpen , doch ^yp^°^^^^«

eene kleine van dien aarc hadc Linn^ïius
uit de Middellandfche Zee bekomen. Zy is,

insgelyks , voorgefteld geweest onder den

naam van Millepore, en wordt aldus befchree^

ven. „ Ah een dikke Draad vastgehecht aan ^
„ Steenen of brokken Koraal , beftaat dezel-

5, ve uit Wormswys ronde Takken, die van

3, elkander wykën , en aan de verdeelingen

3, iets fmaller zyn; kruipende langs de gehee-

„ Ie Oppervlakte van den Steen , waar op zy

„ fteunen , op verfcheide manieren , zo dac

3, zy een Netswys geweefzel maaken. Een

5, Cylindrifch Pypje , niet tegen den Steen

,, aangedrukt , ftaat overend byna op ieder

3, plaats , daar dit Koraal 2^ig Takswyze ver-

3, deelt. Tusfchen de Takken is de Opper-

3, vlakte van den Steen, daar dit Koraal op

„ groeit , of naakt en glad , of befprengd

3, me€

Millepora dichotoma repens teres , Paris Axillaribus fiditariis

eminentibus» Amoen* Acad. I» p, los» T» 4» f, 2^. Millepora

lepens teres , Poris folitariis eminentibus* Mui^ Tcs/m^ T»

lU» f. 3*

Ga
I« Di^L. XVII, Stuk,
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Vh
^^ niet Stippen die verheven of een weinig

iTvt ..uitgehold zyn".

Hoofd»
STUK, (/j.) Pypkoraal , dat hejiaat uit Braadagtigd.

IV. Pypj^^ 5 ^^^ Bondelswyze fameiigevoegd

TascKuia- zyn , dooYgaaus met Jnmondingen aan d^

dcld Pyp.
koudi, y^^^ ^jj^^|. (jjj, Pypkoraal aan de Oevers

van Gothland, en 'c komt ook dikwils voor ia

de Kalkbergen. Het is famengeftpld uit Pyp-

jcs van omtrent een Schryfpen dik,. niet vol*?

komen regt, wordende hier en daar famenge-

hecht door dwarfe Pypjes, die dunner zyn.

WW^^ 4SLÖW^Ö00 ^ W 0" ?» ^

LXVII. HOOFDSTUK.
Befchryving van 't Geflagt der Madrepo-
REN, anders ook wel Scerrekoraal genaamd^

onder welken de Sterre - Steenen en Zee - Padde-

floelen , het Witte Koraal , enz, begreepen

worden.

K^m, T^ g^^ ^^ ^^^^' ^^^ ^^^ uitgebreide Geflagt

•I" der Madreporen. Imp er ati heeft

de 'benaaming , Madrepora , zegt de Heer

P ALL AS, eerst aan ééne Soort gegeven, diqt

ver-

f4) Tuhipora Tubis Fillfortnibns fascictilatls > Latcribus

pasfim anastoinozantibus. Syft, Nat^ XIU
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vervolgens van Mars igli overgebragt is ^'^*

op alle Steenwordende Plantdieren. Buiten rj^yl^
twyfel zal dezelve , volgens hec Italiaanfch, koofd-

*

betekenen Moeder -Pore, in het Latyn Porus^'^^^"

Matronalis , als de voortrefFelykite onder de

Pören. Den naam van Poro , naamelyk , gaf

die Autheur aan de Pypagtige Zee-Gewasfea

in 't algemeen ; gelyk hy dus ook van Poro

grande fpreekt , van Reteporen en Millepo-

ren. Alle die Poren of Pypagtige Zee - Ge-

wasfen zyn door Tournefort tot de Ma*
dreporen t'huis gebragt , doch L i n n -^ u s

heeft dit Geflagt bepaald tot de zodanigen^

't zy niet of al Pypagtig , 't zy rond, lang-

werpig of getakt , die bl^kbaare Sterretjes

hebben of eene Sterswyze figuur maaken,

met hun geheele Lighaam. Men zou, der-

halve , de benaaming van Sterre - Koraal ge-

bruiken kunnen , voor die van Madrepore

,

gelyk fommigen doen.

In de Inleiding, over de Elgenfchappen der

Zee - Gewasfen in 't algemeen, heb ik ook

van die der Madreporen, en van de Ontdek •

kingen der Diertjes in dezelven, gewag ge-

maakt , en aangetoond , hoe dezelven aanlei-

ding gaven aan den Heer Peyssonel, om
de Bloemen van 'c Koraal voor Polypen te

verklaaren. In den jaare 1719, naamelyk,

zig aan de Kust van Provence toeleggende op

het onderzoek van 't Roode Koraal , nam hy

\vaar , dat de Enden der Madreporen zags

G 4 waT
! DEfcL XVII, STUX*
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VL waren » en bedekt met eene Slymigbeid , van

Afpeel. ecne Visfchige reuk. Naderhand, op de Kust
J,XV1|. ^^^ Barbarie zig bevindende, bragten de Vis-

stuk! fchers hem , in een Vaatje met Zeewater,

eene Madreporc , in welker Enden hy het

Dier waarnam , dat naar een Sepia , Folypus

of Zee -Netel geleek. Zie hier zyne befchry-r

ving van hetzelve^

Geftaite ,, Het Lighaam , zegt hy , A^ervulde het

pSr!'^^ j> middelpunt : de Kop was in 't middep daai-

5, van geplaatst en omriqgd met verfcheide

5 5 Pooten of Klaauwen* Deeze Pooten vul»

,, den de tusfchenruimten op van de Verdee-

„ lingen , welken men in de Gaatjes van de

,5 Madreporen waarneemt, [dat is van de zo-

„ genaamde Sterr€tj(:s of Sterren ,] en wer-

„ den , naar welgevallen van het Dier , aan

,, den Kop gebragt, zynde met geele Te-?

„ peltjes voorzien» Somtyds werdt de Kop,

„ of het Middelpunt , boven de Oppervlakte

5, opgeligt 5 en in hetzelve werdt dikwils

,5 eene famentrekking en uitfpreiding , even

,, als in de Oogappel , waargenomen. Hy
„ hadt het vermaak van het Dier duidelyk

„ alle zyne Klaauwen , zo wel als zyn Kop

,5 of middelpunt, te zien beweegen".

Na dat de Madrepore^ dus, drie Dagen

was bewaard geweest , werdt haare geheele

Oppervlakte bedekt gevonden met een door-.

fchynende StoiFe y als Lil, welke weg fmolt

en op den bodem v^n het Glas viel ^oen het

Die?
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Pier kwam te fterven ; hebbende toen , zo Vï,

wel hec Water als de Madrepore, een rotti*
lxv^ij!

gen Vifch» flank. Na dat alle de Dieren Hoofd-*

vernield en verteerd waren ^ wierden de En-^TUK,

den van het Zee -Gewas wit.

Aangaande de Voortteeling van deeze Diert- oerzelvet

jes onderllelt Pevssonel, dat zy Zaad jY^^^'^^'

fchieten, gelyk de Oesters, en dat dit Zaad,

in eene L-ymagtige zelfftandigheid bewonden,

zig onverfchillig hecht aan 't een of andef

vast Lighaam , waar op zy een Laag of Bed-

ding maakc, hoedanige men aan den Voet van

deeze Voortbrengzelen waarneemt. Hec Ey^

zegt hy , op zyn tyd uitkomende, levert derge-

lyk een Polypus uit, welke met alle benoodig-

de Werktuigen is voorzien , en , even als de

Zeekat haar zwarte Vogt , zo ook zekere

Stoffe heeft , die bekwaam is om hard te

worden, en te dienen tot uitbreiding van het

Schaalagtig bekleedzel , dat altoos de zelfde

gedaante behoudt , en van eene grootte is,

toe die van het Dier evenredig. De Natuur

heeft deeze Polypen met Klaauwen voorzien

,

als een foort van Pooten of liever Armen ,

welken zy, by voorkomende gelegenheid, uit

hunne Holletjes uitbrengen , om daar mede
hunne Prooy te vatten. Sommige Soorten

zyn 'er die enkeld en op zig zelf, anderetx

die troepswyze voortkomen ; doch daar in

heeft geen meer duisterheid plaats , dan in

het verfchil der eenzaame en gezellige Rup-
G j fen,

lo DsEL, xvn, ss^^
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yi^ fen. Even 't zelfde heeft men in de Polypea
Afdeel. der Zoete Wateren waargenomen.
LXVII. \Yy zagen hier voor , hoe de Heer Do-
stuk.

' WA TI dit , door zyqe Waarneemingen en de

^ 2jg Afbeeldingen van het bier in eene Soort van
SUdz.so* Madreporen , bevestigd heeft *. Het gelykt

naar een Zonnebloem of Aster, hebbende een

Lighaam, Hoofd, en een menigte van Armen,
»waar mede het de Plaatjes vat, die de Sters-

wyze holte der Takkige Madreporcn vormen.
Deeze Plaatjes fcbieten Straalswyze van den
Omtrek naar 't middelpunt , laatende in 't

midden een Kanaal van genoegzaame wydte,
tot den doorgang van het Lighaam des Diers,

dat als een rond Napje, waar in de Kop ge-

huisvest is , zig vertoont. De overeenkomst
4det ons oöderltellen , dat in andere Madre-
poren , die uit Plaatjes beftaan met eene on-
diepe of byna geene holligbeid , ook zulk een

Dier huisveste. Een dergelyk Schepzel, naa-

melyk, heeft de Heer El lis in de holletjes

van een Sterrefteen waargenomen.

Kênmer. ^^ ^^^^ Do N ATI begrypt niet, hoe men
ken., het Dier van deeze Zee-Gewasfen een Zee - Ne-

tel heeft kunnen noemen. L i n n je u s zegt ; hee

Dier der Madreporen is een Kwal. 't Koraal,
voegt hy 'er by , heeft holligheden , die met Plaat-

jes gefternd zyn.' Dit maakt, by hem, de Ken-
Tïierken der Madreporen uit , en dus kan dit

Gefiagt daar van een menigte Soorten bevat-

teo, Zy zyn, in 't algemeen, vaneene ligtej,,

broQ-



DE MADREPOREN» 10^

broofche , zelfftandigheid , gelykende naar VI.

Been of Steen; geelagtig of bruin als zy eerst ^j^vil!
uiü Zee komen, maar vervolgens wie worden- Hoofd-

de. De Takkige zyn doorgaans op de Opper-s^uK.

vlakte overlangs geftreept , en deeze Streepea

wyzen de Plaatjes daar binnen aan. Men
vindt 'er , die Boomagtig getakt zyn : men

vindt 'er 5 die uit evenwydige Pypjes beflaan.

Sommigen zyn Tregterswyze uitgehold, fom-

migen plat , fommigen rond verheven , fom-

migen byna ron^, geiyk de Herfen- en Ster-

refteenen, enz.

Deeze yerfcheidenheid der Madreporen heeft soorten,

aanleiding gegeven , om dezelven in drie Af-

deelingen te fchiften. De eerste bevat de

genen die enkeld , de tweede de genen die

famengedeld voorkomen
, de derde de genen

die als uit verfcheide Lighaamen beftaan

,

welke Bondels- of Takswyze famengegroeid

zyn. Van de eersten geeft onze Ridder agt

,

i7an de anderen tien , en van de laatften ze-

ventien Soorten op • des het getal der Soor-

ten vyfendertig is in dit Geflagt.

I. Enkelde, met niec meer dan ecne Ster.

, (5) Madrepore , dk enkeld is , hebbende haar ^''•

' MadreporiÈ
üp- VerrucA-

(s) Madrepora fimplex, SteÜa sOrbiculari plainuscula fesfili , Wrattige,

Disco Cylindris flosculüfb; Limbo radiato, Syjl^ Nat^XU.Gen^

337. Sp, 1. Fungiis marlnus. Ginann* ^dr^ lo. T. 4.
f. 10* P AÏ.L. :^o0pk^ 1Ö4, Lyji der Flantd, bl. 348^

I: DEEL. XVII. STUK.
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VL Oppervlakte met Bloemagtige Cylindertjes

LXVIl"
ew den Rand gejlraald,

HOOFD^
sTüJc, Onder den naam van Zee ' Kampernoelje ^ is

deeze by Ginanni afgebeeld, De oneffen^

heid der Oppervlakte geeft 'er den bynaam

van Wrattige aan, Zy komt voor in de Mid-

dellandfche Zee. 't Is een klein plat Zee^

Gewasje, dat flegts de grootte van een hal-

ve Erwt heeft en wit is van Kleur. De
Schyf is uit Buisjes famengefteld, gelyk een

Aster - Bloem , zynde ook aan den Omtrek met

Streepei) gedraald. Men kan het als een mid-

delflag tusfchen de Pypkoraaleu, Madrepo.

ren eu Miljeppren ^ aanmerken,

vt. C^) Madrepore , die enkeld ü , Tolagtig ,

^adrcpor^ gfen; de Ster met eene half Khotroni

Uitgeholde, ingedrukte holte.

De bynaam drukt de Tolagtige Geflalte

van deeze Madrepore uit^ die van den Heer

P ALL AS duidelyker is voorgefteld , met de

benaamiqg van Madrepora Trochiformis : waar

vfia

0) Madrepora fimphx turbinata ÏJCvis, Stelld hernisphaerlco-

eoncavè, Amaen^ Acad^ I. p. 87. T. ^* ^* l — 7 LANG,'

Figurat^ 524 T. 12. Fungites major orbicularis Goth»

landicus» Brom* Litk. T« 36, 38, 33, 32^ KEI.W» Lit.b*

T. 5» f' 9, 10, II, 13, 15, 17* Columellus turbinams»

WOLF F, Hasf, T, lo* f* 3, 4. Madrepora TroQhifprmis,^

Pall, 3(tö^h.t 1764 ly/l 4tr Piantdi^hU ^77*
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van de Heer Boddaert, ik weet niet om Vt.

wat reden, de Schotel gemaakt heeft. De^xvii*
Afbeeldingen , immers , die men van deezeHooFD-'

Madrepore in de Akademifche Vermaakl'ykheden^^^^^

van LiNNiEus vindt, toonen genoegzaam

^

dat dezelve , in alle haare Verfcheidenheden

,

veel meer naar een Kelk gelykt dan naar een

SchoteU Zy zyn, naamelyk, zeer diep uitge*

hold, en fommigen komen 'er onder voor,

die byna Cyliodrifch zyn , anderen eeniger-

maate krom ; zo dat het Gemeene Volk, op
Gotbland , dezelven RamsJïoornen noemt. Ik

heb een kleintje van dien aart, volkomen ge-

lykende naar de losfe Zee - Kruidnagelen van

RüMPHiüs , welken de Heer Pallas hier

toe ook betrekken wil; maar het fchynt dat

deeze tot de Samengeftelde behooren. Men
vindt 'er ^ aan de Kust van Sweeden , in de

Oostzee , die de grootte hebben Van Osfe-

Hoornen , als ook de Kleur , die in verfch uit

Zee gehaalde Stukken doorfchynend Hoornag-

tig is. Dit wordt gezegd in de Verhandeling

over de Koraalen van de Oostzee , welke ondeif

de Voorzitting van Linn^eus is verde-

digd (*).. Met v/at grond kan dan de Heer
Pallas zeggen , dat men ze niet anders

dan onder de DelfltofFen , of Verfleend, of

ia

( *J DlsC de Ctralliii Balthkis
,
prOpofita ab HENR ,FoüÖHT.

'm ^moBK, tdcad* V o L» ! N. f*

I, DEiL. xvn, STÜK%
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.

VI. in de Grond , vindc (*) ? Dit flrydt j im-

^X^Vlï ^^^^ * duidelyk tegen de Waarneemingen van

Hoofd- 'Oóg- getuigen i die men niet in twyfel kan
STUK. trekken. ,, Een ongemeene overvloed is 'er

5, van deeze Koraalen (wordt in dat Vertoog

j, gezegd) aan de Oevers van onze Landfchap-

„ pen , die aan Zee leggen, en van dezelved

„ wordt voornaamelyk , als Koraalen van dé

5, Oostzee (Corallia Balthica)^ door de Schry-

3, vers gewag gemaakt". Ondertusfchen ge-

loof ik dat veele Fungieten, en in *t byzonder

de Keratieten en Ungulieten , onder de Yer-^

üeende Zaaken , haare afkomst hebben van

deeze Madreporen.

Tot nader bewys ^ dat déeze Zee - Schep-

zeis niet Verfteend zyn , wanneer menze aan

de Oevers van Gothland vindt , kan men de

optelling der Soorten, by Bromel, nazien.

Hier vindt men een fraaije groote Fungiet,

met de kanten digt gekarteld, een andere die

dezelven uitermaate dun heeft : eene zeer groo»

te, van veertien Duimen Omtreks^ alleen uit

dunne Plaatjes beflaande ; om van anderen

niet te fpreeken, die altemaal , meer of min,

de opgegeven Kenmerken hebben. L in n ^ u s^

heeft wel, aan de Oevers van Gothland, Zand

en Kley, met de Koraalen tot Klompen fa»

men-

(*) Reperitur ttótutn fosfilis, JS/. ^odp^, p. gciö. Dit kan

één van drieën, doch het laatfte allerminst ^ betekenen, om
dat menze zekerlvk in de Zee vindc»
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ineiigegroeid , te famen in Kalk veranderd VI.

gezien: doch wy fpreeken hier van zodani-Yv^yV
gen , die verfch uit Zee gehaald of aan 't Hoofd-*

Strand opgeworpen zyn. stuk.

(7) Madrepore , die enkeld is en zonder Steel , vu,

met eene verhevenronde Ster , waar van 'forpifj^*

het middelpunt neergedrukt en rond is , P^a^wnaa,

het Stuk van onderen plat, gerand en ef"

fen.

In de befchryving der Zagthuidige Wormen
(MoUusca) heb ik gcfproken van een Soort van

Kwalletje , uit den Oceaan , dat den bynaam

van Porpita voert *; Hetzelve is uit de Chi-« xiv. su

neefche Verzameling van den SweedfchenHeer^^* '^^^'

Lacerstroem, aldaar op Plaat CXII, ia

Fig. I , afgebeeld. Dit heefc zyn naam ge-

kreegen van zekere Steentjes, weinig grooter

dan de Nagel van een Pink ^ die onder de

Verlteende Zaaken djkwils voorkomen 5 en

dan den naam voeren van Penningfteentjesi

Het Origineel daar van wordt aan de Oevers

vati Gothland opgeworpen, en van fom-

mi-

(7) Madrepora fimplex acaulis j StelIS convexö, Centra

depresfo orbiculari, fubtiis planö marginata Ixvi. Syji^ Nau
XII, Lens Lapidea ftriata, Scheuchz» Lith. f* 43 , 44*

Fungl marini Capitulum. 13 u t T N. Corall, 24. T. 3» f. s*

Madrepora fimplex orbiculata plana , Stelle convexa^ Amosn^

/Icad^ I. p» 91* T. 4» C 5. BKOMEL» Lith* II. p» 33» U
« — h, Porpita minoriNummiüam» Luid. Lith» isi«

I» DKEL, XVII. STUK,
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VI. migeö voor het Zaad of de Vrugt van de Kó«

LXra ^^^^^" aangezien. Dikwils is het zodanig door

Hoofd- de Golven afgefleeten, dat zig daar op maar
èXüK. eenige Stippen vertoonen , als wanneer zy

naar een Penningje gelyken . doch anders

is de Oppervlakte Straalswyze bezec met

Plaatjes , die een weinig getand zyn , en met

elkander eene Ster formeeren,' Het middel-

punt puilt in foramigen wat uit; in anderen

is het gelyk met de Oppervlakte; in anderen

wat uitgehold. Sommigen geeven 'er den

naam van Hoofdjes van kleine Zee -Padden

Itoeltjes aan.

viir* (8) Madfepöré , die enkeïd is en tonder

'^£git7st S^^^^ > ^ow^ ^^i^ Omtrek , met eene ver^
zee -Kam- Jievenronde Ster ^ uit enkele overlanB:re
pernoelje» -«»./• n i ^

^•'

[ Plaatjes famengejteld : van onderen hol*

rond,

f6) Mairepora firtiplex acaulïs orbïculata , StellA convexl

,

lamellis fïmplicibus longitudinalibus , fubtus concava» Systi

Nat» XIL Hort, CUffl 4Öi» Fungiis lapidofus. Clus, Exot^

liS. f. ! Fungus Lapideus. B A u H* Hist* UU p. «oi, f. i , 24

Fungus marinus Lapideus, nEsL, Mus, T. 26» f, 3. Fungites

guartus. o LEAR» Mus, 74, T. 34' f"» ^» Fungus petrificatus.

BONANN* kirch* 268. t* 287. ƒ" X7» Fungus Corailoides

pileatus lamellatus* Boerh. Lugd.Èdt. U p, 2. Fungus

Saxeus* RUMPH» Amb, VI, p, 247, T* 88, f. i ,4, Seiï.

KabAlU T. ilo, f« 6. B. T» iii, f i , a & T, 112. t 28,

^9» 30. Fungus Corailoides M. rubri, S H A W. ^fu (5«F ALI*
^9'éph^ l$5» t^^stdsr Plantd, hL 349»
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Deeze is , in 't algemeen , bekend onder VI.

den naam van Zze - Kampernodje ^ in 'c Franfch ^^^^aï
Champignon de Mer. De meeste Autheuren Hoofd-

geeven 'er, in 'c Latyn, den naam van i^w/z- stuk.

gus Lapideus of Saxeus aan , dat is Steenen

Kampt;rnoelje; Bonanmi heefc ze Fungus

petrificatus gecyteld , dat zo Veel zegt als

Verlteende Kampernoelje. Men moest echter

zeer dwaas zyn , indien menze daar voor hou-

den wilde; alzo dit Zee-Produkt de Plaatjes

niet van onderen ,
gelyk in alle Land - Kam-

pernoeljes , maar van boven heeft , en aan

hetzelve , buitendien , een Steel ontbreekt.

Men vindeze in Oostindie en in de Roode

Zee.

j, 't Zyn 3 zegt Rumphiüs , ronde platte

3, Schyven, boven wat verheven, fommigen

„ hooger , fommigen platter ; beneden een

5, weinig hol , en daar in 't midden fomtyds

99 een Voetje vertoonende, waar mede zy op

^, de Klippen ^ doch niet vast^ zitten. De
„ bovenfte Vlakte is gemaakt van ontelbaare

3, fcherpe Plooijen, gelyk men onder aan de

5, Land • Kampernoeliën ziet , klein en groet

5, door malkander, ter dikte van Parkement,

3, Steenhard en fnydende , met veele ronde

^, Tandjes Zaagswys' verlierd 5 en allen als

„ Straalen aan het middelpunt, dat een holle

5, Kloove is , famenkomende. De onderde

j, zyde is digt , doch met ilompe Doorntjes

H ,/of
I» DEÈI.^ XVÏL STUK,
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VL „ of Wratjes bezec , en zo ruig , dat zy

LXVIl! 5» moeijelyk te handelen zyn.'*

Hoofd- Dit alles kunnen wy nagaan in de Zêe-
sTüKé Kampernoelies 3 die wy in de Kabinetten heb-*

ben. Van hec gedagte Voetje of Steekje

vindt men 3 volgens den Heer P all as,
alleen in kleine of jonge eenig blyk; waar

uit dan fchynen zou , dat zy op zulk een

Steekje voortkwamen , doch hetzelve nader-

hand verlooren 3 en dan los waren. Ten
lïiinfte vind ik ook van dat Steekje geen

blyk , in een zeer fraaije van maar twee

Duimen middellyns , zo min als in een ande-

re van vierdhalf Duim. Zyn Ed, getuigt dat

de grootften vyf Duimen over 't kruis haa-

ien; doch dis in 't Werk van Seba, Plaat

CXI. Fig. I 5 is afgebeeld , bereikt byna

zes Duimen ^
ja ik heb 'er van omtrent agt

Duimen middellyn gezien, 't Is inderdaad

onveilig dienaangaande iets vast te flellenï

dewyl men den paal der groeijing in de Zee-

Schepzelen niet weeten kan. Hy vergelykt

de Gellalte by 't omgekeerde Mutsje van de

Boletus , doch volgens de denkbeelden, die

men van dit Gewas heefc , zou men 't eer

by het Hoofdje van de gewoone Paddeiloe-

len mogen vergelyken. Dat de Blaadjes den

bovenkant gekarteld hebben, en met de Rib-

betjes van de onderlle zyde overeenkomen ,

ïs blykbaar. Die Blaadjes^ naamelyk, loopen

van
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van boven tot onderen door^ en zyü '^vaii vt.

onderen met ruuwe Korreltjes gedoornd. LX^lf
Tot eene volgende Soorc , onder den naam HooFii-*

Van Madrepora Echmata , dat is Gedoomde ^^h*

Madrepore , betrekt zyn Ed. die Stekeliger

zyn 5 en vermengt dezelven met de zogenaam-

de Zee -Mol ; gelyk uit z^rne aanhaaling der

Afbeeldingen van Rumphius eii Ssèa,
blykbaar is. De genen i die door 't Zeewater

. afgefieeten zyn , of verftecnd, zouden, vol-

gens hem 5 de Platronde , Forpitce genaamd

,

uitleveren ; doch j waar komt het dan van

daan, dat men van deeze laatften gemeenlyk

iiiet dan zeer kleine vindt?

Aangaande het Dier van de Zee- Kamper- net Dkc.

noelicn moeten wy Rumphius raadpleegea.

Die Autheur getuigt, dat de Oppervlakte

van deeze Schepzels , terwyl zy in de Zee
leeven, bezet is met een dikke Slym, als Styf-

zel, welke opftaande Plooijen maakt, als Spel-

dewerks - Kant , waar aan ontelbaare Blaasjes

hangen, die eenig Leven hebben. Zo dra zy

buiten *t Water komen, zakt deeze Slym mee

de Blaasjes tusfchen de Blaadjes in , en ver-

fmelt gelyk de Zee - Kwallen , doeride deeze

Lighaamen, eer datzy door Water afgefpoeld

zyn, zeer ftinken. De fchoon gemaakte j zegt^

hy , worden wit en Steenhard : [zo dat zf
mooglyk onder W^ater zagt of Kraakbeenig

zyn]; „ De meesten leggen plat op de Kraal-

Ha ,. klip^

li Deel. XVII. Stijk4



ii6 Beschryving van

VI.
_,^ Iclfppen , van plaats niet vefanderende , al

LXV^I* '> '^y^ ^^ ^^^^ ^^^^ ^^^ ^^^^' -^^^ fchynt.

Hoofd-* 99 (vervolgt hy,) dat men deeze Gev/asfen

STUK.
^, een middelnatuur moet geeveö , tusfchen

5, Steen en Plantdieren , öm dat zy onder Wa-
„ ter, met haat aanhangende Slym , even als

5i andere Zee -Kwallen fchynen te leeven , en

3, echter nog zo volkomen niet zyn, als de

35 regte Plantdieren toebehoort , die de lee-

3, vende en roerende kragt duidelyker ver-

3, toonen. Anders moest men deeze Steenen

3, voor het Gefaamte van een half leevende

33 Fiingits houden (*)"•

Die Autheur heeft derhalve baarblykelyk

reeds eenen Dierlyken oirfprong erkend in dit

Zee -Gewas. Linn^eüs tekent aan, ,, dat

3, het Dier 3 *t welk een Friapus is ^ volgens

3, den Heer Forskëol, dit Koraal, gely-

33 kerwys een Hooren- of Schulpdier zyne

35 Schaal, onder zig fabriceert, niet groeijen-

33 de op de Plantaartige manier der Plantdie-

« ren".

Müitép- Tusfchen deeze en de volgende Soort be-

Tai^a. hoort dat Zee -Gewas, 't welk wy Zee -Md
2ce-MoI. noemen. Het wordt van Rumpiiius onder

den naam \3.n-Langwerpige Steen- Kampernoe]je

voorgefleld , en de langwerpigheid onderfcheidt

het byna alleen van de gemeenlyk zogenaamde

Zee.

(*) AmboIafcJi Kruidboek* VI* D eel, bladz, 248»
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Zee - Champignons , die ook niet altoos volko- ^'I*
^

men rond zyn. Het beftaat uit dergelyke op- lx^j^*
ftaande Plaatjes» als dezelven ; maar deeze Hoofd-

Plaatjes ftrekken zig , byna evenwydig, van^TUK.

den Omtrek naar de Groef, die bet middel-

punt uitmaakt. Voorts heeft het van onderen

een aanmerkelyke holte, die ook met ruuwe

Knobbeltjes geplaveid is , en de Plaatjes zyn

dikwils van boven wat meer gekarteld. Dee-

ze Zee -Mollen komen van ontzaglyke groot-

te voor: men vindt 'er van één of anderhalf

Voet lang en een half Voet breed. Somtyds

zyn zy regt, fomtyds geboogen, fomtyds wel

tienmaal %q lang als breed, en dus uitermaate

fmal ; fomtyds komen zy in breedte en hoogte

naby aan de volgende Soort. Ook zyn 'er,

die een dergelyke, van de Zee-Kampernoel-

jes verfehillende, fchikking van de Plaatjes op

de Schaal hebben , als in de Neptunus - Mut-

fen. Men vindt Zee -Mollen met drie Tak-

ken, gelyk de HeerBoDDAERx 'er zodanig

eene, uit het Kabinet van den Heer Kra-
mer, heeft doen afbeelden (*) i maar de

Heer W. van der Meulen bezit 'er een,

die nog raarder is, met vier volkomen Tak--

ken»

Cp) Ma-

(*) Lpt der Plmtdieren» bladz^ 6 13* Pi» 14,

H3
I«D&CI..XVU.;STU!C,
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VI. (9) Madrepore 9 ^/e c;z^öZi w en geen Steel

IXV^II*
i/tf^/fj langwerpig met verhevene Sterren

,

Hoofd-* ^i^ ö/x m'f famengehoopte Plaatjes b.e'

sTtPK. J^aa;^,- wZ^^ tof :5;3?f^: he£ Stuk van qu*

dereu holrond,

n. Deeze Kenmerken , uitgenomen de langf

IJ^t'^'^'^werpigheid, zyn zeer toepasfelyk op dat Zee-

l^eptunus- Gevvas , 't welk óq Neptunus-Muts gehecea
'

"*
wordt, ^et is een groote Soort van Zee-

Kampernoeljes , veel hooger van boven en

holler van onderen , dan de anderen. Men
vindt *er, naamelyk , die als een Klok ver-

beelden , en zo groot , dat zy bekwaamelyk

tot een Helm of Kapot kunnen dienen , waar

van zy ook die benaaming gekreegen hebben.

RüMFHiüs zegt, dat menze noemt MUr(&

i^olonic(Bi in 't Neerduits Poolfche Mutfen

,

of Gedrummelte Mutfen , om dat zy naar ze-;

kere Matroozen Mutfen gelyken , in 't Ma-
leitfch Carang Carpoesfa of Carpoesfa Batu
genaamd»

TouRNEFORT heeft een zser goede Af-

t)eeldinggegevea van dit Z^e- Gewas. ,, Dee-

3, ze

(9) Madrepora fitnplex acaulis oblonga, Stelll coinrexa coni

glomerata lamellofa , Lamellis abbreviatis: fiibtiis concava.

^y$t. Nat, XII. Mitra Pülomca. Rumph* Amb» VU p« 248.

ir» 8i^. f, 3» Mitra Nepmnu Tournef* Mem^ de PAcad,

' R, des Scienc» de 1700. p* 30. Pileus Neptiinf« Seb» ICaè»

T« lil» f. 5* PA LX-, ^oöfik idö* ^ysu dgr PlantdM* 35 3*
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^5 ze Paddefloel (zegt hy) heefc de hoogte VL

5, van vyf en een half Duim, zynde aan den'^y^^*

„ Grondfteun zeven Duimen breed 3 van daar Boofd*

^3 zig allengs verheffende , en eindelyk rondstuk.

,5 uitloopende als een Kalor. of Koupel , die

3, van buiten by Bouquetten gebladerd is , met

„ Plaatjes als een Haanekam uitgefneeden,

55 vertoonende zig eenigermaate als een Hoofd

3, dat geboren wordt met Schuim bezet. Haar

3, inwendig maakzel is verfchillende. Mea
5, vindt ze flaauwtjes gegroefd en doorzaaid

„ met kleine Korreltjes en eenige (lompe Punü-

^ jes, de langften niet boven een Linie lang,

j, Verfcheide Zee- Kampernoeljes van derge*

„ lyke Structuur komen 'er in de Roode Zee

s, en in de Perüaanfche Inham voor ; doch

,j deeze zyn doorgaans zeer klein ^ en haaien

3, niet by de Neptunus - Muts",

'c Js d:in vreemd, ciat de Heer Fall as Afadrepora

de Zee -Mol voorflelt als de Neptunus -Muts
^^^e^^^^.^j^^

in haar ftaat van Jongheid, willende zulks daar

uit bewyzen , dat 'er geen kleine Exemplaaren

van deeze laatften in de Kabinetten voorkomen

zouden , en , wanneer zyn Ed, zegt , dac

de Zee -Mol nooit veel langer waargenomen

wordt dan een Span, fpreekt hy Rumphius
tegen. Ik weet wel , dat zyn Ed. hier de

zogenaamde Steen- Slak (Limax Saxea) op 't

oog heeft, welke byna Vingeragtig is; doch

wie van de Liefhebbers geeft daar den naam
H 4 VaQ

!• DlËEL- XVII* STUK.
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VI. van Zee -Mol aan (*)? Ook ftrydc derzelve?

LXVIL oïigemeene langte en fmalheid zo zeer tegea

Hoofd* de Geitalte der Neptunus - Mutfen , dat men
STüx, 2ig niec ligc verbeelden zal, dat die daar van

afkomftig zyn. Inderdaad, zo deeze Zee-

Gewasfen een groeijend Beginzel hadden

,

konden zy naauwlyks zo zeer van Geftalte

veranderen; hoe veel te minder, wanneer zy

van Dieren worden opgebouwd.

R uM p H I u s melde van de Neptunus - Muts
niet alleen , maar van de Zee-Kampernoeljes

in 't algemeen, en dus zo wel van de ronde,

als van de langwerpige of Zee -Mollen en
Zee -Slakken, en van de Neptunus - Mutfen ,

die Klokagtig zyn, dat menze overal rondom
de Ambonfche Eilanden vindt. Van de Zee-

Mollen , in 't byzonder, die naamelyk welke

evenwydige regt opftaande Plaatjes hebben,

getuigt hy, dat de Vrouwluy in Indie daar

gebruik van maaken , om 'er Wortelen en

Vrugten op te raspen. De Neptunus -Muc-
fen, zege die Autheur, zyn by de Chineezen

ook gewild, om dat zy dezelven als Bergjes

voor hunne Afgoden plaatzen. De Visfchers ,

daarentegen , zyn bang voor de Zee-Padde-
ftoelen , dewyl zy dikwils daar aan de Voeten

^weezen in het Water. Men geefc in Europa

veel

(*; zie de Afbeelding £n 't Werk 7an Seb a, III» DwU
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veel Gelds voor eene goede, groote Neptu- Vf.

pus - Muts, hoedanigen men 'er heeft van meer
l^xvIÏ.*

dan een Voet over 't kruis. Zulk eene bezie Hoofd-

de Heer W. van der Meulen. Die van ^tük»

den Heer C. P. Meijer heb ik ook gezien,

doch het Steekje , waar van de Heer P a l l a s

fpreekt , vertoont zig als een vreemde aange-

groeide Madrepore.

Ik geef hier de Afbeelding van een zon-zeeMoi.

derling Zee - Gewas, dat als een rniddel- p[^i^xxv|,

flag fchynt te zyn tusfchen de Zee -Mol en^%»*»

Zee- Slak 't Heeft, inderdaad, eene Slakag-

tige gedaante , hoewel het zo fmal niet naar

de langte is, als de Iaat flgemelden, zynde nog

niet driemaal zo lang als breed; maar de Blaad-

jes zyn cvenwydig, gelyk in de Zee-Karaper-

noeljes , in 't byzonder dus genaamd , en in de

eigentlyke Zee - Mollen , en loopen van den

Omtrek naar de overlangfe Groef. Het Stuk

is, gelyk men in de Afbeelding ziet, byna als

een Haak gekromd , van onderen Schuitswys'

hol en ruuw , eenigszins blaauwagtig, en be-

groeid mee twee of drie Schulpjes. Ik weet

niet zodanig een ergens afgebeeld te hebben

gevonden. Men kan 'er de gefteldheid eeni-

germa^te uit nagaan, van deeze Lighaamen,

Cio) Madrepore, die enkeld is en geen Steel ^*

l'ieejt 5 Lahyrinthpa

(ïo) JHadreppra ilmplex acaulis, StelI4 repar.do • Labyrin-

thi»

H 5
Ï4 Dï£L» XVI! STÜK^
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ViL h^ft ; met eene krom-Doolhofswyze Ster i

txYIL i&Naadfiomp.

Hoofd-
stuk. Deeze Soorc begrypt de zogenaamde Her»

gerfen. feufieenen , die ons uit de beide Indien wor-

den toegebragc , zynde dus genoemd , om
dat de loop der Sterswyze Paden en ron-

de Beddetjes , die dezelven bepaalen 3 eeniger-

maate de Darmswyze gedaante der Herfenen

,

in een geopend MenfcJaen - Hoofd , voorltelc

;

te meer, wegens de byna Klootronde, of ten

minfte meer dan halfronde Geftalte deezer

Steenen. Mekcati gaf *er, om die zelfde

feden, den naam van Lapis LumhricatuSy da^

is Wormlteen, aan; maar Boe co ne noem-
de hem Astroites Undulatus of Gegolfde Ster-

refteen. De Engelfcben noemen deezen Steen

Brainftone , de Duitfchers Hirnjtein , beiden

met de Latynfche benaaming van Cerebrites

overeenkom(tig, welke echter, zo wel als die

Tan Msandrite , gelyk de Franfchen zeggen

,

meest aan Verlteende Stukken van deezen

a^rt 5 die men ujt de Aarde delft 5 gegeven

wordt,

thiforml, Sutura obtull. Sysu Nat, Xfl. Hort^ CUff. 481,

Olt. AR. Mus, T» 25. f. 1,2» Masfa Matis ünCtws [reprx-

fcntans» I> es l» Musi, T. 9. f. i, Astroites undulatus* B o c c,

Epht, p. 142* T. f. MQ^, MM. Corallium Cerebri facie*

Tet. Gaz. T. 68. f* 11. Mxandrites. GUALTH. Test^ T.

IC, 29, 97» Seb. Kab. III. p. 112. f» i, 4, 5, 6, 7*

JAadrepora Macandtitgs» F ALL. 2oöpk* 171. L:jii'der Plantin

I4i SÖ2t
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wordt, Deeze laatfte naam is van de Dool- VI.

hofswyze verdeeling , welke men in de Op- j '"vyj»'

pervlakte van deezen Steen waarneemt, af-HooFo-*

komftigy sTUü.

Van deeze Herfeniteenen komen zeer groo-

te Stukken voor , verfcheide Voeten breed.

Men vindt 'er , in welken de Paden fmal en

in welken dezelveix wj'd zyn. Sommigen heb-

ben de Beddetjes tusfchen de Paden rond,

anderen plat, en in eenigen zyn die overlangs

gegroefd. De Geilalte van fommige Stukken

js Kegelagtig. Men vindt 'er die de Plaatjes ,

waar uit de Paden beltaan, getand hebben, en

zulks fielt de Heer Pat.las tot een Soorte-

lyk Kenmerk van deeze, daar ik doch 't zelf-

de waarneem in e ene van de volgende Soort

of die de Beddetjes fcherp heeft. De Plaat-

jes ftaan in fommigen ruim , in anderen digt

en als tegen malkander aan. Dat men ze

Zee -Bloemkool noemt, is my onbekend» ^

(lï) Madrepore, die enkeld is en geen Steel xr,

heeft ^ met eene krom ^ Doolhofswyze%l^^^/^^f

Ster; de Naadfcherp. tas,^
Doolhof.
Steen^

Deeze Soort is, wat de eigentlyke betreft,

ZQ

(ii) M^^drepora iimplex acaulis, Stella repando Labyrin»

thiformi , Sutura acuta. Sysu Nat, Xïl. Macandiiies. Gualth»
Test^ T. 5I.Se B. Kah^ III. T. 109. f* lo. T. 112* f. 2. Madrc
poia Labyrinthlca. P A ll. Zoöph^i-jo., L^der Plmtd, bl, 3«7#

t, De^l. XVU. Stuk;
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VI* zo gemeen niet als de andere, niectegenflaan-

LXvn* ^^ PALL AS zig verbeeldt dac de afgefleeten.

Hoofd-* Herfenfteenen daar voor kunnen 'c fchepe

êTUic, komen 5 't welk ik geenszins begryp. Veeleer

denk ik , en meen het duidelyk te kunnen

zien, dat veele Stukken met ftompe Naaden
door affchuuring van de Golven uit deeze

geformeerd zyn. Het zou ook tegen de na-

tuur flryden 5 dat die met ftompe Naaden,

door afilytingj fcherpe Naaden gekreegen had.

Ik heb 'er een fraay Stuk van, rykelyk een

Vuist groot zynde , dat op de Tak van eene

Madrepore is vastgegroeid , en de opftaande

Plaatjes zeer duidelyk getand heeft. Dit is

niet zwaarder van zelfftandigheid dan de

Herfenlleenen.

3f^Avdn- ^^^^ hooren buiten twyfel t-huis, die in de

tes na- Wcstlndlën zo bekende Dryfjleenen^ van wel-

i^Iyfflecn» ke men , gelyk van andere Koraalen en Ko-

raallleenen , ook wel gebruik maakt , om
Kalk te branden. Deeze.^ inderdaad, fchynen

*er zeer bekwaam toe, wegens hunne vooze

Schulpagtige zelfftandigheid , als zynde uit

zeer losfe , broofchs , breede Plaatjes famenge-

fleld, 't welk ze doet dryven. op het Water,

De Plaatjes loopen door den Steen heen

,

en formeeren , zo v/el op de onderfte als op

de bovenile Oppervlakte, een dergelyke Dool-

hofswyze Tekening, als in de Herfenlleenen;

doch de Beddetjcs of Naaden zyn ook ver-

deeld. De geüalte is doorgaans rond of plat-
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ègtig Eyrond , en de grootte als eens Men- VI,

fchen Hoofd en grooter. . De Afbeeldingen *lxvji.
Plaat CIX5 f. 9 5 10, in 'c Werk van Seba,Hoofd-
zyn 5

geloof ik , van deeze Dryffteenen , en ^'^^^*

worden oneigentlyk
,
aldaar Zee - Bloemkool

genoemd. Men behoeftze flegts , ten dien

einde 5 met de z\fbeelding van Gualthie-
Ri, op pag. XX 5 in zyn Werk, te vergely-

ken (*).

Van dergelyk een Zee-Produkt is het, ze-

kerlyk 5 dat B o c c o N E fpreekt , die op den

Herfenfteen is aangehaald. Hy noemt ze een

Koraalagtige Kampernoelje, en zegt, dat de*

zelve uit een vooze , ligte 4 broofche Stof

beftaat, hebbende in 't midden gegolfde Stree-

pen, die door den Steen heen loopen. ,, De
5, deelen zyn by laagen gefchikt, welke naar

3, fyne Vliezen gelyken , van een witte Yvoor-

5, kleur , broofch , poreus en ligt , byna als

3, het Been der Zeekat , Zee - Schuim genaamd.

,, Dewyl zy by laagen geplaatst zyn , omtrenü

„ als de Tanden van een Kam, eïi door ande-

j, re kleiner Vliesjes van dergelyke zelfftan-

3, digheid famengehecht , zo ontdaan daar uit

3, veele vierkante Gaatjes of Celletjes , welke

53 wy Poren noemen. Als deeze Stof in haar

() Madrepora alba, Rrasficam floridam refercns, Favi in-

ftat minutisfime pecforata. Zie onze Spec» 31. M» Sm*

I, Deel, XVII* Stüis»
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VI. j, geheel is, dan heeft zy onder aan , vaii

^?v1t'''
b^it^" > ^^^^^ regelmaatige Rimpels^ gely-

HooFD.*' 99 kende naar die welken men aan de Padde-

iTüK# „ ftoelen waarneemt, en in haar beg*mzel,niet

„ gebroken zynde , heeft zy bykans de ge-

„ daante van een Trechter , en fomtyds did

jy van een Roos*'. Vervolgens vergelykt hy

ze met den eigentlyken Herfenfteen , en fchync

^it Spongieuze Lighaam als het Begin zei daar

van aan te merken : doch wy zien, dat die

vooze, ligte, zelfHandigheid ook ftand houdt

in de grootfte Stukken;

iiaJirepoi-M (^O Madrcpore, die enketd is en geen Steel

^^^Pj^* heeft , mei de Paden Finsyvyze ver»

T1.CXXVI» deeld; de Beddetjes fmal en geknot.

De Zee-Gewasfen, die onder deeze Soort

begreepen worden , hebben eene wonderlyke

Geftalte. Doorgaans zyn zy langwerpig , en

beftaan uit zekere Knobbels , die niet kwaalyk

gelyken naar de Punten van een Klomp Krys-

taL Dit zyn de fmalle geknotte Beddetjes,

wel-

{la) Madrepora fimplex acaufis , Ambulacris pinnatifidif^-

FulvilUs angustis truncatis. Syst^ Nat. XIU Fungus Lapideus

-minor. ClüS. Ex»U izS» B AUH. Hht. IIL p. Sor. f. 3.

Corallium album Fungoides ovale» V k t, Pterlgogr, T. 20, f»

IC* Fungus Lapideus undulatus, Sloan. Jara^ II» p. 55.

ï*» 18. f» 5» Amaranthus Saxeus. Rumph^^wï^» VI* p.

£44. T. S7, f. I, SEB. Kab^ IIL T. 108» f« 5. & T* 112. ft

aj - a;* P ALL* Zoóph* 171* Lyst ér Flanti^ bU %6U
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welke LiNNiEus als een Kenmerk opgeeft , VI.

en waar tusfcheü de Vinswys' verdeelde ^^'^xvn
den zyn* Van onderen zyn deeze Stujkken Hoofd-*

fomtyds plac , fomtyds hol, en fomtyds heb- stuk,

benze als een klein Steekje ; doch zyn altoos

van onderen effen 5 zegt onze Ridder ^ niet

tuuw gelyk de voorgaande. In de aangehaal-

de Afbeeldingen van Se ba, op Plaat CXir.

vindt men eenige Vcrfcheidenheden van die

Zee -Gewas 3 meest regelmaatig verdeeld;

hoedanig een ik 'er heb, dat wel een groote

Zee - Pisfebed gelykt. Hetzelve heeft de

Grondvlakte volmaakc ovaal en vlak , ruim

drie Duimen lang en omtrent twee Duimen

breed. De Oppervlakte heeft , overdwars
^

vier verheven Beddetjes of Ribben, die in 't

inidden van elkander afgefcheiden zyn , en

dus als agt ingetrokken Pooten verbeelden^

Men vindt 'er iets aan, dat naar een Kop en

Staart gelykt. Een ander van dit flag komt

nader met de Afbeelding van Seba,P1. CXL
t'ig* 7 9 overeen ; maar een derde , die dei

Geftalte van een Oor heeft, en tevens van

onderen als Kelkswyze famengelteld is, heb ïk

hier, PI. CXXVI, Fig, 5, in Afbeelding doen

brengen. Men ziet 'er de gefteldheid van de

gedagte Knobbels ; die fommigen als Vinnen

zyn , en den loop van de Plaatjes uit , die

• zeer groot zyn , en waar van de Merkteke-

nen zig ook van onderen vertoonen, even als

m de te vooren beichreevene Zee - Kamper-

noel-
I» DKEL. XVIL ST«l^
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VI. noeljes , hoewel zy van onderen niet ruüw

LXVll.' ^y"* ^^^ fchynt my ook , dat zy veeleer

tïooFD- daar toe behooren , dan dat zy het beginzel
STUK. zouden 2yn van de Herfenfteenen, gelyk de

Heer Pallas wil. Daar is geen overeen-

komst > noch reden om te denken , dat 'er zo

groot een verandering in zoude voortkomen,

door den groey. Die Dieren, welke deeze

Madrepore gebragt hebben tot de grootte

van een Vuist , zullen immers hunne manier

van bouwing niet dermaate veranderen , als

tot de vorming van een ronden Herfenlteen

of Doolhoffteeii vcreifcht wurdt. Voeg hier

by, dat de Paden of Vooren, tusfchen de Bed-

detjes ,
gelyk in dit Exemplaar blykt , veel

wyder zyn, zelfs, dan in zeer groote Her-

fenfteenen , van; welke, men ook zeer kleine

aantreft.

'jïtnaran. Gedagte bedenking 9 echter , heeft meer

steen-
waarfchynlykheid, wanneer men agt geeft op

Amaranth«de Steen- Amaranth van Rumphiüs, welke
ï*ï»^f ook hier t'huis gebragt wordt, en waar van

Fis- ' de Oppervlakte veel naar die van een Her-

fenlteen of Doolhoffteen gelykt. Deeze groeit

fomtyds vry groot , en , om dat zy eeniger-

maate gefteeld is, geeft men daar, met meer

' reden , wel den naam van Zee - Bloemkool

aan. Op Plaat CVIII, van Se ba, in Fig, 3 en

5 5 is deeze Zee - Amaranth zeer wel afge-

beeld. De beroemde Hoogleeraar J. Bür-
MA KNUS bezit daar van een fraay wit

Esem»*
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Exemplaartje, dat op een bJaauw Keyfleent- V^*^

Je gegroeid is. Van het myne, dat geelagtig Jxvn!
is 5" geef ik hier in Fig, i. Plaat CXXVII. Hoofd»'

de Afbeelding. stus.

Van deeze Zee-Amaranth getuigt Rum-
pHius, dat hec een witte Koraalfteen is ,

foitityds rond als een Roos 3 fomtyds lang-

werpig, omtrent een dwarfe Hand breed,

met veele fcherpe en geftreepte Plooijen of

Krullen door malkander loopende , gelyk de

Bloem Amaranthus of het Hart van de Bloem-

kool. Dit laatfte kan men eigentlyk ver-

liaan 9 doch hcL ccrfto hctekenc niet de

Amaranthus der Kruidkundigen , zynde een

Plant met Fluweelagtige Bloemen, naar wel-

ken dit Zee -Gewas in 't allerminfte niet ge-

Jykt ; maar de Bloem van het Elichryfon of

Mottekruid , welke ook Amaranth genoemd

wordt, om dat zy niet verflenst; in 't Ne-
derduitfch de Zeven Jaars Bloem. Naar dee-

ze zweemt de Steen - Amaranth. niet kwaalyk,

«ynde fomtyds wit , fomtyds geelagtig van

Kleur, doorgaans met Slym bezet, gelyk de

Zee - Kampernoeljes in 't algemeen en niet

minder gevaarlyk voor de Visfchers, om de

bloote Voeten aan te kvvetzen , terwyl zy

onder Water groeit»

Ik heb gezegd, dat de groöte Stukken van Fionda.

dit Koraal den naam van Zee Bloemkool voe- fiormkoal,

ren. Zy gelyken 'er inderdaad vry wel naar ,

en ongelyk beter dan de Herfenlteenen. Het

I ge-=

I. D]tïL. XVII. «TUK»
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Hoofd •

STUK,

VI. geheéle Zee - Gewas drukt de Geftalte van eeri

txvih Bloemkool uit^ Ik bezit daar van een aan-

zienlyk Exemplaar, 't welk uit twee zodani-

gen is famengegroeid , en dus de ïangte van

zes Duimen heeft , op drie Duimen breedte.

Het is gegroeid op den rand van een andere

doch kleinere Zee - Bloemkool , die aati het-

zelve als tot Voet verflrekt, en waar van

men , de grootfte van vooren ziende , den

agterkant en Wortel befchouwt, alwaar dit

Zee -Gewas geribd en ruuwis, op de manier

der Zee-Paddeftoelen. Gebrek van plaats,

"Wegens de grootte , heeft my Verhinderd

hetzelve hier in afbeelding te vertoonenJ

Ook komt de loop der Sterren en fland det

Plaatjes nagenoeg met die van de Steen-

Amaranth overeen.

xin. O 3) Madrepore, die famenge(letd is^ en geen

^^tTJtet
^^^^^ heeft ^ mt Groeven^ welke gekield

Steen. zyu , en de Sterretjes aan malkander
^'"'""

gefchakeld.

CXXVIL
fig* * Dit Zee - Gewas , van de voorigen zeer

verfchillende , heeft zynen naam daar van y

dat het naar de Lorken - Zwam , Agaricus ,

on-

C13) Madrepora compofïta acaulis fulcita; Sulcis carlnatis;

Stellis concatenatis» Sysu Nat. XII» Seb» Kab» III. T«

ïio. f» 6» Lett, C/:« r&I.L* Zo'óph, 167, Lyst dtr Plamd,

bU 35^*

ï
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oiigëmeeh gélykt; 't Zyn platagtige Oorswy- VI.

ze Korsten , van niet veel dikte, zeer onre- Txvit'
gelmaatig gerimpeld en geribd , en tusfchen Hoofö.*

de Ribben met Sterretjes gevuld , die dus als stuk»

aan elkander gefchakeld zig vertoonen. Men
vindt 'er kleine brokjes van , die echter niet

fchynen afgebroken te zyri. Ik heb 'er twee^

die met haar platte zyde om een Koraaltak

zyn gegroeidi Dat van Fig, 2 , op onze

Plaat CXXVII , komt op zig zelve voor ^

en fchynt een klein Steekje of Voetje gehad

te hebben. Ik heb 'er ^ van meet dan eeii

Handbreed groot, Ule met eikander verfchei-

de Kwabben maakeil ,, en dus een groot Oor

formeeren Meest zien zy uit den graauv7en ,

tvat roodagtig, doch de verkalking, in Klom-

pen van Koraalfteenj maaktze wit. Ik heb

'cv echter ook gezien , die , onverkalkt en

gaaf, byna wit zyn van Kleur, Men krygt-

ze veel uit Westindie , en dikwils aan 't Wa-
terkoraal gegroeid.

{14) Madrepore ^ die famengejteld is ^ met xiv.

hoekige holle vereenigde Sterren. Madrepore

Dé Geftalte geeft, wederom, eeö zeer ge-zee-Ho-

^ nigraau
P^S Plaat

CKXVIU
(14) Mairepèrü compofita , Stellls angulofis concavis coa- Fig^ gj

dunatis» 6>if* Nat^ XII, Amxn, Acad^ t» p 97, T. 4- U l^*

GUALTH^ Teit^ T. i^* Astroites» UOCG. Mus, I. T, 5» f

3* SEB» Kab, UI. T. iiz- f. s. Madreporsi FayitW, P A L i.^

2»öph, 187, L'jit der Planfd, bU 39S*

ia
I. DEït. XVli, St<;s.
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Vï. paste benaaming aan dh Zeegewas, 'ê welk

^^XVII*
taamelyk zweemt naar eên Honigraat. Vol-

HooFD-* gens de befchryving , die 'er door den Heer
STUK. FouGHT van gegeven wordt, beftaat deeze

Madrepore uit evenwydige Buisjes , die dik-

wils zeshoekig zyn, aan alle zyden famenge-

groeid , zo dat zy gemeene Wanden hebben.

De Sterren beftaan uit fcherpe Plaatjes, naar

het Middelpunt , dat hol is, famenloopende,

en de randen ook verdeelende. Als men een

Stuk dwars doorzaagt , dan vertoont zig de

Sneede zo als het Papier der Speelkaarten van

agteren ie gptekenH De grootte hebben zy
fomtyds van een Vuist , inzonderheid die uit

Indie komen , welke men dikwils, gelyk het

myne , dat in Fig. 3 afgebeeld is , op de ver-

hevene zyde van een Paarl - Oester - Schulp

aangegroeid vindt. Het is witagtig van

Kleur,

wafeifteen. Hier toe behoort, waarfchynlyk , dat Zee-

Gewas , 't welk R um ph i u s fVafelJieen

noemt, in *t Latyn Favus Saxeus, Het zit,

zegt hy , als ronde Bollen op de uitfteeken-

de en ronde hoeken van andere Kraalfteenen

vastgegroeid , en is overal verdeeld in vier-

kante Celletjes of Ruitjes , gelyk de Honigraa-

ten of Wafels: doch ieder Ruit is van bin-

nen fyn geplooid, en gefternd, redelyk Steen-

agtig van zelfftandigheid. Onder Water zyn
deeze Stukken met een dik Slym bezet, waar

in alsdan eenig Leven fchynt te zyn, dat

mea
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men buiten 't Water niet bekennen kan , Vï.

hoewel het dus eenige Jeuking op de Huid
l^xv^^*

veroirzaakt, zo wel als de Steen- Amaranth. Hoofd-*

Verfch kan men ze niet ligt wit krygen ; ^tuk:.

doch op 't Strand lang leggende worden zy

graauwagtig wit , en zyn dan vol groote

rondagtige Gaten , daar men de voornoemde

Sterretjes in waarneemt,

(15) Madrepore , die famengejleld is , met Y*
hoekige verhevenronde Sterren , in 't Ananas,

midden uitgehold.
^^^'

Ananas*

. Hier toq wordt een Zee -Gewas betrokken,

dat zo wel in de Westindiën voorkomt als

aan 4e Oevers van Gothland. Evenwel

fchynt 'er eenig verfchil in plaats te hebben.

Het Westindifche beftaat uit rondagtige ruu-

we Knobbels , welke men zeer dikwils aan-

gegroeid vindt aan den Voet of Takken van

andere Zee-Gewasfen of Kraalfteenen , zynde

ruuw, en bezet met verhevenronde Sterretjes,

Het Gothlandfche 5 dat Linn^eus be-

fchryft , heeft meer uitpuilende Sterren , en

vey-

(15} Madrepora cor^pofita:?, Stellls angulofis cqnvexis ,

Disco concavis. Syst, Nat, XII. *Amcen, Aead* I p» 92. T»

4'. f» IX» VIII» N. 2* BoCC. Mus. T. 9- f. 7* Coralliiim

album fuperne figiiris Asterifoimibus propemodura obliteiati?,

HELW. Litk 53. T* 5. f. 22» S KB» Kab, III. T. 109, f.

u. dux in bafi. PalL, Zöaph^ 189» Lyü der Plantd^

jiU 397*^
I 3

I. PEEL. XVII. STUK.
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Vl. verdient derhalve beter den inaam van ^eff-

Afdeel. Ananas, Het wordt van B R o m e l genoemd
LXVIl.
Hoofd*

XVT.
Madrepora
•polygama,

Tweevou»

Gothlandfche Fungiet, met een kort Steekje

en groot wyd Kapje , wier oppervlakte ge-

heel bezet is met zeer fyne en byna uitge-?

fleeten Steragtige figuuren» Deeze uitflyting

fchryft Helwing toe , aan de llerke af-

fchuuring door 't Zeewater. Evenwel puilen

de Randen in veele Stukken wat uit: in ande-

ren zyn de holten der Sterren rond. De
zelfftandigheid is famengefteld uit Kegelvor-

mige Pypjes 3 en , als men de Stukken dwars

doorzaagt , dan vertoonen zig derzelver ge-

ftreepte holligheden , byna gelyk het Papier

op de Rug der Speelkaarten getekend is , zeer

regelmaatig , in zeshoekige Vlakken verdeeld,

zynde binnen ieder Vlak een witte Ring, met
Streepen daar buiten pm heen,

Cl6) Madrepor€ , die fammgefleU is , met

kleine Sterretjes , digt aan elkander , en

grootere daar tusfchen ^ die open zyn^

y>itloopende in Cylindrifch^ holligheden^

Van deeze , uit Oostindie afkomftig , hadt

LiNN^.us een Exemplaar, dat de geheele

Schaal bedekte v^r\ een groote Paarlemoer-

Schulp,

(10) Madrepora cpmpofita, Stellis mlnutis confcrtis, im*

ïTJJxtis m-ïjoribus perfcratis, Fundo coneayo • Cylindrico»

JfiKXKt Acad* IV» p. z$8. T* 3, f, 15*
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gehulp. 5, Het is (zegt hy) een witte Korst,van VI.

3, twee Duimen dikte, digt bezet met ^I^ioe ^^^ji'*

5, Sterretjes , ieder van twaalf Stompagtige Hoofd-*

3, Straalen. Daar tusfchen komen hier en daar^ïuic.

3, Sterren voor, van een Pink dik, die bulti-

3, ger zyn, insgelyks met Streepen gedraald,

5, hebbende het middelpunt met een ovaale

5, Opening, van een Duim breed, doorboord,

,5 Onder deeze Ster is eene Cylindrifche

5, Holligbeid , van langte en dikte als de Vin-

5, ger van een Kind van twee Maanden, zeer

„ effen en glad, Binnen deeze HoIIighcid is

5,
geen Schaal van een Lepade , welke , zo

3, zy 'er geweest ware, geenszins had kunnen

3, uitgaan door het zeer kleine Gaatje ; ook

3, zou het Dier de Holligheid niet hebben

„ kunnen fluiten met eene Gedraalde Ster',

3, die alleen in grootte verfchilde van de o-

3, verige Sterswyze figuuren/'

De dikte van den Vinger, in een Kind van

twee Maanden oud, is zeer onbepaald: waar*

om niet liever de Holligheid by de fchaft van

een Schryfpen vergeleeken ? Het overige is

tegen de Aanmerking van den Heer P a l l a s

ingericht , wien het voorkwam , dat deeze

Holligheden tot Zee -Tulpen behoorden, die

naderhand met een Korst van Kraalfteen

overdekt waren (*). De Holligheden fchy-

(*J Eltnch* Zo'óph, p« 288, 324.

I. DEEt, XVII. Stuk»
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Vï. nen daar toe wat fmal naar de langte: doch,

LXVlI* ^^^ ^^" anderen kant , komen zy in 't afge-

HooFD-* beelde Exemplaar niet geflooten voor ; 't

sjTUK, -yvelk den Heer P A l l a s aanleiding hééft kun^

nen geeven tot dat vermoeden. Die Openin-

gen van een Duim breed , daar Linn^eus
van fpreekt , geeven ook geen zeer klein

Gaatje te kennen.

xvTT, (17) Madrepore , die famengejleld is 5 met

^ttofal^ ^^^ e/^flwier raakende , platagtige^ es-

zandige, nigermaate Zandige Sterren,

In de Zee> aan de Kust van Algiers, zyn

dpov den Heer Brander witte Koraalftee-

nen v/aargenomen , zonder inwendige figuu-

ren, uitwendig getekend met vry. groote

,

naauwlyks onderfcheidene Sterren, die, door

't iViikroskoop gezien , uit Zandkorreltjes

fchynen te beftaan. De Kleur der Sterren is

Okeragtig : fomtyds zyn ze Wrattig en een

"vveinig verheven.

XVIII. (18) Madrepore, die famengejleld is ^ met iu"

^ntnftT^a^
g^dfukte Sterren, ver van elkander ^ de

Afpefcbei-^ msfclienrimiU geflippeld.
dens.

'^ •

j)jj.

(17) Maérepora compofita , Stellis contiguis , planiusculis

fub-arenaceis. Syji- tiat. Xll.

(xS!,) MadrepOTü compoiita , Stellis immerfis teretibiis dis»?

i^ntibus, interftitio punftaio. Syjl, Nau XJU
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Dit is een rondagtige bultige vaste Steen, VI.

met kleine ronde , ingedrukte Sterren als lxvh"
Gaatjes, aan den Bodem geftraald; de Op- Hoofd-'

pervlakte tusfchen de Sterren heeft kleineSTus.;

Stipjes, die door een Vergrootglas zig uitge-

hold vertoonen.

(ipj Madrepore , die famen^efleld is , met .^^rix.

zeer aigt geplaatjte ingedrukte Sterret- ^stroües/

jes , welke een Cylindrifche holte ^^^^-
|:eïïelw!L,

ben.

Volgens LiNNuEua is dit een rondagtig

wit Koraal , overal gedekt met kleine inge=

drukte Sterren. Zyn Ed. haalt de Straalende

Madrepore van den Heer Pat. las aan, die

daar drie Afbeeldingen van Se ba toe be-

trekt , naamelyk Fig. ia , 14, 18 5 op de

Honderdtwaalfde Plaat, allen bezet met zeer

yeine Sterretjes. LiNNiEus citeert alleen-

lyk Fig. 17;, welke de Sterren grooter heeft,

en zeer overeenkom ftig met die van den zo-

genaamden Sterrefleen , onder de Delfltoffen

;

we}ken zyn Ed. misfchien bedoelt. Deeze,

naa-

(19) Madrepora compolita , StelHs confertisfïmis hnmerfis

Disco concavo - Cylindrico* Syst. Nat. XIL Seb. Kab. UU
T. 112. f. 17» Madre{)ora radians. P A L L» Zoöph^ 190.

I. DEEL. XVÏI. STUK.
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VL naamelyk , voert den naam van Astroites by

LXV^I
uitmuntendheid , en aan denzelven fchryft;

Hoofd-* nien de eigenfchap toe, van zig te beweegen,
sTu^. wanneer hy op een Bord in Azyn gelegd wordt.

Ik heb 'er zodanig één , die bruinagtig is ,

meer dan half Klootrond, en anderhalf Duim
breed, uit Hongarie,

Tot de Gedraalde of Straalende Sterreftee-

nen behooren ook zekere groote fraaije ron?

de Stukken , van eene rooda^tig graauwe

Kleur , uit Oostindie ^ die men , thans in de

meeste Kabinetten vindt. Zy beflaan uit

een dunne Korst, 4ïgt bezaaid met ingedoo-

kene fyn geftraalde Sterretjes^ welke .een

Klomp van ander Zee - Gewas omkleedt.

Van deeze komen 'er voor, die meer dan

een half Voet middellyn hebben , doch zy

zyn doorgaans platagtig , en op v^r naa niet

zo hoog als breed.

XX. (20) Madrepore ^ die famengejleld is ,, met
jiiadrepsr^ ^{gt geplaatjU uitpuileiide Sterren ^ wel'

SkpuS ke gekarteld zyn,
de.

De Stukken zyn half Klootrond , gedekt

met Sterren als kleine Ringetjes , die digt ge-

plaatst, verheven, gekarteld zyn, dieper dan

de

(20) Madrepora compofita , Stellis confertis annularibus

prqminuiis cicnaus* Syst^ Nai, XII#
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de Oppervlakte. Ik heb een langwerpig half- VL

ronde Madrepore van deezen ^Vart , die ''^Is^^^^^j'

eene dunne Korst gegroeid is om een Kraal- [Ioofd-*

fleen, met ongelyke bulten, bruin van Kleur^^Tuic.

Deeze is vyf Duimen lang en drie Duimen

breed.

(21) Madrepore , die famengefteld is , met xxr.

ingedrukte Schaalswyze Sterren , den cavl^.o/Z

Rand gejlreept hebbende y die door een^^^è^^^^'^

verheven Naad van één gefcheiden zyn.

De gedreepte Rand der Sterren zou dee-

ze niet oneigen den naam kunnen doenen

voeren van Gedraalde Sterrefteen. De Ster-

ren ftaan 'er digt op, en zyn diep ingedrukt

met eene Cylindrifche holte, wordende door

verhevene Naaden van elkander gefcheiden»

Met zodanige diepe ronde Holligheden, ter

wydte van een Pennefchaft, komen deeze

onder de Verfteende Zaaken voor; doch dan

hebben zy aan de kant geen Straalen, en dus

zou men ze , veeleer , Uitgeholde Sterreftee-

nen noemen mogen , gelyk de Latynfche

bynaam luidt. Het Natuurlyke komt uit

Westindie»

(22) Ma.

Czi) Madrepora compofita , Steliss Imtnerfis hypocrateri-

forraibus, limbo ftriato; interftituÜris Sutura elev.-ïta, Syn>,

Nat, XIU SEB. Kab, III. T, 112. f. 19 & V ol, IV. T«

ii2« f. 19» Madrepora Astroites. F all. Zoépk, 18S»

2. DEEI.. XVH. STUK.
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VI. (22) Madrepore , die famengefteld is , met

I X\^II

'

^^^^^ ^^'^ elkander geplaatjie Sterren , t?i>

Hoofd- nit tien Stippen famengevnegd zyn.
STUK.

XXII.' £)]t is een rondagtige . broofche , witte

pana^na, StecD , wclkc gevonden wordt in de Europi-

xxiiT. (!i3) Madrepore , ^fe famengehoopt is uit

cfiy^Jiaf vereenigde Cylinders , de Sterren uitge-

Geftetn^
/w/i^ 7we5 e^/i verheven Middelpunt.

pelde Ster-

reneen» i y^j^ deeze is 't Koraal rondagtig, bruin,

uit vereenigde Cylinders beftaande. De Ster-

ren zyn diep uitgehold, doch met het mid-

den van haare Vlakte verheven. Men vindu

'er dikwils de zydelingfe onderfcheiden aan ^

die van buiten overdwars gerimpeld zyn , zegt

LiNNiEUS.
Die van deii Heer P all as, hier aange-

haald , welke de Heer Bopdaert het Ge^

Jtempelde Sterre - Koraal noemt , maakt , vol-

gens denzelven , groote Klompen, uit Cylin-

ders ter dikte van een Schryfpen famenge-

Held , die door een Puimfteenagtige zelfftan-

dig-

(£2) Madrepora compodta
,
puadis Stellaribus confertis^

conflatis ex Pundlis denis Syjl, Nat^ XII»

/(23) Madrepora aggregata , Cylindris coadiinatis , Stcllis

escavatis, Ccntro prominulo. Syji* Nat, XI'. Madrepora Ca»

lyculaiis, F all, 2oópb^ i85» Lyst dtr Plofitd* bl* 393*
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digheid verbonden zyn. De Sterren hebben VI.

het middelpunt als uitgevteeten of Spongieus , ^xvii"
gelylc Browne dien tytel geeft aan eennooFo.^

foort van Sterrelleen , uit zyn Werk door'^'i^^K,

den Heer P all as aangehaald. De zelfltan-

digheid 5 zegt zynEd., is Aschgraauwagtig

,

Poreus , in verfche Stukken bruin : de woon-

plaats in de Middellandfehe Zee.

Ten opzigt van de gedagte gefleldheid derzonne^

Sterren komt met deeze Soort dat Stuk uitpj^^"'

myne Verzameling overeen , 't welk ik de cxxvn,

Zonnejleen noem , om dat de Sterren zig als
'^ *"

Zonnen vertoonen ; gelyk men zulks in de Na^

tuurlyke Afbeelding, zonder vergrooting,

in Fig, 4^ op onze Plaat CXXVII, kan be-

fchouwen. Ieder Ster fch;ynt ten minfte twin-

tig Straalen te hebben: zy zitten ingedooken,

en haar middelpunt is verheven , met kleine

Gaatjes als doorboord. De Sterren zyn om-
trent een vyfde of een zesde Duims breed , ea
zeer geregeld in verband geplaatst, met verhe-

ven Ruggen daar tusfchen , die zeer bezet zyoi

met kleine ronde Gaatjes» Hier uit blykt

,

dat het eenigermaate van Wormpjes moet

aangetast zyn , en door de fpoeling der Zee
wat afgefleeten; maar, wegens deduideiykheid

der gedagte Straalen , kan men het niet aan-

merken als verdeend. Ik heb dergelyk^

Stukken , waar in de Pypjes , daar zy uit be -

liaan , van de zyden zigcbaar zyn. Mooglyk zon

her
! Deel» XVIL Stuk,
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Vi. het echter wel een zelfde kunnen zyn niet

LXvn. ^^ Puttige of Geftraalde Madrepore , hier

Hoofd- voor gemeld;
STUK.

XXIV. (14) Madrepoi-e , dié geUndéld is , met Tol»

irunZilT ^K^^S^ Leedjes y die Jongen voorthreU'

Geknotte» gen^ meer dan Straaien ^ aan den Rand
vereenigd : de Sterren geknot met eene

Cylindrifche holligheid,

Aan de Oevers van Gothlatid , iii de Oosé*

zee, wordt dit Koraal, zo wel als de volgen-

de Soort, van de Baaren opgeworpen , zegt

L I N N ^ u Si Verfcheide daar van heeft B r o-

MEL voorgefteld en in Afbeelding gebragté

De Stukken beftaan uit Tolagtige of Kegel-

vormige Leedjes , die zeer gelyken naar de

tweede Soort van dit Geflagt , zynde als in

het Pvpkoraal op elkander geftapeld. Deeze

Leedjes zyn wat rimpelig , zo breed als hoog;

De holte formeert een zeerfraaije Ster, wel-

ke uit den Rand jonge Leedjes uitgeeft , en

deeze wederom anderen , groeijende met den

bovenden Rand aan elkander^ Dit maakt dat

'er Klompen van voorkomen , die aanzienlyk

groot zyn,

C25) Mai-

(24) Madnpora fasciculatö , Articulis tutbinatis rroliferis^

Radio pinribus, margine coadunatls, Stellis truncatis Disc^

concavo . cylinddco. ^moen* tdcad* ! p. 93» To 4. f. X , 3»
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(sj') Madrepore , die gehondeld is ^ met
yj^

Leedjesjldie enkelde jongen yoorthrengen fi-Ev^^E.1.,

uit het Middelpunt ^ zynde famengevoegd LXVIi.

door middel van den verhreeden Rand^^ stuk»

XXV*
Dit Koraal heeft enkelde Steelen^ van eenMadrepora

Handpalm en langer , een Vinger dik , regtop ceiternd^»

Itaande , evenwydig aan elkander , met eene

flaauw geftreepte Schors. De Leedjes zyn

Bekeragtig, of van boven dikker, van onde-

ren dunner , met den Grondfteun verbreed ,

een Duimbreed lang. De Ster is aan den

Rand byna Vliezig uitgebreid. De Grondfteun

van ieder Leedje dekt de Schyf van *t gene

daar onder ftaat. De Sterren zyn met haare

Randen aan de zydelingfe vastgegroeid.

(26) Madrepore , die gehondeld is^ met Cy- xxvr*

Undrifche gladde van elkander affiaande^f^uZ
Koraaien , welke famengevoegd zyn met Pyp^^een,

neergehoogene Vliezen,

Dit Koraal , dat wy niet onbillyk Pypfteen

Icunnen noemen, wordt ook aan de Oevers

van

f25) Madrepora, fasctcalata^ Articulis Proliferls centralibiis

foUtariis, Stellls margine dilatato coadunatis* Amaen^ Acad*

I. p. 94- T. 4» f; XI , +
(20} Madfepora fa'^dculata , Corallis Cylhidricis laevlbus

dlstantibus , combinatls Merabranis def^exis» ^Amosn^ Acad* I"

p» 96. T» 4^ f. VI, u

I DEEL. XVIL STUK.
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VI. van de Oostzee opgeworpen. Het bellaac

LX^vn ^^^ Steekjes van dikte als Roggeftroo, even-

HOOFD- ' wydig en glad zynde. De Middelfchotten
^^^'^^ zyn even ver van elkander , en de Steelen

gaan 'er , als 't ware , door heen ; maar zy

zyn aan de Steelen nederwaards geboogén,

en met Sterswyze Streepen gedraald. De
Toppen der Pypjes zyn niet gefternd, maar

in de Omtrek gekarteld.

xxvn. (27) Madrepöre , die gehondeld is , met Cy-

MuftcaUsl lindrifche gejireepte van elkander afjiaan-

örgcmeen, dè Koraaien ^ welke famengevoegd zyn

7mü zeer digt geplaatjte dwarfe Vliezen.

Dit , het welke aan de Oevers van Ierland

voorkomt , verfchilt van het voorgaande door

gedreepte niet gladde Steelen , de Middel-

fchotten doorgaans zeer digt a^n élkiinder en

niet neergeboogen; de Steelen byna Pypagtig

en Melkwit 3 enz.

De Heer Pall as merkt aan, dat van dee-

zen Orgelfteen zeer groote Klompen itioeten

zyn , dewyl hy 'er groote brokken van gezien

hadt, met de gefternde Oppervlakte plat. Hy
zelf

(17) Madnpora fasciculata , CoralIIs Cylindrlcis ftrlatrê

distnntibus, combinatis Metnbranis confertisfimis transverfis.

53^;?. Nat, XIL E L L l s PhiU Trans, V o L. LUI. p. 432ii

T* 20, f. 14» Corallium tubulatum fasciculamm» Borl*

Cornub. 241. T. a?. f» 7^ Madieporci Orgauum. FALI-*

^oófh, l85« Lyst der Plmtdieren* bU 39^*
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zelf bezat een Peeragtige Klomp, uit Cylin- VI;

ders van verfchillende langte famengegroeid A^^I?v
dié overal , uitgenomen aan den friiailenHooFD-

Grondfteun , gefterad was , zynde een VuIscstuk, \j

groot.

De Heer W. van der Meulen bezit Piaae

een aanzienlyk Stuk van deezen Orgelfteen, pig^ s*

't welk zyn Ed. de goedheid heeft gehad my
tot de Afbeelding te verltrekken, voegende

daar by , dat het uit de Spaanfche Westin-

diën afkomftig was. 't Is famengefteld uit

Pypjes van egaale dikte , die in de langte

gegroefd zyn 3 byna regt, docti fchuinR flaan-

de op de Grondvlakte van dit Stuk , waar

mede zy omtrent een halven regten hoek

niaaken. Zy zyn door Middelfchotjes famenn

gevoegd , die overdwars op dergelyke manier

Ibopen 3 veelen , op eenigen affland , digt te-

gen elkander aan. De Pypjes zyn, zo we!

onder als boven, geflooten met Sterretjes van
zes Straalen. Zy worden korter naar den

Rand van het Stuk , dat geheel zynde de
gedaante van een ronde Koek fchynt gehad

te hebben , en eenigermaate geelagtig is van

Kleur. Een gedeelte van hetzelve wordt hier

in de Natuurlyke grootte vertoond.

(28) Madrepore^ die gebondeld is ^ met Spil- xxviir*

(z8) Madrej^ra fasciculaiis , CoralUs tetetibus Tubramofis

! DEEL, XVII» Stuk;
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Vl..
Afdeel.

Hoofd»
STUK.

ronde , Takugtige gefireepte Koraaien j

digt aan elkander , welke Tolagtig hol*

ronde Netswyze geplaatjie Sterren heb»

Turmeen. De bynaam van Ccespitofa , die daor G u a !•

; T H I E R I aan deeze Soort van Madrepore ge-

geven wordt , zal van de Klompagtige ge-

daante afkorartig zyn. Ik noemze derhalve

Turfjieen. Hy merkt 'er benevens aan , dat

zy witagtig en Takkig is. Het witte fpongieii-

fe| Basterd Koraal van Aldrovandüs wordt

hier toe betrokken , zo wel als de Steenea

Biezen van Mfrcatüs Het zoude de

Fous Matronalh van Imperatus zyn.

jOok wordt de bogtige Madrepore van den

Heer P all as hier t'huis gebragt.

Ten opzigt van deeze fchryft zyn Ed. , dat

hy Brokken van zeer groote Klompen, van

Marfeilje gebragt , heeft gezien ; zo dat de-

zelve in de Middellandfche Zee valt. Zy
komt zeer zeldzaam , zo hy aanmerkt , of

maar by kleine Takjes voor, in de Holland-

fehe en Engelfche Kabinetten. Het gene

Vl" - door

firlatis , apptoximatis , Stellis turbinato •concavis reticulatis,

Syft, Nat* XII, Acropora Caespitoia alblda ramofa. G u A L t K.

Test. T, éi. Porus matronalis. IMPER. Nat 81 8» Pfeudo-

Corallium album Fangofum. ALDS. Mus^ 292.. Millepoi-a

Imperati. Worm. Mus^ zis* Juncus Lapideus. Merc, Me*i

talL 134 Madrepora flcxupfa. V&hU f^oopLxS^, L-^Jl dir

Tiantdt bU 390.
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dóór den Heer Boddaekt, PI. 9 iig. f3 /^'^'
.

afgebeeld is , op een Lazarus- Klap gegroeid 'j^^^y^j,^

zynde, fchynt van deezen aart te zyn, Ver-HooFD-

fteend treft men deeze Madrepore menigvul- stuk,

diger aano-

(29) Madrepore, die gehondetd is ^ met Cy xxix»

lindrifche ruuwe bogtige Koraalen^ digt pl^l^o/a!'^

aan elkander , de Stenen verhevenrond ^^gtige*

gejlreept.

*t Verfchil tusfchen deeze en de voorgaan*

de, waar van Hr RiHHf^r thans twee Soorten

maakt , beflaat meest in de verhevenroridheid

van de Sterren- want de Pypjes van de voor-

gaande Soort zyn bok eenigermaate geboögen

,

gelyk de benaaming van Pallas aanwysto

Hier ën daar raaken zy aan elkander , en heb-

ben een ruuwe , barstige, overdwars gerim»

pelde Bast , zo dat zy zig byna als met Leed-

jes vertoonen. De Ster, aan 't end van ieder

Pypje of Cylinder , is van de zelfde breedte

als het Pypje * zy heeft een bolronde Schyf

met het middelpunt neergedrukt en platagtigo

Ik zie hier niet gewaagd van verhevenronde

Sterren. Verfcheide zodanige Cylindertjes ,

tér dikte van een Schryfpen famengevoegd

,

doch

(19) Madrepora fascicularis j Corallis cylinclricls fcabtis

flexuori& appïoxlmatis , Stellis convexis ftriatis. Syit^Kat^.

:)?IL Amxn^ 4x:ad, Lp, 96.^. 4. f, XIU «?c N* S»

K é
I* DSEL, XVII. STUK,
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V-I. doch met de Straalende Toppen een weinig

'^XV^ll!
^^^ elkander wykende , formeeren Klompen

Hoofd-* van verfchillende grootte , die Afchgraauw
STUK. zyn^ Ik bezit zodanig een Stuk , dat Ver-

Iteend is, hebbende de Pypjes als met Leed-

jes , doch wat dunner, en geelagtig van Kleur.

L I N N JE u s zegt 3. dat dit Koraal aan de Oe-

vers van de Oostzee opgeworpen wordt.

XXX. C3^) Madrepore » die gehondeld is , met rego
'

FasticuiT ^^ Cylindrifche gladde van elkander w:^^

^"»
.

,

kmde Koraakn*

Volgens de aangehaalde Figuuren van Rüms.

PHïüs, Se BA en Gualthieri, die ech-

ter niet naauwkeurig z^m , wordt hier een

Zee -Gewas bedoeld 5. het welker ik Kruidna'

g$ljleen noem, om de benaaming vanRuM-
FI11US5 die hetzelve Zee -Nagelen tyteit,

eenigszins te volgen. G u a l t h.i e

r

i hadt het*

zelve als een Klomp van Cylindrifche Zee<»

Pokjes voorgefteld; doch dit llrookt niet, ea

de door' hem aangehaalde van Bonanni'
verfchilkn veel. By SEBAnoemt men 't be-

terj

(io) Madrepora fascicularls , Corallts reéiis Cylindricls.

glabris divergentibus; Syst^ Nat, XIT* AJiHepora IMPER*
Nat4 Si 7. Coiallio affinis Madrepora, JlAvu- Hist, uu p*

795» B o N A N N. Klrch T. 5. f. i* G U A I. T H. Tesi. T*

106. f» G. Caiyophyllum Saxeum, Rümph* Mus, VU p^,

a45* T» 87» f. 3» S E it. Kab» III. T» loS* U 9* M^drepora
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:ter, een Buisagtig Ster -Koraal, dat inde ge- ^ï*
^

daante van een ronden Bal uit afgezonderde ij^viïT
Buisjes is famengegroeid. Her. gene men aV Hoofde

daar voorgefteld vindt, was v^n Kurasfau af-^"^^^*

komftig.

Gedagte Rümphius van de Zee -Nage-

len 5 die men in 't Maleitfch Tsjenke laut

noemt, fpreekende, zegt dat het kleine Kraal-

ïleentjes zyn, omtrent een Lid van een Vin-

ger lang , en veele digt by elkander gevoegd»'

Zy hebben beneden een fmal Worteltje en

boven een breed Hoofdje, 't welk van binnen

icherp gevoord en ^eilernd is, van buiten of

effen 6ï een weinig geftreept, zeer naa de

gedaante ititmaakende yan een Kruidnage^..

Somtyds ftaan zy plat, fomtyds verheven als

een Bol of Heuveltje op een ander Huk
Kraalfteen , als of zy daar op gezet waren

,

maar zyn onder Water met Slym overtrok-

ken, gelyk de Zee-Kampernoeljes. Door *c

bleeken , echter , worden zy zeer wit. Van

deeze Steentjes vindt men ook losfe op *t

Strand, die wel een halven Vinger Jang zyn,

en Steenagtig gelyk witte Koraal. Men vindt

Zee - Gewasfen , zegt hy , die deeze Nagelen

zo dik en lang als een Vinger hebben, van

'boven diep gegaat en geplooid , doch van

welken niet meer dan vier of vyf aan eea

foosje liaan. Voorts fpreekt hy van een An-
^ophyllum Saxeum , in 't Neerduitfch Steenen

Moernagelen , in 't Maleitfdi Polang laut ; die

U Deel. XYII. Stuk;
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Vh de gedaante van Boompjes hebbeq , een hal-

i xvn' ^^^ ^^^^ ^^ ^^" Handbreed hoog , in diKke

Hoofd* fin korte Takken ukgefpreid , Steenhard en

STUK. diep geftreept , waar van ieder Tak ^ig in

drieën verdeelt ^ welker Enden M oernagels

verbeelden. Dan maakt hy ook nog van groo-

tere Boompjes gewag , die de Moemagels zo

naauwkeurig niet vertoonen , zynde van bui-

ten zwartagrig en door 't affpoelen vuilg^aauw

wordende , enz. Men maakt *er , zeg: hy,

geea gebruik van tot Med cyn of tot Kalk-

branden , maar bewaartze alleen tot Raritei-

ten, en daar toe worden de fraaifte Heuveltje^

en Boompjes , die bruinrood zyn , uitgezogc.

De Heer P a l l a s , onder den naam van

Madrepora CaryophyUües deeze Soort befehry.

vende , zegt daar van : .,, de Grondffceun is

„ een witte, Steenagtige, oneffene Korst , die

3> los en rond over verfcheiderley Lighaamen

„ uitgefpreid legt Uit deeze Korst ryzen

3, menigvuldige , afgefcheidene , overend ftaan*

3, de, meestal op zyde famengedrukte Cylin-

^, dertjes, van buiten flaauw gegroefd zynde,

^ van boven wat dikker en geknot. J Je Ster-

5, ren aan 't end zyö hol, met ongekartelde

5, Plaatjes, die buitenwaards uitpuilen , beuri:

„ om beurt kleiner en grooter. De zei fdan-

^, digheid van 't geheele Stuk is vast en zeer

„ wit,"

Uit deeze befchryving en het gene zyn Ed.

verder meldt , ziet men klaar, dat hier geen

, an-
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ander Zee -Gewas van hem beoogd worde, VI.

dan de gedagte Kruidnagel (teen , en niettemin lxvIu
getuige hy , dat men aan deeze Soort in 't Ne- Hoofd-

derduitfch , den naam geeft van Kruynagel - Ko- ^tuk. .

raal en Zee - Kruynagels. Den naam van Kruid-

nagel-Koraal geeft men aan een alom bekend,

doch niet gemeen Zee- Gewas, 't welk by

^zwaare dikke Boomagtige Stukken groeit. Dit

fchynt van Rumphiüs met de laatfte Soort

van Zee - Moernagelen bedoeld te zyn , en dus

kan het dan ook tot de Vyfcndertigfte Soort

van onzen Ridder , onder den naam van Ma^

dre-pora raniea , welke P/v l l a s in 't Neder

-

éükCch Kadix Koraal noeiuL, behooren.

Ik geef hier , uit myne Verzameling , de Kr.i'idna.

Afbeelding van een zeer fraay Stuk, dat als
J^^^^

^^"

tusfchen beiden komt , en wel het naafte is i'iaat

aan den Kruidnagel • Steen , hoewel het met
^^^J,"/j

Takken groeit. Ik zal het , derhalve , Kruide

nagel 'Gewas noemen Hetzelve beftaat uit

dikke Takken , die van een Grondfluk opge-

fchooten zyn , dat het bovenite van een der-

gelyk Gewas bekleedt ; het welke ook plaats

heeft in voorgemelde Kruidnagelfteen. De
zelfftandigheid is insgelyks Kalkagtig, waar in

de gedagte Steenen Kruidnagels ter langte van

een Duim en daar boven ileeken s gelyk dit

zig aan de ééne zyde duidelyk openbaart Het
een en andere is in de Afbeelding, Plaat

CXXVin, Fig, i , onder 't Oog gebrage^^

Daar ziet men ook , met welk een menigte

K 4 van
!• D«W.» XVII, STUK,
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VL vaa deeze Nagels de Takken bezet zyn, tot

^^^^jj* welken zy omtrent een Kwartier Duims of

Hoofd-* minder uitpuilen , hebbende aan 't End derge-

«TüK» lyi^e Sterren , met zes Hoofdplaatj es , waar

tusfchenzo veel of meer kleinere zyn geplaatll.

De Kleut der Nagelen , zo ver zy uitkomen

,

is bruinagtig ros , en dé Grond, daar zy in

Itaan , geelagtig wit»

^XXT» C31) Madrepore, die eeni^ermaate Takkig en

'pJ^tlT^^ famengefleld is y ruuWy met digt geplaat*

gnokkei.
fte Steragtige Foren.

De Latynfche t^ynaam is ontleend van de

ivoren of kleine Gaatjes , waar mede de Op-

pervlakte zig als bezaaid vertoont. Dezelve

ïnet een Vergrootglas naauwkeurig befchou-

wende, zo wordt men gewaar, dat het Ster-

retjes zyn, van kleiner Korreltjes geformeerd,

die dezelve in 't aantasten zeer ruuw maaken.

Een menigte van dergelyke Korreltjes vertoo-

nen zig ook tusfchen de Sterretjes , qn dit heeft

aan

fSï) Madrepora fubratnofa compofita Icabra, Porls fubftel»

latis confertis. Syst^ Nat, XIL Coralllum ftellatum* Impek,
llat* 802. T. 814* Corallium ftellatum minus album«B AUH»
Hisu III« p. O05. Bocc. Mus. T* 9» r. I, 4. Poms albus

pumilus ramofior ilellams, Mo ais. Hist, III. S» 15» T;

10, f» 12* Corallium porofum Typhoides ftellatum» Pet» Pteryg^

*r* io« f» 15. Madrepora alba IJrasficam floriUam referens» G u^

AL t H* Test, p» XX» S E B» Kab, III, T, 109, f. 11. Mame-
jtora Pörites» V kL.l.i_Zo'óph, I02» Lyst der Plantd* bl» 40 1«



BE M A D R E P O R E n: 15^

aanleiding gegeven tot de benaaming van Pimc* VK

l^jaof Geftippelde, welke Li NN-ffiius, inde
lxviÏ;

voorgaande Uitgaave , ten opzigt van een der- Hoofd-

gelyken rondagcigen Europifchen Sterrefteen ^tue.

gebruikt hadc. Dezelve is door den Heer

PALL AS op deeze Soort aangehaald 5 hoewel

^y, zo wel als die van Geflipte SterrefieeUy on*

eigen fchynt voor dit Knokkel - Gewas, dat al-

toos Takkig groeit , en fomtyds by Klompen

voorkomt , van famengevoegdè Takken eii

Knobbels ^ die het eenigermaate doen gelykeii

naar een Bloemkool , gelyk Gualthieri
ten opzigt vnn het zyne meldt. Gedagce Heer
zege evenwel , dat hy uk OootmHip mVf- dan

mismaakte bultige Klompen daar van hadt ge-

zien, die by Korften aangegroeid waren, met

zeer blykbaare Sterren : doch de Vraag zou

zyn , of dezelvendan tot deeze Soort behooren .

Dat uit de Westindiën komt , zegt hy, is door-

gaans zeer Takkig.

Zyn Ed. maakt een byzondere Soort van Gember-

dat gene-, 't welk wy Gember- Koraal ngemen,^*^^^^-

doch erkent , dat hetzelve veel overeenkomst

met het voorgaande heeft, 't Is een Vinger-

agcig en Geknokkeld Zee- Gewas, dat niet zo

rcgélmaatig als het andere groeit, en dus veej

gelykt naar Gember- Wortelen, zelfs ten op-

zigt van de Kleur, die in 't andere vuil grys,

en in dit graauwagtig geel is. Ik merk aan

,

dat de Sterretjes in deeze Soort zeer opper-

vlakkig zyn* Het Koraal is vast van zelfilan-

i<^ 5 dig.
LDEIL.XVIÏ.;5TUK,
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^ï. digheid , van binnen wit en Suikeragtig ge-

LXvli'
^^'^^^^9 zegt RüMpHjüs; 't weLkikookia

Hoofd-* de mynen waarneem,
STÜIC.

XXXII* (32) Madrepore, die Takkig famengejleld en

^ltifo7^ ^r^«/g is , met digt verfpreide ifi^e'p

»'^* drukie m aan den Rand allemlyk gekar^

iiooru-

*

telde Foren,
Konaal,

De Geftalte geeft den bynaam aan dit Zee'

Gewas, 't welk meer of min naar het Gewey

van een Damhert gelykt , door ^y ne Takswy
9e verdeeliogen. Dit heeft plaats in het aan-

gehaalde van GuALTwiEKi, dat van hem
genoemd wordt Witte Takkige Madrepore ,

naar de Hoornen van een Damhert gdykende ,

met ronde Gaatjes Dat gene , 't welk R u m-

PHius Lithodendrum Littoreum of Strand-

Kraaiboompje tytelt, heeft de Takken fmal en

aan het end zeer fpits ; maar d^e Autheur te-

kent

: C32) Madrepora Ramola compofïfa Verrucofi, Poris fparfis

confettis immerfis margine folo crenatis. Sy^t* Nat. XII.

Species Coralliu Impkr» Nau 626* Corallum candidius

Verrucofum punaatiim. B a ü h» Hist, III. p. 805. CoralIIum

album Verrucofum puiKaatum, B A u H. Pin. 266. Porus

five Aftroites humilior , Ramis latis compresfis. Mori§«
Hist* IIU S. 15» T* 10. f. II. Madrepora Aftroires Cerati-

formis. S H A W. J/r* T. I. f. 33. Lithodendrum Littoreum,

Ru M EH. Amh VU p. 24O4 T. 86. fi 3» G u A l TH. Test,

T« 104. Madrepora Damicornis. Pa LU Zooph, Ï97, Lystder

Tlantd, bU 413» Milkpora Damicornis. Sya, Na;, X. p»

791* N. 9*
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kent aan , dat men zo wel van 't zelve, als VI.

van zyn Gevingerd Kraalhoompje ^ \ welk on= /5^ïV
ze voorige Soort fchynt te betekenen , onein- bqofd-'

dige Verfcheidenheden in Oostindie vindt, stuk,

ten opzigt van de gedaante , doch daar in

overeenkomende , dat zy > wanneer men ze

yerfch uit Zee haalt, aan de Toppen niet

veel vaster zyn dan gebakken Suiker. Bec

is , zegt hy , met Wratten en Gaatjes bezet

^

geiyk bet voorige. Dit zal dan ook de reden

zyn, dat men ze dikwils aan de Enden afge-

morceld, en zelden zo fpits aantreft, als zyne

Afbeelding afinvvyst.

De Boompjes van dit Koraal zyn op *t

meefte omtrent een Voet hoog, zegt de Heer

P ALL AS, en van veelerley Geftalte. Zyn

Ed, betrekt daar toe die kleine Heester tjes

met dikagtige Taki<en, Uaffelswyze verdeeld,

zynde aan de Enden met Wratagtige Takjes

gedoomd ^ zo dat het Gewas gelykt naar

Spruitkool. Het heeft een menigte van inge-

drukte Putjes of ronde Holletjes, die aan den

Rand eenigermaate gekarteld zyn , doordien

de Oppervlakte 5 tusfchen dezel ven bezet is

met Korrelige Puntjes. De Kleur is Afch-

graauw of uit deii geelen , de zeifHandigheid

Steenagtig. Een ander Gewas heb ik , van

deezen aarc , met dikker Takken , waar in de
Gaatjes diep, en, met een Vergrootglas ge-

zien, blykbaarlyk gelternd zyn aan den Rand.

Dit
! DTBL, XVlU STUK*



ï^ó B Ê S C H R ^ V ï N G y A B

Vï, Die fchvnt tot zyne eerfle verfcheidenheid 'te

ixvu.' behooren.

Hoofd- Het Hertshoorn - Koraal voldoet maar ten
sTüs. f^QQiQ aan de Kenmerken der Madreporen , en

wordt wegens de overeenkomst van Geftalte

hier geplaatst , komende , wat de Gaatjes be-

langt , in fommigen aan de Milleporen nader.

LiNN-flEüs merkt aan, dat dezelven verfpreid,

ingedrukc , op den bodem Wrattig , wyd gaa-

pende, en aan den binnenften Rand gekarteld

zyn. Het heeft ook, volgens zyn Ed., de

Takken dikwils bezet met Takkige Wracten.

sxxin. Css) Madvprc^T^y ^t^ J-'^^ig famengefleld en
Madrepora ^i^ Schubswjze gedekt is met fchums ^e"

Gedooindei knotte , Uitpuilende enterren y die opwaards

gejirekt z;yw.

f33) Madrepora Ramöfa compofita fub - imbricata , Stellls

oMique truncatüs protiiineRtibus zdCcchdèntihus. Syst, N»^
XII* Millepora Ramofisfima , Punftis fubms femi-ovatis

prominulis, Ramis acutis. Hort, CUff* 4-8 !• Madrepora fpinola

& corymbofa. Mus, Tesfin, 118. Millepora muricata. Syst^

Nat. X» p» 792* N. i+. Planta Saxea Abrotanoides, C L u s.

Exot. 123» B AUH* Hist, III. p. 807. IJON ANN. Kircb^

a85. N« 8. Worm. Mus. 233* CALCEOL» Mus, 12^

Forus albus» Mo Ris, Hht, III. S, 15. T. lo. C 3, %
ïo» PETr V. Pterigr^ T. ï8» f* 7^ SLOAN* Jam* I, T* i8»

f» S» & T» 17* f. 4. Lithode»ilrum Calcareum* Rum pa*

Amb, VI. T, S6* f» i , a, Madrepora aiba digltata, G u A £. T h»

Test, ante T» 2.0. SEi. Jïf«j. IIU„T. 108. f. 6, & T. 114»

C» i« & T. ii6* f« 5. Madrepora muricata» PALLt ^é^j»^;^.

Ï94» ^^^'« «^^'* PUtntd^ bl, 404»
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De Heer P a lla s noemt deeze een Madre- VI.

poor, die op veelerley wyzen getakt is^ met '^s-'^^^'
nigvuldige Cylinderagtige uitpuilende Sterren. Hoofd*'

Sommigen hebbenze by de Averoon, anderen stuk«

by de Thyra vergeleeken» Zy vertoont zig

fomtyds als gedoomd, fomtyds Troswyze,

naar dat de Knopjes der Sterren puntiger of

ronder zyn. De Heer P all as zegt, dat

men ze Hertehoorn -Koraal tytelt ; doch ik

hebze meest Koorn - Aair Gewas of Koorn-Aair

Koraal hooren noemen. Zyn Ed. merkt aan,

dat 'er eene Verfcheidenheid van is, die zig

Troswyze uiLfpreïHc over de Rotfen , toe

een rondagtige platte Koek, ülkwils van an-;

derhalve of twee Voeten middelyn, uit Tak-

ken beftaande, die Netswyze dooreen gevlog-

ten zyn , met de Poren of Sterren altoos

Tregterswyze en ftomp van Rand. Men
vindt 'er, zegt hy , ook breede Klompen van,

dïe van veelvormige Geftalte zyn.

De drie Afbeeldingen van S e b a , hier

aangehaald, vertoonen aanmerkelyke Verfchei-

denheden van dit Zee -Gewas, of liever van

deeze Soort , tot welke alle de genen, die

uitpuilende Gefternde Pypjes hebben, tehuis

gebragc worden. Dus bevinden daar onder

zig dan ook zodanigen , die weezentlyk de

Geftalte van Herten -Hoornen hebben, ea

zelfs fchynt dat platte Takkige Koraalgewas
j»

op Plaat CXIII van Seba voorkomende «

hier toe betrekkelyk te zyn:, want van het-

Il DEEL, XVHi 5Tuav^



ijs BÉscniiYvit^G van

VI. zQlve wordt diiidelyk gemeld, dat het overat

LXVlï'^^S^ bezec is met kleine opftaande Buisjes ^

Hoofd.' welke , triet eeii Vergrootglas befchouwd

$TüK« wordende , van binnen, in hunne holte
g
ge-

flernd zyn. Van de genen, die Korsiagcig of

by Klompen groeijen, vertoont de Afbeelding

van het Breede Pypagtige Koraal, in het Ka-

binet van Richter C*j , een fchoon E-

xemplaar.

Koom.Aair Dat gene 3 't welk men eigentlyk Koorn-
Koiaai,

^^jj. Yiovrdl noemt ^ groeit Takkig , zo dat

het dikwils fraaije Boompjes maakt 5 die op

een Stammetje rond g^J^-roond en als uit

Koorn-Aalren i'amengefteld zyn; De Kleur is

Afchgraauw wit j of geelagtig. Ik heb zodnnig

een Gewas, dat op een dikken Stam gegroeid

is , zyndé wel zeveii Duimen hoog en breed.

Men vindt deeze Boompjes fomcyds van één

of twee Voeten hoogte en zeer dik van Tak-

ken» Somtyds komen 'er fchoone Brokken

van in de Kabinetten voor, waar in hier en

daair Tepeltjes tot Cylindertjes verlangd en

met kleine Tepeltjes van buiten bezet , den

oirfprong der Takken , en de manier van

groeijing of liever bouwing van dit Koraal,

door de Polypen > vertöonen j wordende dé

oude Celletjes door de nieuwen als verdrukt

ea tot een vast Lighaam gemaakt : even al^

men'

() Mas, Richier.p, sSs* T. SIV» ü S,



DE M A D R E P Ö 11 E N, I5J)

inen iet$ defgelyks in de Zee -Pokken waar- ^ Vt

neemt (*%-
LXVii.

De byiiaam van Gedooröde Madrepore be- Hoofd-

trekt hier toe veelerley Kofaalgewasfen , en stuk.

het voornaame onderfcheid van deeze met de

voorgaande Soort , beftaat llegts in de inge-

druktheid of uitpuiling der Holligheden : doch

met de volgende Soort is het verfchil veel

grooter.

C34) Madrepore, die gejleetd ïs , ruuw .meest xxx?v.

Gaffelswyze verdeeld en getopt ^ met de
f^^.f-'^^^^'^^

Sternn van buiten ontboljlerd. Kooüimik

De bynaam van fastigiata , die eigentlyk

Getopte betekent, is van den Heer P all as
ontleend, door wien de Kenmerken opgegeven

worden, dat het een Gegaffelde, getopte Ma-
drepore is , met Tolagtige of Kegelvormige

Sterren aan de enden der Takken , en de

Plaatjes niet ingefneeden. Deeze Kenmerken

pasfen op alle de drie aangehaalde Soorten

van Madreporen , welke onder den naam van

Getakte Steenagtige Zee-KampermeljeSy met zeer

dun-

(*) Zie KnoRR, Ferzam^ van Gekleurde Hoorens m
Sehulptn, V. D. Pi. 30,

(34; Madrepora caulescens rudis fubdichotoma fastigiats j

Stellis excus decoiticatis* Syst, Nat, XIU Madrepora fastigia»

ta« PAL L» ^oöph* 175, Zee - Roos» Lyst der Plantd, bl,

37i, SEB* Kab, III. D. T» 109. f. u T, UO. f« S» & T.

JI5. f» 4»

L DXEL. XVIX. STWK*



i6o Beschryving van

VJ. dunne ongetande Blaadjes, by S E b A voorgefleld

LXVJl'^y^- Men zou die wel Kooljtruik kunnen.

Hoofd- noemen. De Sterren, aan het End van ieder

STUK, Xak één, hebben het Middelpunt ingedooke»

en langwerpig > om dat zy meest ovaal van

omtrek zyn. Van buiten zyn zy, tegen den

aart der andere Madreporen, uitgegroefd, en;

vertoonen zig dus , als of zy den bast of

bolder waren kwyt geraakt. Zy groeijen

fomtyds tot byna een Voet, doch de mynen

2:yn niet boven een half Voet hoog.'

Bloera- Van deezen aart komen 'er anderen voor

,

koou die ongemeen lierlyk- gekroond syn , fpreiden-

de de Takken ic-iö uermaate breed uit , dat

fommigen 'er wel den naam van Bloemkool aan-

geeven. In dezelven zyn de Plaatjes niet

volkomen ongetand , en het middelpunt der

Sterren zit zo diep niet ingedooken. Men
kan zien , dat hetzelve als uit gefcheurdö

Lapjes bedaat : ten minde is dus de VertooDing

in één der mynen , die eene Kroon heeft van

agttien Sterre -Toppen. De Toppen loopen'

breeder uit, en dit maakt de Sterren Kegelag-

tiger van gedaante; gelyk zy ook van buiten

uitgegroefd zyn. Naar deeze gelykt die ,

welke in Fig, 4, op Plaat CXVI, by Seba
voorkomt, ongemeen,

switzers- Dan heeft men nog andere, tot deeze Soort
Broek. ^^^ LiNN^Eüs behoorende, die den zonder-

lingen , maar niet ongepasten , naam draagen

,

van Switzers ' BroeL Wanneer men ze van

jbuiü



buiten befcboüwt , 5:yn zy , even gelyk de VI.

Broeken van de Switzers oudtyds plagten te
l^viu

zyn , als door diepe infnydingen overlangs Hoofd-

vferdeeld , en veelen hebben ook de Geftake stuk*

van een Broek, De Ribben van buiten, niet

alleen , maar de Plaatjes van binnen , zyn op

de kanten fterk getand , en hebben , even als

de voorigeti , op zyde ook kleine Puntjes,

Het middelpunt beftaat , insgelyks , uit ge-

froBzelde Lapjes of Plaatjes; De Sterren

zyn van veelerley ongeregelde gedaanten

;

zelden rondagtig ^ meest langwerpig, en 5 als

't ware , uit verfcheide Toppen famenge-

groeid. Het fchynt tvcnwp] ook den aart

der Gegaffelde te volgen, en is by Palla^
voorgefteld onder den tytèl van Madrepora

angulofa^ of Hoekige Madrepore. Men vindt

het menigvuldig in de Westindiën, omtrent

Kurasfau.

Ongemeen Iterk getand en al^ uitgefcheurd <itQQn->

zyn de kanten der Plaatjes , in dat flag van ^^"J^'^^^*

Madreporen, welken de Heer P all as Ma- cwim
drepora lacera noemt. Dezelve behoort ei-^'^***

gentlyk tot de Getakte niet: zy zit laag op
een Steen of anderen Grondfteun, en maakt
de Vertoöning byna vaü een Anjelier; wes«
halve ik ze Zee - Anjelier zal tytelen. De
Afbeelding van een fraay Stuk vari deezen
aart vindt men alhier , op PL GXXVni Fig,

a. By Seba wordt ze onder den naam van
Steenagtige Zee-Kampernodje ^ uit de Spaan

-

, ^ « L Mm



ï6s BEs C H RYVIRÖ VAN
^^* fché Weftindiën , voorgefteld en befchreeven*,

LXVll* ^^^^ ^^" ^^ Oostindifche Zee - Kampernoeljes

Hoofd-' verfchilt zy aanmerkelyk , eö komt in alle

STUK* opzigteri, behalven de Takkigheid, met dee-

ze Soort overeen. Men vindt 'er ook, wier

Sterren wat gelyketi naar de Zee - Amaranth

of Perkfteen. De middellyn, zegt de Heer

P ALL AS, overtreft nooit drie Duirtien. Men
krygtze ook van Kurasfau, en het Koraal is

van eene vaste zelfftandigheid , dikwils zeer

wit^

Eödivie- Tot deeze Soort behoort eene der fraaifte

f^^^f* en zeldzaamfte Zee-Gewasfen, die men En^

cxxnïhdine' Koraal nnpmt. Dit fchynt door den
"^'^^ ^' Heer F all as bedoeld te zyn , met den

Soortnaam van Madrepora angulofa of Hoeki-

ge Madrepore; want de door zyn Ed» aange-

haalde Afbeeldingen van Se b a wyzen hetzelve

aan (*), hoewel zy aldaar flegts onder den

algemeenen naam van Steenagtige Zee -Kam*
pernoeljes , met getande opftaande Blaadjes,

zyn begreepen. Van dezelven , nogthans

,

wordt in 't byzonder gezegd, dat de Sterren

^aar Bloemknoppen gelyken, en, zo men daar

mede zeggen wil , opene Bloemen , dan drukt

het zeer wel de Geftalte uit. De Heer Bod*
daert noemt het, deswegen , de Zee-

Goudsbloem. De Heer Pal las verhaalt y

dac

(*; SEB. Kah III» UEEL, Tab. i^p. f, Q, S^
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dat de Sterren , aan 't end der Takken , den VL

Top formeerende ^ Klokswyze hol , en op lxv n*
veelerley wyzen gehoekt zyn 5 beftaande uit Hoofd-

'

öpftaande Plaatjes. Zy Zweemen veel naar de stuk.

Bloemen van Meloenen en Kalabasfen ; doch

de ruuwheid en omkrulling doet eenige Stuk-

ken naar Endivie gelyken; dés men het by de

Liefhebbers dus noemt. Een ongemeen fraa^

Stuk, uit het Kabinet van den Heer W* van
DER MeuleNjIs alhier, PI. CXXVilI»

^ig' 3» afgebeeld»

(35) Madrepore , die gefteeld is en als met ^^,^^'

, Vinnen Golfswyze gejtreept , hebbende maT^^'
de Sterren aan 't end,

Ko^aau"

Den Nederduitfchen naam van Kadix-Kof

fml voeit dit Zee- Gewas, volgens den Heer

P ALLAS, die hetzelve aldus befchryft. 't

Zyn

Cs 5) Madrepora caulescens pinnata undulato - ftriata ,

Stellis terminalibus. Faun Suec, 2216* Porus Matronalis ra»

mofiis* I M PE Rv Nat, 551* li o N A N N» Kirch. T. 28J. f*

6. Madrepora ramofa, W o R m» Mus, 233. Corailmm maxi*'

mum truncarura. Besl» Mus. T« 26. Porus magnus» B Ahh.
Hist, IIL p. 807» Corallio nffinis Porus magnus. RaüH»
P?«* 3<57» Porus magnus. Moris. Hisu UI» S* 15* T* 10,

f» ! Cotallïum ftriatuni nodofum» Pkt, Gaz. T* 76» U
7. Madrepora maxima ramofa. T o urn f. Injl, T» 34O0

MarsÏGL» Mau T* 30. f. 136— 139 & T» 3u f* 141-

140* ShAW. Afr* T* I» f. ZCt* DONA n ^du T. 7. cnm

Anim^li» P A ll« 'Zo'éph, 176. Kadix • Koraal, Lystder FlarM.:,

bl. 373.

L 1
L DEEL. XVlï. StWK,



i64 Beschryvino van

VL ,, Zyn uitgebreide Heestertjes van andeirhalf

^XVII* » ^°^^ ^P '^ hoogfte,wdke eenenScam hebben

Hoofd» „ dikwils van een Arm dik, rond, in eenige

éTüï» ^^ Takken Gaffelswyze; verdeeld 5 die bezet zyn

^, met kleine Takjes. Deeze laatilen, Rolrond

„ of Kegelvormig , zyn door eene Gerternde

3, holligheid bepaald, welke uit Plaatjes is fa-

„ mengefteld. De Oppervlakte van dit Koraal

j, is Golfswyze geflreept, Roestkleurig ; de

35 zelfftandigheid Steenig , van binnen met Ge-

„ fternde holligheden , in de Stammen vasccï*»

35 Het valt in de Middellandfche en in de Spaan-

,5 fche Zee.''

De zelfftandigheid van diÊ Koraal 5 merkt

zyn Ed. verder aan 5 is van buiten en in de

uiterfte Takken donker Roestkleurig , doch

óp de breuk , en voornaamelyk in de Stammen 5

Spaachagtig wit. „ Ook wordt zy, in de Zee

„ ftcrvende, allengs van buiten uit den Afch-

,3 graauwen witagtig. De Zeeluy verhaalen,

3, dat dit Koraal, verfch uit de Zee gehaald

3, zyndej, een fierken Moskeljaat - Reuk heeft,

3, welken , zo ik ondervonden heb , hetzelve lang

3, daarna , met warm Water begooten zynde ,

,3 nog verfpreidt."

Kmidna-
Dceze befchryving van het Kruidnagel - Ko-

gel Komi, raai , waar van een Tak in Fig, 1. Plaat

^ijf i!^* CXXIX 5 vertoond wordt , komt weinig over-

een met de Afbeelding by Donati, wien»
Madrepore , gepolyst zynde, wit was, heb-

bende den Stam weinig dikker dan de Tak-

ken



DE MADREPOREN. IÓ5

ken en derzelver Enden Kelkswyze geflernd. yj^

Hy zegt, dat de Takken niet meer dan vier Afdeei..

Liniën, dat is een derde Duims , dik zyn. ^^XVII.

Ik heb een dergelyk Stuk
, groorer dan eenSg^uK^

Menfchen Hoofd , met Eloedkoraal aan den

Stam gegroeid : zo dat het waarfchynlyk uit

de Middellandfche Zee zal zyn : doch dit

verfchilt ongemeen van het Kriddnagel - Ko-

raal 5 gelyk men 't doorgaans neemt , het

welke met de voorige befchryving, als ook

met de Afbeeldingen bedoeld wordt. Dat die

van Don ATI zo onnatuurlyk gemaakt zou

zyn, als de Heer Pai^las wil, is onwaar-

fchynlyk.

De Graaf M a r s i c l i , zegt zyn Ed, ,

heeft de eerfte Scheuten van deeze Madre-

pore , die Kclkagtig zyn, voor eene byzon-

dere Soort befchreeven, en zegt dat men hec

aan Kaap Negro , in Afrika , als ook in de

Caslidaigne , by Marfeille, op omtrent hon-

derd vyftig Vademen diepte, vind. Uit den

Golf van Kadi% wordt zy ook dikwils aan

gebragt en van de Portugeefche Stranden.

Pallas hadt 'er op Steentjes, die by *t Ei-

land Jerfey gevonden waren, kleine Spruitjes

van gezien» L i n n 42 u s zegt , dat men het

in de Zee , by Noorwegen , doch niet groo-

ter dan het Winkel - Koraal , aantreft. Van

het Kruidnagel -Koraal hebben wy aanzienlyke

Boomen , die dik van Stam en zwaar van Tak»

ken zyn , Kaneelkleurig bruin,

L3 (36) Ma-
I. DEIL, XVII. ST^»



i66 Bescrryvjng vak
VL Q5) Madrepore , die gefleeld is, Buisagtig

tXVll* ê^'^^ > '^^^'^ bogte7i 5 eenigermaate fcheef

tiooFD- gejlreept , de Takken elkander vervan-
^^ ^'^' gende , met tixeederley ingedoken Ster'

Jiladrepord •

ócfiL'Zta.

Wit Koraal,
j^^^. gg^oonc Witte Koraal wordt hLer

bedoeld , dat van ouds bekend is en uit

Oostindie afkomflig. Men tek het aldaar

onder de Kalbahaaren , en geeft 'er den

bynaam van batoe aan, om dat het onder alle

dezelven het Steenagtigfte is. 5, Het is, zegt

3, RuMPHiüs, geheel zonder Leedjes, maar

,, aan de Enden met holle Wratten voorzien

,

5, komende naby aan het Vaderlandfche of

,5 Europifche Witte Koraal : want het is

33 fpierwit en Steenhard als Marmer, zonder

,, Korallyne Itreepen , met een kort dik

^3 Stammetje, 't welk zig van onderen op in

33 veele korte en digte Takjes verfpreidt , die

„ wat plat Haan als een Waaijertje. De

„ En-

(Z6) Madrepora caulescens tubulofa , glabra , flexuofa ,

oblique fubftriata , Ramis alternis , StelUs immerfis bifarüj,

Sjit» Nat. XII* Acropora alba forarainibus Stellatis ampllori-

Ijus» G UAL TH* Teit^ N, 3. (nnteTab.lJ Corallium album

listulüfum* ÏMPER» Nau^is» Corallium album Indicum»

iSESL» Mus, 25* Gorallium album oculatuiu Officinarum.

B AUH, Hist^ III» p, 805» Accarbarium album vermcofum.

ÏIUMFH» Amb. VI. p, 233. Se B* Kab, HUT» J16. f, i,

3. P ALL. 2oopb» 179* -^ï^^ ^^^ Plantdf bl. 381,
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„ Enden van deeze Takjes zyn flomp , wat VI.

3, uitgehold met een Kuiltje, en daar in lx VIl"
3, gellraald als een Starretje , komende hier iii mgofd-'

3, overeen met het Europifche Witte Koraal, stuk.

3, dat men overal in de Apotheeken verkoopt

,

5, behalve dat het Europifche wat langer en

„ ronder van Takken is , meer naar Yvoor

5, gelykende , dan dit , het welk van binnen

3, wit , vast en bard is , als Marmer."

Dit Koraal (getuigt hy,) komt op Amboina

zelden , en niet hooger dan een Handbreed

,

voor; maar op de Bandafche eilanden maakt

het Boompjes, die ook platagtig zyn , wel

drie of vier Voeten hoog. Het groeit weinig

en diep in Zee , zo 't fchynt op groote harde

Klippen , wordende by geval de Takken met

-een Vifchhoek opgehaald. Het komt aan-

ilonds zuiver uit Zee, behalve dat de boven»

ite Takken met een Slymcrig dckzel bekleed

zyn , en is niet buigzaam gelyk andere Kor

raalen. Een ongemeen fraay en grooc Stuk

van zulk Wit Koraal , heb ik by den Heer

Brandt, Koopman in Drogeryën , g^
zien.

Het gebruik van dit witte Koraal was in

Oostindie weinig bekend, om dat het 'er zo

zeldzaam werdt gevonden. Het komt in

fommige Samengeftelde Winkelmiddelen , in

de Europifche Apotheeken, doch verfchilt in

kragten weinig van het Bloedkoraal , daar ik

vervolgens van zal fpreekent

L 4 (37) Ma.
I' DEEL, XVII. STUK,



Ï0B B E ^ C H R Y V I N G VAK
VL (3^) Madrepore 5 die gefteeU is ^ en byna

LXVIL Gaffelswyze verdeeld, regt van- Takken^

HöOFDr nist hol^ met uitpuilenda Sterren , beurt*
*^^^' lings geplaatst.

XXXVlT*

rïrpnea^ ^^ naaiii van Maagde - Roraal kan wegens

Kowlfr ^^ fraayheid , of wegens de zuiverheid > aan

Pi.cxxix^dic Europifche Witte Koraal gegeven zyn.
'^' ^* Van de fraaiheid kan men uit een Tak van 't

zelve, die 'm Fig. 2, Plaat CXXIX , hier

afgebeeld is , oordeelen. De Takken zyn

aartig beurclings geknobbeld , mee Heuvelt-

jes, die ieder een fraaije Ster bevatten. Als

men 't naauwkeurig befchonwt , dan wordü
men gewaar , dat 'er Streepjes van den rand

der Sterren afloopen , die de Oppervlakte

eenigermaate geltreepc maaken ^ hec welk in

het gemeene Oostindifche Witte Koraal, dat

gladder is > geen plaats heeft, Mooglyk,
echter, zal dit onderfcheid niet zeker gaan :

want van 't Witte Koraal, met uitpuilende

Sterren , komt ook voor , dat de Takken ver

¥ön regt en Kluwenswyze door elkander ge-

flingerd heeft, niet minder dan het andere.

Het

fS?) Madrepora [cauiescens fubdichptom^ re^a follda
,

tttWis alternis eminentibus. Systi NauXH. Coralljum album,

I M P E R. Nat^ 809 Corallium fistulofum Imperati. B o c c*

J^us^ *T* 9. f» 6* Corallium album majus Stellatum radiatum»

T%r* Gaz, T» 76. f* 8. Marsigl, Mau T. 30, fi 140^

r ALl,, Zoö^h^ ï8o. Lystder FlanttLbUdz. 384»



ï)E Madreporen. l6p

Het valt in de Middellandfche Zee en aan de VI.

Kusten van Amerika.
IlxvIi!

„ Dit Koraal maakt Heellertjes , zegt de Hoofd-'

5, Heer P ALL AS, die op*t hoogfte een Span stuk.

35 lang , onregelmaatig en uitgebreid zyn.

„ Het is Melkwit, valt, eenigermaate ruuw,

„ met de Takken gegaffeld , hebbende zelden

„ de dikte van de Pink, gemeenlyk maar van

5, eene Schryfpen. De Takken wyken van

„ elkander ; zy hebben veele Bochten , en

„ groeijen vasf daar zy aan elkander raaken,

,5 zynde rond en ftomp. Het heeft menige

3, vuldige Sterren , overal verfpreid, die in

5, 't verband ftaan , uitpuilende , van binnen

55 hol , uit Plaatjes famengefteld en van onze-

,5 kere grootte. Als het Koraal zeer dik is,

3, dan zyn de Sterren zo grooc , dat zy dik-

„ wils de Punt van eene Pennefchaft inlaaten

:

5, doch het gemeene , van middelmaatige

9 5
grootte, heeft insgelyks de Sterren taamelyk

,, groot. Men vindt 'er echter ook met zqer

,, kleine Sterretjes/*

Behalve de gemelden is 'er nog een zeer Dopjas*

fraaije en niet gemeene Soort van Wit Ko- ^]ÏJ^f 'g,^

raal , die een geheel ander en regelmaatig

gewas heeft , formeerende platte Boompje^,

met gedraaide Stammen en Takken , welke

van verre zig als met Bloemen of Vrugten

beladen vertoonen» De Sterren , naamelyk,

of Holligheden der Sterren
, puilen zodanig

L 5 ult^
I, Ï)EE|.. XV ÏI. STUK»



3 70 Beschryvïng van
VI. uit, dat de Takken overal met een foort van

tXViï' ^^^y^^ ^^ Trechtertjes als beladen zyn. Ik

HoDFD^ zal het, derhalve. Dopjes - Koraal noemen»
sïü^. Het komt uit Oostindie. In Fig 3. op Plaat

CXXIX , vindt men de Afbeelding van een

Takje van hetzelve,

Rroze. De Wegtindiën hebben onlangs een ander

kS fl^S van Sterre - Kqraal uitgeleverd , het

V^% 4» welke de Heer P all as Madrepora rofea

noemt (*), dat is Roozekleur Koraal. Van
hetzelve zyn kleine Heestertjes , naauwlyks

een Handbreed hoog, uit Vrankryk , daar men
het van omftreeks St, Domingo gekreegen

hadt 5 in de Hollandfche Kabinetten overge-

bragt. De Heestertjes zyn plat en hebben dikke

geelagtige kromme Takken ^ die Roozekleurige

Spruitjes uitgeeven , welke hier en daar digt

bezet 2iyn met ronde Wratjes , naar Zaad-

ï^orreltjes gelykende , zynde als de Bioem-

kelkjes der uitkomende Sterren. Men vindt

*er onder, die reeds open zyn, en Sterretjes

vertoonen ; hoedanigen ook , niet uitpuilende

,

in de Gaatjes voorkomen , die in de Takken

^ zyn- ïadien men hier van Boompjes had ,

zouden zy in de Kabinetten een fierlyke Ver-

ning maaken.

C38} M^.

(*) Madreporéi ramofisfima Rofêa , Ramis attenuatis ,

Stellls minutis pasügi congestis effloicsccntibust iPALJ^

^oófh* N. i8i»



DE MaDREPOREN, I^I

C3§3 Madrepore, dieTakkig is ^ eenigermaa- VI.

te gegaffeld , Netswyze famengroeijende , 7^h*
hebbende aan 't End holle Sterren^ ^Zf^' Hoofd-'

op zyde Jongdro^agende zyn, stük,

XXX VII r.

^, Dit Koraal, beftaande uit verwarde Tak'j!;'^^j^;;^

^^ ken 5 die overal aan elkander groeijen ,
Bioem-

,, (zegt de Heer PallAs,) maakt dikwils

,, zeer groote Klompen. De Sterren zyn vry

,, groot , Trechteragtig , ongemeen fraay

;

„ van binnen met overlangfe Plaatjes , om-

^, trent agt of meer in getal , die niet gekar-

35 teld ;zyn , en tusfchpn ieder paar drie klei-

3, nere hebben , waar van de middelfte

3, uitmunt. De Rand der Sterren , met de

,3 Plaatjes een weinig omgeboogen, geeft 'er

„ een Kroon aan. De Sterren ftaan beurt-

^5 lings aan de Takken, en geeven doorgaans

^, kleine Sterretjes tot den Rand uit : hier

3, door ziet men in de mikken van alle de

33 Takken een ingedooken Ster, die, de Tak-

3, ken voortgebragt hebbende , allengs is on-

3, derdrukt door de aangroeijende Jongen.

35 Het Koraal verdeelt zig bykans Gaffels-

3^ wy-

(35) Madrëpora ramofa fubdichotoma , reticulato * coales-

cens , Stellis latere proliferis terminalibus concavis. Syfl. Nau
XII* Pall. Zoöph^ 178. Corallium immaculatum. IJESL^

^Mus» T« 35» Edw. ^v, T» 194. S F- B, Kab. IIï, T» ii6»

f. 3, hona. PONTopp. Nau Hin, N^riv, T, Th. p, 38a»

N* 3» T. 14 A*

ï* DEEL, XVII» STUK.
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VI.

^^ wyze. Wegens de breedte der Sterrea

ILX VII. 3* groeijen de Takken, tegen elkander aanko-

HooFD- 5, mende, zeer dikwils famen vast. De zelf-

^^^^*
3j Handigheid is zeer wit eu vast, hebbende

„ van binnen een weinig Merg, dat Sterswy-

3, ze doorboord is.'*

De Heer PorTTOPPiDANs, Bisfchop van

Bergen , geeft , in zyne Natuurlyke Historie

van Noorwegen , eene Afbeelding van die

Koraal, dat aan de Kusten van Noorwegen
valt, en dikwils , onder andere Zee-Gewas-

fen , met de Vifchnetten wordt opgehaald,

tiet is, zegt hy, anderhalf Vierendeel lang,

een Vierendeel breed en geheel wit , mee

Sterren, fomtyds grooter dan een Schelling

Lubs , die open flaan , als geheel ontlookea

Bloemen. Wy mogen het dan met regt

Bloemkoraal heeten. De Afbeelding in 'e Werk
van Se BA, hier aangehaald , venoont het,-

zelve zeer fraay. Men zegt aldaar , dat het

wel voor Wit Koraal verkogt wordt in de

Apotheeken.

XXXIX»
Mairepora
Infundiku'

lifornns»

Trechter-

Koraal,

(39) Madrepore, diê Trechteragtig is en aU
Jongen voortbrengt.

(39) Mnirepara turbinata Infundibiiliformis fobprolifcra^

Syji. Nat, XII, Tubipota Infundibuliformis, Syfi, Kat» X,

p'* 789, Millepora Cyathifbrmis turbinata, interius prolifera»

Bort^ Cllff, 4go. Choana Saxea crispata rugofa , minimis

Poris, GuAJLTH, Test. T, 42. Madrepora Crater, FAL%
Z'óopb» 195, De Trechter, Lyn dtr Flanti. bl, 409..
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De Kenmerken bepaalen genoegzaam de VI.

Geflalte van ditraare Zee -Gewas. Een dik- lxImY*
ke korte Stam, die op een Steen of iets an-Hooso-

ders vastgegroeid is, breidt zig als een Trech-
^"^*

ter uit, die den Rand dun en dikwils geplooid

heeft, zynde, meest van buiten ^ met fyne

Golfswyze Streepjes getekend. Van binnen

komen alleenlyk de Openingen, die iets Ster-

agtigs hebben , te voorfchyn , puilende een

weinig uit en byna in 't verband geplaatsc

zynde» Men vindt 'er Stukken van , die

grooter dan een Voet breed zyn. Van binnen

is dikwils daar in een kleiner Trechter, die

Daar een Jong gelykt.

Het OlyphantS'Oor van Rumphiüs, daaroiyph^nts»

de Heer P all as een byzondere Soort van^"^*

maakt (*) , komt niet zodanig geflooten

voor, maar vertoont zig eerder als eeu fa-

menhooping van krullende Bladeren , die ia

een Bekeragtige Geftalte famengevoegd zyn»

Somtyds ftaat het op een Stammetje, fomtyds

is het als een Koek op een Steen of Rots
uitgefpreid, en verbeeldt dan taamelyk het

Oor van een Olyphant. Sommige Stukken

gelyken ook wel naar een Roos. Tusfchen de
oneffenheden van de Oppervlakte hebben zy
kleine Sterretjes , en fomtyds zelfs fcherpe

Takjes of Tepeltjes met Sterren,

Van

(.*) Madrepora folioft» Ztofh, 196. Kwlsblad. Lyst tkr

FUntd^ bj* 4.11»

ï. X>ÊEU XVIL Stu»,
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Vl. Van de Trechceragtige Madreporefl komeo

LXVll ^^^k^^° ^°°^ » ^^^ 2eer dik van Wand zyn en

Hoofd- groot. De Heer W, van der Meulem
STUK. bezit daar van, gelyk van de Neptünus-'

Mutfen, drie zeer fraaije Exemplaaren, ieder

Omtrent een Voet over 't kruis. Het eene is

volmaakt als een Trechter en wel een Voet

Hoog : het andere heeft aan zyn Steel als eeri

foort van Joög : het derde is byna plat én als

een Schottel uitgebreid. Deeze allen zyn vaü

binnen bezet met uitpuilende gefternde Te-
peltjes , en komen uit Oostindie. By den

Heer Chr. P. Meijer heb ik zulk een

Zee -Gewas nog grooter gevonden. Hetzelve

is wyder uitgebreid , in de gedaante van een

Fruitfchaal , en heeft van Rand tot Rand , over

't kruis 5 de breedte van veertien of vyfcien

Duimen. In de Omtrek is het dun, doch heeft

een dikken Steel , zynde de Rand Golfswyze

geboogen^ Van binnen vind ik het bezet met
veeleüitwasjes, waar onder eenigen met der-

gelyke Sterretjes als de Oppervlakte heeft

:

van buiten met groote en kleine Zee -Tulpen

en Wormbuisjes begroeid. De eerstgemelden

zullen de zogenaamde Jongen zyn ^ waar van

in de Kenmerken gefproken wordt.

LXVIIÏ. HOOFD-
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LXVIII. HOOFDSTUK, Hoofd^
STÜÜ,

Befchryving van 't Geflagt der Millepo-
REN., dus wegens dé menigte van fyne

Gaatjes , waar mede zy- doorboord zyn , en

anders ook wel Kalk -Koraal genaamd.

TA e benaaming van Millepora is door Impe- Naam,

-*-^ rAtus gebruikt geweefl, om een Soort

van Madreporen, welke ik Kruidnagel - Steen

genoemd heb , te betekenen : waarfchynlyk

om dat dezelve uit zulk een menigte van

Pypjes, die.hy Poren noemde , beftaat* Na-

derhand heeft men ze aan Zee-Gewasfen ge-

geven , die famengefteld zyn uk eene byna

ontelbaare menigte van kleine Gaatjes, zon-

der Sterren* Petiver noemde dus zeker

Korstagtig aangroeizel, Millepora Areiiofa An-
glica, Eindelyk zyn de meesten van dio

Zee-Gewasfen, welken men wegens de Kors-

tige geftalte Efcharce plagt te noemen , door

onzen Ridder in dit Geflagt begreepen. Men
zoude 'er den naam van Kalk - Koraal aan kun'

•nen geeven , doch ik houd my liever by dien

van M I L L E p o R E , als welke deszelfs Ken-

merken uitdrukt.

De Naam wyst nagenoeg de Kenmerken Keimvst-

san. Het is een Steenagtig of Kalkagtig^"^'^*

Zee -Gewas 5 welks Oppervlakte een menigte

. van
1. D^L. XVil. STUK.
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VI. van Gaatjes heeft , dikwils zo klein , dSt

fwflï* ™^° ^^' ^^^^^ "^^^ ^^^ Vergrootglas
5
naauw-

HooFD** W^s kan ontdekken. Deeze Gaatjes zyn rond

8TüKé en Trechteragtig. Zy worden door Polyperi

öf dergelyke Diertjes bewoond,

forten, LiNN^us heeft in dit Geflagt veertien

Soorten aangetekend j als volgt.

XL* (40) Millepore, die Takkig zx, plat en Iregty

Ji!k»7nii* '^^* ^^^^ kleine Gaatjes in de Oppervlak"

Ruiker. fe verfpreid.
Koraal» '^^

Dit zouden de algemeene Kenmerken zyn ,

van een zeer bekend Zee • Gewas , dat in kleur

en zelfflandigheid , van binnen en van buiten

,

veel naar Suikergphak of Banket gelykt , eh

daarom den naam draagt van Suiker - KoraaL

RüMPHius noemt het Suikerwerk, Hier

onder is , dat men gemeenlyk Water - Koraal

üoemt..

(40) MiUepora ramola compresfi refta, Poris ijjarfis ohCo»

ïetls» Syst* Nüt. XII. Gen; 338. Sp. r, Mlllepora plana

^mofisfima , Ramorum fastipio digirata. Royen. Lugd,

Bat^ 526» Gypfum Coralloides. Gesn. /^. is^. Corallium

aspemm candicans adulterinum. B a u h. Hlst, III. p. 89^*

Alcis Cornu figurü Corallium. WoR m. Mus. iSi. Corallium

album fragile polyfchides. Mor is, Htst. III. S. 15* T.

10. f. 24., 27. Corallium afperum candicans» SloAN. Jan^

I* T. 17* f. I. Corallium porofum latum planum. Peti v,

Fteryg* T» 18. f. I3. Lithodendrum Sacharaceum album^

RUMPH» ^mK VI. p. 243. Millepora Alcicornis» FALK)g

^oöpit i6u iya der Plantd. hl, 523.
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iioemtj als oök het Elmids - Koraal ^ met den VL

Soortnaam van onzen Ridder overeenkomen-
lxviii

de, en wat meer van dien aart voorkomt

,

Hoofd-

begreepen. De zelfftandigheid ^ naamelyk,sTUKó

van die Koraal maakt niet alleen , op zig

zelf, Boomagtige en Takkige figuuren 5 maar

breidt zig ook , als een Korst , om de Zee-

Heesters uit ; ja overtrekt Steenen> Hoorens^

Schulpen, Hout, Glas en andere Lighaamen.

De Heer P a l l a s heeft eenige Verfchei-

denheden daar van opgetekend, als volgt, i*

Breede famen vloeijende Stammen, die aan den

Rand', en doorgaans in de Oppervlakte, zeer

Takkig en gepalmd zyn ; regt opftaande of

krom, in allerley wonderlyke gedaanten en

tot groote Klompen famengehoopt ^ hebbende

de Takjes overal Kegelagtig Itomp. Hier

door zal zyn Ed. het gewoone Suiker - Ko-

raal of Water- Koraal bedoelen. 2. Derge-

lyke zelfftandigheid , uit ronde Takken fa-

mengefteld , die aan de Enden fpits zyn , en

op veelerley manieren , doch luchtig , door

malkander gegroeid. Zodanig hebben wy ook

uit Weftindie. 3. Breede, Waaijeragtige Bla-

den , met overlangfe Plooijen gegolfd , eeni*

germaate uitgehoekt , en aan den uiterften

Rand fcherp. Hier moet het Elands- Koraal

bedoeld zyn , dat op dergelyke wyze, doch

ook wel ecnigermaate Takkig groeit , loo«

pende de Bladen in platte Punten uit: doch

lietzelve komt in veel grooter Stukken voor^

M daa
ï. Deel» xvii, Siuïs,



i^2 Besc'hryvinc van
VI. dan die Bladen , waar zyn Ed. flegcs de hoog-

LXVni* ^^ ^^^ ^^" ^^^^ ^°^^ ^^^ geeft* 4. üiEge-

H00FD-' breide Korften van dit Koraal ^ waar mede
STÜK. niet alleen de Zee -Heesters fomwylen» maar

ook veelerley andere Lighaameii, overtoogen

zyn» In 't vervolg zullen v/y zodanig een

Takje ^ dat op den zelfden Voet met een

Sponsgewas gegroeid is, in Plaat vertoonen.

De Flefch van Sloane is bekend. Ik heb

hier, op een Verkooping, het onderftuk van

een Kelderflefch ook zodanig begroeid gezien^

De Kokos -Nooten Dop, dien deHeerCHR.
P. Meijer heeft, met zulk een Takmaa-

kend Zee -Gewas aan den Rand overtoogen,

is ook zeer zeldzaam.

Om een ^Y ^iien 'er uit , dat dit Zee - Gewas op
Hüoren allcrlcy wyzen en aan allerley Lighaamen zig

^Tiaaï
* aanzet : gelyk zulks ook verder blykt uit het

^^^fV, zss^ aanmerkclyk Stuk uit myne Verzame-

ling, hier in Fig. i, op Plaat CXXX, ver-,

toond wordende. De Geftalte , en de zigt-

baare Mond , doen my met vry veel zeker-

heid befluiten , dat het een Hooren moet zyn

van liet Geflagt der Tollen, die van binnen

en van buiten overtoogen is met een Korst

van zodanige zelfltandigheid , welke rondom

Knobbelagtig en aan het Mondftuk Vleugels-

wyze, volgens den Draay, is voortgegroeid ^

mooglyk om een gedeelte van de afgebroken

Spil. Men kan 'er geen Voet , of iets dat

het onder -end aanwyzen zou, in ontdekken,

zyn-
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i^nde het Stuk overal onafgebrokeri. Daar VI.

zyil dus wel Steenen in 't midden van dergelyk ^vvfiV
Koraal gevonden ; doch hier is hetzelve omHooFD-'
'een los Lighaam gegroeid. stuk.

De Afbeeldingen , van het gene men Wa*
ter -Koraal noemt ^ zyn niet gemeen <; By
S E B A vindt men het in 't geheel niet • wanc

dat Zee -Gewas , van Plaat 1*6. N. 8, door

«Jen Meer P/'LLas aangehaald» is , volgens

de befchryving , eri naar alle waarfchynlyk-

heid 5 een Alcyonie : dat van PI. 1140 N. ï

,

is moöglyk het Elands- Koraal ^ en N. 8, PL
106 5 een enkele overkorfling van een Zee*

Heellertje. De Heer d'Argenville ver-

toont 'er een fchoori Stuk vau j het welke

,

tusfchen de Takken, een Stomp heeft als eens

Menfchen Hoofd met Hals en Aangezigt t doch

dit kan men niet dan tot de toevallige groei-

jingen betrekken. Van onderen maakt dit Stuk

een Soort van Grot 5 waar in men Verfteende

Conchyliën waarneemt , die als ingekast zyn

in de Madrepore , met en benevens Verfteen-

de Sponfen i die den Voet van 't zelve verfie-

rën (*)„

Wanneer men dit Zee - Gewas , 't zy dan

Boomagtig getakt of Waaijeragtig , of als Elands-

Hoornen j of Korst agtig gegroeid zynde , tér

.'V'i.r loops

(*) Van de Schulpen zou ik dit eer gelooveii dan van de

.Sponfen- Hy zegt dus. Zie Ory^olo^* p, 372, Pi. 24* Bf
fioemt het een Madrejpore»

M 2
! Deel. xvii» s-juk*
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VI. loops befchouwt , zo zou men zeggen , dac

LXvïlï ^^^ ^^" bloote Kalkftof ware: doch een Ver-

Hoofd- grootglas te hulp neemende, dan vertoont zig

STUK» een regelmaatige Scruiftuiir in de Oppervlakte.

Dezelve is als uit zeer kleine Korreltjes fa-

mengefteld ^ doorzaaid met ontelbaare kleine

Gaatjes, en anderen ^ die grooter zyn; op aan*

merkelyke afflandeni daar door verfpreid. De
zelfitandigheid , van binnen , is ook Spon-

gieus, doch wit van Kleur» In dikke Stam-

men , die aan Stukken gebroken waren , meent

de Heer Pallas eene Plaatswyze aanzet-

ting te hebben vernomen, en oordeelt, dat

wy hier een doorftraalend voorbeeld hebben,

^
van eene Steenagtige , Plantaartige en Dier-

lyke groeijing, met elkander vereenigd.

Gebruik Dat dit Koraal , in de Westindiën , tot het

brandend
^^^^^^^ ^^^ ^^^^ gebruikt wordt , is wereld-

kundig. De Vraag is , of Pater L a b a t met

zyne Kalkpooten hetzelve bedoeld hebbe ; daar

hy dus van fpreekt. „ De Voet van deeze

„ Plant is rond of ovaal , en maakt als een

,, Wortel, daar een Stam va» opfchiet, wel-

3, ke, omtrent een Voet hoog zynde, zig in

„ Takken uitfpreidt, die, op veele plaatfen,

3, omtrent de gedaante van een Hand met vee-

35 Ie Vingers hebben, en daarom Kalkpooten

3, genoemd worden. Deeze Vingers verfprei-

„ den zig en brengen wederom anderen voort

,

„ die allen eer lang dan breed , altoos taa-

„ melyk plat en aangevuld zyn met Gaatjes,

„ als
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5j als de Honigraaten." Het fchynt mytoe, VI.

veel nader aan dit te komen dan aan hec^^^y^?J*

Witte Koraal ; hoewel men elders in beden- Hoofd-
*

ken geeft , of die Kalkpooten niet tot het stuk.

Witte Koraal behooren (*).

't Is , volgens dien Autheur, een Zee -Ge-

was van ODgemeene grootte, wordende alleen-

lyk gevifcht op plaatfen , welke drie Vademen

diep zyn* ,, Die dieper in Zee groeit, fchiec

„ zo lang en hoog, tot dat zy, de ongeftui-

3, migheid der Baaren niet langer kunnende

3, wederftaan , afgebroken , en op het Land ,

„ alwaar men ze by hoopen vergadert , gedree-^

3, venwordt'% Aan het Eiland Guadaloupe hadt .

hy, in zekere Baay, dit Kalkgewas, om dat

het gelyk mee het Water kwam , en dus de

pasfagie voor de Schuitjes verftopte , doen

afbreeken en opvisfchen , doch na verloop van

twee- en- twintig Maanden , die zelfde plaats

by nagt pasfeerende , raakte hy 'er vast , en

befluit dus , dat dit Kalkgewas aldaar
, ge-

duurende dien tyd , weder vyf Voeten opge-

fchooten was.

De manier van Groeijing onderflelt hy of Manier;

daar van daan te komen, dat het uit de Wor-
^^^"J^^...^

tels weder opfchiet , of van zeker Melkagtig

Vogt , dat de Enden der Takken ^ die nog jong

en week zyn , uitgeeven, 3, Deeze Enden

,

?5 zegt

(*) S E II. Kabinet, IIU DEEL, laatfte hhdzy^l?^

L Deel. XVJL Stuk,
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VI' ,5 zegt hy , zyn altyd week, en kunnen met

l!xvm.»» ^^ Handen ligtelyk aan Hukken worden ge-

BooFD- *,, wreeven, voor datzy buiten 't Water zyn:

f^"^' 5, maar , zo dra zy in de lAigt kqmen , wor-

„ den ze hard, eu dan kan men ze zo ligt niet

5, fyn wryven= Deeze Plant of Steen , voegt

„ hy 'er by, is zo wit als Sneeuw, zwaar en

^, digt van zelfllandigheid. Als men '^r een

,5 Poot van breekt en het binnenfte be-

5, fchouwt, ziet men dat haare Lugtgaten en

„ deelen zig toefluiten , naar maate zy hec

^5 middelpunt naderen".

Uit dit laatfte blykt , dat deeze Kalkpooteq

niet tot het Witte Koraal , en ook eigentlyk

niet tot dit Water- of Suiker - Koraal , maar

tot een andere Soort, misfchien van Madre-

poren, t'huis te brengen zyn. De zelfftan-

digheid , naamelyk , van het laatfte is nie|

Spongieus , en vertoont dus op de Breuk niec

die Steragtige gedaanten, daar Pater Lab at
van fpreekt , en welke plaats heeft in veele

I

Madreporen. Ondertusfchen geloof ik dat de

plaats der Groeijing veel onderfcheid maakt

in de Zee-Gewasfen , zo ten opzigt van de

Geftalte als van de Kleur.

M'tUm^^
Dit blykt , inzonderheid , in de hlaauws

uruiea- Mülepore , welke de Heer Pallas als een

icoS byzondere Soort voorftelt , en die van fom-

migen voor het Blaauwe Koraal , Akori ge-

naamd, dat zo kostbaar is in Guinee, gehou-

den wordt. Het fchynt voornaamelyk van

dq
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de Philippynfche Eilanden afkom (tig te zyn, VJ.

RüMPHius getuigt, dat hetzelve in 't Ryk lxyüL
van Benin, op Klippen in gi'oote Rivieren , Hoofd^

groeije. Anderen willen het van Kurasfau stuk.

gekreegen hebben. De HeerCuR. P. Mei-
jer, bezit daar van een Stuk van aanzienlyke

grootte en zwaarte , dat op de Breuk een

Heraelfchblaauwe Kleur heeft , zynde een

Voet hoog en vyf Kwartier Voets breed. Van
buiten is de Kleur Afchgraauvvagtig , en de

manier van groeijing heeft veel overeenkomst

met die van het Efands -Koraal, doch de Tak-

ken zyn zeer dik en breed. Het verfchilt

inzonderheid daar van , doordien de Opper-

vlakte ruuw is , wegens een menigte van

kleine Puntjes , uit welken zy famengefleld

fchynt te zyn, en verder is zy redelyk digt

bezet met zeer zigibaare Openingen , die als

Speldegaatjes zig vertoonen , zynde aan den

Rand met fyne Plaatjes gefternd : doch deeze

Gaatjes hebben maar weinig diepte.

By deezen Heer heb ik ook een zeer on-

gemeen Stuk van het gewoo ne Water - Koraal

gezien, 't welk niet zo zeer door zyne groot-

te, als daar door uitmunt, dat het op en aan

een dikken Tak Koornaair- Koraal gegroeid

is, en van boven beladen met eene Madre-

pore , die de Geftake van een BloerakooJ

heeft.

M 4
I, Deil. XVII. Stuk;
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VI. (41) Millepore, die Takkig is, eenigermaate

LXVin ^^^^^ ^^ Jlekelig ruiLw , met uitpuilende

Hoofd- Foren , die aan de eene zyde gefpleeten

STUK. zyn,

XLl.

fsp!raj'''
E^^ Zee -Gewas, dat metdigte Takken, als -

K'Auwe de Vingers van een Hand gegroeid is , diq
jv.i eporeo

"^y^-^j-^g y\jlüw zyn in 't aantasten en zig dus

lujg vertoonen , wordt hier uit G u a l tm e*

Ri aangehaald. Linn^eüs neemt 'er dit

byzonders in waar , dat de uitpuilende Gaat-

jes, aan de onderzyde, gefpleeten zyn» Het

komt in de Middeilandfche Zee , en aan de

Kust van Noorwegen , voor.

Naar deeze Soort fchynt dat Zee - Gewas te

gelyken , het welke de Heer P on top pi-

jjan s , hy Letter G , op zyne Veertiende

Plaat, in de Natuurlyke Historie van Noorwe-

gen heeft afgebeeld. Het is, zegt hy , gelyk

een vlakke Twyg ^ met veele aartige Spruiten,

ieder van welken veele Infnydingen heefc,

zynde het Stuk van eene Strookleur. Het was

maar een Vinger lang en half zo breed, doch

fcheen veel grooter geweest of van een groo-

tqn Zeebooin afgerukt te ^yp.

^ Het

(41) MilUpora ramofa compresfa muria\ta, Poris emineri-

tibus hinc fïsfis. Syst Nat* XII. Madrepora den(e furc-ulofag

Surculis pahnatim dispoiitis , plerumque crispulis feu Verruco»

. |e hirfutis. GUalth, Test, T. 55. averfi. M ARS. -<^^?'«

T? ?? f* ?5i, 157?
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Het gene hy ^verder ten opzigt van deeze VI.

oteenagtige Zee - Gewasfen in 'c algemeen
t^y^yiiï

meldt , verdient zyne opmerking. „ De Vis- Hoofd-

,, fchers (zegt hyj brengen dikwils Koraal- stwk.

,, boomen te koop , in onze Apotheeken , te

3, Bergen. Als men hun vraagde, wat zydag-

„ ten van den oirfprong en de voorplanting

„ deezer Zee • Gevvasfen 5 zo antwoordden zy

;

3, dat van de Twygen der oude Koraalen, ge^

35 lyk ook van die der Zee - Boomen of Zee-

5, Heesters, fomtyds een witte Druppel afviel

,

3, gelykende naar Melk, en, waar deeze viel

,

3, daar kwam een Gewas van deezen aart

„ voort". Dit komt, dat zonderling is, met
de bedenkingen van Pater Labat, in de

Westindiën, overeen, en het fchynt ook door

de Spatten van dergelyke Stof, die men dik-

wils aan de Koraalfteenen vindt, bekragtigd te

worden. Het Bloedkoraal laat ook dergelyke

Melkagtige druppels vallen , doch hoe komen
kan deszelfs Spatten en Wortel rood ?

(42) Millepore , die eene Tolswyze geflalte xLir,

heeft , met zeer digt geplaatjle hoekige
^^^il^'f''"^

Gaatjes» Digte,

Aaö de Oevers van Gothland wordt deeze

Soort

(4-) MUlepora Tuïbinata , Porls confeïtisiunls ^ngulatis,

ëyst. N'at, Xll^

M j
ï. Deel. XVIU Stuk,
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^^Y. Soort opgeworpen. De hoiligheden der Poren

LXvm. ^y" ^^^ binnen voorzien mee dwarfe Middel-

Hoofd- fchotten^

STUK.

xLïiL C43) Millepore , die regt opji^ande gegaffelde

jiniupora Steelen heeft ^ met de Takken s:eknot»

Geknotte»

Do NA TI heeft dit flag van Milleporen ,

onder den caam van Myriozomn , in Plaat

verbeeld. Hy oordeelde , dat hec een zelfdq

was, mee dat gene, 't welk Marsigli
voorftek onder den naam van Takkige Ma-
dreppre , wier Takken rond en Knoopig zyn

,

by de Visfchers genaamd Dengueni. De zelf-

itandigheid gelykt naar Marmer of naar Been 3

niettemin is het broofch , wegens de groote

menigte van Hoiligheden , in 't zelve vervat.

Rondom de Takken zyn de Celletjes, zegt hy

,

- die naar Doodkruiken gelyken , in 't verband

gerangeerd , doch naauwlyks zigtbaar y dan

met een gewapend Oog, Ieder Celletje bevat

een Polypus.

3, Dit Dier is langer dan breed : het heefe

„ een dunne Staart , een dikken Buik , een ten^

„ geren Hals : het draagt een klein rond Bee-

„ nig Dekzeltje, waar van het onderfte gedeel-

,9 te,

(45J Millepora Caulescens (iichotoma creöa, Ramis truni

catis» Systy Nau XII* M A R « Nar^ T* ^^, f. i5+» My.
riozoum. Do nat* Adr, 53. T« 8. Millepora truncgta^

P ALL, Zoó^h» 153. L^su der Planti» bl» 3il*
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p te , als mpt een Scharnier , vast is aan de VI.

„ Opening van het Ceüetje. Wanneer ^^e^^^^^^'

3, Polypus ^\g wil uitbreiden, dan floot ennooFD**

^, opent hy dit Dekzekje door middel van een stuk,

„ groote Tromp , welke hy uit zyn Hals doet

^, voortkomen. Deeze Tromp heeft de figuur

„ van een Kelk, daar men uit drinkt, en hec

5, Dier bedient 'er zig waarfchynlyk van , om
3, Voedzel in te neemen, Aan het onderfte ge«

3, deelte heeft zy twee kleine Spiertjes , die

,5 aan het Dekzeltje geheeht zyn» Wanneer

„ het Dier zig wil verbergen , dan trekt de

3, Tromp zig inwaards , de Polypus wordc

^, korter, en verkortende trekt hy het kleine

„ Dekzeltje naar zig toe ; waar door het

3, Celletje volmaakt geflooten wordt. Op

3, deeze manier heeft hy een zeer veilige wyk-

„ plaats, -t Is evenwel aan alle Polypen van

,, dit IZee Gewas niet vergund , zig dus te

^, beveiligen. Het is een Voorregt van de

„ Volwasfenen ^ van die genen , naamelyk ,

5, welke hun verblyf in de Omtrek der Takken

„ hebben. Die nog niet volgroeid zyn of op

„ den Top der Takken leeven , hebben geen

5, Dekzeltje, Deeze bewoonen meest on-

53 voltooide Celletjes , die van eene byna

^, Kraakbrenige en Vliezige Stoffe gefabriceerd

„ zyn. De onvolmaaktheid", enz ziebladz.31.

Dit Koraal komt veel voQr in de Middelland-

fche Zee, doch aan de Kust van Noorwegen
zouden ook brokken van hetzelve gevonden

ZVD *

! DEEL, XVII^ STUX*
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VI. zyn , zo de Heer Pallas aanmerkt, die

txvm S^^'-'^tót) dat de Stam teii hoogfte de dikte van

Hoofd-
' een Schryfpen heeft en de Takken naauwlyks

STUK* die van een Eendefchaft overtreffen. Men
vindt 'er oiet alleen kleine Heestertjes van,

als een Vuist groot, maar ook Klompen groo*

ter dan eens Menfchen Hoofd, met zeer ver-

warde Takken, Marsigli zegt, dat men

het meest op diepe plaatfen aantreft, en nooit

hooger dan zeven of agt Duimen groeijende»

Verfch is het Menie - rood , doch wordt doqir

't droogen graauwagtig wit,

XLIV»
Jf-llepara

t ompresja^

Placagtige.

?1. CXXX.

(44) Millepore , die gejkeld is en eenigermaat

te gegaffeld , platagtig , met afjiandige

Takken en overal bezet met uitpuilends.

Foren , welke 't zelve ruuyv maaken.

In de Middellandfche Zee is deeze' Soort

door den Heer Kaehler waargenomen.

Ik heb een Takje van deezen aart, dat hier

in Fig. 2 , op Plaat CXXX , in Afbeelding

gebragt is , om een denkbeeld te geeven van

de Takkigheid van fommige Milleporen^ Het

is bruingeel van Kleur.

XLV, C45) Millepore , die gejleeld is , kruipende ,

3dillepora tWeO»
Lichenoldes^

^osagtige. f44; Mïlhpora caulescens fubdichotoma compresfiuscula ,

Ramis distantibus , Toils undique prominulis fcabris» S-jst^

Nat, XIL

(45j ^illepora caiilescens decmiibeiis bifarie dichotomg^

Ra-
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tweevoudig gegaffeld , met Takken die VU
aan de ééne zyde gekarteld zyn^ door uit' fy^f/;*
puilende Poren, Hoofd.'

STUK.

De bynaam is afkomftig van een Lichen

Coralloides of Koraalagtig Aardmos, naar wel-

ke dit Zee-Gewasje taamelyk zweemt *. Het * zfr 't

maakt zeer fraaije Heestertjes van een ^^^'Hl'^^^fc^

ger lang , die haare Takken op een gegolfde

Vlakte uitbreiden , zodanig , dat zy een Waai-

jeragtige figuur vormen. Het Koraal , waar

uit zy beftaan , is zeer broofch en wit, van

binnen met Pypjes, die 'er in de langte door

heen loopen , van buiten aan de ééne zyde

der ronde Takjes bezet met uitpuilende Hol-

letjes , die hetzelve zig gekarteld doen ver-

toonen. Men krygt het uit de Middelland-

fche Zee en het is ook aan de Kust van ^

Noorwegen waargenomen.

Een dergelyk Zee • Gewasje , dat ook tot Pinnats»

de Mosagtigen betrekkelyk is, fielt de Heer
^^''"^''"

Pallas voor, onder den naam van Gevinde

Millepore. Dit fchync voornaamelyk daar in

van de voorgaande te verfchillen, dat de uitr

puilende Holletjes of Poren aan beide zyden

van de Takjes geplaatst zyn. Het groeit niet

meer

Ramis denticulatis binis porofis fcabds, Sy^t* Nut^ XTÏ*

MARS1GL« Af^ir. T. 3 3. C 163, IÓ2, 16^* E L L. Ci/m/A

95. T» 35* f»B, b, Seb» Kah. lïl. T, uo, f, ïo, P4LL
Za'ópb» 150. Lyst der Plantd, bladz» 3®^*

1» DEEL. XVII. STUK*
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^i. meer daü een Duim hoog èn de Takken zfn
Afdeel. als dikke Draaden; M a u s i g L i verhaak ^

HooFD^. 'dat het 5 verfch uit Zee gehaald , AfcÜgraaüw

èrvK. en fomtyds ook wel groenagtig is» De Heer

BoDDAERT heefc *er, uit Marsiglï, op

zyne Agtfte Plaat , in Fig, 2 , de Afbeelding

van gegeven.

XLvi. f^5j Millepore ^ dzB gefteeld is en gegaffeld *

lin'Jfa!'^ met ronde Takken; de Poren menigvuldige
Geftreeptfi Op ryën geplaatst.

. Uit deeze Kenmerken blykt de rèdèn vari

den bynaam : dewyl het Koraal zig dus als

geftreept vertoont* De Graaf M a r s i g l i

heeft het voorgefteld onder den naam van Ma-
drepore met platagtige Takken , van Kleur

Menie - Rood, Ook merkt hy aan , dat dié

Kleur door de Lugt niet verandert ; daar het

anders geelagtig voorkomt , zo de Heer

P A L L A s aanmerkt , die het de Üertshoórnigé

Millepore tytelt ^ zeggende dat de hoogte zel-

den meer is dan drie Duimen. Zyn Ed. hadt

dezelve op oude Zee -Heesters waargeno*

men.

Miniacea, Die Heer Itelt 5 ónder den naam van Menie-
*'i^ic- fQQde Millepore^ een Zee-Gewasje voor, dac

maar eenige Lynen hoog wordt 5 en niet dan

klei-

f46) Millepom Caulescens dichotomji tcrss , Poris miilti*

pllcatis feiJatis. -Svi^ Nau XIU MA as. Mar, T* 32, f» 152?
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kleine Takjes maakt. Het vertöotit zig öp dö VI.

Kraalfteenen 5 zo die uit de Westindien ko-j^^^^^^

men ^ als uic de Middellandfche - Zee , en is Hoofd.*

fomtyds maar een rood Wrattig Korstje, datsTUK*^

van ToüRNEFORT voor het eerde beginzel

Van het Bloedkoraal gehouden werdt, zo de

Heer P allas zegt. Zulke kleine Koraal-

boompjes komen my op het gezegde Kadix-

Koraal * voor, de Kleur hebbende Van Bloed-, * zie

«oraal.

(47) Millepore , die Vliezig getakt is met aU xlvil

lerley hogten y aan beide zyden Gaatjes Fasdlut*

hebbende. ^if^«'

De platte fmalle Takken ^ die dit Koraal

famenilellen , doen 'er den naam van Lintkoraal

aan geeven. Zodanige Bollen heb ik:, van meer

dan een Vuist groot , die uit Lintswyze Tak-

ken 5 van een Stroobreed min of meer , zeer

jugtig famengegroeid zyn , hier en daar groo*

ter of kleiner Wormbuisjes influitende en om-

vattende. Wil men nu hier toe ook die breed-

bladerige Soorten betrekken , wier Samen-

weefzel op dergelyke manier beftaat uit Lap-

pen van één of twee Duimen breed. Klom-

pen

f47^ MilUpora membranacea ramofa flexuofa , utrinque

porofa* Syst» Nau XIL MARS. Mar, Tab. 33. f. lÖo. N,

Ij a, 3. E§chara foliacea millepora , estremitatibiis hinc inde

'liiegulariter coalescend!)us. Ell, CoralL p. 71. N» 3. T« 3o»

A j a , b, Eschara Fasclalis* ? A I, L Lj^?, Zoóph, 9» L* d?r Plant»

bL 52»

1. DlSL. XVÏL STUK,
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VI. pen maakende van ongelyk meer grootte: hö6

fY^vm ^^^^ ^^*y • ^^^^ fommige Linten zyn ook zeer
JuA V J^il,

Hoofd- breed.

STUK. Deeze verfcheidenheid van het Lintkoraal

beftaat, zo de Heer Pa ll as aanmerkt, uit

breede Steenagtige Vliezen , welke op ver*

feheide manieren door elkander gedraaid ^ ge-

kruld en als tot een Kluwen famengewonden

zyn, op zeer veele plaatfen aan elkander ge-

groeid. „ Zy heeft altoos (zegt zyn Ed.) de

3, laagen der Celletjes dikker, en vertoont de^

,j zelven , door de aanvoeging der Plooijea

3, van het Koraal op malkander , doorgaans

5, viervoudig ; maar de zelfftandigheid is ge-

,5 woonlyk zo hard niet. Dus wordt het voor-

35 naamelyk aangebragt uit de Jndifche Oce-

3, aan ; doch komt dunner voor in de Engel-

„ fche Zeewateren, hoedanig één de Afbeet

5j ding van Ellis vooröelt."

Ceyhniea, Mcu moct in agt neemen , dat Pallas
ceyionfch deeze Zee - Gewasfen in den Rang der Efcha-

xaai. rcB of Korstgewasfen plaatst , en dus laat zyn

Ed. daar op volgen eene Efchara Ceylanica, dat

is Ceylonfche. Hier van hadt hy maar één

Exemplaar , en wel in het Kabinet van zyne

Doorl. Hoogheid , den Prins Erfftadhouder

der Vereenigde Nederlanden , gezien, het wel-

ke een Bol maakte , die om een Koraalmos

was gegroeid Deeze Bol beftondt uit dunne

%vitte Steenagtige Vliezen, op veiTcheide wy-

tm gedraaid en famengegroeid zynde, Aan

Cey^
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Ceylcfnrche Zeeheestehjes heb ik dergelyke ^^^^*

Korstgewasjes , döch die uic dikker Blaadjes lxvili.

beftaab , aan fommigen wit , aan anderen bruin- Hoofd-

geel zynde. Ik hdb een aartig Kluwentje,^^"^*

ook van *t Eiland Ceylon af komltig, dat uic

den graauwen geelagdg is , en zeer ligt, gc-

lyk alle deeze Korstgewasfen zyn. Ik heb

'er één van dien aart, dat uit Lirit- en Kant-

koraala door malkander gegroeid, beftaati

C48) Millepore, die Vliezig is^ met /amen- xtviiu

gegroeide fmalle Takjes ^ die neergedrukt retVJiltl

zyn , aan de eene zydé ruuw door uit"
Netkoiaai»

puilende Poren^

Dit Zee -Gewas wordt Netkoraal genoemd ^

om dat de Takjes Netswyze famengegroeid

,

en als door elkander gevlogten zyn. In 'c

midden heeft het een rond Gat , dikwils zo

groot dat men *er den Vinger door kan flee-

ken, rondom hetwelke dat Netswyze Geweef-

zel gedraaid is , even als ware het om den

een of anderen Tak gegroeid. De Takjes zyn

niet veel dikker dan een groote Speld, en de

Ope-

f48) Millepota fnembranacéa , Ramis anaftomozamibiis

depresfis linearibus , hinc Poris piominentibus asperis» Syit^

Nat. XIT* Frondipora. Porus frondofus» ImpeJi» Nat» 821.

Frondipon. Bauh. Hist, ÏIL p, 809* MARsigl. Mar»

T. 34. f. 165 , 16^. Millepora fioïidJpora» PALJL* Zsoph»

147. Lyft der Plmtd, bladz, 301.

N
% Deel» XVU» Stuk.
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Vï. Openingen of Maazen van het Netwerk niéé

fYimT* ^^^^ "vvyder dan de dikte is van een gewoone

Hoofd-* Pennefchaft. Aan de onderzyde zyn de Tak-

sTuK. jes glad en effen , doch aan de bovenzyde

ruuw.

ManchGü -^^^ bevind ik de gefleldheid van zekere

van Nep- Kransjes , die men , mooglyk wel zo eigen

PI? cxxx* als de volgende Soort , Manchetten van Nep-
^'^' 2* f^fii^^ noemt , vallende byna een Handbreed

groot. In hoe verre daar mede de aangehaalde

Afbeeldingen van Ma r si g l i overeenkom-

ftig zyn , kan ik ni^t oordeelen , dewyl de

befchryyiog van de groote Takkige Madre-

pore, op bladz. 141 van zyn Werk, alwaar

die Figuuren aangehaald zyn , niet firookt

met deeze kleine Millepore* De Heer P a l-

LAs niettemin zegt, dat de Graaf deeze la at-

He overvloedig omtrent het Eiland Riou, aan

de Kust van Provence, in een Diepte van om-
trent twintig Vademen , waargenomen heeft,

vast zittende op verfcheiderley harde Lighaa-

men , en Klompen maakende , zelden grooter

dan een Vuist. Verfch zynde, voegt hy 'er

by , heeft zy de Fnden Vleefchkleurig. Zo-
danig beftaat het met die fraaije Kransjes , waar

van 'er een in Fig. 3, op onze CXXX^te piaat

,

is afgebeeld.

Tralie. De Heer P all as fpreekt verder van eene

^r^! 4»
Soort van Milleporen , die hy Clathrata, dat is

Getraliede of Tralie - Koraal noemt , en ge-

tuigt, dat daar veele Stukjes van waren in het

Ka-
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kabinet van den Heer Pi et er Kramer; VÏ.

Koopman alhier» Ik heb dien Heer om één LXVm.
daar van verzogt en hetzelve in Fig, 4. doen Hoofö-

afbeelden. Het is een van de kleinften , doch ^'^^^^

waairiii de ftrudtuur van dit Zee -Gewas zig

xeer duidelyk openbaart» Offchoon de Heer

P A L L /i s het zo naby agt te kometi aan de

Mosagtige Millepore, dat 2ryn Ed het als een

middelflag tüsfchen dezelve en het Kant- Ko-

raal aanmerkt, fchynt het my doch zeer wei-

nig té verfchillen van het Net-Koraal; doch

het groeit öp een Voetje en maakt geqn ron-

de draay , maar fpreidt zig naar alle kanten

uit. Het komt uit Oostindie.

iTot de FrondiporcB of Loofdraagende Zee- Fromü'.

Gewasfen , welke in deeze Soort begreepen ^^ifooP-

zyn , behoort buiten twyfel dié Steenagtige ^®'^^^^*

Efchara f als een Kluwen groeijende, welke

de Heer Doktor Bas ter op 't Eiland

Schouwen , op menigvuldige plaatfen ^ doch

altoos in Slooten van brak of zout Water,

fomtyds tot groote Klompeiï üitgegtoeid,

heeft waargenomen C*)- Dikwils vindt men
dezelve aan Riet en andere dergelyke Gewas-

fen i als een ronde Kluwen ; fomtyds ook aan

Muurén van Sluizen of Planken van Schoei-

jingen, met de ééne zyde, welke plat is^

vasti

(*) zie iyn Ed» Natuurkundige Uitfpannïngm ! iSèét

bladz. pö» Ibidemque. Tab» VII, f. 4 , S»

N2
T. DESLi XVII. Sius.
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VI. vast, terwyl de andere, die vry in 't Water

LXVnP^^ altoos eene rondagtige figuur heeft* Verfch

Hoofd.' uit het Water gehaald zyn deeze, gelyk alle

STUK. andere Efchara's , zegt onze Vrind, met Pa-

lypen bezet. Zyn Ed. heeft my een derge-

lyke Kluwen of Bal , van byna een Vuist

groot, prefent gezonden.

De Heer Pallas, van deeze Millepore

onder den naam van Efchara crujiulenta^ die

echter zeer weinig daarop gepast fchynt te

zyn, fpreekende, betrekt daar toe Fig. 2. op

de Honderdile Plaat van het derde Deel van

Seba ; doch het moet Bg. 12 zyn, welker

benaaming is. Dun en naar gefchroeid Lecler ge-,

lykend Koraalhoompje (*). Dit fchynt: my

ook daar van te verfchillen, en nog minder

den naam van Korstagtig Hoornwier te mogen

draagen. Voorts betrekt zyn Ed. daar ook toe,

de Korstagtige Samengroeijingen in 't Meir

van Rockanje agter de Stad den Briel, op 't Ei-

land Voorn , welken de Heer B e r ic h e y verzeg

kert hemelsbreedte daarvan te verfchillen (t>

Dan brengt zyn Ed. hier een Klomp t'huis,

van de Oevers van Barbarye, v^elke zig be-

vindt in 'c Kabinet van den Heer Grono-
vius

(*) Efchaca cmftaceo-fubfrondescens, &c. ^oöph. O» Co,

rallodendron pertenue & torrefa^co Codo fimlle S e u. Tks.

III. Tab« C. N. 2. Efchara lapidescens. I^AST. Opusc, I.

U 2. p. 83* Tab, 7» f« 4> 5.

(tj N^cuurh Hisu van Holland, lU D* z. S% bl. 954-
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viüs te Leiden, zynde alleenlyk Steenagd- VL
ger en wat dikker van Blaadjes, rindelyk ^^ ixviu
weert zyn El ook, dat zekere E/chara ^reo- Hoofd-*

lata uit de Middellandfche Zee, daar hy de stuk.

Millepora lineata van Li. nn^us toe betrekt,

naauwlyks onderfcheiden is van deeze,

(49) Millepore 5 die Vliezig en Netsuyze^ xlix»

genaveld^ Tolrondagtig gegolfd is^ aajicJifSo/J!

de eene 2,yde ruig en met Foren^ P,?^^^®*

Dit Zee -Gewas is algemeen bekend onder ^'^* ^*

den naam van Retepora Imperati , dus van
dien Autheur genaamd, om dat de Poren ook
Netswyze gefchikt zyn ; doch het verfchilt

vcyn 'c voorgaande , doordien het niet faraenge-

üeld is uit Takjes , maar als uit Vliezen , die

dus Netswyze zeer fyn doorgaat zyn, even

of zy met een Speld geprikt waren, Deeze
Gaatjes ftaan in 't verband ^ zeer digt aan

nmlr

(49) Millepora Membrnnacea reticulata , Ümbillcata , tur-

hinato-undiilata , hinc porofa pubescens» Syjl, Nat* XII»

Retepora, IiMPEr. N&t, 82 r« Efchara. Rond. ^q* ir. p*

133. RAUH. Hht* III, p» C09. BONANN, Kirch^ T. 286.

f. 10. Madrepora fornaa Rofaj* Mars. Mau T. 33* f- 15?.

N. 1 , 2. G I N A N N« Adr* (). T» 4. f. 9« Reticulum mari«

nHtn. RuMPH. Ambt V. p, 247» T. 87. i» 5* Seb. IC/ib^

III, T. loo, f. II 8c T, loi. f. 5, 6. E LLI S CoraJl, jz,

T. 2S* f. D, d. Manchette de Neptune, DAUbent.
l^sc, T. 23- Millepora Retepora, P ALL* ^oöpè, i^n* Kant»

Koraal, Lyst der Plantd^ bl, 303.

N 3
I DSEL. XVII. SIÜK,
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VL malkander 3 en beflaan de geheele Oppervlak-

LXS^Ül ^^ ' ^^^ ^^^^ onderen glad is , en door een

ilooFD-* Vergrootglas zig van boven mee Poren bezet

STUK. en ruij^ vertoont. Wat de manier van Groei-

jing aanbelangt ^diefchynt inbaar begin Trech-

terswyze te zyn ; hebbende hetzelve een kort

Steeltje, waar mede het op Klippen, Steenen

en zelfs op Zee -Planten groeit, en van het

welke het zig uitbreidt 5 wordende allengs ge-

vuld met dergelyke Blaadjes , zo dat het zig

dik wils als een Roos vertoont* Somtyds fqhynt

het ook door eene krinkeling van dergelyke

Blaadjes tot eene Bol- of Rolagtige gcftalte

famengegroeid te zyn.

In de Middeliandfche Zee voudt de Heer

Pllis dit Zee - Gewasje op de gezegde

Trechterswyze manier gegroeid aan Schulpen

en Klippen , dikwils in de gedaante v^n een

Kelk of Bierglaasje 5 maar met den Rand on-

regelmaatig uitgebreid. Hy bevondt dat, aan

de boven of onderzyde, tusfchen de Gaatjes

van het Netwerk, de Oppervlakte doorboord

was met een menigte van kleine Openingen

,

ingang geevende cot de Celletjes , waar in de

Diertjes van hetzelve huisvesten. Dergelyk

fen zeer klein Zee Gewasje, van de Kust van

Noorwegen, heeft de Heer Pontoppidans
afgebeeld.

Het Oostindifche Kant - Koraal , dat R u m-
F H I u s vertoont , heeft eene zeer onregelmaa?

tige Geftalte, en niettemin noemt hy het „ een

5^ der
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j, der aartigfte Schepzelen van de Zee, niet VI,

3, grooter dan Roozen ofdergelyke Bloemen , ixyjii
3, ter dikte van gemeen Doek en vol Gaat Hoofd-*

^, jes als een klein Netje , met veele Plooijen ^'^"^^•

3, door malkander loopende , gelyk een Bloem

55 of gevouwen Doekje , Steenagtig van zelf-

„ Handigheid , doch zeer broofch , van onde-

„ ren een Worteltje of Voetje formeerende ,

5, waar mede het vast zit op andere Steenen".

Hy tytelt hetzelve Zes - Netje , in *t Latya

Reticulum marinum of Saxeum , in *t Maleitfch

Carangrede, Het laat zig niet wit bleeken,

maar blyft geelagtig (^zegt hy) , en groeit by

den witten Kraalfteen ^ moetende daar van

behendig, met een Byltje, worden afgefchei^

den, Men vindt het niet veel , en het blyft

zelden onbefchadigd ; want het is uitermaate

broofch en teer.

De Graaf Marsigli heeft het Kantko*

raal, dat in de Middellandfche Zee valt, om*

ftreeks .het Eiland Riou , uit de diepte van

twintig of dertig Vademen , onder het Net en

Lintkoraal en andere Korstgewasfen , opge-

haald. De grootfle Klompjes of Bolletjes van

hetzelve waren drie Duimen hoog , en het

verfche Koraal was Vleefchkleur geelagtig,

zo de Heer P all as aantekent.

Van dit Kant - Koraal vindt men in de mees-

te Kabinetten thans eenige Stukjes, die meer

of min grnot en fraay zyn, doch zelden groo-

ter dan het myne , 't welk ik, om dat *er

N 4 wei-
I. DEEL. XVII. STUKi



'2Ö0 Beschryving van
^^» weinig goede Afbeeldingen van zyn , alhier

LXvaiL ^" ^^S' ^^ ^P ^^^^^ CXXX, heb vertoond. De
HoDFo- fraaiheid van Geftalte zou 'er, te regt, deq
EïuK, njiam van Zee - Roos aan kunnen doen geeven.

Het ziet eenigermaate bleek Vleefchkleurig

uit den geelen wit,

L. (^50) Millepore , met zeer Takkige^ door In^

Reüulum^ mondingen famengegroeide Draaden
,

ge-

^^^^;- tralied.
Koraal.

Op de Schaalen van Schulpen , in de Mid-
delbndfche Zee . koTit dit Zee- Gewasje voor.

Het bettaat uit Kalkagtige Draaden, van dikte

als een Hoofdhaairtje , die overal gelyk een

Spinnevveb door elkander geweven zyn , en

dus een zeer fraay Traliewerk formeeren, zege

L .M N jE u s , doch hy hadt *er geen Gaatjes in

gezien. Wegens de fynheid kunnen wy hec

Loh'Korml noemen.

LT» (51) Millepore, die gejleeld is, met hoekige

fpongi7et gefchubde Takken , welke famengegroHd
Spons- ^^^ ,^Qi Inmondingen»

Die

(50) Attllepora Füls ramofisfimis anastomozantihus cancel-

latls, Sysu Nat, XII.

(51 V Millepora caulescens ereda Ramis angulatis irnbrics-ï

tis anastomozantibus* Sst^ Nat, XII. Corallium reticuhtun^

4/»f. Tesftn, ii8, T» !! C »•
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Dit Spons ' Koraal y dat zig in *t Kabinet van yj^

den Sweedfchen Ryksraad 5 den Heer Graaf Afdeel,

van Tessin 5 bevondt., wordt aldaar dus be- ^XVIII,

, T c J-t -1 HOOFD-
fchreeven. ,, t is een Steen dikwils van een g^uK,

, Voet lang , met Takken die naauwlyks een

, Vinger dik zyn, gegaffeld of famengefteld,

, hoekig .; wit van Kleur , die Dakpanswyze

,
geatkt zyn met digt aangegroeide, overend

, (taande ^ Lancetswys' ovaale , gekielde

, Schubben. De Takken zyn aan de Toppen,

, op de wys der Sponfen , doorgaans Nets-

5 wy^e vereenigd- Dezelven gebroken zynde

, Verroonen zig overlangfe Poren , die onge-

, lyk zyn . even als m de Plantgewasfen , op

, welker manier het fchync te groeijen. Dit

5 Gewas kan by de Madreporen niet gevoegd

, worden 5 om dat het geen Sierrerjes, noch

, by de Milleporen, om dat het geen Gaatjes

y heeft, vertoonende zig veeleer als een Stee^

,. nen Spons".

Thans getuigt 'er onze Ridder van , dat hy

'er geene Poren in gezien heeft , en|becrekt het

niettemin tot de Milleporen ; als hebbende geen

bekwaamer plaats daar voor kunnen vinden,

en onderitellende , dat in fommigen van dee-

ze Zee-Gewasfen wel Gaatjes of Openingen

kunnen zyn, te klein voor ons Gezigt. Uit

de Afbeelding blykt , dat het in gedaante

grootelyks verfchilt van den Spons Steen,

die in 't Geflagt der Celleporen volgt.

N 5 G2) Mii- -

I. Deel, XVII. Stuü*
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VU (52) Millepore, die eenigermaaie Vliezig u,

^ x'viir
^^^^ KloQtrond ; bynci horizontaal y zeU

Hoofd- den poreus,

STUK.

iiï- LiNN^i:iis betrekt hier toe de Steenagti-

cll?Jrl^ ge Mos van Imp ER ATI, en dat Zee -Gewas,

.

^eder- ^^^ ^^ Afrikaanfchc Kqst , het welke by S h aw
onder den naam van Witte Krytagtige La?

melleuze Alcyonie voorkomt. Het maakt ,

zegt hy , als Dekken van Concameraciën op

verfcheide Koraalen , en heeft Poren aan de

onderfte zyde verfpreid, maar zeldzaam. De

Heer P all as hadt aangemerkt, dat de Fucii^

verficolor of bonte Zee-Gewasjes, die men in

zulk een menigte van de Kaap der Goede Hope

krygt 5 zeer dikwils met Tarteragtige Korst-

ies , van eene witte , rood- of groenagcige

Kleur 5 bedekt zyn , welke uit rondagtige Plaat-

jes beftaan, die hier en daar kleine Tepeltjes

hebben, waar van de meesten met een klein

Mondje zyn voorzien. Deeze oordeelt hy

tot de Millepore , van hem Agariciformis

genaamd, te behooren. De naam van Leder^

Koraal fchynt ook niet ?;eer gepast te zyn op

dit Kalkagtig Gewas.

C53)Mil-

(sa) Miltepora fubmemhranacei fami - orbicularis fubhori*

zontalis, rarius porofa. Syjl:, Kat, XIL Muscus Lnpidofus»

IMPER» ^^f* S4°» BONANN» Kirch, 285» f« I6* Alcyo-

nium candidum Cretaceum lamellatum. S H A w. Jifrk, T* .

f, I. Millepora Agariciformis. Pall» Zföph^ löz. Zee-

Zwam, Lyit der PUntd^ bladz» 327#
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(53) MiJlepore , die Korstagtig is en van ^I»

vederley Gejlalte , digt van zelffianiig- LXVnr
heid , zonder Poren. Hoofd*"

STUK*

Debynaam duidt aan, dat dit Zee • Gewas f-iiï»

van veelerley Geflalte -voorkomt ^ doch hQtpoiyttor

f

is altyd van een zo Kalkagtige zelfitandig-
^^^^^^ , j.^^

heid, dat men hetzelve, met den Heer^^aai-

P ALT. AS 5 te regt Kalkagtige Millepore of Fig,'6^\

lievev fKalk' Koraal i kan noemen. ïjet is,

naamelyk , zo Koraalagcig , dat men het

,

volgens zyn Ed. , in de Winkels te Londen

voor Wit Koraal houdt. In de Haven van

Falmouth wordt het zo menigvuldig aan

Strand gefmeeten en opgehaald , dat de Land»

lieden daar van gebruik maaken om hunne

Akkers te mesten. Aan de Kust van Noor-

wegen , d^ar men het ter grootte van Ocker-

nooten vindt , wordt van hetzelve Kalle

gebrand, zo Linn^us verhaalt»

Het groeit fomtyds by rondagtige Klompen,

en formeert dan^die Koraalballen , in 't Werk
yan S E B A afgebeeld en dus genaamd , v/elke

idt fyne Takjes , aan 't End doorgaans

verdikkende , beftaan , en dikwils om Hooyent-

jes

(53) Mlllepora crustac^a po^ymorpha folida , Porls nullis»

Syji, NaU XII. Bol^ïANN, Kirch, 289 f. I5» Alcyonium^

alhum«BESL. Mus» T. 23. MaRS. Mar, T. III. f. ii ^

13 , 14.» Corallium album pumilum. S L o AN. Jam. I. T,

1«. f. 2. El LIS Corall. 76. T, 27. f. C S E B. Kah^ III^

T. 108. f. 8. &. T. 116 f. 6, 7, Millepora Calcaiea» P A L£
2oüph. 165. Lyit der Plantd, hU S29»

1. DERU xvii. STua.
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VI. jes groeijen: wanc dit Koraal overtrekt veey

^'wm ^^^^^y Lighaamen in de Zee mee zyne Kor-

jiooFD-
* ften en" verheft zig dan of tot üompe Tepels

êïuiu of tot ronde Stammetjes
; ja dikwils maakt

het Boompjes van een Handbreed hoog, hoe-

danigen uit de Westindiën worden aangebragt

,

die niet onaartig zyn. Een Tak van zulk

een Boompje is^ uit myne Verzameling , in

Fig, 6 afgebeeld. Op andere plaatfen, inzon-

derheid faan de Kusten van Engeland en Ier-

land, fchynt het geheel los en vry, zonder

teken van eenige aanhechting , voor te ko^

men. De Heer E l l i s fchryft 'er Poren of

kleine Gaatjes aan toe, die echter door ande-

ren niet daar in gevonden zyn. Mooglyk

zullen zy door de uitdrooging geflooten raa-

ken 5 of dat 'er ^ om dezelven te zien , een

zeer fterke Vergrooting noodig zy. Ik heb

Klompen van dit Koraal , zeer naar de Af^

beelding van M a r s i g l i , Fig. 1 2 , gelyken»

de, op welken een Krytagtige Stoffe zig ver-

toont, welke de Heer P all as vermoedt van

eenig Dierlyk bekleedzel afkomftig te zyn- Dit

is ten minfte waarfchynlykerjdan dat een Lig-^

haam , 't welk zig in zo veel verfchillende Ge-

ftalten openbaart, een enkel Plantaartigen oir-

fprong hebben , of dat het een louter Tufag-

tig famcngroeizei zyn zoude» Ten minde is dit

Zee -Gewas hier, van onzen Ridder, niet on-

eigen op het End geplaatst van 't Geflagt der

Milleporen.

LXIX. HOOFD-
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Afdeel.

LXIX. HOOFDSTUK. .j}^^*
Hoofd*
STUK*

Sefchryving van 't Geflagt der Cel l e po-

re n, dat het Puimfteen - Koraal , den Spons-

Stecn en meer dergelyke Zelfjlandigheden^ be*

grypt,

IN de Twaalfde üitgaave van het Samen- Na:ira,

Itel der Natuur , heeft Linn^eus den

Kang der Steenagtige Zee-Gewasfen befloo-

ten met een nieuw Geflagt, onder den naam

van Cellepra ^ waar voor ik wederom den naam
gebruik van Cellepore* Dezelve zal

Zee - Gewasfen betekenen , die Poreus zyn,

en Celletjes in plaats van Gaatjes hebben,

^

doch ook zonder Sterrenrverfchillende hier

door van de beide voorgaande Gedagten, van

welken zyn. Edi deeze thans uirgemonfterd

heeft.

De Kenmerken beflaan daar in, dat dit Kenmcr-

Koraal met Kruikagtige Gaatjes bezet is, die^^"*'

eenigermaate Vliezig zyn. Het Dier is

,

gelyk in de Milleporen , een Polypus,

Zes Soorten zyn tot dit Geflagt betrokken , sooitcn»

en daar onder komen 'er van zeer verfchillen-

de Geflalte voor, welke men weleer tot de

Korstgewasfen (Efcliarcg) of Milleporen r/hiiis

gebragt heeft.

(54) Cel^
ï. Deel* XVih Stuk» .
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^l* C54) Cellepore, die Gaffelagtig gebnndeld is

;

Lxlxl'
wef Jlompe Spilronde Takken , welke uit

Hoofd- zeer ^fgt geplaatjle CyUndrifche Buisjes

«TUK. hejiaan.

LTV.

rJmXfn! Ih dc Zcc vaii Noorwegen komt, volgens
jakkige jgQ gggj. GüNNERUs, BisfchoD te DroDt-

heim, deeze Soort voor. Het is een by uit*

Itek broofch Koraal , als uit Zand beftaande,

met zeer menigvuldige Takjes, die, wanneef

men ze door *t Mikroskoop befchouwt , blyk-

baarlyk uit Cylindrifche Poren famengefteld

zyn.

i-'^* (5 5) Celiepore , die mi enkelde Plaatjes

s^'ln^us^, ^eficiat , welke Golfswyze gekrinkeld en
Sponsüeci * famengehoopt zyn , met de Celletjes op

tyën en gerande Mondjes,

Deeze, van Imperati Slangswyze Porus

genaamd en onder dien naam door Güal-
T H I E R I afgebeeld zynde ^ voert in het Ka-

bu

(54) Celkpora dichötomo •> E^sdcuIata ^ RaiiiuIIs teretibus

6l)tuiïs, Tubis confertisfirais Cylindricis» SyJ},Nat, XII. Gen»

S39^Sp. 1/

(55) Cdle'pora Xamellis iïmpliclbus unduLjto» turbinatis

cumulatis, Cellults feriatis Osculo marginato. S-jit^ Nat,XlU
Efchara Sporgites» PALL. ^oöph, 11. Adarce. MtRC,
JÜetalL i\2* Porus Anguinus. IMP ER. Nat, é'^z* Lapis

Spongix, Resu Mus^ T« a5» Poms Anguinas» GUALTH«
Tist^ T. 70, 71.
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binet van Bes l er den naam van Spons* VI.

Eteen , en het zoude , volgens den Heer ^x^x"
Paljlas, de Lapis Spongm der Apotheeken Hoofd-

zyn , daar men gemeenlyk Steentjes voor stuk*

neemt 5 die in de Sponfen gevonden worden.

Lemery zelf zegt , dat men de Lapis

SpongicB der Apotheeken vindt in groote Spon-

fen ; doch die zyn van verfchillende zelfftan-

digheid. Voornaame Autheuren getuigen ,

dat door den Sponsfteen niet deeze Steentjes,

maar een Steenagtig Zee -Gewas verftaan

worde , 't welk de gedaante van een Spons

heeft , en by de Ouden Adarce^ Spongites of

ook Calamachus^ dat is Rietfchuim, genoemd

wordt, dewyl het dikwils om de Steelen van

Riet groeit ^ zo wel als om die van takkige

Zee - Gewasfen of om andere Lighaamen
,

voortkomende uit Schuim der Zee.

De Heer P all as befchryft den Spons-

Steeii aldus. „ 't Zyn Steenagtige Vliezen ^

„ doorgaans uitgebreid , eenigermaate Tol-

j, agtig en Golfswyze gekruld, 't gene haar

^, voorkomt met een Korst bekleedende,

„ waar op ^ als een gemeenen Grondfteun ,

^, die uit verfcheide laagen van Celletjes

„ beftaat ^ veele dergelyke Vliezen famenge-

,5 hoopt zyn , beftaande uit een enkele laag

3, van Celletjes, wier Ruggelingfe Oppervlak-

55 te geftreept en zeer glanzig is. De Cel-
_

55 letjes zyn , op lange ryën , doorgaans

55 beurt*

L DEEL. XVIL Stuk,



2ö8 Béscöryvinc van
^I«

3, beurtlings doch zeer ongeregeld geplaatst^

LXIX!* " ^y ^y" ^^' ^^" ovaalen vierkantig , vef-

HooFD- 5 5 hevenrondagtig , van buiten Zeefswyze
STUK.

^^ gegaat .. en mee een gerand Mondje ^ dat

3, gemeenlek n.nar de eene zyde hele, voor-

3, zien. De zelfftandigheid is zeer broofch,

„ teder , graauwagtig wie , met de andere

3, Oppervlakte gemeenlyk Saffraankleurig. Dik-

^, wils neemt men op deeze E/c/^(2rflHelmswy-

J, ze belletjes waar , over de Mondjes van

3, de Celletjes geplaatst en wit, welken bui-

5, ten twyfel voor Eijerltokken te houden

5, zyn".

üic de Middellandfche Zee komt dit Korst-

gewas , zo zyn Ed. aanmerkt , dikwils by

Klompen , die uit Takkige Buizen famenge-

fteld zyn , van welken aart dat gene moefc

zyn geweest , hetwelke GuALtEiiERi in

Afbeelding vertoont, üiè de Westindiën kc2

men, behalve verfcheiderley Korden van dit

Gewas ^ ook wel Klonten , dikwils grooter

dan een Vuist , die naar Zwammen of Padde-

itoelen gelyken , zynde uit ontelbaare Vlie-

zen en Cellejes famengèhoopt. Dergelyke

Klompen heeft zyn Ed. onder de Verfteende

Koraalen dikwils waargenomen , die men , zege

hy, Fungieten noemt, wegens haare Geftal-

te, zynde met de gevulde Celletjes te famen

in een zwaarwigtigen Steen overgegaan^

Gebruik» In de Geneeskunde wordt de Spons -Steen

aan-



aangemerkt dienftig te zyn tegen den Nier- V7.
_^

ileen en 't Graveel : ook tegen Knoestgezwel-
^xixt*

len en verharde Klieren. Men laat hem inwen- Hoofd-

dig gebruiken. Hy worde met Wyn , 't zy in ^^uk;

zyn Natuurlyke ftaat ^ of tot Kailk gebrand

zynde^ ingenomen.

(56) Cellepore jfiet een gegaffeld Koraal^ Lvr,

dat eenigermaite famengedrukt is ^ ovtr- puS^/d,

endjiaande, rmw. Puimfteen^
** '

Koraal.

Pl.CXXX»

Zeker Zee - Gewas , dat de HeerP a L l a ö on- ^'^* ^*

derden naam van Puimjteenagtige Millepore voor-

gefield heeft, is hier met den zelfden bynaarn

betrokken tot de Celleporen. Ik zal de door
den Heer Boddaert verdüitfchte benaa^

ming van Puimfteen « Koraal , dewyl die niet

oneigen is, behouden» Het is , naamelyk,
eene vooze Steenagtige Stoffe , welke beftaac

uit famengeboopte Klootrondagtige Celletjes,

iiitvvaards met een Mondje gaapende , en
,

wanneer zy niet afgewreeven zyn, met een
aanzienlyk Steenen Puntje onder ieder CeU
ietje gewapend. Dit moet, noodwendig, hec
Koraal zeer ruuw maaken. De Oppervlaktes

is

(S6) Cellepora CoralHo dkhotomo' fubcompresfö erê^iusculo
fcabro« i>jf. Nat, Xih M AR s i G L» Mar, T, sr. f. 149^,
ÈLLIS Corall, 75» N. 7» T. ^7. %, f, F, & t/so. /.
a, D. Millepora rumicofa* Pall, ^oöph, 157, ?«imftegn^
KoraaU Ljjj der Plamd, bladz. U7^

r O
h DsEï.. xvn, ST¥JS,



ftïo Beschryving van'

VL is graauwaglig wie , de zelfitandigheid zeer

^/xix" ^^oofch. Veeltyds maakc dit Koraal Knob-

Hoofd-' belige Klompen of Korften aan verfcheiderley

STUK. Lighaamen gehegc ; doch fomtyds vormt het

op zig zelve een Takkig Koraal ^ dat vry groot

wordt en dun uitloopt aan de Punten ^ gelyk

in de Afbeelding van Mars.igli; maar ook

fomtyds de Enden ftomp en verbreed heeft,

geiyk in een Zee-Gewasje van dit Koraal

uit myne Verzameling , in Fig. 7^ op Plaat

CXXX 5 afgebeeld , blykbaar is. Aan het

* zie gedagte Kadix- Koraal * zitten veel Klomp-
biadz» 165. jes en Korstjes aangegroeid van deeze Celle-

pore.

Uit de Middellandfche Zee komen , zegt de

Heer P allas, groote Klompen van dit Zee-

Gewas , dat aan de Kusten van Engeland en

Schotland , aan de Noordzee , niet ongewoon is

,

doch gemeealyk aldaar Korstagtig voorkomt,

gelyk uit de Afbeeldingen vanden Heer El-

lis blykt. De Heer Gunnerus, Bisfchop

van Drontheim, heeft het uit de Zee, aan de

Kust van Noorwegen, bekomen. Het fchynt

ook in de Jndifche Oceaan te v^len. Men
7/indt *er dikwils brokjes van aan de Kaapfche

2ee- Planten, zo de fleer Pallas aanmerkt,

die 'er byvoegt, dat Plancus allerbest ge-

handeld heeft van deeze Soort, alleenlyk daar

in mistestende, dat hy dezelve voor de Bloem-

* zie kool van Gualthieri, * welke zyne
biadz. 125.

j][ei-tshoornagtige Madrepore (Madrepora Da-

mi'



i)E Celleporen. aiï

micornis) zou zyn, gehouden hadt* De gene VI.

echter , welke door zyn Ed. op die Soort is
^lxIx"

aangehaald, verfchik grootelyks van de gene, Hoofd-
welke GüALTï-iiERi Bloemkool QBrasfica^'^^^»

florida) noemt. Mooglyk zou het Ruuwe
witagdge Basterd - Koraal van Tri on f et-
TI hier toe behooren kunnen; doch *c zelve

is, volgens de door hem aangehaalde bladzy
de van Marsigli , op een geheel andere

Plaat afgebeeld (*).

Indien dit Zee - Gewasje tevens de Millepom

Arenofa Anglica is van Ray , dan zal hier ook

dat te betrekken zyn , waar van de Heer ] u s-

vSiEu, in de V^erhandelingen van de Koning-

lyke Aicademie der Weetenfchappen van Parys

fpreekt (f) , en hetzelve aldus befchryft. •

5, Het is een Steenagtig Samengroeizel , min-

5, der hard dan 't gene men Madrepore noemt ,

3, en broofch wegens de dunte der Buisjes^ uit

5, welken het famengefteld is. Het hecht zig^

5, gelyk de voorgaande Zee - Produkten , waar

3, van ik gefproken heb, aan alle Soorten van

3, Lighaamen : zynde nu eens als een dua

3, Plaatje uitgebreid, dan half Klootrond een

„ Duim hoog , dan als by kleine Klompjes

„ Ringswyze gegroeid om de Stammen of

5, Takken van Zee ^^ Gewasfen, üit de Zee

55 ko-

(*) Te weeten, PI. XXXV. N. i70, 171, 172.

(t) Mem, de l'^cad. RQyak des SckWiK dc 1742» ? 4«>l«

Oftavo. pag. 299, Quarto»

O 2
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öïi BÈSÖHRYVIltd VAN

^^-\ „ komende is het doorgaans roodagtig van

LXIJC. ^^ buiten en van binnen wit of Vleefchkleii-

'HooFD- 5, rig. De menigte van Pypjes, daar het uit

Z^'^'*'^' ,, beftaat, maakt de Oppervlakte ruuw , en

5, deeze Pypjes bevatten ieder een klein

„ Wormpje of Polypus»

De Poiy. Om een naauwkeurig Berigt daar van te

9» geeven , zo zal ik hier melden , wat ik

55 dienaangaande gezien heb. De Millepore,

5, in Zeewater gedaan zynde op den bodem

55 van een Bokaal, fcheen geheel bedekt te

55 zyn met Koppen van Polypen , ieder bela-

,5 den met een Aigret van zeer dunne Hoorn*

55 tjes, die in de gedaante van een Trech-

. 55 ter uitgefpreid waren , en allen verdweenen

5, op den rainllen floot , welken men aan de

„ Bokaal gaf; wykende als dan ieder Polypus

5, binnen zyn Buisje» Deeze zelfde Dieren,

55 eene nagt hun verblyf gehouden hebbende

„ in het Zeewater, waar mede de Bokaal ge-

5, vuld was , waren meestendeels uit hunne

55 Holletjes gegaan, In die flaat was derzel-

55 ver langte , op het Oog , een Linie , de

5, dikte een agtfte van een Linie , en men

5, telde zeer klaar zestien Hoornen om hun.

55 nen Kop. De Waarneeming was nog naauw-

55 keuriger , toen ik my van 't Mikroskoop

55 bediende , door welks behulp ik zag , dat

5, hun Lighaam langwerpig en Kegelvormig

„ was , omringd met een fyn en doorfchy-

95 nend Vlies, door het welke heen men eeil

it



DE Cëlleporen, tl3

a. Kanaal befpeurde , waar van het hovende ^
Vï,

,5 gedeelte, dat gemeenfchap hadc met den lXIX.

,, Mond , fcheen gevuld te zyn met eene Hoofd-

5, minder doorfchynende StofFe dan het on-STOi^«

5, derfte gedeelte: een StofFe die donker geel

55 was van Kleur; 'c welk my aanleiding gaf

3, om te vermoeden , dat dit Kanaal wei de

55 Maag moge zyn in deeze Dieren, Alzo het

^, Zeewater ras bederft , en dit niet ruim

35 twee of drie Dagen daar in gebleeven was,

3, zonder een Reuk aan te neemen , die ge-

3, meenlyk een bewys is van Rotting ; zo

3, verlieten alle de Polypen haare Pypjes , en

3, vielen zonder beweeging uitgeftrekt op

,, den bodem van het Glas."

Deeze Steenige Overkorftiog wordt dikwils

gevonden (zegt de Heer Ellis) op het Sik*

kel-Korallyn , by onregelmaatige Klompjes,

vertoonende zig als wit Zand , dat vast te

famen gevoegd is en vereenigd j doch , door

het Mikroskoop , fchynt dezelve te beflaan

uit oneindig veel kleine ronde Celletjes, niet

regulier geplaatst, maar zodanig, dat de ron-

de Ingangen der Celletjes aan de buitenzyde

aigtbaar zyn, en dus vertoont het zig, door

•t Mikroskoop gezien
, gelykerwys de Puim-

lleen,

(57) Cellepore met rondagtig famengthoopte p/ir,
•rpi CcllcpOT,a

(57) Ctllepêra Cellulis fiibrotundo.glomeratis ©vatis, Ore

I, pE?L. xvn. Stuk*
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VI. Eyvormige Celletjes ^ die den Mond eenu

l^rk' germaate drietandig hebben,

HOOPID-

STUK. Deeze Soort komt voor op het Wier en

andere dingen in de Middel]andfche Zee, zegt

LiNNiEUs, en voegt 'er by , dat een fcherp-

ziend Oog vereifcht wordt om de Mondjes

van de Pypjes in dit Koraal, 't welk een wit-

te Kluwen maakt , waar te neemen. Zyn
Ed. twyfelt , of daar toe ook de Efchara

Annularis van P a l l a s te betrekken zy ,

welke deeze Heer nergens dan aan de Steek-

jes van de Kaapfche Zee - Planten , die men
thans menigvuldig krygc, waargenomen hadt,

alwaar zy Ringswyze om de Steekjes zit. De
Celletjes zyn Cylinderagtig , aan den Top
open , en hebben een Wrat aan ieder zyde

van haar Mondje. Zie daar de reden van den

bynaam. Op myne Kaapfche Zee- Planten

vind ik Tarteragtige aangroeizels njet derge-

lyke Celletjes of Knobbeltjes, waar van eeni-

gen open zyn, bezet. Voorheen hadt onze

Ridder daar toe een Pypagtig Korstgewasje

van den Fleer El lis t'huis gebragt , dat

'^aarfch is van Kleur. Dit beftaat uit Rings-

wyze ryën van zeer kleine en byna evenwydi-

ge Pypjes, die half doorfchynende zyn, om-

rin-

fiibtridentato, Syst, Nat^ XIL Tubipora Verrucofa, Syst,

Nat, X p. 789. Efchara Annularis. F AI.L. ^<?e/^. ï3i ^J'*^

der Flantd* hU 59.



DÊ Celleporek. ais

ïlngende het Zee^Ruy en de getande Koral» VL

HOOÏD-

C58) Cellepore 7net verhevenronde Celletjes , stuk.

die de Mondjes zeventandig hebben. lviii.
Cel'epora

Cillata.

De bynaam 5 Haarige of Ooghaarige , is van Haairigii*

den Heer P all as afkomffig, die denzelven

gegeven heeft aan eene Soort van Efchara^

welke Korsten maakt op de Klippen , die

Steenagtig zyn en plat , beftaaode uit Cellet-

jes , die weinig verhevenrond zyn , maar zeer

ruuw, en het Mondje gerand hebben , niet

alleen, maar ook bezet met zeven Haairagti-

ge Puntjes. Zy komt voor op die plaatfen

van de Middellandfche Zee, daar het Koraal

groeit , of ook op Zee -Planten aan de Kust

van Engeland , en op de Westindifche Ko-

raalgewasfen*

C59) Cellepore met byna Klootronde doorfchy- ltx.

nende Celletjes^ die het Mondje eefivou- Hyaima.

dig en fcheef hebben. ^f^
Op de onderkant van de Lederagtige Mil-

le-

(58) Cellepora Celiulls cojivexis. Ore feptemdentato. Syn*-

Nut* XII» Elchara ciüata» P4LL» Zoöph* 6. Lyit der

Planti, bl. 47»

(59) Cellepora CelluÜs fubglobofls diaphaiils ^ Ore obliquo

firaplicu Sjit* Nau XIL

O 4
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^i6 Dn Eigenschappen de*

VL lepora , of van het Leder - Koraal , komt ded^

^/ytx" ^^ ^°°^*^ ' ^^^^ L I N N .ffi u s , meDigvuldig

JïooFp* ^00^* 5 i^ ^^ Oceaan. De Celletjes zyn digc

§Tüj£. aan elkander op eene Vlakte gefchikc , ei^

hebben het Mondje naauwlyks gerand, zel-

den in de Top van 't Celletje , dikwils fcheef,

dat is meer over de ééne zyde dan over de

andere.

LXX. HOOFDSTUK.

pe Eigenfchappen der Dierplanten en

P L A N T D I E R E N in *t algemeen , hunm
Onderfcheiding , Rangfchikking en Kenynsr-

l^n der Gejlagtm,

Ik heb bevoorens aangemerkt, dat LiHr

NiEüs van de Steenagtige Zee-Gewas-

fen de anderen afgezonderd heeft , en ge-

plaatst in de Vyfde Rang , onder den naam

van ZoÖphyta , dat is Dierplanten of

Plant DIER EN. Thans gevorderd zynde

tot de befchryving van deeze Schepzelen ,

waar mede het Ryk der Dieren beflooteq

wordt , zo zal ik wat omftandiger behooren

te fpreeken van derzelven Eigenfchappen ia

*t algemeen. In de eerfte plaats geef ik hier

de beknopte bepaaling op , van onzen Rid-

der ^ die woordplyk dus fpreekt»



Sierplanten en Plantdieren. 317

9, De Zö'öphyta zyn niet, gelykerwys de VI.
^

g3 Lithophyta^ autheuren van hunne Schaal of 'ij^x^*

3j Stam, maar de Schaal van hun. De Stam» Hoofd-;

3, men, naamelyk , zyn waare Planten, die^^^^'

,^ door Geflaltewisfeling overgaan in bezielde ^epaaUng»

,5 Bloemen , (waare Diertjes,) famengefteld

,, uit Werktuigen der Voortteeling en Midde-

ls len ter beweeging; opdat zy de beweeging,

5, die zy van buiten niet hebben , van zig zelf

5, mogen bekomen".

'c Is blykbaar , dat deeze bepaaling niet be- verfchü

trekkelyk zy tot alle Geflagten van deezen pia«Sn%

Rang , maar alleenlyk tot die genen , welke ^^^"^^^*^"

men anders Zee-Gewasfen noemt, gelyk de

Koraalen , Zee- Heesters , Alcyoniën, Spon-

fen 5 Korallynen , enz. De Polypen , Zee-

Pennen en dergelyken, op 't end van deezen

Jlang geplaatst , hebben eene uitwendige bsr

weeging of beweegen het geheele Lighaam ,

gelyk andere Dieren ; zy loopen , zwemmen en

wat dies meer is, Gedagte Zee -Gewasfen, in

tegendeel, zitten pp een Grondlluk vast en

beweegen zig, zoveel wy weeten, niet; maar

de Diertjes , die in hunne zelfilandigheid of

in de Schors woonen, komen 'er uit te voor-

fchyn, fpreiden hunne Armen uit en trekken

dezelven weder in, geevende dus alle blyken..

van een Dierlyk Leven, Ik noem derhalve

deeze laatfcen Dierplai^^ten, als Planten

inet eeq Dierlyk Leven begaafd, en fpaar de

Oj bt^
! Dssi.. KYIU Stuk*



'ii8 De EiGEïs^scHAPPEN der:

VL benaaming vaa Pla ntdiePvEn, als Dieren

^f yIJ^*
die eenige Eigenfchappen der Planten hebben

,

Hoofd- voor de Polypen , Zee - Pennen , Lintwor-

STUK. nien, enz.

- piantdie- Wat de Ouden door Zoöphyta verdaan heb-
ten hy de , , . ,.

Ouden ben leert ons Aldrovandus , die een ge*
^^^*

heel Boek , dat het laatfte is van zyne be*

fchryving der Dieren, gefchreeven heeft over

deeze Schepzelen. ,, Die C^egt hy) , welke

53 noch den aart hebben van Dieren , noch

55 van Boomen of Planten , maar als tusfchen

„ beiden dobberen , voeren by de Grieken

55 den naam van Zm^vru, Wy kunnen 'er,

55 in 't Latyn , geen naam aan geeven , ten

^ ware men dezelven Plmitanimes of Plantci'

53 nimalia nipgt noemen. Zodanigen zyn ds

35 Zee-NetelSjZeeBlaazen, Zee -Schaften,

55 Zee -Longen, en veele anderen ; by welken

55 fommigen de Sponfen tellen 5 die wyplaat-

5, zen zullen onder de onvolmaakte Planten".

Gedagte Zee - Netels , Zee - Blaazen , enz.

"worden thans als Dieren aangemerkt, en zyri

^2jei,etreeds onder de Mollusca befchreeven *. Ter-

XIV. -y^yi ook de Ouden alle de op een Grondfteun

vastgegroeide Zee - Gewasfen tot de Planten

t Eiadz* betrokken , gelyk wy gezien hebben f , zo
a* enz,

^^qq^ 'er, volgens hunne Stelling, thans wei*

nig voor Dierplanten of Plantdieren over.

DoDONiEus hadt de Sponfen en Alcyo-

4. zie niën nog als zodanig aangemerkt + 5 doch
hhdz, 3. ^g
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de Kruidkundigen eigenden zig naderhand , VI,

met T0ÜRNEFORT5 ook die Zee-Schepze- lx^**
len toe. Zy hadden de Natuur nog niec ge- Hoofd-

noegzaam nagefpoord ; gelyk uit de Waar- ^tuk.

neenlingen der volgende Onderzoekeren ge-

blceken is» Die raaakte , dat Rumphios
zig in verwarring bevondü, over de Natuur

der Schepzelcn in de Zee voorkomende , wel-

ken hy niet wist, ofzy tot Dieren, Planten

of IMineraalen 5 te betrekken waren. 5 , Hier

55 loopen 5 (zegt die Autheur ,3 leevende,

55 groeijende en niineraale dingen alle onder

3, malkander, maakende Planten die leeven,

5, Starren die groeijen en Dieren die de Plan-

5, ten nabootzen". Dit maakte ook, om zulks

in 't voorbygaan te zeggen , dat de groote

R E A u M u R de groeijing van het Koraal eerst

Plantaartig , toen Steenagtig en eindelyk als

Dierlyk of met een Dierlyk Leven bedeeld,

aanmerkte. Deeze twyfeling , om kort te

gaan , herfchiep de Bloemen van M a 11 s i g l i

jn de Polypen van Peyssonel!
De meeden evenwel hielden de Zee - Gewas- wat by

fen alleenlyk voor Nesten , Wooningen of
^^g^^^'J^^^""

,

Steunzels van Diertjes, tot dat Donati het

Koraal verklaarde voor een Dierplant of Plant-

dier. Ik heb zyne Woorden hier voor ge-

boekt *. De Madreporen hadt Impera- « siadz,

T u s reeds aangemerkt , deel te hebben aan ^s*

het Dierlyk Leven , en de Sponfen erkende

hy met Gevoel begaafd te zyn. De Engclfch-

man,
I. DeFX, XVII. STUK.



%tLö De Eigenschappen der

Vï. man , Luid , zeer naauwkeurig onderzoek m
^T?y^* 't werk flellende op zeker klein Buisagtig

Hoofd- Z^e-Gewasje, kwam daar door tot het ver-

sTüic# moeden , dat men 't zelve moest betrekken

tot het Geflagt der Zoöphytn, Op die zelfde

manier vondt zig ook de Heer El lis ge-

noodzaakt, om het denkbeeld van Don at i,

dat de meefle Korallynen Dierplanten zyn ,

't welk door zyne Waarneemingen bevestigd

* Zie werdt, toe te vallen *.

biadz.-99. j)g pjggj. Doktor B ASTER leverde, gelyk

t Riadz* gezegd is f? een Vertoog over de Plantdiereii

f^» of Dierplanten , aan de Konmglyke Sociëteit

van Londen , dat in derzelver Verhandelin-

gen, op 't jaar 176X5 is geplaatst. Hier ver-

haalt zyn Ed, , dat zyne twyfeling , in het

erkennen van de Dierlyke natuur der Koral-

lynen ,
grootelyks was opgehelderd , door hec

gene Linn^us, in de Tiende Uitgaave vdn

zyn Samen ftel der Natuur , aangaande dp

Zoöphyta gezegd hadt : te weeten. 3, Hec

^, zyn famengeflelde Diertjes , op den tweq-

„ fprong van het Ryk der Dieren en Plan*

5, ten geplaatst, waar van de meesten gewor-

a, teld zynde Stqelen fchieten , hun Leven

3, vermenigvuldigende doqr Takken, afvallen-

5, de Knoppen en door eene Geftaltewisfeling

yy van bezielde Bloemen , die zig van zelf be-

„ weegen , en overgaan in Zaaddraagende

5, Doosjes. Even als of de Planten Plant-

^, diejren waren 5 zonder Gevoel en Bewea*

>y ging s



DlERl'LANTÈN EN PLANtDIERÈI^. tlit

3^ ging 5 en de Plantdieren waare Planten , ^t
33 maar met een Zenuwgellel, het Werktuig ^^xl^
^, van Gevoel en Beweeging, voorzien." Hoofd»
Dan merkt de Heer Ba ster aan, dat^"^^»

Leibnitz reeds voorzegd hadt , hoe 'et

feem'ger tyd Lighaaraen gevonden zouden
worden , die men met gelyk Regt tot de

Planten en Dieren betrekken kon; als zynde

al het gefchapenej op eene onafgebrokene ma»

nier, aan één gefchakeldi De bepaalingen,

welken zyn Ed. vervolgens van Planten en

Dieren geeft , oordeelt hy in één Lighaam te

kunnen famengevoegd worden , en , om te

verklaaren, hoe zulks in de Korallynen (Ser^

tularicsy weezentlyk plaats heeft, fpreekt zyn

Ed. aldus (*}.

3, Indien gy met génoegzaame of^letteöd- Hunne/
, . , ^ ^ j 1 -1 manier van

,j heid overweegt, wat door den zeer geleer- croeijing,

,, den Don ATI aangaande den oorfprong derr.^f!."^

39 Koraalen, en door my zelf vafi het grootfte

5, üag van Polypen in de Tühularia^ weleer

;, gezegd is , zult gy volkomen overtuigd

5, zyn, dat daar in, van het eer (te begin af

,

„ volftrekt eene Plantaartige groeijing plaats

^, heeft» Het blykt , inderdaad , dat dcQZQ

5, Eytjes , gelykervTys tedere Knopjes
, gelyk

„ nieuwe Leedjes , uit het Moederlyk Lighaam

„ Uitbotten , naderhand grooter worden , op

3, de

f*) In het gedagte Latynfche Verioog of Verhandeliog i^

^oóphyth. Peil. TranfaB, Vol, LIL p, 15?»

3. Deel, xvii. 5Ttm*



222 De Eigenschappen der

VI. j, de matiler van Takjes aangroeijen , en ein-

^I^x"^'
delyk, toe rypheid gekomen zynde, afval-

HooFD- 59 }^^9 ^^9 wanneer zy een Steen , Schulp , of

STUK. 5, eenig ander hard Lighaam aantreffen , of

i, door de Lymige Korst , waar mede zy be-

„ kleed zyn , of door de oneffenheid zelve

5, van het Lighaam , zo lang daar aan kleeven ,

„ tot dat de Jongen uitgekomen zyn.

,^ De enkele Schaal van dit Eytje is, in-

5, dien men dUs mag fpreeken , eigentlyk van

5, natuure Plantaartigy en geeft, evenals an-

5, dere Zaaden , eenige kleine Worteltjes op

5, zyde uit, waar mede zy aangehecht blyft,

3, groeijende in 't eerst met korte Leedjes.

„ Het binnenfte van dit Ey, daarentegen, is

55 Dierlyk^ en groeit te gelyk met de Plant*

„ aartige Schaal , op even de zelfde manier ,

„ en in gelyken tyd ; het fprcidt zig in Takjes

5, uit, welken al vervolgens andere Bloemen

5, of Polypen uitgeeven , die wederom haar

„ Zaaden of Eycjes, naar dat men ze wil noe^

„ men, op haaren tyd voortbrengen."

Dan zulks door Waarneemingen op het

Denneboomagtige Korallyn met Afbeeldingen

opgehelderd hebbende , vervolgt zyn Ed. en

zegt. 5, Hier uit biykt , op welke manier de

„ Stam van een Plantdier, gelykerwys ande*

„ re Planten , in hoogte en dikte kan toenee-

^, men. Dezelve groeit, op even de zelfde wy-

5, ze als zy , in langte uit , en wordt dikker.

Het
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3, Hei enkele Merg, daar midden in, is Dier- VT;

Ivlr
Afdesl.

„ Zien wy niec, hoe het onvermengde fy-HooFo-

„ ne Zilver als Boompjes , Takswyze, door ^^^^*

55 de zelfflandigheid van den Steen in de My-
„ nen gegroeid is ? Hoe veel te meer kan een

,, Dier, als by Takfchietingen , in een Plant

„ opgroeijen ? Hier uit blykt tevens dat een

„ iegelyk Zo'óphjton , uit zyn Zaad of [Eytje

„ gebooren , zo lang het leeft altyd groeijen

5, kan".

De Gevolgen , welken de Heer B a s t e r

hier uit getrokken heeft , zyn reeds voorge-

Iteld *. ik merk in 't byzonder aan , dat zyn ^ Biadz^

Ed. hier niet anders dan de Zobphyta die een ^^
'
^"^*

Wortel hebben , en overzulks alleenlyk de

Zee-Gewasfen zogenaamd, of Bierplanten

^

bedoele. Het is ook moeielyk algemeene Ei-

genfchappen op te geeven van alle de Gellag-

ten , welken L i N w ^ u s in deeze zyne Vyfde

Rang geplaatst heeft. Die Schepzels, welke

de.laatite Geflagten bekleeden , gelyk de Po-

lypen , Zee - Pennen , Lintwormen en Kloot-

diertjes, fchynen grootelyks van de Koraalen,

Zee-Heellers, Korallyncn, Alcyoniën , Spon-

fen , te verfchillen. Het zyn Dieren , die

,

niettegenflaande een vrye beweeging , iets met

de Planten overeenkomfligs hebben , en dus

kan men dezelven te regt Plantdieren noemen.

Ik zal daar van in 't vervolg fpreeken.

Gelyk nu de Heer Bast E a de Zoophyta in verdeeiin*

I, ï>EEL. XVII, Stuk,



^24 De Eigenschappen dek.

VI. enger paaien fcbynt te bejQuiten dan onze Rid-

•^H^^'der, heeft de Heer Pallas, integendeel.

Hoofd- deezen Rang veel verder uitgebreid, doordien

STüK. zelfs de Steehagtige Zee - Gewasfen , welkea

L 1 N N -fli ü s Lühophyta tytelc , daar in begree-

pen worden (*> Zyn Ed. heeft dezelven ook

op een geheel andere manier gefchikt , werpen-

de de gedagte Plantdieren door de Dierplanteö

heen, op de volgende manier.

ï. iGefïagt Hydra, dat is, Polypus;

&• Efchara. Korstgewas*

3- Cellularia, Cel-Korallyn.

4- Tuhulariai Pyp • Korallyn.

5. Brachionus^ Bastaard-Polypus',

6. Sertularia^ Blaas -Korallyn.

7' Gorgonia. Zee-Heefter.

8. Antipathes. Zee -Boom.

9. Ifts> Edel Koraal.

30. Millepora, Kalk-KoraaL

ïl. Madrepora, Sterre - Koraal.

12.- Tubiporao Orgel -Koraal.

13- Alcyonium» Alcyonie.

14. Penmtulai Zee- Pen.

15* Spongia. Spons.

Twyfelagtige Geflagten.

2. T(Bnia. Lintworm;

24 Volvox, Klootdiertje.

3. Corallina, Koraalmos^.

(J Slsnfhs ZoófhpoTüm^ Haga: 17^^,

D^'



i3lER PLANTEN EK PLAÜsTDIEREN, aag

De Vergèlyking, welke de Heer Pal las yj»

van deeze Schepzeien met de Dieren en Plan £xx.
ten maakt, kan eenigermaate ilrekken om een hooïd-

STUIC»
algeméene Schets te geeveii van derzelver

^.^ ^^.^

Eigenfchappenó Zie hier, hoe hy dienaangaan k-ngmet

de fpreekto ,, Eerst komen de Pyp"Korally-eJJpia"fend

j> nen (Tuhiilarm^ voor , die grootelyks ver-

I, maagfchapt 2yn met de Wormbuisjes {Ser-

jj puhi) , zynde buiten twyfel tot de Dieren

55 te betrekken , welke een minder eenvoudig

„ maakzel en ondericheiden Ingewanden , in

5, fommige Soorten evenwel een Plantaartige

9, Geftalte en aangroeijing vertoonen, en Eyt-

5, jes, als een Soort van Vrugteo, uitwendig

35 voortbrengen. Dan geevên wy agt op de

9i Polypen, die geheel uit een éénflagtig, zeer

55 levendig en vlug, Dierlyk Merg beftaan, en

55 waar van ieder Stukje , daar menze in ver-

„ deelt, weder aangroeit tot een volmaakt

S5 Dier, dar leeft, loopt en eet, en niettemin,

55 op de manier der Planten , Botten uitfchiet

.jj van Jongen , die ryp geworden afvallen ;

^, ftervende eindelyk , wanneer zy eefi Eytje

,

^, naar een Vrugt gelykende, hebbén voortge-

„ bragt. Hier aan volgen de vheoile Basterd^

;j5 Polypen en Knopdraagende Korallynen^ die

i, door haare Takkige Geftalte meer gelyken

,5 naar Planten, en van welken fommige Soor-

^, ten , op eeöe Plantaartige manier , haar eigea

;j, Vrugtmaaking hebben , brengende Eijerleg-

yy gende Polypen voort, d'm van onvrugtbaare

Voed-
I. DISIm XVII. STUK.

'^



è26 ,
De Eigenschappen der

VI. „ Voedflers, door de Takken verfpreid, ver-

LxS^' 9^ Schillen. In de Zeeboomen zien wy ook een

Hoofd- ?) Soort van Vrugtmaaking , en derzelver, zo

STUK. ^^ wel, als der Edele Koraaien en Zee -Heeste

-

5, ren^ Plantaartige Geftalte en manier van

,j Groeijing , terwyl zy , even als het Ge-

„ boomte, een tweederleye, een Houtige en

„ Schorsagtige zelfftandigheid, hebben. Ook
5, blykt ons de overeenkomst van alle deeze

„ Dierplanten , inzonderheid met het Zee-

55 Ruy (Fums) ep Longe-Mos (Lichen)^

„ alzo zy 3 gelyk dezelven^ niet door Wor-

,5 tels gevoed worden , (welke zy niet heb-

5, ben , zynde maar met een platten Grond-

5, Iteun aangehecht O maar dat zy met haar

,5 geheele Oppervlakte het Voedzel uit het

3, Element, 't, welk haar omringt, inzuigen:

3, met dit onderfcheid alleen , dat in plaats

„ van enkele Poren , die 'ér in de gedagte

„ Planten zyn , de Dierplanten gevoed wor-
" „ den door de Mondjes van ontelbaare Poly-

„ pen , die overal Bloeniswyze uitbotten , en

,, door Shaw niet kwaalyk by Worteltjes

5, vergeleeken zyn , doch welke in de Edele

3, Koraaien 9 Zee - Heefiers en Alcyonien^ tevens

„ het werk van Bloemen verrigten , doordienv

,, zy , in de binnenite fchuilhoeken van de

5, Celletjes, weiken zybeflaan , Eytjes voort-

3, brengen. Dus zou ook de Lintworm ^ die

„ veel gelykt naar een gewrichten Darm , en

5j binnen de ouder Leedjes van het andere

„ End
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Ërid Ëytje^ baarc , vergeleekcn kunnen y|^

3, worden by de Darmagtige Flap, in deAFOEEt;

'

:53 S'ioöten groeijende , welke binnen de in- L^^»

. 3, wetidige Celletjes haare Eytjes.' voortbrengt,
g^u^^^''

53 Ook zou mep het allereenvoudigst Kloot-

5, diertje , zweemeüde naar een Blaas vol

35 Jongen 3 gelyk kunnen flellen met dê ailer-

3, beknoptfle en onvólmaakfle Plantgewasf^n ,

35 de onderaardfche Bóvisten 5 die door haare

3, gehëele Oppervlakte Vöedzel intrekken c,

3, en van welken, ryp geworden, het geheele

33 Merg in Zaad yerftuift* Het Dierlyke

„Leven, eindelyk , dat in de Alc^mik'n

33 fiaauw is , in de Spofifin byna geheel uic«

3, gedoofd , en de zeer eenvoudige 3 ja, op

33 dat ik zo fpreeke , èenflagtige Werktuig-

33 lyke Strufluur , baanc een gereeden over-

3 5
gang van dezelven tot de Zwammen en

33 Paddeftoelen"»

Dit gebruikt dan de Heer P all as verder

tot bevestiging, dat de Natuur, gelyk L e ir-

NiTs beweerd hadt, geene Sprongen maakt,

maar dat al het Gefchaperie zodanig aan één

gefchakeld ' is 3 dat , daar het ééne ophoudt,

het andere aanvang neemt. Zulks heeft Lin-
N^us ook, gelylc ik meermaalen aangemerkt

heb 3 wel in 't Oog .gehouden* Hierom de

Amphibia geplaatst ^lisfchèn de Vogels ea

Visfchen, en zo veelé , die men gemeeniyk

Visfchen noemt,, tot. (Je Amphibia betrokken-

Hierom de Klasfe der Visfchen, in de voorige

.

' Pa' üi£-
ï> Deei,,. XVII, STUK» ;- .•/^



128 Dê Eigenschappen der

VI. üitgaave y befloocen met het Zee - Draakje , dat

^LXX^* weinig van de Infekten , die daar op volgen

,

HooFD^ verfehilt. Hierom , eindelyk , het Ryk der

STUK. Dieren ge-eindigd met die genen, welke het

allerminfte van het Dierlyke Leven hebben,

en naast komen aan de Planten.

De Heer Donati heeft deeze aan- een-

fchakeling van de Werken der Natuur zeer

fterk gedreeven , en gaat , derhalve , in zyne

Schets van eene Natuurlyke Historie der Adri-

atifche Zee, van de Zee-^Plaüten, die Bloem

en Vrugten draagen , eerst over tot die Zee-

Gewasfen, Folypien genaamd, welke als Nes»

ten zyn van Polypen of Diertjes , die zig op

dezelven als Bloemen vertoonen : dan komt hy

toe

^^W^ o gl ^^^o^ooIToo ^

ORDO CLUINTUS.

Animalia compojita , efflorescentia more

FegetaUUum^

ZOOPHyTA.
^m alicühi fixata funt.

$^0» Is IS» Stirps Lapidea.

34.1. GoRcoNiA* Stirpsfuhcornea>

342» Alcyonium, Stirps Suherofa,

343'
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tot die Zee - Gewasfen ^ welke in hunne gehee- VL

Ie Zelfftandigheid een Dierlyk Leven hebben , ^/^X^'
gelyk de Alcyoniën en Sponfen , noemende de- hoofd»

zelven Dierplanten 5 Zoöpkyta^ en eindnlyk tot stuk.

de genen die beweeglyk zyn, onder den naam

van Phytozoa of Plantdieren,

Omtrent op dergelyke manier is de Verdee.

ling van L i n n i© u s gefchikt , gelyk hier

volgt: mids dat ik oOa aan de eerfte Onderdee-

iing , van zyn Ed. gemaakt , den naam van

DiERPLAiSTEN geef, om dat het Lighaamen

zyn in de gedaante van Planten , die een Dier-

lyk Leven hebben ; en de andere Onderdeeling

begryp onder den naam van Plantdieren,
als Dieren zyndc van eene Plantaartige natuur»

VYFDERANG.
Samengeftelde Dieren , die uitbotten op de

manier der Planten.

DIERPLANTEN.
Die ergens aan vastgehecht zyn.

34^. Edel Koraal, 't Gewas Steenagiig.^

341* Zee-Heester. 'c Gewas naar Hoorn

gelykep<le.

342. Alc^ónie. ^t Gewas Kurkagtig.

P 3 343»
L DiEii. XVII* stvk;



' 2^0 Ï5e' EiG en SC a happen de cl,

VI. 343. Spo'ngia. Stirps Stupofa.

^Ixx'* 344., F L ü s T R A., Stirps Porofisftma.

Hoofd- - - ^ . ^.n 1 r
STUK. ^^^. TvBVh AKI A. Stirps Iftjmoja. ,

346. CoRALLiNA. ^ïffiJ^ yJrticulis FilifoT-

mibus Cdlcareïs

347, Sertularia. Stirps Aniculis Filifor-

mibus Fibrofis,

54^. VoRTicELLA, SttTps ArticuUs Fibrofis

Gelüftinqfis, \

P H Y T O Z O A.

Qu'B moventur de loco in locum^ .
,'

^49^; HxDR A» Os urminale cinEtumTentaculiSo

350. Pennatula, LiberumCaulescens yPen*

mf$rme , matgim Sobotiferóp
;

351, Tjenia. Liberum Articulatum Monili-

forme. K

.

35a. Volvo x. Liberumftibrotundum Soboleni-

dulante. '

^ ;.: ^ ;. •

353. FuRiA. Liberum L'neare retrorfum Acu-

leatum,

' 354 o C H A o s. Liberum redivivum metmorphum

in Vegetanie,
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343» Spons, 't Gewas Vlokkig. VI.

344. KoRSTGEWAs. 't Gcwas met ontelbaa- lx?J"
re Gaatjes. ^ Koofd-

345. Pypgewas. 't Gewas uit Pypjes be- stuk* >

ftaande

34(5. Koraalmos. 't Gewas met geketting-

de.Kalkagdge Leedj es.

347. KoRALLYN. 't Gewas met gekettingde

Vezelagtige Leedjes.

340. Basterd-Polypüs. 't Gewas met Vezelag»

tige Leedjes , uit Lil beftaande.

PLANTDIEREN,
Die zig beweegende verplaatzen.

349. PoLVPUs. Een Mond aan *c End, met

Voelers omgeven*.

3 5o. Ze E -Pen. Een vry Lighaam, dat ge-

, lleeld is , als qen Schryfpen , eri uit

den Rand jongt*

351. Lintworm. Een vry Lighaam met '

Leedjes, als een Jüweelen Halsketting.

352» Kloot diertje. Een vry Lighaam,

; (Jat rondagtig is, en een Nest van Jon-

gen. -^
. M ' I. ....

353. Dolle Worm. Een vry Lighaam ,

lang en dun , agterwaards • gedoomd.

354, C H a o s. Een vry Lighaam , dat herleeft

,

en door Verandering overgaat in een

Plantgewas,

P 4 LXXL HOOFD.
h DiRi. ZVIL Stuk,



a32 Beschrïving van

jLXXI
Hoofd.' LXXI, HOOFDSTUK.

Befchryving van 't Geflagt der Edele Ko-
raal en, waar in het Konings - Koraal , ds

Leedjes Koraalen ^ en het zo vermaarde

Bloedkoraal, vervat %yn.

Igaam, TTX^ reden, dat Lïnn^us hier den naan:^

-*--' van een Heidenfche Gpdin aan de ei-

gentlyke Koraalen gegeven heefc, is duider,

Jfis werdt by de Egypcenaaren aangebeeden.

Sommigen willen , dat zy Ceres, de Godin

van den Koornbouw ; anderen dat zy de

Aarde of de Maan ; anderen^ eindelyk, dat

zy Pallas of Minerva , het Orakel der Ge-

leerden, daar mede bedoeld hebben, Hoe
h zy , Ifis hadt hec gebruik van Vlas, tot

Linnen Kleederen , eerst in trein gebragt,

Haare Prieflers onthielden zig van Varkens-

en Schaapen - Vieefch , zy gebruikten ook geen

Zout tot de Sp^zen^ om^ hunne Kuifchheid

niet te bezoedelen. Dit laatfte zal mooglyk

aanleiding gegeven hebben tot het gebruiken

van deezen Geflagcnaam * om de zuiverheid

uit te drukken van die Zee - Schepzelen , wel-

Ijen ik hier voordel onder den naam v^a

Edele Koraalen,
Het woord Koraal, naamelyk, wordt, ge-

|yk wy gezien hebben, aan de Steenagtige

Zee-
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DÊ Edele Koraal en. nz

Zee-Gewasfen in 't algemeen gegeven. De VI.

Madreporen, die 'er het gros van uitmaaken ,

^^^^J^
noemt men Sterre - Koraalen ; onder de Mille- piq^ofd»

poren heeft men Lint-, Kant, Net-, Leder- stuk*

Kalk- en andere Koraalen. Met reden mogt

ik derhalve dit Geflagt van Koraalen, waar

onder de meeften zeer fraay, en zo wel in

de Indien als hier te Lande in veel agting

zyn , van de overigen uitmonfleren door ee-

nen Edelen naam.

De Kenmerken , die onze Ridder opgeeft , Kenmerv

zyn, dat het een Geworteld Gewas is, van

Sceenagtige zelfitandigheid , onbuigzaam en

dikwils uit Leedjes beftaande: welks Bloemen

Polypen zyn , die op de zyden der Takjes

uitkomen , en zig aldaar uitbreiden» Dit

,

echter , is niet in alle de Soorten van dit Ge-

flagt waargenomen , en de zelfflandigheid

kan niec eigentlyk Steenig genoemd worden,

dan in het Bloedkoraal alleen» Zy is, in de

anderen , veeleer Kraakbeenig of als van

Hoorn en eenigermaate buigzaam: ja in fom«

migen zeer voos , als Puimfteen. Ik zou,

derhalve, de Zee-Gewasfen van dit Geflagt

Joomagtig getakt noemen, zonder blykbaa-

m Gaatjes , 't welk evenwel ook niet zon°

der uitzondering aan te neemen is.

Het begrypt zes Soorten , waar van de soort^js^

eerde is het gene men Konings - Koraal noemt,
de tweede en derde worden Leedjes- Koraal

^

de laatfte Bloedkoraal geheten.

P 5 (O Edel
Jr DJEEL. XVII* STUI^,



234 Beschryving van
^'^' (i) Edel Koraal , met gejlreepte Leedjes^ die

LXXi' ^°^^ dunner tusjchen- Leedjes aan elkau'»

Hoofd-' der gevoegd zyn, ,

STUK.

I. Dat de naam van Konings * Koraal aan die

Zee -Gewas, wegens cje ong^meene a^ting,
Konings. ^véike het iïi Oostindie heeft, gegeven zy,

is buiten tvvyfel. Het bekleedt derhalve, te

regtj de eerde plaats onder de Edele Koraa-

len. Het valt in de Oost en West, de

Middellandfche en de Noordzee, doch zyne

voor aamfte Geboorteplaats fchyht Oostin-

die te zyn. Clusius hadt het Hippuris

Saxea getyteld , en hier yan is de bynaam

ontleend , die zo veel zegt als Paardeflaart.

De Kruidkundigen noemden het Corallum geni*

culattim ülbiim 3 in navolging van Impera-
TÜ3, die het Corallum artkulatum geheten

hadt, en daarom geeven fommigen 'er den

naam van Leedjes- Koraal aan, welke eigent-

lyk tot de volgende Soorten behoort, Gual-
'

^ \ iv . •
,.. THIE^r

(i) Jfis Stirpe Corallina, Articulis ftriatis, Genkulis at«

tenuatis» Faun, Sitsc,^ 522c. Sertularia ramofisfima Articulis

fulcatis. Hort. Cltff. 480. Mus^ Te57i«/ii8« Hippuds Saxea*

Cj-us* Exüt^ 124. BAüiH» Hist* III* p. 78«. B.ESL*

Mui* 78. T. 23» OLËAR» J^fus^ 76. T« 35. f* 4. Accar-

barmm album. RUMPH* ^ntk» \l, p. 228. T* 84. Litho.'

phyton artkulatum, intexnodiis ftriatum &c, Gualth»
^est. Tab. 7* verfa» Edw* ^Av* T, 93* Seb, Kab,.T, iio.

f/ 1 5 2. Vk-lu l^oóph^ 145» KonmgS'¥.oi2AU Lyst der

Plant4. bl, 292^



D t 'E, P'E l's' e o r a a l e n. ^35

g-HiEKi nóèmt het Lithophyton ^ en Lin- Vï*^

w^üs hadc hét, voorheen, tot de Sertularice
lxXI^'

getrokken. Rumphiüs noemt hetzelve 't.iooFo-*

witte Accathmf^ zeggende dat men 't in Ma stuk.

leitfch noemt Kalhahaar pute parampuan , om j^l"J^^"^

dat het voor 't Wyfje gehouden wordt van

de ongetakte of Palmbies, die echter groote-

lyks daar van verfchilt.

Het Konings- Koraal fcbynt deels tot de

Steenagtige Zee - Gewasfen , deels tot de

•Hoornagtige ZeeHeelters te behooren. Het

bedaat, naaraelyk, in 't algemeen befcliouwd

zynde, uit eene beurtlingfe famenvoeging van

Leedjes, dje Steen- en Hoornagtig zyn , en

dus in natuur geheel van elkander verfchHlenp

Dit is in zo verre waar, dat men zelfs door

branden of vylen de byzondere hoedanighe-

den ontdekt van deeze- Leedjes , die door een

foort van Kraakbeen , dat eene Lederagcige

ftruóluur heeft , of als uit Vezelen bedaat,

fchynen famengevoegd te zyn. De evenredig-

heid van deeze Leedjes tot malkander, in-

langte ; is oneindig verfchillende. In zeer

dunnp Takjes vindt men de Hoornagtige

Leedjes meestal zeer veel korter dan de an-

deren. In Takken van middelmaatige dikte

zyn de Hoornagtige, dikwils langer dan de

Steenagtige : en de Stammen, zo wel als de

Wortel of Voqtftukken , beftaan veeltyds

geheel uit Steen. Ik heb zodanig een Stam ,

van meer dan eed Voet lang en een Duim dik

ZOO'
1, DF.EL, XVIÏ, STUK»
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Yi, zonder eenige Leedjes. In dikte en Kleur

Afdeeu heeft meer beftendigheid plaats. De Steen-
LXXL

ag-tige Leedjes zyn altoos veel dikker dan de
Hoofd- ^.^ ,.•' ^ _ • u •

STUK. anderen, die zwart of zwartagtig bruin zyn,

Konings* ^0 de Stcenagtige zien uit den witten geelag-

KoraaU ^ig of Afchgraauw. Beiden zyn zy overlangs ;

de zwarte doprga;jns fyner en de witten

dieper, gegroefd.

De zwarte Leedjes, op de f^imenvoeging,

als zy van de witten afgefcheiden zyn

,

naauwkeurig befchouwende , zo word ik ge-

waar, dat zy in 't midden ^ ter halver dikte

of daar omtrent , een Steenagtig Merg heb-

ben ; daar hec Hoorn agtige als een Schors

ï'on4om ^angevoegd zit. Dit Steenagtige zal

gemeenfchap geeven aan de Leedjes onder el-

kander. Buiten dien heeft dit Koraal nog een

dikke Schors, die men fpratyds, in gedroogde

Stukken, nog daar aan ten deele waarneemt,

zynde byna van eene Kurkagtige natuur, en

vol Gaatjes, zo overlangs als overdwars, die

dezelve Spongieus maaken , en mooglyk ge-

diend hebben tot huisvesting van Polypen of

dergelyke Diertjes o Deeze Schors drukt de

gedaante der Takken uit, eu maakt de Enden

ftomp, zegt de Heer P all as, die dezelve

2iaq een di'oog Exemplaar heeft waargeno-

men.

'Gemeene Uit het voorgaande blykt genoegzaam, dat

loom
"^' het Konings - Koraal een Boom- of Heefter-

agtig Zee - Gewas zy. R um p h i u s p,ierkt het

Witt^
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Witte Kalbahaar als het Derde Geflagt van de VL

Indiaanfche Koraalboompjes aati , en verdeelt lxS*
hetzelve ifi twee Hoofdfoorten , met LeedjesHooFD-

of zonder Leedjes* Deeze iaatfle Soort ver- stuk.

itaat hy het Witte Koraal der Apotheeken ^««'«^*»

door, en dus komt dat hier niet in aanmer*

king. Van 't gene Leedjes heeft maakt hy

wederom eene Strajid" en eene Zee - Sooru De
eerfle of gemeene , zegt hy , is een Boompje

van anderhalf of twee Voeten hoog , met

veele kromme Takken opfchietende , die

door dwars - Takken aan malkander gevoegd

zyn. Het heeft doorgaans geen overend ftaan-

de, maar een overzyde leggende Stam, en de

Takken groeijen onregelmaatig door malkan-

der : evenwel komen 'er ook fraaije Boompjes

van voor. Van buiten is dit Koraal met een

dikke , graauwe en Spongieuze Schors be-

kleed , welke maakt , dat de Boompjes en

lakken, onder Water, zig vertoonen als een

Bos Biezen , zegt Rumphiüs, 't welk met
den Stroom heen en weder flingert» „ Die

j3 heeft onervarenen doen oordeelen , dat alle

„ Koraaiboompjes, in Zee nog flaande. Kruid-

je agtig zyn , en de Steenhardheid eerst in de

„ Lugt verkrygen. Egter Itaa ik toe, gelyk

„ meermaals gezegd heb, dac zy onder Wa-
3, ter buigzaamer zyn.

„ De verfch uitgehaalde Boompjes, nu
„ (vervolgt die Autheur ,) moet men een

„ Maand in Regen en Wind leggen, op dat

de
I, DEEL. XV!I, Stuk» a
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VI»

^, de graauwe Schors murw worde, die mm
L^XL* ,r dan ligÊ daar af wryven of mee een Bor-

HóoFD- 5-, fleltje affchuuren kao. De Sfam en on-
*TüK.

3, derfte Takken hebben reeds onder Water
Konings^ deeze Korst verlooren^ maar groeijen van
Koraal,

, j tt ,, .

,, onderen op mee een andere Kalkagtige

,, die 'er vaster aanhangt, en niet dan met

„ fchraapen af te krygen is. Het fchoon

„ gemaakte Boompje is jvan onderen ligt

„ graauw, daar fomtyds wat.t?laaüws, fom-

3, tyds wat geels onder fpeelt: de bovenfte

5, Takken zyn zuiver wit : van binnen is het

j, uit den witten Yskleurig , met een klein

5, wit Hartje, als een i3ezemrysje , daar men

„ twee of drie rollen ziet omleggen , allen

.^, van eene Steenharde en digte zelfflandig-

;3, heid 5 die zig op een Steen fyn laat wry-

r^' - „ ven'\ ,
^

Om dit te onderzoeken, feb ik een Steen-

agtigLeedje, van ruim een half Duim dikte,

dwars doorgezaagd, en bevind de zelfftandig-

heid volkomen egaal, zonder eenig blyk van

Ringen of Hart maar het dunnere Hoornag-

tige Leedje, daar aan zittende, ook doorge-

zaagd , anderhalf Kwartier Duims dik , be-

Itaat uit twee of drie Hoornige Ringen, en

heefteen Steènig Hartje, Yskleurig^ een agtfte

Duims , of daar omtrent ^ in middellyn. Dit

Hartje heeft, 't gene aanmerkelyk is, derge-

lyke iögroevingen ^ als de Steenige Leedtes

van buiten hebben o Zou derhalve die Hoor-

ni'
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tïige Zelfitandigheid ook alleenlyk als een VL
Schors om de dunne Leedjes gegroeid zyn,^j|^^^j^

of zou zy een overblyfzel zyn van de Schors , Hoofd-

daarRüMPHius van fpreekt? Hoe kunnen stuk.

de Takjes van het Konings - Koraal , die bv l^'"'T*

ons zo broolch zyn en zo hgt by die Leed*

jes afbreeken , wanneer menze maar onvoor.

zigtig aanraakt , in Oostindie dat afwryven en

afborflelen van de Schors uitftaan ? Buiten

twyfel zyn zy , verfch uit de Zee gehaald,

veel taaijer ; doch het onderfcheid van ilerkte

fchynt wat groot.

Myn gedagten zyn , dat deeze Schors , die

wy aan de dunne Leedjes vinden zitten ^

dient om dé Takken van dit Zee - Gewas

buigzaam te maakcn , zo lang het zig in de

Zee bevindt. Dit zal iemand ligt toeftaan , die

opgemerkt heeft, hoe de zeer dunne Takjes,

aan onze Konings - Koraal Boompjes, door

middel van die Leedjes nog buigzaam zyn.

Niettemin is de langte der zwartagtige Leedjes,

indezelven,naauwlyks noemenswaardig, wan-

neer menze met die der witte Leedjes ver-

gelykt, welke 5 zelfs in Takken van dikte als

een Schryfpen , fomtyds , nog wel zesmaal

zo lang , maar in dikkere Takken dikwHs kor-

ter zyn dan de zwarte Leedjes. In anderen

evenwel heeft regt het tegendeel plaats, ge-

]yk dit blykt uit de Afbeelding van het Gewas,

uit myne Verzameling , in Fig. i , Plaa^

CXXXI, vertoond. '

Dit

I. DESL. XVIL StvK^
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^ï» Dit Boompje heeft niet alleen zyn Wortel ^

LXXL ^^^^ ^^ ^^^ "^S ^^^ ^^^^^ bekleed met zyne

Hoofd- geele Schors, dÏQ zelfs ov.er verfcheidene vad
STUK* (Je Steeriagcige Leedjes heen loopt. De Knob-

li ^Ko^.^^*
beligheid onderfcheidt dit grootelyks van het

nings-Ko-gewooüe Konings - KorM , en daar in komt

ïifcxxxK h^t oogfchynelyk overeen met die Soort , wel*

% I» ke R u M p H I u s van de voorgaande afzondert

,

onder den naam van Zee Konings - Koraal ; doch

hy merkt aan , dat dezelve niet dan by flukkea

en brokken vaii Takken voorkomt , als vaü

Boompjes of Boomen , die diep in Zee flaan ^

afgeilagen, en dan aan *t Strand gefpoeld zyn-

de : 't welk hier naauwlyks plaats fchyflt gehad

te kunnen liebben. Men ziet in dit Scuk vol-

maakt de gefteldheid van den Wortel , waar

uit het voortgekomen is ^ en tegen de natuur

der andere Exemplaareii , die ik heb, blyvea

hier de Takken aan den Wortel nagenoeg za

dun als hooger. Men ziet 'er ook kleine

Scheutjes aan , van eene andere gedaante dan

gewoonlyk. Ik weet de plaats der afkomst

niet.

„ De zelfftandigheid vaii diÉ Kalbahaar ,

5, C^egt gemelde Autheur ,) is wel Steenhard ^

„ doch zy moet ligter zyn dan die van heC

„ voorgaande, en de Stukken, tegen malkaa*

5, der gellagen, moeten een doffen Klank gee#

3, ven, als of 'er Hout onder gemengd ware

5

„ want , het gene als louter Steen klinkt , wordü

Voot
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}^ voor zo goed niet gehouden* Dit heefc Vl?

5, plaacs in 'c gene lang op Strand gerold is
^^^^t'

5, met de Baaren , zynde dus door de Zon in Hoofd-*

3, Zee te veel verfteend. Deszelfs deugd kent stük.

„ men ook daar aan 5 dat het in ^t wryven ^oningix

3, weinig van eenen Keyagtigen , maar meer

5, van een gerooüerd Brood Reuk heeft ; dien

„ het i^ 't Water behouden moet ^ wan-

„ neer men *t inneemt Voorts pröbeeren dé

53 Inlanders hetzelve met Sap vari Zuure

,5 Limoenen, wordende het gene dat fpoedigst

;5, en meest kookt voor het beste gehouden'^

By het doorzaagen van 't gedagte Steenig

Lid van een Takje van dit Koraal, bevond ik

daar den Reuk van Kreeft ^Oogen inj, 't welk

(iie Keyagtige Reuk zal zyn , waarR u m p h i u s

van fpreekt. De zwarte Leedjes ^ aan éo

Kaars gebrand , geeven eenigen Stank ^ naar

dien van gebrand Hoorn gelykende. De op-

bruifching met Zuure Vogten toont den Zuur-

breekenden aart van dit Zee -Gewas , welke,

naar alle v/aarfchynlykheid , wel den grootflea

rol fpeek in de Geneezingen ^ die men 'er aan

toefchryft,

Hoewel wy , naamelyk , van het Konings* Gekmfe,^

Koraal geen gebruik maaken , is hetzelve doch

in Oostindie een zeer beroemd Geneesmiddel.

Ey fommigen der Indiaanen 5 inzonderheid by
die van Ternate^» wordt het beste, om deze

reden ^ hooger geagt dan het Roode Koraal i

ja zy geeven 'er fomtyds het dubbelde GewigC

Q tSbB
; l DEÊté XVIL StÜK, .
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sruK.

Konin^s
Koraal,

Vl. van Zilver voor. In 't algemeen worde *er dö

LXXl' ^^^^^^ ^^° toegefchreeven j om hec Venyn te

Hoofd-* wederltaan , het Hart te verfterken , den Brand

in Koorcfen te verminderen ^ en allerley onge-

fleldheden van de Maag 5 inzonderheid Ko-

lyk , Bort en Galbraaken, te (lillen. Men ge*

bruikt daar toe het witte, alleen of met het

graauwe gemengd , tot Poeijer gemaakt en

met Water gewreeven. Geen Tegengift wordt

van deeze Oosterfche Natiën bereid ^ daar bet

witte Kalbahaar de grondflag niet van zy :

hoewel zy daar ook anderen bymengen
; gelyk

het zwarte , graauwe en Bloedkoraal , benevens

verfcheide Hoornen en Beenderen van Land-

en Zee - Gedierten : te weeten Yvoor , Tanden

van Zee - Koeijen , Herte - Hoornen , Zee-

Wormbuizen, enz. Met Goud, Zilver, Paar-

ïen. Smaragden en andere Edele Steenen ge-

wreeven, gebrviiken zy het als Tovermiddelen*

Ook wordt het dienftig geoordeeld tegen

veelerley Bloedige en andere Ontlastingen. In

de Ambonfche Veldlegers , waar gemeenlyk

Bloedfpuuwen en Bloedloop regeert, hadt

R u M p H I u s hetzelve daar tegen zien gebrui-

ken. De Inwooners der Zuidoofter - Eilanden ,

(zegthy) namen 't ook tegen Hoofdpyn, die

uit fterke Hitte en 't Iteeken van de Zon ont-

ftaat, met Water gewreeven, in ; 't welk een

zagc Zweecen verwekken moet , zo het van

dienst zal zyn. Men moet dit, en alle Stee-

fiige KalbahaarSy voegt hy 'ef by, geenszins ^

ap
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6p de gèwoone manier der Apotheêkerèn , in vt^

een Koperen Vyzel llampen : want het daar
^Lxlcr*

door een leelyketi Smaalc verkrygc en tot braa- Huofd-
'

ken aanleiding geeft: maar wryven het op een^TUK.

vlakken , harden of wat ruuwen Steen , mèc ^m^*
énkel Water ; laatenlde dit t'elkens ^ door

een Gaatje , daar afloopen in een Kopje en het

dus opdrinkende.

Hier uit zou dqn te befluiten zyn , dac 'er

Natuurlyk eenig fcherp Vogt in moet haisves-

ten^ en mooglyk zal dit ten voornaamlte be-

flaan in de zikigheid 'an 't Zee- Water, door

èeni Dierlyke Vettigheid of Zwavelagtigheid

geconcentreerd.

(2) Edel Koraal , met gladde Leedjes , ds ju
Knietjes zonder Sdms, j-

J-^^ -u

Li NN^üs hadt reeds den bynaam van Ge-Korlai.

gaffeld (*) gegeven aan eene Soort van Edel^^^'^™*

Koraal , welke door P E x i v e 11 getioemd was ^

(z) Ifis Stirpè CoralIIna Articulis IssVibus j- Geniculls de^

cörticatis* Syst^ Nau XÏI* Hippuris Coralloides Cornea Ca*

penCs, Gcniculis limbfis. Seb. ICa^, UU T« io6* f* 4- I^^

dichotoma; PALL. ^oöph. 143, Geknobbeld tweeledig Ko=

raal. Lyst der Pianid- bladz» c86*

(*; 't Woord Gegaffeli gebruik ik , onbefchroomd , voot

iiichotoma , *t welk zeggen wil, dat de Takken t'elkens

Hl tVeecn , dat is , Gaffelswyze ; verdeeld zyn; m«ak$ade

dus een tweefprong by ieder verdeèling,

I* DÈBJÉ1. XVIK ST«K»
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^'I' Koraalagtige Hoornige Hippuris vm de Kaap ^

LXXï.' ^^^ Slykerige Leedjes. 't Is blykbaar dat deeze ea

Hoofd- dergelyke Koraalgewasfen Hippuris gehetea
stuk.v.

^yj^ ^ Qj^ j^j. ^y ^ j.gj^ opzigt van het af bree-

K^r'^r k^^ ^y Leedjes en van de Geftalte, vry veel

overeenkomst hebben met het Kruid , Equi^

fetum of Paardeftaart genaamd. De flykerigheid

der Leedjes moet den Ridder [aanleiding ge-

geven hebben om te zeggen, dat het de Knietjes

ontboKterd heeft of zonder Schors» De Heer

PallAs geeft beter bepaaling op, ten minde

meer overeenkomende met dat raare Koraalge*

wasje uit Oostindie , v/aar van ik een Takje

op Plaat CXXXL Fig, 2, vertoon. Hy noemt
• hetzelve JJis met Leedjes ^ in Draadagtige ge-

gaffelde Takken uitgebreid , de Schors Goudgeel

en Wrattig hebbende* De Heer Boddaert
noemt het Geknobbeld , 't welk , hoewel uit

die bepaaling niet vloeijende , nogthans zeer

gepast is op het onze , en geenszins met de

a?ingehaalde Afbeelding van Seba flrookt.

Zie hier , hoe de Heer Pallas hetzelve

befchryft.

s, 't Gewas is op 't meeste een half Voet

5, hoog, en eenigermaate geboogen. Verfchei*

„ de Stammetjes komen digt by elkander

5, voort 5 die , van onderen af , in tweeën

„ eenigermaate verdeeld zyn , in 't opftygen

5, allengs een weinig verdunnende, en zig uit-

,, fpreidende met doorgaans famengegroeidc

„ Takken. Het Koraal beftaat uit enkele Leed-
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-, les tusfchen ieder verdeeling , die derhalve ^'^*

" "; . JIJ Afdeel»
3, langagtig zyn en rond, eventjes gekromd

, lxxl
3, tot aan de lücerfte Enden der Takjes Steen- Hoofd-

je agtig 5 byna doorfchynende , en zeer bleek
^'^"^"

„ Vleefchkleurig , van buiten fyn geilreept.
^^^'J^l''

yy De Knietjes , waar mede de wiederzyds

5, geknotte Leedjes famengevoegd worden , zyn

35 wat gezwollen , van buiten een weinig ge-

3j ftreept, uit den gryzen Afchgraauwagtig

,

3, van eene volmaakt Lederagtige , taaije zelf-

5, Handigheid. (In het laagde der Stammen zyn

3, de Knietjes grooter dan de Leedjes , doch ia

j, de Takken, naar 't End toe ^ zyn de Leedjes

3, lang. De gemeene Crondfteun der Stam-

3, metjes is een witte Steenagtige Korst.) De

5, Schors 5 bleek Cinaber- Kleur , dun, door

3, uitdroog'ng wryfbaar, is overal befprengd

33 met verhevenronde Tepels, wier Mond een

3, Kelkje , van het uitwendige wyd gaapende

„ omkleedzel onderfcheiden 3 fluir. Deeze

3, Tepel tj es Haan op de boven fte Takken zeer

3^ digt en raaken aan elkander , zynde op de

3^ laagfte Stammetjes zeer dun verfpreid, en

3, verdwynen op 'c laatst byna geheel , waar

3, dan de Bast effen is. De Enden der Tak-

3, ken zyn met een dikke Schors bekleed en

„ omwonden. Men vindt het in de Indifche

„ Zee, van waar het gemeeniyk, door Klom-

„ pen van Lintkoraal gegroeid en met dezelvea

,3 vermengd zynde, aangebragt wordt".

Q3 lm

% DSSL. XVH. 5Tült«
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Wh In yeele ppzigten kqmt het myne, alhier in

^T^^r' Fig 2. afgebeeld 5 met deeze befchryving

Hoofd- overeen, 't !s echter meer dan een haif Voet

f
TUK* hoog , maar die bepaalingen gaan , gelyk ik

icedjes- meermaals aangemerkt heb , wat mank. Van de
. V'^'^'* Vleefchkleurigheid der Lcedjes , binnen de

Schors, kan ik niet oordeelen; doch heb ande-

re en kleinere Boompjes van deezen aart , die

yolmaakt Vleefchkleurig zyn , niet alleen;

maar ook voorzien met zulke Slykerlge Leed-

jes , als Petïver van fpreekt : doch of

zy een zodanige Schors gehad hebben als het

bisfchreevene fyne Lcedjes - Koraal, blykt my
niet: ja *t is zelfs onwaarfchynlyk, dewyt de

Takjes , zonder Schors , naar evenredigheid

dikker zyn. Door 't Mikroskoop gezien ver-»

^ponen zig hier de Knietjes Spqngieus , graauw

yan Kleur, en de Leedjes zyn Groefagtig ge-

itreept. De Grondfleun is in 't eerst gemeldq

Koraalbopmpje een Zee - Pokje , en daar ne-

vens iets Schulpagtigs. In een and^r , van dien

aart, beilaat dezelve uit een Oefleragfig Dou-
bletje. Door 't Mikroskoop gezien, vertoont

de Schors zig als Bropdfuiker of als Merg vaq

Banket. De Tepeltjes munten door haare ros-

agcigheld , zelfs vopir 't bloote Oog , uit op

de geelagtige Schors , die naar onderen Goud-

geel wordt in dit Exemplaar, en aan den Voet^,

yer yap glad te zyn , byna geheel bedekt is

met Tepeltjes» D?Lp dp iiiüerlle Enden de?



DE Edele Kor a alen. 247

Takjes , onbefchadigd en niet afgebroken , VI.

Knobbelig ftomp zyn, is zeer blykbaar. Men ^xxf'
kan deeze Zee - Gewasjes zonder breeken Hoofd-

naauwlyks aanraaken , doch die VleefcWvleuri- stuk.

ge , van de Kaap , zyn taaijer en beter te be-

handelen.

(3) Edel Koraal , met de Leedjes zonder nu
Schors en de Knietjes knohbelig,

Ochr{'cea,

Rood

De benaaming van Ochracea , dat is Okerag- Koiaiu'

tig of Okerkleurig Koraal , fchynt niet zeer

eigen voor dit Zee - Gewas , het welke in de

fraai fte Stukken eene hooge Bloedkleur heeft

;

doch 5 dewyl het fomtyds bezet is met een

geele Schors , kan men dezelve eenigszins

billyken. Wy noemen 't zelve Rood Leedjes-

Koraal , om dat het , gelyk de voorgaande

,

uit een menigte van Leedjes famengefteld is»

Het fchynt fommjge Autheuren aanleiding ge-

geven te hebben om te fchryven ^ dat 'er in

Oost-

f3) Ifts Stirpe Corallina, Articulis decorticatls , Genicuüs

jiodofis* Sy$t^ Nat» Xir* Lïthoxylon ramofum erei^utn arri-

Gulatum rigidum , Ramis faepius liberis oppofitis compresfi-: >

Geniculis crasfiusculis. Hón. Cliff^ 480» Accarbarium rubium*

^UMPH* 4nih. VU p, 234^. T. 85. f. U SER. ICab, UI.

T* 192* f* I* E LUS F/}il, Trfinfai% Vol. L, p. i33. T»

3. Ifis Ochi-area. V ALi^^^oo^Jf. 144. Leedjes- Koraal, lyss.

der Plantd» biadz. as?»

! pasL, XV0. Stuk,
Q4
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VT.
^ÏDEEL.
LXXL
Hoofd-
stuk.'

Leed/eS"

koraal*

Oostindie ook rood Koraal groeit : want va^

daar is hetzelve afkom (lig,

RuMPHius befchryfc hetzelve onder den

naam van Rood Acearbaar , en laac het dus op

zyn Witte W rattige ^ dst het gewoone Witte

Koraal is , volgen. Hy houdt het nogthans

voor het onedelfte of voor een basterd- Ko-
raal, en zoude het bykans, wegens zyne Spon-/

gieusheid 5 tot de Alcyoniën betrokken heb-

ben. 5, Het fchiet op (zegt hy} met een

,3 dikken Stam , drie Vingerbreedten of een

3, Arm, doch gemeenlyk maar twee Vinge*

5, ren dik, welke zig in twee of drie Hoofd-

„ takken verdeelt , van vier en vyf Voeten

5, hoog , doorgaans Bloedrood , Steenhard ,

35 maar ligt breekende en vol kleine Gaatjes,

55 Tusfchen de Hoofdtakken is een digt Nets-

?j wys' geweefzel van dunne zeer broofche

,, Takjes , van buiten geel en vol Wratjes
,

5, van binnen rood. Het geheele Boompje

,, ftaat meest vlak als een Waaijer, en zoude

g, wegens zyne levendige roode Kleur onder

„ de beste Rariteiten te houden zyn, indien

„ 'er de Takjes zo ligt niet afbraken en zelfs

53 door den tyd afvielen , laatende niets dari

^i Wopte, i;uige en Doornagtige Hoofdtakken

3, over." Dan fpreekt hy nog van een ande-

re Soore 3 die harder en niet zo Spongieus is

,

Qm72je roode Kalbahaarof ^ccarbaar genaamd,

Yallende pp de Noordkust van Ccram3 en

vai^
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van een derde, welke van buiten een rood VI.

geele broofche Zandige Schors heefc , van
^lxxju'

binnen roodagcig wit en wat voos is , uic Hoofd-

Leedjes famengefteld als het Konings - Koraal ,
s'^^^*

en op de zelfde manier geftreept. Het groeit ^^^^^"^

rondom de Amboinfche Eilanden, op weeke

Kraalfteenen , in zes of agt Vademen diepte,

en komt ook aan de andere Eilanden van Oost-

indie voor. Van deeze Koraalen vindt men
een ongemeene verfcheidenheid ^ en zeer fchoo*

ne Boomen, in het Muféum van zyne Door-

lugtigfte Hoogheid, den Heere Prince van
Oranje en Nassau, Erffladhouder der

Vereenigde Nederlanden^

De kundige ti eer E l l i s heeft een byzonder rre in-

yertoog en fraaije Afbeelding van dit Koraal, ^tm^,
in de Verhandelingen der Koninglyke Sociëteit

van Londen , uitgegeven : waar in hy naau^-

keurig let op de inwendige Struduur van 'c

zelve, als ftrekkende om zyn Gevoelen, we-
gens de vorming der Zee Gewasfen door Po-
lypen of dergelyke Wormpjes , te verklaa-

yen. Het zal niet ondienftig zyn , dat ik eea

gedeelte van zyne befchryving overneem ^

als behoorende regtftreeks tot ons Onder-

werp.

3, De Stam en Takken , (zegt zyn Ed.)

„ fchynen blykbaariyk, voor het bloote Oog 5

33 te beftaan uit eene vereeniging van Worm-
,j buisjes, die digt met elkander famengevoegd

Q 5 s^n

,

ï, D3^5L. XVIU 5TUK«



Hoofd
STUK.

ajo Beschryving van
VI. „ zynC*), en, indien wy deeze kleine Buis*

LXXI. ** ^^^ vervolgen tot aan haare geilernde Ope^

5, ningen in de Oppervlakte, zullen wy klaar

3, ontdekken , dat zy de roode Schulpagtige

^ bekleedzels zyn van zekere Zee-Polypen,

„ welken .zig dus overend geheven en ge-

„ fchikt hebben in deeze merkwaardige Plant-

3, aartige Geflalte". Dan verhaald hebbende,

hoe de jonge Polypen, naar zyneonderflelling,

in dit Koraal , zo wel als in andere Zee • Ge*

wasfen , van den Wortel al verder en verder

opwaards kruipende , en haar Schulpagtig

bekleedzel agterlaatende^ den Stam en Takken
formeeren , zo vervolgt hy dus» ,j Het on*

5, derfcheidend Kenmerk van dit Roode Ko-

55 raal , na het befchouwen van deszelfs Buis-

55 agtige Struéluur ^ zyn de Knobbelige Leed-^

„ jes, uit welken het beftaat, die zig duide^

5, lyker , en op een verderen aflland van el^

5, kander , in de kleine Takken dan in de

5, groote vertoonen , en digt by den Wortel

,

5, aan den Stam , naauwlyks meer knobbelig

55 zyn» Uit deeze Knobbels komen de zyd-

5, Takken voort, welke, onder het opgroei^

^5 jen 5 zig dikwils weder met den Stam of

5^ met andere Takken vereenigen , en dus een

foorc

(*) Ongelyk menigvuldiger % nogthans , en digter aan el?

ksnder , zyn de Openingen van deeze Buisjes in de dooi-

fnyding van een Tak van dit Koraal , by H ^oqx hen^ afr

^ebeeld, dan ik die in het myne bevind*
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^, foort van Netwerk maaken , gelyk wy ia de Vi;

35 Zee > Waaijers waarneemen. ^i^^'
3, De Oppervlakte van die Koraal, wanneerHoofd*

5, het verfch is , wordt bedekt gevonden met ^tuk.

^j eene Meelagtige wryfbaare StofFe , geel^-^^/^"

,5 van Kleur 5 niet ongelyk aan die van het

,, Eloedkoraal, maar meer gevuld met kleine

P,
verhevene gefternde Celletjes, wier figuur

5, men toefcbryven moet aan de Sterswyze

„ plaatzing van de Armen der Polypen, Deeze

5, wryfbaare StofFe weg doende , neemen wy
35 waar , dat de Polypen van deezs Celletjes

3j gemeenfchap hebben gehad met eene kleine

,5 holligbeid, opening of doorgang in eene der

5, Buizen , die onmiddelyk daar onder gelegen

^5 zyn. Deeze menigvuldige tusfchenkomsc

55 der Openingen van de kleine Buisjes of der*

5, zelver Takmaakingen > tusfchen de zyden

5, van de grooteren, doet de laatiten zig on-

^ regelmaatiger , en niet zo evenwydig als ia

35 het waare Roode Koraal, vertoonen; daar

„ wy minder Sterren , en, ter plaatfe waar de-

„ zelven zyn , altqos eene verandering in de

53 loop der Buisjes befpeuren.'' Deeze Meelag-

tige wryfbaare Stoffe merkt hy aan als een zo

poodzaaklyk bekleedzel voor het welzyn der

Polypea van dit Koraal, als het Haair en de

Wol voqr de Beesten , de Veders' en 't

Dons voor de Vogelen , de Schubben en 'c

Slym voor de Visfchen.

5, Hetzelve door *c Mikroskoop onderzoe-

93 ken-
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VI. „ kende (zegt hy verder,) wierd ik gewaar

"^LX^xï* '' ^^^ ^^ uitwaardfe Buizen van den Stam

KooFD- 3> inzonderheid Steenig , doch de inwaardfe
«TUK.

^^ deelen uit even zo veele verdeelingen vaa

K^raïu' ** Spongieuze Buizen famengeftcld waren, als

„ 'er zig van de Steenigen bevonden. Dit

5, komt , zo ik bevind , van de kleine Tak-

,, maakingen, die aan de Knoopen Spongieus,

,, en StC'^üig in de tusfchenwydcen zynde, in

„ ééne Klomp beflooten en vereenigd wor*

,5 dqp y geduurende de opfchieting - van dit

5, Koraal ; zo dat beide de zagce ea harde

,, deelen , met elkander , de binnenkant vaa

3, deszelfs Stronk of Stam formeeren. VVan-

,a neer wy zeer naauwkeurig de twee deelen,

J5 die de Takken famenftellen , onderzoeken,

3, dan vinden wy , dat de Knoopen uit kleine

„ Sponsagtige Buisjes , die door elkander ge-

5, weven zyn, beftaan, en het Lid, tusfchen

3, de Knoopen, uit Steenige Buisjes , die reg.

„ ter loopen, fchynende Takken te zyn van

,, de zydelingfe- holligheden» De Geiternde

„ openingen , in de kleine Wratagtige figuu-

3, ren van de Oppervlakte der Takken, wor-

s, den befchut door agt puntige Klepjes ,

~., welken het hoofd van eenen Poylpus be-

„ fluiten".

De Stam van dit Koraal geheel ontbloot

zynde van zyn geel Meelagtig bekleedzel ,,

dan zyn de gedagte Steenige Buisjes in de

Oppervlakte zigtbaar. In andere Exemplaa-

reii
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ïen vondt hy den Stam bedekt mee Kalkagti* VI.

ge Buisjes, hoedanigen zyn Ed. in een ^oon ^^^
van Zee-Waaijer hadc voorgefteld. Ook hadt Hoofd-

hy een witten Koraalboom van dien aart ge- stuk*

zien 5 insgelyks mert Spongieuze Leedjes ,
^^"^^^1"

waar aan door hem de broofchheid van de

kleine Takjes van deeze Leedjes -Koraalen

toegefchreeven wordt.

Ik bezit een aanzienlyke Boom van derge-Pi-cxxxï^

lyk Koraal, welke nog zyneMeelagtige Schors '^* ^*

heeft 5 zynde in de Stam wit , doch in de

Takken geelagtig. Een klein Takje daar van

is 5 een weinig vergroot zynde door 't Mi-

kroskoop , in Fig. 3, op Plaat CXXXI af-

gebeeld 5 om de witte Wratten , die aan dea

Stam zo wel als aan de Takken zeer menig-

vuldig en ook voor 't bloote Oog zigtbaar

zyn , te duidelyker te vertoonen. Het Boomp-

je is een Voet hoog, doch heeft een zeer dik-

ken Stam , van ten minfte een Duim , die zig

tot de halve hoogte uitftrekt, en verfchilt dus

aanmerkelyk in Geftalte van het gewoone roo-

de Leedjes - Koraal.

Volgens de aantekening van Rumphiüs Q^mm
is het Roode x^ccarbaar , op de Specery* Ei-

landen , die iDen de Molukkes noemt , een

voornaam Ingrediënt van de Middelen, welke

de Inlanders tegen 't Vergift gebruiken. Zy •

verkiezen daar toe de roodileen zwaajrfte Stuk*

ken , die minft Spongieus zyo. Het werkt

door afgang of door braakea. Ook wordt hec

dien-

I. De^i,. XVII. Stuk»
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VI, dienftig geagt tot afzetting van vuile Stéeri=

^iXxï ^§"^^ Stoffen
;,
door de Waterloozing, Men

Hoofd.' wryft het, ten dien einde, zagcjes op eeiï

STUK* Steen , mee .Water , gelyk ten opzigt van 'c

gebruik van 't witte Kalbahaar, of Konings-

Koraal, is aangemerkt en hier voor befchree-

ven.

IV* C4) Edel Koraal met eenen Schaalagtigen

Entfoch
Spilronden Stam; de Leedjes rond eft

Rader- doorboordl de Takken kranswyze en ge-
""""'^^

gaffeld.
'

In de Oceaan 5 zegt Linn^eüs, komt

deeze Dierplant voort , die den Stam vaii

dikte als een Vinger heeft, zynde zeer digt

famengewricbt uic platte Schyfjes , die in 'c

midden een vyfhoekig Gat hebben. Ieder

Schyfje is , wederzyds , uit het Middelpunt

eenigermaate gedreept, en heeft de uitwendi-

ge of Schorsagtige Oppervlakte oneffen, om-

ringd met een ry van Knobbeltjes, welke de

Lidtekens der afgevallen Takken zyn. Van

de Takken , die dun, zonder I.eedjes en ge-

gaffeld zyn , komen de Raderfteenen en Ver-

fteende Koraalen van dien aart»

Dewyl onze Ridder hier geen Autheur of

.Afbeelding aanhaalt, zo kao men niet van dé

éi*»'

f4) Ifis Stixpe TestaceS tereti , Attlculis arbiciilatis pefi#

foratis, B,amis vetticülatis dichotorcis, Sysu Nat» 3&II«
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eigentlyke Geftake oordeelen. Men zou on- ^^-•

verhoeds denken^ dat het Groenlandfche Plant-
'jj^^^'u

dier, 'c welk fommigen voor het Origineel Mgofi>

der Encrinieten en Entrochieten gehouden s'^'*''^*

hebben C*^ , hier bedoeld werde ; doch het-

zelve is , van L i n n^ u s , met reden , om dat

het geenen gearticuleerden , maar een gedraai-

den Stam heeft, en wat dies meer is, veeJ

agterlyker , in het Geflagt der Vonicellcs ^

geplaatst» Het tegenwoordige noem ik Ra-

der - Koraal , om dat het hier als het Origi-

neel der Raderfleenen voorkomt ; niettegen-

ftaande de Hoogleeraar W a l c h verzekert

,

dat het Origineel van dceze Verfleende Lig*

haamcn nog niet gevonden zy (f).

(5) Edel Koraal met eenen Schacüagtigen v.

yyfhoekigen Stam , die uit Leedjes fa» ^Jf^^r

mengejleld is , de Takken kransyyyze hehmZea Palm-

bende , met eene gegaffelde Ster aan 't

"^^"^*

êfid.

Ik

(») zie Uitgezogte VerharJelingen* ! Deel, bladz. 98»

(•f) lu het keudyke Werk van dee?,en Moogleeraar, ovai:

de Verfiecrde Zaaken , als eea Vervolg V2n 't Eerfte Deei

van Knokk> Folio* II» D. bladz« 295,

Cs) If^^ Stirpe testacea arriciilatS pentagona , Ratnis verti*

dllatls , Stelle cerininali dIchotomÉ. Syst» Nat. XII. Encri«

nas Capite Scellato ramofo dichotorao , Sclpite pentagono

Equi fedformi. E LLïs Encrin^ 1764* Quarto, T. I3« f. 14,

fhiL Trans. Vol. LIU T. M. ^'^^r ^ l'^^ad^ Jt* ^SS Sc^

t3e 1761.

ï. DEEL. xvii. Stuk*
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^^' Ik noem deeze Dierplant Zee - Palmboom ^

Lxïl" ^^ ^^^ dezelve met den naam van Palmier

HöoFD' Marin gedoopt is door den Heer Guet-
|TüK, TARD^ die in de Verhandelingen van de A^-

kademie der Weetenfcbappen van Parys, op

't jaar 1755 > een Vertoog leverde, waar in

zulk een Zee -Gewas, van 't Eiland Marte-

nique afkomftig ^ befchreeven wordt (*>
Deeze Heer vergeleek de Geftalte by die van

^t Kruid, dat men Equifetum of Paardeftaart

noemt, en die vergelyking past zeer wel.

Ook gebruikt hy 't zelve om den oirfprong

der Lely* en Sterrefteenen , als ook die der

Rader- en Rolfteenen, op ce helderen. Men
Helt tegenwoordig vast , dat die Sterrefteent-

jcs, welke men gemeenlyk Asterics noemt,

van den Stam van dit Zee -Gewas afkomftig

zyn , en daar van heeft onze Ridder den by-

naam ontleend.

In 't jaar 1760 kreeg de Heer El lis ^

toen buiten Londen zynde , een dergelyke

Dierplant, die aan 't Eiland Barbados was uit

Zee gehaald Deeze verfchilde , nogthans ^

in eenjge opzigten van de eersrgemelde ; 20

dat hy 'er eene omftandige befchryving van

geeft. De langte van den Stam v^as omtrent

dertien Duimen , en de dikte ongevaar een

derde van een Duim. Dezelve beltaat uiE

^ vyf^

(^) zie Uitgszozte Ferhandilingin^ VI* Deel, bladz. sS?"*
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vyfhaekige Leden , die van eene Schaalagti-^ VL

ge zelfftandigheid en door dunne Kraakbeen- ixxU
deren famcngevoegd zyn ; des zy een foorc Hoofd-

van Ruggegraatf, maaken , over alle kanten ^tuk.

buigzaam. Langs den Stam loopen vyf Groe-

ven, en men vindt denzelven, op verfchillen-

de afftanden ^ in 't ronde bezet met vyf Ar-

men, even als de zy> takjes aan den Steel

van 't Kruid j dat men Paardeftaart tytelt.

Zy bellaan uit Leedjes , juist zo als de Stam

,

en daar loopt een Gat door dezelven heen ,

zo wel als door die, welke den Stam famen-

ftellen. Aan den Top van den Stam is een

hol Bekken tje , ongevaar een Duim wyd en

een vierde Duims diep , hebbende in 't mid-

den een Gaatje , dat waarfchynlyk met het

Kanaal van den Stam en met dié der Takksn

gemeenfchap heeft. Hier in verbeeldt zig

de Heer El lis dat de Ingewanden en Maag
van het Dier , eveti als in de Zee -Ster, dlö

men 't Hoofd van Medufa noemt, zyn ge-

plaatst geweest» Dit Bekkentje rust op de

Grondftukken van zes gegaffelde Schaalagtige

Armen of Takken , die in zyn Exemplaar

afgebroken , doch in dat van den Heer G u e t»

TARD, uitgebreid zynde , zig als Straalen

vertoonden , zynde gebaard met een foort

van Kraakbeenige Vingereu. 't Zyn als fpit-

fe Klaauwen, aan de eene zyde hol-, aan

de andere verhevenrond , en aan de holle zy.

de met twee ryën van Zuigers voorzien.

R Tw^a
I» DREL. xviL Stuk»
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VI. Twee! derzelvea fluiten in malkander, en dus

Lxèu ^^^ ^^^ ^^^^ ^^^ deeze Klaauwen zyne

Hoofd- Prooy vatten en tevens uitzuigen. De Af-
STUK. beelding van een Verfteend Lighaam, in En-

geland gevonden , dat volmaakt het Hoofd
van deeze Dierplant , met de Takken digt

famengevoegd , vertoont , is tot opheldering

en nader bevestiging daar nevens in Plaat ge*

bragt.

viv (6) Edel Koraal , dat effm en onafgebroken

Bioedko- ^f ^'Onder Leedjes is , met flaauwe fchee'
*^3ï* ve Streepen , de Takken hier en daar

verfpreid.

Tegenwoordig geeft onze Ridder aan het

Zee - Gewas , dat men Bloed - Koraal noemt

,

in 't byzonder den bynaam van Edel , of

liever hy is den Heer P all as in deezen

nagevolgd : want voorheen was het door hem

,

met weinig agting , onder de Madreporen ge-

worpen, en flegts getyteld Roode Madrepore,

Sommige Autheuren noemen het alleenlyk

Co-

(6) IJls Stiipe Corallina arquall continua , ftms obfoletis

öbliquis, Ramis vagis* Syst, Nat» Xtl. Madiepora rubia»

Syst» Nat» .X* p« 797* Ifis nobilis» Tall» Zoiiph» I4j.

Corallium rubmm, Bauh. Pï«, 36<s» Tournef. /«y?.

Bat» 572» T. 339» WoRM» hlus» 231* EJLLi S Corall. 93^.

T. 35» f. A'C. DONAT^ Mar» 43. T. 5* G-4NANN.
Adr» I. p. 7. T. ! r« I. Bloed - Koraal* L^t der Flar.td,

bl. 278.
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toraltüm y by uitmuntendheid ,* gelyk 'er de VL
?

Franfchen ook den naam aan geeven van Co- lxxT*
rail^ doch de Engelfchen zeggen Red-Coral^ Hoofd»

èn het, is, in de Apotheeken^ onder den naam *tuk.

van Coratlium rubrim ot Rood Koraal be- ^^^-''f

kend.

Dit Koraal komt , gelyk wereldkundig is ,

m de Middfcllandfche Zee voort , en wel in

dezelve alleen , zo de Heer P A l l a s zegt.

Ik wil nu niet onderzoeken, of de A^driatifche

Zee ook den r^aam van de Middellandfchie

Zee voert ; aaniiezien zy ais een Inham tot

dezelve aangemerkt kan worden te behooreno'

ÉtTMut i ÉR merkt aan, dat op den Bodem
van de Roode Zee geheele Bosfchagiën van

Koraaleil zyn» Rümphiüs getuigt , dat hec

tégté Bloedkoraal iÖL Arabie, en inzonderheid

te Mocha , zo duur is , dat men het tegen

Ijoud opweegt» Maar dat die roode Koraal-

boompjes 9 waar van de vermaarde Reiziger

Pedro della Valle fchryft, dat meo
Ée in de Roode Zee vindt, tot hetLeedjes-

Koraal behooren , gelyk hy vermoede, fchynt

nog niet uitgemaakt te zyn.

De Visfcheryën van Bloedkoraal zyn in Koraal.

de Middellandfche Zee , en wel voornaamelyk v^^fchcry,

aan de Kust van Barbarie, alwaar de Kroon
van Vrankryk , ten dien einde, van oiids een
Vastigheid

^ in bezittiog heeft
, genaamd U

Bastion de France , welke tot befchutting ftrekc

vaii de Koraalvisfchèryën aan die Kust^ vqü

,
. . . R 2 KéM

h D«Bi-. XVII. Srmu ^
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VL Kaap Rofe tot Kaap Negro toe , dat is tus*^

LXXl! ^^^^^ Tunis en Algiers. Voor de Vryheid

Hoofd- tot deeze Vifchery en tot den Handel op die

STUK. J^^st , moeten jaarlyks meer dan vierentwin-

roraaf
tigduizend Piasters aan de Regeeringen van

die plaatfen betaald worden. De Vaartuigen ,

op deeze Visfchery afgevaardigd , brengen

wel vyf of zeshonderd Kwintaakn ineen Zo-

mer aan. Toen de Stapel van die Visfchery

te Marfeille was, hadt men aldaar ten minfte

veertig Fabrieken of Werkhuizen , waar in

het Koraal fchoon gemaakt, gefatzoeneerd en

gepolyst werdt; doch wanneer dezelve, den

Kooplieden van gedagte Stad ontnomen zyn*

de, in handen van de Kompagnie der Indien

kwam, werdt het Magazyn van Koraal naar

Genua verplaatst.

De plaatfen , waar het Koraal groeit , ko-

men echter ook aan de Kust van Katalonie,

by de Balearifche Eilanden ; aan die van Pro-

vence tusfchen Kaap de Ia Couronne en die

van St. Tropez ; aan de Zuidelyke deelen van

Sicilië , en in de Adriatifche Zee of Golf

van Venetië , voor. 't Zyn zekere Grotten

,

of in de v^ste Rots, of in die Kalkagtige

Korst, welke den Bodem der Zee bedekt, en

famengefteld is uit Koraalgewasfen , Steen,

» zie Aarde , Zand , en andere Lighaamen * , by de

iïf^hie/
* Koraalvisfchers Magirtan genaamd , zo de Heer

voor. Graaf Mars iGLi aanmerkt. „ Deeze Grot-

„ ten , zegt hy , moeten met haar Gewelf

,, evcQ'
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5, evenwydig of byna evenwydig loopen aan VI,

3, de Oppervlakte der Aarde. De zodanigen
'lxx^i'''

5, zyn het, welke de Visfchers zorgvuldig, en Hoofd-

5, met eene ongeloofiyke moeite, opzoeken ,
''Tük.

5, zo aan den Oever, als op groote Diepten, ^^^^oed-

„ ver in Zee, Zy moeten zulks by louter

5} Geval doen , dewyl alles met Water be-

3, dekt is, doch, die het eerst aan zulke Groc-

„ ten komt, wordt rykelyk voor zyne moeite

„ beloond , door een geheele Bosfchagie van

3, Bloedkoraal in het Net te krygen".

Men heefc , naamelyk , zekere Werktuigen

,

door den Graaf en ook elders afgebeeld, wel*

ke dienen kunnen om , op groote Diepten,

dus blindelings naar het Koraal te visfchen»

Het voornaamfle van deeze Werktuigen be-

Itaat uit twee dikke Latten , die in 't kruis

famengevoegd zyn, en aldaar met een Steen,

Kanonkogel of Huk Lood bezwaard, om te

kunnen zinken. iVan ieder End van dit Kruis

is een bondel Netten , die op de wyze van

een Schakel -Net uit groote en kleine Maa-

zen beltaan. De groote dienen om de Tak-

ken af te rukken. Het andere is een foorc

van Schepnet, beflaande uit een Yzeren Beu-

gel van anderhalf Voet middellyn , die we-

derzyds ook een dergelyk bos van Netten,

en zelf een Zak heeft ,
gelyk de gewoone

Schepnetten. De Stok, daar het aan \ eene

End van is, wordt op dergelyke manier be-

zwaard, als hec eerstgemelde. Die iaangt met

J^ DB«^, XVII« Stuk»
R 3 twee
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Yï. twee Touwen ^ het andere met één Touw aais

Afï>ef.l. dé Schuit, waar de Visfchers in zyn, en wo|rdt

J.^^1. jjyg jjj »f blinde nedergelaten, tot dat men eeii

ÉTUK.
' bekwaame plaats aantreft , om een goeden

'Bloede Vangst te doen.
^órauL i)Q Graaf M arsi gli tragt uit het gebruik

Maniec ^^^ deezc Werktuigen , en uit de Ondervin-

Gioeijmg. dingen die de Visfchers op 't gevoel daar van

hebben, te betoogen , dat het Koraal, tegen-

flrydig met alle andere Planten j loodregc

naar beneden groeit. Dit wordt ook van de

meesten erkend , en indien het Exemplaar,

èoor hem in Bg. io6 afgebeeld, echt js, kan

meri 'er niet aan twyfelen. Het was een

Klomp van famengegrocide Aarde , op wier bo-

venïle Oppervlakte Landplanten groeiden met
èe Takken en Bladen opwaards geftrekt ; aan

de onderfte zat een Koraalboon , nederwaards

geftrekt , en * zo zyn Ed. aanmerkt , fchietende

Öaar 's Aardkloots middelpunt. Dit Koraal , ech*

ter, moet dan zeer ondiep gegroeid zyn» ïnFig^

iop en iio, is de manier der Visfchery , zeef

duidélyk, in 't klein en groot door hém afge-"

beeld. „ De Koraalplanten* (dus fpreekt hy ,)

9, dié men op déeze manier vifcht, zyn zelden
'

9, geheel ^ dewyl haare Voet niet ligt verward

33 raakt in'deeze Netten : maar men heeft ze in

,; haare volkoinenheid\, wanneer die Werk-

5, tuigen de kragt hebben om de v^ste Lighaa-

3, rrièn, waar zy aan gehecht zyn, af te ruk-

,*5 ken 3 en met meer gemak , wanneer zy by

„ toe.



DE Edele Koeaalen. 263

„toeval zyn gelymd aan Schulpen, Beende- ^'I.

5, ren, Hout, of andere üghaamen. Menkrygc ^xxi"
3, 'er fomtyds die gehecht zyn aan de Aard- Hoofd*

5, agtige klompen , Magirtan genaamd *, als stuk.

„ ook op Hukken Rots, en ik bewaar zodani- ^^''-^•

„ gen . aan welken niets ontbreekt".
^J^^.*

Van de groeijing van het Bloedknraal op Wadi. 2 so,

zodanige Lighaamen zyn onbetwistelyke Voor-

beelden. Men bewaarde in het Kabinet van

Pifa een Stuk , dat op een gedeelte van eens

Menfchen Bekkeneel gegroeid was. Tourne-
poRT heeft, uit zyne Verzameling, een

fchoonen Tak in Plaat gebragt , vast zittende

pp den afgebroken Rand van een Aarden Schot'-

tel C*> De Heer Peyssonel heeft Koraal

zien groeijen op een ronden Keyfleen ; waar

uit ftelliglyk beflooten wordt , dat hetopwaards

fchiet , gelyk de meeste andere Planten (t).

Deeze Gevolgtrekking , echter , zal men niet

ligt toeftaan. Gedagte Lighaamen kunnen \x\

4e Aardagtige Korst, welke ook Grotten maakt

op den Grond der Zee 3 hebben vastgezeten

aan 't Gewelf. De Onderitelling , dat het

Melkagtige Sap , in de Enden der Takken '

vervat, den aanleg maaken zoude van 't Ko-

raal , fcheen te doen denken , dat het zig aan

alle Lighaamen in de Zee, en in allerley

plaatzingen , hechten kon. Dit is niet onge-

.loofo

(^) Infliu BQtan^ Tom» III. Tab, 339.

(t; P.hU, TranfaS, VoU XLVII. pag. ^3,|.

\, ©EEÏ-. XVII. STUK»
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VL loofbaar, inderdaad : maar dat hec opwaards

LXJCl ' ^^^^^^^ en niet, gelyk Marsigli verzekert.

Hoofd.' aan het Gewelf der Grotten groeije, zou ze-

ÊTUK. kerlyk van de Koraal visfchers op *c gevoel

Koialf'
^"^^^^^^ worden. Peyssonel nogthans ver-

zekert , dat de Visfchers , door hem onder-

vraagd , verhaald hadden , dat zy dit Zee-

Gewas , op plaatfen waar de Ondiepte hun

toeliet te duikelen , fomtyds loodregt neder-

waards, fomtyds horizontaal, en fomtyds ook

opwaards groeijende , hadden gevonden (*).

Korr^a!- Hoe zullen wy , nu . zulke groote Waar-
boompjc jjeemers overeen brengen , in eene tegenftry-

kromme digheid van zo veel belang. Ik heb gedagt,

pS* dat de Afbeelding van een Koiaalboompje uic

c^xxT,
j^yj;5e Verzameling dit Gefchil eenigermaate

zou kunnen ophelderen. Hetzelve is gegroeid

op een Klomp , meest uit Wormbuisjes be-

llaande , die
,

gelyk men weet , zig overal

aanhechten , en dus kan deeze Klomp zeer

wel aan 't Gewelf van eene Grot in die

Itand gezeten hebben , zo als zy hier in Fig,

4, op Plaat CXXXI , vertoond wordt. Plee

Koraal, op zyde daar aan gegroeid, moet ze-

ker-

(*) Phil, Tranf^ bïadz. 454. Zïe ook de Uitgeïeeze Philof&'

fihifche Verhandelingen* III. D. biadz, 285, enz» *t SchynC

dat de Heer P A t.LAs hier het oog op heeft, vrannecr zy»

^d. Zo6fh> pag. 1X1 , zegt; Conftat veto *j: M A R S i L 1 |

éfervatU &c» ; en dat het zyn moet , P r. Y s s o n E L L l«

1^ A R s I G i;. I naanielyk ftaaft, gelyk ik aangemerkt heb
j

met kragt het tegentleeU
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kerlyk een onbekwaame plaats geha4 hebben VI.'

tot zyne voortfchieting , dewyl de Stam zig
^l^XI*^

in den Winkelhaak heeft omgeboogen eer hy Hoofd*

tot eene aanmerkelyke Takfchieting kwam. stuk.

Wat reden kan 'er voor die ombuidna; zyn ge- ^^°^^'

weest , dan eene bepaalde ngting m de uit-

fchieting van het BloedkoraalF Dit fchynt ook

het kleine Takje, daar nevens, te beveftigen.

Ik weet wel en heb zelf voorbeelden van klei-

ne Spruitjes , die in allerley rigcingen groeijen

;

gelyk aan den Voet van het gedagte Kadix Ko-

raal *, alwaar het aangegroeide Bloedkoraal * zie

nog geJeeltelyk zyne geele Schors en Meelag-
^^^^^* ^^^'

tige Stoffe heeft ; doch waarfchynlyk zal diü

Zee- Gewas ,
gelyk de Planten der Aarde, on-

der 't groeijen zyne rigtiog veranderen , wan-

neer het een verkeerde plaatzing heefr,

't Koraal is in zyne Groei jmg zo fchielyk Grootte

niet, als de Plantgewasfen» Een Takje van j"^^^'^^^'^''

naauwlyks twee Duim hoog en half zo dik als

een Schryfpen , zeiden de Visfchers, volgens

Marsigli, drie Jaaren oud te zyn, en een

Boompje , van vyf Duim op 't hoogde , tien

Jaaren. Ook bereikt het Bloedkoraal , volgens

Don ATI, in de Adriatifche Zee , niet meer

hoogte , dan van een Paryfchen Voet, of een

weinig meer. Ik heb by de Liefhebbers alhier

Boomen van Bloedkoraal gezien j die de hoog-

te van een Amfterdamfehen Voet merkelyk

overtroffen. De Heer Pallas fielt den

R 5 ui=

l, PIEL. XVII. STUK.
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^ï- uiterften paal der Groeijing tot de hoogte van

LXX/* een Voet , en de dikte van een Duim aan den

Hoofd-* Stam (*3* DoNATi hadt zig , wederom,
*'""'**

hier in zo bepaaldelyk niet uitgedrukt. Ge-

ïCoraai. wooolyk verhcfc zig van den Wortel van 't

Koraal, zegt deze, maar ééne Stam, en ver-

fcheide oude Koraalvisfchers hadden hem ver-

zekert, dat die Stam , op 'c dikfte, flegts een

Parysfchen Duim hieldt, of een weinig meer.

Dezelve verdeelt zig in Takken , die doorgaans

van elkander afgefcheiden , dan fomtyds ook

famenloopende vereenigd zyn. Veeltyds maa-

ken de Boompjes en Takken eene platte

Waaijeragtige figuur , gelyk de meeste Zee-

Heeflers, doch dit gaat niet altoos door. Ze-

ker Heer heeft 'er een , dat op zyn Stammet-

je een zeer fraay Kroonboompje , als een

holle Kom gefatzoeneerd zynde , formeert.

De verwarring , welke mooglyk het eene

Boompje door het andere groeijende , of de

opvalling van afgebroken Takken , .door vee-

lerley Toevallen , kan maaken , geefc waar-

fchynlyk de grootfte aanleiding tot wandal*

ligheden ; waar van men in het myne, hier

voor gemeld en afgebeeld , blyken kan be-

fchouwen»

De Groeijing van 't Koraal gefchiedt beter

(*) Stirps ad fummum Pedalem altitudinem et Tiunq

léllicarem diametro crasfltiem fiftit* Zoófh, p» 223.
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pn vaardiger, zo de Graaf aanmerkt, op ee- VT.

ïie mindere dan op een meerdere Diepte.
Lxxiif

Boomen, die op tien of twaalf Vademen Wa-HooFu^

ters, in tien Jaaren tyds , gegroeid waren ,stuk:.

zouden daar toe wel vyfentwintig of dertig ^^^^^
Jaaren noodig hebben gehad op honderd, en

ten minfte veertig op anderhalf honderd Va-

demen, ^it was de grootfte Diepte van waar

IvIarsigli het Koraal hadt opgehaald. Zulks

maakt eene aanmerkelyke byzonderheid uit,

welke alleen op het Berigt der Visfcheren

fteunde , doch die my doet vastftellen, dat

de werking der Zonneftraalen ook het haare

toebrengt tot de vorming der Zee - Gewas-

fen. Immers zulks is uit den trek, dien der-

zelver Polypen tot de Warmte hebben, niet

minder dan bewyslyk *. Om die reden zal * zie

het dan ook zyn, dat de Opening der Grot-^^f
""* ^^

^

ten , waar in het Koraal aan de Kust van

Barbarie meest groeit, naar 't Zuiden gekeerd

is? want, uit de flrekking van de Kust het te-

gendeel te willen opmaaken , heefc geen grond*

Men vindt aan dergelyke Kusten genoeg Hoe-

ken en Inhammen , waar Rotfen en Klippen

in 't Water kunnen zyn 5 die met de zyde naar

!t Zuiden zyn gekeerd, offchoon de Kust in

't algemeen naar 't Noorden ziet (*)„

De

(*) Vergelyk de Uttgeleeze FHofoofifcbs Virhandelingen , als

boven , bladz, 302.

I» Deel. XVil» Stuk.
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VI. De voornaamfte Waarneemers , die het Ko

l^Xl' ^^^^ ^^ ^y^^ Wieg 5 om zo te fpreeken , reeds

Hoofd- befchouvvd hebben , merken aan, dac de be-

sTUK^ ginzels van hetzelve zekere roode Spatten
De Wortel, 2yn , die Plaatswyze zig over de Lighaamen

lifraat "i'^t)reiden en derzelver Geftalte aanneemen.

Dus hadt Marsigli 'er een Natuurlyk

Zoutvat van gezien, dat ongevaar v^er Dui-

mm hoog was en drie Duimen wyd. Ook
bezat hy een dergelyken Wortel, zittende op

een Steen , en tot Grondfluk dienende voor

een fchoonen Koraalboom. ,, Doorgaans is dee-

5, ze Voet rond , zegt Donati ; maar hy

„ dient alleen tot aanhechting en niet tot voe-

5, ding van dit Zee- Gewas. Men vindt ge-

„ brqken Stukken , die , fchoon van hunnen

„ Voet federt langen tyd afgefcheiden ge-

„ weest , niet nalaaten te leeven , te groeijen

„ en voort te teelen , terwyl zy zig op den

j, bodem der Zee bevinden".

'c Gevoelen der Ouden, dat de zelfftandig-

heid van het Koraal , onder Water , week en

buigzaam zyn zoude (*) , wordt thans door

alle Waarneemers tegengefproken. Marsi-
G L I bevondt het in 'c Water zo hard als

Stten te zyn. Ook zou zulks tegen de ma-

nier van het te visfchen Itryden, De Enden,

niet-

{*) sic & Corallum ,
quo primum contigit auras Tempore

durescit ; moilis fuit Herba ftib Undis» O v i D, Metam^

Libr. XV%
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niettemin, of gezwollen Toppen der Takken, VI.

zegt hy zyn week, als nog geen genoegzaame '

l^xL
Hevigheid bekomen hebbende , door den aan- Hoofd

'

voer van Steenmaakeade Vogten. &tuk.

Terwyl men dus in 'c algemeen erkent, dat^^^^^^*

het Koraal van zyn Beginzel af rood is , en ^^*

de beroemde To urn e fort aan de Koning- Kleur»

lyke Akademie der Weetenfchappen Koraal

van allen Ouderdom vertoond heeft , van eene

byna onzigtbaare roede Stip af, door verfchei-

de aangroei] ingen en Takmaakingen heen, tot

aan de uiterile grootte : zo fcheen het on-

twyfeibaar , dat eene Bloedroode , meer of

minder bleeke, hooge of donkere Kleur, aan

dit Koraal eigen was. Men vondt het wel

Vleefchkleurig , doch niet geheel wit verklaard,

Marsiglizou het dus Natuurlyk nooit ge-

zien hebben dan zonder Schors , en dewyl

het Bloedkoraal door Konst bleek, ja wit te

maaken is, zo was 'er veel grond om te den-

ken, dat de een of andere tegennatuurlyke

oirzaak reden kon gegeven hebben tot die

verbleeking. d'AROEwviLLE, niettemin,

onderltelt, dat het Bloedkoraal eerst v;ic is,

dan graauwagtig , vervolgens geel wordt, en
verder , by verfcheide trappen , zyne hoog^
of donker roode Kleur verkrygt. Dit wil h^^

^

ten voornaamfte bewyzen , door een Rots,
met wit Koraal begroeid, waar op ook eeni-

ge Takjes of jonge Scheutjes van rood Ko-
raal waren , en zelfs eenige Takjes van bui-

tea
I, DEEL, XVII. SXUK»
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VI. ten wit en van binnen rood (*)« Doch uié

^^|j^* het afgebeelde Stuk is 't blykbaar , dat dit

Hoofd- ^ itte Koraal een Madrepore is , gelyk het

sTuK. gewoone witte Winkel - Koraal , hoedanig men
_2jW meermaals met het roode faraengegroeid vindt

,

* ^ * kunnende de Beginzêls van het een en andere

vermengd zyn geworden ; waar van men de

wonderlyktte voorbeelden onder de Zee - Ge-

wasfen aantreft. De Polypen , die dezelven

bouwen of famenftellen ^ en daar in huisvesten J

kunnen op eene zelfde plaats onder elkander

verward zyn geraakt , en in het blinde hebben

voortgewerkt ; even als men dergelyke Mon-
ftreuze Voortbrengzels meer waarneemt in

het Ryk der Dieren»

inwendi- Het Bloedkoraal heeft natuurlyk een geheel

f^^^eiïr* andere Gedaante , dan die, w^ar in het zig^^

afgevyld en' gepolyst zynde , aan ons Oog-

vertoont. De Voet , Stam en Takken zyn

,

gelyk de meeste andere Zee - Gewasfen, knob-

belig en hebben een Schors, die de inwendi-

ge Zelfdandigheid , welke zo hard als Mar-

iTier is , bekleedt. „ Als men deeze Zelf-

3, ftandigheid met het Mikroskoop onder-

5, zoekt , ( zegt Donati,) in een Koraal

^, van eene enkele Kleur, by voorbeeld rood,

3, mids dat hetzelve niet verwormd zy ; zo'

j, bevindt men dezelve eenvormig , effen ,'

(») Ór-^noUik, pag» 324* rl» IS»



i>E Edêlè Koraalew. 271

ii eenkleurig, zonder Gaatjes of Holligheden. VI.

3, Zy is overal egaal , van eene zelfde hard- ^^5
w^'

„ heid, en bekwaam tot eene volmaakte po-fioorD-

j, lyiting. Zulks heeft geen plaats in Koraal si'uk*

„ van verfcheide Kleuren. Somtyds zelfs ^^^^^'^i''
, , . • , ,.*',. Koraal»

,j wordt men het met m t geele, ja ook met

^, in 't Roozekleurige gewaar. Ik heb eenigé

3, Takken van dit flag van Koraal. Als men

5, die in de dikte doorzaagt , dan komen 'er

5, Streepen en Ringswyze Banden in te voor-

53 fchyn, waar van fommigen Roozekleurig,

55 anderen geelagtig zyn ; men heeft 'er ook

3, witten onder : de een is hooger van Kleur

„ dan de ander , doch zy hebben allen een

5, zelfde middelpunt. Dergelyke Banden ver-

„ toonen zig ook in 't roode Koraal , wanneer

33 het een weinig gebrand is ; maar dan zyn ze

„ allen helder graauw , en door donkerer

5, graauwe Streepen van één gefcheiden.

3, Hoe hard ook deeze Zelfilandigheid zy^ verwor.

,, bevindt menze doch onderhevig aan een »7 KorS
5, Soort van Wormen 3 die dezelve aantasten

,

33 wanneer het Koraal door Ouderdom 3 of

i,,
door eenig ander Toeval, van zyne Schors

5, ontbloot is. Het zyn kleine Diertjes, die

3, in de zelfftandigheid van het Koraal drin-

3, gen door zeer kleine Gaatjes, en het van

3, binnen uitknaagen , maakende daar in byna

3, ronde Celletjes, die door zeer dunne Wan«
,5 den van elkander afgezonderd zyn. Deeze

3, verzwakken hec Koraal ongemeen, en maa-

L DEEL. XVII» Stuk*
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VI.
5, ken hec z© broofch, dat het onbekwaam !5

Lxici" " ^^ verwerkt te worden. Nog een andere

Hoofd- 99 Worm is 'er , die het Koraal in de dikte

STUK. ^^ doorboort , maakende daar in , overdwars *

2?W-
5, regte en Cylindrifche Holligheden. Doch

5, de hardfle Marmers , die men in de Zee

5> vindt, zyn het doorknaagen van de zelfde

5, Wormen, of ten minfte van Wormen, die

„ veel naar dezelven gelyken, onderworpen.

Gegroef- ,, Uitwendig is de Zelfftandigheid van het

viaiuer'^' 5) Koraal uitgegroefd en geflreept. De Groef-

„ jes beginnen van den Voet , en flrekken zig

„ langs den Stam en Takken uit , blyvends

,3 onder elkander byna volmaakt evenwydig.

55 Zy vertoonen zig in de dunde Takken min-

5j der , en hebben aldaar fomtyds in 't geheel

„ geen plaats : ten minfte zyn zy zigtbaarer

^ 3, in de groote Takken en de Stam , zynde

3, ongelyk en knobbelig , als of het een ver-

,3 gaaring was van kleine Bolletjes.

„De Steenige zelfftandigheid , welke ik

„ thans befchreeven heb , verandert door 'e

, Vuur in een zeer fyn Stof als Asfche. Ge-

5, lyk de Afch van Houtskolen ons door 't

3, Mikroskoop een Geraamte vertoont » dat

3, uit Houtige Vezelen en Vaten famengefteld

3, is, zo geeft de Asch van het Koraal ons

3, genoegzaam de Deelen te kennen die het-

a, zelve famenftellen. Deeze Asch fchync

3, door 't Mikroskoop te beftaan uit kleine

3i V^itte Lighaarapjes , die byna Klootrond en

als
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j^ als TrosvTyze te famen gevoegd zyn. De ^h

I, Asch, die men van de Schors van 't Koraal
Yx^xi^'

J3 krygt, heeft de zelfde figuur en kleur» Der- Hoofd-*

35 halve hebben de Zelfflandigheid en Schors , ^^^^^'

3, van die Frodukt, eenerley oirfpronglyke 5 en ,
^^^o^^-

a, om zo te fpreekenj famenitellende Deelen.
'^''^^'^

55 Eet zyn ook, naar ik denk, deeze Deelen
,

, die de Schors in Zelfflandigheid veranderen.

De rimpelige Oppervlakte is onmiddelyk w^eké

bekleed met eenen witten of bïeeken, taa-Rok^^^

melyk zagteo Rok , die beltaat uit kleine

55 Vliesjes vol Vaten en Klieren , maakende

,5 met elkander een Netswys' Lighaam (Corpus

55 Reticulare) , welks Vaatjes gevuld zyn mee

I, een witagfig Sap, dat zig in alle de Blaasjes of
35 kleine Vliesjes uitfpreidt. Aan deeze Vliezea

3, zyn vcele zeer kleine roode Lighaampjes

5, gehecht, byoa Klootrond van figuur , en

3, volmaakt gelykende naar die, welken men
, j in de Asch der Zelfflandigheid van het Koraal

,

5, en vandeszelfs gebrande Schors^ waarneemt^

„ Hec enkele verfchil beflaat in de Kleur. De
„ Rok bevat maar een klein getal van deeze
.5 roode Lighaampjes, en is daarom meest wic^

,3 naar de Kleur der Vliezen* Zy worden door
35 deezen Rok tegen \ Koraal aangeveegd^ en

5, hier van komt het, dat de Rimpels der Op-
3, pervlakte bedekt zyn met zeer kleine Kloot-

5, helften QBemisplmra). Dat meer is 5 aail

,, deeze Lighaampjes moet men zekerlyk de
j, vorming toefchryven van de kostbaare zelA

I. DF.Er.. XVll. STur... ^ '^ ^^
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^'ï*
53 flandigheid van hec Kofaal. Buiten twyfel

LXx£ ^' ^'^^ ^^*^^ ^y vraagcn, van waar deeze kleine

Hoofd- 5, Bolletjes af komftig zyn ? Ik antwoord
STUK* ^^ onbefchroomd ^ dat zy haaren oirfprong heb-

Biocd- ben van de Polypen van 't Koraal. Wil
Koraal»

, , t-x

,y men er een bewys van. De Polypen leg-

., gen, gelyk wy gaan zien , Èijeren bedekt

3, met Klootronde roode Lighaampjes ; der-

3j halve zyn de genen ^ die men hier of daar in

„ het Koraal vindt , door de Polypen gefor-

55 meerd»

De Schors. ^^ Deeze witte Rok is omkleed met eene

5, zagte Schors van Kleur als Menie 3 dat is te

^, zeggen, een weinig minder donker rood dan

55 de Zelfilandigheid van 't Koraal. Zy be-

„ Haat uit zeer kleine Vliesjes of fyne Draad

-

^, jes, aan welken de roode Lighaampjes in za

5, groote menigte gehecht zyn , dat zy 'er

.5 hunne Kleur aan geeven, Overlangs gaan

„ 'er Cyiindrifche evenwydige Buizen door

,, heen, welke zydelings kleiner Vaatjes uit-

5, fchieten , die geraeenfchap hebben met de

53 gezegde Vliesjes, Het Mikroskoop ontdekt

55 deeze Vaatjes , door welken een Melkagtig

„ Vogt vloeit 5 dat tot voeding ftrekt van het

5, Koraal. De Oppervlakte van de Schors, irï

5, verfch gevifcht Koraal , is glibberig en on-

5, effen. Op verfcheide plaatfen heeft zy Knob-

,5 bekjes , die voor 't bloote Oog zigtbaar

5, zyn.'' Deeze zyn rondagtig, en hebben van

boven een Gefternde Mond , welke toegang

geeft
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geeft naar de Inv/endige Holte van deéze Knob- Vï,^^

'bekjes^ die düs een Celletje maakt. De Cel-^^^^^^^^'

letjes zyn met den befchreeven witten Vliezi- Moofd-

gen Rok geheel bekleed, en dringeri toe in de stuk.

Zelfftandigheid van het Koraal , hellende met ^^^^^"

de Opening wat naar deszelfs Voet; gelyk de

Heer D o n -;\ t i zulks zeer omftandig befchree-

ven en met duidelyke Afbeeldingen opgehel-

derd heeft;

De fchrandere Heer Ëllis, die ook zyne Meika|u|

Waarneemingen over het Roode Koraal uit de^^^^*

Middèllandfche Zee , opgeeft , heefc de Groef-

jes der Zelfflandigheid voor Vaatjes of Buisjes

aangezien , en daar uit beüooten , dat dezelve ^

In overeenkomst met andere Zee- Gewasfenj»

uit eene reeks beftaat van Buisjes 5 van eene

Krytagtige Aardftoffe geformeerd, welke, meC
èen Lymerig Dierlyk Vogt gemengd zynde , hard

worden als Sement, Verder fpreekt hy aldus.

3^ Waiineer de Stukken verfch zyri, dan vin'»

^, den wy ze over 't geheel bedekt met eene

5, roode Meelige S toffe, die zig als eenSchorsf

5, van het Koraal vertoont ; maar , dezelve

3, naauv/keurig onderzoekende , befpeüren wy
53 veele Steragtige Holligbeden in deeze Op°

3, pervlaktè , en , als wy de Meelige Stoffe

,5 wegneemen , zo bevinden wy , dat deeze

„ Sterren gemeenfchap met de Buisjes daar 00-

5, der hebben; Indien wy de Punten der Tak •

„ ken befchouwen ^ zo openbaaren zig daar

35- in duidelyke blyken van de Enden deezèr

S ^ «w Mf^-
i; D%iü XVII. s#^.
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j^ Buisjes. Verder 5 indien wy de laatfte in-

LXXI.' « fluitende reeks van Buisjes onderzoeken, d'e

Hoofd- „ zig verheffende het Koraal oraringen , zullen
*^^^-

,5 wy dezelven geelagtig van Kleur, en niec

Awt *> ^^ê'^ ^^ ^^^^ ' Selyk die van het binnenlle

3, gedeelte , bevinden. De Koraalvisfchers

„ vinden dezelven vol van een Melkagtig

5, Vogt, 't welk niets meer is dan de tedere

5, Lighiamen der Dieren. De Steragtige Hol-

„ liglieden, naamelyk, neemen, buiten twy-

5, fel , haare gedaante aan van de Klaauweii

,, van zekere Folypen, die wy natuurlyk mo-

;, gen beflaiten de bouwers, zo wel als de be-

5, wooners te zyn , van deeze fchoone Fabriek.

3, De Scharlakenroode Meelige Stoffe, voor-

55 gemeld , ontdekken wy , door vergrooting

„ met het (lerkst vergrootende Glas van Wil-

. 55 fofls IMikroskoop , in haare Deeltjes de fi-

„ guur te hebben van kruislings famengevoeg-

„ de holle Buisjes , die zekerlyk van eenigcn

5, weezentlyken dienst voor deeze Fabriek of

3, derzelver bewooners moeten zyn ; doch

35 waar toe, is ons nog onbewust" (*}.

De De Polypen van het Bloedkoraal zyn , gelyk
poiypen.

jj^ aangetekend heb, door den Graaf Marsi-

G L 1 allereerst ontdekt en voor Bloemen aan-

* zie gezien *, Hy kwam by geval tot deez^
^ ^*'''*

Ontdekking, die hem ongemeen verilerkte in

zyn

(*3 Naiural Hlitory oftk OrailkeSt Loïïü, I755»p3g'94»

95»
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zyn denkbeeld, dat het Koraal een Plantgewas VI.

ware , en deeze Onderitelling deedt hem de
^XX!^'

Oogen fluiten voor de Reden , welke hem Hoofd-*

moest overtuigd hebben , dat Bloemen niet stuk.

van zulk een aart zyn. Het was zo wel in ^^^'A'

de Visfcheryën van December , January en
^^^ *

April, als in die van 't begin van July, dat

Koraaltakken , uit de Zee gehaald en ia

Flesfchen onder Water gezet zynde , na ver-

loop van eenige Uuren witte Ligliaampjes uit*

gaven , beilaande uit een Steekje en agc Blaad-

jes. Zy waren van grootte en figuur byna als

Kruidnagelen , en derhalve groot genoeg ter

befchouwinge zelfs met het bloote Oog. Zo
dra men den Tak uit het Water haalde, ver-

dweenen zy, en lieten niets over dan een fpoor

van hunne Gedalte , waar te neemen aan de

agt Lippen van 't voorgemelde Celletje van de

Schors , waar zy weder ingekroopen waren.

De Tak wederom in 't Water gedaan zynde*

kwamen zy , na verloop van een Uur ^ op

nieuws te voorfchyn. Sommigen hadden dee-

ze bekwaamheid om te bloeijen , gelyk hy 'c

noemde, tien of tv/aalf Dagen , anderen vyf

of zes Dagenlang, behouden.

Hoe de Heer Peyssonel, eenige Jaaren

daarna ) ontdekte^ dat de zogenaamde Bloemen

van 't Koraal leevende Diertjes waren, heb

ik reeds omftandig verhaald *, Thans zal ik * yji^^^

bier nog de Waarneemingen te berde brengen ^^ >
cm.

van den Heer Donati, betreffende de ge-

S 3 üal. .

l, DSF-t. XVII. STUK,
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VI. flalte en eigenfchappen van deeze Diertjes"»

lIxXL 3 9 Uic ieder Celletje ^ zegt hy, komt een Po-

BooFc- 5, lypiis voort 5 die zeer wit, week en weinig
èToK« ^^ doorfchyoende is , hebbende de gedaante vaii

Bioei'^ een Ster , met agt gelyke Straalen. Deeze

55 Straalen zyn Kegelvormig, en voorzien met;

3, verfcheide ook Kegelvormige byhangzels,

33 die zig aan beide zyden affcheiden , leggen-

„ de byna allen in de zelfde Vlakte, De
3, Straalen zyn een weinig plat, en hebben in

3, haar middelpunt een Schulp, met eep wyde

„ Opening van boven j in de omtrek geribd,

„ met agt Groeven daar tusfchen , qit ieder

9, yan melken eene Straal voorkomt. Deeze

^5 Schulp is geplaatst op een Cylindrifch

9, Steekje, dat het Lighaam van het Dier uit«

'„ maakt , zynde , zo lang het Iqeft , i^ hec

„ Celletje verborgen , daar het echter geheel

,5 los van is , naar 't gene ons blykt uit fommi-

53 ge plaatzingen van deeze Polypen".

Ifaniei: Voorts wyst de Heer Donati de manier
óm de g^j^ Qj-n deeze Diertjes in 't Koraal waar te

' v-an '£ peemeno Men moet hetzelve , zo dra het uit

waafL Zee komt ) aanftonds v/eder in Zeewater dom-
|eenier, pelen. Demiofte beweeging , merkt liy op ^

doet de uitgefpreide Polypen aanftonds weder

iiti haare Celletjes kruipen, en dan gelykt ieder

ïiaar een Druppeltje Melk, waar voor zy ook,

zelfs door de geoefendfle Koraalvisfchers, zegt

byv gehouden worden, 'tSchynt dat de manier

Y^^
Peyssonels om dee^e Diertjes voor

den
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den dag te doen komen en uitgefpreid te doen VI*

blyven, hier voor omilandig befchreeven ^j^lSÏ'
hem niet bekend geweest is. Ook zal D on a- Hoofd-'

TI niet geweten hebben, dat men deeze Poiy-^"^^^*

pen, in haare uicgefpreiden Itaac, ja met het ^^^^ƒ"

geheele Lighaam byna buiten de Celletjes
,, , ^j^^*

altoos zigtbaar kon houden , en door de gehee» is*

Ie Wereld verzenden. De Koorn-Brandevvyn

of Wyngeest verfchaft , zo wel als tot andere

Gedierten en Infekten , hier ook een alleraan-

genaamst Eewaarmiddel ; waar door zy zelfs,

zo het fchynt , even als door Vuur en koo-

kend VVpter, uit haare Wooningen worden uit-

gelokt»

Opdergelyke manier, naamelyk, als de Takje,

Heer El lis, door het verzenden van de Ko- I^n ,?n
'

rallynen met de uitgekomen Polypen, de We i-'q^^^^r»

reid van derzelver beftaan heeft overtuigd t : t zie

kan niemand thans twyfelen aan de weezent- ^^^^^' '^*^*

lykheid der Polypen van 't Koraal, ik heb

re^ds opgemerkt , hoe een zogeiiaamd bloeijend

Koraaltakte , doorM a ii s i g l i meen ik , aan de

Koninglyke Akademie der Weetenfchappen van

Parys gezonden, aldaar in de Koninglyke Tuin

vertoond werdt |„ Een vermaard Liefhebber, ,

^^^^^

de Heer Chr. P. Meijer, bezit hier te'4.

Amllerdam, in zyn Ed. Kabinet, onder ande-

re weêrgaalooze en leerzaame Stukken , waar

van ik by gelegenheid gewag gemaakt heb, een

rood- Koraaltakje, 't welk, in Liqueur gecoiv

ferveerd, d? voorgemelde witte Polypen niet

S 4 min-
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VL minder duldelyk voor 't Oog brengt, dan de*

^LX^XI*
^^^^^'^^ ^^ ^^ Afbeeldingen van den Graaf

Hoofd- Marsigli voorkomen. Die Takje heefe

STUK. deeze Heer , zo zyo Ed. my berigc , ui|

Bbed^ Vrankryk gekreegen. Het was een Voorwerp

,

"" " * dubbeid waardig om in Plaat gebragt te wor-

den; *t welk zekerlyk zyn Ed», volgens zya

gewoone beleefdheid , my niet geweigerd

zoude hebben ; doch ik oordeelde 3 dat het

daar door aan te veel gevaar , door fchudding

of behandeling , onderhevig zoude zyn ge-?

weest.

BeEyt- D ON ATI hadt oüder aan het Lyf van eenie

IJpeny^ gs Polypen ettelyke rondagtige Waterblaasjes

gezien , die doorfchyneiide en geelagtig of

bleek van Kleur waren, zynde raisfchien niet

dikker dan het veertigfte dqel van eene Linie ,

dat is byna het vyfhonderd (te deel van een

Duim» Deeze Bolletjes , waar in hy eenig

fpoor van die roode Lighaampjes , hier voop

^ Wadt, gemeld * ^ ontdekt hadt , hieldt hy voor Eyt-
^^-' jes van de Polypus, en verhaalt verder, hoe

dezelven , op eenig Lighaam gevallen zynde,

zig uitzetten , en dus den Grondilag leggen

van een Koraalboom* ,, Naar m.aate, naame-

5, lyk , het Ey groeit ^ zegt hy, vermenig-

33 vuldigen de Polypeo, en daar worden nieu-

3j we Takken geformeerd". Marsiglï
zegt , dat de Visfchers zekere hoopjes van

j^ode Bolletjes , die men hier en daar op de

Rotico en andere Ligh?4imen aangehecht vindt

,
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en, hoewel zeer klein zynde^ door*c Mikros- VI.

koop reeds eenige Takmaaking vertoonen , [^xl*
voor den Grondflag van 't Bloedkoraal hou- Hoofd-

den. Don ATI merkt aan, dat men hier een^"^^^*

Plantaartige groeijing met eene Dierlvke J^^''^ƒ''

Voortteeiing vereenigd ziet. Naderhand werdc

cloor hem , gelyk ik verhaald heb *, het ge- « Biadz»

heele liloedkoraal verklaard voor een (Zoef-
"^*

fhyton of) Plantdier ^ waar van de Polypen

llegts de Hoofden zyn. Hy oordeelde, dat

het Koraal , en andere Lighaamen , naar Ko-

raal gelykende, de zelfde betrekking hebben

tot de Polypen, daar mede vereenigd, als 'er

Is tusfchen een Slakken - Hooren en de Slak

zelve , of tusfchen de Gebeenten van een

Dier en het Dier. Ook was hy thans verze-»

kerd , dat de Polypen niet los maar va^t zyn

Sn haare Celletjes (*j,» 't gene volflrcktelyk

tot die Onderftelling wordt vereifcht. Dus
zouden dan , eigentlykgefproken, de befchree-

vene witte Vliezige Rok , tusfchen de Zelf-

ftandigheid en de Schors , het Dierlyke of

het Vieefch uitmaaken in het Bloedkoraal

,

waar van de Polypen de Hoofden waren, of

de Mondjes, die Voedzel aanbragten, ftrek'

kende de binnenile Zelfdaodigheid voor Gq-

been*

(^) zie zeker Vertoog , Rrlerswyze gefchreeven door den

Heer Trembley, en, uit de Fiil. Tran/a&ir'n vet.

taald, in het l\\ Deel der Uitgezogtti Verhandelingen^

bladz, 620,

5 5
h Deel. xviI. Sxyit,
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VI. beente of tot Steunzel , en de uitwendige

^Lxri
* Schors voor Huid of alg^emeen BekleedzeK

Hoofd- Dit is het minst onwaarfchynlyke denkbeeld,

STUK. dat men zig hedendaags van dit Zee- Gewas
Bloed ^ formeert,

De Ouden 5 naamelyk* hadden het Bloed-
De Knop , .

•'

peaaan'c koraal , zo ten aanzien van zyne ZeitLtaDüig-

Takk^n! ^^^^ ^^^ ^'''^ zynen Oirfprong , betrokken

tot de DeifiiofFen, Men vergeleek deszelfs

vorming by de Booraagcige opfchiecing of

Takmaaking der Metaalboomen (^) ; welk

Gevoelen, nog weinige Jaaren geleeden, dooy

den Heer Baker ilcrk gedreeven werdc (f).

BoccoNE was van oordeel > dat het Koraal

voortgeteeld worde door een Soorc van Su-

blimatie 5 v/elke een Geding der Steenige

Stoffe veroirzaakte , en dat 'er dus eene

nevensplaatzing van Deeltjes, die men in de

Steenen erkent , plaats had in hetzelve. Hy
bevondc, dat het Koraal aan 't end der Tak?

ken weeke Knoppen hadt^ die met een Melk-

Qgtig Sap gevuld waren , en dit noemde hy

Geft, om dat hy, hetzelve proevende, daar

in een fcherpe Smaak erkende , met famen-

trekking vermengd, trekkende na^r de Smaak

van

(*J Lettre de GuisONYa Monfr. B o c c o n E : Avig-

Sion, Sepr. 1670^ Obfervat. Naturelles^ V. Lettre. Natuur-

|cund. Nafpeuringen. bladz. 18.

et; Nuttig Gebruik, van 'i Mih^roskjuop, Amfterd. 17560

bladz. 226 , 61)3.
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Fan Peper , enz. Die hadc echter alleen VI.

plaats in de Toppen van 't Koraal ^ verfch j^^^^J-^

l^it de Zee opgehaald, en in de Enden van 'tHooFp-

Witte Koraal nam hy even 'c zelfde waar, stük.

Deeze Toppen noemden , ten zynen tyde , J^^°^^:

de Apothekers van Marfeille Koraalbloemen ,

en zy konden dezelven , naar hy oordeelt

,

dus noemen ^ wegens de Gefternde Gaatjes

,

waar mede de Knoppen , aan 't End der Tak-

ken y bezet waren. Tv/intig jaaren daarna

merkte de vermaarde Tournefort deeze

Toppen aan als Zaadknoppen , verbeeldende

2ig dat die fcherpe Melk , welke daar in

vervat was , eenig Zaad behelzen kon , 't

welk zig aan de Steenen of andere Lighaa-

men lymde, en dus de Beginzelen van 't Ko*

raal , of de Wortelfcheucen , om zo te fpree-

ken, voortbragt (*;.

De Hertog van Orleans, nu omtrent veer- Roode

tig Jaar geleeden, op 't verzoek van REAU-^^^^^ö^'g^

ïyi u R order gegeven hebbende , om takken

Bloedkoraal , frifch uit Zee gehaald, in Wa-
ter ^ draagende van Marfeille te Parys te

brengen , werdt zulks volvoerd ; maar een

gedeelte van het Koraal hadt zyne Schor$

verlooren, en op den bodem van het Vat be-

yqndt zig een rood Zeczel , dat , gedroogd

zynde , naar Zand geleek» Even zulke roode

Deelt-

f*) Refiexzons Phyfiques Sec» Mem<, ds VAcai. R* dfs

^cknces de i6gz^ Odavo» p. 1493 iSb»

I. Deel. xvïi. Stuk*
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Vï. Deeltjes, gelykende naar gepulverizeerd Ko"

^Z?'?!^'
raal , ook in de overgebleevene Schors be-

liooFD' vindende, meende Reaümur daar door d©

STUK* vorming van 't Koraal, zo wel als die der ge-

BUii- meenfte Scecnen, te kunnen vcrklaaren. Hy
vergeleek de vorming van het Koraal by die

van de Hoorens en Schulpen; doch verbeeld-

de zig , dat , gelyk dezelven door Dieren ,

zo het Koraal door eene Plant werdtvoortge-

bragt. Zie hier hoe hy, verder, aangaanda

de manier van Groeijing fpreekt (*).

„ Dit Melkagcig Sap., dat, door het droo*

»» gen, geel, en zelfs roodagn'g geel wordt

,

„ zou wel de Stof kunnen zyn, die de Steen»

3, agtige Greintjes uitlevert. Misfchien ge-

55 fchiedt 'er , in 't midden van de Schors

,

3j eene affcheiding der roode Korreltjes, die

5, zig in 't Vogt bevinden: misfchien worde

35 dit fyne Poeijer van Buisjes ingenomen,

5, die bovendien eenig fyner Vogt, dan heE

,, gedagte geele Sap, bevattende, alle deeze

„ Greintjes voeren tot aan de inwendige Op-

5^ pervlakte van de Schors , leggende die

55 daar af , en dat deeze Greintjes , dus ag*

5, tervolgelyk afgelegd, het Koraal doen aan-

5^ groeijen. Maar, het is *er ver van daan, dat

a, wy de weezentlykheid en den loop van dee-

jj ze Buisjes , mee even zo veel zekerheid

,

3, be-.

(*) Olferv.fur la formailen du Cora'il ^ ^Q„Mcm<, de i;:!?^

p^avo» p, 380,
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5, bewyzen zouden kunnen ^als de beflaanlyk- VL
,5 heid der roode Greintjes beweezen is". ^/v^f
Men ziet dus , dac hec denkbeeld fan dien Hoofd^

grootcn Natuur - onderzoeker , ten opzigt van stuk,

de Vorming van 'c Koraal , v/einig van die ^^''^^'

der Hedendaagfchen verfchilt. Hec Plantaarti»
^'^*^''' '

ge wordt thans zo wel in dac Zee* Gewas er-

kend , als het Dierlyke , dat naderhand door

hem zelf aangenomen is, en de Gronddoffe,

ilemmen de meesten ook toe , een foort van

Steenagtige zelfüandigheid , en wel een der-

gelyk Meelagtig rood Foeijer te zyn* VVy

zagen zulks door de Heeren Donati en

El LIS 5 beiden de fterkfte Voorilanders van

de Dierlyke natuur van 't Bloedkoraal , aan*

genomen. De laatfle heeft zelfs de figuur van

de roode Greintjes of Zandjes in dac Stof met

het Mikroskoop onderzogc ; doch Doktor

S w A M M E R D A M ^ onzc Landsgenoot , hadt

,

volgens zyne gewoonte, veel naauwkeuriger

Waarneemingen daar op in 'c werk gefield.

Zie hier , hoe hy dienaangaande , nu omtrent

honderd Jaar geleeden, aan den Heer Boe*
coNE fchreef (*>

„ Ik heb de Korst of de Korallyne Tarter, ?i?ü'ji

5, van het echte Roode Koraal van Dioscori fjesS^'^'

„ des ,
genomen , en die tot in haare kleinfte^'^^^^''^^^*

„ Deek»

(*.} E^echerches &• Ohfervations Naturelks* Amft2rd, 1574,

Duodccim^j, X?X. Lettre- 24Atuurkundige Nafporingen , Sec,

AmüercI, 174^* Agttiende Ejic^ , blads, 14Ö,
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VI. s) Deeltjes ge-anatomizeerd» Ik nam de klein-

^t^^Itt" ^' ^^'^ ' ^^^ "^^° ^^^ verbeelden kan
,
zynde

Hoofd- 5> ^Y"^ ongewaarwordelyk, en obferveerde

STUK. „ dezelven met een goed Mikroskoop, Ieder

jB*w- ^^ Deeltje is famengefteld uit ongevaar tieri

5, Hoekige Kryftallyne Bolletjes, Men vindt

3, 'er fomtyds meer , foratyds minder ^ en de

„ Kleur trekt naar witagtig Röbyn. Hunne

^, geftalte is altoos eenigermaate Hoekig , hoe»

55 wel zy my fomtyds byna rond voorkwam

,

„ naar de terugkaatzing van het Licht , dat

j, door de Hoeken pasfeert: niettemin fcheeil

„ ik altoos vyf Hoeken te kunnen tellen. In

3, zulk een klein Deeltje , nu, dat maar heé

55 agtile gedeelte is van een Zaadje van klei-'

35 ne Santorie^ zyn , gelyk ik gezegd heb^

^, nu meer dan minder van deeze Bolletjes

35 beflooten , die men aldaar in eene vierkan-

I, te eti fomtyds in eene Cylindrifche figuur

5^ gefchikt vindt , maar meest in de geflalte

,5 van een Kruis, 't Gebeurt ook wel , dat

35 deeze Bolletjes als een Kryftallyne Stokje

^

55 dat uit zes of daaromti-ent beftaat^ nevens

,5 elkander gerangeerd zyn. Onder andere

j, aanmerkelyke geflalten komt 'er ook die

^ van éen Ster fomtyds wel in voor , maar

5, zeer zeldzaam ; dewyl men , door de ver-

3^ nieling van de Korst , de Natumiyké

5^ plaatzing wegneemt."

Dan aangetoond hebbende , op welke ma«

Éier men de Schors behandelen moet 3 om
dce-
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deeze Bolletjes te kunnen waarneemcn^fpreelet VI.

hy van de verandering van Kleur ^ welke het
^Z"^,??!^

Koraal ondergaat door Vuur of door het tCHooFD*
houden in gefmolten Wafch, waar door het stuk.

in 't eerst geelagtig en vervolgens wit wordt ; ^^^'^'f
terwyl het, in Loog gekookt zynde ^ geene

verandering ondergaat : des dit Middel zeer

bekwaam is , om de Korst of Schors af te

fcheiden: danj zeg ik, verhaalt hy, hoe men
die zelfde Hoekige Kryflallyne Bolletjes ook

tvaarneemen kan in de Zelfftandigheid van het

Koraal, wanneer hetzelve tot kleine brokjes

vergruisd en een weinig afgevyld is of gepo-

lyst. Best kon menze in 't oog krygen by

de Rimpelige Oppervlakte, om dat zy aldaar

zo digt gepakt niet zitten, als in 't midden*

Kleine Schubbetjes, uit het midden gehaald,

bevondt hy vol te zyn van byna rotide Bol-

letjes, die in een andere Steenagtige zelfftan^

digheid ingewikkeld waren. In zeer dunne

Schyfjes, overdwars van het Koraal gezaagd

eü gepolyst , nam hy eene Laagswyzc fchik-

king waar, met Straalen of Takken, waar uit:

hy opmaakte , dat het Koraal aangroeit doof

aanvoeging der Bolletjes, die zekerlyk, zege

liy^ de Rimpels en de Korst famendellen.

Even dergelyke Bolletjes werden door deezen

Waarneeraer ook in het gewoone Witte Ko-
ïaal, en in de Leedjes-Koraalen, gevonden»

Vervolgens drie Toppen of Knoppen van 't

Koraal bekomen hebbende , meeode hy dauv

iÉ
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Ketting
van

Bloedko-
«aal.

in he£ waare Zaad van 't Koraal gevonden fie'

hebben; ^dewyl dezeiven een ander flag van

Bolletjes bevattende waren , die tusfchen dg

Tanden niet kraakten , wit of geelagtig van

Kleur ; en deeze meende hy ^ dat vervolgens

in de roode Bolletjes veranderden» Zie,daar,

wat liiooglyk aanleiding gegeven heeft tot

dergelyke Denkbeelden , zo veel laater op het

Tapyt gebragtj gelyk wy gezien hebben '^^

Schoon het Bloedkoraal geen zo groote

Boomen maakt , als andere Zee-Gewasfen,

komen 'er nogthans Stukken van voor , die

door Konst tot kostbaare Sieraaden en Rari-

teiten verwerkt kunfien worden* Dit blykc

inzonderheid aan een Ketcing van rood Ko**

raal ^ beftaande uit zeventig Schalmen, mee

een Kruis in 't midden daar aan; zynde dee-

ze Ketting 34 Duimen lang en dus zo v/yd,

dat dezelve over 't Hoofd heen om den Hals

gehangen kon worden : doch niettemin aar

2 Loot en 151 Engels zwaar. Een Konüe-

naar heeft 'er , zegt men , aan gearbeid zes

Jaaren lang. Deeze Ketting, zonder Scheur,

Breuk of eenige aanlasfching, gemaakt uit een

enkel Stuk Bloedkoiaal , is hier te Amfter-

dam, nu mooglyk zestien of agttien Jaar ge-

leeden , op een Boelhuis , daar ik dezelve

tiaauwkeurig befchouwd heb , verkogt voor

veertienhonderd Guldens of daar omtrent.

Naderhand heb ik , in zekere Verkoopinga

van Konstliefhebberyën , de Aftekening van

de-

)c



deizelve gevonden ^ mee de gedagte Omflaü- Vt

digheden, daar by gemeld, ^hXXU
Wy gaan over tot de Scheidkonftige Ont- Hoofi).

leeding van het BloeJkoraaL Dezelve maakt stuk.

eeii aanzienlyk gedeelte uit van den grooten
j^fj°'j'

arbeid van den Graaf Marstgli op dit en
scheid*

andere Zee - Gewasfen , wier zelfdandigheid ^on^^jg^

hy, in deezen, weinig verfchillende bes ondt. ding!

"

Hy zondt monflers aan de Koninglyké '\ka-

demie van Parys , zo wel van de Zaaken^

door hem onderzogt, als van de Stoffen , daat

uit gehaald* Het was Rood en Wit Koraal

,

Madreporen , Milleporen enz. Van ieder hadt

hy drie Oneen ter toets gebragt. Alle deeié

Steenagtige Gewasfen gaven , behalve een Wa*
terig Vogt , een vluggen Pisagtigen Geest ^

waarin byna altoos cene Bitumineuze Zee*
"

Reuk heerfchte . en eene roode of zwarte ^

dikke. Hinkende Olie. Die lang bewaard wa-

len gaven minder Waterig Vogt, en de Pis-

agtige Geest was, op ver naa, zo kragtig niet^

Het tegendeel hadt plaats in de verfche Schors ,

welke een groote veelheid van een Melkagtig

Vogt uitleverde.

De Heer Geoffroy nam een Pond Rood
Koraal , gelyk men het te Parys by de Dro-

gisten koopr , dat is te zeggen , lang buiten 't

Water zynde geweest en van Schors ontbloot.*

Dit door een Kromhals destilleerende, kreeg hy
*er, in de eerde plaats , twee Dragmen eö

tien Greinen uit, van eenen vlwggan roodag-

T J^^
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tigen Pis - geest , en ongevaar twee of drid

Greinen ftinkende Olie. Welk een groot ver-

lies moet dan hét Roode fCoraal , dat een zo

vaste zelfftandigheid fchynt te zyn , niet door

enkele uitdrooging ondergaan; alzoMARsi»
GLi uit drie Oneen Koraal, dat agt Dagen
buiten de Zee geweest was, agtenveertig Grei-

nen van een vluggen Geest kreeg , met Bi-

tumineuze deeltjes vermengd ; 't welk meer dan

vier Dragmen zou geweest zyn uit een Pond

:

maar , 't gene anderhalf Jaar droog geweest

was, leverde by hem weinig meer uit. Het
gekalcineerde Overblyfzel gaf aan Geof-
FuoY , door uitlooging, byna een half Loet

vast Zout, fmaakende naar Zee- Zout. De
Doodekop vertoonde zig als een Soort ven

Kalk» De Geest fcheen weinig van dien vaa

Hertshoornen te verfcbillen , geevende aan de

Syroop van Violen een groene Kleur, en een

wit Strerazel maakende met de Solutie van

Subiimaat» Het vaste Zout, datMAusicLi
'er uit gehaald hadt, was , zo wel als alle

de Vaste Zouten uit de Zee - Gewasfen 3

die door hem overgezonden waren , van eene

Alkalyne natuur (*).

Ik weet niet, wat reden gedagte Franfche

Akademist had ^ om hier uit een gevolg te

trekken , dat het Koraal , en alle dergelyke

Zee-

C^) Mem^ del'Acad, R^yals des Scmces , de 1708» O^tyo,
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Gëwasfen, waare Planten zyh. Wy weéten, vl,

immers , dat zodanige Planten , die door de lxxi
Scheidkonsc vlugge Alkalyne deeleti uitléve- Hoofd-

l-eii , naauwlykè eenig Zouc , veel minder stuk.

Löogzöut in de Afch hebben, wanneer men ^^^'^ƒ'•

Tiet Overblyfzel verbrande of kalcinéert : jl

veeleer zou men befluiteti mogen , dac zy regc

het tegenftrydige van Loogzouc, te weeten

een fcherp Zuur , bezaten ; dewyl de KonsC

daar vaii een Phosphorus bereide (*).

Ruim zo gegrond komt my de votgéndö Gebmi^^

Aanmerking van dien Heer voor. ,, Men
3, kari zelfs , ten öpzigc van het Mediclnaale

3, gebruik , daar uit beflüiten, zegt hy, dat

,5 het Koraal niet moet aangemerkt wordeö

5, als een louter opflurpend Middel van het

3, Zuur, maar als een StoiFe, v/elke, met haa°

^5 i-e Aarde famengevoegd , bezit een Vlug

^5 Zout en een Olie, die andere Eigenfchap-

„ pen kunnen hebben , en dat het niet onver-

^, fehillig is, of men oud dati verfch gevifchc

5, Koraal gebruike".

't Is zéker, dat hét Koraal onder de Zuur-

breekende Middelen een Voornaame plaats

bekleedt. Hierom kan het met vrugt tegetl

verfcheidei-ley Benaauwdheden , Pynen en

Stuiptrekkingen , in Kinderen eti Menfchen

van een zwak Geitel, gebruikt Worden. Men
fchryfe

(*) BoFRHAAVE C&ema, Totn. II. ProcesC 33» Analyfl?

Jéltilnwm Sinapis,

I, DlEl. XYH, St"X=
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VI fchryfc aan hec Bloedkoraal, in 't byzonder

^

^Ixxil ^^^ ^^^ ^^^'^' ^^ Hoofd verflerkende Kragt

Hoofd- toe : j« tot fiemping van Bloedloop en andere

STUK. Vloeijingen wordt het meest ingegeven : doch
/?/ö^i- Qp 2ig zelve alleen zal hec weinig daar in

doen; veel minder, wanneer het uit een foort

van bygeloof , daar tegen , alleenlyk om den

Hals gedragen wordt. De Syroop van Koraa*

len is zelfs in de Roode Loop, en tot voor-

behoeding van een Miskraam , aangepreezen

geweest.

Tinauur Dewyl men ondervonden heeft , dat het

Roode en Witte Koraal , in kragten, weinig

of niet verfchillen , zo is het te verwonde*

ren , hoe de Ouden zo veel werks hebben kun-

nen maaken van de zogenaamde Tinctuur van

Koraalen, wier kragten eeniglyk op de Kleur

gegrond waren. Deeze wierdt van hun voor

een wonderbaarlyk Hartfterkend Middel, in-

zonderheid tegen Venyn en kwaadaartige be-

toveringen , gehouden. Een menigte van Ma-

nieren , door hun voorgefteld, om de roode

Kleur te trekken uit het Bloedkoraal, zyndoor

dien grooten Scheidkonftenaar , Lemery,
vrugteloos in *t werk gefield. Gefmolten wit

Wafch drinkt de Kleur van hetzelve in , en

men kan die Kleur, met Wyngeest, wederom
uit het Wafch haaien. Ook trekt de gereéli^

ficeerde Geest van Wafch een donker roode

Kleur uit het Bloedkoraal, en dit zelfs zonder

de inwendige zelfliandigheid aan te tasten.

Met
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Ket verfcheide andere Vogten heefc Lfme- V^-

RY ook geflaagd , doch hec is geweest op ' j^^^^;[^'

Koraal , 4ac men zeer fyn geftooten en ge- Hoofd*

wreeven hadu Citroenfap bevondt hy daar ^
stuk,

in zekere omilandigbeden , bekwaam toe ^ zo Z'^^^-

wel als de Olie van Wynfleen , de vlugge

Geest van Armoniak » Zout ^ en andere Alka«

lyne Vogten. Jenever , Brandev^yn , Olie

van Olyven , Nooten, Amandelen, voerden *

niets uit. Ook is hec deezen Scheidkondenaar

onmooglyk geweest 9 een drooge ïicftiiur

.

van het Bloedkoraal te bereiden (*).

Schoon de twee gemelde Zouten, die men zoutvaa

door Destillatie en Kalcinatie uit het Koraal ^"^'^^^^

krygt, de waare Zouten van dit Zee -Gewas
zyn, geeven doch de Chymisten den naam

van Zout van Koraal niet dan aan een Ko-

raal , 't welk door Zuuren is opgelost , en

vervolgens v^ederom verdikt door uitv/aafe»

iming der Vogtigheid. Als deeze uitwaafe-

ming op 't end loopt ^ neemt het Vogt eene

groenagtige Kleur aan, welke Lemery toe-

fchreef aan 't Vitriool j of, 't gene het zelfde

is, aan Yzer daar in vervat. Immers, dat

'er Yzerdeeltjes in het Koraal zyn , en vry

veel , is hem duidelyk , zelfs in het enkele

Foeijer, gebleeken. Dit flag van Kryllalliza-

lie van hec Koraal gefchiedc met fyne Tak»

maa-

(*j Hisi^ de S^Acad^ R. des S&kncss ^ ét 1710, p.» 63 -70*

T3
I. Deel. xvïi. Sivm.



^s^raal^

t^4 Besciiryvino van

VI. maakingen , die een taamelyk fraaije Bosfeh^^

r x^Xl^^^ veitooDen, Men zou ze derhalve, onbs-;

Hoofd-* dagtelyk, kunnen neemen voor eene Weder-
STUK. opwekking der verpielde Planten of Verryza-

Bioêd. pis derzelven, als *c ware, uic haar Asfche ,

waar van men oudtyds zo aangenaam gedroomd

heeft ; indien niet 5 ongelukkig , even 't zelf"^

de plaats had in de Zouten van Kreefts - Oo»

gen , Paarlen en Paarlemoer , pp die zelfd©

pianier bereid» Zonderling is 't, dat men in

liet Poeijer van deeze Lighaamen , die tea

opzigt van de Scheidkonltige üntleeding za

geer naar 't Koraal gelyken
,

geen YzerdeelS^

jes vindt (*J<,

LXXIL H O OF ÖS T UK.

Ëefchr'jving van H Geüagt der Z e e -H e e s-

TEREN, anders ook wel Zee-Boomen ge*

naamd of Hoorngewasfen , als die van eenc

Hout- of Hoornagtige natvmv en buigzaa?n zyn,^

knim ir\^ Latynfche naam Qorgonia^ die eenigs-

4--^ zins vreemd voorkomt , is door onzea

Ridder van Plinius ontleend. Deeze Au-
iheur zegt , 5^ Gorgonia is niets anders daq

p^ Uiii, de CAetd» de l^ix^ p* 45.
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5, Koraal, en heeft zynen naam daarvan, VL

,, dat het[volgensde Kanttekening, van Hout]
lxxit^'

„ in Steenhardheid verandert". De Gorgones liooiD-'

\yaren in de Fabel - Historie Helfche Monflers , stuk.

door welken aan te zien de Menfchen in Steen

verftyfden. Men kan de toepasfing hier van

meer of min gevoeglyk maaken op die Zee-

Gewasfen, welken wy Zee-Heesters of

Zee-Boorneft noemen; hoewel daar tqsfchen

eenig onderfcheid plaats heeft, \ welk dea

Heer Pallas aanleiding gaf om de laatlten

,

onder den naam van Antipathes ^ eenen by«^

zonderen Rang aan te wyzen. üoerhaave
heeft de eerden , die met eene Kalkagtige Schors

qvertoogen zyn , Tüanoceratophyta ; de laatdea

die een zagte Schors hebben of van de Schors

beroofd zyn , Ceratophyta , dat is Hoornge-

wasfen, getyteld, Boccone noemt dezelvea

Pleesteragtige Koraalgevvasfen.

Aangaande de Eigenfchappen , in 't alge- Eigen.

meen, zegt Linn^ï^us het volgende. ,, De^'-^^'^PP'^""

5, Gorgoni(B gaan, dooreene baarblykelyke Ge-

j, (laltewïsfeling, van eene Plantaartige in ee-

3, ne Dierlyke natimr over. De Plant naa-

5, melyk, geworteld zynde, fchiet op de wy-

3, ze van 't Zee-Ruy met eenen getakten

„ Steel op , die bekleed is met een Schors,

3, welke verhardende in Hout den Stam jaar-

5, lykfe Ringen byzet of liever telkens een

,, nieuwen Rok aanvoegc , waar binnen hei

^, bezielde Merg vervat is , dat %q vootfchya

T 4 55 koiP.c

ï, 0£tL, XVII* StüX»
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,, komt met bloeijende Diertjes , die van zelf

IXXn,' »> ^^^ opeuen en fluiten , beweeging en Ge-

HooFD.* 5) voel hebben , het toevloeijend Voedzel
STUK*

^j vergaderen en door den Mond inzwelgen",

piantaar» De Heer P ALL AS geeft ons eenig nader

ptgSf'"^^^*^*g^
van den oirfprong der Zee - Heefteren,

„ Hun eerlle beginzel , zegt hy, is een Te*

j5 pel op K lippen onder Water in de Zee ,

,5 of op andere vaste Lighaamen, uitgefpreid

,

„ beftaande in 't eerst uit eene enkele Schors

,

„ welke naderhand den geheelen Heefter be-

33 dekt , vervolgens een Ploornagtig Plaatje

3, voortbrengende, uit welks middelpunt, ter-

55 wyl het in grootte toeneemt , allengs de

^5 toekomftige Stam fpruit , die of alleen in

55 de langte opfchietjof , naar den aart van zy-

^3 ne Soort 5 in Takken uitgefpreid wordt",

Zyn Ed. befluit verder , uit de evenredige

dikte van den Stam , by den Wortel , en

langzaame verdunning naar de uiterfte Enden

toe, dat 'er, in deeze Zee-Gewasfen, eene

Plantaartige groeijing blyft ftand houden ,

öiettegenftaande de Wortel tot voeding van

deeze Planten onbekwaam is, en zy dus hun

Voedzel allecnlyk door de uiterfte tnden , of

door de Openingen van de Schors, en wel^,

zeer waarfchynlyk , door middel van de Pq-

lypen, ontvangen,

Bieriyke Dat de Zee Heeftere, die men nog onlangs,

m^m^ hoewel oneigen 5 Lühuphyta plagt te noemen,

geenszins Geraamten van Planten zyn, mee

eene
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eene Tarceragtige Korsc begroeid, heeft de VI.

vermaarde To urnefort duidelyk ^^Dg^-
lxxii'*

toond *. De Heer Ellis meenc door het Hoofd-*

onderzoek der inwendige zelfflaridigheid onbe- ^^^k.

twistbaar ontdekt te hebben . dat dit Zee- * zie

Gewas niet volgens den aart der Boomen of
**°»'^'

Heeiters groeit. Hec bellaat, naamelyk, van

binnen uit regelinaatige ryën van Celletjes,

ten minite in de Enden der Takken, die aan

alle zyden de jonge Takjes omringen, en de

Spongieuze Stoffe , tusfchen deeze Celletjes,

fchynt door 't Mikroskoop met Pypagtige en

onregelmaatige hoHigheden gevuld te zyn."

5, Wanneer men met oplettendheid de dwarfe

5, en overlangfe doorfnydingen befchouwt van

9, Boomen of Heeders , en zelfs die van de

„ Stammen der ZtQ'FldiUtenQPlantcB marines)^

„ bevindt men de overlangfe Vaten van het

9, Houtagtige gedeelte altoos te famen veree-

„ nigd door zydelingfe Vezelen , of dat zy

j, Buizen op zyde geplaatst hebben. Nog-»-

„ thans , hoe naauwkeiirig een onderzoek

„ wy, met het Mikroskoop , in 't werk heb-

55 ben gefield , is 't ons nooit gelukt onder de

5, Vaten van deeze Hoorngewasfen , of onder

,, derzelver platagtige overlangfe Buizen, ee«

,, nigen van deeze Vezelen waar te neemen^

,, die voor Banden dienen 5 noch eenigen

jj der Buizen , die. Merg voerende, zig tot

^, aan den Omtrek uitftrekken. Het fchynt ^

3, dat men hier uit befluiten ^oude kunnen

,

T 5 3, dat
I» DEEL- xviL ïrmu
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YI, j, dat de Lymigheid , welke deeze Dieren

.-^FDEF.u jj uicfprciden 5 de voornaamfte oirzaak is , dae

H^o^D- " ^^^^^ Buisjes zo naauw onder elkander ver*

STUK. 5> eenigd zyn , en dit zo veel te meer, om
5, dat deeze Buizen , vooral wanneer zv wel

5, droog zyn , in eenige Hoorngewasfen dep

5» heecfte K limaaten , een Lighaam formeerea

53 dac veel horder is dan Hout.

Overeen- 'i ^^^ roodc Stecnagtige Koraal van de Mid-<
]<omstmct

^ dellandfche Zee, en de Hoornafftic^e Zee*
hecFsioed ' , ,^ , , , ,

koïMi.
. 33 Heeiters , gelyken veel naar elkander in hun

„ Geweefzel en in de Beginzels , welken de

3, Scheidkunde uit het een en andere haalt.

„ Het is wel waar, dat het eerde z^ne Tak-»

35 maakingen zeer kort heeft , en dat zvnq

53 Buisjes in Steen veranderen, niet in Hoorn;

3, maar, op deeze fiaauwe verfchiilendheden

5 naa, loopt alles famen om ons te doen den-

3, ken, dat deeze twee Lighaamen op. eeneij

„ kleinen afiland van elkander geplaatst zyn,

,5 in de groote Ladder der Natuur. De loop

3j van hunne Buisjes; de manier op welke zy

5, den omtrek daar van, zo wel als dien der

^5 Takken, vergrooten; hunne ruuwe, wryf-

5, baare en naar Schors gelykende Oppervlak-

5, te, zo wel als de Steragtige openingen der

„ Celletjes, geeven *er ons die denkbeeld van^

5, Dikwils ziet men , in de Netswyze Hoorn*

9, gewasfen , dat de Dieren , hunnen voort-

5.5
gang maakende langs de Srammen en Tak-

,5 ken y wanneer zy , in hunne weg , kleine

„ Schulp-.
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^j Schulpjes en andere vreemde Lighaamen Vï,

^, ontmoeten, daar over heen hunne Buizen ^^^^^.^

,^ formeeren, waar in zy zig beflooten vinden, hoofd-'

„ Even 'c zelfde byna gebeurt met de Dieren, stuk»

3, die het roode Koraal vormen, wier Bui-

9, zen dikwils een groote verfcheidenh^id van

,^ ZelfHandigheden omringen,

,, Ceiykerwys men in verfcheide Zee -Plan-

3, ten, (ik fpreek van de genen, wier Plant-

„ aardge groeijing niet betwist wordt,) een

5, foort van Zaadvaten oncdekt; zo zou men

„ natuurlyk verwagten mogen , dat 'er ook

3, genoegzaani zigtbaaie voorkwamen op de

5, grootfte Zee - tfeefters of Zee - Boomen ; by

l,
voorbeeld op die aan de Kust van Noorwe •

^, gen , alwaar wy van goeder hand weeten,

,, dac 'er gezien zyn , die tot zestien Voeten

^, langte hadden. Ik geloof echter niet , dat

^, iemand 'er ooit eenige d^ minüe gefchikt-

35 beid om Vrugt te draagen in waargenomen

^5 heeft : ten ware men voor zodanig neemcn

3, mogie , het gene zig op haare Celluleuze

j,, Schors vertoont : maar de VVaarneeming %n

35 verfcheide Proeven doen duidelyk blyken^

o,, dat, bet gene deczz Schors ons voordek

^

.3 veel meer gelykt naar het Werk van eea

5, Dier.

. ,, De Scheidkonftige Proeven , eindelyk,

^5 die men in 't we'k gefield heefn op de

., Hoorngewasfen , leveren een kragtig be »

35 wys uit, het welke, by gebrek zelfs van

al.
h DEEL. xvil* Stuk,
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VI.
^, alle andere becooglng , ons overtuigen moest,

LXxll* '* ^^^ ^y behooren toe het Ryk der Dieren,

Hoofd» 39 Het zal genoeg zyn , een enkele Proefnee-

sTuic* ^j ixiing daar van by te brengen; te weeten,

13 de groote veelheid van vlugge Zouten 5 die

5, men 'er uithaalt , en de üerke Reuk van

5, gebraden Oeilers, welken zy verfpreiden,

5 5 wanneer men ze verbrandt'* (*).

* Bladz. ^^^ Heer Doktor Bas ter heeft wel, ge-

^3. lyk aangemerkt is *, g^tT^^gi te betoogen, dat

de gedagte Schors aan de Zee - Heelters of

Zee -Boompjes niet eigen zy Ct); doch *c is

a-r van daan , dat zyn Ed. dit betoogd zou

hebben. Zyn Ed. fpreekt van Zee -Boompjes

(^Lithophyta of Cehitophytaj die geen Bast of

Hegts hier en daar ^en Bast hebben. *t Is

waar, zodanigen komen 'er in de Kabinetten

voor, doch als men aanmerkt, wat moeite de

Indiaanen , volgens R ü m p h i u s , aanwenden ^

om ze van dien Bast te zuiveren, dan moe-

ten wy ons verwonderen , dat 'er nog eenigen

tot ons komen , die geheel of gedeeltelyk

met de Natuurlyke Schors bekleed zyn. Dat

die Schors niet toevallig zy , heeft de ver-

maarde TouRNEFORT, als gezegd is , reeds

aangetoond. Hetzelve blykt ook ten aller-

dui-

(*) Deeze Zee - Gewasfen leveren , uit de zelfde veelheid
,

een vyfde deel meer vlug Zoui uit , dan de Hertshoornen.

Mem^ de l'yJcad. it» des Sciences de TAn* lyio» Oftav, p, 64»

(I) Naiui^ko Uit/pann^ I. DEEL, bladz» 19, enz*
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duidelykfte daar uic, dat ieder Soort van VI.

Zee-Heellers byna zyne byzondere Schors
^xxll*

heeft, die niet alleen in Kleur, maar in Zelf- Hoofd-*

Handigheid verfchik. Dus hebben eenigen een '^tuk*

witte 3 anderen een geele , paarfche, roode,

bruine of graauwe: eenigen een weeke Kurk*

agtige of Slyraerige , anderen een harde

Kalk- of Steenagtige Schors; gelyk dit in de

befchryving der Soorten zig over duidelyk

zal openbaaren.

. Volgens de bepaaling van Linn^us be- Kenmer*

ftaan de Kenmerken van dit Gellagt van Zee-^^^""

Gewasfen in eene gewortelde , Hoornagtige,

on - afgebrokene , Takkige Stam , die een

breeden Grondftean heeft en met een Sciiors

is overtoogen , welke nogthans in fommigen

[zo als wy ze hebben] ontbreekt. Zy hebben

Bloemen , dat Pclypen zyn, die uit de zyde-:

lingfe Gaatjes , langs de Schors verfpreidj,

voortkomen.

't Getal der Soorten , van onzen Ridder soorteni

opgegeven , is zestien , en dus byna eens zo
groot als voorheen.

(i) Zee-Heefter, imt gegaffelde Takken en u

^f'^^^" Lepadifer^,

fi) Corgmla dichotoma, Florjbus fparfis confertis reflexis S^"'^^*

camp:ïimlatis imbricaris, Syst^ Kat, XII. Gen. 34 1* Planta
Refedse facie. Clüs» Exot, iza. T. 123. Planta marina
Refedx facie. Worm, Mus. 329. Refeda marina» B E s ^,
Mhs, 24, Gorgoaia Refediformis. GïJHjf, ^a, Nidros, m

f.
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Vï. Ktokswyzé , omgehoogem , ov^r elkandéf

^iXXit
isggsnd€ , ^f/^ ^^ar oj) verfpreide Bloe^

HOOFD" W2e72*

STUK*

Van dee^e maakt Ltkn^tsus de eerlle en

Pal LAS de laatfte Soort der Gorgonics^ 't I3

een Zee - Heefter ^ welke van ouds by de Ge*

Italte eener Plant vergeleeken wordt , die de

Nederlanders , volgens L o b e l 3 Vreemde

Italiaanfche of Biskayfche Raket noemen. Hy
gelykt naar dezelve , om dat hy langs de Stee*

len bezet is met zekere Huisjes , die in dd

eerde opflag naar Zaadpeultjes zweemen : zo

dat de Gedalte van dit Zee- Gewas , in zya
geheel, eenige overeenkomst met die van dö

gedagte Raket oïRefeda heeft, doch by nade-

re befchduwing is het blykbaar 5 dat het aan-

merkelyk daar van verfchilt* Zie hier wat

Clusius, die eerst dee^e vergelyking ge«

maakt heeft , daar van voor reden geeft.

5, Deeze Heefter (zegt hy ,) was geheel

,5 Houtig en hard , omgeven met een zoute

55 witte StofFe , anderhalf Voet hoog , even-^

5, wel niet geheel , maar om laag gebroken

,

,^ en in tien of meer Takken, die ongelyk en

^, zonder orde voortkomen , verdeeld ; waar van

5, eenige kleine rimpelige , nederwaards han-

j, gende Vaatjes , van Kleur uit den witten

5, Afcb-

p. 321» t. 9* BASTF.R Uhfpann. H. T. 13. f. I. Gorgortl^

B.efeda, Pall. ^oópk. 131* Lya der Plantd, p* 1$/^*
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15 Afchgraaim , naar de Zaadhuisjes van de ^L

5, Refeda , wanneer die ryp Zaad bevatten,
''lxxh*

^5 gelykende , doch veel kleiner , en met het Hoofd-'

,5 onderde gedeelte doorgaans aan de Takjes stuk»

„ zelf verknogt. Deeze Vaatjes , nu, waren

5, ledig en zeer broofch, als tusfchen de Vin«

5, geren Ügc tot Poeijer te wryven zynde,

5, en zeer zout van Smaak".

De Heer Pontoppidans, die een fraai*

je Afbeelding van dit Zee-Heeftertje in zyn
geheel geeft (*) , zegt , dat hetzelve byna
van geftalte is als de Ugtijlrum, ,, Het is

,5 Cvoegt hy 'er by,) overal met een menig-

„ van hoekige Knoopen bekleed , welke zo

„ digt en tevens zo los aan elkander zitten

,

5, dat men den Tak niet aanraaken kan, zon-

,5 der eenigen daar af te helpen. Deeze klei-

3, tie Knobbeltjes , die door het Mikroskoop

9> zig ^bykans als Boekweiten- Gort vertoo^

3^ nen, hebben dus een heerlyke gedaante: te

5, weeten , als of het kleine glinflerende

5, Plaatjes van Goud en Zilver^ byna als

,5 Schilden waren > die met aartige Afbeeldin»

=, gen verfierd zyn. De Tak zelf, waar aan

3, deeze menigvuldige Knobbels hangen , is

5, rondagtig, zwart en glad."

De Heer Doktor Bas ter, wien dit Zee- :

Gewas door gemelden Noorfchen Bisfchop

was

(=^) Nsiurl. Hist, vok Norw. T» Th, bU ^77,

L DEEL» XV iï, STUJt»
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VI. was medegedeeld, geeft de Afbeelding vm
^^^^^ een Takje van hetzelve, en toont, daar ne-

HooFD.*vens5 de geftalte der Vaatjes door fterke Veif-

STüK. grooting aan. Zy zyn, volgens zyn Ed*, Ke-

gelagtig, met den Top aan het Takje gehecht,

en beflaan als uit vier Leden , zo dat zy veel

Daar het Zaadhuisje van de Radys zweemen*

Ieder Leedje vertoont zig, als of het uit twee

tegen elkander aan fluitende Schulpjes famen-

gefteld ware* Aan het wydfle End befpeurt

men een halfrond Bolletje , dat ook uit twee

Schulpjes fchynt te beftaan , welken het Diert-

je naar believen fchynt te kunnen openen en

fluiten. Zyn Ed* geloofde, dat zy een andere

Soort van Zee - Diertjes , en van de Polypen

verfchillende waren , die zig daar aan hechten

,

en wenfchte, dat het door iemand op de plaats,

daar men het uit Zee ophaalt , onderzogt

mogte worden.
,

De niet minder vlytige Natuur- onderzoe-

ker, GüNNERUs, Bisfchop van Drontheim,

heeft *er een geheel Vertoog over uitgege-

ven (*). Van dat flag van Gewasfen waren

hem verfcheidene , ten deele uit Finmarked

en uit Nordland, ten deele van Romsdale en

Nordmoer toegezonden, alwaar menze op de

Klippen in de Zee, doch meest in diep Wa-
ter, vindt groeijen. Die regt volkomen wa-

ren ^

(*} Dnnthemi/shm Cezdlfihaft Sshr^ft-m^ II. Theil- S, 2pl»



B B Ê E E-H E E S T E RJa gó|

ï^n , maakten Boompjes van meer dan ten Vl.

Elle hoog en drie Vierendeel breed. Van den^''^|^|^^

VV'ortel af is bet reeds gegaffeld , want deHooFD»*

Stïlm bèftaat uic twee Hoofdtwygen ^ dié stuk*

fomtyds los , Ibmtyds famengegroeid zyn. On-

befchadigd zyhde is hec geheele Gewas zö

digt bezet itiet de zogenaamde Zaadhuisjes,

dat men niet hec minfle van den Stam of

Takken kafi zien Zy hangen niet alleen ne*

derwaards , maar fommigen ftaan opwaards ge-

keerd , terwyl zy als aan de Twygen gelymd

zyn* Hoe frifchera hoe geelder; hoe ouder

en drooger , hoe witter zy Vforded.

5, Wanneer men zulk een Zaadhuisje naaüvö^- öè

,, keurig befehouwt, dan fchynt het als of op ^'^^];,tem

,, de uitwendige Schaal , als het ware , vier

^5 Ringen of Schubben zyn , van welken de

3, eene een weinig over de andere gaat. De
55 meeden zyn ook een weinig naar de Twyg
55 geboogen of gekromde Wanneer men mee

55 een Pennemesje voorzigtig daar aanfchraapt,

5 5 dan is het öf men op Steen fchraapte ; doch

5 5 de Sehaal is zeer dun, en men kan bet ge-

3, heele Zaadhuisje 5 zeer gemakkelyk , tus-

55 fchen de Vingeren fyn wryven» Het heeft

>, eene Zoutige Smaak. Het geeft eene Vlam 5

55 v/anneer men het zo lang in *c Vuur houdt,

5, dat hec wat uitgedroogd is, en tevens eeneü

55 Stank, bykans als die van verbrande Vifeh-

j, vellen en wat Zwamagtig, Inwendig worde

5^ men 'er niets dan een braingeele dorre s^elf-

V 5, ibii«
I, l>f,FX. KVU, stvm.
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VI. 35 flandigheid 5 die wac taay en hard te kaau-

LX^Xlf ^' ^^" ^^ * ^" gewaar"» Of die een Worm ge»

Hoofd weesc zy of een Potypiu , bepaalt de Bis-

STUK. fchop niet, en wenfcht ook , dat dit by het

ophaalea uit de Zee onderzogt mogt worden.

Ondertusfchen blykt uit zyne Afbeelding van

de Zaadhuisjes , die naar een Klokje gelykea

en aan *t end met kleine Blaadjes open gaan

,

dat bet een foort van Lepaden of Pokagtigc

Huisjes zyn , wel meest gelykende naar die

van fommige !' ende - Schulpen.

De Stam en „ Als men de Zaadhuisjes (vervolgt Gun-
takken,

^^ NE RUS,) voorzigtig van 't Gewas heeft

3, afgeplukt , dan ziet men dat hetzelve een

33 geele Huid of Bast heeft , die ruuw en

„ barftig is, beftaande uit eenerley zelfftan-

5, digheid met de Schaal der Peukjes , en wor-

3, dende ^ zo wel als die , door den Ouder-

„ dom wit. Digt onder deeze ruidige Bast

3, zit een zeer fyn , dun , doorfchynend en

3, overlangs naar beneden geflreept Hartje^

35 dat zyne Streepjes van den Stam zelf, in-

55 dien ik zo fpreeken durf, bekomen heeft»

,, want, wanneer de Zaadhuisjes, en de beide

„ uitwendige Huidjes van dit Gewas
, fdie

5, allen te famen zig in eens laaten af haaien,

,, zo dat men de bloote Twyg in 't gezigc

,, krygt ,) afgetrokken waren , dan zag men

„ aan 't Gewas zelf veele fyne Streepen, die

„ in de langte nederwaards Hepen. De Stam

35 en Takken zyn rond en zelden aan dea

„ Wor-



3^ Woi-téi een Pink dik: ja veeltyds veel dun- Vt

^, ner^ eii haare uit erfte Enden byna zo ^yfi
lxx1:I*

53 als Höofdhaaii* * maar 5 hóe fyn de dunfte Hoofis»

3^ Takjes ook zyn ^ kunnen *er doch veelesxu^

J5 Zaadhuisjes 3 in het ronde, om heeii zitten.

5, Rondom het End Vati zulk een fyn Takje

j^ zaten, aan een Stukje van een Düiiii lang^

5, ten minfle agtenveertig Zaadhuisjes ï die

^, aan het bloote Takje, wanneer de Ruidig-

è, beid daar afgehaald ware geweest , geen

5, plaats zouden gevonden hebben» De üit-

3, wendige Kleur van den kaaien Booni waë

35 bruingeel, doch hier en daar wat groenag-

5^ tig^ én de uiterfle Enden der fynfte Tak«^

^, ken, welken ik bloot maakte, vond Ik al-

,a len geel en doorfchynendB. Deeze Kleur

^, verandert door den tyd : t^ant ^ als ik dë

„ Rüidigheid van zulke Boomen fchraa|)tei

35 die door Ouderdom geheel wit waren ge-

^, worden , zo bevond ik dat zy hier en daar

5, blaauwagtig en op veele plaatfen zeerzvrart-

„ agtig waren. De Takken zyn buigzaam als

3, dun Hoorn of de Tanden van den Kanlj;

j, breekende af , wanneer menzé te flerk

3j buigt i de Stam of de iloofdtvrygen zya

5, byïia êo hard als Been en Steen, voornaa-

5^ tnelyk onder na den Wortel toe, die volko-

„ meri Steenhard is én eenigêrmaate doorfchy*

§, nende* Deeze Steénhardheid heb ik nieé id

^, alle detgelyke Hoortlgewasfen 3 van een an<^

^, derd Soort, waargenomen,

V Deêï,, XVII. SXF/E,
3» •"
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Af^eel. ^' ^^^ ^''^'^^ ^^^Y^ afbreekende
, zag ik

LXXIl! 55 cluidelyk ^ dat die een Been- of Steenagtig
Hoofd- 3, Merg in zig begreep, en men kon tevens in

53 't ronde verfcheide Ringen tellen 5 niet an-

ge'zdfl
^'

3 5 ^^i*s dan als of het een in Steen veranderde

heS!'^' ^^ ^^^"^ geweest ware. Deeze Proef lieb ik

35 verfcheide maaien, en wel op verfcheide

53 'TVygen en Gewasfen van de zelfde Soort

,

5, herhaald , en dezelven altemaal van eenerley

55 gefchapenheid bevonden : ja^men kan.deeze

35 Ringen reeds befpeuren , als men een dun

3, Splintei'tje of Spaantje uit een dikken Tak
3, fnydt. Als men een Twyg in \ Vuur brengt y

5, dan kan men 'er niet onbepaald van zeggen 5

,5 dat die zig in 't Vuur als een Worm kromt ^

3, geiyk van andere daar mede naa verwandte

,5 Zee - Gewasfen gemeld wordt. De uiterfte,

5, Haairagtige, Endjes laaten zig danilegts een

5, weinig krom buigen» De Reuk van dit ge-

5, heele Gewas ^ voor 't overige, is 3 wanneer

„ het verbrand wordt , onaangenaam: doch ik

„ kan niet zeggen, dat het naar Hoorn of

55 Beenderen rook. Zo het my en anderen

,^ voorkwam , hadt het even de zelfde Reuk

5, als de Zaadhuisjes en de Bast , doch wat

„ fterker en onaangenaamer , zynde in beiden

j, den Stank van aangeftoken Zwam niet onge-

3, lyk.'*

Uit deeze Waarneemingen kan men de ge-

Halte en eigenfchappen van deezen Zee - Hee-

Iter genoegzaam opmaaken. 'c Is zonderling

y

tlaar
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daar Gun n e rus de hoogte op meer dan een M-

Eile bepaald hadt 5 dacLiNN^us 'er, gely^L^xxa?
Clusiüs, maar anderhalf Voet hoogte aan Hoofd-*

geeft* Het Boompje, 't welk de Heer Ba stersxuk.

van den Heer Poj^ïtoppidans, Bisfchop van

Bergen , gekreegen hadt , was zestien Duimen
lang, van onderen bloot ^ bruin van Kleur ,

doch verder , tot digt by de Top - enden , be-

kleed .met eene ligt geelagtige S toffe, zynde

de gezegde Pokagtige Huisjes , die 'er den

naam aan geeven.

(2) Zee - Heefier die Finswyze getakt is ,
ih

met de Takjes beurtlings en evenwijdig ^VeJtTiUa'

de Bloemen krom en Kraiiswyze geplaatst/^^^^y^^^^

De aangehaalde van den Heer E l l i s ,
^^^'^^

zegt die Autheur, was een foort van Hoorn- %» i.

gewas , van Sardinië afkomflig , de Zee - F'eder

genaamd 5 omtrent een Voet hoog. Hier in

waren de Zytakjes beurtlings op ieder zyde,

in een regelmaatige fchikking
, geplaatst , en

voorzien met trosjes van kleine Knobbeltjes

,

den Stam ^ doorgaans drie te gelyk, op egaale

af(tanden omringende. Vergroot zynde, ge-

keken zy veel naar de Vrugtknoppen der

OofC''

(2) Cergonia Pinnata ramofh, Ramulls alternis paraüeÜSj^

Floribus veiticilhtis incurvis* Syst^ Kat^ Xli. M A R S i G L^

Mar. lor. T, 20, f. 94- 95« ELI. I S, CoralU 60^ T» 26* f^

S , T. V» PAL L* Zoöph, Ï09.

V3
ï DSEL. XVII. STUK»
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VI. Ooftboomen. In zyn drooge Exemplaar wa-

^^XXlï ^^^ ^^ Toppen naar den Hoofdftam omge-

jiooFD-'boogen. De geheele Oppervlakte vondc zyn

STUK. Edo overdekt mee eene Kalkagtige Korst.

•^es-reder, Door weeking in een Zuur Vogt dit bekleed»

«el weggenomen zynde , kwamen , in de gezeg-

de Knoppen 5 de Polypen te voorfcbyn^ die

aan het Lighaam van het Dier door eene dunne

Vleezige zelf(tandigbeid gehecht waren. ,, Dee-

^, ze Vleezige zelfflandigheid , zegt hy, die

5, het midden van den Stam of het voornaam-

^, fte Lighaam van het Dier uitmaakt , kunnen

33 wy gemakkplyk door het midden van de

55 Stammen en Takken der Hoorngewasfen

«3 heen , wanneer het Kalkagtig hekleedzel

5) weggenomen is , vervolgen".

Van dit Zee -Gewas is een Twygje door

Marsigli afgebeeld, lang zynde vyfcien

^ Duimen. Hy hadt het van de Kust van i\fri-

ka, by Kaap Negro^ daar de Koraalvis fche»

ryën zyn 5 gekreegcn , en de Visfchers ver-

haalden hem 5 dat men 'er ontzaglyke Boomen
yan vondt , wier Takken altemaal Vederagtig

waren. Van Schors beroofd , was het Gewas
Qiyfkleur , doch ^ met de Schors gedroogd

,

bleek geel , waar uitblykt, zegt hy, dat hee

zelve 5 vcrfch zynde , Roozekleurig moet zyn.

Volgens zyne Afbeelding door 't ^iikroskoop,

zyn de Takjes omringd van vyf holle Buisjes,

die in de langte loopen , doch om den Steel

^1^ toegeboiiden ^yn , waar door zy zig

Knoops-
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Knoopswyze vertoonen. Ik heb een Twygje Vi.

daar van , dac meer dan anderhalf Voet of ^TS^^lr

agttien Duimen lang is, en op het dikde als Hgofc»*

een dunne Pennefchafc , geelagtig wie van stuk.

Kleur, De Knoopjes in hetzelve zyn verder ^^^ ^'^^^^'^

van elkander en komen ook in andere opzigren

meer met de Afbeelding van den Heer E l l i s

overeen. Van hetzelve is hier in Fig. i, op

Plaat CXXXIl , een Takje in de NatuurJykq

grootte voorgefteld.

Cs) Zee-Heefter, die tweevoudig is ^ met '^'f^-,

bogtige Takken , hier en daar famenge- pucomuu

groeid , en Kegelagtig tutptdknde Bloe'
z^^-^^^^^^^"

men,

Clusius hadt uit Noorwegen een Zee-

boompje gekreegen , dat de gedaante van

Heide heeft. Dus vertoont zig dit Gewas

in *t klein, gelyk men uit de Afbeelding van

den Heer Pontoppidans kan zien (
* ).

Hy verhaalt , dat het Boomen maakt van

vierdhalf li^lie hoog, met veele dunne, digte

en

Cs) Gorgdnia blfarla, Ramis flexuofïs raritis anaftomozanti-»

bus , Floribus Conicis eminentibus, Faun^ Suec, 2223. Li-

thoxylon fuscum fubhirfutum» Bre yn Prodrom. IIÏ. T. 29^

Gorgonia Flabelliformis» GuNNER. A^* Nldros, III. p. 1.

T. I. Pall. Zoöph, Ï29. Frutex marinus Ericx face.

Clus» Extu 122. UKKi> Mar* p. 93» T, 17» E L l i §

CoralL p. 67* T. 27. f. a. I.

(*) NaturU Hist^ vm Uorw. U Th. S, S/^f* PI. lu N« |.

V4
I. DESl.. XVII. STUKi
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'^^' en ^agte Twygen , overal bezet met verh©-

LXX^ï! vene Knobbeltjes, van grootte als een Halve

jIooFD-* Jirvft , die wederom met donkere Pukkeltjes

STUK* geftippeld zyn y terwyl de KJeur anders 5 over

^ee fi^Ue, »c geheel 5 donkerbruin is, D? Heer G u N-

N E R ö s , Bisfchop van Drontheiin , heeft over

dit 2ee^Gew^s een uitmuntend Vertoog aan

^t licht gegeven, vraar van ik een üktrekzel

zal mededeelen,

Hy telt het onder de gemeenfle Zee-Boo?

tnen , hebbende verfcheide uit Nordland en

van elders aan die Kust bekomen ^ welke van

een tot twee of drie Ellen hoog waren , en van

drie Vierendeel tot derdhalf Ellen breed ,
plat 5

en digt met Knoppen bezqc , verfch zynde

met een dunne Kalkagtige Schors overtoo-^

gen ; doch anders bruin of zwar^agtig vaQ

Kleur. Twee hadt hy 'er., zeer gaaf, hebben*

de alle hunne Takken en overal voorzien

zynde met hunne witte Bast en Knoppen i

maar de eene was zodanig bezet met die Zee-

Dieren , welke men Medufa - Hoofden noemt,

dat men naauwlyks iets van den Boom kon

ijien. In de andere , van de Faro - Eilander^

g^fkomfljg, waren sy ook, doch flegts hier en

«iaar verfpreid s tusfchen de Takken, en ver-;

loonden zig dus als pragtige Bloemen ^ die di|

Gewas ongemeen verfierdeno

„ De Stam (vervolgt hy) is fomtyds,doQh

33 zeldzaam , van dikte als het Gewricht der

^^ Umd 3 en verdeelt zig fchielyk ip twee of

5? mee^^
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^, meer Hoofdtwygen , welke dan wederom ._y^\

^s>
weldra een menigte kleineren voortbrengen , 'jJxxiU

9, dat echter niet altoos op eenerley manier Hoofi>^

55 gefchiedc. Ten aanzien van haare zelf(lan-
^'^'^'^*

,, dighejd gelyken zy veel naar de Zwam- ^^*"'^^'*'

^, men 5 die aan de Boomen groeijen, laatend^

5, zig ook even als die, of als zagc Hout,

55 doorfnyden ; zynde tevens wegens hunne

95 fmalle Twyg zeer buigzaam. Indien mea

3, een Tak daar van aan 't Vuur houdt, dan

35 buigt het zig zeer krom , en, brandende

^

j, geeft het een Stank van zig , gelyk die 'er

g, komt: van Hoorn, Beenderen of Zee -Zwam*

5, men , als menze in 't Vuur werpt. Hier

3, uit blykc duidelyk, dat dit Zee -Gewas op

yg ver naa zo veel niet naar Hoorn zweemt

,

p als de Gorgonia Refediformis Q*), Men wordt

5, ook geene Ringen in hetzelve gewaar, die

,5 zig in de laatstgemelde vertoonen , en evei^

3, zo weinig vindt men eenig Kenteken in dit

j, Gewas , van eepe Steen- of Koraalagtige

9, zelfHandigheid 5 die in het onderde van der-

j, zelver Stam zo blykbaar is. Buitendien

^, maakt het zig aan de Klippen^ in de Zee,

a) op

C^) Ik verflaa de Gevolgtrekking van den nlsfchop nie;t

:

want van deeze , die de hier voor befchroevene Eerfte Soort

|s
, genaamd Pokdraagende Zee - Heefter , kon hy niet zeg-

gen , dat dezelve, vejbrand wordende, naar Hoorn ofBeen?

de:cn rook ; zie bladz. 3o8, des ik veeleer kat fegendcöl

4aar uit bcfluiten zou(|e.

V 5
LDEFL. XVILSTVS.
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VI.
,, op de zelfde manier vast , als andere Zee»

I^X^I* '* Gewasfen van deezen aart ; te weeten ^ door

Hoofd-* 55 middel van eene ronde, Houtagtige of
STüK. j^ Zwammige dunne Lap , die zig over de

^es'Hdde.
^^ Klip wat uitbreidt , of aan dezelve vast

5, aangroeit.

De 55 De Knoppen of Wratten j die dit Zee.
Knopj)cn

^^ Gewas omringen., verdeeien zig boven in agt

Wratten»
^^ deelen , v^elke altemaal aan de randen fpits

„ zyn 5 en in *t midden met elkander verbon-

„ den. Onder deeze verdeeling hebben zy als

„ zeer kleine ftyve Haairtjes , hoedanigen ook,

,5 fchoon kleinder , zi^ aan de Takken overal

„ vertoonen , wanneer men het Gewas door een

5> Mikroskoop befchouwt. ik heb verfcheide

3, maaien kleine brokjes van de Takken , met

„ de daar op zittende Knoppen , in Wyn- Azyn

35 gelegd ; waar door zy hunne witte Kalkagti*

3, ge Bast kwyt raakten ,en ik vond 3 tot myne

55 groote verwondering, eer ik tot het in-

5, wendige van het Hout kwam , eene Leder-

,5 agtige fïuid , die bruin of zwart van Kleur

3, was, en van even de zelfde gedaante, als

,^ het kleine brokje van de Twyg en de Knop-^

„ pen, die in Wyn-Azyn gelegd waren, l^

5, moet echter die uitzondering maaken , dat

5, de Knoppen weezentlyk verdeeld waren ,

., terwyl de Huid flegts , door haare verhef-

„ fingen , agt deelen of hoeken vertoonde".

Wanneer een Twyg eenigen tyd in Azyn ge*

legen hadt , zo dat de Bast los geworden wa»

re
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re, en dq Huid week, dan was men inftaat, Vi;

pm dezelve volkomen van den Tak af te^^^l^ir*

fcheideq , en hy twyfelde niet , of het zoude hoofd-*
eveneens gelukken , als men de Proef in 't stuk.

werk flelde met het geheele Gpwas : waar^^^-^"'^.

door men dan een Soort van Geraamte van

hetzelve zou bekomen.

Geen Polypen kon Günnerüs in deeze De

Knoppen vinden , zelfs niet in zulk een Zee- ^^^"P^ï?*

Heefter , die maar weinige Dagen uit de Zee

geweest was : des hem eindelyk inviel , of

niet de Knoppen zelf de Polypen konden zyn

,

en hy verbeeldde zig verder, dat de gedagee

Lederagtige Huid wel het Lighaam mogt zyn

van een Dier, dat zig dus door het geheele

Gewas uitftrekte en door de Knoppen zyn

Onderhoud bekwam. Hier in zou het dan

overeenkomen met de andere Zee - Heefters.

De Heer E l l i s , die dit Zee - Gewas , dat

hy de Wrattige Zee-Waaijer noemt, aan de

Kust van Engeland gevonden hadt , meende,

na dat de Bast van de Knop in Azyn opge-

lost was, daar in een Polypus , met agt Pun-

ten, naar een Gaarentwynders Wiel gelyken-

de , waargenomen te hebben ; doch de Heer

GuNNERUs, op zyne menigvuldige onder-

zoekingen , die altoos vrugteloos waren uit-

gevallen , Heunende , vraagt. „ Is misfchien

5P ook deeze Huidige Tooren , (want zo ver«

j, toonen zig de Knoppen, zegt hy, door 't
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VI. ,, Mikrofskoop v) welke de Heer El lis ge-

LXxTr " ^^^ ^^^^^^ ' dermaate bedorven geweest

,

Hoofd.' 3> dat hy zynen Poiypus daar uit by de In-

STUK. ^^ beelding heeft gevormd". Mooglyk , dagt

^i.S' Heide.
^Y y kon de Heer El lis de voorgemelde

Huid wel voor de Poiypus hebben aangezien.

Deszelfs Afbeelding komt ook, om de waar-

heid te zeggen, weinig overeen met het denk-

beeld , dat wy hebben van zulk een Dier,

Maar , aangezien de Bisfchop de Huid der

Knoppen voor deelen houdt van het algemee-

ne Dier van dit Zee - Gewas , zo komt het

byna op 't zelfde uit»

De Latynfche bynaam , Placomusy heeft zy-

ne afkomfl: van een Vlak Lighaam of Tafel-

blad , wegens de Waaijeragtige geftalte van

dit Zee - Gewas , die 'er G u n n e r u s dea

naam van Gorgofiia FlabeUiformis aan deedc

geeven. Het is echter in lang zo vlak niet

,

als onze gewoone Zee-Waaijers , welke de

laatfte Soort in dit Geflagt uitmaaken. Mea
kan het ook , met reden , geen Wrattige Zee-

Heefier noemen , om dat die deezen naam

draagt flraks zal volgen.

Ik noem het , volgens de benaaming van

Clusius, Zee - Heide y hoewel dit niet zo

2eer toepasfeiyk is op zulk een grooten

Boom. Ik heb 'er één , van derdhalf Voe-

ten lang en wel anderhalf Voet breed , mee

senen Stam of Steel , die van onderen meer

dan
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dan een Duim dik isi 't Geheele Zee - Gewas VL
heeft eene bruin geelagtige Kleur, De Stam ^^JSi^^^*

vertoont 2ig 3 op de Sneede , volmaakt als Hoofd-*
Hout. De Takken vereenigen zig hier en stuk.

daar , op wonderlyke manieren ^ doch in lang 2ee.Hcidc^

zo menigvuldig niet als in de andere Zee-

Waaijers. De Heeller maakt een dubbele Vlak-

te, waar op het misfchien ziet^, dat Lin-
njKVs dezelve tweevoudig noemt. Eenigen

der Knoppen met het Mikroskoop onderzoe-

kende 5 heb ik wel dra iets naar die Raderagti-

ge geftalte , waar van de Heer El li s fpreekt

^

gelykende, in de uitgenomene Knop gezien , ko-

mende dezelven, voor 'c overige, met de Af-

beeldingen van hem en van den Bisfchop^

nagenoeg overeen.

Ci) 2ee- Heelier, die eenvoudig is en ruuw ^ ^ ^^

.

aan den Steel Pluimagtig gekroond metMies,

kleine kromme Takjes^ ^e^^^"pres»

RüMPHiüs geeft den naam van Zee-Cy
pres aan deeze Soort van Zee - Gewasfen , die

^elfs in Oostindie niet gemeen zyn. Men
vindt-

(4) Gorgoma fïmplex fcabra recutvata , Ramls paniculatls»

Syst> Nat^ XH» Gorgonia pariicuJata , Ramis muricato fcabrie,

Syit^ Nat' X, p. 802, Ciipresfus Marina. RUMPH» Amh
VI. p. 207. T, 80. f. 2. S K B. Ka^, UU T. I05. f. i* An«.

tipathes Cupresfma» PAtL. 09opè, ï|8,, Zee»Cypf§s« L^^i

der Plantd, bl. 2Ö7.

h DEEL» XVIÏ, STÜ5S»
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VI. vindtze , zegt hy j fchier nergens , dan in dé
AfdeeL. Oeliasferfche en Bandafche Eilanden! zy val-

HooFD-* ^^" ^^^ ^^^^ ^^ ^^^ ' ^^ worden alleen met

STUK. den VifGhhoek uitgetrokken» Zy groeijen op

^ee. hardagtige kleine Steenen , die men dikwils
€;ypres.

^^^^ mede ophaalt , en hunne Wortels fchie-

ten min of meer in die Steenen. Zo komen

zy ook meest iti de Kabinetten ^ hier te Lan-

de , voor, en het grootfte Exemplaar , dat de

Heer P a l l a s daar van gezien hadt , was

over de twee Voeten lang , met een Steel

van dikte als een Petinefchafci Gemeenlyk

vallen zy kleinder. Rümphius geefc 'ei*

maar de hoogte van één of anderhalven Voet

aan.

Deeze Aütheur heeft dit Zee - Gewas twee-

derley gevonden ; zynde het eene doorgaans

zwart 5 met Blaadjes als die van den Denneboom ^

en de geheele Kroon naar die van den U^yfjes

Cypres gelykende , rondom llyf en flekcligi

het andere graauw en rond van Stam, mee

fyner, korter en zagter Blaadjes, die rosag*

tig zyn van Kleur; de Geftalte byna als eeri

Vosfe- Staart, en krom^ wordende de zwarte

meest geagt onder de Natuui'lyke zeldzaam-

heden.

De Heer Pa t las merkt aaii, dat de foo-

de zyns oordeels Jonge Gewasfen, of moog-

lyk ook wel een Soort van Korallyn, die hy

Sertulafia Thuija noemt, zouden kunnen zyn»

RüMi'Hiüs^ nogthans 5 lleltze beiden, ten
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öpzigc van de plaats der groeijing en manier Vï.

van ophaaling, gelyk; het gene op de gezegde
^^^^^J*^

Korallyn niet 2Leer toepasfelyk fchynt te zyn , FIoofdJ

als welke , zo veel bekend is ^ llegts aan den stuk.

Oever groeit. Ook moet ik bekennen , deeze ^^^-

Zee-Gewasfcn nooit zwart, veeltyds krom,
^^^^^*

en niet zo zeer wegens de Kleur, gelyk zyn

Ed. het opgenomen heeft ^ als wegens de ge-

llalte naar een Vosfe- Staart gelykende, gezien

te hebben. Dus is die dubbelde Zee- Cypres

by den Heer Chr* P. Meijer, een onge*

meen fraay Stuk , van twee Voeten hoog

,

ook graauw van Kleur. P a l l a s vondt onder

de graauwe Schors , die den Steel of Stam

ruuw maakt , eene zwarte broofche zelfflan-

digheid , en merkt aan , dat de Steel met zeer

groote Kelken , de Takken met kleine Kelk-

jes bezet zyn; zonder dat zig eenige Pokkeü

of andere vreemde Lighaamen daar aan fchy-

öen te hechten.
^

("4*) Zee-Heefter met een enkelen Steel , die iv»^.

Slangswyze gedraaid is. ^ITaÉ^'
' Zee-

Grootelyks moet men zig verwonderen ,
^*^"''^*

hoe LiNN^us dit Zee -Gewas tot de zelfde

Soort

('4*) Gorgonia firapllclsfima fpfralis fcabra» Systt Hat^ X^

35, 8oo. Palmijuncus Anguinus, R u M P H, Amb* VL p» 2«2*

T. 78. f. C. Antipathcs fpiralis. PALJt» ^^nï^h, 141» ZêS*

Töuvv. Lyst der Plantd. h\^ 27a,

h DiEL. XVII. STüiS.
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VI» Soort heeft kunnen betrekken als het voor^

LXXU* gaande , daar het ongemeen van verfchilt.

Hoofd-* Waarfchynlyk hadt zyn Ed. geen van beicjed

STUK. te regt gekend. Wy verftaan 'er een Zee-

Se^mTsuw^Gewas door , dat uit een enkelen Steel be-

llaat , dieSlangswyzc of liever als een Schroef

is omgekruldi
.
Hier van komen Boompjes

voor 5 welken Rümphiüs als zyne derds

Soort van Palmbies , onder den naam vaö

Palmijuncus Anguinus ^ voordek , en dus be-

fcbryfr^

Zy zyn eenfleelig ^ vier of vyf Voeten

lang 5 van een Stroohalm tot een Schaft dikj^

en loopen van den Wortel af eerst Slangswy-»

ze op, dan verder als een Schroef, met vol-

le draaijen^ tot het uiterfte Topje toe. Van
buiten zyn zy bekleed met eene ruige en zeef

ftekelige Huid, en, dezelvedaaraf gefchraapc

zynde , wordt het Gewas zo zwart als Eb-

benhout, krygende door het polyllen een on-

gemeen fchoonen Glans. Wegens de langte zyn

deeze Géwasjés wat rank en breekeri ligt ^f

;

ook buigen zy in de Zee zig om, en Verwar-

ren dan fomtyds met het onderüe gedeelte ^

feo RüMï>HitJs aanmerkt.

Die Autheur verhaalt , dat zy veelal op ros-

fe en graauvve Keyfteenen groeijen , en wel

op zodanigen , welken de Visfchers weeten ^

dat door hun toedoeü In Zee geraakt zyn.

Zy binden, naamelyk, een Steen aan de Vifch-

lyn, om den hoek in Zee te doen zinken,

m
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en wanneer dan de Vifch 'er aankomt , valt VL

door deszelfs geweldig rukken de Steen daar'J^|^^j*

uit, Hy verbeeldt zig , dat zy eenigermaateHooFo-

Voedzel treWcen uit deeze Steenen , aangezien ^'^^^^

die op harde Steenen groeijen vaster van zelf- ^«^-^«'«^

Handigheid zyn , dan die op weeke en brokke-

lige Steenen geworteld voorkomen ; v hebben-

„ de dir Zee- Gewas een platten Wortel , dié

5, van onderen poreus en vol Gaatjes is. Daar-

5, om heefc het Boompje een harde fubflanrie

,3 (zegt hy ,) wordende dun > flyf , en vol

3^ krullen , 't welk andere Paltobiezen niet

„ hebben , die op vooze Steenen ftaan". Die

begrypt de Heer P a l l a s zodanig , als of het

gene op vooze oteenen groeide niet bogtig

wierd (*) ; doch ik zie niet dat zulks volftrekc

in de woorden van Rumphius opgeflooten

legt. Die Autheur is veelal wat duider en

dubbelzinnig in zyne uitdrukkingen. Ik heb

een zodanig Zee-Gewasje, dat op een Kalk«

fteenagtige StofFe gegroeid is , en niettemin

wel degelyk zyne Bogten heeft.

Van dit Zee -Touw komen Stukken voor^

die veel grooter zyn , dan de genen , welken

de gedagte Autheuren fchynen gezien te heb-

ben. Verfcheide Jaaren geleeden , werdt alhier -

een Zee «Gewas van dien aart verkogt , dat

een

(*) si fupta fungofa Sajfa crescat, fiexuoia nonüit, PALfc-»

130öpL p* ai 9*

X
I. Deel. XVlI, Sïuflt,
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STUK.

VI* een Vinger dik was , zeer fraay gefiingerd , zo

^ XX^lf S^^^ ^^^ Ebbenhout en meer dan vier Voeten

JHooFD- hoog. De Heer Chr. P. Meijer bezit een

dergelyke zwarte Palmbies , van zes Voeten

lang, die byna regt is en geheel niet gefiin-

gerd. Voor den fcherpen hoek van Klein Ce-

ram > zegt RüMPHius, ftondt een ongemeen

groote Palmbies^ welke de Inlanders verzeker-

den een Stam te hebben , wel zo dik als eens

Menfchen Been.

V»
Go rgonla

Juncea»

Zee-Bies»

Cj) Zee-Heefter, met een Biesagtigen Steel
^

zonder Takken ^ met eene roodagtige Korst»

De Figtiuren van S eb A, welken Linn^us
op deeze Soort aangehaald heeft ,* zyn van hec

Kannewasfer-Korallyn , of Sertidaria Tlmya^

voorgemeld : des die hier niet Itrooken» Den
Koperagtigen Zee -Boom van Pallas fchynt

hy ook niet te bedoelen. De Figuur van R u m«»

pHius is reeds op de Zee-Cypres van zyn
Ed. bygebragt ; op de Bladzyde wordt de

Witte Palmbies befchreeven : weshalve ik de

Kenmerken naar dezelve gefchikt heb, en den

Soortnaam veranderd in Zee • Bies*

De

(5) Gorgotiia Cuimo Junceo, ümplicl , Cmfta mbeiite ob-

duiSio. (Loco Goigoniïc paniculatae Culmo flexuofo, Ramis

alternis cotifertis di'chotomis* Syst* Kat, XIU) Palmi-Juncus,

RUMPH* ^mh, VU p. ai7« Gorgonia Juncea. PaI-l.

Zoopk» 1I2# L^st der Plantd^ bl, 225.
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JDö Klëat ondei-fcheidt deeze voornaame. ^t

lyk van de zwarte Palmbiezen , die tot LXxè*
het Zee - Touw te betrekken zyn, 3, Want Hoofd-*

j, dit Zee 'Gewas beftaat ook uit een eii-^"^^^'

5, kelen Steel (zégt Rümphius), van ze-
^''^^'''^*

^, ven tot tien en elf Voeten lang, behalve

„ den uicerften Draad, die gemeeniyk als on-

j5 nut is afgebroken. De dikte is van een

^, schaft tot een Vingei-. Aan de ouden is

55 het onderde gemeeniyk driehoekig , doch

4, met ronde kanten ; daar boven rond. De

5, Jongen zyn doorgaans rond , overlatigs ge-

5, flreept 3 doch zo fyn , dat men 't naauwlyks

5, ban befpeuren» Van buiten is de Steel bö-

jj kleed met een roode dunne wat korrelige

53 Schors , die als een Bast opdroogt en zig

55
gemakkelyk laat affchillen* Daar onder lege

^, het regte Kalbahaar , dat van buicen graauw-

., geel, fomtyds witter, fomtyds graauwer is t

^j Van binnen heeft het de zelfde of wat don*

3, kerer Koleur 5 doch de jonge Steelen zyn

3j van binnen witter. Het Hart van den Steel

^, is dun en wit ^ met eenige Ringen daar om
^, heen 3 van zelfftandigbeid vaster en harder^

55 ook kouder op 't gevoel , dan het zwarte

3, Kalbahaar , dat wy zwart Koraal nöemei.

^y Twee Stukken , tegen malkander gewreeven ^

,j geeveü een Herken Reuk als van gebrand

Hoorn , en wel den üerkften onder alle

Kalbahaars. . De Steel is altoos regter dan

die der^ zwarte Zse-Biezea of 2les-'i0u»

*3X ?i
. *, WSD

Ie DBS3U, SVII. .5TUI^»
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VI. 3, wen ; uitgenomen , dat hy aan 't end begint

^ixxu ^* ^^ ^^ krullen. Ik heb noch de zwarte noch

Hoofd-* 99 ^^ witte Palmbies ooit gegaffeld of in twee-

sTUK* j^ ën verdeeld gezien. De Wortel is een Ke-
^ee^Biss,

^^ gelvormige Knoest, van buiten effen, van

5, onderen hol en vol Gaten > in harde Stee-

,5 nen vast geworteld. Hoe harder de Steen

„ is , daar het op flaat , hoe harder en zwaar-

33 der dit Gewas wordt , al blyft het klein.

„ Die op groote Kliplteenen geworteld zyn

,

„ kan men zonder breeken daar niet af kry-

„ gen , of men moet den Steen rondom af-

„ kappen* Het valt veel tusfchen de Moluk-

,3 kes en Papoes - Eilanden 7 doch moet door

^ Duikelaars uit de diepte der Zee worden

33 opgehaald. Na 't affchillen van de Schors

„ maaken de Inlanders daar wel Rottingen

3, van , of kappen het in korte bmkken , wel-

,3 ken zy bewaaren tot Medicyn 3 houdende 't

„ zelve voor 't Mannetje van het witte Kalba-

5, haar , en het Konings - Koraal voor 't Wyfje

„ daar van***, 't Gebruik 3 dat zy 'er , volgens

hem , in de Medicynen van maaken , fchynt

echter meest bygeloovig te zyn. JDe Moluk-

kaanen mengen het onder Klappus - Olie , en

hebben dus , zo zy waanen, een Middel om
de Mannelyke kragten te verilerken. De Moo-

ren gebruiken 't in- en uitwendige tegen On-

magt door betovering. Het Schraapzel wordt

ook geftreeken op de Kwetzuuren > door 't

itee-
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üeekea of byten van Venynige Dieren toege- VL

Ik bezit een icboon Exemplaar van deezeHooFc*

Zee -Biezen. Het is een regte, of maar een ^^"^

weinig omgekromde Steel , die aan 't dikfte
^'^^''''

End de dikte nagenoeg heeft van dat Rot-

ting - Riet 5 waar van men Stokjes gebruikt

tot het uitkloppen der Vloermatten. Hy wordt

allens dunner, en heeft de langte van meer dan

zeven Amfterdamfche Voeten. De Kleur is

graauwagtig , van binnen witter: de Opper-

vlakte overlangs geflreept. Hier om zit een

dikke Kurkagtige Schors , op verfcheide plaat-

fen afgebroken , die van binnen geel is , en

van buiten roodagtig, beftaande aldaar als

uit een menigte van Korreltjes , die met Gaat-

jes zyn voorzien. Deeze Schors wordt naar

evenredigheid dikker, hoe meer de Steel ver-

dunt: zo dat zy aan 't dunfte End dikker is

dan de Steel , wiens zelfilandigheid wel naar

Rotting gelykt, doch gantfch niet Houtagtig

nuar als Steen bevonden wordt , wanneer

men 'er iets af wil fnyden ; zynde niettemin

taay en buigzaam (*).

Van deeze Soort bevindt zig een Exem-

plaar, van drie Voeten lang, in de uitmun-

ten-

(*) Hierom verbeeldt men zlg, dat dit de Steenen Iliezen

2yn , waar van P l i n i u s getuigt , dat d/e Soldaaten van

Alexander den Grooten , uit Indie over Zee ie rug komende

,

dezelven , onder andere zel^asmheden , ui/ït zig bragteiu

X3
ï. DEEt. XV!!. STint»
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VU tende Verzameling van Natuurlyke Zaaken ,

^XXÏI ^^^ ^y"^ Doorlugtigfte Hoogheid, den Prins

HooFD>=-' Erfftadhouder der Vereenigde Nederlanden ,

$Tm»- ^egt de Heer P all as, door wien deeze

Witte Bogthans met de zwarte Palmbiezen of

het Zee » ïouw verward wordt.

VI.

^orgonia

Ceratophy'^

Hoorn»

(6) Zee -Heefier , dw byna gegaffeld is ^

met wyde mikken y de Takken als Roeden

met twee Sleuven ^ en een roode Bast , di^

twee ryën heeft van Poren,

Zodanig worden de Kenmerken opgegeven

van een Zee - Heefter , welke den bynaam van

Cemtophyta , dat is Hoorngewas , draagt ^ om
dat de Takken , van Schors ontbloot , altemaal

^Is Hoorn doorfchynende zyn. Zulks heeft

dit Zee* Gewas byzonder: want de Bloedroode

Schors treft men ook in eenige anderen aan.

Het llaat by de Kruidkundigen bekend , onder

den naam van Heejlerachtig ^ paarfch , K^raal-

ge-

(é) Qorgoma fuMichotoma , AxilHs dlvaricatis , Raniis

Virgatis bifulcarfs , Coitice rubro Pons bifariis. Syst^ Nau
Xll. Lithophyta Ramis virgatis atris , Gorrice alhido porofb.

M.US.* Te»/* iiS, Carallüides fruticofa Phnta marina eredior^

BauH, Hiit, III. p* 8o6» CoriUina fmticofa purpurea. C,

BA^H» Pin* 3ö5« PluK. Phyt, T* 454. f» 13» Coralloides

epispotigiqfa , Virgulis dilute pui pureis, PET. Caz,T 31. f,

8^« Li^hophyrum Quartum. MARS* Mar. T. 19. f* 83. Co-

sallin? fmticofa ereólior. Catesb» Car* II. T, 13, Sejj«

itait^ lU» J, ip7^ f» 3^ P4LI,, ^O0^&* 117+ Ljst der Plmtda
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gewas. Petiver noemt het Coralloides y die VC»

fpongieus bekleed is , met de Roedjes bleek
^l^xxYi*

purperkleurig. De benaaming van Zee Ma- Hoofd/

hony-JBoom of Zee - Sandelboom , welke 'er ^'-"J'^-

door den Heer Boddaert aan gegeven ^^<'''^'"

wordt, is niet zeer eigen. Het valt in de

Westindiën, als ook in de Atlantifche Zee.

Zo de aangehaalde der Autheuren alteraaal

tot deeze Soort betrekkelyk zyn, dan moet

dezelve van verfehillende gedaante voorkomen.

Ook tekent het de Heer P a l l A s , die 'er

nog verfcheidene byvoegt , driederley aan.

Ket eene, uit de Baay van Kadix aangebragc

wordende , zegt hy , is een Keeltertje van

een Voet of daar boven , platagtig met op-

gaande Takken , zittende met een breeden

Wortel aan de Klippen vast- Deszelfs Stam-

metje verdeelt zig aanftonds in Takjes, die

ongelyk gegaffeld zyn , byna regt en taamelyk

lang. Het Hout js rond , daar het niet door-

fchynende is bruin , doch in de uiterfle Tak-

jes geelagtig , en geiykt naar Hoorn. De
Sclaors beeft eene donkere Roozekleur of de

kleur van Florentynfe Lak. Zy maakt de

Takken platagtig , dewyl de Celletjes op

twee ryën overlangs gefchikt zyn. Dezelve

is van btuten effen, aan de zyden plat, die

ten minfte met eene flaauwe Streep uitge-

groefd zyn: hebbende de Randen ongeregeld

befprengd met fyne, eenigermaate gefternde^

aiet uitpuilende Gaatjes,

h DFJEL. XVII. STUK»
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VI. Het andere, volgens ciien zelfden Heer

LXX^l" dikwils in de Kabinetten voorkomende , is

Hoofd» veel meer getakt , hebbende de mikken wyder
STUK. en ^Q Takken korter. Deszelfs Schors is

Hoorn^ Tegelrood , in de Takken flaauwer en dikwils

geelagtig. Het derde, in geftalte met de twee

anderen overeenkom (tig , heefc een geele

Schors, Met dien Zee - Heefter , wit van

Bast y uit het Kabinet van den Zweedfchen

Ryksraad T e s s i n hier toe betrokken , ver-

beeldt zyn Ed» ^.ig, dat de Heer LiNNiEUs
mooglyk een afgefleeten Exemplaar van den

Wrattigen Zee - Heefter bedoeld heeft : ten

minfte hadt hy nooit een Hoorngewas van

deeze Soort met eene witte Schors gezien.

Ik heb twee Zee - Heeftertjes van deezen

aart, met eene Bloedroode Schors. Het eene

is meer dan een Voet lang en heeft de Tak-

ken mee de Schors wel eenigszins platagtig,

maar die Sleuven , waar van gefproken wordt ^

kan ik 'er naauwlyks in befpeuren , niette

-

genftaande de Gaatjes op zyde, aan de dun-

ne Takjes, zeer blykbaar zyn. Het andere

is veel kkiner , doch Wyder uitgebreid , eii

heefc de Takken met de Schors byna rond.

Dit laatfte zit nog op zyn Steen , en ver-

töonc daar een zeer breedon ronden Wortel,

die geel en dus van de Kleur des Stams ver-

fchillende, niet alleen, maar ook daar door

opmerkenswaardig is, dac 'er zig de Sleufjes

van
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van de Hoornagtige zelfdandigheid zeer dui- ^l»

delyk in vertoonen. Aan dien Wortel is ^^^^^^^

ook iets roodagtigs , waar uit te meer Hoofd-*

blykt , dat gedagte Sleufjes dienen tot aan-^^uK.

hechting van de Schors , gelyk in 't alge-
^^^^^J"-

meên het denkbeeld is aangaande deeze Zee-

Gewasfen.

Tot deeze of de volgende Soort fchynt dat Bloedige

Zee -^ Gewas t'huis gebragr te moeten worden ,
'^'^^^^^

't welk RuMPHius Accarhaar Safappo of

Bloedige Roede tytelt , zeggende daar van

;

y, het beflaat uit veele regte Garden, omtrent

5, een Voet of een EUe lang , veelen by mal-

35 kander ftaande gelyk een bondeltje Biezen

5, of een Bezem^; fommïgen enkeld , fommigen

3, in tweën of drieën verdeeld, en met geene

3, zydtakken aan malkander vast zynde. Van

j, buiten zynze bekleed met een dikke roode

„ Korst 3 omtrent een Schaft dik , gemaakt

„ van veple Korrels die ordentlyk op ryeo

3, Itaan , zo dat zy een foort van Ketting

„ verbeelden ^ De roode Schors droop^t aan

5, de Takjes vast en maakt de voornaam.de

,, fraaiheid van dit Zee- Gewas uit. 't Wordt

5, weinig gevonden en is zeldzaam , om dat het

,3 wat diep in Zee valt en met de Bobbers

3, of Vishoeken niet wel uit te haaien is.

5, Het zit met een breed Worteltje geplakt

3, op harde Steenen (*}.

(7) Zee»

(*; Gorgonia Safappo. P A L L. Zoöp^, 1 19. R u M P H« Herk

.Jmb, VI. p, 223, T. 83, X J
L Deel. xvil. 5tuk,



330 Beschryvino van

VI. (73 Zee « Heeder , die gegaffeld en wyd ge-

LX^xïl*
^^'^^ ^^ ' hehhende een roode Schors met

Hoofd-* Tepelagtige Foren daar in ver/pi eid^ die

STUK. ab Schubswyze over elkander leggen,

fiZga7a* Geheel anders is de Kleur van de Schors ,

zeÏBoom ^^^ n^Jofte in dat Exemplaar van byna vier
* Voeten lang, 't welk de Heer P all as uit de

Verzameling van den Heer Chr. P. Meijer
aanhaalt ; naamelyk geelagcig bleek rood.

Ook verfchilt hetzelve in Takmaaking zeer

van de voorgaande Soort. In een ander, veel

kleiner Exemplaar , by dien zelfden Heer 5

zonder Schors , heb ik de ruuwheid , als

die van de jonge Takjes der Denneboo-

men , niet kunnen v/aarneemen. Ik zelf heb

een dergelyken van omtrent een Voet hoog.

Die groote Zee - Boomen , welken men van

Kurasfau, of elders in de Westindiën bekomt^

met eene roodagtige , of paarfche Schors , moe^

ten toe deeze of de voorgaande Soort behoo-

ren. Ik heb *er gezien van drie Voeten hoog.

De Heer Willem VAN der Meülen
heeft eenigen tyd zodanig een , met den Voet

in een Bak met Zeewater 3 dat nu en dan eens

ververfcht werdc , naar 't uiterJyke aanzien

levendig gehouden ; dewyl de Schors vogtig

bleef

(7) gorgonia dichotoma divarlcata , Cortice rubro , Poris

papulofis fparfis fubirabricatis Syst, Nat* XIL Gorgonia elon«

gata» TALX.» Zoop/j^ lilt Lyst der Pla/ntd^ bladz» ifO>
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bleef en niet verbleekte ^ hebbende ook de VL

Takken meer ftevigheld , dan gewooniyk
lxxiiI

plaats heeft in de drooge Zee- Gewasfen van Hoofd-

deezen a^rt.
^*^^^*

(B) Zee - Heefier , die tweevoudig is , 7net viii»

bogtige Takken ,
hehhende em '^^i^agtige ^^er^ructfa^

Kalkagtige ScJtors , met uitpuilende Po* ^^ee.

ten, Plaat

cxxxiu

Dewyl de naam van Zee- Heide gegeven
'^*

wordt aan de Derde Soort van dit Geflagt,

zo mag ik dien van Zee -Bezem aan deeze wel

geeven. Het groocfte verfchil, naamelyk, be»

Haat daar in, dat de eerstgemelde de Schors

Vezelagtig , en de tegenwoordige dezelve

Kalkagtig heeft. Beiden zyn zy als met

Wratten bezet , doch daar de eerde plat en

Waaijeragtig voorkomt , fchiet deeze naar al-

le kanten baare Takken uit, en mag derhalve

den gedagten naam wel voeren. Evenwel

komt zy ook als platte Boompjes voor , die

men

(s) Gorgonia bifaria , Ramis fiexuofis , Cort^ca Calcareo

albïèj, roris prommulis. ü-pt. Nat.XlL Coralloides granulo*

fa alba» J^AUH* Hist. lil. p. 5JolJ* Corallma alba nodafi*

Bauh* Pin, 3 5Ö» Frutex Vermcarius five Vermicularis,

Worm. Mus 234* Ceratophyron flabelliforme cortice Ver-

lucofo. RAJ5 Angl^ 32» SÏ.OANE* PkiL Tranf. Vol*

ZLIV. N. 47S. p 51* T 2. M A R S I L. Mar, T. I5 , 18 ,

21. SKB. Kuh, \\\, T. io6„f. 3.GorgomaVeiTacoia*PALS.*

Zoóph-, 1264 Ly%t der Plantd. W» 245»

I, DEEL» *IVIT, STU5^«
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VI. men in de Kabinetten zelden hooger dan vaa

LXXII^'
anderhalven Voet aantreft, zo de Heer Pal-

Hoofd-* LAS opmerkt. Ook fchynt de Waaijeragtige

STUK. Zee-Heefter, met eene Wrattigen Bast, van

zsê.Bezem.'^jiY y hier toe te bebooren.

Men vindt dit Zee - Gewas niet alleen in de

Indien , maar het vale ook, ter plaatfe daar

Koraaivisfcheryën zyn, in de Middellandfche

Zee. Drie zyn 'er uit het Werk van den

GTaaf M A R s I G L I aangehaald , waar by men

nog wel een vierde mag doqn ^ begrypende

dus deszelfs drie eerfte Lühophyta in dit Ge-

llagt, welker Schors hy in 'c algemeen zeer

uitvoerig door de Scheidkunde onderzogt

heeft j zo wel als de frisfche Hoornagtige zelf

-

llandigheid. Door afkooking in Water kreeg

hy uit beiden een Lymagcig Vogt, dat een

weinigje fcherp op de Tong was, en fomtyds

naar gekookte Kreeften , fomtyds naar ge-

kookt Hoorn rook (*), Het Sap , uit de ver-

fche Schors gedrukt , was van de eene Soort

bleek geel, van de andere roodagtig, van de

derde geel als Eijerdoijer. Ook hadt die Schors

een zodanige Kleur , doch wierdt door 't droo-

gen wit. Omtrent deeze drie Soorten , zo

,

- wel

(*) Ik veïwonder my , by den Heer F A L L A s te vinden ,

dat dit Afkookzel fcherp van Smaak is, gelyk dat van ge-

kookte Kreeften of Sc hraapzel van Hoorens van Dieren» Men
Aveet, immers, dat 'er naauwlyks iet lafFers te bedenken zy ,

dan het laatfte. Zyn Ed. fchynt M A R s i G 1. 1 niöï wel vex!«

ftaan te hebben , die zo fchryPt, als ik het heb.
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wei als de Agtfte van zyne Lithophyta , die VI,

uit de Westindiën was , nam hy waar, dac^^l^J''

zy altemaal geen Wortel hebben , zynde aan Hoofd-

vaste Ligbaamen gehecht door dfe Lym van^"^^^^-

de Schors 5 en alzo de laatde zig dikwils in *iZee Sezer»^

ronde uitftrekt, hadc hy 'er gezien van drie

en vier Voeten middellyn. Dit moeten dan \

wel groote Zee - Heeiters , die te regt den

naam van Zee- Bezem mogten voeren, ge-

weest zyn. By den Heer Juliaans bevindt

'er zig , zo de Heer B o d d a e r t aantekent

,

een van meer dan twee Voeten breed en an-

derhalf Voet hoog (*).

Ik heb van deeze Soort , die tot de Titano-

keratophyta van Boerhaave betrokken is

,

geen andere dan kleine Zee-Heefters, en on-

der dezelven eenigen die van Ceylon afkom-
Itig zyn , hoedanig een in Fig, 2 , op Plaat

CXXXII, is afgebeeld. In deeze Heeilert-

jes neem ik, dat aanmerkelyk is, ook waarj

dat zy niet zodanigen VVoitel hebben als de

voor befchreevene Hoorngewasfen. Zy komen
dikwils los voor , mee het onder - end van hun
Stammetje in de Opening van Zee-Pokjes,

Wormbuizen of iets anders , ingelaten ; daar

zy dan evenwel , zonder breeken , fomtyds

niet uit te haaien zyn , dewyl het onder - end
zig wat verbreedt. Op dat Schaalagtig Lig-

haamp-

(^) Lyst der Plantd, bl, 599.

h DB*L. XVIIt STUK.
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VI.
Afdp.el.

LXXII.
Hoofd-
stuk.

Mttricata^

Gedoorn»
de.

Plaat

CXXXII»

je, 'ü welk aan het tegenwoordige voor Vó^ê

verflrekt , is een aanraerkelyke veelheid van

de Schorfige zelfftandigheid uitgefpreid, die

v/aaifchyniyk ook tot aanhechting dient, ge-

lyk de Graaf, in de zynen opgemerkt heeft*

ï3e Schors , die dit Boompje byna geheel

bekleedt , is taamelyk geel , en beflaat uit een

menigte van Blaasjes, waar door dezelve de

Haairagtig fyne Takjes een aanmerkelyke dik-

te byzet* Men kan 'er de vergroote Afbeel*

dingen uit zyn Werk mede vergelyken. Op

ryën vind ik de Blaasjes of Tepelagtige

Wratjes in deeze niet geplaatst (*) i doch ik

heb nog grooter , van een Voet hoog, waar

in zy regelmaatiger zyn.

LiNNiiiüs maakt geen gewag van dien

Zee - Heefter 5 welken de Heer P all as

vooritelc onder den naam van Gorgoniamuri*

cata ,
dat is Gedoomde» Hier toe wordt door

zyn Ed. dat Zee -Gewas betrokken, waar van

TouRNEFORT de Afbeelding aan 't lichc

gegeven heeft , onder den naam van Zeer

groot Amerikaanfih hruin LdtJwphyton , met

opwaards gejirekte Knobbeltjes bezet (f)» Men
vindt

(j Die op Ki'^jen Jionden heeft de Heer BODDAERTj,

bladz. z^7- Eéü gi-appige doch gtove Drukfeil, welke meii

zig verwonderen moet , dat zyn Ed. ia *t nazien niet is in

't Oog geloopen ; dewyl zy van devi Neerduitfchen Lezer ,

voorshands, lücï re verbeteren is.

(|) Lithopiiyton Americanuna maximum pulIumjTaber'

culis
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vindt 'er ook Afbeeldingen van by Cates- VI.

BYj in 't Werk van Knorr en elders, ^^^^xxn
h een Heefier die dikwils verfcheide Voeten hoofd-*

hoog groeit 5 zynde van een kort Stammetje stuk.

breed uitgefpreid en zeer Takkig,met de Tak-
ken aan de Mikken platagtig. Het Hout is als

Lederagtig Hoorn s de Schors dik en zeer

broofch s wordende door 't droogcn wit , en

door zyne opwaards geftrekte Tepels naar het

Koorn - Aair • Koraal gelykende. Afgewreeven

zynde, vertoont de Schors groote Poren, die

eenigermaate in 't verband geplaatst zyn , van

binnen een weinig paarfchagtig* Derhalve

meent zyn Ed. , dat het andere Westindifche

Zee-Gewas, 't welk Tourbtefort afga-

beeld heeft , onder den naam van Zeer groot

Amerikaanfch Lithophyton , dat Afchgraauw is

iket een gejiippelden Basty tot dezelfde Soort

behoore. Hy hadt 'er Boompjes van gezien,

drie Voeten hoog.

Van de Gedoomde of Doornagtig getepelde Por^p,

heb ik een Boompje van een half Voet hoog ,
^^^^"^®*

i^at op een zelfde .V/ortelfluk gegroeid is
^-* ^^

met een witkoritige Zee- Waaijer. Hier in

zyn de Takken by de mikken platagtig ; maar

de Kleur is bruin
,
juist gelyk Toürnefort

fiieldt. Een ander Zee-Gewas heb ik^ 't

welk overeenkomt met zyne andere Soort

,

heb-

ciilis furfum fpe(aantH)us oljflttim. Ji^em, de iActd, i?. dn
Sciences de 1700, O^avo» p« 43.

J, Deel. XVH* Stuk,
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VI. hebbende de Schors van buiten uit den geelen

Lxxn -^^chgraauw , en van binnen , tegen *t Hout
Hoofd.' aan , paarfch. De buitenfte Oppervlakte is

^^^^*
egaal bezet met wyde Poren zonder eenige

uitpuilingen^ Dit Zee -Gewas heeft zyne

Takken zeer buigzaam , byna twee Voeten

lang en onder een Pink dik. Het kan niets

anders zyn , dan de gedagte tweede Soort van

Tournefort; doch dat hier de Tepeltjes

/ van de Schors zouden zyn afgewreeven, is

gantfch ongelooflyk. Het heeft de Takken

ook aan de mikken niet platagtig. De Schors

. is zeer Spongieus , en gelykt veel in zelfftan-

digheid naar de Alcyoniën. In beiden heefc

een byzonder flag van verdeeling plaats, zyn*

de de Takken als dubbeld gegaffeld , 't welk

beter te zien dan met woorden uit te drukken

is ; hoewel doch gezegde Heer daar toe zyn

best gedaan heeft (*).

TiagéUofa^ Deeze Zee-Gewasfen , die men Zwiepige

zle'^^ zou kunnen noemen , om dat de Takken zo
Heefter.

j^j^g ^^ buigzaam zyn, raaken de Schors zeer

ligt kwy t ; des menze meest gedeeltelyk daar

van beroofd vindt. Tournefort brengt

de zynen , wegens de overlangfe groefj es die

in het Hout zyn , waar in de Scheede van den

Bast, zegt hy , volmaakt fluit, tot een bewys

by, dat dit flag van Zee - Gewasfea geen doo*

de

(*) Et brevl tiunculo ramofisfimus j inxa[ualltcc et fubfe*

ëunde dichotomus» ZoUh* p« 150,



JD E Z Ê E-H E E S T E R S. $$y

de Takken zyn , met eenige Slym of Slibber ^I-

begroeid ,
gelyk fommigen zig verbeeld had- lxxÏi"

den. Ik heb 'er nog anderen van den zelfden HoofdI

aart, met eene veel dikkere, vooze, weeke^TUK»

en geheel donkergraauwe Schors , aan eenige

Takken. Van de eerstgemelden zyn Tak-

jes in Fig. 3 en 4, op onze Plaat CXXXII,
afgebeeld.

(9) Zee-Heefter, die Pluimagtig getakt u, ix.

met het Hout van buiten hogtig gejtreept ^Zfpa^
des.

Onder de Hoofdkoraalen wordt ook hetKoraaU

Zwarte geteld , dat men oudtyds ftelde afkom-

itig te zyn van de Maldivifche Eilanden (*).

Anderen verhaalen , dat men het dikwils in

China vond (f). Het hadt in de Genees-

kunde weinig agting , en werdt derhalve in

de Kabinetten alleen voegen s de zeldzaamheid,

en uit hoofde van zynen fchoonen Glans, be-

waard. Ik vind gewag gemaakt van een Stuk,

dat

(9) Gor^onia panslculato • rümofa , Ligno extus flexuofc

firiato, Syst. Nat» XII» Coraüium nigrum. B A u H. Pin,

S66. Ifis Palma. G i n a n n. Adr, T. 7. f. 20. Accarba-

riatn nigrum ramofum, Rumph. Amh» VI, p, 19(5. t^ 77^

Frutex marinus fuscus. Seb. Kab* lil. T» I04.»f. z.PALJt»
^oöph, 124. Zv/art Koraal. Lyst der PUntd, bU 24U

(*•) RenoL de Mat, Med» Lib. IL p. 742. ,

(tj HERMAN N, Mat. Med, Tom, ! p, 125), 2<,

y
\ PE5L. XVII. STBK,
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VI. dat van binnen zwart was , en van buiten

Hoofd- Men heefc lang getwyfeld , wat doch het

stujs. Zwarte Koraal mogt zyn , en de zeldzaam-

heid maakte 'er wonderen van , tot dat men
eindelyk voor vast ontdekte , dat , het gene

voor Zwart Koraal uitgevent wordt , niets

anders is dan afgefneeden wel gepolyste Tak-

ken van een Zee- Heefter, v/elke Rumphius
den naam geeft van Zwart getakt Accarhaar,

Hy verhaalt zelfs, dat onder de Amboineelche

Natiën de Eilanders van Bonoa en Manipa be-

roemd zyn, wegens hunne bekwaamheid, om
dit Kalbahaar te fnoeijen en te polysten. Met
veel moeite , naamelyk , weeten zy in deeze

Zee-Heefters regte Takken te vinden, die zy

dan daar uit fnyden, befnoeijen en glad maa-

ken, met eenen glans als van zwart Ebben-

hout. Ia de laat (te Jaaren, zegt hy, hebben de

Indiaanen uitgevonden, daar van aartige Scep-

ters te maaken , om in de Handen te draagen

,

beflaande dezelven fomtyds uit eenen , fom-

tyds uit twee of drie Steelen , die kondig door

elkander gevlogten zyn. Ten dien einde fmee-

ren zy dit Kalbahaar met Oiie, en maaken

(*) Dantur quidem plurcs fpecles Corallorum , nlgrurn

egregie quandoque refplendens
,

quale frustum ele^ans inrer

curiofiora mea asfervo , rubrum extiis intus vero nigriim*

md, p. 133.
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^è leenig ovei* 't vuur , waar dooi* het zig laat ^k
buigen, en zulk eene gedaante geeven als men LXXilf
verkiest. Ik heb zodanig een Scepter of Tak Hoofd»

van zWarc Koraal 5 die laog is omtrent twee ^tuk.

en een halven Voet , van onderen byaa een ^?'^f^^

Vinger dik» Vry wat boven *c midden ver-

deelt hy zig in twee Takken ^ die digt om el-

kandét geflingerd zyn , loopende dun uit«

Deeze Koraaltak heeft op eene Verkoóplng

alhier, in 't jaar 1769, gekost oijntrent zesen-

dertig Guldens.

De Boompjes , die het Zwarte Koraal uic-

levei-eti ^ zegt deeze Autheur , zyn fómtydê

vyf , doch meest twee of drie Voeten Hoog

en zeer breed , gemèenlyk met de Takkeii

óver ééne zyde of vaii elkander af gefirekt*

Onder Water zyn zy bekleed met eene donker

graauwë enfomtyds paarfche broofche Schors,

die zig ligt laat afwryven of met een Mes
affchraapen , en dan wordt het geheele Boompje

pekzwarCé De Wol-tel van hetzelve is eeri korte

Stomp i die als verdwyht in de witte Koraal-

klippen ^ waar op^ zy gröeijen , zittende daair

in to vast , dat hy 'er met geen geweld uit

te haaien is ^ moetende met Yzers worden los

gebroken \ doch de Amboineezen kappeii veel-

al het Boompje, kort boven den Wortel, flegtl

met een Hakmes af. Dës^elfs Stam is maar

een Handbreed hoog , zelden twee Vingereo

dik , en verdeelt zig in Takken , die vaü bui-

ten niet regt , gelyk andete Köraalen ^ thzit

lö PbAï.. XVH. Sttóf
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VI. bogtig geftreept zyn» De dikke Takken laateö

LXXli* ^^S ^^^^ » ^^^ ^^^^ middel van gedagte Hand-

HooFD.' greep 5 buigen: zy zyn van binnen masfief en
STUK. zwart, gelyk een Houtige zelfftandigheid mee
^^van Steen bekleed, geevende. wanneer menze te-

gen elkander wryft , eene Hoornagtige Reuk.

De Takken loopen aan \ End fyn als Draa-

den , en zyn daar roodagtig. In \ verfche

Gewas komen aan dezelven Besfen voor, ter

grootte van Peperkorrels , die van buiten

donkergeel , van binnen hol zyn ; doch men
houdt dezelven , zegt die Autheur , verkeer

-

delyk voor de Vrugten of 't Zaad van dit

Gewas. Door Ouderdom vallen de meeste

boventakken af, en de Stronk wordt met ee-

ne Kalkagtige Korst bekleed , waar binnen

men het Zwarte Koraal vindt. Op 't Strand

van den Amboineefchen Inham hadden zyne

Jongens een dergelyken Wortel gevonden , die

een onbezuisde Klomp uitmaakte , waar Tak-

ken afgekapt waren van een Arm dik; doch

de Houtige zelfüandigheid , daar in , [was

weinig dikker dan eens Menfchen Vinger.

„ Dat dit Oostindifche Accarbaar (ver-

3j volgt hy) een opregt zwart Koraal zy , be«

3, wyst genoegzaam zyne zelfilandigheid , zyn

„ natuur en eigenfchap: want alle Autbeuren,

,ji van het Zwarte Koraal fchryvende , zeg-

3, gen , dat hetzelve onder alle Koraalen het

„ Houtagtigfte zy ; hoewel in Europa anders

Ja niet voor Zware Koraal bekend is, dan de

,, zwar-
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s, zwarte Savalia uit de Spaanfche en Mauri- VI.

s, taanfche Zee komende , die van hec Oosc-'i^xü*

5, indifche merkelyk verfchilc : want dezelve Hoofd-*

55 is niets anders dan van buiten een Steenen^'^'^^^-

„ Korst, welke van binnen een zwart Houtag- tf'^^'ï^

5, tig Hart heeft. De Ouden hebben 't ook

5, met een algemeenen naam Antipathes gehe*
'

5, ten, als een Middel zynde tegen Tovery

3, of betovering, waar voor dit Accarbaar by

„ alle Indiaanfche Natiën gehouden wordt.

„ Men vindt het , in redelyke veelheid , rond-

j, om alle Amboinfche en Molukkifche Eilan-

3, den 5 op vyf of zes Vademen diepte, niec

jj met troppen by elkander, maar hier en daar

„ een Struik, De grootfte Boomen komen op

5, tien en meer Vademen diepte voor. De In-

„ diaanen zoeken de dikfte Takken uit , om
,5 daar Armringen van te maaken , welke by

5, hun in veel agting zyn, Deeze Ringen,

a, enkel met de Enden tegen elkander aange-

5, voegd, zyn zo Veerkragtig en taay, dat zy

5, die van de Armen kunnen af- en aan doen j

35 zonder breeken. Luiden van Vermogen

5, laaten ze met Goud beflaan, en de dikke

j5 Stukken worden aan voornaame Perfoonen

„ gebragt , die daar van Kris- en Meshechten

^, laaten maaken , welke zy koftelyker houden

5, dan Hechten of Handvatzeis van Goud,

„ Zy agten , naamelyk, door het draagen van

5, dit Koraal zig tegen Tovery beveiligd"'*

Voorts heeft het nog veele andere gebruiken

Y 3 m
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¥L in de Geneeskunde^ onderde Indiainen ^ wan-

^^Yxn ^^^^' ^^^ inwendig ingenomen wordt , welke

HooFp. RuMPHius toefchryfc aan de Bitumineuze

|TüK. vettigheid der Zee, waar uit deeze Zee-Hee-
2:vj^rt fter, zo wel als de zv/arte Amber, zynen oir-
r^« • i^-qng zou hebben. De Amboineezen noemen

*hein Lohomette^ de Chineezen Titsjiu^ dat i§

Yzer - Hout.

23e Schors. 91 Sommigen van deeze Boompjes (zegt die

„ zelfde Autheur) , zyn onder Water bedekt

„ met eene paarfche of ligc purpere Schors,

5, die zwartagtig of donker wordt, als men ze

yy mee de Handen aanraakt of begint te draai-

5, jen; maar boven Water komende, en droog

^, wordende , wordt ze ligt graauw en bryze-

3» lig,'' E)e Heer P all as heeft dit zo ee-

nigermaate wel overgenomen (*) ; doch de

^ie^r BoDDAERT drukt zig , in zyne Ver-

taaling, zonderling uit , i;eggende, ,, dat, in-

5, dien men in Zee [zulk] een leevende Hoorn-

3,
plant aanraakt, of knypc, men eene zwar-

3, t^ verwande Handen krygt". Ik heb in de

^erfte opflag niet kunnen begrypen, wat die

r^wart? verwande Handen waren ; maar nader •?

hand bedagt ik , dat het een Drukfeil moge

zyn ,
gelyk 'er veele in zyn Werk vpprko-

me|^,

e?} Cottice in Mari obduftos esfè Frutices obfcure cinerea

fiye purpurasccnte , imo fkpe purpureo; fi vero viva in Maii

^orgonia tangatur tor<jiieaturve ^ nigtescere eum. ^oöj>èt,
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men, en dat zyn Ed. zou willen zeggen; dac Vï.

men, door 'c drukken of knypen van dit Zee-
^)?x1t*

Gewas, een zwarte Verw aan de Handen h:ygt. Hoofd-'

Natuurlyk is deeze opheldering; doch dit stuk*

Haat nergens. P all as heeft het zo min ge- ^^^rt

zegd als Rumphius; hy fpreekt ook niet
"^"^^^

van knypen y maar van draaijen^ en verhaalt,

dat de Schors daar door zwartagtig wordt

(nigrescere eum fc. Corticeni) , niet de Han-

den,

In 't Werk van Rümphius is, aangaande

dit Zee- Gewas, geen minder grappige pasfa-

gie 5 wanneer men daar in 'c Nederduitfch

leest : „ Men vindt ook Boompjes , daar de

„ AviculcBy Mosfen genaamd, aan de Takken

,, met tien en twaalf zitten , altyd met de

„ Steert om hoog, doch aan de uitgetrokke-

„ ne Vallen ze af.'* Die dit ter loops leest,

vindt daar niets oneigens in. De Vogeltjes,

die meh Mosfen noemt , zitten dikwils in

Boompjes : met de Staart om hoog en by tien

of twaalf te gelyk , is ook gebeurlyk i maar

die tóenkt , dac hier van Zee - Gewasfen ,

eenige Vademen onder Water , gefproken

wordt, zou zig bykans de Winterverblyfplaat-

fen der Zwaluwen vaa Klein erinneren ;

terwyl iemand die het Latyn leest, eo der

zaaken kundig is , wel haast begrypt dat hier

van een Soort van Doubletten, 'i Gevkrkte
Vogeltje genaamd , wordt gefproken ; ht-c

y 4 wth
L DEfï.. xvii. stub;.
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^ï* v/elke ook , door den Heer Boddaert,

LXXIL ^^^^' ^^^ ^^ aangeduid (*).

Hqofd- -5 De Savalia van de Middellandfche Zee,
^^"^^'

55 (waar v^n hier voor gefproken is,) welke

^^^';^ -a met het Zwarte Koraal gemeenlyk ver-

,, ward wordt , en van veele Autheuren voor

5j, het waare is befchreeven , is gemeenlyk de

35 Stam van grooie Zee - Waaijers , die men,

,, na het afwryven der Takken , gepolys^

5^ heeft 5 zegt de Heer P a l l a s'\ Hoe daC

dit overeen te brengen %^ met het verhaal

van RüMPHius, die zegt , dat de Savalia

een Steenen Korst is , welke een Houtagtig

Hart heeft ; begryp ik niet. Dat Stuk, van

vyf Duimen lang, 'c welk de Heer Bod-
DAERT gekreegen hadt , en zig verbeeldde

tot het Handvatzel van een Indiaanfche Kris

gediend te hebhen , kon dan immers ook de^

$ valia niet zyn, uit de Middellandfche Zee,

welke van Ginanni befchreeven wordt (f}.

Van deeze Zee - Heefters , die het Zwarte

Koraal, als gemeld is, uitleveren ^ heb ik 'er,

volmaakt met de befchryving van Rüm-
? H 1 u s overeenkomende , van één of ander»

halven Voet hoog en zeer breed, ik heb 'er

twee op éénen Steep zittende, en anderen,

pet den Wortel npg daar aan gehecht, die

(> Lyit det Plan}dieren , bladz» 245^

(t^ Ik^dm^ bladz. 55>8»
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gee dikke Knobbel is, van een geheel andere VL

Kleur dan het Zee- Gewas , naamelyk graauw-
^^|.^J^

agtig wit. Hoofd-"
STUK.

CiO) Zee- Heefter, die Plidmagtig en gegaf^ x,

feld is , met de ScJiors famengedrukt ^ Kalk- ^Z%"'^
agtig y aan den Ro^nd poreus, zee-wilg.

De Heer E l lis noemt dat Zee - Gewasje , cxxxii.

^an de Engelfche Kust groeijende, 't welk uit ^^» s»

zya Werk hier aangehaald wordt, doZee-Wilg.

Hy noemt het zekerlyk dus, om daC de Schors

:^ig aan de Takken zodanig verbreedt , dat

dezelven zig byna als Wilge- Bladeren vertoo-

nen, „ Ter wederzyde (zegt zyn EdO van

55 de platte Takken , zyn regelmaatige ryëa

„ van kleine verhevene Celletjes in het Kalk-

j, agtige gedeelte , met kleine Gaatjes , die

^, voor ieder tot een Ingang ftrekken". Het

Takje, door hem afgebeeld, is te klein, om
eenig blyk te geeven van die Celletjes; en

iij de nagemaakte Figuur van 't zelve , door

den

(lo) Gorgma paniculata fubdichotoma , Cortice compresfb

Galcareo margine porofo» Syst^ Nat. XU. EjncorallLim Vir-

gulls alatis. Fetiv» Pterigr. T. 184 f» ia. Corallina friitl-

«ïofa ramulis et Caulil)us compresfis, S L O A N. Jam^ I^ T«,

2.2. f» 4» Lithophyton compresfum obfcure lutescens , raar-

ginibus purpureis. C AT E SB. Car, II* T. 34» Keratophytoii

dicjbotomuin &c, Ellis Cor. 68» T, 17^ ï» s» Gorgonk

anceps. Pau,» 2>o;>yè. 115* Zee- Wilg, Lyn ér Plantin

bU XZ9*

I, DïEL, XVII. STUK, .
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VI. den Heer Boddaert , vertoont zig zelfs

"^y^^jj'geen blyk van de platheid der Schors, die een

Hoofd- wee^entlyk Kenmerk is van deeze Soort,

STUK» De Heer W, van der Meulen, een

Zie-wiig^ fchoonen grooten Tak van deezen Zee - Hee»

lier bezittende , heeft de goedheid gehad van

lïiy een Takje daar van mede te deelen ,

het welk in fig, 5 , op Plaat CXXXIl, iil

de Natuurlyke grootte is voorgefteld. Hier

zyn de Steelen platagtig rond , en van eene

buigzaame zwartagtig Hoornige zelfflandig-»

heid. De Kalkagtige Schors, die om dezelven

gegroeid is, maakt zeer platte Bladen uit, wel

zesmaal zo breed zynde als de Steekjes , daar

binnen, die van vooren pfatagtig bedekt zyn,

doch van agteren nog een Rug hebben , wel-

ke fcherp uitpuilt, Deeze Bladen zyn , ter

wederzyde van den Steel , als regelmaatig in

Celletjes verdeeld , welke hunne Openingen

zullen hebben op de kant , daar het Blad zig

als dubbeld vertoont en tusfchen die verdub-

beling poreus fchynt. De Kleur is van voo-

ren ongemeen fchoon Purper of Violet, vaq

agteren meest wit, in deeze Bladen; het wel-

ke den geheelen Twyg een zeer fchoon aan-

zien geeft. De Bladen zyn hier en daar ge-

broken , 't welk door de uitdrooging zal ver-

oirzaakt zyn, Zy hebben dit Takje niet laa=»

ger bekleed, dan daarzy tegenwoordig aanvang

neemen ; 't welk eensdeels blykt uit de fa-

mentrekking op die plaatfen ; andersdeels

daar
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daar uit, dat het Takje laager met een Soort VI.

?an Korallyn begroeid is. De geheele Twyg^^^^^^y
welken gedagte Heer bezit, komt in manier hoofd-*

van groeijing byna met een Wilgebooms- stuk.

Tak overeen. De Afkomst zal , waarfchyn*

lyk , uit Westindie zyn,

(ii3 Zee -Heefier, die plat tdtgéhreid ^s^q^^*^i

met enkelde plat gedrukte Takken , alspinnata»

Vinnen geplaatst , hehbende een roode n^lo^^''

Schors met langwerpige Poren»

De Nederduitfche naam , van ^aapfehe Ree"

jiery dien de Heer Pal las aan dit Zee -Ge-

was toe -eigent, aan den eenen kantte alge-

meen zynde , dewyl 'er zekerlyk meer Zee-

Heefters aan de Kaap vallen dan deeze: aan

den anderen kant te bepaald , dewyl men ze

,

volgens LiNNiEüs, ook aan de Kust van

Noorwegen aantreft ; zo heb ik liever den

naam van Zee - Dennehoom willen gebruiken,

die eenigermaate llrookt met de benaaming

der voorgaande Soort, De Takjes, naame-

lyk,

(il) Gorgonia conipresfiuscula pinnata , Ramis comptcsds

limplicisfirais , Cortice rubro Poris oblongis» Faun, Suec,

aa24» Lithoxylon pinnato - ramofiim ecedum compresfuii^

flexile, Ramulis Setaceis* Hort» Cliff\ 489^ Lithoxylon incru-

üatum , Ramis compresfis fetofis pinnatis. Breyn Prodr^

IIL p. 34» T. So, SEB. Kah, III. T» 114. f. 3. Dau*
BENT. Ie. 48, 'Sa. l l, 2:9'öph,\ 106. Lyst der Plantd. bl, 21^^

I, DïEL. VflU 5TUI5,
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Vï« lyk, flaan «Vinswyze aan de zyden van d©

LXxllT Steelen, het welke overeenkomt met de plaaÊ«*

BooFD- zing van die van 't Dennebooms- Korallyn , dat

STUK* men , om die reden 3 zelfs Abies marina plagc

^SÉ-Den,
J-g noemen : want op dergelyke wyze zyn de

Blaadjes of Naalden ' van den Denneboom
gefchïkt.

Men vindt hier Boomen van, zo de Heer

Pal LAS getuigt 3 van byna vier Voeten,

doch gemeen]yk van anderhalven Voet hoog.

Te Wortel geeft dikwils yerfcheide Stammea

uit, die plat en taaraelyk breed zyn, in een

Vlakte ftaande , en wederzycis bezet met

fmalle Borftelagtige Takjes, aan elkander by-»^

kans evenwydig. Het Hout is Hoornagtig

en broofch , bekleed met eene dikke, wryf-

baare hoog roode Korst , die in de grootfte

Stukken gemeenlyk afgefleeten en met Gaatjes '

zig vertoont , m kleinere als met Wratten

bezet voorkomt , inzonderheid aan de kleine

Takjes, wier Enden zy aanraerkelyk ver-

breedt.

Van dit Zee - Gewas nog weinig goede

Afbeeldingen zynde , zou ik gaarn myn Exem-

plaar hier in Plaat gebragt hebben, maar de

grootte , als anderhalf Voet hoog en een Voet

breed zynde, was in de weg, ea gedeeltelyk

of verkleind zou het weinig vertooning heb-

ben gemaakt.

(i2t) Zee«
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ti^y Zee-Heefter, die Spilrond is en gevind^ VT,

7net verfpreide Takjes^ de Schors paarfch- Lxyii*
agtig. Hoofd-

stuk.

Schoon fommige Autheuren den naam van xii,

Zee 'Eik aan dit Zee -Gewas hebben gegeven, ^'^f^'""*

gebruik ik doch ikver dien van Èee - Pynboom , ^^^-

welke ook niet zonder voorbeeld is. De Tak- ^" ^^^^

ken , naamelyk , gelyken naar die van den

Pynboom ongemeen , en verfchillen zeer van

die der Eikeboomen. Zy maaken als Roeden
üit van zéér fmalle rondagtige Blaadjes , die

ten deele wit , ten deele paarfchagtig zyn.

Deeze Blaadjes hebben wederzyds een Sleuf-

je 5 en zyn daar nevens bezet met eene ry

van kleine Gaatjes. De Steel is rondagtig en

ffcyf, meteene Kalkagtige Schors bekleed, die

ruuw is en witagtig van Kleur in myn Exem-
plaar, dat twee Voeten lang is en naarde Palm-

takken der Ouden veel gelykt. De benaa*

ming van groote Zee - Pluim , die 'er de Engel*

fchen aan geeven, kan ook beftaan , dewyl

iet, volgens Sloane, aan 't Eiland Jamaika

wel

f12} Gorgonia terês pinnata , Raiuulfs fparfis , Cortïce

purpurascente» Syjl. Nat, XII. QuercuS marlna. Olear«.
Jlius, T» 35, f. I, B ESL» Miis^ T» 24* Corallina fmticoCz

clatior &c, SLOANE 7Am» h p, 57. T. S2. f. i, a. 3«

Lithrphytou incrustatum , Ramis compresils fctofis» B R E V ff

Je. II J. T. 30» Lithophyton plnnatutn purpureum afperum»

C A T E s B* Car, H. T. 35» Gorgonïa asecofit* ]? A t. ,1,»

^e'óph. 105* Lyn der Planti, hu aï5,

I: DEfeï-, XVII, STUS,
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V!. wel drie Voeten hoog groeit. Baühinü^

LX^Xlt ^^^^^^^^ 9 ^^^ 2y° ruuwe Antipathes of gebla*

Hoofd-* derd Koraal , in de Sardinifche Zee 5 wel de
*ï'*^^» hoogte van een Menfch bereikt ^ wordende

van de Italiaanen Sambeggia geheten. De reden

der benaaming van Gorgonia acerofa , welke dé

Heer Pallas gebruikt heeft, is my onbe-

kend»

xiiT» C 1 3) Zee - Heefter , die eenigermaate gegaffeld

%7ecT^ ^^ ^^^^ TaM/g is , met een geeïe Schors ^

*^«^» hebbende twee Sleuven en roode GaatjeSé
Zee. Bluts- \

•'

Tak,

De benaaming van dit Zeë-Gdwas is van

de roode Vlakjes , die zig in de Blutskoortfen

gemeenlyk vertooneri , afgeleid, Petechice gQ^

naamd. Hierom noem ik het ook Zee - Bluts-

Tak. Van dit flag vondt de Heer Pallas^
in 't Kabinet van den wyd- beroemden Hoog-

leeraar Gaubius, te Leiden , Exemplaaren

j

die uit het Kabinet van den grooten Boer-
HAAVE afkomflig waren^ Zyn Ed» meldt

^

dat, in gedroogde Zee-Heefters van deezen

aart, de roodheid in *t midden der Tepel cjes

^

by de Gaatjes, niet zigtbaar is. Zo moet hy
dan ook anderen gezien hebben , waar van hy
evenwel geen gewag maakt. Men vindt 'er in

daê

f13) Gorgonia fubdichotoma ramolisfima , Cortice flavö

fcifulcato Poris rubris» Syjf, Nat* XII» Gorgonia PetechizSüJi

ÏALL. ^9iiph, 3 25. Lyst der Plmtd, 244»
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dat van Marsigli, *t welk door zyn Ed. VL

aangehaald wordt, niet van gemeld. In dat,^^^|^^^

*t welk zig in de Verzameling van den Heer HooFOr'

Chr. P. Meijer, hier te Amlterdara, be-STw*

vindc , door zyn Ed. dus getyteld , vind ik

geen Schors , veel min roode Vlakken. Ik

heb een Zee - Heeftertje , dat wel tot deeze

Soort behooren mogt , gedeeltelyk met Schors s

doch hier in vertoont zig niets dan eene bleek

graauwe Kleur ; maar het Hout is ten deele

Barfteenagtig doorfchynende , voor 't overige

zwart en in *t geheel buigzaam. De plaats

der afkomst van dit Zee -Gewas is onzeker,

(14) Zee-Heefter, die den Stam rondagtig xiv*

heeft, 9 de Takken evenwijdig en zonder%''Si^a1a,

Zytakken , Kamswyze geplaatst , hebben- Kam-

,

de een roode Schors^ met uitpuilende Po-

ren , hier en daar verjpreid*

Het bygeftelde Kruisje wyst aan, dat onze
Ridder dit Zee - Gewas niet had gezien. Waar-

om zyn Ed. dit dan aanhaalt, met voorbygang

van zo veel andere Soorten , die door den

Heer Pal las opgegeven zyn, is myduifter.

*t Zou kunnen zyn , om dat van dit Kam*
Koraal , gelyk ik het zal noemen, eene Af«

beel-

C14} (jorgonia teres , Ramis fecundis paralldis fimplicisfi*

tnis , Cortice rubrb , Poris gibbis fparfis t* Syst^ Kat, XII»

SE 15. ICal>, III. T. 106. f. I, #». VAï^h^Zoifpk^ ÏIO. l^^it

isT Plantd» hl. 2ZZ»

h Deel» XVII. Stuk,
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VI. bedding in 't Werk van S e b a voorkomt ; of

"lxX^Ii!
^^ ^^^ gezegde Heer hetzelve naar een zee>:

ÏIooFD-* fi'^ay en volmaakt Exemplaar, 't welk zig in

STUK. 't Kabinet van onzen Heer Erfftadhoudcr

bevondt, heefi befchreeven.

-,, Het geefc (zegt zyn Ed.), uit een zelfdes

5, Grondfteun verfcheide Spilronde , he len-

5, de , Steelen uit, die aan den eenen kancj

^y opwaards naamelyk , gekamd zyn , met
„enkele lange, zeer regce , evenwydige,

^, overal even breede Takken , aan *c end

), fpits gepunt» Het Hout is üyf, broofch,

5, witagtig 5 en uitwaards bruinagtig in de

3, Stammen. De Schors is Kalkagtig, wryf-

j, baar , rood , van buiten door uitpuilende

^ Poren byna overal gaapende. Het komt

5, uit Indie'%

XV. (15) Zee . Heefter , die Netswyze gevïogten is >
GorgorJa hebbende de Takken aan de zyden tiitwen"

Platte zee*' dig famengedmkt en de Schors rood,

D e Zee - Waaijers zyn algemeen bekend ,

doch onder dezelven komen aanmeikelyke

verfehillendheden voor ,
gelyk uit de befchry-

ving van Rumphius blykt. Deeze Autheur

geeft

fis) Gor^ênta reticiilata, Ramis laterlbus externe compres-

lis, Cortice mbio» Syst» Nat* XII» Lithoxylon retiforrne,

Raraulis oppofire compresfïs* Hort,, CUff^ 840. Flabclla Ms-

lina, RUMPH. ^mh* VI. p. 205. T, 79. f* i. Gorgonhs

^Ventilabriinit P AI.I-» ZQ<ii>h^ 101» Lynkr Flmtikrtn bh zo^
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geefc ons de Afbeelding van een Groote Zee- VL

Waaijer , die men in 'c Hollandfch Zee- ^^J-^^ ^XX
Q^*

noemt , om dat hy van Geweefzel naar een hoofd-

foorc van grof Linnen van dien naam, 't welk^Tuic.

blaauw geverwd zynde in Oostindie gedragen ^7^^^- ^^'

wordt , veel gelykt. Deeze , echter, w^ordt

van den Heer P all as niet bedoeld met zyne

Gorgonia Ventüahrum , veel minder van den

Heer L i w n jE u s. De eerstgemelde haalc

wel de Plaat aan, op welke die Zee -Basta is

afgebeeld , en gebruikt den naam van Groote

Zee Waaijer , doch de Malei tfche en Chi-

neefche benaamingen , welken zyn Ed. by-^

brengt, en de bladzyde toonen, dat niet dezel-

ve , maar de zogenaamde Zee * Boompjes , <^[q

plat en Waaijeragtig zyn , van hem bedoeld

worden. Hier onder zyn *er van genoegzaams

grootte , om Zee - Boomen geheten te worden ,

en de Waaijeragtigheid maakt, dat wy ze ge*

voeglyk Platte Zee - Boom kunnen noemen ; want

de naam van Roode Zee- Boom is niet zeer ei»

gen, ondanks de roode Kleur van de Schors;

aangezien deeze Zee-Gewasfen dikwils zwart

voorkomen , door 't ontbreeken van de Schors»

RuMPHius zegt , dat de naamen , welken 'er

de Cliineezen aan geeven , eigentlyk IVitte ea

Zwarte Zee - Boompjes betekenen»

Deeze Zee - Boomen zyn, volgens RüM«
pHius of enkeld^ ten opzigc van de Vlakte

^

of meervoudig. De enkelde zyn platte Zee«

Gewasfen, byna rond van omtrek » doch door-

Z gaans
J^ÖBEUXVILSTUaC»
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VI. gaans wat over de ééne zyde hellende , ander-

^^X}ai ^^^^ °^ ^^^^ Voeten hoog en breed. Dezelve

llooFD' ' beftaan uit dunne buigzaame Takken, waar

si-üK. van fomniigen regt overend loopen , zig in

J-^^"^^^^- anderen vérdeelende , die door dwarstakjes

famengevoegd zyn ; maakende dus een Ge#

weefzel als dat vön een Net met wyde Maa-
zen. Hier uit ziet men, dat hy de gewoone

Zee-Waaijers , noch zelfs de gedagte Groo-

te, welke veeleer de Waaijer Spons fchynt

te zyn, niet bedoelt. Hy merktze driederley

aan. De fraai ften , zegt hy , zyn gantfch

vlak, zonder uitfteekeiide Krullen, met eene

donker rosfe en fomtyds ook roode Schors,

welke 'er Jigt afgaat , en dan openbaart zig

de rosagtig zwarte , ligte , Houtige zelfflan-

digheid , die de Takjes niet rond maar hoekig

en fcherpkantig maakt , zynde de Stam ook

hoekig en geftreept, van binnen meest hol en

Voos en met een breeden Wortel als Parke*

rhent op de Steenen geplakt. De andere is

wel zo z^art en bekleed met eene Aardver-

wige Schors, doch zo vlak niet alsdeeerfte,

hebbende veele Lappen en gekrulde Takken,

die op de zyden uitfteeken ; 't welk de mooi-

heid veel vermindert. Deeze beiden zyn om-
trent van de gedagte hoogte, maar de derde

is grooter , wel drie of vier Voeten hoog en

breed , zo dat dezelve naar een uitgebreiden

Mantel gélykt , van zelfftandigheid geheel

zwart 3 en hebbende de onderite Takken zo

mas-



inasüef , ais die van de Zee - Heèftérs , ^elkeKet v!o

Zwértë Koraal uitleveren» Deeze Zee Boom
lxxh^*

tak ook wel plats doch op de Vlakte fteekea hoofd-"

èenige kleine korte gekrulde fcherpe Takjes stuk.

üit, die hec Gewas in 't behandelen flekelig -P^^^^*: ^^-

doen zyn. Het is met eene witte of graauwe

Kalkagtige Korst bekleed ^ die moeielyk af te

ichraapen vale.

Ik heb een Zee -Boom ^ diè met de eerile

t/'erfchèidcnheid volmaakt overeenkomt, zfnde

ook y ongevaar , van anderhalven of twee

Voeten hoogte en breedte, zwart van Kleiir^,

zonder Schors , met de Takken als plat ger

kneepen , en de Maazen meer dan een Viiager

óf Duimbreed wyd.

Zonderling is 't, dat, daar de Heer Pallas
ónzen Ridder , by gelegentheid van dit Zèe-

Gewas, zo fcherp en in 'c algemeen beichul-

digt , als of deszelfs aanhaaling der Autheüreïi

èn x\fbeeldingen , in de geheele Dierenkunde^

van geen de minde waarde was (*); hy zelf

zulk een groven misflag in de aanhaal ing

begaat. Hy waarfchouwt den Leezer^^ dat de

plaats van Rumphius door Linn^us, ii

de Tiende üitgaave van het Samenllel der

r^atuur» op de Gotgonia Ventalina aangehaald ^

tot de Spongia Flabelliformis , dat is Waaijer-

Spons j behoort ^ ea ïïietcemin gebruikt hy
zeif^'

(*) Cynonymia Linnseana in ^éböloglcis , uti ferc ublvis ^ ïin

iffxcipue ió Zoiöphytis, vitiofisfima csu EU ^9'ofh^ ^i 1^7»

ïf viit, XVII, stm»
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VI. zelf, letterlyk, die eigenfte aanhaaling op

LXXII* ^^^^^ zelfde Soorc , volgende tevens den

Hoofd- drukfeil van de Bladzyde of liever van de
STUK» Plaat daar in caa , welke Linn^ï^üs thans,

in de Twaalfde üitgaave, ftilzwygens verbe-

terd heefc (*;»

GorgorJa Op de volgende Soort van P /llas, ge*
Rnicuhm. naaiTid Gor^ofiia Retictilu / , is een niet minder

2ee> grove Feil in dcszelfs aanhaaling van 't V\ erk
Boompje.

^^^ Seba; welke de ïleer Boddaeut ,

waarfchynlyk door het n et nazien der aange-

haalde Afbeeldingen 3 ook niet opgemerkt

heeft. Op de honderd en vyfde Plaat van 't

Derde Deel , is N, 16 aldaar aangtweezen ,

terwyl die Plaat niet meer dan vier Sr.ukken

Zee Gewas heeft. Het moet, naamelyk ,

N. I5 & zyil 3 en dus zal de Heer Pr\LLAs
gefchreeven , rnaar in 't nazien de miszetting

over 't hoofd gekeeken hebben, Tot deeze

Soort betrekt zyn Ed. de meervouwdige Waai-

jers van Rümphius, zo even gemeld , waar

van hy eenige Exemplaartjes in 't Kabinet

van den Heer van Hoey, in 's Hage, ge-

zien hadt, die, volgens zyne befchryving, nu

enkele dan dubbelde of veelvoudige Vl'aaijer-

agtige Boompjes waren, zelden meer dan eea

Span hoog, langwerpig of rond. Deeze had-

den

(*) Te weeten Rumph. ^iml^, VL p» 205. T^'k 89. f» i.

dat niet famen kan gaan» Het moest of p, 253 zyn gelyk hee

LiNNiiïUS op de spongia T^mtilabra^ of Tab, 79 ,
gelyk

zyn EcU het alhier heefc.
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den geen platte of gekneepene maar ronde VI*

Takjes , bekleed met eene flaauw roodagtige
^x^^r

'

en in fommigen bleeke Schors. Ik heb 'er. Hoofd»"

die voL naakt overeenkomftig fchynen te zyn *tuk.

met de aangehaalde van Seba. roodagtig en

geel van Kleur, met een menigte van bleeke

Wratjcs bezet. De hoogte komt ook met die

van R i M F H I r s ov.reen , welke Schryver

aanmerkt, d.r deeze Zee-Poompjes, uit de

^ce komende, zo groot als klein, met zekere

Slymigheid bezet zyn , die *er in 't opdroe-

gen den Zee Reuk aan geeft , wa-neer zy

njet eerst een poos in de Re en zyn geit gd«

Men gebruiktze , in de Indien , zegt hy,

meest alleen voor fieraad of rariteiten.

(16) Zee» Heefier, die Netswyze *gevlögten xvi.

u, met de Takken inwaards plat s:edriikt ^-''.f^'^/^-r o riahellnm,

m de Schors geel. zee-

Deeze Soort van Zee - Gewasfen is zeer

gemeen en van ouds bekend onder den naam

van Zee - Waaijer of Meereminne - Waaijer, Den
eer-

(16) Corgonia re^iculata, Ramis iAterne compresds, Corti-

ce flavo» Syst^ Nat* X'I, Liihoxylon Rstiforrae , Ramis

pferallele compiesfis* Hert^ Cliff, 480» Frutex Marinus elegan»

tisfimus. CI.US». Exot^ 1:0. Rauh* Hist^ 111. p> 79O,

WORM» Hu$, 234. BESL. Mus. T. 24* O LEAR» Mus^

69. T. 35* f. 2. CalcEüL. Mus, i6. Ceratophytum

Flabellum Veneris Linnaei.. Ell. Corall, 6I. T, 26, f« K.-

F AL L* Zoöpb» 104. Lyst der Plantd, hl, 2,11,,

z %
h Defl, XYII, Stuk.

"
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fU eerflen naam voeren zy te regc , om dat de g^-

iSIll' ^^^°^^ ^^^^ ^^^^ ^^'^ ^^" ^^ Waaijer, welke

|iooFD-* de Dames gebruiken ^ zweemt; de andere is

STUK. gguurlyk daar van afgeleid , als waren de

^'f. Meereminnen Dames van de Zee, Hier me-
'''"^' ^*

de komc de Latynfche bynaam , Fldbellum^

overeen» De Engelfchen noemen ook dit

Zee Gewas Sea^-Fmi, de Franfchen Eventail

de Mer. Üe Heer El lis zegt, dat Lin-
N^üs hetzelve Flabellum P^eneris tytek; het

welke in zeker opzigt niet oneigen zoude zyn

:

doch ik vindt niet aangerekend , waar onze

Ridder zulks gedaan heeft. In de befchryving

^an den Cliffortfches Tuin 3 noemt zyn Ed»

bet Netvoi'mig Steenhout , dat de Takken even-

wydig famengedrukti heeft, Verfcheide der

Hoorngewasfen van den grooten Boerhaave
hooren hier t'huis , zo de Heer P all as

aanmerkt. Dat Zee - Gewas , *t welk C l u-

siys een ongemeen fraatje Zee Heefler noemt,

zyr:de in den jaare 1603 ^^^st door de Holland-

fche ichepen uii Oostindie aangebragt, wordt

ook hier toe betrokken ; zo wel als de Boom^

agtige zwarte Lithophymi van Torrubia,
dus , zo die Autheur aanm.erkt , door V a l i s-

NiERi genaamd, en gehouden wordende voor.

het Zwarte Koraal.

Graauw Dit laatfte erkent de Heer Pallas, ten

yüraai opzigt van de Stammen der grootfte Zee-
u ^ * Waaijers y niettegenftaande de platheid der

Tai.ken 3 en de gi-aauwe Kleur , daar tegea

fchync
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fchynt te flryden : zo dat 'er de voorgemelde VL
Zee- Heefter, Gorgonia Antipaihes genaamd , ^/v^V
veel bekwaamer toe is; zynde de zelfflandig- hoofd-*

heid van deeze Zee- Waaijers daar toe ook stuk.

wat ligt (*) RuMPHius meldt wel, dat de ^^{\

Indiaanen de dikke Takken van het fyne Net-
^^'^^^^

werk en van de Schors zuiveren , en dan aan

Hukken fnyden van eenige Duimen lang, om
die tot Medicyn te gebruiken , doch hy noemc

het uicdrukkelyk Graaww Kalhahaar^ waar me-

de de Ternataanen en Tidoreezen zoduur zyn ^

dat men 't voor het dubbele gewigt van Zilver

naauwlyks van hunlieden bekomen kan. Voor
't beste houdenze het donker graaqwe , dac

niet regt is, maar krom gedraaid en uitge-

groefd : voor eene tweede Soort dat van de

graauwö Waaijers komt : voor eene derde de

dikfte Takken van de Zee - Heide , hier voor

befchreeven : voor de vierde en flegtfte het

graauwe Biesagtige , 't welk in 't wryvea

fchilfert en gemeenlyk een verrot hart heeft.

Men ziet hier uit, dat de Takken en Stam-

men van deeze Zee - Waaijers verfchillende

zyn van 't zogenaamde Zwarte KoraaL Zy
vallen, anders, daar groot genoeg toe, inzon°

der»

(*) De ligeheid en de kandbiarheid oordeelt Mahsï-
^L,\ geaoegzaame Kaïmcfken te zyn , om Stainmeri en
Takken van Lithofh-jta ^ die gepolyst zyn, van het oprechte-

Zvjarte Koraal te onderfcheiden ; doch waar vindc men zulk

iteenagtig Zwsjt Koraal ? Zie Hi$t» Phys» é U Mer, p, 90..

Z 4
?.. P.IHL. XYIU STUX,
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VI. derheid in Oostindie , alwaar zy vier of vyf

LXX^H ^^^^^^ ^^°S voorkomen en ruim zo breed;

Hoofd- wordende van daar ook in aanzienlyke grooite^

STUK. ons toegebragc. Deeze hebben een geele ,

rrr^Tv P^^^^^^* ^^ graauwagtige , en in fommige

verouderde Stukken eene byna witte Schors of

Korst. Die uit de Westindiën komen zyn

kleiner en zo fraay niet van geftalte , doch

hebben de Schors hoog geel en fomtyds rood-

agtig of donker Roozekleur. Hier en daar

geeven dezelven ook, tot de Oppervlakte

,

Takjes of Blaadjes van dergelyk Netwerk uit,

als waar uit zy beftaan. Sommigen willen

,

dat aan de Kust van Engeland > van Noorwegen

en in de Middellandfche Zee, dergelyke Zee-

Waaijers voorkomen zouden. Linn^eus
Helt de woonplaats in de geheele Oceaan.

Hun Van de Oostindifche Zee -Waaijers fpreekt
^eifciuu

1^ u M P H I u s eerst , in zyn Vierde Hoofdftuk

,

bladz. ao5, in 'c algemeen, wanneer hy de-

zelven in vlakke of enkele en veelvoudige

* ijiads, onderfcheidt , zo wy gezien hebben *. Dan
^^^* befchryft hy , in zyn Veertiende Hoofdftuk,

bladz. 22| , de Graauwe Zee- Waaijers, als ee-

ne der vier Soorten van het Graauwe Kalbahaar

of Graauwe Koraal, zo even gedagt, dat by de

Indiaanen in de gi-ootile agting is , uitmaakende ,

in 't byzonder. Hier van ftelt hy eenegroo*

te Soort, als gemeld is, en eene kleine^ van

naauwlyks een Span hoog, die tot zyne Veel*

voudige Waaijers behoort. „ Deeze laatfte

„ groeit
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5, groeit op Steenen , en is van veel harder VI.

5, zelfHandigheid dan de grooce, die den Stana^^^^jJ'

55 als Hout heeft , met eenen voozen Wortel, hoofd-*

,, Het onderfte van den Stam is, als men 't stuk,

3, Gewas uit Zee haalt, ter dikte van een ^?;

,5 Pink begroeid met eene bleek graauwe

,

,3 broofche , Zandige Schors , die nergens toe

,, dient : zynde het overige van den Stam en

^, de Takken met eene dunne witagtige Korst

,, bekleed, welke 'er ligt afgaat, doch vaster

35 zit aan het Netwerk der kleine Takjes. De

55 zelfHandigheid is donker graauw , ligt ea

35 Houtagtig , laatende zig gemakkelyk door-

„ kappen, en dan zig taamelyk digt vertoo-

,5 nende. De fyne Takken zyn broofch

,

,5 doch de dikken taay en geeven in 't wryven

5, tegen elkander ook eene Hoornagtige Reuk,

<,, hoewel zo Iterk niet als in de andere Zee*

5, Heefters of Koraalboomen. Met de kanten

5, zitten deeze in groote Klippen van Kraal-

,, fteenen vast , daar men ze met Yzers

3, moet uitbreeken : maar de kleine Waaijert-

5, jes zitten met hunne Worteltjes op kleine,

,5 harde en rosfe Steenen , waar mede zy

5, worden opgehaald". Op gelyke manier
^

naamelyk» als, wanneer men hier te Lande

in Kroozige Slooten hengelt, dikwils het een

of andere Kruid, met den Hoek, w-ordt op-
getrokken , zo blyven aldaar , €an de Strandea

der Oostindifche Eilanden , dikwils zodanige

Zeeboompjes aan den Hoek der Visfcherea

Z 5 zlu
I. DKEL. XVIT, STUK,
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'^^^ zitten: maar, hoc zy de gedagte (i^roote Zee-

LXX^n Waaijers , die meest aan uithoeken des Lands

Hoofd- en Kaapen , daar veel Stroom gaat ter diepte
STUK. yjjj^ |.jeQ Vademen op groote Sccene.i of

ivalihr ^^^'PP^° vastgegroeid zyn , bekomen , is zo

begrypelyk niet. Evenwel getuigt Kum-
pHius, dat deeze groote Soort ook fomtvds

met de Bobbers , dat Visfchers Werktuigen

syoj uitgetrokken wordt.

De Zee - V\'aaijers zyn Tegenwoordig
, gelyk

ik geze d heb , zo gemeen , dat men 'er

naauwlyks eenige agcing meer voor heeft.

Evenwel komen 'er order voor, die een Ka-

binet kunnen verfieren , als ook zodanigen

,

die cot aartige bedenkingen aanleiding geeven.

In 't algemeen is haar Netagtig Samenweefzel

verbaazende» De figuur en grootte fiatteert

in fommigen; in anderen de witte of graauw-

agtig witte, ofongemeen fchoon Citroengeele

Schors 2 die de kleine Waaijertjes verfierc»

Deeze Schors is ten hoogfte verwonderlyk,

wegens de menigte van Gaatjes , zigtbaar

voor het bloote Oog, die in dezelve zyn, en

buiten twyfel dienen tot de uicbotting der

Diertjes ^ uit het fyne paarfche Dons, op 't

welke de Schors rust , en die als tot een

Bedding voor dezelven dient , of liever uit

de Hout' en Hoqrnagtige zelfftandigheid der

kleine Takjes zelf, voortkomende. Men vindt

^er ook , die aan de Takken en den Stam , en

tiiei" en daar in 't Netwerk , zekere kleine

Knob-
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ICnobbeltjes hebben , van binnen hol, welke Vï;

fnen onverhoeds voor Zaadhuisjes zou ^^i^zien ^xxir
van deeze Zee Gewasfen C^}, Hoofd-''

De menigte en verfcheidenheid van Zee stuk.

Waaijers , die ik thans bezit , bragt my tot Croeijing

deeze Aanmerkingen» Bevoorens heb ik van zee-

de gedagcen , omtrent derzelver Groeij ing ,^'iTj|S

gewag gemaakt *, De Heer El lis neemt S4 » ss*

een Waaij er tot een voorbeeld, om te becoo-

gen > dat de Zee ~ Gewasfen door Polypen ge-

fabriceerd voorden. De Stam van deeze Waai-

jer was gebroken, en is door een breed ftuk,

dat een Bogt maakt, byna in 't zelfde poftuur

gehouden. Hier verbeeldt hy zig dat de

Dieren , in de voortgang van hunne Buizen

ppwaards , wegens den gebroken Stam, ver-

hinderd, dus zydelings zyn uitgefpat , en het

bovenlle gedeelte met het onderde weder
famengevoegd hebben» Dit zou uit den loop

der Buisjes , die hy in Afbeelding vertoont
,,

blykbaar zyn. By ongeluk ftrydt hier mede
juist, dat de Stam van zulk een dikte reeds zo

digt en vast is van zelfftandigheid , dat men,
by geen mooglykheid, een loop van Diertjes

door denzeiven kan begrypen. Hier tegeo

zou zyn Ed„ kunnen iabrengen, dat de Sap-

pen evenwel loopen door Houten van dergelyke

digtheid in leevende Boomen , en dat men
by

(*) Deeze Knobbeltjes of Dopjes fchynen met de Blaasies

der Korallynen overeenkomüig ts zyn : tïq bladz« 40*

! DEEL. XVII. Stifk,
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- V!. bygevolg onzigtbaare Buisjes en Diertjes

,

LXXlï ^^^^ ^^^ b'oote Oüg, kan onderftellen; gelyk

BooFD- ' hy ,die beiden , in de uiterde Enden van die

STUK, 2ee Gewas , zeer duidelyk , in Plaat vertoond

heeft: doch waar komt het dan van daan, dat

men zonder noodzaake , hier en daar , ook

dergelyke Samengroeizelen in de Zee-Waai-

jers vin.it?

De Plantaartige groeijing , ondertusfchen ,

van deeze Zee - Gewasfen , overtreft die van

de meeste anderen in duifterheid. Zo wy
ïTiet den Heer B aster onder/tellen, dat zy

eerst als Boompjes opfchieten, en naderhand

met eene Korst van Polypen overtoogen

worden ; dan vraag ik niet zo zeer van waar

zy han Voedzel ontvangen , dat gemakkelyk te

verklaaren is. Zy kunnen het gedeeityk door

den Wortel , die ^pongieus en groot is j ge-

deekelyk van buiten krygen , gelykerwys de

Planten op de Aarde (*) : maar de manier

van Groeijing is zo zonderling , dat men haar

gelyke, denk ik, naauwlyks in eenig Landge*

was befpeuren zal. Laat ons , in de eerfte

plaats , agt geeven op de Waaijeragtige plat-

heid, die zodanig in de aart is van dit Gewas,

dat zelfs de zydelingfe Scheuten ook platte

Blaadjes maaken, dikwils Loodregt op de an-

dere Vlakte (taande. Hier van zal men , wel

is waar , in eenige Planten nog een blyk vin-

den;

(*) zie B A » ï E S ^i?J» Uitfpanit* I» D E e l j blad^. 1 1*
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den ; maar, hoe kunnen de kleine Takjes zulk VL

een fyn en regelmaatlg gevlogcen Netwerk ^xS*
maaken? Waar viodc men in de Planten, op Hoofd-*

de Aarde 3 iets dergelyks? Het llrydt tegen stuk.

eea gevallige uitfchieting van Takken, §^ly^
^^7-^^

de meesten hebben. Het fchynt een Natuur-

lyk vormend Beginzel te onderilellen , en

niettemin is het verfchil der Zee Waaijeren,

in de uiterlyke Geflalte, oneindig. Zal men

nu de manier , op welke de Heer P a l l a s

zulks verklaart *, die op enkele Onderftelling * ^.le

fchynt te rusten, beter dan die van den ^^^^^' -5^'

Ellis oordeelen?

Zekerlyk moeten wy derhalve hier denken

om een andere manier van Groeijing, die in

zeker opzigt met de Planten, in zeker opzigc

niet de eigenfchap der Dieren (Irookr, Wy
zien hier een Geweefzel dat eenigermaate

naar een Saraenftel van Bloedvaten gelykt,

met oneindige Inmondingen der kleine V aat-

jes. Dus zullen wy dan begrypen « dar *er

een geduurige omloop van Vloeyftotfen in \
Lighaam van dit Zee Gewas plaats heeft ^

welke, wanneer hetzelve ergens gebroken ii,

een foort van Eelt of Beenwcer maakt hoeda^

nigen men dikwils aantreft in deeze Waaijers.

Om kort te gaan, wy zullen het aanmerken

Dierlyker te zyn dan de andere Dit^rplanren.

Hier voor is reeds gefproken van het Scheid- nezeir»

kondig onderzoek, dac Marsigli opeenige^^^^^fjjgf

I, Deel, XVII. Stuk.
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yi. Soorten van Lühöphyta in 't werk gefield

LXXn ^-^^^^^ * ^° ^^^^ ^^^ ^y ^^^ befliiit algemeen

Hoofd- maakt *. Hy vondt in de frisfche Bast eiK

STUK, 2elfflandigheid een overvloed van Lyniagtig

^^^" Sap, gelykende naar 't gene men, door koo»

* Biadz»
^^" » "^^ Hoorn krygt , of als Lil en van

S3S» * eene Goraagtige natuur t terwyl zy , door 't

verbranden , als Hoorn of Veders flo'nken»

Zy leveren , als gemeld is , door Destillatie

,
tniadz* veel vlug Zout uit t- ^^ heb dikke Stammen ^^

^^* van myne Zee- Waaijers 5 doorgezaagd , en

bevonden , dat zy alsdan niet alleen een

Zwavelagcige Reuk, maar ook een Zwavelag-

tig Zaagzel gaven. 2odanig eene Stam wasj

óp de Sneede, een Duim breed, en een half

Duim dik» Dus gelykeri zy zo volmaakt

ïiaar Pokhout , dat het te verwonderen is ^

en zyn ongemeen hard om tot Poeijer te vylen

ofte raspen. Iemand, die een Stukje van een

Duim breed , een half Duim dik en een Vioö

ger lang , voor my heeft fyn gevyld , was'

vier Uuren daar aan bezig. Het Vylzel heeft

eene geel Okeragtige Kleur. Het zakt aan-

itonds , in Water en Wyngeest3 op den bo*

dem; ja brokken van dit Zèe- Gewas, zelf,

zinken ook in Water ; niettegenftaande hec

Poeijer zeer Ituift en dè helft ligter is dan 't

poeijer van rood Koraal , ja merkelyk ligter

dan bloem van ZwaveL De zwaarheid van die

gtaauwe Koraal moet derhalve tot die van 't

Wa=
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Water omtrent zyn als 125 tot 100; overtref- VI.

feilde dus de zv/aarte van Ebben- en zeer nabv')^v^r*

komenëe aan die van Pokhout (*),; Hoofd*

De overgefchooten ftukken en brokken der stuk.

fyne Takken van dit Zee- Gewas • op 'c Vuur ^^':

geworpen , maakten een geweldigen Stank ,

vol naakt overeenkomende met dien , welken

Hoofdhaairj verbrand wordende, geeft. Van
deszelfs Dierlyken aart kunnen wy derhalve

Verzekerd zyn^ Ik had geen tyd om hetj ^

door de Scheidkonst , in zyn Beginzelen te

fchiften* Alleen heb ik van het Poeijer ge-

daan in Voorloop van Brandewyo , in Geest:

van Vitriool , in Water, De twee laatflen

hebben 'er geen de minfte Tinftuur van aan-

gekomen : de Wyngeest alleenlyk heeft een

fiaauw geel Kleurtje , byna als dat, 't welk

Barnfteen op zig zelf daar aan mededeelt. De
zelfftandigheid oordeel ik daarom Aard- en

Kalkagtig te zyn , met eenige Zwavel- en

Harstagcige deelcn , welke in Water niet 5

doch in Geest eeni ermaate opgelost worden 5

en dus duidelyke blyken geeven van haaren

öirfprong uit het Bitumineuze, dat in het Wa»
ter der Zee huisvest , en mooglyk ook wel de

Voed (Ier is van de Polypen in dit Zee -Ge-

was.

Ik had 'er een van deêzen aart, \ welk

drie

r*) zie M ü s s c H E N R £LQ E S Êkmnta PJ^yJisss of Be-

ginzelen dec Natuurkunde,

I. DêSlU. XVII. SïUK,



36§ Bès«hryving van
VI. drie byzondere Stammen tot zynen Wortel

At? rv p jy t
*

LXXiI. "^^g^f 5 ^^^ ^^ï^ elkander gehecht waren en toe

Hoofd, een Waaijer famengevoegd door een fyn Net-
^^' werk van Takjes -^ zo als gewoonlyk in deeze

mJjer, Soort plaats heeft. Ik kreeg lust, om de ge-

fteldheid van deezen Wortel , die meer dan

vyf Duimen breed , derdhalf Duim hoog en

wel twee Duimen dik was^ te onderzoeken^

Ik liec hem, ten dien einde, in de hoogte en

breedte doorzaagen. Deeze Wortel, van on-

deren uitgehold , beflaat uit eene ligte zelf-

Itandigheid, als by Plaatjes opgehoogd, geel-

agtig graauw of Okerkleurig , van buiten

Schilferagtig. De Plaatjes, van elkander ge-

fcheiden , zyn byna als graauw Papier. In

deeze zelfftandigheid zyn de onder -Enden

der Stammen niet vermengd , maar zy ver-

toonen zig , als ingeflooken Pennen , allengs

naar 't onder -End verdunnende en maar ter

halver diepte komende van den Wortel,

waarvan zy zig door hunne zwartagtige Kleur

onderfcheiden , loopende in een ronde Punfi

uit, byna als de Belemnieten»

Zie daar een nadere omftandigheid , welke

deeze Zee - Heefters van de Boomgewasfen

onderfcheidt , by niemand , myns weetens,

nog opgemerkt. Dezelve fchynt eer den Dier*

lyken dan den Plantaartigen oirfprong te be-

gunfligen , en bevestigt myn voorgeftelde

Denkbeeld. Het Ey van een Polypus , in

eene famenhooping van dergelyke zelfftandig-

heid
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hdd vallende , groeit daar in op , en fpreidt VI.

s'.ig , door aangroeijing en voortteeling, ^ot ^^°^^?^•

eenen Heefter uit , van ontzaglyke grootte. Hoofd-

Ondertusfchen is de hardheid van deeze Zee-sTUK^

Gewasfen , in een Element 5 als het Water

is, op de gezegde manier gegroeid, niet zo

zeer te verwonderen , wanneer men in aan-

merl^ing neemt , dat derzelver Grondbeginze-

len Aarde en Kalk zyn, uit welken zelfs de

Steenagtige Koraalen en Koraalgewasfen be-

Haan.

LXXIII. HOOFDSTUK.

Befchr'^ving van 't Geflagt der ALCYONiëN,
waar in die men Ballen , Appelen , Vygen
memt , de Zee - Hand , Gevingerde , Boomag-

tig Getakte en andere LigJiaamen van een voos

Ceftely als uit Zee -Schuim heftaande.

De Zee • Gewasfen ^ die dit Geflagt uic« Naam.

maaken , zyn aan de Ouden ^ doch niet

dan duider 5 bekend geweest. Dioscori-
DES geeft verfcheide Soorten op van jilcyo-

niim ; een naam ^ die van de Alcyons of Haley-

ons afkomftig is 3 of een gelyken oirfprong

daar mede heeft gehad. Dus noemde men,
weleer , de Ysvogelen * , in wier Broedtyd ^ ^^^ , ^

de Zee zig flil hieldt; hebbende deezennaara , rv. stuk,

omdat zy hunne Nesten bouwden of Eijeren
''^^'^^'•'*^''

leiden op het Water. Even zo werden die Zee-

Aa
I. Deel. XVlh Stuk^
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Vï. Gewasfen ook als onmiddelyke Voortbrengzels

Lxxm ^^^ ^^ ^^^ aangemerkt, Zy zouden wel

Hoofd-
* fchynen geboren te zyn uit het Schuim der

stüK« Baaren , en dit doet 'er thans van fommigen

den zeer oneigen Naam aan geeven van Zee-

Schuim^

Eieren. Schoon de zelfftandigheid 5 naamelyk, in 't

fchappen» algemeen zeer voos is en in fommigen Spon-

gieus, heeft dezelve nogthans een Vezelagtig

Gertel in anderen , 't v;elk eene bepaalde

Groeijing uitdrukt* 't Is waar , het groeit

fomtyds by platte Korden , die gelyk Zwam-
men groote brokken Rots bekleeden, doch als

dan ook toont de Geflalte iets meer dan toe-

valligs aan. 3, Ik heb 'er dus Stukken van

„ gehad C^égt Marsigli) van twee Voe-

5, ten hoog". Somwylen heeft het ook de

gedaante van eens Menfchen Hand , en veele

Alcyoniën komen 'er voor , van eene ronde

,

Eyvormige en dergelyke figuur, los dryvende

in de Zee en op 't Strand gefmeeten. Maar

die, welke de regelmaatige Groeijing van dit

Zee • Gewas allermeest bevestigen , zyn de

Boomagtige Alcyoniën. Het een en andere

heeft de Kruidkundigen zelfs zig ook dit Ge-

was doen toeeigenen. Zie hier, wat Dios^
coRiDEs daar van zegt (*).

vvWeriey >>
*^ ^^ bekend, dat 'er vyf Soorten zyn van

volgens Alcyonium. De eene is dik en ruuw, van
D I o s c o-

*^

B IDES* »ï ë^"

() De Mal. Med, Libu V* Csp* rs#«
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53 gedaante als ëén Spons , doch vari eéne las- VI.

3j tige en ftiükende Vifdhreuk ; welke men lxxii^
,i meest op de Oevers vindt. De andere Soort j Hoofd-

5^ uitweüdig naar Öogfchellen of Spons gely- stuk^

^j kende, is ligt, met veele hoUighedeii, heb-

„ bende byna den reuk van Wier, De derde

I, hééft de gedaante eener verblyfplaats vaii

^, Wormen (*), en is Purperagtig; wordende

5, van fommigen Milejium getyteld» Het viér-

j^ de aan Schaapen Wol niet ongelyk, iê ligt

3j met veele hollighedenó Het vyfde^ dat dë

^, gedaante van een Paddeftoel heeft . is ^öü-

,j der Reuk^ en ruuw van binnen^ eeöig^iti§

„ naai" Puimfteen gelykende ; van buiten éfFeii

^, en fcherp van Smaak* Dit laatlté komc

j, meest voort in de Fropontis ^ omtrent het

3, Eiland Êesbiciis ^ wordende aldaar, met ee-

55 tien Landnaam , 'AAlg d'p^tn
,
[dat is als Schuim

^, of VYolligheid van de Zee ,] geheten,' De

,3 twee eerden worden, van het Vrouwvolk

^

3^ als een Blanketzel, gebruikt, tegen Spróe-

„ tenj Schurft, Ruidigheid, bruinheid vati 't

,^ Vel en Vlakken , zo in 't Aangezigt , als

5^ ovei' 't geheele Lighaam. Het derde !§

„ vdor

ï>it heeft Doktor S A R R A c E N ü s niet regr vetüaan j wan»

tieer hy het enkel dus vertaalt» Tertium Vermiculi förmM

êsi, Want hier wötdt zekerlyk het Pypkoraal {Ti&ttlafid,

putpürea) dat men ook Akpni&m rukrum BOênita' bcd<^^

Zie hier Toor blada. 89*

t DÊfifc. SVXU StÜlS«
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VI*
j^ voor de genen ^ die met moeielyk Wateres

LXXllL '» °^ ^^^^ Graveel gekweld zyn , als ook te-

HooFc- 5, gen de Waterzugt en Miltkwaaien dienftig.

sTüK.
^^ Gebrand zynde en met Wyn tot een Smee-

5, ring gemaakt , vult het de kaale Plekken

wederom met Haair, Het laatfte dient om
de Tanden wit te maaken; wordende ecl>

ter ook in da Blanketzels, als de anderen,

met Zout gemengd zyode , gebruikt (*).

Zo iemand 'eenig van deeze Soorten ver-

,5 branden wil , moet hy ze met Zout in een

,9 ruuwe Pot doen , en , na dat het Dekzel

53 vfQÏ digt geflreeken is , de Pot in den Oven

3, zetten , haaiende die , na dat zy wel door

„ gebakken is , daar uit , en bewaarende dan

3, de Stof, die gelyk de Kadmia afgezoet of

,, uitgeloogd wordt, tot haar gebruik".

Men kan , uit deeze befchryving, de eigent-

lyke Geftalte niet opmaaken van de Alcyo-

niën , wier Kenmerken volgens onzen Ridder

zyn : dat het een geworteld, Vlokkig (f)
Gewas is , hebbende een Bast die naar een

Rok gelykt. Deeze Lederagtige Rok onder-

fchcidt voornaamelyk de Alcyoniën van de

Spon-

"(*) Waarfchynlyk zal hy dan, met zyne Vyfde Soort, ons

gcwoone Zee - Schuim , naamelyk het Ruggebceii van de Zee*

Kat (Sepia) , bedoelen»

-(t) LiNN/EUs hadtjin de algemeene Lyst der Wormen

,

de S^ons Stirps Stupd/a, dat is een Vlafchagtig 'of Vlokkfg,

en de Alcyonie Suherofa , dat is een Kurkagtig Gewas ge*

noemd; 't welk ik hier voor, bj^dz* 229 , nagevrolgd heb.

Kenmer-
ken.





PX,AAT cxxxin.





^liAAT C XXXIII.



DE A L C Y O N I ë N. S73

Sponfen. Dezelve is in veelen bezet met VT.

Tepels, die gefternde Openingen hebben ofj^^^f/:'

vol zyn van dergelyke Blaasjes, uit ieder van HoofdV
welken een Polypus te voorfchyn komt, gelyk stuk»

wy in Plaat zullen vertoonen : doch ik heb

reeds gezegd , dat niet alle Alcyoniën gewor-

teld zyn» In 't algemeen betekent die naam

flegts een Zee -Gewas, van weeke , vooze,

Vezelagtige of zelfs Lilagtige zelfftandigheid

,

dat met een Rok of Schors , naar Leder gely-

kende, is overtoogen.

„ Alle Alcyoniën (zegt Marsigli, óIq

„ meer dan twincig Soorten daar van, in Kleur

j5 of Maakzei verfchillende , in zyn Kabinet

„ verzameld hadt , ) hebben eene Poreuze

Schors,welkedezelven omkleedt en vaneene

5, Lederagtige zelfftandigheid is. Als men de-

„ zelven zuivert van de Mos, die daar op in

55 overvloed groeit , dan vertoont zig deeze

„ zelfftandigheid wit en week, als die van een

„ gefchilde Uijen of Prey. De inwendige is

„ op verfcheide manieren gefchikt en haare.

5^ deelen zyn ook verfchillende".

Twaalf Soorten heeft Linn^eus thans soortei.,

van dit Zee -Gewas opgegeven, daar hy in de

Tiende üitgaave maar drie van dezelven aan-

getekend hadt. Dé Heer Pal las heefc ook

juist twaalf Soorten van Alcyoniën , waar vao

negen door onzen Ridder aangehaald zyn.

Aa 3 (c) Ah
il 15ESL. XVII. STUJC,

93
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Vï. (i) Alcyonie, die als een Boom groeit ^ mit

LXXm fiomps Takken en Tepekg^ti^e Boren^

HOOFO-
^TUK. By Clusius en Bauhinus komt die

ï.| Gew3s onder den na^m van Koraalagcige Zee-

>7/rtï. JPlant of Zee -Boom voor, die rood is van
Boomagi- KJeur, Men vindt 'er, in de Verhandelingen

^fef
'^^"^

der Koninglyke Akademie van Petersburg, de

pxxxüi. Afbeeldingen van , onder den naam van Spon*

#!§:* '• ^ieus Koraal , dat Ugt is , met Knobbelige knik»

kende Takken en byeengehoopte Knobbeltjes, Ook

is het voorgelteld door onzen Ridder , in de

befchryving der Sweedfche Dieren i zeggen-

de, dat het fomtyds voorkomt van eens Men-
fchen hoogte , met de uiterfte Enden der Tak-^

ken dikwils een Vinger dik » in zyn geheel ge-

lykende naar eenen Bladerloozen Denneboom.

In de befchryving van 't Kabinet van deq Hee^

Ryj^sraad , Graaf van Tessin, yindt men
he^ by verkleining , ter grootte van pngevaaip

een Voet , afgebeeld , en door zyn Ed. aldu^

befchreeven.

,3 De Stam hadt de hoogte van^wep en een

(j) Akyenium Stirpe aibprei, Ramfï obtuits, Poris papu-

I^iribt^s* Syfi, Nat* Xll^ Gen» 342, Syst* Kat, X, Gen 304^

FauH, Stisc Ed. i. N. iizs* Lithoxylon Norvegicun^. JUtts^

Tesf, p, 120» T» 10, Arbuscula marina Coralloides. Clus*
Exou lïP^T. 119. Planta marina Coralloides rubra* UAUH^
Jiist.* lil. p* 797» Planta maiina Coralloides, Worm. Mus^

aso* A^. Petropol VIL p. 345» T. i3-i(5. Alcyonium Ai-

%emïi, PAljL. ^9p^h. 2«2« Lyit der Plantd^ bl^dx» ^39^
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9, halven Voet, en de dikte van een i\pm. Vis

^j zynde om laag v/at platagtig. De Takken
fx'xiiT

5j kwamen ongeregeld voort, zynde de onder- Hooj&d-

9, ften regt, en de bovenden, die een Kroont* ^'^'^''^^

„ je maakten van drie Voeten breed , een wei- ,
^'^^"f^i'

j, nig voorwaards liellende , even als of deeze

9, Boom aan de zyde van een Klip gegroeid

„ ware. De zelfftandigheid was zeer broofch

„ en voos, van binnen doorboord met over-

5, langfe Gaten , en dus gelykende naar jonge

„ Hertshoornen 5 waar door de Takken ook

5, eenigen tyd dryven , eer zy van 't Water

„ doordrongen zyn, Gekaauwd hebben dezel-

5, ven de Smaak van drooge Biezen met Zouc

5, gemengd. De Bast is donker rood : de bin-

3, nenfle van de Houtige zelfftandigheid , wee-

39 ker en geel zynde , onderfcheiden , is met

„ ontelbaare Poren doorboord : de buitcnfte

„ dun, als de Opperhuid in een Menfch , is

„ doorgaans tot donkerroode Blaasjes opgehe-

5, ven 3 die zelden gaapen met een klein Gaat-

5 je. Een droog Takje , in Water gedaan

5, zynde , dryft eerst , dan zwelt het allengs

„ en doorweekt zynde gaat het te gronde ,

8, wordende hooger rood van Kleur , en de

5, Blaasjes , die een Opening hebben , gaapen

„ wyder , met een Mondje dat in agt Lappen

„ verdeeld is , zynde met Lym gevold. Op

3, gloeijende Kolen gelegd, flinke het als Spons

s, of Zee- Ruy, en verbrandt zonder Vlam m
3, geeven",

Aa 4 De
ï, DE2Ï,, XVII. STüKt
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VI. De Stank, dien dit Zee -Gewas onder 't

LXxm ^i*^'^^^^ geefc, deedc Linn^us loea beflui-

.

Hoofd ten, dat het van eene PlantaartTge natuur wa-
.sïUK. j-e. Anderen brengen dit, in de Zee-Gewas-
Bg.pmügtige {q^ ^ inet vecl meer reden te berde als een

'^ Zie bewys van derzelver Dierlyken aart *. Een

van die Zee - Sterren , welke men Medufa's

Hoofden noemt, was met hetzelve, en aan

de Takken vastgekleefd, uit Zee gekomen.

Men hadt deeze Alcyonie , aan de Kusc

van Noorwegen , driehonderdtagtig Voeten

diep opgehaald. Zy groeit ook in de Witte

Zee, en wordt, zo de Heer P all as verze-

kert , insgelyks uit Indie gebragt. Clu-
siüs en anderen hebben ze uit Noorwegen

bekomen. Van daar zyn ook twee Stukken

der Takken of Top Enden van deezen Zee-

boom afkomflig, welken de Heer P. Kra-
mer, wiens Kabinet van Natuurlyke Zaaken

in deezen ook wel geftofFeerd is, thans bezit

en waar van zyn Ed. my den eenen^ tor dQ

Afbeelding Plaat CXXxilï, Fig. i, goed-,

gunltig heeft geleend. Men inoet aanmerken ,

dat dit Stuk wei in de Natuurlyke grootte

doch niet geheel vertoond is. *t Gene zig

hier als de onderde Zydknop voordoet , is het

End van eenen Tak of Steel , waar van dq

andere als een Zydtak is uitgegroeid. De
Knoppen fchynen door het droogen als inge-

krompen en gefronzeld te zyn. De Kleur

van de Schors is licht bruin , de zelfilandig-,

held
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beid vam binnen Spongieus en geel. De uit- VI.

wendige Oppervlakte Ichynt overal jbezec te^^^^^j^^

zyn mee kleine ïepekjes. Hoofd-
STÜK»

(2) Alcyonie, die Boomagtig is en hoogrood^ lu

van boven Takkig ^ met gejternde Tepels, fj]°^'^"^
Gevinger'

By Gesnerus komt deeze onder den naam „L»
^^^'

van Zee 'Rand voor: Mausigli zegt, dac

het Zee - Volk dezelve Main de Larron noemt.

Anders heeten de Franfchen haar ook wel Main

dsLadre^ dat is Schurfde Hand. Het een en

andere ontftaat uit de Vingeragtige Takmaa-

king van dit Zee -Gewas, aan 't boven -End

van zynen Stam, die zigals een Arm vertoont.

Men moet echter bekennen, dat deeze verge-

lyking wac mank gaat ; fchoon de Fums van

TouRNEFORT , V/elke naar een Hand ge-

lykt , hier toe ook betrokken wordt. De
ruuwheid geeft 'er den naam aan van Schurf-

de

(2} ^kyonium Stirpe arborescente Coriacea cocclnea , fii-

perne ramofa. Papillis ftellatis. Syst^ Nat» XII. Maniis marina.

GESN. Fisc, 155. 6» Palma five Manus marina quibusdam.

J. BaüHIN. Iiis£* III. p. 805. Fungus Amaaita marinus.

ÏJARR. kon,' 1294, i"93. f'. I. Manus Latronis five Lepro-

ü. MARS. Mar^ T. 38, 39, G l N A N N, Jldr. I. p. 45.

T. 50. ScH^FF. Polyp, 1755. T. 3. e Marfiglio. Penoa

ramofa Pinnis carens. Bohadsch. M'zr» 114. T. 9. f. <J,

7. Alcyonium pnlmatum. Paj-l. Zoöph» 203. Dieve^Haad»

l.yst der Plantd, bl. 432.

Aa 5 ;

I, Deel, XVU. Stuk,
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VI. (Je Hand of Hand van een Melaacfchen. Het

fXxilï. gloeit in de Middellandfche Zee.

fiöOFD- M A u s I cj L I heeft dit Zee • Gewas in naauw-
STUK. ïceurige Afbeelding gebragt , en zelfs de ma»
Gevingerde ^ier. Op wclke hcc zyne Bloemen! uitfprcidt,

f^Kt'lf*^^ in 't klein als in 't grcot vertoond» De
beeidii}g Pastoor ScH^FFER hadt hier van rot op,

^^^*'^*

heldering der Geftalte van zyne Bloem -Poly-

pen, en om te bewyzen , dat dezelven niet

Plantaartig maar Dieriyk waren, gebruik ge-

maakt , en ten dien einde de Afbeelding van

Marsicli ontleend , verkleind en dus niee

alleen in 't Koper gebragt , maar ook mee

Kleuren doen afzetten. De Heer Bohadsch
ginis hier op gedagten Pastoor zeer fcherp be«

rispen , en befchuldiaen , var* dit Zee - Gewas

V' ar eigen welgevallen te hehbefi getekend ' *),

Waarfchynlyk hadt hy zelf de Afbeelding van

den Graaf niet gezien , anders zou hy op de

Geftalte zo niet gevit hebben , als hy heeft

gedaan. Wat de Kleur aangaat, zegt hy, dat

rood ,
gelyk Marsigli zegt , veelerley is

,

en dat ScHiEPFER zelfs den Stam, die Nat

tuurlyk nimmer rood is , rood gemaakt heeft.

De Heer Pallas neemt deeze gelegenheid

waar, om die Afbeelding van Sch^effer in

't geheel te verguizen ; zeggende , dat hy de

Figuur van Marsigli op een kinderagtige

wy-»

(*) Q,iiod Cl. S c H ;e F F E R u s candcm ad proprium plJi-

•itutn dcliaeaverit, X>e ^nm» m^rinis, |>« ii6«
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wyze mee Kleuren heeft doen befmodde- VI.

Ipn /^*> AfdEEL»
^ i h LXXIH

In een nieuwe Uitgaave van zyn Vertoog hoofd-
*

over de Bloemen «Polypen, verdedigt zig deSTuic.

Heer ScHiEFFER , gelyk een Pastoor be-* Ctvingirü

Caamt, zeer deftig en zonder vinnigheid ,, Ik Dezelve

8, verzoek iedereen, (zegt hy) die goede Oo-^^"^ ^ '^ *

„ gen heeft , en niet met voordagt verkeerd

„ wil zien , myne Afbeelding met die van

„Marsigli te vergelyken 3 en alsdan de

,^ uitfpraak te doen , of ik , dan de Heer B o«

», DAscH, Doktor en Hoogleeraar te Praag,

5, reden hebbe om zig te fchaamen ? Wat de

3, Kleur aangaat 5 kan het zeer wel zyn, dat

55 ijc onder de van Mar si cl i opgegevene

„ juist deregte, met de Natuur overeenkom-

a, flige 5 roode Kleur, niet heb getroffen:

55 maar , is my dit zo zeer , gelyk de Heer

5, BoHADscH doet 5 te last te leggen ? Mis-

„ fchien zou ik die beter hebben kunnen tref-

,5, fen, indien ik, gelyk zyn Ed., het ongeluk

5, had gehad , van wegens den Oorlog te moe^

,5 ten vlugten , en my ondertusfchen aan de

,5 Zee met onderzoekingen bezig houden» En,

,5 w^arpm zegt dan de Doktor niet , hoe de

5, Kleur eigentlyk had moeten zyn , zo had ik

9, dezelve , in deeze nieuwe üitgaave , met

,5 dank - erkentenis kunnen verbeteren P Boven-

al diea

(*) Qui Marsilïi iconetn male exlcripfit et inepjBe

ifolocibus inquinarl <;urayit* Za'ófi^h* p* 3So»

I^ Pj&¥^» XYH. STlJ«,
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VI.

5, dien fchynt het zyn Ed. nog niet door On«

LXXin* >' dervinding bekend te zyn^ wat het afzetten-

HoQPD- 9) in heeft. Hy beproeve het , en laate zyne
STUK.

^^ Plaaten eens kleuren ; dan zal hy zekerlyk

Gevingerde
^^ ^.yn hard Vonnis over my zo wel intrekken

,

5, als hy dergelyke in zyne Voorrede gedaan

,5 heeft ; ten minden my verlof geeven, om
5, in dit opzigt my van zyn eigen woorden te

5 5 bedienen, daarhy zegt." Ikhid alle de genen y.

die in de Natuurlyke Historie zig een naam wiU

len maaken , dat zy niet te yoorbaarig zyn ,

enz {^). ;

De Heer BoHADscH hadt, in zyne Voor-,

rede, gezegd; hoe het niemand vreemd moes£.

voorkomen , dat de Voelertjes van dit Zee-;

Gewas, door hem afgebeeld, veel verfchilden.

van die door anderen afgebeeld waren, dewyl

hy geen Mikroskoop hadt gebruikt, j, JVlis*

5, fchien (voegt hy 'er by) vertoonen zy zig

„ door 't Mikroskoop zodanig , ak wy dezel-

53 ven door Scheffer, volgens Mars i-

„ GLr, afgetekend voor ons hebben". Der-

halve moet zyn Ed. 't Werk van dien Graaf

niet hebben ingezien , als wanneer hy ontdekt

zou hebben , dat de afzonderlyke uicfchieting

der Takken, van een hoogenStam, volmaakt

met de Figuuren , welken de Graaf van dee-

ze Alcyonie geeft ^ overeenkomftig ware.

Hoe l^an dan ook de Heer P all as zeggen,

niet

{*) Ahhandlungen ven InfeBen, L Band, bladz. 357.
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niet dat S c H iE F F E R de Tekening van M a r- VI;

siGLi kwaalyk befchryft , ( gelyk de Heer ^™^^'
BoDDAERT het gelieft te vertaaien ) ; maar hoofd-

*

dat hy deielve flegt gekopieerd heeft 2 En, vvat^TUK.

de Kleur aangaat, die is ten minfte in de laat- <^^^''^^f^^<J

fte Uitgaave van Sch^ffek redelyk mee de

befchryving van M a r s i g l i overeenkomllig

;

uit welke blykc , dat dezelve verfchillende is

in dit Zee - Gewas. Zie hier deszelfs woor-

den C*}-

'

5i De Visfchers haaien deeze Plant gemeen» Befchry^

55 lyk met den Virchhoek op, uit eene Diepte
Jjf'^^ee"

3, van veertig tot vyftig Vademen, alwaar zy^^ewas

„ op Steenen en Schulpen groeit. Haar Voet siglu

3, is geheel wit ; dit Wit vermengt zig, een

„ weinig daar boven , mee Rood , en deeze

5, laatfte Kleur verfpreidt zig door alle de

„ Takken. Het Rood is in alle Planten van

•5, deezen aart niet eveneens : want in fommi-

5,
gen trekt het naar paarfch, in anderen is het

„ Vermiljoen , en in veelen geelagtig. De

3, zelfftandigheid beftaat voor eerst uit een

35 Schors geheel vol Klieren : het overige ge-

5, lykt veel naar die van een Paddedoel : men

„ vindt Melk in de meeden. Deeze Plant in

„ een Glas met Zeewater gedaan hebbende ,

„ om dezelve 3 ter onderzoekinga op myn ge-

mak.5»

(*) H-lst, Th^fiqut de U Meu p. 263*

I. DEEL, XVIÏ. STUK,
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VI. ^, mak, te bewaarea ^ befpeurde ik, öa vef-

LXXtn.**
loop van eenige Uuren, dat zy geheel in

Hoofd- \> Bloem ftondt. Hec Water afgietende^ dat

sïuK. ^^ in het Glas was , zag ik de Bloemen we-
Gémngerie^^ der in de Knoppen kruipen, en, dan *er wé-

5, derom Water bydoende , kwamen zy op

^, nieuws te voorfchyn. Dit gelykt volkomen

„ naar 't gene ik van 't Koraal gezegd heb,

^, maar de Bloemen zyn van die deezef

„ Steenagtige Plant verfehillende* Zy itaan

3^ op een Gylinder , die naar den Voet veif-

,i dikt".

Deeze Bloemen befloiideü , 20 veel ik u\i

de befchryving, die duifter is, wegens de ge-

brekkelyke aanhaaling der Figuuren , kan oor»

deelen, uit een witte Ster van agt Blaadjes^

zittende in een Vleefehkleurige Knop, welke

in zes deelen gefpleeten was, van buiten mee

ïoode Aderen doorweven* Niemand twyfelt

thans, om dezelven te houden voor Polypen j

niet van welken dit Zee -Gewas, gelyk de iMa-*

dreporen en Milleporen, gefabriceerd worde,

maar die als uitbottingen aan te merken zyö

van het Dierlyk Merg ,* gelyk in de overige

* nt Dierplantcn *.

Geftafte?* Noch de Afbeeldingen van Marsigli,
noch die van Bohadsch, ftelleu dit Zee-

Gewas veel naar een Hand gelykende ^ waat

van het den naam draagt, voor. Grooter was

d© overeenkomft volgens de Afbeeldingen def'
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Ouden (*)* Het beftaat uit een Stam en Tak- VL
ken. De Stam is 3 volgens Bohadsgh,

in^xx^fiY
fommige Eyemplaaren drie Duimen lang , Hoofd-

*

ruim een half Duim dik , byna Rolrond en stuk.

witagtig, uit een Meelagtige zelfftandigheid^^^^v/^^-'''*

die tusfchen de Tanden knarst , famengelteld

,

en inwendig verfcheide Euisjes hebbende, die

overlangs loopen. Door uitdrooging krimpt

de btam, in dikte, wel de helft in. De Voet

is een weinig breeder en kleeft aan andere

Ligbaamen ;
geiykerwys de Zee-Heefters en

Koraalen. Het andere End van den Stam is

by fommigen in vyf , by anderen in zeven,

by anderen in negen groote Takken verdeeld ,

die wederom kleinere itompe Takken uitgee-

ven, Allen hebben zy de gedaante van eenea

plat gedrukten Cylinder, zynde een half Duim
breed , rood van Kleur met witte Streepen.

De zelfftandigheid der Takken is Lederagtig,

van binnen Poreus en met een Zout Vogt

doordrongen , waar in een groote menigte

dryfc van geele Bolletjes. De geheele Opper-

vlakte is doorzaaid met Rolronde witte Voe-

lertjes , twee Liniën lang, een halve Unie dik,

aan 't End voorzien met agt Vleefchagtige v/ic-

te Vezeltjes. Deeze Voelertjes gaan in en uit,

Jn^etrokken zynde , blyft een foort van Sters-

wy-

(*} Zie J o H w s T o N Uxfang^ Tab, XX* Tit* Manui

unarma'. Item. AldROVAND. Z<iofh^ Tab, uil» Tit* M.«-

txm manna. RondeletiU

1, DEEL» XVXI. STUK*
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VI. wyze openingen , met geele Lippen over , dfc

Lxxïu. ^^^^ houdt in de gedroogde Dierplant. Voorts

Hoofd- merkt hy aan , dat noch in de Takken^ noch
STUK.

JQ ^e Stam, eenig Been te vinden zy ; waar
i^tvingerde

|q ^qqzq vcrfchilt van de Zee - Pennen ^ daar

hy ze tot een Vierde Soort van gemaakt hadc

,

onder den naam van Fenna exos ^ of Beender-

looze Zee Pen 5 en hier van heeft' Li n-

NJE.VS den bynaam ontleend; 't gene echter

niet zeer eigen is, dewyl alle de Soorten van

dit Gefiagt Beenderloos zyn. Sommigen, zegt

hy eindelyk , hebben de Takken hoogrood,

anderen geelagtig rood, en men zal dezelven

•in twee Exemplaaren nooit volmaakt in getal

of plaatzing overeenkom (tig vinden , zo min

als in de Zee - Heeilers , Koraalen, Madrepo-

ren en alle dergelyke Dierplanten.

Scheidkofl- Zie hier nog het Scheidkonitig onderzoek,
itig onder- , i^/,», •» 1 ,-.,.
zoek. dat de Graaf Marsigli in t werk gefield

heeft op het Sap van deeze Alcyonie. ,, Het

3, is zeer wit van Kleur , hebbende een fcher-

5, pe , prikkelende Zee - Smaak. Geest van

„ Salpeter doet het opbruifchen met Rook»

5, Geest van Zout doet 'er , zonder opbrui-

3, fching, een menigte van dikke witte Stof*

„ fe in nederzakken. Door Sterk Water

^ wordt het nog meer gefcbift, zo dat, na

5, het doorzakken van gedagte Stoffe , het

3, Vogt als helder Water blyft. Olie van

^, Wynfleen en Geest van Armoniak- Zout

j, doen , zo wel als de gedagte Zuuren, de

dik.
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5, dikke witte deelen famenloopen en op den VI,

„ bodem zakken. Blaauw Papier wordt door ^^^^^'^^^'

,, dit Vogt een weinig rood gemaakt, en het uoofd-'

5, afkookzel van Kaasjes • Bladen neemt een^^uK.

^, bleek groene Kleur aan , wanneer men 'i

„ zelve daar onder mengt'%

C'5) Alcyonie , die Penasti^ is^ eenVlee' ïti»

ztge^ holle ^.tam^ ziende mt den rosJen, Ephe-
trum,
pemptigÉ

De Griekfche naam Epipetron, eigentlyk eenAicyom»»

plant betekenende die op Steenen of Klippen

groeit, is van ouds gegeven aan een Zee- Ge-

was , 't welk thans by een Honden - Schaft ver-

geleeken wordt. Rondeletiüs heeft het-

zelve, dat zeer vreemd fchynt, Zee-Dol^Apm

fel getyteld ; waarfchynlyk om dat het hem,
gelyk uit zyne Afbeelding blykt , taamelyk

Eyrondagtig voorgekomen was. De Heer

P A L L A s brengt het , op 't voorbeeld van E l-

j. I s , tot de Zee - Pennen t'huis , met den by-

paam van Cynomorion , welke zynen Grond

daar in heeft, dat het van eene Vingeré^gdge

Celtalte en Docrnagtig ruuw gevonden wordt.

Om

(3) Alcyonium Sdrpe cavata carnofa rufescente. Syst, Nat^

XII. Epipetmm. Gesn. Paral. 27. Malutn infanum marl*

Bum. Rond, Pisc. TI. p. iSo.Epipetrum. J o nst. -Ex/2ï«g^.

T, ao, E u L 1 s Peil. Tran/acl, VOL. LUI. p^ 4.3<i.. T*
ai. f 3-5. Pennatula Cynomonum» PAll. Zoöpk» aai*

Honden Schaft. Lyu der Plantd^ hU 46<f,

b OBEI- XVII* StVK.
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yi. Om de voorgemelde reden geef ik 'er den min-

LXxïli ^^^ aanftüotelyken naam aan, van Pen-agtig^

Hoofd- 'Alcyonie.

STUK. Ik heb de Afbeelding, op Plaat CXXXIir,
Fenagtige, Yig. ts

, gebruikt , welke ons door d :n Heer

cxxxni
^ '^^^^ medegedeeld is van dit Zee -Gewas.

%. 2» Hetzelve zegt hy Cynomorium genoemd te

zyn, om dat het veel naar een Paddeftoel

van 't Eiland MaLha , welke Mjchelius
onJer deezen naam voorgefteld heeft C^)^ ge-

lykt: doch hy geeft 'er den naam van yijiger-

agtige Zee 'Pen aan. ,, Het hovende gedeelte

;,, van üit Dier (voegt hy 'er by,) is bedekt

„ met Cirkel -ronde Celletjes, waar uit Poly-

a, pus - agtige Zuigers voortkomen , met agc

„ gevederde Armen of Kiaauwen : terwyl de

„ Rimpels of Groeven in het ondérfle uit-

„ zwellende gedeelte toonen , dat dit Dier

„ zig hier kan uitzetten en inkrimpen , moog-

sp lyk om zyn Lighaam in de Zee te doen

„ ryzen of daalen." Het was hem, met twee

andere Zee - Pennen , door den Ridder Pen-
N AN T in Liqueur toegezonden, die hem ver-

zekerde , dat zy uit de Middellandfche Zee
waren.

De Afbeelding , zo even gemeld , heb ik

om die reden gebruikt, dewyl in dezelve de

Polypen , welke in de Alcyonie huisvesten ,

zeer duidelyk vertoond worden. De Heer

Pal-



BE A L c y O N I ë Ne 38^

P ALL AS verfchoont zig , ook een Afbeel- Vi;

ding van deeze Alcyonie te hebben uitgege-
LX>fiiD

ven; doordien dezelve , eer hem deeze in de Hoofd-*
Verhandelingen der Koninglyke Londenfche stuk.

Sociëteit voorkwam , ree1s in 't Koper was P^^'^s^^p»

gefneeden. Evenwel zou hy die Afbeelding

toen als nutteloos verworpen hebben, ins-^ien

die van Ellis niet, aan fomrnigen, wat hard

was voorgekomen. De zyne , inderdaad , is

veel bleeker, en de Polypen zyn op dezelve

in lang zo regelmaatig van Geftalte niet: ook

veel digter geplaatst en onder eikanderen ver^

ward,

Zyn Ed. heeft de Afbeelding doen raaaken

maar twee Voorwerpen in Liqueur , waar vaa

het eene vier Duim lang was , en zo dik als de

middelde Vinger aan de onderfte Ktiokkeli het

andere een Kwartier Duims korter en van dik-

te als de Duim. Derzelver Ligbaam was Rol*

rond , aan het ééne End flomp^ aan het an^

dere End Kegelagtig fpics. Tot meer daa

een derde der langt e was dit laatfte End
glad en gerimpeld : maar dit komt met onze

Afbeelding vry beter overeen dan met de zy^

ne. Het overige des Lighaaras was overal digc

bezet met uitpuilende Stippen, die hetzelve,

op gelyke manier als eens Menfchen Tongg

fiaauw getepeld maakten, Deeze Tepekje$

zyn zeer duidelyk in de onze, doeh naauw^

iyks in de zyne zigtbaar. De Kleur vai3 de

geheele Dierplant was bleek: mooglyk, zege

h OEfil.. XVII» S?VK?
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VL zyn Ed. , kwam dit van de Liqueur. De

^!?^^Y
2:elfil:andigheid was week en Vezelagtig, maa-

HooFD^* kende langwerpige Holletjes, elk op een Po-

stuk, lypus aanloopende. Van binnen hadt hetgeen

Beentje, gelyk de Zee -Pennen, maar een

overlangfen Band , in *t midden van welken

zig Peezige Vezelen, overdwars, naar de Op-

pervlakte' uit (trekten. Hy verbeeldt zig, dat

dit Schcpzel zig , leevende , van plaats tot

plaats beweegt, en, dat in deszelfs Bloempjes

of Pohpcn een vrywillige beweeging plaats

heeft , 'meent zyn Ed. uit derzelver verfchil*

lende ftaat in deeze Voorwerpen te kunnen

befluiten C*)-

TV* (4) Alcyonie met den Steel Draadagtig en

jicyonium r
^ Boofdje fiaaT een Nier gelykende,

Nieragtige

Akyuaie.
Y^^ El LIS is deczc Soort ook het aller-

eerst in Afbeelding gebragt. Zy wordt van

hem de Niervormige Purpere Zee - Pen getyteld.

De Heer P all as is hem in deezen nage-

volgd , doch onze Ridder betrekt het Schep-

zelt mooglyk wegens de Zwamagtige Ge-

Halte , met den bynaam van Jgaricim tot

dit Geflagt ; des ik hetzelve Nieragtige Al-

cy.

f4) Ak-^cnium Stirpe FiUformi , Pileo Reniformi. Sjsu Nat.

XIL E LI- IS. Phil, TranJaB, VoL. LUL p. 4^7. T. \%

fig. 6-10. Pennatula Reniformis* TALL» Zoó^h, aai. Zee-
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cyonie noem. Zie hier de befchryving, welke ^^*
.

de Heer Ellis daar van geeft. LXXIIl!

3, DeezeZee- Pen werd c door myn en Vriend Hoofd-

„ Joh N G K E g, woonagtig te Charles - Town '''^"'^*

„ in Zuid - Karolina , aan die Kust voor eenigen
'^^^^^'^''

3, tyd ontdekt , en my prefent gedaan. Dit

,, fchoone purperkleurige Dier heeft de ge-

„ flalte van een plat gedrukte Nier. Het Lig-

,, haam is omtrent een Duim lang, en een half

„ Duim op *t fmalfte dik, hebbende een klein

5, rondagtig Staartje van een Duim lang , dat

„ van het midden des Lighaams afkomt. Die

5, Staartje is van het eene tot het andere End

„ vol Ringen, gelyk een Aardworm, en heeft

5, langs het midden van zyn bovenfle en onder-

5, fle gedeelte een klein Groefje , dat van het

5, eene End tot hec andere loopt. ]k heb zeer

„ naauwkeurig de Punt van het Staartje onder-

„ zogt , en daar in zo min als in de overige

„ Zee -Pennen eenige Opening kunnen vin-

5, den.

3, Het bovenfte gedeelte des lighaams is

„ verhevenrond,en byna een Kwartier Duims

„ dik. Het heeft zyne geheele Oppervlakte

5, bedekt met kleine geele Gefternde Openin-

„ gen, door welken kleine Zuigers, als Po- '

35 lypen , uitgeilooten worden, ieder voorzien

5, met zes Voelers of Vezelen : gelyk wy op

3, zekere Koraalen waarneemen , en welke de

„ eigen Monden fchynen te zyn van het Plant-

^, dier. Het onderfle gedeelte des Lighaams

Bb 3 ,5 is

l« Deel, XVïl. stuk»
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Vi. j^ is geheel plat. Deeze Oppervlakte is vol

LXmV '^ Takmaakingen van Vleezige Vezelen, wel-

HooFD-' 59 ke van de inplantinge der Staart, als haar

jtüK* ^^ algemeene ^iiddelpunt, afkomende, zig uit-

„ breiden , zo dat zy gt meenfchap bekomen

^5 met de Geitèrnde Openingen op den buiten-

3, flen Rand en hovenfte Oppervlakte van dit

3, ongewoone iJier***

^' (5) Alcyoiiie die geen Steel heeft , maar een

d/^Z"!X langwerpig, Lederugtig , gerimpeld Lig-

KwaM)ige haam*
Alcyonie.

Ik weet niet , om wat reden hier de Af-

beelding van den Heer Ba ster niet aange-

haald worde , die van dit Zee - Gewas onder

den Nederduitfehen naam van Oude Mans

Duimen fpreekt , het welke zyn Ed. echter met

dat van onze Tweede Soort , in 't Franfch

Main de Ladre genaamd, fchynt gelyk te Hel-

len. De l\ngt:lfchen geeven het den naam van

JDóodê Mans Hand o£ Dood- Mans Toonen, niet

dien van Doode Mans Duimen , welken de

Heet

f?) Atcyóniüm acaulë öblonguni Coriaceum fügofiini Faun,

èuec^ ii<i6, Fucus Palraa marinus. Bauh, Z'w» 3ö6. B a A.R,

Ictn, 1293, 1194. Manus mortui Anglis»RAJ» *4ngl» ZU N*

Ö« J U SS* MerK. de VAcad^ R, des Sc, 1742, p» 2^4. T» 9« f»

ii Alcyonium ramofo 'digitatHm molle , Astenscis undique

öi-namm. ÈLt. Corall, Sa, N* 2* T. 3a. f. A, a. PhU,

^faas» Vol. Llir, p. 451. T. 20. f. io«i3- Alcyonium lo-

hUtim* FAfct. Z9öpk» 0,0$, Lyst der Plantd. bl. 43S»
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Heer B o d d a e r t 'er aan toe - eigent. Breyn VI.

noemt hetzelve Takb'g Gevingerde^
'^'^^^^ LXXIVI

Alcyonie, die overal met Sterretjes is verjierd^ Hoofd-

en is daar in door El lis nagevolgd Hier '^^uk*

van zal Linnüuis den bynaam ontleend ^^^""^^'^^

hebben , die , zelfs volgens zyn opgegevene

Kenmerken , weinig eigenfchap heeft. Ik

volg de benaaming van den Heer Pal las,

die 't zelve noemt Kwahhige of Gekwabde Al-

cyonie.

Het groeit aan de Europifche Kusten, en

kan zo groot worden, zegt de Heer Bas-

ter, dat men *er gezien heeft van twee en-

dertig Ponden zwaar. De Heer Po ^t op-

pi d A w s , Bisfchop van Bergen , zegt zulks

van een Zee - Gewas , 't welk aan de KusC

van Noorwegen op diepe Gronden groeit, en

naar een Zwam gelykt , doch welke zeker-

heid de Doktor heeft, om dat Gewas, 't zy

uit de befchryving, 't zy uit de afbeelding,

toe zyne Oude Mans Duimen te betrekken,

weet ik niet. Van die fyne onzigtbaare Glas*

agtige Puntjes , waar mede de Huid van bin-

nen bezet is , zodanig dat men 'er mede po-

iyflen kan, en waar aan men de Handen zeer

zou kunnen kwetzen, immers, vind ik in den

Heer Baste rs befchryving van deeze Al-»

cyonie , noch ook by den Heer Pal las,
niets gemeld.

De Heer JussiEü, die *t allereerst de Po- ï^^^^J"

lypen in dergelyk Zee -Gewas ontdekte 3 heeft
^^''''"'

Bb 4 op
I. DEEL. XVII. STUK,

^
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Vï. op hetzelve de meefte Autheuren , welke onze
A^EEL. Tweede Soorc befchryven , aangehaald. Ook
^QQpjj/ fchynt zyn Zee -Gewas meer n:ar het ge-

sTüK. dagte, dan naar het tegenwoordige te gely-

^wahbige> ken ; doch hy vondt hetzelve aan de Kust

van Normandie. *t Voornaamfte onderfcheid

bedaat daar in, dat het geen Steel he-ft, zyn-

de anders zoowel als 't zelve gevingerd. Het
gene de Heer El lis in de Tranfadiën af-

beeldt , Ichynt in 'c geheel niet Gevingerd,

en , dat hy in zyne Historie der Korallynen

voorftek, Kwabhigre zyn geweest, maakende

ais twee Duimen uic , geiyk dat van onzen

voorgemelden Vriend , die het Oude Mans
Duimen noemt. Het zat aan een Oefterfchulp,

en werdt aan Ellis frilch gebragt, die op

deszelfs Polypen de volgende Waarneemingen

deedt.

5, Als 't midden door gefneeden is , dan

^, worde men gewaar , hoe hetzelve beftaat

,, uit Ruizen , die anderen Takswyze uitgee-

3, ven 5 welke ieder aan de Oppervlakte eindi-

„ gen in een gefternde Openmg van agt Straa-

3, len. In ieder van deeze Openingen is een

I, Polypus»agtige figuur of Zuiger met agt

„ Klaauwen , aan de binnen zydevan de Buis,

,, in deszelfs laagfte gedeelte , vastgemaakt

55 met agt dunne tedere Vezelen , door mid-

j5 del van welken dezelve zig, naar believen,

^y in zyne Buis kan verheffen of doen zakken.

^ Alle de Buizen, die dit Alcyonium famen^

,, Itel^
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^, ftellen , zyn te famen verbonden door een VI;

3, fyn Vezelagcig Netswys Geweefzei , 't welk ^"^'^ïï-*

,> een foorc van ftyve Lilagtige -^elfitandij^heidHooFD-*

„ influit , die het Vleefch fchynt te zyn van ^'"k.

3, dit famengeftelde Dier, en deeze ^ ezelen, -^^y^*%«»

5, met derzelver Inhoud, de Spieren daar van.

„ Vv ant door de werking van dee^,e Spieren

„ is hec behulpzaam in het openen of fluiten

3, van de Sterren der Oppervlakte , terwyl

5, de Zuigers of Polypus-agt^ge figii'ren te

35 voorfchyn komen tot het zotken van Voed-

5, zei, of zig intrekken en verfchuilen totont-

5, wykinge van 't gevaar."

De vergroote Afbeelding , welke hy van

deeze Polypen en derzelver Holletjes geeft,

vertoont haare echte en zonderlinge Geltalte,

hebbende ieder Klaauwtje of Arm derzelven

wederzyds ryën van kor: e Vezeltjes, dienaar

het Dons gelyken van fommige Zaaden der I

Plantgewasfen. 't Getal der Armen, die zy

hebben , is agt. Ook meent hy 't Zaad van

deeze Polypen , iii de Buisjes , te hebben waar-

genomen.

De Heer P all as getuigt, dat de zelfflan-

digheid van dit Zee- Gewas , van binnen , Kraak-

beenig , witagtig en zeer poreus zy ; de Op^
pervlakte , van buiten , uit den graauwen

roodagtig bleek , in frisfche Exemplaaren. Ten
opzigc van de Polypen merkt hy aan, dat de>
zelven zo vadzig zyn, dat zy, in een Geeftig

Vogt gedaan , meestal uitgeftrekt derven :

.

B b 5 doch
I. DEEL. XVII. STUK»
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VI. doch dk fchyat, volgens den Heer Ellis,

LXXTÏ plaats te hebben zelfs in de Polypen der Ko-

HooFD rallynen , die zeer vlug van Leven of bewee-

STUK. ging zyn *.

Kwabbige, Hier kan gevoeglyk dat Zee-Oewas, uit

,/j^^^ mvne Verzameling , worden t'huis eebragr,
Wadz.44* ''

4 1 • r-
^ '^ '

waar van een gedeele in Fig 3* vertoond

agtige,
^ wordt. ïk noem hetzelve Sponsa^tige AJcyo-

^SaT* ^^^^ dewvl het als een middel -Soort fchynt te

exxxiiu zyn tusfchen de Alcyoniën en Sponfen. Ook
'^* ^*

heeft het met de Bloemdraagende Spons van

PüLLAs , welke door Linn^eus tot de

Tweede Soort van dit Geflagt betrokken

is C*} , veel overeenkomst. Het is onge-

Heeld, en beüaat uit zekere Lappen, die zig

Takkig uitfpreiden , zynde van buiten met

eene Kafagtige Wolligheid bezet, welke zig

als kleine Blommetjes vertoont. De Kleur is

geelagtig graauw» De geheele Geftalte van

dit Gewas zweemt veel naar die van een

Bloemkool, waar by de Heer P all as ook

het zyne vergelykt. Het is een Handbreed

hoog en byna eens zo veel uitgefpreid. Het

zyne kwam uit Indie , en van daar zal ook

het myne, waarfchynlyk, afkomüig zyn.
,

csetepelde. Nog een woord , van de op de Kwabbige

Alcyonie , door deezen Heer , uit R um ph i u s

aangehaalde Tethya of Mammetjes , *t welk

beter Getepelde zou gezegd zyn. Hier heeft

die

•

l*) Spongia floribunda» PA Li.. ^oöpL 224*
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die Autheur een byzonder Hoofddeel van ,
VT,

S'.eggende dat het Vleefchagtige Uitwasfen zyn ^i^xxm
Vleefchkleurig rood, van eene taaije Zenuw-aooFD-'

agtige zelfllandigheid en verfchiliende ge-'^Tui^-

daante : fommigen als een ftuk Vleefch 5 met^'^'*^^'^**

veele kerven en rimpels; fommigen Vingerag-

tig of als gelepeld , w iar van zy den naam
hebben» Men vindtze vast zitten aan zoda-

nige Klippen , die geduurig met Zeewater be-

dekt zyn. Van binnen bedaan zy geheel uit

Aderagtige Pypén , met Water gevuld; van

buiten zyn zy Slymerig in 't aantallen . dan

beweegen zy zig een v^einig, en verwekken in

de Hand eenige jeukt , wanneer menze met

geweld van de Klippen wil fcheuren* Hy
hadt 'er open gefneeden, die van binnen bleek

rood waren , als Vleefch , en daarna bewoo-

gen zy zig nog eenigen tyd. In de Zon ge-

droogd , zegt hy , krimpenze zeer famen , en

worden zo hard als Leder (*).

Ik moet hier ook fpreeken van de Asbest* Asbest.

agtigd Alcyonie (f), welke in de Natuurkuu*^^^'^^'

dige Nafpöoringen van Boccone, reeds by

de honderd jaar geleeden , in een Brief van

dien Autheur aan den vermaarden Redi, om-

ftan-

(*) Amholnfché Rarltehkamn bladz, 46. XXXIX» Hoofdft.

(t) Akyonium Asbeftiniïtn. TALL» Zo'óph* N, 2O0. p»

344» Alcyonium Stupofum perforatutn rubruni'. B o c c. 0^-

ferv, Gall» Epist» XXIV« Icon bona. p. 273^ Poriis Spongoi-

des Americana. P e t i v* Gazoph^ T, 2.3»

!, Deei., XVII. STua»



• 39Ö Beschryvingvan
VI. ftandig befchreeven is , met een zeer goede

Lxïhl Afbeelding. LinnvEUs zal waarfcnynlyk

HOOFD daar van gezweegen hebben , om dat het hem
^^"^*

niet voorgekomen was. Ik heb 'er een Stuk

agt:'ge' van, 'c welk een Vinger lang is » en aan 't

End platagtig, meer dan een half Duim breed»

Het andere End , daar dit Zee -Gewas is af-

gebroken , is ronder , en vertoont de Roos-

kleurige inwendige zelfftandigheid, die geheel

verfchiUenJe is van de uitwendige Vezelagti-

ge , waar in hy zekere glinfterende deeltjes

waarnam , welke thans den naam geeveu aan

deeze Alcyonie (*}. Ik neem waar , dat ia

de Roozekleurige zelfilandighcid maar weini-

ge van die Vezeltjes of Pyltjes zyn » uit wel-

ken de Schorsagtige byna geheel beitaat, en

welken ik ook vind in de gedagte Sponsagti-

tige Alcyonie. Ik geloof dat het fchietingen

zyn van eene Salpeteragtige natuur. Boe-
co*

ft) De Heer P a l l a s heeft dien naam gebruikt , doch

zyn Ed. fchynt IJoccone niet wel begreepen te hebben,

aangaande de zitplaats van die Spkula Glacialia , welke

naar Vezeltjes van As])est gelyken , of hy hecht een onge»

woone betekenis aan 't woord Alhurnuntf wanneer hy zegt,

Alhurnum BoCCONE dicit eife rofeum^ ah extern» /uh/lan-

tia, diverfum, Alhurnum ^ immers, betekent hci Spint of bui-

uxi^e. van 't Hout , dat van zyne witagtigheid dien naam

Iieeft : weshalve ook de volgende Soort, door hem getyceld

^Icyenium Alburnum , die van binnen geheel wit is , door

BoDDAERT Zee - Spint geheten wordt, Hoe kan dan het

Spint hier Rooze-kleurig genoemd worden?
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CO NE vondt aan deeze Pyltjes, door naauw» VL

keurige befchouwing , een menigte van zeer
^^Xj^lL

kleine doorfchynende Bolletjes. De Opper- Hoofd-*

vlakte is roodagtig wie, en bezet mee een^"^"^*

menigte van Kuiltjes , waar in zig iets Ster-
/J^'J**

agtigs vertoont. I3y Texel was deeze Soort,

volgens B o c c o N E , op het Zand gevonden

,

niettegenftaande men weet , dat zy niet dan

inde Wescindiën groeit» De Heer Pallas
fchynt zig derhalve te verbeelden, dat zoda-

nige Westindifche Produkten wel eens op onze

Stranden aanfpoelen ; 't welk men van fom-

mige dryvende dingen zou mogen gelooven;

doch zy kunnen 'er ook by toevallen ^van

Schipbreuk of anders op geraakt zyn.

In het Kabinet van zyne Doorluchtigde spint-

Hoogheid bevondt zig een andere Soort /Ifcyome.
welke door den Heer P all As genoemd
worde jilcyonium Alhurnum , dat is Spint-AN
cyonie. Daar de voorgaande dikwils enkeld,

doch fomtyds ook by vecle Takken groeit

,

beflaat deeze als uit een geheele bosfchagie

van Stammetjes, op 't hoogfte een Pink dik,

en omtrent een half Voet hoog , ten deele

regtopflaande , ten deele neêrgeboogen , loo-

pende ieder in een foort van Kelk of Buisje

uit. De zelfftandigheid is weeker en broo-

fcher dan Kurk , van binnen met overlang fe
holliï^heden

, en één Cylmdrifch Kanaal in 't

midden , dat zig door den Stam en alle de

T^k-
I* Deel. XVII. sxuiu
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VL Takken , tot aan de Fnden toe , uitfpreidt,

^XXm ^^^^ ^°^^ ^^^ ^^ iDdifche Zee»

Hoofd*' Dergelyke gaapende Enden neemt men ia

STUK* fornmige Takken waar , van zeker Ojstindifch

Pypagnge, Zee - Gewas , door R u m p h i ü s befchreeven

,

hetwelke aan de Zuid^yde nn Anboina voor»

komt , aldaar Hiialapia genaamd. Die Aucheur

telt hetzelve onder de Basraard- Accarbaaren;

alzo het w-i dik van Takken en groot vaa

Gewas is, maar gantfch Spungieus, de& men

het met een Mes i<an doorfnyden; ja gedroogd

zyride zo broofch » dat men het naauwlyks kan

behandelen , zonder dat her breekt. Van bui-

ten is het met een roode Huid bekleed . die

*er ligt afgaat, van binnen doorgaans graauw,

en op de Enden heeft het kleine afvallende

Bolletjes , dat de Eytjes zullen zyn der Poly-

pen. Het groeit in de openbaare Zee, wor-

dende op zestien Vademen diepte met d^

Bobbers opgehaald (*),

vt^ C^} Alcyonie , dis rondagtig is en Flokkig,

Aic-joniuï» heb^
Schlosferi,

VJeefch. ^^ ^^.y^ Krutdb, Vï, D. hladz* 2x2. Naar dit Gewas
* fchynt die Zee -Boom, waar yan de Heer Pontoppidans,

uit de Zee van Noorwegen, e,en Twvg gekreegen hadc, vai;

7 Duimen over 'c kruis , of aan de eene zyde , dik , te gely-

Jcen. Dezelve was van binnen voos , wit en hadt van buiten

een Vleefchklemige Scl^ors* Zie iV^;. Hist, yar^ Uoorw, I.

D. bU 273*

{6) Mcyordum fubrotundum Stupofum , Stellis radio pertur

lis» Sysu Nat. XIi SCHLoSs» Phll. TranfaEi. Vol. XLDf,

p, 451» T. 14. B O RL AC. CoTtiub. 254. T* 25* f. 1,2* AN
cyonium Schlosferi Pall. Zoóph^ joSt Schlosfers gc<:«

Schuijiiï, l^pt der Fldntd^ bladz. 4^0»
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hellende Sterren met doorboorde Straa- VL
^^^- LXXlil»

HOOFD-
Dew>l deeze Alcyonie Korstagtig om ver- stuk.

fcbeide Zee- Planten , en op Wierblaadjea ^/^^y*/^-

leggeode gevonden is, zo moet L

i

n

n

^ u
s"^^"^'*

zig vergist hebben , met haar rondagtig te

noemen. Ten anderen is ook de benaaming

van Vlokkig of Vczelagtig (Stupo/um) hier

niet eigen ; dewyl dezelve zig door haare

Vleefchagtigheid van anderen onderfcheidt. Hy
noemtze, in navolging van Pallas, Schlos-

fers Alcyonie , om dat wylen de beroemde Ge-

neesheer Albertus Schlosser, die een

fchoon Kabinet van Natuurlyke Zaaken ver*,

zameld hadt, dit Zee -Gewas allereerst ont*

dekt heeft, geevende de Afbeelding van het-

zelve, in de Verhandelingen der Koninglyke

Societeic van Londen , op 't jaar 173Ö, met

keurlyke Afbeeldingen , ann 'c licht.

't Geval heeft , gelyk meermaalen , een

groot aandeel in deeze Ontdekking. De Dok-

ter hadt Visfchers gehuurd , om in een Ha-

ven (*) 9 voor hem , het kleine Engelfche

Ko.

(*) P ALL AS zegt, dat Schlosser dit Zee. Gewas

in de Haven van Falmouth gevonden beeft. In de Tranfac-

tien vind ik den naanj der Haven niet, maar by de Afbeel-

ding ftait j.dat hetzelve gevonden is in Zee, by Kaap I,*»

zard* De Haven van Falmouth , gemeenlyk Vaalmuijen §«•

naarad , legt niet ver vaa deea® l^aap , aan de Kiïs( vaia

Gornwall.

h DESjU. XVII. Stuis^
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400 Beschryvingvan
VI» Koraal of Corallium nostras van Ray op te

l^xxiii
^""^'-^^ ' ^^^ ^^^^^ ^y ^^^ verfch mee hec Mi-

Hoofd- krcskoop zou kunnen onderzoeken. In plaats

STUK. van dien kreegen zy eertst een zonderlinge

^^fj[^^
Vleefchige zelfltandigheid . zittende om dea

Stam van een oude rondfteelige Zee -Plant, die

Botten heeft , byna als de Vru^tknoppen der

Boomcn (*J. Deeze was hardagtig, meer dan

een Duim dik, ligt bruin of Alchgraauw van

Kleur, hebbende haar geheele Oppervlakte

be<iek: met glinfterend Coudgeele Steragtige

Lij^haamen. Hy dagt , dat 'er Polypen in huis-

vestten en deedt het Gewas in een Fu.ls mee
Zee- Water ; doch zy kwamen niet te voor-

fcbyn , en vervolgens beflcor zyn Ed, , door

nader Waarneemini^en met het IVükroskoop, dat

ieder Ster een by zonder Dier was, vaneene

zeldzaame (truiftuur.

3, Eike Ster (zegt hy) is famengefteld uit

„ veele dunne holle Straalen , van eene Peer-

„ agtige figuur , van vyf tot twaalf of meer

„ in getal, die allen, aanhaaie fmahie Enden,

j, vereenigd zyn. Ieder Straal is aan 't End,

„ dat verst van het middelpunt af is breed,

3, en een weinig verhevenrond in 't midden van

„ dit breedfte gedeelte. ferwyl het Dier

3, leeft , vertoont zig eer? klein rond Gaatje ,

3, dat zig dikwils fameutrekc en opent. Alle

„ de

() Fiicus tcrés frutescens, GcEininibus Aiboyum Getnmas

fftt^ifeEas refexentibus* £ L L xs.



}^ de Straalen zyii van dit maakzel , nïaaf YV
y derzelver gemeene middelpünc ^ door eene

L}?x^ii
55 vereeniging vüti alle de kleine famenloopen- Hoofd-

"

3, de Enden gevormd , is een Opening van stuk.

5, eene Cirkelronde , övaale of langwerpige ^}''fi^'

<i, figuur , die een foorc van opftaande Rand

3, heefc 5 als een Bakje, welke zig, terwyl

i, het Dier leeft en zig in rust bevindt, mee

j, groote vlugheid fanientrekt en uitbreidt in

55 veele verfchillende trappen ; hoewel fomtyds

iy een lange poos uitgebreid of famengetrokked

,, blyvende. In geene van deeze Hollighe-

3, den 5 in de middelfte zo min als in de

55 kleineren , (welke laatften ik onderftel de

y^ Monden van het-Dier te zyn,) kon ik, aan

i, de buitenkant, eenige Voelers of Klaauwen

5, waarneemen , maar , naauwkeurig daar in

5, kykende , zag ik iets, dat naar zeer fyne

j, Vezeltjes geleek, zig op den bodem, aan de^

„ binnenzyde, beweegenj"

A'le de Stukken , welken hy van deeze

Vleezige zelf Handigheid verzameld hadt, ver-

gelykende , bevondt Doktor Schlosserj
dat de glinflerende Sterren, op derzelver Op-
pervlakte , in grootte en Kleur zo wel als 'm

geftalte ongemeen verfchilden , doch dat hec

Hiaakzei van de Bladeragtige Straalen , als ook

van derzelver Mondjes , en de beweegi.ag

vaa deeze, in allen volmaakt eveneens ware,

Veelen van deeze Lighaamen hadt hy zo dik

én groot gevonden , dat zy geleeken naar de

Cc greb»
i; DEEL, XVIÏ, STÜÏt,
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Vi; groote getakte Madrepore ; itS25onderheid ^

LXXm ^00^^'^^" 1^^^ z^ meest den Stam en Takken

Hoofd-* bedekkende en inlluitende vondt van gedagte^

STUK* fiyve Takkige Fucus.

meefch' X)e Heer El lis, deeze Vleezige zelfflan-
^".'^'^

digheid met het Mikroskoop onderzoekende y

bevondt , zo hy aanmerkt , „ dat alle de tus-

55 fcheoruimten der Sterren gevuld waren met

5, Eijertjes van verfcheiderley grootte, ieder

„ met zyti ééne End hangende aan een zeer

^, fyn Haairagtig Vezeltje, De kleinfte Eyt-

;>, jes zyn Klootrond ; doch zy veranderen,

i,.
naar dat zy voortgroeijen , in eene ovaale

3, figuur , waar door zy de geftalte aannee-

33 men van een der Straalen van de Ster". Ook
meende zyn Ed, in flaat te zyn , om aan te

toonen , dat ieder Straal van de Ster een Dier

op zig zelf ware (*3 ' doch de Heer Pal-
las oordeelt, „ dat hier nog meer dan in

j, eenige andere Dierplant blykt, hoe de ge-

5, heele Korst een onafgebrokene Strudluur is^,

,^ waar van de Bloemetjes de Werktuigen zyn ,

55 gelyk de Pennen aan de Zee -Sterren of

i. Zee ^ Appelen j maar tot een verfchillend

5, en minder edel gebruik gefchikt*' (t)*

Voorts verbeeldt zyn EA^ zig 9 dat twee:

Soorten van Alcyonie , door Borlace in

deszelfs Natuurlyke Historie van Cornwall,

af.

() P&U4 Tra»/a&, VoU XLIX, p* 45^



afgebeeld en berchreeven , de eene groen zyn- "^t.

de , de andere Öaiber - i leur , beiden met geele lxxih*
Stei-reii , öls ook twee Alcyoniën van Lin-Hoofiï-'

WiÈf 5*5 die aan de Kust van Noorwegen ge stuk.

tdrlden zyn , de eene rood , de andere L.il g ^^'^fik

tig i met sterretjes naar die der Madreporen

zWeemende , wel bthooren mogtcn töt deeze

Soort. Van de laafte echter is dit niet waar-

fcnynlyk : rnaar de A^i.etlding van Rondde-

LETif s, onder den naam van tJ^'d mafinci^

fêhynt naar dit Zee Gewas te gelyken.

De Heer Bo d o a É a t merkc hier omtrent

èan 5 als of de Sterren 5 op deeze A'cyonié 5.

niet^ ge^yk Pal las zèj^t , verfpreid, maar

in regelmaarigé orde geplaatst waren ^ en wil

zulks uit het nevensgaande Strookje j dat de

Heet* P /v L L A s , zó wel als zyn Ed. , gez,icö

hadt 5 bewyzen (*y; vertoonende ook zo^:an^'g

een Strookje in Plaat , als ware hetzelve vati

de Alcyohie, aan deöTakj afgefneeden: doch

uit de Verhandelingen der Koninglyke Societeiè

blykt , d t de A' beeldin;^ B een Stukje is vao

'c I lad van gewoóae Wier of Zee -Gras {Al»

gd^ , itiet vier zodanige Sterretjes daar op%

wèiké dus niet wel anders dan op eene ry kon»

den geplaatst zyn , terwyl zy zig op Het ei-

gentlyke Zee Gewas , aan de Takkige >^eö-

Plant (Fucus^> zeer duidelyk als F/ojc«/i yJL^ar^

Öf verfpeide Blom.netjes vertoonen

(7) Au

t*) ty$i der Plahiditrêni bla 'é. 4fl. Aant^®jung<>

Cc 2
t* BÈiiL^ xvn, sim*
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^1»
f7) AIcYonie , die bolrond 5 Fezüig , geel $n

Lxim. ^-«'5 is.

HoOFD'
stüs-. De Heer L i jm n te ü s hadt dit flag van AIcyo«

VIL niën niet gezien , doch zyn Ed, kon de Ken-

xfilS^rS?, merken overgenomen hebben van den Heef

^th^ir P A L L A s 5 die hetzelve noemt een Alcyonie,

welke Klootrond is en hoog geel , van buiten

door Sterren Wrattig , van binnen met Bee*

nige Vezelen bondelswyze gedraald. Hy geeft

het den Soortnaam van Alcyonium Aurantium^

dat zo veel zegt , als Zee - Oranje « Appel. On-

ze Ridder geefc *er den duisteren bynaam van

Lyncurium aan ; waar van de reden kan zyn

,

het denkbeeld of dergelyke Lighaamen ook het

Origineel mogten zyn van de Lyncurium , Lapi^

Lyncis of Los - Steen , en of dus de Steen van

Bononie ook van deezen Zee -Oranje -Appel

afkom ftig ware. Dan Ichynt de benaaming van

Lyncurium niet zo vreemd of ver gezogt te zyn-

rhaï De aangehaalde Tethya Splmrica van D o n a*

^FhT^^' Tl kan ik naauwlyks hier behoorende vinden;

ten minfte verfchilt dezelve aar nerkelyk vaa

de ronde Alcyonie van Marsict i<, welke die

Autheur, half doorgefneeden , in Plaat gebragt

heeft. Zodanig eenen Zee - Oranje - Appel be-

zittende , wordt dezelve hier ^ in Fig, 4, op

Plaat

(7) Alcyonium globofiim fïbrofum fiavum Verrucofum. f.

Mars IL* AUr» 82» T. 14. f, 72 1 73» Tethya Sphsrica»-

Don AT» Mar» 6o. T, lo. Alcyonium Aunntium» Vai,i^

0oëph, iiiOt Ljst der FlanPd, bladz, 4'i-3*
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Plaat CXXXIII , door my in Afbeelding ^^'•

naauwkeurig en in natuurlyke groote vertoond,
j^^^j'^l

Men ziet 'er in, hoe de Vezelagtige Bondels 4<.ofd/

eenigermaate Straalswyze van hec midden
'*''"^''^'

fpreiden , geevende wederom kleine Vezel
t
j es ^^Z^^'"^?'

naar den Omtrek uic , die in de Schors verdwy-

nen, waar in ik de kleine Gaatjes niet vind

,

die Mar SIC LI daar in vertoont^ noch de

Wrattigheid van buiten, gelyk Donati dee-

ze Alcyonie voordek, maar myne Zee -Oran-

je' Appel is evenwel van buiten ruuw. Mis*

fchien heeft hy de bultende Wrattige Schors,

door afflytingi, verlooren ('^}, De ''ezels van

binnen zyn niet Eeenig , gelyk de Heer Pal-
las wil, maar harder dan Kurk en Houtig of

liever Schorsagtig op 't gevoel. Mooglyk zal

daar omtrent een aanmerkelyk verfchil plaats

hebben in verfchillende Zee - Oranje- /Appelen.

Marsigli zegt van zyn ronde Alcyonie:

dat de inwendige zelfftandigheid een famenhoo-.

ping van Naalden is , Afchgraauw wit van

Kleur, zig verdeelende in veele andere kleine

Naaldjes , welke de Hand prikkelen , als men
ze behandelt. Zy gelyken veel naar de Veze^

Jen van Pluim -Aluin. De Huid, door 'c Mi«

kyoskoop gezien, is vol v^n SteragtigQ Poren«

Door

() Ik heb een Verfieend oi Steenig Stuk, dat hi gc-Mte^

grootte en knobbeligheid , zeer na^ir dit Zee -Gewas gelykt:

doch ik durf het niet' vastftclkn , daai toe t^ behoc«

ren,

Ces
!. D$F-L, zyn* STU5I*



VL Dopr Destillatie, in de Retort^ kwamen, vaa

tXAlV ^^ Oneen, 17 Oneen Vogts over, 't welk 39

HooFk
* Greinen vlug Alkalyn Zout uitleverde, Hec

STUK, pverbl^fzel gaf 20 Greinen Zout 5 van eene

^ee Oran Aardagtige Smaak en zonder Reuk ; waar dcoE
e-^pp^*

het afko.;k?el v^n M alva • bloemen Iphpon

Smaragd' groen , en Gees: van Salpeter, daar

by gemengd z^n-'e , in he'^rlyk Robyn-rood

veranderd werdt, In 't vogt , dat de Kleur

van Honig hadt , ontll:ondt een (terke op?-

bruifchjng met Rook , door den Geest van

Salpeter , en eene Precipicatie door de ülif

yan Wynfleeoo

Dt NA 11 verbeeldt zig, dat zyne Tethyc^

pphmica natuurlyk los en vry in de Zee ?wer-

ye , tot dat zy cindelyk ergens vast raakt en

dus eep Di rplant woi'dt, P l a n c u s fpreek^

hem hier in tegen , beweerend e, dat deeze

Zee • Oranje - Appel natuurlyk ergens aan vas|

!s , en dan door 't geweld der Blaren los ge-

yukt wpi*<^t , on in de Zee te dryven. wor-

dende vervolgens op den Oever gefmeeteq.

Dit is dan ook het denkbeeld van Linn^eus,
Zy komen zo wel v^n de Kaap , als uit de

^liddellandfche Zee, ik heb 'er één, waar-

Ichynlyk uit Oostindie , die wat langwerpig

rond IS en gehetl; met twee kleine Gaatjes,

van grootte als een ^ uist Deeze is aan 't

ecae End een weinig plat, 't welk mooglyk d^

plaats der aanhechting zal zyn geweest.
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(B) Alcyonie, die Klootrondagtig ^ pap^g is VJ^

en groen. LXXUl\
Hoofd -

Kruidkundige Autheuren hebben dit Zee- stuk.

Gewas voorgefteld onder den naam van Zee- vul

Beurs i om dat het van eene rondagtige geftake^i^^J-^7''"'

is en van binnen hol ^ hebbende de grootte van zee-ueur-s

een middelmaatigen Appel : des men het ook

Wier ^ Appel by die van Montpelliers genoemd

vindt , en Imperati tytek het Groene Zee-

Wier Oranje Appel, Hetfchynt de Zee "Oranje

van Mausiglï te zyn, die dit Gewas aan-

merkt als tot het Zee-Ruy (Fticus) behooren»

de 3 van Klieren gevormd en in 't midden hol,

om Water in te neemen en weder uit te laaten.

Met eenige Vezelen zitten zy aan fommige

Lighaamen vast , gelyk die Graaf *er één op

een Schulp gegroeid vertoont ^ zynde Kloot-

rond. Hy hadt in zyn Kabinet zodanige

Oranje -Appelen 3 met Katoen opgevuld en

gedroogd , van vier en een half Duim middel-

lyn, welke, vol Zee- Water en verfch zynde,

ieder byna anderhalf Pond , Marfiliaanfch

Gewigt 3 ophaalden. Ondertusfchen hadt de

zelfftandigheid ^ die deeze Lighaamen vormde,

niet

(8) Alcyonlum fubglobofura pulpofun? viride* Syft» Nas^

XII. Alg3E Poinum Monfpdieniium» B A UH. Hist^ Hl, p.793,

^urfa marina« Bauh» Piru S68. Burfa raarina. RA j, Hist^

83* Angl. 31. Alcyonium Bmfa» F all* Zooph^ zg6, ^e-
kendifkU Lys: der Plantd* bl. 437*

Cc 4
ï^ DSE?.* XVlh STU15,



4oB Beschhyvïno vah

Vh piet mper dikte dan een agtde Duims , zynde

LXX^n
'^ overige een volflagen holligheid, van buicea

Hoofd-
' donker groen ^ van binnen blaauwagtiger. Ondec

fTUK, 'I doorknippen met een Schaar ^ befpeurde hy
^se Beurs, Qene beweeging door dit geheele Lighaam

',

fvm als of het bezield ware ^ zo hy zelf zege (*),

Vervolgens wordt door hem waargenomen ,

dat de Sagrynagtigheid der uitwendige Opper-

vlakte ontilaat uit een menigte van Klieren,

die de zeifftandigheid famenftellen , en door

de holte loopen Vezelen , welke vol Water

zynde naar Zilverdraad gelyken. Deeze oor-

deelt hy te dienen tot onderileuning van de

Wanden dier Zee - Beurs , welke verfch zynde

een taamelyk ilevigen Bal maakt , doch door

't verwelken Hap wordt.

Menigvuldig hadt de Heer P all As dit Zee-

Gewas op den Oever van Susfex^ de Kust van

Engeland 5 aan 't Kanaal , in de Maand Fe-

bruary gevonden. Het heeft, zegt hy, eea

fcheeve Plooy, welke aanleiding tot den naam

yan Zee -Beurs fchynt gegeven te hebben.

Dit begrypt de Heer Boddaert niet, zo

min a|s ik verftaan kan , hoe dit Zee - Gewas

zo groote overeenkomst met den Meloen^*

"piilel heeft , om aan hetzelve liever daar vaq

den naam toe te eigenen,

i9) AI-

(*) On apperjolt un mouvement dans toutes fes parties
j

comme s'il eioit aniraé. Hist^ Phy/^ de la Mtr, pag. 80*
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£9) Aleyonje , die rondagtig ^ Spngieus^ VI,

geel en effen is. f^^
HOOFD-

Deeze Soorc fchynt heteerfte jdlcyonium v^usrvK,

pioscoRiDEs, waar van hier voor gefproken ix*

Js * , te zyn. D o n a t i (lek hetzelve voor , cydllïuIZ

onder den naam van Tethya^ die Klootrond is 9^^^^^^^

met eene Oppervlakte uit half - Klootronde Kiiob' 2,70,

hels heflaande, By Seba komt 'er een Afbeel-

ding van voor, welke een Eyvormige geftalte

heeft, P L A N c ü vS befchryfc het , en geeft 'er

een Afbeelding van , onder den naim vaa

Roode i pappige Alcyo^iie^ die gemeenlek Kegeh

vormig is (*)» Het wordt van den lieer Pal-
LAS Alcyo7iium Cotoneum geheten » om dat het

zig als een Bal van Katoen vertoont, en deezen

naam zoude onze Ridder beter gedaan te heb-

ben te behouden , dan denzelven in dien van

Cydonimiy dat is Kwee- Appel, te veranderen.

Het behoort tot de genen , die men Zee-Ballen

noemt. Een andere Soorc van Zee -Ballen

fcbynt het te zyn, daar Kle i n de Afbeelding

yan geeft , en dezelven , onder den naam van

(9) Akysnium fubrotundiim , Spon^jiofum , fiaviiqa kv?. Syst,,

fiat, XII,. Vespetum marinum. Rumph. Amif. VU p, zs9,

Alcyonium primum* Do N AT. Mar^ 56* T. 9. S E jj. ICa^^

UU T.99. f. 4. Alcyonium Cptoneum. PAjLL» Zo'óph* zii^

Lyst der PJantd, bladz. 445.
('S*; Planc. de Conohis, Ed. Il» App* p* iis. C. if.

N« I 5 2, Tab» 10, fïg. B -D.

Cc 5
L DEEL. XVIL STUX,



4T© Beschryvïng van

VI. Pil(B MarifKB uit de Middellandfche Zee , Briefê*

LXXm>y2^ befchryfc (*>

Hoofd-
*

't Zyn papagtig weeke Lighaamen , die met
STUK. een Punt of End vast zitten aan de Klippen

,

Zct<»BaU van buiten geel^ van binnen Bloedrood, mei"

witte Vezelen of Draaden , en niet onaange-

Daam van Reuk, volgens Plancus, Dus
komen zy in *t midden van den Winter voor ,

maar in 't begin van *t Voorjaar , afgerukt

van hunne zitplaatfen , veranderen ^y in

Spongieuze Klompen , als van Kurk , vol

Gaatjes , QÏt op 't V^^ater dryven , en van

binnen naar Puimlleen gelykeuj hebbende dan

een Bokken « Stank. Men vindt ze dus in de

Middellandfche Zee , en aan de Kaap de?:

Goede Hope, dikwils als een Kaatsbal, maar
fomtyds ook wel anderhalf Voet dik.

RuMPHius geeft aan een dergelyk Zee-

Gewas, dat men in de Indifche Zee vindt
j,

de grootte van een Kinderen Hoofd, en den

naam van Zee Wespen- Nest \ zo, om dat zy

naar zulk een Nest ecnigermaate gelyken, als

dat 2;y een brandige cigenfchap hebben, die

het aanraaken , wanneer zy verfch in de Zee

voorkomen ,
gevaarlyk maakt. Zelfs geeven

de Maleijers , om die reden , 'er den naam

van Roema niri ^ dat is Zee • Wespen , aan.

Men vindtze zelden ; want zy zitten wat

diep in Zee , op Potfcherven , Steenen en

brok**



brokken van Kraaldeenen va^t (*) , zo hy VL
getuigt, bcfchiyvende dezeiven dus. r^vv^^V

3, Zy gelyken naar een vui.en /Cee Steen, hoofd-

^5 hebDende van bu.tjn veelc Gaatjes, met stuk.

,5 fcl^erpe en wat Stekelige kanten, uit welken ^^^-•^^^'*

„ men eenige Slynierigheid ziet opborrelen

,

„ welke ook den gehcelen Bal bekleedt, mee

5, zodanig eene beweeging , als of 'er eepig

,, L.even in ware, Deeze Slyra iemand op

3, de Huid komende . of de Bal zelf aangeraakc

gj worJende met de bloote Hand , ontftaat daar

,. uit een geweldige jeukt , niet alleen, gelyk

j, door het aanraaken der Zee - Kwallen , maar

„ fomtyds wordt 'er het Lid zodanig van aan-

5, gedaan, dai men 'er in eenige Dagen geen

„ gebruik van kan maaken. Wanneer het eea

„ vreesagtig Menfch onder Water beet krygt,

„ (want het heeft eene aankleevende eigen-

5, fch-^p ,) dan verfchrikt hy zodanig , dat hy

5^
gevaar loopt van te verv.'rinken, i 'oor den

„ Regen, evenwel, of door middel van verfch

5, Water, die Slym daar uit gefpoeld zynde,

•9 kan men deeze Zee Ballen veilig aanraaken*

,^ Ook fme\j: , wannter zy in de open Lugt

5> leg«

(*) Dat zy doorgaans op Takken van Koraalen zoudeïj

groeijen ! Ramis pasfim Coralllorttm innaicentia,
^ gelyk de

Heer P A L L A s uit R y vi p H i u s aantekent , vind ik by

dien AurheuL' niet. Dezelve zf'gt, dat zy vast zitten op

phtte Stukken en fcherven van Kraalfleenen , welke hun vooe

Stcelen dienen»

I. 'DE^.u XVII. SïUip^



4ï^ Beschryvinö van

VI. ,, leggen , het Vleefch in 't kort weg , en heë

ï xxm ^' ^^^^ t)lyft als een drooge , harde Spongie

Hoofd-
*

^» ftaan , welke raen dan onbefchroomd kaq

sTUiz. ' „behandelen"»

^4lcyoniu»t

Ficus, (^ïo) Alcyonie, diefcheefEyrondagtigypap-
?.ee-vyg,

^^^ ^^ ^^ Loodkleurig.

Dit Zee - Gewas komt , in de Middelland-

fche Zee , gemeenlyk van eene Vygagtigö

ftalte voor , volgens de aanmerking en be^

fcliryving van Marsicli; en daar van

heeft het, by Trionfetti, den naam

bekomen van Knobbelige Alcyonie van I m-

PERATUs, dat de gedaante heeft van een

Vyg. Wy geeven 'er , derhalve, ook den

naam van Zee-Fyg aan; fchoon het fomtyds

Kwabbig voorkomt als de Long, en daarom,

by R o K D E L E T ï u s , den naam van Zee-^

Long^ of van de tweede Soort van Zee-Long,

voert. Baühinus hadt hetzelve, onderde

Planten , voorgelteld by den naam van Knok*'.

Idïge Alcyonie.

Men vindtze , volgens den Graaf, in ge-

daaii«5»

(lo.) Akyoniam olïovatum pulpofiim livens t» ^"j^^* ^^f*,

XII* A^cyoniam tuberofum. BAUH» Htst. UU {). 817, Tul-

sno marinus aiter. R A } Angh 3 1* Ficus. M A R s» Mar. S7.

T* i6« f* 79» Alcyonium Pulmonls iuftar lobatum» Ell.
CoralL 84, T» ï7 , 15. Alcyonium Ficus. PALL. ^pifh,,

^09, Zee - Vyg» L-j^t der PUntd, bladz» 444»
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daante en grootte van de gemelde Vriigt, VL
aan de Klippen gehecht , zonder Wortel. Zy HP^f^
heeft de Kleur van Tabak, inwendig watHooFD-*
donkerer 3 en de zelfllandigheid kon hy niet stuk.

beter dan by die van drooge Galnooten ver-^^^-^^y^^

gelyken. Door een Mikroskoop vertoonde

zig de uitwendige Oppervlakte vol Poren of

kleine Gaatjes , en het binnenite als uit Hol-

letjes of Celletjes beflaande, gelyk in een

Honigraat. 5, De Vyg heeft haar hovende

5, gedeelte een weinig plat, met een Gat in

55 't midden , even als in zekere Sponfen ^

,9 het welk , naar alle waarfchynlykheid , een

„ beurtlingfe inkrimping en verwyding (Syjiok

,5 et biajlok) moet veroirzaak^n 5 als zy uit

5, de Zee komen ; gelyk men dit in de kleine

3, Gaatjes der Sponfen , wanneer dezelven

^, met Water gevuld zyn , waarneemt. Zy

^, komen voor , op de plaatfen waar men Ko-

3, J-aal vifcht , aan de Kust van Barbarie."

De Heer Ellis leidt de reden der benaa-

Hilnge van Zee-Vyg, welke dit Schepzel on»

der de Eogelfche Visfchers heeft , niet van de

Gcftake , maar van de langwerpige geele

Beekjes af, naar het Zaad der Vygen gelyken-

de , waar mede men de zelfllandigheid deezer

Zee Gewas feti , aan de Engelfche Kusten,

opgevuld vindt. Zulks komt ook beter met

Éyne Afbeelding overeen , naar welke die van

den Heer Boddaêrt, volgens eene verfche



4ï4 BbscmryvJng V A n

'VI. Zee - Vyg by den Heer Juliaans gète-

LXXIII ^^^^ ''*
* > ^^ volmaakt gelykt

,

dat men zig

Hoofd Verwon 'eren moet. El lis zegt dat dit vöörc-

STUK» bren^^zel der Zee donker Olyfkleurig is 3 vari

^ffe-^y^* eene Vleezige zelfftandigheid, welke ^ als het

geopcnJ wórdt, een zjer onaangenaame Reuk

uitgeeft^ Dan vondt hy , door het Mikros-

koop , hoe de^ielve beltond uit een menigte

van geelagtige Zakjee , die van het midden

zig naar den Omtrek uitftrekten , hebbende in

de Oppervlakte aan 't End een Sterretje met

zes S^raalen , naar een Polypus gelykendei

Door 't midden van deeze Zakjes liep een

Buisje, Zy waren geelagiig en vol van een

iielder Lymerig Vogc, By een naauwkeurig

onderzoek vondt hy m dit Buisje verfcheiie

regelmaatige Lighaarapjes , als Schulpjes^ op

elkander geflapeld ; zonder te weeten of de-*

zelven het Voedzel waren dan de Eijerea

van het Dier,

De Heer P all as getuigt , deeze Zee-^

Vyg nooit gezien te hebben: Linn^/elS
wyst het zelfde met een Kruisje aan. Ik heb

In Liqueur een Zee Gewas , ten minlte een

Voörtbrengzel der Zee , het welke öaauwlyks

iets andere fchynt te kunnen zyn. Dit komt

Van onze Kusten o

(I) Ai.

f* zie PU XT. lïg. 3, in het Aanhangfel behooicnde tm

ée i^>Ji der PUntdi^sni





Plaat cxxxrv.





Lat cxxxiv.
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(li) Alcyonle, die Lilagtig is^ van vsekrley VI,

gedaante. l^^};l
HOOFD-

De Heer Doktor Ba ster 3 van de AIcyorSTUK.

Jiiën fpreekende , geeft 'er drie op, die zyn xi*

Èd. zegt altemaal als Lil in 't aanraaken teceiauZT^

zyn , en te behooren tot eene zelfde Soort /"*.?* ,.

öffchoon fommigen efien , anderen getakt zyn , Aicyonic»

en in gedaante zeer verfchillende* Hier uitQj^fiV,

zou men de reden der Kenmerken kunnen op- -^s* «

maakeü, indien deeze drie opregte Alcyoniën

waren, en van eene zelfde gefteldheid. Zyne
Derde , ondertusfchen , welke de eerfle is van

de drie , fchynt een Plantgewas, tot de Fi&-

tus of Zee - Ruy behoorende , te zyn. Dezelve

maakt een Blad uit , van agt of negen Voeten

lang , en ongevaar een half Voet breed, het

welke een Steel met Worteltjes heeft ^ en

fomtyds by Bosfen , fomtyds enkeld groeit ^

volgens de Waarneemingen van den Heer
Reaümur. Zyne Vierde Alcyonie, die de

Zee - Long genoemd wordt , is waarfchynlyk

de naaftvoorgaande Soort. De Vyfde door

zyn Ed. de zagte Alcyonie genaamd, komt
alleen mee deeze Soort overeen. Dezelve

, ... vondt

(11) Atcpnium^ potymorphum gelatinofuni» Fam^ Sue:,

aizzB, Alcyoniura rsmofmn molle* E L, L« Corall. 87«. T, 32»

Cd. B a S t e R. Nat^ Uitfpann* I. D, T* i, f; 3. S E B* Ka&*

UI» T. 99. f» 4» Fucus gelatinofus. Hu ds. AngU 47 !• N»
ai. Pal 1.. Zoöph* üo?» Ly$t &er Flantd^ biadz. 4S8,

I. vmu xvn. Stuk*
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Vï- vondt hy met veele kleine Polypen bezec, en

g^^^^^:^ vertoont in Afbeelding, hoe de inwendige

Hoofd-
*
zelfftandigheid uit verfcheide kleine onregel-

STUK. maatige Celletjes beftaan , even als dit ook
liiagtige, ju ^Q voorgaande Soort of Zee - Vyg , door

M A R s I G L I , is waargenomen»

De Heer E llis verzekert , dat de Engel-

fehe Visfchers dit Zee- Gewas Pyp-Wier of

Fodding - Wier noemen. Hy zelf geeft hec

den naam van Sea ragged Staff ^ en merkt

aan , dat men hetzelve aan de nieefte Lig-

haamen in de Zee, op de Kust van Kent, en

inzonderheid by 't Eiland Sheppey , vindt

kleeven ; zo dat het een plaag is voor dö

Visfchers, wier Netten 'er, even als in ftaan-

de Wateren door de Flap, dikwils van ver-

flopt worden , \ welke hun in "'t visfchén

zeer belemmert. Overdwars doorgefneeden

vondt zyn Ed. het vol kleine onregelmaatige

Vlakjes, die echter , volgens de Afbeelding,

merkelyk van de Celletjes , zo even gemeld

,

fchynen te verfchillen^ Deeze Lilagtige zelf-

Handigheid werdt door hem voor het Eijer-

nest of Schot van menigvuldige Soorten varx

Sehulpvisfchen gehoudenv

Zyne Alcyonie is in lang zo Takkig niety

als die van den Heer Ba ster, en ongelyk

minder dan dat gedroogde Exemplaar , by

Seba, hier aangehaald, met Zee-Pokjes op

de Enden der Takken. Hy vertoont het ook

geenszins in Bkderige Stammen groeijendey

geo
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|èlyk men Pallas begreepeii heefc (*) , 1/1..

maar met Gehakkelde Stammen , die of enkeld LXXm

'

zyn, of Heesteragtig getakt, gdyk dat Exem- fioofd-*

plaar , in Fig. i , op onze Plaat CXXXIV. stuk.

afgebeeld 5 't welk ik in Liqueiir heb, waar ^'^''^^'^**

van alleen maar een gedeelte van den Stam , eil

van de Takken , in Afbeelding gebragt is, om
de Natuurlyke grootte te behouden. De Stam

van 't zelve is byna êen half Duim dik , en

geeft Knobbelige Takken uit , dié in kleiner

Takjes verdeeld zyn , welke (lomp en Knob-

belig eindigen. De Oppervlakte vertoont zig

als bezet mee een menigte van Schubbetjes ^

Tepeltjes en Gaatjes, die ongemeen fyn zyn,

en met het bloote Oog naauwlyks te onder-

ïeheidene

(ld) Alcyonie , ydh veeterley gedaante , met xir.
,

Jtompe uitpuilingen , die doorboord zyn, MaZT"^
Diabcli*

Getépéidè'

Een dergelyke was aan de Kust van Ysland Aicyome,

gevonden 3 die de zelfftandigheid zagt hadt,

als

(*) Lyn dsr PUntdieren^ blacïz» 439» De Heer P A iLAs
zegt. Aut Trunc$s lacimofosfimfljces effingit , qualem delir.egivit

È L L 1 s I u 3. Niet alleen uit de Afbeelding van E L 1. 1 s $

jinaar ookiiithet wooid lacini^/us blykt,dat het Geèakkel^ii moet

zyn ^ niet Bladerig* Laciniofa Foliai, hy voorbeeld, ayu, ab
ieder bekend is , Gehakkelde Bladen,

(iz) ^Icyonium polymorphum, protaberantiis obtufis pcïa

fóratis» Syst^ Nat, XIU Sejj, Kab^ UU T» 97» f» S f ^

Bé
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VI. als het Merg van gedroogde Bovist, zynde

LXXIII ^^^ buiten effen, van boven als mee Vingers

Hoofd- 'uitpuilende 5 die kort, Itomp waren, en aan
STUK,

't End , als een Penne Schaft, doorboord,
Getepelde tot in het midden van den Tak. Lïnn^us

zegt 5 dat zy de helft kleiner zyn dan in 't

Exemplaar van Se ba, en ik begryp niet, om
wat reden zyn Ed. hier niet dat Zee-dewas te

pas brengt , 'c welk M a r s i g l i onder den

naam van Champignon de Mer befchryft, waar

van de Heer Pa r, las zyne Getepelde Alcyo-

nie (*) gemaakt heeft, als overtreffende alle

anderen in grootte van Tepeltjes. hier hadt

zyn Ed. maar één Exemplaar , en wel in 'C

Kabinet van zyne Doorlugtigfte Hoogheid,

onzen Erf(tadhouder , van gezien.

De Graaf hadt nooit een Zee -Gewas ge-

vonden , 't welk meer naar een Champignon

of Kampernoelje geleek, dan dit. Het werdc

op negentig Vademen Waters omftreeks de

Casjidagne , het welk een Klip is ann de Kusü

van Provence, tusfchcn Marfeille en Toulon,

'*l'Ahyme daar de Afgrond * in de Middellandfche Zee,

vo)r die Plaatfen, zynen aanvang neemt, op-

gehaald. De Geftalte kwam met die van eea

Citroen taamelyk overeen , zynde overal hob-

belig en met Tepelagtige uitpuilingen . aan 't

end ingedrukt. Men bevondt het maar etn

Le-

(*) Alcyonium papillofiim. Zo'óph, p. sSo. Mars. Mar*

p, 86. Tal). 15» f. 76, 77, 7g« L-jst itr Plantin bladz* 434*
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Ledefagtige Huid te 2:^0 ^ geelagtig bruin vaö VI*

Kleur, van binnen ledige en inet een Lymag- LX5cm*
tig Vogt bekleedi Het bevatte in de hollig- Hoofd**

heid geen Water , verfchillende daar in van s"^"^*

andere Alcyoniën , en in 't byzonder van de

Zee - Ballen , voorgemeld (*),

LXXI V. H O O F D S T ü IC*

Sefchryving mn H Geflagt der Si>onsen, of

Sponsgewasfen , waar van fommigen Kloou

vond ^ anderen Waaijeragtig plat^ Bidsagtig

hol 5 Gevingerd of in veele dunne Takjes ver-

deeld zyn^ enZé

1^^ een algemeener bekende naam , dan dld Naam*

^^ van Spongia ^ buiten twyfel afkom ftig

van *t Griekfche woord ^vóy^e? ^ dat men
5po72goy uitfpreekt , en welke van het aantrek»

ken of indrinken der Vogtigheden afgeleid

wordt. Ook is deeze benaaming in de voor-

naamfte hedendaagfche Taaien van Europa

overgenomen* De Italiaanen zeggen Spongia,

deSpaanfchen Esponja^ deFranfchen Eponge^

de

(*) De Heet fi A s T È R merkt aan , dat het Zoute Wa-

ter, in de holligheden of Celletjes der Alcyoniën vervat, op

een Glazen Plaatje droogende, geen Kryftallen fchiet, maap

ongemeen aattige Configurati^n uitlevert , naar Boompjes eu

Gewasfen gclykende. Zie Tiatuurk, Uk/pann^ I, D* blada*

l^ DEM.. XVIL STUSé



4^0 BiDSCHRYVINO VAM

VI. de Engelfchen Spimge. De Düitfchers, alleen ^

fXXIV ^'^^^^^^ ^^^ dubbelzinnige woord Schwamm ,

Hooï-D-* dac ook een Paddeftoel of Kampernoelje bece-

ÊTUK* kent 5 in gebruik. Wy zeggen 5po7?gf5 volgens

den ouden 5 5'/?073x volgens den hedendaagfchen

trant 5 en noemen dus alle die Zee-Gewasfen,

welke van een Spongieus geweefzel zyn 3 in *c

algemeen ^ Sponsen.
Eigen- Wy hebben gezien , hoe de Sponfen vaij
chappen.

f^j^^^jggf^ onder de Planten, van anderen on-

der de Plantdieren geteld werden , en hoe A i>

DKOVANDUS dezclven hieldt voor onvol-

s^jji. 2x3^ maakte Planten "^^ Aristotel es, en de

genen dia hem gevolgd zyn ^ hebben aange-^

merkt , dat zy in de Zee als wyken voor de

Hand , die ze aanraaken wil , en zig tegen

het afrukken van de plaatfen , waar zy vast

zitten , fchynen aan te kanten. Pliniu^
fchryfc 'er niet alleen Gevoel aan toe (*) ,

maar zegt zelfs dat het Dieren zyn , die Bloed

in zig hebben (f). 5, Sommige willen , zegt

3, hy^ dat zy ook door Gehoor befluurd wor-

„ den en zig famentrekken op 't Geluid , druk-

5, kende dan veel Vogts uit , en niet van de

5, Klippen afgerukt kunnende worden^ zo dat

35 menze affnyden moet , als wanneer zy een

5, Blae-

(*) Ncc Spongiis— qui&us foïus ejf Senfibas taStasé

gst. Hist. Nat» Libr. XT, Cap. 37»

ft) Ahimal esfe docuimfüs , etiam Cruore inherente, Libs*

XXIt Gap. 11, De Spongiarum nafur^t
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§9 Bloedig Vogtuitgeeven". R oND ELETiuSj VL

daarentegen , hadt haar zelfs alle Gevoelig- lkKiv'
heid geweigerd i maar Marsigli nam met hoofd-'

eigen Oogen 5 in de Sponfen , een meer dan stuk,

Plantaartige beweeging waar» Hy hadt eea

Samentrekking en Verwyding gezien in zekere

kleine ronde Gaatjes van deeze Gewasfen 9

wanneer zy uit de Zee kwamen ^ duurend e zo

lang als 'er zig Water in bevondt. Iets der-

gelykg heeft de Heer Ellis, met Doktor

Solander 3 in 't jaar 1762, aan de Kust

van Susfex , in een Sponsgewas , dat naa?

Kruim van Brood gelykt, waargenomen.

Volgens de fchynbaare overeenkomst van wormen

Ceweefzel, Geftalte en woonplaats, zou men 5"
^^^^^

onvoorziens befluiten , dat 'er in de Poren of

kleine Gaaijes, v/elken de Oppervlakte der

Sponfen zo menigvuldig heeft , Polypen of

dergelyke Diertjes waren. De naauwkeurigfte

Waarneemqrs ^ echter , hebben tot nog toe

niets dergelyks daar in kunnen vinden. De
Heer Peyssonel heeft , v/el is waar , breed-

voerig gefchreeven over zekere Wormen, die

in eenige Soorten van Sponfen niet alleen

huisveflen 3 maar dezelven fabriceeren zou-

den (*3 ; doch behalve dat hy geen bewys

van dit laatlte bybrengt, is het uit derzelver

G^italte t^n hoogfte blykbaar 3 dat zy nier

ei-

(*j Zie Vkgezogte ^eTharJdlngmlY, DlEJLj hhdtz^éz-j ^

enz.

J. DECL. Xni. STU5. .
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VI. eigener aan de Sponfen zyn , dan de Zee-

fxxi^*
Duizendbeenen 5 welken Donati waargeno*

Hoofd-' men heefc, aan de Alcyoniën, De Heer Ei,-

lïWK. LIS heeft ook daar omtrent nader onderzoek

gedaan , op het gedagte Sponsgewas, aan de

Kust van Engeland voorkomende , en fpreekc

'er dus van (y\
55 Wy waren verwonderd , een groot getal

5, van Wormpjes daar in te vinden , inzonder-

3, heid een zeer kleine Soort van Nerè'is of

„ Zee - Duizendbeen : maar deeze Wormpjes

3, ontdekten wy baarblykclyk , in plaats van

3, 'er de Fabrikeurs van te zyn , zig eenen

p weg, door de zagte zelfftandigheid heen^

5,
gebaand , en die alleenlyk tot een veilige

3, wyk en verblyfplaats uitgekoozen te heb-

3, ben. Vervolgens gingen wy , langs de Ze§-

5, Kust van Susfes , tot aan Little Hampton

,

„ by Arundel , voort ; waar wy uit de Zee

,j verfcheide frisfche Sponsgewasfen haalden

,, van dien aart , vol van eene Oranjekleurige

3, Lymige Stoife. Deeze onderzogten wy , na

„ dat zy eenigen tyd ilil gelegen hadden , in

3, Glazen met Zee - Water , en , tot onze

3,
groote verbaasdheid , in plaats van eenige

3, van de Polypus-agtige Zuigers, of eeniger^

j5 ley klein Dierlyk Schepzeltje , te zien ko-

„ men uit de Tepeltjes of kleine Holligheden

,

^^^, waar mede deeze Sponfen omringd zyn ; na^

« mm
(*j fi;/. TranfaB, VOL» LV. pag. 28|V
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j^ men wy alleenlyk eene Samentrekking en VL
, Verwyding in deeze Openingen waar. rocj^^^Jj.^

„ verder bevestiging van deeze beweeging, koofd-*

55 vergaderden wy , in Augustus des jaarsSTus.

5, 1764 5 in gezel fchap mee Dr. Go win
„ K N I G H T , Lid van de Koninglyke Socie -

,, teit, te Hastings in Susfex zynde, van de

5, Klippen ten tyde der Ebbe , effen onder

55 Water , eene verfcheidenheid van 't zelfde

5, flag van Sponfen, maar die van eene bleek

„ geele Kleur en als verfcheide Haanekammen

„ famengevoegd waren, zynde derzelver Top-

5, pen vol van Buisagtige hoUigheden of Te-

5j pels. Warneer wy deeze in Glazen met

,^ Zeewater onderzogten , zo konden wy dui-

55 delyk befpeuren , dat deeze kleine Buisjes

„ het Water innamen , en heen en weder lie-

,j ten pasfeeren : zo dat de Spons een Animai

ii fui generis-^is y welks Monden zo veele Hol-

5, ligheden of Eaden zyn van getakte Buizen

,

5, in deszelfs Oppervlakte gaapende , door

„ welken het zyn Voedzel ontvangt, en door

,, welken het , even als de Polypen, zynea

5, Afgang loost.".

Om dan te toonen, hoe naby de Sponfen, Haare

in haar inwendige gedaante en manier van ^^^^j"^^"]^^^

Groeijing , met de Alcyoniën overeenkomen , de Aicyo-

üelt zyn Ed. de horizontaale en loodregce
"^^"*

Segmenten voor, van de gewoone Winkel-

Spons , en vergelykt dezelven met die van de

Kwabbige Alcyonie , door hem Zee .- Hand

D d 4 ie'^

L Deei., XVII. Stvk,
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,

"^ï' genaamd *. lo beiden neemt hy waai?, da|

txxiy ^^ famen verbonden Buizen van het gedeelte

:fïpoFD- opftygen , waar mede zy aan de Klippen zit-

sTuic^ ten, en dat zy vaq den Wortel Kwabbig uit-

hMz'' 2
^^^^'^^^" ^ '> ^^^ ^^^ verfchil alleen ^

dat d^
"^

'?> Oppervlakte der Spons bedekt is met Ope-

^^ ningen, die door kleine Doornagtige Puntje^

,, befchut zyn : de Oppervlakte der Alcyonie

j, met geilernde Openingen van agt Straalen

,

,5 waar uit de Polypus - agtige Zuigers vqort-

,, geftoocen worden , om haar bekwaam Voed-

5, zei te zoeken. Deeze Gelternde Openingen^

5j nu, in de eene, en de Holletjes in de an-

5j dere , komen in zo verre overeen , dat

s, men ze in verfcbeide Soorten van ver-

3, fchillende grootte vindt: doch naaj: evenre-

l,
digheid van den Ouderdom der getakte

5j Buizen of Pypjea, die aan de Oppervlakte

p Icomen."

5, In de Segmenten van het Alcyoniun^

5, ki|nt gy duidclyk de Netswys' gewevene

5, Veerkragtige Vezelen onderfcheiden , welke

5j het doorfchynende ftyve Lilagtige gedeelte

s, inüuiten , even als in de Sponfen ; maar 3,

,^ alzo deeze Lymerig© zelfilandigheid van een

,, vaster geweefzel is , dan die men in de

,^ Sponfeq vindt
s>

vereifcht dezelve meer

^, moeite omi afgefcheiden te worden yan de

5, Veerkragtige Vezelen, Men kan dit, nog?

3^ thans , met weinig arbeids genoegzaam

l^ dp.pn 3 9^11^ a^n ^e ^opnen het gene ik ge^

« trag?
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^, tragt heb te bewyzen ; de groote verwane- VI»

sy fchap , naamelyk 3 die 'er is tusfchen het
l^x^iv^

^, Dierlyk Leven der Sponfea en Alcyoniën 3 iIoofd-
"

5, en dat zy , bygevolg , beiden Dieren zyn".8Tus»

Ten befluite fpreekt de Heer El lis van

die aanmerkelyk groote Openingen , welker;

^er uitwendig in de Sponfen zyn, en hoeda-

, nigen ook inwendig gevonden worden in fom-

mige Alcyoniën, dienende in beiden tot huis-

vesting van zekere Wormen of Zee-Dui-

zendbeenen. Ten anderen geeft hy acht op

het influiten van vreemde Lighaamen, gelyk

Wormbuisjes , Schulpen , Steenen en Steelen

van Zee - Planten of Zee - Gewasfen ^ doch

pierkc aan, dat die eigenfchap gemeen is aan

alle Dierplanten (Zo'óphyta). 3, Om zulks te

„ bewyzen , ("zege zyn EdJ heb ik verfchei-

9, de Exemplaaren , zo wel van Koraalen al$.

3, van Zee - Heefters en Sponfen , die ver-

5, fcheide Lighaamen in zig befluiten , zo uic

j, het Ryk der Dieren als uit dat der Plan»

5, ten*l

De Sponfen worden , door *t uiterlyk aan- i)eK@!i.

zien, byna van iedereen gekend. De Haair-^^^''^^"""

agtige Vlokkigheid van het Gewas, eri inzon-

derheid de ylheld van het Geweefzel, bene-

vens de zagtheid en Veerende indrukbaarheid,

maaken 'er de Kenmerken van uit. Zy dry-

ven niet, dan by toeval, los in Zee, zynde

9sn 't een of andere Lighaam vastgehecht 5

doch niet akoqs geworteld. Ik heb Spons-

Dd 5 ge-
L Deel. xvii. stuk.
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VI. gewasfen van Ceylon , die als Tufiteen om

LXXI^V '^^^J^^ ^^^ ^^" hoogroode Schors gegroeid

Hoofd
* zyn , en op zig zelf Ballen maaken. Men

STUK. vin^iC ze , onderDusfchen van oneindig ver-

fchillende gedaante : fommigen zyn Waaijer-

agtig plat; anderen Boomagcig getakt of ge-

vingerd ; anderen Buisagtig als Kokers, Trech-

ters en Trompetten ,
gefabriceerd. De Klear

is wit, rood , geel, groen. Purper of Olyf-

kleurig, doch dikwils biuinagrig. De Win-

kelfpons alleen , zie, welke verfcheidenheden

van figuur en Kleur die uitlcvere Ik heb

'er eene, die de grootte en geftalte heefc

van een Handfchoen.

ondeï- De aart van haare zelfftandigheid maakte,
^helding, by (Je Ouden, welde grootfte onderfchdding

uit. Dus ftelt Plinhjs drie Geflagten van

Sponfen. i. Die ruuw en hard zyn, grof van

Geweefzel , Tragos of Hircina , dat is Bolc*

ken -Spons ,
genaamd; 2. De minder grove,

zagt van:zelfflandigheid Manon : 3. De fynfte

en Haairagtigfte , waar van men Penfeelen

tnaakte , Achilleum getyteld. Anderen, zegt

hy , onderfcheidenze in IViannetjes en Wyf.
jes, waar van de eerften zeer digt van Ge-

weefzel zyn, met f>ne en naauwlyks zigtbaa-

re Gaatjes ; de Wyfjes hebben groote Ope«»

ningen, doch die haar byblyven, niet verdwy-

nende , gelyk de kleine Gaatjes in de Man*
netjes. De harde en ruuwe groeiden in de

Hellefpont, daar de Dardanellen zyn.

Lik*
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LïNNiEüs geefc zestien Soorten van Spon- VI.

fen op, onder welken twee in de Rivieren, lxxiv*
Meiren of llaande Wateren voorkomen ; de Hoofd-*

overigen vallen in Zee of aan de Stranden. ^^"J^*

De Heer Pallas befchryfc agt- en -twintig ^o^^rten.

Soorten , waar van 'er twaalf door onzen

Ridder aangehaald zyn.

(^i) Spons , die Waaijeragtig is en van be^ j^

paalde fimur^ FJokkig met Houtige J^e^ JpongU

zelen doorvlogten , gedekt met Imhgheden Palet-

als van een Hmigraat. ^^'^"'*

Deeze Eerfle Soort heeft Lïnna^us afge-

leid van een aanmerkelyk Zee - Gewas , 'c

welk door den Heer Gunnerüs^ Bisfchop

van Drontheim in Noorwegen, is afgebeeld

en befchreeven. Het maakte byna anderhalve

Span in hoogte uit. Ten aanzien van zyne

geftalte was het dun en vlak, gelykende der-

halve dikwils naar een uitgebreiden Waaijer,

doch de kanten hadt het niet altoos rond 3

maar dikwils met Lappen en als uitgefcheurd

,

meest

(1) Spongia Flabelliformis conformis Stupofa, Venis Ligno-

fis reiiculatis, obtediis Poris faviginels. S-jst» Nat, XII, Gen^

345» Spongia Ventilabmm» G u N n. A£i* Wdros^ VoL. IV«

Tab 3» fig. I , z* An Basta marina» Rumph* Heré^

^nzb. VL p, 253» T. 89. SEB, Kab, III. T. 95. i\ 8^?

Spongia ftrigofa. FALL« Zoo^h^ 247, Lj^st dsr Plantd*

i>]adz, 500.

L DEEï.. XVIIf SfüK*



4'^^i Bescïiryving vaw

VL meest ,by den Voet , ^hoewel ook fomtyds
Apdeel.

TUK,

Palet

Spons,

fXXIV ^-^^PP^^ ^^^ ^^ Oppervlakte uitk-vamen , even

ÈooTD-^^s in de Indifclie Zee- Waaijers. Het be-

flondt van binnen uit een dergelyk Heefter-

agtig Geraamte , als die ; niet Houtig of

lioornagtig, echter, maar wit en Spongieus,

zo dat men de zelfHandigheid gemakkelyk toe

Poeijer kon wryven. Dit Geraamte was be-

kleed met een Geweefzel van eeue Vezelagtige

3tofïe, naar Werk gelykende, welke, als men
het frisfche Gewas in 't Water lei^ , diepe

Holletjes maakte ^ byna gelyk 'er in de Honig-

raaten 7.yn. Gedroogd zynde , is deeze zelf-

flandigheid hapd en ruuw , doch in 'e Water

zagt. In de gemelde Holletjes nam de Bis-

fchop roode Wormpjes waar. De Oppervlak-

te was begroeid met Koraalmosfen , Korallyr

nen en Milleporen.

Dit Gewas fchynt op een Steen gezeten te

hebben. De Heer Günnerus nam 'er cene

verfcheiden held van waar, welke als uit twee

Waaijers, aan elkander gevoegd, fcheen te be-

ftaai^, die vry v/el de geftalte van een Schil-

ders i'alet uitdrukten» Ik noem derhalve dee-

ze Soort Palet - Spons, Zyn Ed. ftelt het een

zelfde Uew-a^-te zyn , als *t gene door den

Heer Poktopfidans, Bisfchop van Ber-

gen, in zyne Natuurlyke Historie van Noor*

wegen is afgebeeld , frifch zynde groen van

Kleur, en uit dunne Lappen bellaande als een

Hondsv
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Ëönds - Oor , zo dezelve zegt (*). Dan V^*
.

fchynt het ook zeer naby te komen aan ^Q i^xxiV^
Afbeelding, welke door den Heer PallasHoofü-
uic S EBA aangehaald is op z-yne Spongia Jirigo-

^'^^^'

fa of Rimpelige Spons '^ zynde een Biauerig
^pfnlT'^

Spongieus Zee - Gewas , door zyne zonderlinge

Takmaakingen naar een verdord Blad gely-

kende 5 welke onze Ridder ook twyfelagtig

als hier mede overeenkom ftig ftelc-, zo v/el als

de Basta marina van RümphiüSj daar ech-

ter de Heer P all as een byzondere Soort

van maakt* Zie hier, wac Rümphiüs van

dezelve zegt.

5, Men noemt het dus, om dat het van Ge- spongta

5j weefzel is als zeker foort van grof Linnen ,
^'^^o'Jl^

^i *t welk men blaaiiw geverfd in fndie ge- spons*

j, bruikt j aldaar Basta genaamd ; doch het

5, gelykt niet dan naar het allergroffte Doek.

^, Dit Zee - Gewas ftaat uitgebreid als een

5, Waaijer, in het Water, zynde flap, uitge-

^5 nomen in het midden ; zo dat men , als heü

j, daar uit gehaald is, hetzelve op een Plank

5, moet uitbreiden en dus laaten droogen , om
^5 'er een goede geflalte aan te geeven. Ook

,5 is het alsdan donker rood , maar bellerft

35 boven Water aanltonds zwart. Men kan.^

3^ echter a de roode Kleur alsdan nog eeniger-

f«) Bladz. 276. Plaat N* 13* fig- 8. Zie ook de Afbeeld

fllng van een dergelyk Sponsgewas. FèiU TrmJaU, Vöfc»

LV. for 1765. p* 288 Tab, XL (, H,

L DEEL. XVli. 5TUi^*
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VL 5, maate bekennen in de Ruitjes , wanneer bet

LXXIV. w ^^^^^ ^®" ^^^ gehouden wordt. Aan de

Hoofd- „ kanten is het Bladeragtig , in veele Lappen
STUK.

^^ gefneeden , hebbende een kort Stammetje,
Pakt. Jat niet een voozen Wortel vast zit aan

5, gruis van öteenen ; des het gemakkelyk

5, wordt opgehaald* Het groeit in Zee , op

„ agt en tien Vademen Waters, vallende het

55 beste en grootfte in een Inham aan de Noord-

,5 kust van Ceram , een der Oostindifche Ei-

,5 landen : maar de groote Waaijers van dee*

,5 zen aart, die anderhalf Voet hoog en breed

„ zyn, komen zelden voor".

De Heer L i N n^ u s merkt ten opzigt van

deeze Soort aan, dat zy de figuur en Takmaa-

king van de Zee-Heefters heeft, doch dat de

Schors tot de Sponfen bekoort* Men zou dan

mogen denken, dat zyn Ed. dit Zee -Gewas

hield voor een Zee-Heeffcer met de Schors

van Spons : doch de broofche zelfflandigheid

llrydt daar tegen. Ik heb eigentlyke Zee-

Waaijers , die ten halve of gedeeltelyk met

den gewoonen geelen Bast, inwendig paarfch

;

en voor 't overige bekleed zyn met een Schors

van Sponsagtig GeweefzeL

II* (a) Spons , die Waaijeragtig is en van he-

mts»

Waaijer-
^2) Spongla Fhbelllformis conformis orbiculata, FibrisCnr-

^ * tilagineis deufe lUticulatis. SiysU Nat, XII* Spongia Flabelli*

fei-
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paalde figuur , rond van Omtrek , met VL
Kraakbeen ge Fezeleny die digt Nëtswyz§ ^^^^^
gevlogten zyn. hoofd-

*

STUK,

De eigendyke Waaijer - Spons verfchilt in
J^,^^f^'^'''

veele opzigten van de voorgaande. Zy is

niet met Lappen ingefneeden , maar byna rond

van Omtrek en heeft geen uitpuilende Rib-

ben ; bellaande geheel en al uit een Spongieus

Geweefzel , dat zig van een dergelyk Stam-

metje Waaijeragtig uitbreidt. Dit Stammetje

heeft niettemin een Houtagtigen Wortel, en

de lievigheid van het geheele Zee • Gewas
fchynt eenige vastere zelfftandigheid , dan die

van Spons, daar onder gemengd, aan te dui*

den. Ceeze ftyfheid is ook in de aangehaalde

Afbeeldingen van Seba opgemerkt (*J;doch
de

formis , Caule teretiusculo , Disco compresfo - plano vix

ilivifb. Hort.Clif^^So. Flabellum marinum Amenfe. RomPH.
Herh* Amb, VU T. 80» f, i. Keratophyton majas nigrum,

fibris tenuioribus dcnfisflme i-eticulatum. IJ o er h. Lugd»

Bat^ I. p. 6. Rete Philippenfe nigrum Telis quadrangulis*

Pet. Gaz* T. 32» f* r. Seb. Kab^ III. T. 93. f. 2,4^
Spongia Flabelliformis, F A L !.• Zgóph^ 226. L-jst der PUntd,

bladz» '^7{J

(») Men heeft die genoemd Z-joarte Zee 'Waaijer met

heele fyne fcherpe Vezels, In 't Latyn fiaat Spongia PlabelU'

formis nigray fibris Unuisfimis rigidis. Ik begryp iiiet, waac

fchirp van daan komt in deeze benaaming : te mmder , de«

wyl rigidus ftyf betekent. De Heer P all As heeft, dooE

een zonderlinge onnaauwkeurigheid , van zulk een Natuur*

kenner naauwlyks te verwagten ; de benaaming van de derde

! Dkel» XVIÏt STUK»
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Hoofd
STUK.

,

.
^^' de Zwarte Kleur s welke in die Zee-Gewas-

LXXIV. ^^°* ^^° ^y° Kabinet ^ plaats hadc , vind ik
*
niec in zodanig één , dat ik thans voor my heb

,

het welke geheel uit den geelen ros is , en dé

Oppervlakte b'e^et heeft met kleine witte Te-

peltjes, hoe digter naar den Wortel hoe me-

öigvuldiger en zigtbaarer. Hetzelve heeft de

hoogte en breedte van ongevaar vyf Duimen

,

en de dikte is als die van grof Laken of

Baay . R u m p h i u s geeft de hoogte van een

Span aan deeze Arueefche Zee- Waaijertjes,

welke zelfs in Oostindie zeld2taam zyn. Zy
vallen, zegt hy, ligt van Kleur, zwartagtig,

doch tegen den dag gehouden ros, en ftaaó

op een kort Spongieus Voetje , verdienende

eene plaats onder de rariteiten.

Spongia
jnfundibu»

Trechter-

(3) Spons, die Trechteragtig is, van huiters

als een Tol en buigzaam.

't Komt

;^iguur van S E B A , die een Alcyonïum of zyfte Spöngia Mem«

hranofa affclietst , hier te berde gebragt , en zulks h 'm de

Veriaaling van zyne Lyst det Plantdieren nagevolgd; zie

aldaar, bladz. 38O,

(3) Spongia Infundibuliformis turbinata flexilis, Syst, Nat^

til* Spongia ïnfundibulifohnis. Günn* ACi* Tiidros. V O L.

iv. Tab» 4. fig» ! Spongia elegans» Ctus, Exot» 125*

Spongia forma Infundibuli. BAUH» Fin, 359. J» Bauh.
ïlist^ lil, p, 802. RUMPH» AmhVI* p» 2S4. T. 90^ f. I.

WORM* Mus, 236* Richt» Mus^ s84» T. 14» f. i. Spon-

gia foiiascens« F A L L* Zgöpö* 24Ó, Lyst dtr Flanti, bladrV

499*
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*t Komt vreemd voor, dat hier de Gebla- VL

derde Spons van den Heer P all as t'huis
J^?^^^^^

gebragc worde ; doch die Heer onderrigt ons , Hoofd^

dac de Jonge Gewasfen een Trechteragtige ^^uic.

figuur hebben, welke aan de ééne zyde fplyt
J;^^*^^*'"^

en dan in een Bladerig Loof uitgebreid word:.

RüMPHiüs 5 evenwel, die verfcheidene van

deeze raare Sponfen , in Oostindie , gezien

heefc, fpreekt 'er zodanig van , als of zyop

vcrfchillende manier , nu eens als een gefloo»

ten, dan als een gefpleeten Trechter, en fom-

tyds ook met veele Lappen gevuld en een agter

over hangende Rand , als een Bloem, hebben-

de, voorkwamen. Aan den Rand, zegthy,

zyn ze ook fomtyds in Lappen verdeeld. Hy
befchryfc het Gewas , als de dikte hebbende

van half afgefleecen Laken , van buiten effen 5

aan de binnenzyde wat ruig, en met Gaatjes

doorfchynende , wanneer men ze tegen den dag

houdt, van Kleur vuil graauw of bleek. Men
vindt 'er ook, die van binnen effen, van bui-

ten ruuv/ en Stekelig zyn* Zy zitten met een

breeden Wortel vast , op gruis van Steenen,

onder Water ; zynde dan flap en flymerig,

doch krygen door 't droogen eenige ftevigheid,

hoewel zodanig niet , dat men ze gemakkelyk

»

zonder ze te fcheuren , kan behandelen. Zel-

den vallen zy meer dan een Span hoog.

De aangehaalde Afbeelding der fraaije Spom

van C L u s I ü s , welke men by D o i) o n te u s

,

op de laatite bladzyde , afgebeeld vindt ^ is

E e vol«
U Dïsi,. XVII» Stuk,
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VL volmaakt Trechteragtig , en heeft den Rand

LXXIV "^^^ ingefneeden. In die van Richter,
Hoofd-

' ook naar een Trechter gelykende , is de Rand
STUK. getand of gekarteld , doch niet in Lappen ver-

'Trechter' ^eeld C*)^ Volkomcn effen is de Rand in de
^""^^^

Trechter - Spons, welke de Heer G u n n e r u 8

van de Noorfche Kust kreeg , doch een wei-

nig naar binnen omgeboogen ,
gelyk van het

Exemplaar , dat aan C l u s i u s getoond werdt

,

^ wordt gemeldt. Hy befchryft dezelve dus*

5, De Kleur is donker bruin ^ de hoogte vier

3, Duimen ; de Opening aan den bovenden

„ Rand meer dan een Vinger in middellyn.

55 De Vezelen van dit Gewas zyn allen eener-

„ ley, en overal egaal fyn, zo dat het uit- en

5, inwendig van de zelfde gelleldheid is , waar

5, door het zig inzonderheid van het voorige,

55 [zynde onze Eerfte Soort , j onderfcheidt.

5, Bovendien zyn ook gemeenlyk de Gaatjes

„ fyner , dan in het uitwendig Spongieus be-

5, kleedzel van de voorige , 't welk het in-

5- wendige Gewas verborgen houdt. Gemeen»

55 lyk vak deeze Trechter - Spons ook groo-

„ ter".

De Heer Pallas heefc hier wederom zy-

ne naauwkeurigheid getoond , met de eene

Afbeelding van Rümphiüs in plaats van de

an-

(*) De aanhaaling van Pallas is hier zo wel fout als

die van L i n n /"eu s. Hy heeft -P;^« F. oiiae Ridder /'"%.

? , en het moet Flg^ I, zyn*
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andere aan te haaien. Fig. i , die geheel Pyp- VL

agtig is , betrekt zyn Ed. tot deeze, en
^^g^i^xxiV^

I , welke de Trechter - Spons wil zyn , tot Hoofd-

zyne Ruige Spons, by Rumphius Zee- ^^uk*

Handfchoen genaamd. Hierom is deeze laat- Jredter^

fte Af beelding , door den Heer Boddaert,
insgelyks opgegeven , als tot de Ruige Spons

,

die Pypagtig is , en onze Vyfde Soort uit-

maakt , behoorende (*). Zyn Fig* i , PL
13, wil eigentlyk de Trechter - Spons zyn,

naar welke het platte Stuk van Fig, 3. in *t

minfle niet gelykt. Deeze laatfte zou ook,

wel is waar, zyne Blad-Sponge betekenen,

doch die is de Bladerige Spons van P a l L a s ,

welke tot de Trechter- Sponfen behoort.

By den laatstgemelden , evenwel , vindt men H^kcr^

nog eene Trechter» Spons eneene Blad* Spons ,
^°^*^'

afzonderlyk , befchreeven. De eerstgemelde

Spongia Crateriformis (f) , dat eigentlyk Be^

ker - Spons is , genaamd , wordt van den Heer

BoDDAERT de Muts getyteld, en dezelve

gelykt inderdaad dikwils , zo de Heer P al-

ias aanmerkt, naar de Neptunus - Muts , on-

der de Madreporen bekend,* hoedanig een Sponi-

gewas de Heer W, van derMeulen bezit^

dat van eene regelmaatige gedaante is^ byna

eeö

f*) Lyst der Plantdieren* AanhangzeU

(I) Spongia Infandibuliformis , molliuscula ,-Membrafiacü«

Cellulofa , cxtus Villofa grosfior, Zoópb* 233.

Ee ^
'ie DEEL, XVIL STUK»
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VI. een Voet over 'c kruis en agt Duim hoog,

Lxxi^^Ook heefc de Hoog2;e]eerde Heer j, Bur-
HooFD- MANNUseene dergciyke , doch niec zo re-

8TUK. gelmaatig gefarzoeneerd. De zelfflandigheid

is een grof Geweefzel van Vezelen en Celag-

tige Vliezen 5 dat uit den graauwen ziet.

Bhd- Aan de Blad - Spons geeft gezegde Heer
^P°"^' den naam van Spongia Frondofa (*), befchry-

vende dezelve aidus. ^j Uit een kort rond-

5, agtig Stammetje , dat op een Keyfteen ge-

55 groeid is, komt een byna Netswys* Loof^

5, dat 3 verfcheidelyk verdraaid , allengs ver-

,, breed v^ordt , beftaande uit gehakkelde

„ Lappen, in eene ongelyke Vlakte verfpreid,

„ tot de hoogte van omtrent een half Voet

„ opgroeijende. Alle Bladen zyn aan de eene

5, 2yde effen , met Gaatjes of Netswyz.e ge»

„ vlogten : aan de andere zyde ruuw, door

„ platte Tepeltjes, Pypjes en kleine Blaadjes.

5, De zelfflandigheid is zeer taay , graauvy en

3, djgter dan in de Winkel -Spons, uit Bon-

5, deltjes , die zig vereenigen met hunne En-

„ den, Netswyze famengeweven: de afkomst

„ uit de Indifche Zee". Ik heb van dergely-

ke Bladfpons aanzienlyke Lappen , witagtig

graauw van Kleur.

C4) Spons

(*) Spongia Frondcfo-Iaceratenax, fubreticiilata , altero la-

tere laciniofa» Zo'éph^ 245«
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(4) Spons, die Pypagtig, enkeld ^hroofch is ^
^'"ï*

allengs verhreedende» hXXlV
Hoofd*

Deeze voert den regten naam van 5po«gfa stuk:^

fistidaris y dat is Pyp- Spons , afkomftig van ^v* '

den Heer P Ai, las, en door den Heer Bor>- Fistfiaris^

DAERT in Zee -Kroon veraDderd. S l o a n e ^^'^'^P^^^'*

befchr^yfi: ze te regt j als zynde een harde of

basterd - Spons 5,
met dikkere Vezelen ; doch

wit van Kleur (trookt nier met onze EKenplaa-

ren. De Heer Lïivn^üs geeft 'er (legts de

langte van een Voet aan , en zegt , dat zy van

buiten gedoomd is , doorvveven met graauwe

Hoornagtige Vezelen , die breeken , wanneer

men het Gewas hard famendrukt. De Heer

P ALL AS merlvc te regt aan, dat het Pypen

zyn dikwils van drie of vier Voeten lang, een

Arm dik en naar beneden allengs verdunnende.

Ik heb 'er één van meer dan drie Voeten lang,

aan 't onder -end, daar zy afgefneeden is, an-

derhalf Duim ; aan 't boven - end , of aan den

Mond, drie Duimen dik. De Pypagtige Ope-

ning is onder maar een half Duim en boven

wei derdhalf Duim wyd : zo dat de Wanden

't
bO"

(4) Spongia TiiHuIofa ümpUx fragilis fenfim ampliara»

Syst^ Nat» XIL Spongh tubalof^ fiinplex cavernofa» Hort^

'Cliff, 380. Spongia dun ïlve fpuria major a!ba fistulofa, Fi-

bris crasfioribas, S LOA.N» Jarn. ï. •p. 62. T. 24. f, J. Ssis.

Kah. UU T« 95* f* 1, 7«- ^ -fi" L i.» Zöè';»^, ^$%, &yst i(tr

Plantd, bladz. 485*

Ees
l, L>t.Ru xvïL Stuk./
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Afdeel,
LXXIV.
Hoofd-
stuk,

Pyp.
Spons,

Plaat

CXXXIV*

* 7Jê

boven niet meer dan half zo dik zyn , als be

.

neden. De zelfftandigheid is t'eenemaal voos

,

en vertoont zlg byna als de opgeblazen Vetrok

der Dieren , of als de vooze Lighaamen der

Mannelyke Roede. De Oppervlakte is ruuw
en als met Schubben gedekt , die in Tepel-

agtige Knobbeltjes uitpuilen. De geheele Pyp
heeft een kromme Geftalte, en gelykt byzon-

der naar de Bazuinen , die men oudtyds ge-

bruikte. Jk heb by den Heer Willem van
DER Meülen Sponsgewasfen van deezen

aart gezien , daar op een wonderlyke wyze
anderen , van die zelfde Soort , overdwars

aan gegroeid waren : zo dat het in Zee een

vreemde Vertooning maaken moet. Het vale

in Westindie.

Van dien zelfden aart is het Zee -Gewas-

je , op onze Plaat CXXXIV, in Fig. 2,

afgebeeld ; doch dit zal buiten twyfel jong

süyn , en is derhalve ook zagter op 't Gevoel»

Men ziet hier , hoe dat het allengs naar bene*

den verdunt , alwaar het gegroeid is op een

zelfde V/ortelftuk met een Soort van Zee-

Heefler , die naar het Kam -Koraal * gelykt

,

'door zyne Geftalte, maar een Schors heeft,

in Kalkagtigheid en Gaatjes overeenkomende

met die MiJlepore , welke men Water -Ko-

raal noemt of Suiker- Koraal f: zo dat hier

een aartige famengroeij ing plaats heeft in dit

ongeraeene Stuk, uit rnyne Verzameling, Op
veele plaatfen is de Schors van de Houtige

' zelf'
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zelfftandigheid afgegaan , die zig aldaar zwart- VI.

agtig en mee eenige Vliezige ruigte bekleed ^^^j^;
vertoont. Hoofd-'

STUK.

(5) Spons, die Pypagtig is, met Takken ^ v.

taay , vol Gaatjes en eenigermaate ge- acTiflta,

doornd. J^^^p^^*
Spons.

De aangehaalde benaamingen der Autheu-

ren en de opgegevene Kenmerken , toonen

aan , dat alhier een Sppnsgewas bedoeld wor«

de, dat uit wyde holle Buizen beftaat , die

eenigermaate Trompetagtig zyn: weshalve ik

het den naam van Trompet ^ Spons zal geeven.

R u M P H I u s , die het tot de Zee- Handfchoen

betrekt , tekent aan, dat het uit Bosfen be-

ftaat van Pyp-Sponfen, fommigen zo dik als

een Kinderen Arm, en dus mee een zeer wy- .

de Opening. Het groeit in Oostindie overal

aan de Klippen , en , terwyl het in Zee (laat

,

onthouden zig dikwils Vifcbjes, Garnaalen en

andere Diertjes 5 in de Buisagtige hollighedeno

De

Cs) Spongia Tubulofa Ramofi tenax , foraminulata fub-acu*

leata. Syst. Nat^ XII. Spongia Tubulofa cavernofa exrm

aculeata. RoYen» Lugd. Bat, 522. Spongia dura live fpurla

Apicibus acutis exftantibus, intus cavernola. Sloan. Jam^

ï. p. <>3. T. 23. f. 4. spongia marina fistulofa maxima

muricata. Pluk. Phytn T« ii2« f. 4. Chiiotheca marina*

R U M P H. Amb^ VI. p. £55. T, 90. f. 2» 5poiigia yiiloü»

P A LL. 2oöph^ 24a, Lyit der Plantd^ bladz, 495».

ï. Deel. XVII. Stuk.
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VI. De zelfftandigheid is zagt , als Wol en Spons

LX^Klv ^^^^^ malkander genlengd 5 van buiten met

Hoofd-
* liitfteekende Punten, die echter niec hard zyn

:

STUK. en van Kleur vaalgraauw , gelyk andere Spon»

Tl ompet" fen.
^ponu

^^ ij.^ Amerika, (zegt de Heer PallasJ
„ wordt het gemeenlyk aangebragt uit tv/ee

5, Kleppen beftaande , naar een Oelter, wier

„ Schulpen in *t Scharnier vast zyn, eeniger-

„ maate gelykende, en meestal door twee of

,5 meer famenloopende HoUigheden ais in vee^

,, Ie Zakken verdeeld. De Kleppen zyn plat-

3, agtig , van binnen bolrond , en fiaauw po-

„ reus ! van buiten met fyne Gaatjes doorboord

,> en befpreid met gefpitfte Dons - Punten ^

5, die als uit Straalswys' voortgetrokkene Ve-

5j zelen beftaan ; zynde de rand der Kleppen ^

^, die dun is ^ mee dergelyke Dons -Punten

.

^ „ getand, De zelfftandigheid is bleek graauw

„ en zeer taay, uit ongemeen fyne Vezeltjes

5, op eene ongeregelde manier zeer digt flimen-

5) geweven, van buiten met yler Vezeltjes,

„ die in de Dons» Punten famenloopen, als

„ 't ware gefternd, Ais mejiz^e verbrandt geefc

3, zy een Dierlyken Reuk".

Van deeze Spons hadt de Heer P all as

ook Pypen gezien, van een Voet en langer,

en, dewyl de afl^eelding en befchryvi^g van

RuMPHius en anderen, zulks aantoont, is

'er niyn§ oordeels r.iec aan te twyfelen , of

die platte Lappen , welken wy uit Westindie
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bekomen van deeze Soort, zyn alleenlyk door VI«

het famenvailen van de Buisagtige holte
, ^^°^j^^*

welke 5 ten minite , de wydte van een Mouw Hoofd-*

eens Kleeds moet hebben 5 tot die Klepagtige stuk,

geilalte gebragc en door het droegen in dezel-

ve gehleevea.

C6_) Spons j die Buisagtig zeer Takkig en ge- vl_

topt is y taay van zdffiafidigheid, tJuh/f.
Zec-Hand*

Dewyl deeze haare Buisagtige Takken dun- ^ n^t
ner en byna Vingeragtig heeft , zo geef ik 'er ^^-"^^^^

den naam van Zee - Handfchoen , met Rum»
l»Hius , aan , en geloof dat het de klein (Ie

is van zyne eerlle Gedaante, zo hy het noemt,

behoorende de tweede Gedaante van zyne

Pyp-Sponfen tot de voorgaande Soort. „ Hy
„ getuigt van de Zee-Handfchoen^ immers,

5, dat het een Spongieus Gciwas is , uit een

3, fmai begin zig ver uitbreidende in veele

55 Vingeren , beneden fmal en allegaar by mal-

3, kander gevoegd , boven breed en met een

35 Gat ; voorts binnen hol". Door boven breed

zal hy waarfchynlyk de breedte van het ge-

heele Gewas verftaan , 't welk zig naar bo.

ven

(«) Spong'ia Tubulofa ramofïsfima fastlgiata tenax. Syfi»

^at* XIU Spongia Tubulola Raraoijsdrna tenax fastigiata,

RoYEiN, Lugd, Bat, 522» Spongia Raraofi Pisnilofa mill§-

pers. Boe RH. Lugd, Bat, L p. 9. S i- B. Kah, Hl, T. 97»

f. a, Spongia fasdgiata. Pall. Zoöph, 241. Lyst der Flantd^

bladz. 494»

£e 5
h 1)15X4 xyiL STua.
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Vï. ven kragtig uitbreidt en als eene Kroon maakt.

LXXIV ^^^ ^°" ^^^ ^^^ ^^'^^ ^^^ naam van Zee*

Hoofd-
* Kroon verdienen dan onze vierde Soort. Zulks

STUK. wil de Heer Pal LAS te kennen geeven met
^ee-Handi^Q^ woord foftigiata , en niet dat de Takjes

van boven famenloopen zouden , gelyk de

Heer Boddaert zegt. De vergelyking ,

immers 5 zo met de Afbeelding van SeBa ,

hier aangehaald, als met die van de Bloemkool,

* zie Kool- of Endivie^ Struiken *, hier voor be-
a z«

'59Yj,|-jj.geygjj ^ welke hy Madrepora fastigiata

tytelt, wyst volftrekt het tegendeel aan.

Wat 'er door de benaaming van geheel

Zwamagtig , welke gedagte Heer overgenomen

heeft, in *t Werk van Seba begreepen wor-

de, is my onbekend. Mooglyk wil het zeg-

gen, geheel Spongieus. P all as verklaart

het hardagtig taay , doch evenwel teder en zeer

Takkig te zyn: ten minfte veel harder, taai-

jer, en uitwendig ook wat digter , dan de Ge-
oogde Spons , maakende een Heeflertje van

een Handbreed of meer hoogte, dat zeer

dikwils en byna gafFelswyze verdeeld is , met
de Takken Buisagcig hol. Ik vind alle die Ei-

genfchappen niet in het zeer raare Ceylonfche

Sponsgewasje , dat ik uit myne Verzameling

hier, in Fig. i, op Plaat CXXXV, ver^

toon , en het welke ik evenwel tot deeze

Soort oordeel te behooren.

Een flompe Punt, die het om laagheefc,

verdikt zig en geeft vyf Takken uit, die ge-

heel
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beel Buisagtig hol zyn ^ en een weinig breeder VI.

worden, aan 't End als een Handfchoen nietLx^^^^v*

open Vingers gefatfoeneerd. Van deeze Vin-HooPD-'

geren is één de diklte en grootfte, zynde vyf ^tuk.

Duimeo lang en een half Duim breed; drie ^f ^^'^'^^

anderen zyn kleiner en dunner , en de vyfde is

zeer klein en ingekrompen. De Wanden zyn
niet dikker , dan die van een fyne Beveren

Handfchoen , en van buiten zo zagc, dat men
op 't gevoel alleen zig ligt daar in vergisfen

zoude. Zy hebben evenwel haare Buisagtige

rondheid behouden , 't welk een aanmerkelyke

taaiheid te kennen geeft. Het Gewas is geel-

agtig bruin , trekkende naar Olyfkleur. Dewyl
de flompe Punt , van onderen , niet afge-

fcheurd is , zo geloof ik 5 dat het om de Stee-

len der Bloemen van een Water -Plant, naar

de Plompen ( Nymphcsa ) gelykende , zal ge-

groeid zyn : want zodanige Bloemileelen vond

ik byna in ieder Vinger één, zynde mee Ko-

perdraadjes , welke van onderen famengedraaid

waren , en dus door de Spons heen gingen ,

daar in vast gemaakt. Ik zag zulks eerst voor

bedrog aan , en nam ze derhalve, doch niet

zonder moeite , daar uit : naderhand heb ik

gedagt , dat men dus de Natuurlyke Geftalte

getragt heeft te bewaaren en de Groeijing aan

te toonen : alzo die Bloemen - Steelen , na dat

zy afgefneeden waren , daar uit zouden ge-

vallen zyn. En, dat foromige Spoofen aldaar

dus

I. Deel. XVJJ, stuk»
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^^' dus om Steelen groeijen, kan ik door andere
Afdeel. ! 1

LXXIV ^^^^pl^^^^j^s aantoonen.

Hoofd-
sTüiu (j) Spons, die Buisagtig is^ met Gaatjes en

vn. getraliede Vezelen»
Spcngia

Tj^iie- Deeze geefc Linn^us als een byzondere

Soorc op , zonder aanhaaling van eenig Au-

theur ; zeggende, dat het een Spons is , van

ylder geweefzel dan de overigen ; zo dat haare

Vezels als getralied en van elkander afftandig

zyn. Zy is Roestkleurig en heeft de Opper*

vlakte gedoomd j maakende eene Buis van een

Vinger dik, hier en daar met Gaatjes op zyde,

ter breedte van een Pennefchaft, Zy komt ia

de Oceaan voor,

Krtnon- 't Schvnt dat de Ridder een jonge Sprugtel
Spons,

gehad heeft van de zogenaamde Kanon - Spons ^

welke wy hier hebben van twee of drie Voe-

ten lang en een Arm dik. De Kleur komt met

zyne befchryving overeen: ook heeft die Spons

hier en daar dergelyke Gaatjes, maar de Op-

pervlakte , hoewel ruig en ruuw , kan niet

gezegd worden met Doornen bezet te zyn. Zy
is zeer blykbaar van de eerstgemelde Pyp.

Spons verfchillende, door haar Geweefzel , 't

welk juist zodanig is, ais hi^ti mvs het hier

voorftelt , en wei zo yl, dat het Licht door

dQ

(7) Spongla Tubulofa feraniinulata , Fibris caticellatisi

6'yi^ Nat. XII.
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de beide Wanden te fameu heen fchynt, en Vl.

dus ten minde zo yl als Gaas. Deeze komt ^^^^^;
uit Westindie. Hoofd.
Van even zodanig yl en als Tralieagtig Ge- stuk.

weefzel is zekere Zwarte Spons ^ waar van ik zv/?.rte

reeds lang twee Exemplaaren gehad heb , ie- piTac'

der meer dan een Vuist groot. Deeze zyn in
^^f^'^^

\ geheel niet Buisagtig , maar gelyken in ma-

nier van Groeijing meer naar de gewoone

Sponfen. Een Takje van dezelve heb ik, om
de ylheid aan te wyzen, hier in Fig, 2, voor-

gefield. Van waar deeze Spons afkomftig zy,

kan ik niet verzekeren : doch de ruuwheid in

't aantasten doet ze my tellen onder de harde

Sponfen.

Tot deeze laatften behoort ook de Spongia Hard«

Hircim of Bokken - Spons van P l 1 n i u s , ^'l^^'i,

bovengemeld , waar de Heer Pallas den

naam aan geeft van Spongia fasciculata (*) ,

om dat dezelve grootendeels beflaat uit drie-

zydige Bondeltjes van Vezelen , welke als

overend en op aanmerkelyke afftanden van el-

kander ftaan, zynde door een zeer yl geweef-

zel famen verbonden, en aan 't boven -end

eenigermaate gekroond. Dit jflag van Sponfen

is niet gemeen, en valt niet alleen van Kleur,

maar ook in Geftalte, verfchillende. De Heer

V/.

(I) Spongia rigida fubglobofk , F.isciculls Fibrofïs Prismati^

cis , Ramolis, fastigiatis, comcóla» El. Zsöpb» N» 2*7*

I: PEEU XVII. STUü,
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VI. W, VAN DER Meülen hecfc 'er eene van

LXXIV ^y^ Duim lang en drie Duim breed, fchynen-

HooFD»*de plat tegen eenig Lighaam aangegroeid te

STUK. zyn, hebbende niet meer dan anderhalf Duim
hoogte. Deeze is ros van Kleur en veel ylder

van Geweefzel , dan dat raare Sponsgewasje

,

op onze Plaat CXXXV, in Fig.2i afgebeeld,

het welke de Heer Chr. P. Meijer de

goedheid hadt , my tot de Afbeelding te ver-

ürekken. Van deszelfs Geftalte, die Eyvormig

is, kan men uit onze Figuur, in deNatuurlyke

grootte gemaakt , oordeelen. In hetzelve ver-

toont zig aartig , hoe de gezegde Prismatieke

Bondeltjes, als van een Wortel of Grondfteun

opfchietende 5 deeze Spons formeeren, en hoe

het Geweefzel deezer Bondeltjes naar dat van

Biezen gelykt. Het heeft over 'c geheel eene

graauwe Kleur, doch de Bondeltjes zyn geel-

agtig.

VIII. (^^'O
Spons met Gaatjes , die eenigermaate

spongia TakkiQ-y van verfchillende Geftalte. taay

Winkel- en JVoUig is.

Spons»

Wy komen thans tot de gewoone of Wïn'»

keU

(i) Spongla. Foraminulata , fubramofa , diffbrniis , tenax

ïomentofa. Syst» Nat, XII. Spongia tenax fubramoia , Ramis

difForinibus pertufis. Mat* Mei, 5i7. Spongia Globofa. Im-

PER* "Hat. 8a 8. Bauh. Pin, 392. Spongia compresfa Schi*

accat». Bauh. Rist. III. p, 8rü»PALL» 2rfeph» «34 Ljtt

dtr I'l'^iti. blada» 487*
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keï Sponfen , wier Geftalte zo ongemeen ver- VI.

fchillende is , dat men onder de duizend
^x^iy*

naauwlyks twee^ die volmaakt eveneens zyn , hoofd-

zal aantreffen. De meeden, echter, zyn meer stuk.

rondagtig dan getakt ; dikwils in verfcheide
p^-^^^^

Kwabben verdeeld en op allerley manieren on- spons.
'

regelmaatig plat- ofEyrond. Ik heb er zelfs

eene , die naar een dikke gevulde Wollen
Want, of Handfchoen met Vingers , zo wel

gelykt, dat men ze op eenigen afftand voor

niets anders zou aanzien. Ook vallen zy van

ontzaglyke grootte. Gemeene Sponfen heeft

C L u s I u s aan den Zeekant , by Montpel-

liers ,
gevonden, die zo groot waren als een

breede Hoed. De Kleur is doorgaans uit den»

geelen graauwagtig, doch fomtyds graauw en

ibmtyds ook Oranje -geeL

De grootfte hoogte van myne Sponfen , zegt

Marsigli, is van agt Duimen. Hy hadt

'er meer dan dertig Soorten van^ in zyn Ka-

binet 5 welke 5 zo ten opzigt van de Kleur en

Geftalte, als van de plaatzing der Gaatjes, die

in fommigen zyn , in anderen niet zyn, ver-

fchilden. De zclfftandigheid vertoonde zig,

door 't Mikroskoop , als een Kluwen van fy-

ne Mos -Takjes, met een zeer dun Lymagtig

Vlies doorweven. „ Naar de verfchillende

5, fynheid van deeze Takjes, zegt hy, is der-

5, zelver vereeniging meer of minder digt , en

3, de Lymagtïge zelfftandigheid heeft 'er te

5, min*

I. Deel. XVII* Stüx,

b
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Vï. ,, minder de overhand in , naar dat de Mös^

fXXiV " sg^^S^ 2:ig daar in grooter veelheid bevindco

Hoofd-
*
35 Zy groeijen in veelerley Diepten , zonder

JTUK. ^^ Wortel, onverfchillig op Steenen^ ftukken

TVinkei'
j^ Houts of Schulpen 5 en zyn in de Middel-

^'^'' ^"
,^ landfche Zee , vooral op plaatfen waar

,5 veel Koraal groeit, niet zeldzaam" (*}.

De zelfftandigheid van de gewoone Spons

is door den Graaf in Plaat vertoond (f).

Veel llerker vergroot en duidelyker vind^

-" men ze door Ledermuller voorgefteld^

zodanig dat daar uit haare Takkigbeld volko-

men blykt Cl) 5 en dat zy niet, gelyk opge«

kluwende Draaden , uit enkele Vezelen beftaat^

, maar dat die Vezelen Takken uitgeeven , wel-

ke door elkander geilrengeld de Wollige zelf-

Handigheid uitmaaken , hebbende hier zo wel

Inmondingen plaats als in die yle Sponfen ,

waar de loop der Vezelen met het bloote

Oog te onderfcheiden is. De Heer Bod-
da E rt merkt aan, dat de Vezelen in de

zagte Sponfen rond en van boven open zyn^

doch ik weet niet . wat men hier boven of

onder zal noemen , en waarfchynlyk,zyn die

Vezelen akeoiaal holle Buisjes, 't Schynt dat

zyne tegenoverltelling zodanig te begrypen ixS^

dat in de harde Sponfen die Vezelen aan 'c

ead

(*) Hht, Fhyftq, de la Mevé p* 59*

(t; Zie zyne Plaat V, N» au

(Ij Afik^oskoopi/chf Virrsaakhkhdens I, DEEL, Plaat ï©*
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end platagdg ^ in de zagte , in tegendeel ^
VI,

irönd en open zyn zouden (*). hXXW^
Dit maakzel der Sponfen is de voorha^me oojd»"

reden van 'c algemeen gebruik
, dat men *er

^'^'^'

van heeft. Na d.t zv i naamelvk i van 't
^'^'^^f^-

•

spons»

Vifchige Slym of van de gedagie Lymagtig-

heid door middel van Zand gezuiverd , en

wel uitgewasfchen zyn , dienen zy tot afvee-

gen en fchoon maaken van Ley , Hout , Glas

en andere Ughaamen. Het indrinken van al-

lerley Vogten 5 maakt ze bekwaam om 't Wa-
ter op te vangen van een Menfch , dien het-

zelve, 't zy met of tegen wil en dank, af-

loopt. Hierom noemt men de Lakeljcn der

Dames, fchcrtfende, fomtyds wel Zwamdruk-
,

kers. Voorts bedienen zig de Chirurgyns

daar van , om Bloed , Etter of uitloopendd

dunne Materie ^ op te vangen. Die zelfde

eigenfchap maakt htar dienüi.ï; tot bet zuive-

ren van vuile en het open houden of verwyden

van Wonden 3 Zweeren en Fiftels. Met Wa=
ter of Wyn , of andere Stoo vingen doordron»

gen , worden zy met vrugc tegen Ontftee-

kingen en andere uitwendige Ongemakken

ge - appliceerd. Inwendig zyn zy, ten minde

voor Viervoetige Dieren , een Vergift. Hec

Poeijer van gebrande Spons , evenwel , is toe

een Geneesmiddel , zo tegen Kliergezweilen

alt

(*) zie de Aanmerking van zyfi Ed, Lyit der Plantdkriti

fclada, 474»

.
' F£

% DEÏIi» XVIL ST^Ri
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"^ï. als tegen den Steen in de Blaas, of ook tegen

LXXl^V Oogkwaaien, aangcprcezen geweest.

Hoofd-' 't ïs zeker dat men in de Sponfen dikwils

sTUfc. Sueentjcs vindt, en deeze heeft men gehouden
rvink.ei> voorden zo beroemden Spons - Steen ^ die ge-
^"^

* wreeven zvnde niet alleen tej^en 't Graveel en

ïii d3 ander Kwaaien der Waterloozing , maar ook
Sponfen.

^^^^^ ^^^^ Buïkloop ZOU dienftig zyn. Ik heb

zelf zodanige Steentjes , v^aar onder een ge-

krinkelde Wormbuis, die in Sponfen gevonden

waren ; doGh men twyfek thans niet meer,

of het is een andere zelfHandigheid , tot de

Celleporen behoorende , die den naam van

^. 2;e
Spons -Steen voeren mag *, en waar aan een

fciadx» 2j)ö. dergelyke nuttigheid wordt toegefchreeven.

scheidkon. De Graaf M a r s i c l i heeft een zeer
i^igeont- naauwkeurig onderzoek, door de Scheidkonst,

in 't werk gefield op de Sponfen. Vyf On-
een daar van , in een Retort gedaan , gaven

in 't eerst een geel Waterig Vogt, ter veel-

heid van een half Once. Toen kwam 'er meer

dan een Once Geest over , die van kleur als

Honig, dik en zeer fcherp op de Tong was.

Het laatde was een zwarte Olie, niet minder

fcherp , die zeven Drachmen woog , en het

Overblyfzel twee Oneen. Het Waterige Vogt

maakte het Aftrekzel van iVIalva - Bloemen

groen , als gewoonlyk , doch onderging mee
Zuure Geeflen, Vaste of vlugge Loogzouten,

geen verandering. De eerfle Geest v/erdt door

Geest van Salpeter en Geest van Zout , zo wel
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ils door het üfkoókzel van Galnooten, aan* Vï.

gedaan en rood gemaakt. Even 'c zelfde ge- fxxi^^*
fchiedde met de zwarte Geest óf Olie , öp Hoofd**

welke öök de Geest van Armóniak-Zoüt, Ölie'^'^'^'^-

van Wyndeeh 5 noch K alkwater ^ eenige aan-^^^|'^

doening hadden , maar de Solutie van Subli-

maat gaf 'er een Kleur aan als Melk , eö die

van Aluin , in tegendeel , maakte ze helder als

Waters Het Vaste Zout, uit de Doodekop,

hadt éène Pisagtige Reuk , en werdt door

Zuuren ontbonden. Het Vlugge Zout , dat

meer dan twee Drachmen bedroeg, v/as blyk-

baar van eene Alkalyne hoedanigheid Dus
2iet men dat de Sponfen byna zo veel vlug

Zout uitleveren als de Zee - Heefiers , en ook

vry wat meer dan Hertshoornen (*}.

Öndér de Winkel - Sponfen is , ten opzigt urooi

van de fynte en grofheid , een aanmerkelyk ^1"^"^'

verfchil. Dus fpreekt de Graaf van eene Kruim

van Brood Spons , welke hem op de Klippen

en aan het Koraal was voorgekomen 5 zynde

zeer zagt , ligt en bekwaam tot het indrinken

van Water ; weshalve zy ook als zeer fyn

zjrnde, veel geagt werdt. Hy geeft dé Af-

beeï-

(*) Volgens de Proeve van Monfr MATtÉ, in 't jaaj

ijo6 gedaan, geeven 12 Oneen LithephyUn vyf en een half

Drachme vlug Zout ; dat is de 5 Oneen ruim twee en een

vierde D/achme , en 5 Oneen Hertshoorn maax iétj; meer daia

eên en drie vierde Drachme. Mem, de la 6'i/Ct ds Jktónnptilief^

Tom. I* p. 20.

Ff'
2''

i. DÊÉL. XV lï. StlJÉ»
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VI. beelding , zo van die Spons , als van derzelvcf

LXXI^V
Geweefzel, |oor 'c Mikroskoop ; waaruit de

Hoofd-
" fynlieid van "

haarq Vezelen blykbaar vi^as.

TUK. Haare Oppervlakte hadt veele Heuveltjes en
£rood. indrukkingen- De Kleur was Menie -rood,
^'^^^

Purper, Violet of wit(*j. De HeerPALLAS
laat op de Winkel - Spons eene Spongia Panicea

,

dat is Brood - Spons , volgen , welke in de

Zee, aan de Kusten van Engeland en de Ne-

derlanden > zegt zyn Ed. , voorkomt. De Af-

beeldingen , welken zyn I-d. uit Se ba aan-

haak, echrer, zyn aldaar vooreen Ahyonmn
geboekt , en dus wordt ook de Takkige Alcyo-

nie van R A y , die week is , en van binnen

naar Kruim van Brood gelykt, door hem hier

t*huis gebragt ; zo wel als die van E l i.i s ,

waar van dceze Autheur de volgende befchry-

ving geeft (f).

55 Oeeze Spons is van eene zeer onregelraaa-

,, tige gedaante en witagtige Kleur , groeijen-

„ de dikwils rondom Zee-Ruy en Korallynen^

„ Haare geheele Oppervlakte is vol van Hol-

5, ligheden, voor 't bloote Oog zigtbaar, en,

5, wanneer men ze door 't Mikroskoop be«

5, fchouwt , dan zyn alle de tusfchenruimten

5, van deeze Holligheden met andere kleinere

5, gevuld. Deeze hebben , ieder , een regel-

5, maatigen ronden Ingang, en fchynen te be-

j, ftaao

~

(*; Hist. Ph-jf. ie ia -W<r. p. 53»
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9, flaan uit kleine Bondeltjes van fyne dooi^' VL

3, fchynende Vezelen, die elkander kruif(^n, ^^^^.^^

5, even als of zy door eenig Dier gefabriceerd Boofd-*

3, waren. Deeze V^ezels , of liever Spiculce ^
^'^^^^

,5 zyn zo uiterniaate fyn en fcherp, dat zy ^^^ood-

j, de Huid prikkelen even als de Vezelen van
'^^^^*

55 de Jeukboontjes"

De Heer Pallas, die de zelfihndigheid ^eyion.

by het Pit van Biezen vergelykt , zegt dat het

wanftakige uitgebreide Klompen zyn , nooic

dikker dan een Vinger , tusfehen en om ver-
,

fcheiderley Zee-Gewasjes j^roeijende. Meest

komt deeze Spons Takkig voor, volgens den

Heer El lis. Zodanig is ook het Ceylonfche

Sponsgewas , dat ik heb , maakendc eenen Bal

van een kleine Vuist groot , gegroeid om de

Takjes van een Zee Heeiterrje, dat eene Me-
nie - roode Schors heefc , en dus deezen Spons*

Bal zeer verüert. De zelfdandigheid is zeer

fyn en uit dergelyke Vezeltjes famcngedeld;

zo dat dezelve 5 hoewel Olyf kleurig bruin ^

veel naar Kruim van Brood gclykt.

,
Naderhand heeft de Heer Ellis op nieuws

de Afbeelding gegeveo C^} van eene Kruim

van Crood Spons, aan de Kust van Susfex door

sayn Ed. gevonden , verfch zynde fchoon

Oranje -^ Kleur , en met uitpuilende Tepels

voorzien, door welken zy^ zegt hy^ het Wa-
ter

(»; P^iV. Tranfacf, Vol. LV. p. 2 BS* Tab* X. f, A.

Ff 3
1. Dfel, XVII, Stuk
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yu ter iï^neemt en uitwprpt. Dk fchynt my veolr

LXXÏV ^*^* ^^^ ^^ ^y^ * welke P a ll

a

s de Tepel- Spons

Hoofd noemt, en tot ^elke misfchien ook de Haa-
STUK. ïiekam* Spons van Ellïs C*J) zal behooren.

TX.

Spnngla

bo.^jes-

Spons.

pxxxv.

(9) Spons met Gaatjes , ^f<? zeer Takkig is
^

regt op ftaande , laa^ , hebbende de Tak-

ken §pilrondagtig ênjlomp.

De ongemeene Takkigheid maakt in deeze

Soort van Sponfen veel blykbaarer Kenmerk

tot onderfcheidiiig uit^ dan de kleine Gaatjes^

Jiier en daar verfpreid , welke 'er den naam

van CogjeS' Spons aan doen geeven, By de

Kruidkundigen , ook , heeft men ze onder den

naam van zeer Tqkkige Spons voorgefteld ge-

zien, en fpmmigen hebben ze Spongieiis Zee-

Ruy geheten (f). Ellis geeft 'er dep naam

aan van Getakte Brittannifche Spons , om dat

?:y op de Engelfche Kusten valt. Zie hier^

wan hy daar van zegt.

(*; l\M. Tab. XI. f* G.

(9} Spon^ia Foraininularj} Ramo&fïma ereda tenax jRam's

f-e; etiusculis obtufis. Syst. Nat, XII» Hort» Cljff. 480. Spon-

giofas Fucus, IlAuH. Pin» SÓ9. Spongia Ramoft ocuhtï^

yiridh fruticofa. 15 o c c. 3fus, 258. T. 116* Spongia Ramofa

Bcirannica. Eu lis Cor. 80. N. i. T. 32. f, F, Spongia

Rajnoia cx&(k^ fubrilis» S E B, Kab^ Hu T- 97. f. 5 , 6, 7.

3P ALL, Zo'óph. 239, Oogjes» Spons, L-jst der Plantd. bladz.

(t) Spongia ramonsHma ociiLita. Bof. rh, Ind* alt* p* t»

SpougiOuiS Fucus, C, Baph. Ph. p. 36p*
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„ De Vezelagtige Takmaakingen van deeze VL

9, Spons zyn uitermaate fyn, teder en ^ow- ^Ü^^|J^*

„ fchynende , van eens bleek geele Kleur en hoofd-
'

55 zeer fraay geweefzel. De Takken komen ^^"^^;

3, ongeregeld voort, maar ftaan overend: i^ npllil*'

5, vereenigen zig dik wils met elkander, en zyn

5P op zyde een v^einig famengedrukt. Op

55 zekere regelmaatige afftanden kunnen wy

3, 'er kleine ronde Gaatjes in waarneemen
,

3j welke regulier bewerkt fchynen re zyn , zo

55 als wy die in de Spinnewebben vinden".

Volgens de Afbeelding van deezen Heer,

zouden de Gaatjes of Oogjes, in zyne Engel-

fche Getakte Spons , meest op de fmalle Zyde

van de Takken zyn ; terwyl ik ze in de mynen

,

ongeregeld, hier en daar verfpreid vind. Zelfs

^yn de Gaatjes veelal niet rond en zelden

uitpuilende , maar doch zigtbaar. Ik vind

ook weinig famengroeijingen der Takken in

myne Exemplaaren, waar van het eene bleek

bruinagtig geel is , het andere een fchoone

paarfche Krapkleur heeft. Boccone melde

van eene groene Beelleragtige Oogjes^ Spons,

uit de Middellandfche Zee. De Heer Pal-
Ï.AS merkt aan, dat de Boompjes van ó^qqi^q

Spons zelden omtrent een Voet hoogte hebr

ben, en dat zy als uit eene digte Wollighcï4

fchynen famengeweven te zyn, hebbende, als

men ze verbrandt , een flerkeji Dier Reuk,

De Heer P o n t o f p i d a n s heeft dergejyke

waargenomen aan de Noorfthe liusc , di^

Ff 4 StroQ'
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Vï. Strook leur waren , of witagtig geel. Dii

L^"^^y'^
Boompje, zege hy, heefc eenen vlakken Wor«!

Hoofd- tel , waar mede zy allen , aan de Klippeti

ÊTuic. hangende , best bewaard worden» De Heei-

Eli is heeft naderhand een fraaijer Afbeelt

4kig van deeze Oogjes -Spons gegeven (*),

meidende daar nevens , dat aan de kanten 3 en op

de oppervlakte der Takken, ryen zyn van kleine

Tepelagtige Gaatjes , door welken het Dier^

zegt by , zyn Voedzel ontvangt : doch waar

leeven dan de andere Sponfen van 3 die zulke

Gaatjes niet hebben,?

X. Cio) Spons met Gaatjes , die zeer Takkig

f^ur&a, hoekig en taay is , hebbende Cylindrifche ,

Sfekeiig? Els^vyze- , uitpuilende Poren , welke even

lang , in vsel deden gejn^eden en Steh*

lig zyn^

ïn 'c Werk van Se ba komt een Afbeelding

voor , welke een Sponsgewas voorfielt , mee

dikke Takken , zeer taay en rul , digt mee
fy^e zagte Puntjes bezet, 't welk gemeen is

pp de Kust van Delmina in Guinee. Uit;

f dee«

(^) Phil. TtanfaB. V o ï.. LV. p3g. 2^8, Tab. X. f. B,

(lOj SpoK^ia foraininulata , Ramofisïïma angolata tenax

;

Poris cylindricis fubulaiis jrrouiincntibus ïcqualibus muhifidis,

hispidis. Sysu Tial.. X!L Mus, Tesf; p. ii8. T, IT. f, i.

S[>ongia Ramis crasHuscuüs tenax. Seb. Kah, 11!, T. 99. G
7» Spongia muricata» Pall» Zoipb^ z27* Ru'g Sponsgewas^

Lyst der Plantd. h\, 490.
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4eeze Afbeelding heeft de Heer P all as VI,

een Soort van Sponfen , zo het fchynt , met
Lxx^fyJ

den naam van Spongia muricata , dat Stekelige Hoofd-

of Gedoomde Spons betekent, bedempeld. Hy stuis.

zegt, dat het een Kurkagtig Gewas is , met

wyd gemikte Takken , die roh'ond zyn , over-

al met menigvuldige Vezelen gedoomd. Zyn
Ed. geeft de dikte van een Vinger aan den

Stam 5 en die van eene Schryfpen aan de Tak-

ken» Hier betrekt Linn^üs een dergelyk

Sppnsgewas toe , het welke zig in 't Kabinec

van den Heer Tessin bevondt, en waar van

de gedagte Kenmerken ontleend zyn. Het ge-

lykt, zo zyn Ed. aldaar getuigt, in Takkig-?

}ieid naar den Jeneverboom. Van dit Sponsge-

was is door den Heer Ellts ook eenj fraaije

Aftekening in 't licht gegeven (^J,

(ii) Spons met Gaatjes, die eenigermaate xu
Takkig is en wanfialüg , nmw , -^^r

J^'"^'"'*

taay , met de Takken knohbelig en vol Knobbel igc

Bolligheden.
^^°"''

Dit

() PhiL Tranfadt, V O L. LV. pag. 283. Tak XL f. F,

(iij Spongia feraminulata fubraraofa diiformis fcabra tena-

Cisfima , Ramis nodofa caveinofa* Syst* Nat. XII, Spongia

fcabra ramofa tenacisfima , Ramis nodofis perforatis. R o y e rJ

Lugd, Bat, sz2« Alcyonium quinti gcneris tcrtium» M E R-

pAT. Armam, loó. Spongia niinor moilior MeduU.x Fanis

fimilis ^ Fibris tenuisfimis. S L o a N. Jatn^ I. p 63. T. 23.

f. 5. Spongia rigida Ramofa , Ramis foraminuians Sc nodofis.

S E B. Kab, III, T, 96. f* 2. Spongia rubeas. f A L l. 2«öph^

S3 8« Lpt der Plantd, bl. 49 f»

Ff 5
L DEEL. XVIÏ. STUK,
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VI. Dit Zee- Gewas is van fommigen voor de

ï XXIV ^'^^^'^^ ' ^^^ anderen voor de vyfde Soort van

Hoofd- Alcyonium Dioscoridis gehouden. Slo-
STUK. ^i^ii noemt hec een Weeke Spons , die naar
Kyhheiige Y^YUim \m Brood gelykc , met zeer fyne Ve-

2:elrjes. De Takkigheid onderfcheidt hetzelve

vaornaaraelyk van gedagtc Broodipons , die

ook wel Takkig groeit , doeh wier Takken

zig tot Kluwens of Klompen vereenigen
;

terwyl dit Gewas zig Boomagtig vertoont ,

met dikke Knobbelige Takken , en daar van

heeft het den bynaam. De Heer P all as
noemt het Roodagtige SpOisi doch dit is niet

eigen ^ dewyl men ze , volgens zyn eigen Be-

rigt^ ook Wiragtig anntrefc. Dat van Seb^'^j.

't welk volgens zyn Ed. , de geftalte zeer wel

uitdrukt, hadc een vuil- graauwe Kleur, naar

't bruin hellende. Het worde daar genoemd

een hard Takkig Sponsgewas , mee doorboor-

de en geknobbelde Takken , en , ten opzigt

van de Gaten, die in de Afbeelding op het-

zelve hier en daar verfpreid gevonden worden

,

merkt zyn Ed, aan , dat het dezelven by paa-
'

ren, op eene ongeregelde wyze, in 't verband

geplaatd heeft. Wegens dezelven geefc 'er de

Heer Boddaert den naam van Zeef-Spans

aan ; doch dien zou men ook aan meer Soor-

ten van Sponfen kunnen geeven. Dat van

Se BA was afkomitig uit de Zuidzee.

(is) Spons,
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f12} Spons, die Poreus ^ eenigermaate Suke- ^^'

lig is , meï Wolligheid. LXXI¥*
Hoofd-

Op verfcheiderley Zee - Planten , in *t by- ^^tuic.

zonder aan ons gewoone Zee- Wier, byLiN- xii.

NiEus Zojiera genaamd, getuigt de Ridder ;öJfr^^»

dat dee;ie Spons voorkomt. „ Dezelve is, zegt^pQ^j^*^

9, hy, aan de Oogjes -Spons gelyk, maar ge-

5, heel Wollig, van buiten eenigermaateSteke-

55 lig, doorboord met kleine Gaatjes, die hier

5, en daar verfpreid zyn ; uicermaace zagt , digt

,

5, vaal van Kleur, rondagtig van geflalte." W^'ei-

nigen zullen deeze voor wat raars befchou-

p;ren.

Het kan dat Takkig Sponsgewas niet zyn,

van den Heer Ellïs op de Kust van Sus-

fex gevonden , 't welk overal met een fyne

Wolligheid of Dons zo digt bedekt is , dae

daar door de kleine Gaatjes van de Oppervlak-

te geheel verborgen zyn C^> Die laatfle ge-

lykt veel meer naar dat gene , \ v/elk de

Heer P all as Dod- Spons, Spongia Tupha^

noemt , welke benaaming van de gedaante der

Lifchdodden , T'ypha , afkomftig zal zyn
;

hebbende hetzelve korte, digt geplaatfle, fa-

mengedrukte, opgaande, fpitsagtige Takken,

die doorgaans met elkander vereenigen, be»

ftaan-

(12) Spmgia Porofa fub oaculeata tomentofi* Syn, Nat,

(^) Pbll. TranfuVi.^ V o L. LV, p* a88. Tab.,X. %, C*

ï. Dlifeï-. XVII. STUK»
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VL flaande uit eene Wollige, yle, taaiagtige zejf-

^xxlV ^^^^Jt5^Gi<^U welke de Oppervlakte met zagte

HooFD^* Vezelen gedoomd heefc. Deeze komt voor

8TÜK» ia de Middellandfche Zee , als uit dezelve

door M ARsiGLi voorgefteld zyndt (*}.

xT?t. f13) Spons, die eenvormig is ^ met een regt

fcSi^. opjlaande Steel , de Takken daar tegen aan

•st<i^- bedrukt y Poreus^
Spoas.

^

Dit SpoDsgewas, uit den Noorfcben Oceaaa

^fkomftig 5 hadt de hoogte van anderhalven

Voet , met eenen Spilronden Steel ^ van eea

Duim dik , aan welken eenige regt opflaand^

Takken, geenszins afwykende vanden Steel,

zig bevonden, 't G^heele Gev^/as hadt byn*

de zelfflandigheid van de Winkel - Spons

,

doch was een weinig vaster , doorbaord met

een menigte van Poren , dia als met een zeer

kleine Speld geprikt zig vertoonen.

Rosfe. Wegens de Geilalte fchynt naast aan deez?

Soort te komen, die de Heer P all as Goud-

geeie óf Rosfe Spons noemt (t) , uit de W^est-

in^

(*) Hist. Pbyf' de la Mer. p, 8i» Tab. 14. N, 7r. Zoudeii

ds voorgemelde Zee- Ballen van Klf. in, welken die Au-

tlieur aantnerkt uit d^ WoJügheid , ^\q, aan <^tv\. Houtige.n

Stam van. het Zee • Wier gioeir, te beftaan : ook met decie

Soort van Spons overeenkomftig zyn 't

03} Spongia coaformis, caulescens , erefta, Ramis ap**

presfis porulofis. Syst. hlat. XIU

(•f) Spongia amorpho fubramofa , rigldisfima , fiilr**.

Zoëph. N* 230* Lysi der Pianti, bladz 482,
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itidiën afkomftig. Dezelve, zegt hy , heeft V"Ji

doorgaans lange ronde takkige Stammetjes ^ |^xm%
ter dikte van een Pen of Vinger opgroeijende. hoofo*

Haar Geweefzel is ityf , beftaande uit Haair-'^'^'^^»

agdge Vezelen , die ongeregeld door een ge-

vlogten zyn, hebbende dikwils in de tusfchen-

ruimten een foort van Lil , die 'er dan een

donker bruine Kleur aan geeft. Ik heb zulk

een Sponsgewas , dat byna een Voet hoog is

en drie agtüe Duims dik , geelagtig ros vaa

Kleur 5 zynde voor 't overige met zyne be-

fchryving overeenkomllig. De Heer Bod-
DAERT noemt het de Oranje -Spons, doch

onder de gemeene Sponfen komen voor, die

veel hooger Oranjekleur dan deeze zyn. Ook
IS , om die reden , de benaaming van P a l l a s

niet zeer eigen.

(14) Spons, die eenvormig is , gegaffeld , regt^ xi v.

opjlaande , tweevoudig uitgebreid , Rol- ^5oS
rond , buigzaam , met Wolligheid be "^"s.

" nooin-
^et. Spons»

Of dat Zeegewas , 't welk Rumphius
jot de Kraalboompjes betrekt en Lithodendrum

Lit" -

(14) Spongia conformls dichotoma ereifia diftiditi bifsria j

Cylindrica flexilis tomentofa. Syst, Nat» XII* Spongia dichoa

toina. GuNN« yl&, Nidros» Vol» IV. f» 4. An Lithoden*

dram tittoreum* R u m ? H. ^m^, VJ. T» 86. f. 3. Sponglü

Cervicornis, P A L L* Zoöj>k» 23Ó. Lyst der Flmtd. hl, 489^

ï, DÏEL. XVII. STUK%
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vr. Littoreum noemt , mee deeze Soort övereen-

^^^j^* komftig en dus een Sponsgewas zy, is dui-

HooFD-'fts^j en my niet waarfchynlyki De Hens-
STUK. Hoorn -Spons van den Heer Pallas, uit

iierts cje IVliddellandfche Zee , zou mooglyk een

spons^ zelfde kunnen zyn , met dat graauwe Spons-

gewas, van .twee Spannen lang, het welke de

Heer Gunnerüs, Bisfchop van Droncheim

,

in Afbeelding gebragt heeft. De Heer El Lis

heeft hetzelve ook in Plaat vertoond ;*). De
Kenmerken zyn door onzen Ridder dus opge*

gevenl

9, Het heeft de gedaante van Koraalgewas 5

„ 't is gegaffeld , een Voet lang . regtopftaan-

,5 de, Spilrond, van dikte als eenPennefchaft,

35 tweevoudig uitgebreid met de Mikken taa-

,3 melyk wyd en eene digte zelfftandigheid

„ naar 'c binnenfte van de Boomzwam (Agaru

^, cim) gelykende , Wollig ruig en taay".

GuNNERUs merkt aan , dat de zelfftandig-

heid in zyn E^cemplaar zo murw was, dat men

het zonder breeken naauwlyks kon aanraaken.

Dit verfchilt wat veel van taay, gelyk de Heer

P ALL AS meldt, aangaande zyne Herts-

Hoorn-Spons. Ik heb 'er één, die naar dezel-

^76 vry wel gelykt , doeh ook eer murw is

^an taay.

(15-) Spons^j'

(*) PhiL rranfaü, VoL» LV. p. aSS. Tab* XL Fig* U
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(15) Spons 5 die eenvormig is y kruipende en Vï.

broofch^ met regtopjlaande , ronde ^ fi^^^'LXXlV
pe Takken o Hoofd-

stuk.

In de Meiren van Sweeden en Engeland, xv»

r 1 »
Spongia

zege LiNNiEUs , komt deeze, omtrenc t^XLacuitrit.

diepte van een Vadem , onder het Water ^^^^"

kruipende voor, In haare Foren heeft Dok-

tor C Blom 5 voegt hy 'er by, in de Herfst-

tyd , blaauv/agtige Bolletjes verfpreid gevon-

den , ter grootte van Thym - Zaad , welke

glanzig waren , en in de Vlam van eene

Kaars vonkten. Zyn Ed, vraagt, of dit vreem^

de Lighaampjes zyn?

(16J Spons, die eenvormig is ^ regtopftaande ^ xvt*

hroofch en van veelerhande gedaante.
rluviattiis.

Rivier-

Onze Ridder merkt aan, dat deeze vSoort^^""^*

In de Rivieren der Noordelyke deelen van

Eu-

f15) Sponpd conformfS repens fragilis^ Ramis érefiis te»

fêtibus obtufis. Faun, Sttec^ npo* Spongh Ramis teretibus

öbtufis» Flor» Lapp. 53 5» Spongia Ramola Fiuviatilis. R^ J.

Histé 'ilU

(16) Spongia conformis Creda fragilis polyraorpha» Sysft^

l^at. Xil. Spongia Fiuviatilis. Flor» Sues, 119U Spongia

Aquatica Geratoides» LOES. Frusf» 122» T. 52* v^pongia

ï'luyiatilis anfraduofa fragilis Ramofisfima» P LVK,Pbyt 112»

f. 3. Spongia FiLïviatilis ad Confervam accedens* Ru PP»

y'en, 308. T. 3. fi I. Pall, S'^opb» 3JI, Rivier « Spons,

Lyii dsr Plantd. bladz, 403»

L DKEL. XV IL STUK,
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STUK.

Rivier-

Spons^

Vl. Europa voorkomt , en dat in haafe Pören dik-

^XXIV ^^^^ ^^^ groene Lilagtige Zaadjes zitten. Dé

Hoofd '* Heer P all As zyne twyfeling ge- uithebben-

de, of zy wel van de voorgaande verfchilleri

mogte, fielt Li

w

n mvs thans het onderfcheid

voor. „ Zy verfehilt , (zegt zyn Ed ) van

^5 de voorgaande, daar zy in plaats, in Vifchi-

9, ge Reuk ^ en in groene Kleur mede over«

5^ eenkomt , doordien dezelve een Spilrondé

5, kruipende Steel heeft, met Rolfonde ^ regt«

^, opftaande, van elkander afgezonderde Tak-

^, ken , in de gellake van rood Koraal : ter-

,^ wyl deeze op Hout groeit en wanflaltig is

j, of van veclerley gedaante, hoedanige Spon5

3^ door F L u K E N E T I u s is afgebeeld'*.

Met is my 5 in de ecrfle plaats, vreemd ,

dat een Gewas eenvormig kan zyn en tevens

van veelerley gedaante, naar 't gene de Ken-

merken behelzen. Het woord conformis , naa-

melyk , heb ik zodanig begreepen' , dat dié

Sponfen aan haare Geftalte kenbaar waren ;

üiet aan de zelfllandigheid alleen , gelyk de

Winkelfpons en anderen. Hoe kan ook een

Sponsgewas , met Rolronde Takken , de ge-

ftalte hebben van rood Koraal P Hoe kan eed

Spons, van veelerley gedaante, in eene zelfde

Figüur worden afgebeeld ? Dit alles is my
duifter.

Ray getuigt , van dd gene, welke New-'

tON in de Rivier Yare, in Engeland, gevon-

den hadt, het volgende. „ Gedroogd zynde^

3> 1^



B U S P O N S E N, 465

I5 is zy Afchgraauwer van Kleur , dan de V^«-

,, voorgaande, [te weeten de Getakte Spons ^^"^^^^

5, van C Bauhinus.] Zy heeft Takjes, hoofd-*

5, ten minde een Vinger dik, of zo dik als de ^'^'-^'^•

j, Pink (*3 ; waar van foran>igen , door hunne
^f^^^''''

„ verdeelingen , naar Vingers gelyken ; ande-

^, ren aso 'c End gegaffeld en als gehoornd

.j zyn ; anderen op verfcheiderley vvyze en

5, zonder eeoige regelmaat verdeeld."

In Vrankryk zyn ook Rivier- Sponfen waar-

genomen. De Heer R e n e a u lm e vondt 'er

een in de Seine , die gehecht was aan de Stee-

nen van één der Boogen van de Brug , welke

men Pont Neuf noemt (f), Deeze fchync

nog grootelyks van de Rivier - Spons van

Plükenetius te verfchillen , zo hy aan-

merkt; alzo de Afbeelding van dien Autheur

de Enden fpits , en de zyne dezelven rond

heeft en flomp : ook zyn de Takken aldaar

meeflendeels Vorkagtig of gegaffeld 5 't geen

zeldzaam was in de zyne ; verder vertoonde

éie het onderde als een ronde Bol 5 daar dee-

ze een uitgebreiden
, platten, taamelyk dunnen

Wortel hadt, „ Dat meer is, zegt hy, heeft

„ de onze de Takken op zig zelf daande en

fi niet verdeeld, 't gene in 't geheel niet drookt

,, met de korte befchryving, welke Ray 'er

^5 van geeft. De enkele overeenkomst zou

5> be-

(*) Ramulis Jïigitiira minimum crasfis',

(IJ Mem, del'Acad. R, des Sc, de Paris, de 1'Ann. 1714,

Gg
2» DEEL. XVII, STUK.
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VI. 5^ Haan in de Afchgraauwe Kleur , indien mcd

IXXIV " ^^è^^ uit den Auiheur vernam, dat het Ge-

PIooFD-
*

J5 was die niet krygt , dan verfcheide maaien
STUK.

^^ ifi Water gedompeld ^ waar door het zyne
Kivier-

^j Slymigheid verlieit , en daarna gedroogd
'''"''*

55 zynde. De uitdrukkingen van Plu ken E-

„ TIÜS3 anfra6tuofa ^ perfragilis , zyn taame-

5, lyk gepast, doeh niemand deezer Autheuren

5, fpreekc van den Reuk , die zeer aanmerke-

,, lyk is."

Hy hadt gezegd , dat dit Sponsgewas een

fierken Vifch - Reuk heeft , die langs hoe

meer toeneemt , wanneer men 't zelve eenigen

tyd in Water bewaart. *, Zomen het, reeds

„ droog zynde , wederom in Water fteekt 5

s, dan hervat het allengs zyn voorige uitge-

55 breidheid en zagtheid , en krygt een Kleur

5, die donkerer is , dan hetzelve Natuurlyk

3, in het Water heeft , terwyl het groeide s

g, zo men zeggen kan dat een Lighaam groeit

,

„ waar in geen Werktuiglyk Geitel te ont-

35 dekken is. Men kan 'er het Water uitdruk-

„ ken, daar zy mede gevuld is, gelyk uit an-

5, dere Sponfen , doch , zo men ze te veel

5, drukt , dan kruimelt ze weg. Eindelyk ,

5, wanneer men deeze Spons , na verfcheide

^, maaien in Water gelegd en wederom ge-

„ droogd te zyn , voor de laatfle maal laat

; „ droogen , dan neemt zy eene Afchgraauwe

„ Kleur aan, en verliest haare Reuk."

Een Koek- , van een Kwartier tot een half

Duim
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i3üim dikte , aaü platte Steenen of Paaien Vi;
^

gehecht, ftrekt tot een Wortel voor deeze^^^^^^

SpoDs , die Takken uitgeeft van twee, drie hoofd/

of vier Duimen langte , van dikte als de stuk*

Pink of kleinfte Vinger van een Menfch 5
^i^l^^'

fommigen enkeld , fommigea gegaffeld of ge-
^'"'"

vorkt , aan 't end üomp , en ongemeen ver-

fchlllende van geftake. Men heeft, evetiwel^

ook >. lompen van dit Sponsgewas gevonden j

die niet veel minder dan een Voet hooj; wa-

ren , en grooter. De Kleur , frifch uit het

Water komende, is bleekgroen, naar 't gee-

ie trekkende t men heefc ook , in 't end van

July 3 hec uiterite van alle de Takken , ter

ïangte van een half Duim, geelagtig wie ge^

zien , bleeker dan Citroenkleur, Met zyne

Slym gedroogd ^ is het geheele Gewas vuil

geel , met eenen Glans , als of het gevernisc

ware»

„ Droog zynde ( zegt R e N e a u l m e , ) is

5, deeze Plant zeer broofch , zy breekt ligc

5, en is zo wryfbaar , dat wanneer men ze

3, tusfchen de Vingeren drukt , haar deelen

3, geen ander verband fchynen te hebben

,

„ dan het gene hun dé Slym gaf, welke zig^

^, droog zynde , gehecht vertoont aan de

j, kleine gebroken Vezelen ; bykans op de

,) zelfde manier als het Mergfap , dat men

3, waarneemt op de Beenagtige Vezels in de

^, tedere en Celluleuze gedeelten van de

5, Beenders der Dieren. Uitwendig is deeze

Gg 2 Plant
I, DSII.. XVIL STUK.
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Vï* 55 Plant rompeüg en ongelyk , vertoonende

LX^xIv." ^^'S ^^^ Sagryn voor 'cblooce Oog, en heb-

HooFD- ,> bende eenige taamelyk groote Poren of
STUK.

^^ Gaten , welke op een ongeregelde manier

s^onl^^'
59 verfpreid zyn , volmaakt gelykende naar de

5, Openingen in groote Sponfen: maar^dezel*

5, ve met een Vergrootglas befchouwende ^

5, dan bevindt men ze doorboord met eens

3, ontelbaare menigte van kleine Gaatjes

,

5, wier kromlynige figuur niet naauwkeurig te

55 bepaalen is ; hoewel zy fchynen meest van

55 de zelfde grootte en even ver van malkan-

5, der geplaatst te zyn. De randen van deeze

„ Gaatjes , gevuld met Slym , zyn in de ge-

3, heele omtrek verfierd met byna ongewaar-
~

5, wordelyk kleine Haairtjes, Wat de inwen-

„ dige zelfftandigbeid aangaat , die beilaac

5, t*eenemaal uit kleine korte Vezeltjes, ver-

5, fcheidelyk op elkander geplaatst , welke

,

„ door hunne onregelmaatige fehikking, een

3, zeer onegaal geweefzel formeeren , welks

,5 tusfchenruimten gevuld zyn met de gedagte

3, Slym, en, ais die Slym *er uit is, dan blyft

5, 'er flegts , om zo te fpreeken , een blooc

3, Geraamte over , waar] in men niets daa

3, Draaden waarneem t*

3, My erinnerende , hoe de Jongens weleer

,

,, onder 't baaden, om elkander eene pots te

3, fpeelen ^ in 't Water eenigen der naakte

„ Lighaamsdeelen van hunne Makkers plagten

3, te wryven met een Soort van groene Mos

,

,• v/eï-
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55 welke zy van dat gedeelte van 't 't Paalwerk ^ï*

9, der Molens namen ^ dat zig onder Water
lx^xi^/*

3, bevondt ; 'c welk aan de genen , die 'er Hoofd-
*

„ mede gewreeveu waren ^ een zeer ongemak- stuk,

3, kelyke Jeukt verwekte: verbeeldde ik my,
.^^"^yf""

5, dat het wel deeze Fiact kon zyn, door weU*'

55 ke die uitwerking veroirzaakt werdt, ïlc

,, nam 'er dan de proef van, en myn Arm mee

3, dit Spon?:gewas gewreeven hebbende, kwam
3, *er een zeer kennelyke roodheid op ^ zon-

,, der biykbaare verheffing van de Huid,

,y doch vergezeld gaande met eene fliauwe

5, Jeukt, bykans gelykende naar die , welke

.9 men gevoelt, eenüür na dat men aan Bran-

5, denetelen geraakt heeft , indien men lyd-

,5 zaam genoeg geweest is , om zig niet te ,- .

„ krabben. Deeze Jeukt hieldt byna agttien

5, Uuren aan. Ik heb deeze Proefneeming ^

,, altoos met den zelfden uit (lag , herhaald.

,, De uitwerking fchynt te ontüaan uit hec

55 indringen der kleine Haairtjes, die de Poren

3, van deeze Plant uitwendig omzoomen^ in

,^ de Gaatjes van de Huid'' (*),

LXXV. HOOFD»

(*} Deeze Jeukt veswekkende Eigenfchap fchynt veel

overeen te komen met die der Zee»Ballent Zie hies: vqqx

bi.idz, 411,

Gg3
l, Deeï,» XVJL Stuk,
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VI. ^
Afdeeu
LXXV.
Hoofd-
stuk. BefcJwyving van 't Geflagc der Korstge^

WASSEN.

Naam, /^nze Ridder, die Korstagtige Zee. Gewas.
^^ fen , welke van geeue Steenaguge na-

tuur zyn , volgens zyne Rangfchilcking onder-

fcheiden willende van de genen y die bevoo-

* Ete rens toe de Müleporen zyn t'huis gebragc *
j,

^ ^*^^^'w2^ bevoegd een nieuwe benaaming ce gebrul-?

ken voor die Geflagc: wanc het reeds lang be-

kende woord Efchara begreep ze beiden. De
Schryvers van de voorgaande Eeuw noemden

dus Steen- of Kalkagtige Gewasfen , die als

het geweefzel van Linnen vertoonden (*j. Men
kan dan niet met den Heer P allas zeggen,

dat LiNNiEus, zonder de minfte noodzaak*?

lykheid , den naam van Efchara met dien van

Flujtra verwisfeld heeft ; noch hetzelve voor

eene lastige en nadeelige , uit louter goeddun-

ken voortvloejjende , naams - verandering ,

uitmaaken (t)» ^o ergens , immers , hier

geldt het Spreekwoord , dat een goede Leer-

wyze een goede Onderfcheiding vereifcht.

't Woord
/

(^y Efchara est Ihntz genus fere Lapideum , Telam tex-

tura fuA quodamrnodo refcrens. Tournf. f, Inst. Rei Her-

(t> ZoóphjU p» 33. Nomen Efchar.^ 'xn Fluftram tranfmij

tavi, quum prius Mprbi homonymonj zegt LliSfNiEUS^
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1

^c Woord Flujlra beken ik , wel is waar , ^^l-

niet zeer bekend te zyn , doch het is niet f^^|^^'
nieuw verzonnen , noch oneigen. Men heeft Hüofd-

'ei' door verdaan een vlakke uitgeflrektheid ,
stuk^

gelyk die der Oppervlakte van de Zee of van

Uil Water (*) : doch dit Woord werdt dan

!n 't meervoudige gebruikt. Ik heb geen be-

kwaamer Nederduitfchiü naam daar voor be-

dagt 5 dan van K o r st g e w a s ; want die

van Hoornzder fcheen my niet zeer gepast te

zyn. Veele Authearen hebben den Latynfchen

naam Efcimra , die byna het zelfde uit-

drukt , zelfs in andere Taaien fchryvende
,

behouden.

Het is j volgens de bepaaling van onzen Kenmer^.

Ridder, een geworteld of ergens op vast zit-

tende Gewas , overal bedekt met Celluleuze

Foren , uit welken Polypen als Bloempjes

voortkomen. Dat echter ook eene Plantaar-

tige groeijing in hetzelve plaats heeft, willen

wy gaarn erkennen ; ten minde in die Bladerige

Soorten , welken de Kruidkundigen der voor-

gaande Eeuw tot Wier 5 Zee-Ruy of Zee-

Mos 3 betrokken hebbeo,

LïNNiEüs heeft in dit Geflagt een groote soortea*

verandering gemaakt. De Pypagtigen , die 'er

zig in de Tiende Uitgaaf van zyn Samenflel

in bevonden 3 heeft hy allen daar uit gemon-

üerd 3

(*) Fluftra dicLintur , cum in Mari Flud^us non raovCJKiïr^

S A L M A s I u s, de Falliü. p. 139.

Gg4
i. DEEï.. xvn. Stuk»
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VI.
Afdeel.
LXXV.
Hoofd
STUK.

fterd^ en -er thans twee Hoofd verdeelingen ia

gebragt , waar van de eene die bevat , welke

wederzyds , de andere de zodanigen die maar

aan de eene zyde Poreus zyn. Drie Soorten

tekent hy van de QQïiken^ drie van de Jaatftea

aan»

Bladerig

Korsjge.

was»
Plaat

CXXXVI,

(
i
} Korstgewas , dat Bladerig getakt is , de

Enden Beitelswys' afgerond hebbende*.

De Kruidkundige Autheuren hebben zig dee-

ze Soort 5 zonder eenig bedenken ^toege-eigend^

Bauhiimüs hadt het breed gehoornd Zee.-

Wier^ met Gaatjes, gcyceld, Tournefort
brengt het in zyn GeÜagt van Fucus t'huis,

onder den naam van Ray , die het genoemd

hadt Zee-Ruy i welk door zyn Geweefzel een

Linnen of Zyden StofFe nabootst. M o r i s o n

noemt het' Zee - Mos ^ dat ruuw en witagtig is,

gelykende naar eene Zyden StofFe. Hy geeft

'er een Afbeelding van , zo wel als Tour-
nee o i^ ï en E L L I s, Deeze la^tlte ftek

het

ft) Flujlra ?oliacea ï^mofa , lacinüs Cunqifoimibus ratun»

datis» Faun Suec, 1231* Millepora Membranacea , &c, Hort^

Cllff. 480. Efchara fol/'acea &c. ElllS Corall, 70. N. 2.

TC. z9, A» Foms Cetvinus. B a u H. Pin, 367, Algn Marlna

lïlatyceracos porofa. IJ A ^^ ¥t M'>^. Ht* p 799. Mwscus M^-

rinus &c. Mor is o N- Hist^ W» p* 640, T. 2* f» ló.

Fucus Telam Lineam Sericeamve textura fua ccmulans. R A J»

Angl, -fa. N. 9, J u s S. Mem de l'Acad, de 1742. p, i98<,

T. 10. f. 3 P ALL. Zoóph, 16, Breed gebiaderd Hoornwi€£o

Lpt der Plantd, bl, 63,
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het voor onder den naam van Bladerige Efcha^ Vï,

fa 5 die Spongieus is met ontelbaare Poren
^ j^^x^xy^'

hebbende wederzyds beurtlingfe boogswyze Boofd-

Celletjes. De Engelfche naam fchync Breed- ^'^^^«

bladerig Hoornwier te betekenen. Zie hier

wat zyn Ed. daar van zege.

,, Deeze Korallyn , frifch uit de Zee ge«

55 nomen , is van een Spongieus zagc Ge-

5, weefzel en heeft eene zeer Vifchige Reuk,

5, maar, eenlg£0~tyd op 'c Strand gelegen

^, hebbende ^ wordt zy ilyf en Hoorna^tig ,

^, gelyk \ een of andere Soort van verdorde

35 Bladen. De beide Oppervlakten, met een

35 Vergrootglas bekeeken zynde , vertoonen

55 zig als met Celletjes bedekt 3 en , een Stuk

55 daar van overdwars afgefneeden zynde

,

3j kan men het dunne Vlies waarneemen , dat

55 voor de Celletjes van ieder Oppervlakte

55 tot een Grondlteun ftrekt.

55 Het maakzel van de Celletjes is zeer

55 merkwaardig 5 alzo ieder aan den Top Boogs-

55 wyze gewelfd is 5 en een weinig famenge-

,5 trokken aan het laagfte deel der zyden , om

55 plaats te maaken voor de Boogen van de

5, twee naast daaraan paaiende Celletjes, zo

5, dat *er , door deeze zonderlinge famenilel-

;5 ling, geen ruimte verlooren gaat. De In-

5, gang is onmiddelyk onder den Boog in ie-

5, der Celletje , en de Wanden der Celletjes

5, fchynen met Doornen verfterkt te zyn. Ik

55 heb aan den Ingang van veelen een klein

G g 5 j5 Schaal-
h DSEL. Xyil. STUK*



^4 Beschryvinc van

"^1* ,5 Schaalagtig Lighaampje , dat naar een Dou^

LXXv"'^' bletfchulp geleek, van eene doorfchynende

Hoofd* >> Amberkleur , met een zwarte Stip , zyndö
STUK. ^^ het Lighaam van het doode Dier, gezien".

De Dit alles wordt door den Heer El lis in
^'ji^^^^*

Haat vertoond, die aanmerkt, dat de vermaar-

de Doktor JussiEü kleine Polypen , zig uit

deeze Celletjes uitbreidende, ontdekt heeft»

Deeze Helt de Celletjes voor , als kleine Ke-

geltjes, naar boven wyd en open j wederzyds

gedoomd , en zegt : ,, het Dier , in ieder

„ Hokje vervat , doet niet meer dan de helft

3, van zyn Lighaam voor den dag j komen,

59 waar van de Kop zig onderfcheidt door een

3v kleine uicpuiling 3 omgeven met tien fyre

„ witte Hoorn tjes , welke , zig verlangende

55 en in 't ronde uitbreidende , de gedaante

5, van een Trechter nabootzen door de plaat-

5, zing , welke zy neemen. By aldien men

5, het geheele Dier wil waarneemen, zo als

5, het begreepen is in zyn Hokje, dan moet

3, men eenige gedeelten van één der Lappen,

„ waar uit het Gewas beftaat , affcheuren,

^, waardoor zig verfcheidene van deeze Huis-

5, jes zullen openen , laatende het geheele

„ Lighaam van eenigen deezer Dieren bloot.

„ Alsdan ontdekt men door het Mikros^^

„ koop, dat zy ieder gelyken naar een zeer

., klein witagtig Wormpje , welks onderfte

„ End aangehecht is aan den Bodem van eea

„ Hokje, het midden des Lighaam;s een wei»

y> nig
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s, nig gezwollen, en dat het hovende gedeei- VT.

^, te 3 voorzien met v erfcheide Hoornen
, fü^xv"*

^, deszelfs Kop is. Deeze Worm is eenHooFD-

5, zeer kleine Polypus van ongevaar een hal- stuk.

5, ve Lyn lang, en men kan dit Diertje, ten

„ opzigt van zyne geftake, niet beter verge-

35 lyken, dan by een van die Zaadjes, welke

55 met Pluis van boven zyn gekroond.

„Dit (>ewas (vervolgt hy,) 't welk men

35 tot dus verre voor een Plant gehouden

3, heeft 3 is door Imperatus Forus Cer-

3, vinus geheten; zo v/egens de Poreufe itruc-

53 tuur , die hy 'er in waarnam 3 als ojn dat

3, het door zyne platte , en niet Lappen uit-

3^ gefneeden Steelen , naar het Gewey van

33 een Damhert gelykt. gen breedc dunne

3, Grond, [op een Steen, Schulp of Kh'p ge-

3, plakt 5] waar het aan groeit , geeft vecle

33 dunne Steekjes uit, die zig als Bladerloof

35 uitbreiden , waar van de Lappen in 't mid^

3, den roodagtig 3 aan de kanten witagtig en

3, van eene Vliezige Celluleuze zelfftandig-

5, heid zyn". Dergelyke Vertooning maakt

3

ook, dat Takje of Stammetje van dit Zee-

Gewas , uit myne Verzameling , in Fig, i ,

op on^e Plaat CXXXVI , afgebeeld ; doch

hetzelve , droog zynde 3 heeft een egaaïe rood-

agtig geele Kleur , en is hier en daar met

eene Soort van witte Korallyn begroeid.

De Heer Pallas oordeek, dat het geens-

zins de Forus Cervimis vanlMPEi^ATüszy,
ea

1« Deeï,, XVII. Syuk»
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"^'I- en inderdaad , indien dezelve van eene Steen^

IXX^^* agtige natuur was , heeft zyn Ed. daar toe

HüOFD" groote reden. Dit Zee -Gewas komt dikwils

Eïyjc, jn <^e Winter, zo zyn Ed. waargenomen heeft,

by geheele Bosfcn op onze Stranden aanfpoe-

len 5 zynde waarfchynlyk van de Klippen aan

de Engelfche Kusten afgerukt, Hy vondc 'er

verfcheidenheden van met de zogenaamde

Bladen aan *t End zeer breed, anderen diep

ingefneeden , eenigen met lange fmalle Lap^

pen, en fommigen, doch zeer zeldzaam , met

alleen op de kanten en Vinswyze verdeeld

Loof. Dergelyke verfchillen openbaaren zig,

wanneer men de gedagte Afbeeldingen , van

T o U R N E F o R T
, J U S S I E U Qïl E L L ï S , mCt

elkander , en met de onze, vergelykt. De
grootfte hoogte was van een half Voet en dq

breedte der Blaadjes als de Pink of kleinfle

Vingc^r van de Hand. Verfch uit de Zee ge*

haald zynde ^ hadt het iets van eene Citroen-

Reuk , zegt hy , met de gewoone Reuk der

Lighaamen , die uit de Zee komen , vermengd

,

Y/elke het, gedroogd zynde, ook eenigen

tyd behieldt. In 't Vuur gebrand , echter,

gaf het een aanmerkelyken Stank uit , en

hetzelve fcheen een groote veelheid van eene

Kalkagtige Aarde te bevatten. Door eene

Kalcinatie, van een half Uur lang, h^dt heu

flegts een derde deel verlooren.

(2) KorsÈ'
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Cci) Korstgewas ^ dat Bladerig en eenigef- VL
maate gegaffeld is ^ met de Blaadjes '^vei-!^^^^

nig verhreedende. e7i aan de Enden als HoofdI

afgefneeden. stue*

lu

Op dergelyke manier , byna, fielt de Hqqy trunZta.

Ellis een Soort van Korstgewas voor, dat
^ofj^'i^^^"

insgelyks voorkomt aan de Europifche Kusten.

De fmalheid der Lappen , waar in het verdeeld

is, die hier weezentlyk naar Blaadjes gelyken,

onderfcheidt hetzelve van de voorgaande Soort.

Ook verfchilt het daar in van dezelve aanmer-

kelyk , dat de Celletjes langwerpig vierkant

en op ryën overlangs geplaatst zyn , geea

Tandjes op zyde hebbende. De Heer Pal.
LAS geeft 'er , wegens de figuur der Blaadjes

,

waarfchynlyk j den naam aan van Sectirifrons;

alzo dezelven Byl^ of Eeitelagtiger dan in de

voorgaande Soort zyn* Ook heeft deeze Soort

zekere Steekjes aan 't onder-end, die zig vol-

maakt als Worteltjes vertoonen , zo dac zyn

Ed. dezelve ten hoogden naby oordeelt te ko-

men aan de Celdraagende Korallynen, Men
vindc

(z) Flujïra FoHncea ftibdlchotoma , Ladnüs llneariF>us

truncatis» Systi^Nat. XII. Elchara foiiacea raülepora tenerat

anguflioT, Foli'olis quail abfi.-isfis. E L 1. 1 s Cór. rtp, T. sS« fi

a, Fucus Marinus fcrupoius ali)idus angUstlor ^ extteinltati*

bus qiiafi abfcisGs. R A J,
-Angl, 43, Mo Ris, Hist* lil, S»

IS. T, 8. f. 17. Efchara Securifrons. Pall. Zoóph* ï%
Smal gebladerd Hoornwier» L-^st der Plantdt hl* öp*

h DEEL, XVn. STUK,
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4.^3 Beschryving vah

VI. vindt ze , zegt hy , op 't meede vyf Duimen

fxxv' ^°^§» ^^^^^ graauw, dun en broofch, glin-

HooFD- flerende ais of zy met Vernis overtoogen

stüK» warCi

III. (3) Korstgewas , dat Bladerig is en op ver-

Fi^rl^
/c/^efJe manieren getakt^ hebbende onder

Haairig aan de Foren eenen Borfleligen Tand*
Korstge-

De Heer L i N n ^ u s Itelt deeze Soort als

een Mosagtig Takkig Zee - Gewasje voor ,

dat veel gevonden wordt in de Zee aan de Kust

van Noorwegen j de Takjes dubbeld gevind,

aan 'c End Knodsagtig, famengedrukt , over*

al met Gaatjes doorboord en week hebbende 5

met een zagt Borfleltje onder ieder Gaatje;

weshalve zyn Ed. 'er den naam van Haairig

aan geeft. Dit komt wat vreemd voor , wan-

neer men in aanmerking neemt , hoe dat hier

de Korstagtige aangroeizels worden bygebragt ^

welken door de Heeren Lo e kling en Re-
üUMUR waargenomen zyn. Van de Waar-

neemingen y die de eerstgemelde op hetzelve

deedt,

fs) FluJJra Foliacea varie Ramofa , Poris infimo Dente

Setaceo. Pluftra ViloCa, Faun„ Saec^ aiSS* Corall!n;i Mem,

de l*Acad, de Paris, 171a. p, 41» T. 5 f 10. Miliepora Crus-

tacea plana adnata , Fuixïiris quincuncialibus. L o f f u AB^

Stockh. i7st- p. Ii8. T« 3. f, 1-4* SUB. Kab* III. D* 1%

100» f» lo. Efchara millepora. E l-n s Corall, 73. T» 31.

F. A» Efchara rilofa, P A L £.• Zooyh^ 1 S» LyH der FlanttU W»
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öeedtj heb ik reeds uitvoerig gefproken * VTé

De Heer Reaumu r een rood Haairig Zee-^^^I^V
plantje befchryvende , dat zeer Takkig is (*)5Hoofd!

fpreekt tevens van dit aangroeizel, als volgt* ^^"^*

„ Op deeze Plant groeit ^ taamelyk gemeen, y*j^^^^

5j een zeer fraay Koraalmos, dat van een ver- enz.

*

4, wonderlyk maakzel is. Het heeft eene vuil

„ V7itte Kleur. De Takken zyn plat , ter

5, breedte van ongevaar een halve Lyn en veel

j, minder dikte. Op het bloote Gezigt fchy-

.5 nen dezelven famengefleld te zyn uit ontel-

,5 baare verfchillende deelen , die in elkander

3, gewricht zyn , naar ongelykzydige Vierhoe-

„ ken gelykende , en Haairtjes uitgeevende

55 aan ieder Gewricht , die naar de Enden van

„ het Takje geftrekt zyn. Daar is een rond

^5 Tal^je, 't welk tot een Steel dient voor al-

,5 Ie deeze platte Takjes ; maar hetzelve is

,, niet rond, dan om dat het of den Stam of

5, de Takken omkleedt van dat Zee -Plantje

5, {Fuciis) , daar wy van gefproken hebben.

5, Die Steekje is, derhalve, een Scheede, die

5, dunner wordt naar maate de Takjes van

,, het Zee - Plantje verdunnen , welken hetzel*

j, ve dikwils ten Ende toe omkleedt , gee-

5, vende hier en daar de gezegde platte Tak-

33 jes uit : zo dat het een met hec andere een

55 zeer

(*) Fucits teres rubens Ramofïsfïmus RAJ. 5j«. App#

119, Corallina rubens valde liamofa , Capillacea, TO ü R N S F^

Imt, Rei Herh, p. 571.

X« Deel. XVU, Stuk-^
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.

^ï* ,> zeer fraaije Kwast maakt. Het breekt ligü

IXXV^ 53 by Leedjes af, en , dezelven met een Mï^

Hoofd- 5) kroskoop befchouwende , dan bevindt men
STUE«

^^ xe te beftaan uit een foort van Kokertjes^

5, nevens elkander geplaatst, waar van twee
' „ de dikte en zes de breedte uitmaaken van

5, de gezegde Takjes» De bovenfte Enden

53 zyn grootst , en geeven uit ieder hoek , van

5, de vierkante Opening, vier puntige Vezelt-

„ jes uit , die dus het geheele Gewas als

,, Haairig maaken", eaz.

Plaat De Heer ElliSj die het onregelmaatig

J^ig*
2.* Spongieus gebladerd Korallyn noemt , merkt

het aan als de gemeene Celletjes van Zee-

Infekten, waar mede de meefte Lighaamen in

de Zee overtoogen %yn , doch wier Gewas zig

ook fomtyds Bladeragtig verheft , gelykerwys

de Milleporen of Steenagtige Koraalmosfen,

Zyn Ed. geeft de Afbeelding niet alleen daar

van, maar ook die van dergelyke Korstagtig

gegroeide Infekten - Celletjes , zonder Haairt-

jes , waar in hy eens de Polypus waargenomen

hadt , zo als die door hem vertoond wordt Q^).

Deeze zyn , zo hy getuigt, van eene v altere

zelfflandigheid , dan de voorgaande. Ik hebr

dan ook , tot een voorbeeld van dit Korstge-

was, zodanig een aangroeizel op de Bladen vaiï

onze gewoone Zee - Ruy voorkomende , al-

hier. Plaat CXXXVI, Fig. 2 , benevens eene

Soore

i-^) CoralU PJ. XXIX. Letc, D« en Dl,
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Soort van Korallyn , welke men ook daar op ^^^•

dikwils aantrefc , in Afbeelding vertoond.
[xx^v!''

De Heer Pall as , zeggc^nde, dat men in Hoofd*

't Neerduitfch deeze Haairigö Soort Zee * Mos ^'^'^^^

noemt, getuigt, dat dezelve aan onze Stranden

zeer overvloedig is , omkleedende een Soort

van Korallyn , by hem Sertularia longisfima

genaamd , en aan de Enden van derzelver Tak-

jes als Loof uitfchietende. Zonderling, ech-

ter 5 is het dat de Heer E L l i s , die deeze

Korallyn , welke hy Zee - Draad noemt , ook

zo overvloedig aan de Engelfche Kusten

vondt , van dit dezelve omkleedende Korst-

gewas geene de minfle melding maakt. Ook
fchyot hetzelve 'er niet altoos in even groote

overvloed tezyn: want Pallas merkt aan,

dat in 't begin van den Winter des jaars 17Ö4,

door de Zuide Winden , een groote menigte

van 't zelve aan onze Stranden opgeworpen

werdt.

(^4} Korstgewas , dat plat gebladerd Takkïg w,

aangegroeid is , hebbende op de ééne zyde ^It^^rlm^

Ruitagtige Celletjes Pipierag-

De Graaf Marsïgli, door wien dit

Korstgewas , in de Middellandfche Zee ^ van

(4) Flujlra plano » foliacea Ramofa adnati , hinc Cellulls

rhombeis, Syji, Nat.. XH. MARS. Mar, T. 6» f. 25, ^G„

Efchara Papyracea, P A L L^ Zodph» 18. Lys:aer Plantd^ I>U68»

Hh
I. DEEL. SVII. STUK,



4^2 li E S C H R Y V I N C VAN

Loofdraa

VI. de plaatfen daar men Koraal vifcht opge-

,^™J^^' haald werdc , ftelt hetzelve verkeerdelyk als

Hoofd- <^e Porus Cervimis van Impfratus voor,

STUK. zo de Heer P a ll as aanmerkt. Deszelfs ge-

llalte zweemt naar die van het Genavelde

Aard -Korstmos. Het groeit horizontaal , met

Vliezige Bladertjes , die gtelagtig zyn , en

aan de ééne zyde flegts met Foren, hebbende

de andere zyde vry en ruuw.

De Heer P all as oordeelt, dat dit Korst-

gewas in geftalte veel gelykt naar eene Soort

,

welke hy Loofdraagende noemt (*); en waar

van een Trosje , als een halve Vuist groot

,

uit Indie afkom ilig , zig bevondt in 't Kabi-

net van den Heer Willem van der
M E ü L E N. De Figuur van S e b a , welke hy

aanhaalt , heeft niets Trosagtigs of dat naar

een Kluwen gelykt , en beeldt , zo wel als

die van Ellis, ook door hem bygebragt,

één der twee eerde Soorten af, van onze en

de Engelfche Kusten. Deeze Indifche, in te-

gendeel , heeft de Celletjes maar aan ééne

zyde van de Blaadjes : zo dat die aanhaaling

weinig ftrookt.

Flaflra
Mtmhra.'

(5) Korstgewas , dat plat gebladerd ^ onver'

deeld

(*) Efcliaia Frondiculofa. Zoöpf>* 17» Se^. UU T* 96* f. 6»

ELii S Corall, Tab. XXXVIII. fig. 8. O, P,

(5; Fluflra plano - Foliacca indiviTa adnata, hinc Cellulis

<]uadrangulis oblongis, S^st, Nat» XII.
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deeld is en aangegroeid , hebbende op de ^^'

ééne zyde langwerpig vierkante Celletjes, lxxv
*

HOOFD-

In de Oostzee vindt men die Korstgewas , stuk.

omkleedende 2ee- Planten, Steenen en Kalk-

agtige Klompen. Het is een uitermaate dun,

onverdeeld , digü aangegroeid , Vlies , het

welk van buiten alleen langwerpig vierkante

Cei'etjes heeft , aan de hoeken wederzyds

met een uitfteekende Punt voorzien. Zy ge-

lyken , zegt Linnteus naar die van El-
lis, Tab. XXVII. fig. A, doch het zal Tab.

XXVUl. moeten zyn.

(6) Korstgewas, dat plat gebladerd ^ onver- ^'ï«

deeld is en aans^egroeid , hebbende op de Lineata,

ééne zyde ovaale Celletjes*
sueepig.

Op de Zee Planten, in de Oceaan, komt
deeze Soort voor , die een Vlies maakt , ge-

lyk de naast voorgaande , maar de Celletjes

ovaal , digt aan elkander en op dwarfe ryën

geplaatst heeft , met een ruimte tusfchen ie-

der ry , ter breedte van de Celletjes, die

aan den Rand met agt Tanden of daarom-

trent gehaaird zyn,

LXXVL HOOFD-

(6) Fluj9ra plano - Foliacea indivifa adnau , hinc Cellttl»

ovalibus. Syst. Nat, XIL

Hh ï

I, DEfcL, XVIL $TÜK.
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VU

N3am» T\^ naam van Tiibularia , welke thans aanD

AFDEEIm
LXXVI.
Hoofd- LXXVL HOOFDSTUK.
STUK.

Befchryving van 't Geflagt der Pypg

e

w as-

se n.

dit Geflagt van Zee Gewasfen gegeven

wordt, is van een laaten oirfprong. Dezelve

fchynt door L i n n /e u s als een Geflagtnaam

eerst gebruikt te zyn , waar in hem de Heer

. P ALL AS is nagevolgd. Ik geef 'er den

naam van Pypgewas aan , die eigener is

dan de benaaming van Pyp - Korallyjz , om dac

deeze Zee -Gewasfen grootelyks verfchillende

zyn van de Korallyneo.

Kenmci' Het is een geworteld Zee -Gewas , dat uit

^*^"» holle Pypjes , die Draadagtig zyn, beftaat,

geevende ieder Pypje aan 't End een Poly-

pus uit, in geftalte als een Bloem. Dit is de

uitwendige vertooning : wat het inwendige

aangaat , wordt verzekerd , dat ieder Pypje

een Dierlyk Merg bevat, 't welk de gedagte

Bloemagtige figuur aan 'c End uitgeeft. De
Eigen fchappen van deeze Polypen , en derzcl-

ver Groeijing, zullen wy ftraks befchouwen.

soorten. Van onzen Ridder zyn, in dit Geflagt, agt

Soorten opgegeven.

(O Pyp-
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(i) Pypgewas, met de Steelen geheü enkeld VI.

en gedraaide Knietjes. -

LXXVl*
Hoofd»

Deeze eerfte Soort is de aanmerkelykrie,';Tüiv*

om dat zy de eerfte aanleiding fchynt gegeven ^ ^.

ce hebben tot het vermoeden, dat fommi\oe/J41;S7

Zee-Gewasfen, die men te vooren voor Plan-
fjee?"^""

ten hieldt, van eene Dierlyke natuur en Dier- ^'i^at

cxxxvr
planten waren. Men hadt ze Verguld Zee- ''e Figl^/

nuS'Haair genoemd , om dat zy.nuar dit Ge-

was ongemeen geleek. De Blommetjes, die

op deszelfs Steeltjes zig oogfchynelyk ver-

toonden , bevestigden dit denkbeeld , tot dat

de Engelfche Heer Luid een DierJyk Merg
waarnam in de gedagte Steeltjes, 't welk de

gezegde Blommetjes deedt uitgaan en dezelven

weder terug kon trekken *. Zie hier wat 'er * zie

de Heer J u s s ï e u van zegt. ^^^^^* "^^^

,, Het is niets anders dan een Bondeltje van

5, verfcheide Vliezige Buisjes of Pypjes , die

,5 redelyk ftyf zyn en geelagtig, wier langte,

„ ia

(i) Tubularta Culmis fimpllcisfimis Genkulls contorti».
'

5vJ'» Nat, XIL Gen, 345. Fucus Vermiculatus* B o c c»

Mus^ 258. T. 6. f» 5* Adianthi Aurei minimi facie Planta

marlna. R A J* AngU 31» N» 4, Adianthum Aureum Mari*

nam. Luid ^B, Angh Vol. XXVIII. \\ 275» T. (J f. 7.

Ju SS, Mem. de l'Acad» de Paris, 1742. p, i()6* T» 10. f.

2. Corallina Tubularia Calamos Arundinaceos referens» E L L^

CoralL 31* N» 2, T, i6* f» C, B As TER Uitfpann, l. T,

2. f. 3, 4» Tubulatia Calamaris* P a L L. Zoöpk. 38. Xyts

der Plantd. hl» 99,

Hii 3
L DEIL XVII, STUK.
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,, in de groocften die ik waargenomen heb

,

LXXvi " ^^" omtrent vyf of zes Duimen, en de dik-

Hoofd- >? te van eene Linie was. Men kon ze naauw-
6TÜK.

^, lyks beter dan by Strooitjes vergelyken,

55 die met de onderde Enden digt famenge*

5, voegd waren , en met de bovtnfte van el-

„ kander afweeken. Men vondt ze gehecht

„ aan Oefterfchulpen of aan Klippen , en fom-

55 tyds kwamen dergelyke Pypjes daar op en-

5, keld voor , ftaande van elkander af. Alle

5, dergelyke Pypjes, frifch uit de Zee gehaald

5, zynde, hadden de bovenfte Opening geflopt

5, met een donker rood Lighaam , dat ondoor-

,5 fchynende was , en de Pypjes zelf waren

5, met een rood Vogt gevuld. Doende dan

5, weder op ftaande voet dergelyke Bondeltjes

„ in Zee- Water , zo zag men het Lighaam,

55 dat de Opening floot , zig verheffen , en

55 uitkomende de geftalte aanneemen van een

,5 rond roodagtig Kopje, *t welk allengs groo-

,5 ter wierdt 5 zig uitbreidde en opwaards

5, uitflrekte. Vervolgens wierdt men 'er ver-

55 fcheide lange Hoornen , die dun en wit

,5 waren , aan gewaar. Deeze fpreidden zig

,5 als Straalen uit , in eenen Omtrek , w^elke

5, dit Hoofdje m twee byna gelyke deelen

3 5 fcheen te fcheiden. Het bovenfte gedeelte,

55 dat zig alsdan ontbloot bevindt, is eeniger-

5 5 maate Kegelagtig , uitloopende in een me-

,5 nigte van Vleefchkleurige Hocrntjes , die

5, korter en dunner dan de voorgaande zyn.

5, Mea
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5, Men neemt ze nu eens waar , tot een foort ^I»

„ van Kuif verzameld zynde; dan digter by- ^^f^'yV

55 een, gelyk de Haairtjes van een Penfeel, of doofD.

'

„ ook van elkander afwykende , en in 't mid-
^^^^"

,j den eene holligheid laatende, die in de Do-

3, dera een zeer kleine Openiog heeft. Het

„ andere gedeelte , onder den eerstgemeldea

5, Kring van lïoorntjes, is half Klootrood en

„ wordt onderfchraagd door een dunnen Cy-

„ lindrifchen Grond (leun , wiens £nd vast is

aan de Opening van een Pypj

De Heer JussiEuhieldt deeze Lighaamp-

jes voor *een Soort van Pol ypen , en wer Jt in

dit denkbeeld nader bevestigd , doordien zy al-

len verdwynen of in hunne Pypjes kruipen,

zo dra men *er het Zee- Water aan ontneemt

,

of het Water te fterk beweegt , of ze door *c

aanraaken' benadeelt. ,, Indien het V\ ater »

„ zegt hy 5 waar in men ze bewaart, aan 'c

3, bederven flaat, dan verlaten zy haare Pyp-

, jes en vallen uitgeflrekt neder op den bodem

3, van het Glas*'. Allen zyn zy niet even

groot : de grootften waren ongevaar een zesde

Duims dik , en de Hoorntjes ieder byna een

half Duimi lang : zynde de langte van haar

Lighaam een Kwartier Duims.

Ik heb de Afbeelding van deeze Soort van

Pypgewas- op onze Plaat CXXXVI, in Fig'

3, ontleend van den Heer Ellis, die even

't zelfde aan de Engel fche Kusten gevonden

hadt, als de Heer J ussie uaao die van Nor-

Hh 4 man-
1. DEF-L. XVII. SrvK*



488 Beschryvingvan
VI. mandie. Hy noemt hetzelve Buisagtig Koral-

LXXVï ^*^^^' ^'^^ ^^^^ ^^ Steekjes van Haverftroo ge-

Hoofd-' l:jkt. 5, Het ryst op , zegt hy , van kleine

STUK.
^^ Wormagtige figuuren , waar van • veelen

. „ door elkander geweven groeijen , ziende 'er

„ uit als de Darmen van kleine Dieren. Van

,, deezen (laat verheffen zy zig in onder fchei*

,, de Pypen , van vyf en zes Duimen lang,

3, vol zynde met een dik roodagtig Vogt.

,, Op derzelver Toppen vertoonen zig de Po-

,, lypen met gepluimde Kuiven. Gedroogd

„ zynde gelyken deeze Polypen naar Haver-

5^ Strooitjes , waar de Leedjes af^efneeden

„ zyn";

IL (O Pypgewas , met de Steelen Takkig en ge'
Tuhuiana draaide Knietjes,

Takkig»

De Takkigheid onderfcheidt deeze genoeg,

zaam van de voorgaande Soort. Ook is zy

veel fyner van Gewas en maakt groote Haair-

agtige bekleedzels om veelerley Lighaamen in

de Zee , die zig daar door dikwils als oude
* Paruiken vertoonen. Dus komt het zo wel

voor aan de Nederlandfche als aan de Engel-

fche Kusten. By Pallas heet het derhalve

üaair-

(a) Tuhularia Culmis ramofis , GenJculis contortis. Faun,

Suec, xzag. Corallina tubularia gracüis & ramofa , Axillis

Ramulorura contortis. E l l. CoralL 3^* N» 3» T. 16 f» A»

& T 17. f. A. Tubularia Tnchoides. PALL* Zoöph^ 41,

Lyit der Plantd, bl. 103,
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Haairagtig Pyp-Korallyn. De Heer Ellis VI,

htidtze^klein Getakt Pypagtig Korallyn gety- ^g^^^*
teld. De Polypen verfchillen weinig van dieHooFD-*

van het voorgaande. stuk*

Cs) Pypgewas , dat de Steelen gegaffeld en iiu

ge - articuleerd heeft^ mn Ruitagtige in-pf^^j^J^^^

drukzelen, Ge-aaicu*
leerd.

Niettegendaande dit Koraalgewasje, volgens

de aangehaalde Autheuren , Steenagtig is

,

wordt het doch, van den Heer Linn^us,
tot dit Geflagt betrokken. Men moet zig

daar over niet minder verwonderen , dan dac

men de benaaming van Cellularia Salicornia^

door den Heer Boddaert , overgebragc

vindt in Zenegroen - Korallyn. De Plant Sa-

Ucornia of Kali heet, in 't Nederduitfch ^ Zee-

Grappe of Krabbe -Kwaad. Ik weet wel dat

Ellis de benaaming van Bugle - Coralline

aan dit Gewasje geeft, doch die Heer heeft

zulks niet gedaan , om dat het naar de Bugula
,

een

(3) Tuhülaria Cixlmis dichotomis articuïatis , impresOos ni-

bus rhombeis» Syst^ Nat. XÏT. Corallina fistulofa fragilis

crasfior. Uauh. Htit» IIL p. JJii. Raj» Hist, dS- Coraï-

lina fisculofa fragilis. Pluk» Phyt, T. 16* f. 2» Muscus

Coralloides Polygonoides , Salicomias folJo» BARREL. Ican..

1275. f- 7, 8. Ellis CoralL, 46. N. i. T. Z3» f. A , a»

Fluftra fistulofa. Faun, Suec» 223^. Cellularia Salicornia,

Pall. 2^0'óph* 21» Zenegroen - Korallyn. Lyst^ der PUnti*

bl. 75,

Hh5
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VU een Plant , die men Zenesroen of Insroen

LXXVI. ^^^"^^ » gelyken zou, waar mede het geen

Hoofd- de minfle overeenkomft heefc ; maar om dac
JTUK. f^Q Leedjes veel gelyken naar zekere Glazen

Kraaien, die men in 't Engelfch Bugles noemt.

De Heer El lis heefc 'er een plaacs aan ge-

geven onder de Koraalmosfen , en inderdaad

het verdiende dezelve met meer regt , dan

deeze. Het is een Gewasje van ongevaar drie

Duimen hoog , welks Steekjes, van dikte als

dikke Oraaden, uit een vStammetje van Haair-

buisjes voortkOi'Rende , uir langwerpige Leed*

jes bell"aan , die door Hoornagtig Vliezige

Buisjes aan elkander gevoegd zyn. De Leed-

jes zyn famengefteld uit Ruitagtige Celletjes,

op ryën geplaatst, welken ieder een Opening

hebben, en omringen de geheele Oppervlakte

van het Korallyn. De Celletjes , echter

,

vindt men niet altoos Ruitagtig, maar fomtyds

Boogswyze aan den Top, en fomtyds gelyken

zy naar een Doodkist. Wanneer dit Koral-

lyn eenigen tyd op den Oever gelegen heeft,

dan wordt het wie en zeer hard, vertoonende

dus de Celletjes fcherper bepaald. Van binnen

is het veeleer Celluleus dan Pyp- of Buisag*

tig. Het komt aan de Kusten van Europa

voor.

^^^ (4) Pypgewas , dat de Steekn gegaffeld

Tuhuiaria heeft , met famengedrukte Leedjes.
fraguis^ Die
Biooich»

{4) Tuhuiaria Culmis dichotomis , Articulis compresfis»
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Dit Pypgewas, door den Heer P all as VI.

tot de Koraalmosfen betrokken zynde, wordt
, j^^^^y^

dat zonderling is , wegens zyne zagtheid , Hoofd-

en om dat het Pypagtig is, hier c'huis ge- '^^^-

bragt door L i is n te u s , die het te vooren

broofch Korstgewas getyteld hadt. Deeze ver-

warringen komen daar uit voort, dat men de

Natuur aan te naauwe Wetten wil binden.

P L u K E N E r I u s hadc het opgegeven , onder

den naam van Amerikaanfch Pypagtig buigzaam

Korodlyn 5 met Knierjes en zagt , hebbende

breede famengedrukre Leedjes. Sloane
noemt het Klein Koraalagtig Zee-Ruy^ dat

Spongieus , witagtig en Spilrond is, met de

Leedjes aan den Top plat. Het voert hier

den bynaam van broofch ; P all as zegt, dat

het de Steekjes van dikte als die van Gras

en ten uiterfte broofch heeft, uit een Papier-

agtige KalkftofFe beftaande , wit of groenag-

tig van Kleur.

(5) Pypgewas , dat de Steelen byna gegaf- v.

feld en geheel Ringswyze gerimpeld heeft, AutLIZt
Mosagfig,

Dit

Syst, Nat, XIL Corallina fistulofa flexilis gcnkulata mollis

Americana , Segmentis iatis cornpresfis. Pluk. uilm, ii».,

T. 16Z* f, 4 Sloan Jam» 1. p. 6i» T. 28, f 10. Co-

rallina Tubulofa, Pall» ^o'óph, p, 430» Lyst dèr Plmtd,

bU 544-

(5) Tuhularia Culmis fulxiichotomis , totis Annulofo - ro>

L DE£L. XVII. stuk»
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VI. Dit noemt onze Ridder Mosagtig , om dat

lSvÏ ^^^ ^^^^ ^^^ gelykü. 'c Beftaat , zo zyn Ed.

Hoofd» getuigt, uit Draadagdge , zeer korte, Takki-
&ÏÜK. ge Steekjes , van Hoornagtige Kleur, overal

gedekt met Ringswyze rimpels. Dus was het

in de Zee , by Bahuis
, groeijende voorge-

gekomen. Dat echter, 't welk de Heer El-
lis in Plaat vertoont , zeer gemeen zynde

in de Zee , by de Opening van de Theems en

dikwils onder aan de Schepen zittende, hadt

op ver naa de Steekjes niet overal Ringswys*

gerimpeld. Het zyn veeleer, gelyk Pal las
zegt , afgezonderde , bleek graauwe , half

doorfchynende , bogtige Pypjes, by tusfchen-

wydten geringd, nederwaards verdunnende en

in Worteltjes eenigermaate x^erdeefd. Dus

vindt men het overvloedig aan ons Nederland-

fche Strand , ongevaar een Duim hoog» Ik

heb 'er zodanig gedroogd , waar in -'het ook

blykbaar is , dat die Ringswyze rimpels llegts

hier en daar plaats hebben. De Heer Bas-

ter fchynt zelfs, in zyn Ed. befchryving,

daar op in 't geheel geen agt te flaan.

Tncninast. Het Dier , wcgcns de Kleur Incarnaat-
ro.v|.ius.

pgiyp^^ genaamd , is door hem ongemeen uit-

voe-

gofis. Faun, Suec^ as.lo. S K E. K^h UU T. lotï. f. 7» Co-

rallina Tubnlaria Laryngi fimilis. E LL. Cor, 30. T. 16. f.

b. BAST, Hat* Uit/pann. I. D. Tab. H. f» ? , 4 & Tab,

III. C 2. 3 , 4* Tubularia Muscoides. P A l L, Zïoph* 39.

X/jjf der Flantd* bJ, loi.
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voerig afgebeeld en befchreeven. Zyn Ed. VI.

heefc daar in tweederley Soorc van
^^'^^^9ixxvi

grootere naamelyk en kleinere , of lange en [-Ioofd.*

korte waargenomen , die zig rondom het stuk.

Peeragtig Lighaam uitbreiden» In de voor-

Winter zag zyn Ed. , in eenigen der grootftea

van deeze Polypen , zekere Blaasjes, fommi-

gen Troswyze aan een Steekje gehecht , wel-

ke hy meende voor de Eytjes te moeten hou-

den van deeze Schepzelen. De Armen fchee-

nen ruuw te zyn als Sagryn - Leder , en dit

dagt zyn Ed. te kunnen dienen, om de kleine

Diertjes , die tot Aas moeten verltrekken aan

deeze Polypen > te minder te laaten ontfnap-

pen : zo dat zy dan niet flegts voor Kieuwen

verflrekken zouden, gelyk de Heer P A ll A

s

meende , als oordeelende, dat dezelven onbe-

weeglyk waren.

Het aanmerkelykfte, inde befchryving van

den Heer Ba STER, is, dat hy deeze Poly-

pen, en de Pypjes, waar zy op zitten, voor

byzondere Lighaamen houdt, en zulks wel ora

reden , dat zy ligt uit deeze Pypjes vallen ,

inzonderheid , wanneer menze eenige Dagen
bewaard heeft, zo datzy by gebrek van Voed-

zei verzwakt en vermagerd zyn. Een derge-

]yk Verfchynzel als de Heer jussiEu aan 't

bederf van 't Water toefchreef in de eer(te

Soort. ,, Als zy geftorven zyn , en men
„ maar aan het Zee -Mos fchudt , (zegt onze

„ Vrind,;) vallen zy ook daar aanflonds af^

•, eo
L DïEL. XVII, Stuk,
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VI. „ en men kan , met een goed Mikroskoop,

LXXVl' '' ^»^^delyk het onderfcheid zien, tusfchen het

Hoofd.' ,, onefFe Vel van den Polypus , en de zeer

STUK. jj gladde buitenfte Schorfe van het Zee-Mos,

„ [gelyk zyn Ed. deeze Tubularia noemt.]"

By het indompelen in Koorn - Brandewyn zag

men ook aanftonds het onderfcheid ^ dewyl de

Polypus zyn Lighaam introk , en het Pypje

zyne figuur behieldt (*_)•

De Heer B A s t e r wil daar uit niet beflui-

ten 5 dat deeze Pypjes met de Polypen niet te

gelyk gegroeid zyn en wel op de manier van

de Pypjes der Paalwormen , en der Korstge-

wasfen, Zyn Ed. merkt ook niet aan , dat

deeze Incarnaat - Polypen , als vrywillig 5 zig

losmaaken van haare Pypjes en dan in 'c Wa-
ter zwemmen zouden ; gelyk dit in die der

Korstgewasfen door hem waargenomen was,

zo de Heer Pal las wil (f). Ik vind dit

niet, maar wel, dat de öeer Ba ster zulks

in zekere Soort van Korallyn , welke Ctipresji^

na genoemd wordt , duidelyk heeft gezien

,

en dat hy zyn Gevoelen fterkt door dergely»

ke Waarneemingen van de Heeren Jüssieu

en RoESEL (4). Nogthans kwam dit aan

den

(*) De Heer Boddaert, evenwel , heeft my gefchree-

ven , dat hy in Liqueur van deeze Tubularia hadt , met

fchoone groote Molypen» In een Brief van 13 Juny 1770.

(t) Zoóphyt. \\ 3ö»

(i; nau Uitfpmr., I. D» bU 3N
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den Heer Pallas gantfch ougeloofbaar VL

voor Afd£eu
LXXVI

Onlangs zyn deeze Waarneemingen verder Hoofd-*

voortgezet door den Heer Bom me C') Zyn stuk.

Ed. heeft, in elk Steekje van dit Pypgewas,

afdeelingen, door Ringetjes gemaai^t, tot zes

en zeven toe , befpeurd. Hy heeft gezien,

dat de laatite en nog verfche Scheut, ann 't

boven -end van 't Pypagtig Steeltje, die men
den Hals of Staart van den Polypus mag noe-

men , zig in alle rigtingen buigt en draait. In

't Voorjaar nam hy 'er groote Polypen op

waar , die van dat Geftei waren , welk de

Heer Ba ster in fommigen van deeze In*

karnaat - Polypen hadt ontdekt ; hebbende

deeze , naamelyk , behalve twee ryën van Ar-

men , ook geheele Trosfen van Bes-agtige

Lighaampjes , door gemelden Heer Blaasjes

genaamd. Het denkbeeld , dat deeze Blaasjes

de Zaaden of Vrugtbeginzels zouden zyn van

zulke Schepzelen , wordt hier door bevestigd

;

offchoon de Heer Bomme, na dat dezel*-

ven afgevallen waren , daar uit niets zag

voortkomen. Hoe veele Zaaden misdyen

niet 5 wanneer hun bekwaame Grond of Groei-

plaats, als mede de vereifchte gelleldheid van

de Lugt , ontbreekt ? Immers in de andere

jaar-

(*) Verband, van 't Ztiuvjjch G^^ootfchap der Weetm»

fchappen te f^lis/tn^en^ II. Deel. Middelb, J77i« Bladz, zjj
^t

enz.

I. DEEL. XVII* STUK*



496 Beschryvingvan
VI. Jaargetyden openbaarden zig deeze Lighaamp-

LXXVI ^'^^ ^^^^* ^^^ ^^' "^"^ ^'^^'^'
» ^^^ ^^ zelfde

Hoofd- Steekjes , na het afvallen der grooten , kleine

STUK. Polypen voortbragcen. Tegen dien tyd was

hcc Pypje , aan zyn Top - end , mee een rood

Vogt gevuld. Hy beeldt een Pypgewasje van

deezen aart af, met Polypen van den tweeden

bloey. Dit was by de drie Duimen hoog en

bezet met meer dan tagtig Takjes van Poly-

pen, wier geftalte naar die van een Papaver»

bloem of Amaranth geleek Op den tweeden

Dag begonnen deeze Polypen 3 den 19 April

van 't jaar 1769 door hem van 't Strand van

Walcheren bekomen , af te vallen , en waren

alle 5 op den derden Dag , reeds op den Bodem
van het Glas gezakt. Zy konden niet zwem-

men , maar maakten met de Armen een geduu-

rige beweeging. Dus hadt zyn Ed. dezelven

nog vyf Dagen levendig gehouden.

In Pypgewasjes van deezen aart, door den

Heer Bomme in Oktober des jaars 1768 ge-

vifcht, die eenen Penagtigen Wortel hadden,

vervolgens in een Glas met Zeewater den Win-

ter over bewaard , nam zyn Ed. in 't volgende

Voorjaar een nieuwe uicbotting van Polypen

waar, en dus hadt hy gelegenheid, om naauw-

keurig derzelver manier van groeijing na te

gaan. Hy bevende , dat zy fomtyds uit den

top der oude Pyp, doch dikwils aan derzel-

ver zyden voortkwamen. Altoos vertoonde

zig eerst de Bloem of Polypus , en verder

al.
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allengs de Sreel of Staart daar van. DePolypus VL

was beflooten in een Vlies even als de Vrugt ^x^xvU
der Dieren in het A nnion ^ of een Bloem in Hoofd-

zyne Kelk; welk Vlies, als het PeeragtigSTUK.

Lighaam uit de Buis gebooren is, vervolgens

open fcheurt, en uitgang aan den Polypus ver-

leent, waar van doorgaans eerst de Armen zig

vertoonen. De Polypen zyn Roozekleurig of

Incarnaat rood , doch derzelver Staarten, die

fomtyds wel de langte van een Duim hebben,

op de Enden der Pypagtige Steel tjes of aan

derzelver zyden zittende, waren wit, en fta-

ken dus aanmerkelyk af, by de bruinagtig

geele Kleur van de-Steeltjes. : i

Uit die Waarneemingen maakt deeze Heer

het befluit op , dat dit Mosagtig Pypgewas,

aan zyne Ringetjes kenbaar , na eenigen tyd

te hebben gebloeid , de Polypen affchiet en

verdwynen laat; dan, na negen of tien Da-

gen rustens , wederom nieuwe Polypen voort-

brengende , ,, welke drie of vier Dagen tot

55 hunnen vollen bloey noodig hebben , en in

55 dien 'üaat van bloeijen omtrent een- en-

5, twintig Dagen (tand houden , dan weder

j, afvallen met gelyke ruste en hervatting van

„ nieuwen bloey , ten minden driemaal in

5, één Somer ^aizoen In den Winter bevindt

5, zig de Plant zonder Polypen , welke vroeg

^, in 't V()orjaar zig op nieuws daar aan

„ openbaaren"*

li C6) Pyp^
l, Dr.EL, XVIL Stuk,
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Genaveld»
Plaat

498 Beschryving van
VI. (6) Pypgcwas , dot de Steelen Braadagtig

r 50CvV
^^^^^^

' ^^^ '^ "^^^^^ '^^^ ^^^^ gejtreept ,

ilooFD- geflraald , Kalkagtig fcliildje»

STUK.

vï. De Kruidkundigen hebben zip: dit Zee-

Xfr^i«-"^ Gewasje onbefchroomd toege-eigend. Men
vindt het by B a u h i is u s en anderen voorge-

meld onder den naam van Androface , om dat

^^^gJl\ ^^ Steekjes, met hunne Dopjes, veel naar die

der Blaadjes van het Navelkruid , dat op 'c

drooge groeit , gelyken. Zelfs maakt 'er

ToüRNEFORT een byzonder . Gel] agc van

Planren van , onder den naam van Acetahidum

Marinum , dat is , Zee - Bekertje ; dewyl de

Dopjes , aan het end der Steekjes , Bekerag-

tig zyn» Dus noemt het Browne, in zyne

befchryving van Jamaika , Acetahulum , met

eenen enkelen Steel en eene geftreepte Kelk.

C^sALPi[^us hadt dit Gewas een Padde-

floel genoemd. Liwn^us hadt het eerst

onder de Madreporen , vervolgens onder de

Korallynen geplaatst, en Pallas telt het on-

der

(6) TuhuUrta Culmis Fili^ormi^us, Felta rerminali ftriata,

radiatê, Calcarea» Spt. Hat, XIl. Madrepora Acetabulum,

Syst. Nat» X. p. 793» N. 17, Sertularïa Caule fimplici ,

Umbraculo oibiculato, peltato. Hort. Cliff, 480. Androfaces

Petr» innascens. U A u H. Pin. 367, Herba Marina Androfa-

ces. B E s L. J/s5. T. 27. Aceta^üIum Marinum. To ur-

ne F. Infi 3S8. Callopilophoriinï. D O N A T i Cor^//. 28.

T. 3. Acetabulum &c. BROWN. Jam^ 74. T. 40» f. A»

Corallina Androface. F A L L« Zsópb, 430. Zee • Navelkruid»

L^st der P/antd, bl. SiS*
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der de Koraalmosfen. Hier geeft de Ridder ^'^'

*er de volgende befchryving van. LXx'vL
5, \ Zyn Draadagtige , volmaakt enkelde

,

Hoofd-*

„ Pypagtige Stammetjes , aan 't End gefloo^"^^^*

^, ten met eene Schyfronde , groote, eeniger-

5, maate geplooide , gerande Ster , in wier

3, Middelpunt zig eene verhevene Stip bevindt;

„ zynde de inplanting van het Stammetje, on-

„ der 't Middelpunt , met eenen Rand omge-

Dit Zee - Gewasje valt in de Middellandfche

Zee en in de West indien Donati, die hec

in de Golf van Venetië waarnam ^ vondt de

Plantjes zelden meer dan anderhalf en fom-

tyds naauwlyks een half Duim hoog. Hy be-

fchryft het onder een naam , die van de fraai-

je Hoedjes , welken het draagt , afkomftig

fchynt te zyn. Het wordt van hem vooreen

byzonder flag van Plantje, dat zelfs Zaaddraa-

gendeis, gehouden. Meu vindt het, zegt hy»

op Schaalagfige en andere Li^haamen, die hard

zyn, gelyk Coi chyliën en ^teenen, gegroeid,

waar aan de Steekjes , elk op zigzelve, ge-

plant zyn eti aangthecht door middel van eeai-

ge platagtige getande Deekjes, welke men in

de Voet van ieder Steeitje waarneemt. Deeze
vatten , zegt hy , als zo veele Vingeren , hec

Lighaam aan 't welke dit Plantje zig vasthoudt»

Op deezen Voet verheft zig een dun, rond,

buigzaam Steekj- , dat hjï is als een Pypje

,

en aan 't end een Hoofdje heeft ^ van eene

li ^ Trom-
I, Deel. XVII, Stuk,



Soo Beschryving van
VI. Trompet- of Kegelagtige figuur. ïn 't Wa-

LX^X¥t. ^^^ ^"^ "^^
'

^^^'^^ ^^^" ^" ^^ holligheid een

Hoofd menigte van Dralïden gewaar , die tot aan den

STUK. Onitrek gaan , welke uit een menigte van Ke-

geltjes beftaat , die van een bleek Vlies ge-

maakt zyn ; doch niettemin zig groenagrig ver-

toonen , wegens zekere Zaadhuisjes , zo hy

zig verbeeldde , daar in vervat , en dit geeft

aan de Hoofdjes , in hun Element, een groen-

agtige Kleur ;gclyk men dit (^ewaSjby Wey-
mann , in zyn Kruidboek afgebeeld vindc.

Anderszins , en gedroogd zynde ,
gelyk in

myn Exemplaar, volgens 't welke de Afoeel-

ding , Plaat CXXXVI , Fig 4, gemaakt is ,

vertoont zig het geheele Gewas byna volko-

men wit 5 ziende echter een weinig uit den ros-

fen. Het is een bosje van Steekjes, op de

verhevenronde zyde van eep Schulpje ge-

groeid , zynde omtrent anderhalf Duim lang.

De Dopjes of Kelkjes verfchillen aanmerkelyk

in grootte. Men vindt 'er onder van niet meer

dan een agtfte, en anderen van byna een Kwar-

tier Duims breed. Ik vind *er, met het IVli-

kroskoop , byna de zelfde Vertooning in , als

Do NA TI , doch het Worteltje , of de Voet,

is in de mynen niet zo blykbaar.

^^^*
, Cl) Pypgewas , mit Haairagtige Steekjes »

TuhulariA ,

.

Splacbnea, CllS

Kaairig.

(7) TubuUna Culmts Capiilarifjws fimpliciifirais , Telta

terrainali lasvi memfcr-anacea, Syst* Nas, XIU
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die geheel enkeld zyn , het Schildje aan 't ^^^*

End effen en Fliezig hebbende, LXy Vl!

Hoofd-

De Stammetjes, die geheel enkeld zyn, hoe-sTus.

wel veelen uit eenen Wortel opfchietende en

buigzaam , hebben de dikte van Faardehaair

,

en aan 'c End een Vliezig Schildje , dac

niet geftreept is. 't Gewas is geheelenal van

Hoornkleur , twee Duimen hoog en vale in de

Middellandfche Zee.

Dus befchryfc onze Ridder deeze Soort

,

zonder aanhaaling van eenig Autheur , en zy

fchynt derhalve nieuwlings waargenomen te

zyn. Ik heb een bruin Haairig Gewasje ,

mee dergelyke Schildjes aan 't End der Steek-

jes , doch aan fommigen van welken kleine Dou-

bletjes 5 naar IMosfeltjes gelykende
, gegroeid

zyn; 't welk mooglyk eigen is aan deeze Soort.

(8') Pypgewas dai kruipt ^ met Kloksinze ^^'^^^'

p ' - Tuhular'ï
JjUlZeUo Campana.

Hier heeft onze Ridder , in navolging vanPypgcv^as

den Heer P ALL AS5 een Soort van SclTcpzelt-

jes t'huis gebragc 3 welken de Heer Trem-
BLE¥

(8) TuhuUria reptnns , Tubis campnnulatis. Syst, Nat»

XII» Hydra carapanulata. Syst, Hat. X. p. §17, Polypus

cristatus. Tremel. Felyp. III. p. 209. T, 30, f. 0,9.

15 AKER MicTosk* 308. T» 12. Vert, X. Hoofdth bl. 316*

A^. Stokholnt» 1746 T. Vï, f. 5 , 6» TuSularia Crvüallina»

FALI,< Zoöph^ 4Z. Lyst der Plmtd, bl* 194»

Ii3
I. DFEL. XV IL $TUK.
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VI. BLEY 't allereerst in zuiver Zoet Watei ^aar-

LXXVI ^^"^> ^" dezelven noemde Polypes a Pannache

Hoofd of Gepluimde Polypen. De Heer Kae-
STUK. sïNER titelt ze, in zekere Verhandeling

over de Polypen door hem gevonden, die in

'c Hamburger Magazyn geplaatst is , in "t

Hoogduitfch Bufchel ' Pulypen. De HeerBA-
K E R geeft *er , in 't Engelfcb . den naam van

Bell-Flower Animal , dat is Klokbloem-Diert-

je aan. Deez* heefc op het Slymagtig Huisje,

waar in zy woonen , het oog gehad. Hier van

is de bynaam van Linn^üs afkomdig, en

ik noemze derhalve Klokjes- Pypgewas»

Veder- De doorfchynende Lilagtigheid deedt 'er

lyp£n/°' door den Heer P all as den naam aan geeven

van Tubularia Cryjlallina , dewyl zyn Kd. de-

zelven dus van de Vederbofch Polypen van

Roe SEL, welke uit den ^raauwen zien, Tubu»

laria Gelatinofa genaamd , onderfchedt. Dee-

ze komen overvloedig voor in fommige (taan-

de Wateren, maakende aldaar groote Korden

en Kwabben, die uit famengehoopte Boomp-
^

jes van dergelyke Polypen beftaan. Derzelver

Takjes zyn Draadagtig ,
geevende ieder tot

zyn flompe End een Pluimagtigen Pol \ pus

uit , wiens V'oedzel R o e s e l zig verbeeldde

het Zaad van 't Eende- Kroos te zyn ; doch

welken de Heer Pallas overvloedig in 'c

Meir van Rakanje , alwaar in 't geheel geen

Kroos groeit , gevonden hadt. Men treft de

eerflgemelden , zegt hy, fomtyds ook in de

zelf-
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zelfde Wateren als deeze , doch veel zeld- VI.

zaamer en doorgaans in zuiverer Water aan. lxXVI*
Flier op laat de Heer P all as de befchry- Hoofd-*

ving volgen van een Gewasje , dat omflreeks ^tuk.

Kurasfau by Klompen op de Rotfen van Kraal- ^«^'«^f^^'^

ileenen groeit, 't Zyn Pypjes van veiTchei- Penreefrjei

'derley langte , dunst aan bet onder end, en

door elkander verward. De Lingften breiden

zig uit in een ruig Hoofdje, het welk als de

Kwast van een Penfeeltje beftaat uit zeer

dunne Haairbuisje? , ongemeen digt aan elkan-

der , aan 't End geflooten , wier Wanden
Vliezig zyn , even als die der grootere Pypjes.

De langte deezer laatften is ongevaar een

Duim , en de Kwastjes zyn op 't grootfte als

een Erwt.

Het laatfle zyner Pypgewasfen is dat, het ^'^^3'''^''^*'»

welke zyn Ed. Papieragtig noemt, om dat de Kokertje*

Wanden der Pypjes als van Papier zyn , ge-

lykende byzonder naar dat Geweefzel , waar

uit de Wespen - Nesten beflaan , doch wit

zynde van Kleur. Een Stuk ter dikte van een

Eenden - Schaft , dat I'akkig was, uit het

Kabinet van zyne Doorlugtigfte Hoogheid,

hadt hem aanleiding gegeven tot het opperen

van deeze Soort, die echter, zowel als de

naastvoorgaaude ^ maar twyfelagtig voorge-

Iteld wordt.

ii 4 LXXVII. HOOFD^-
L DEei., XVII* STUït,
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Afdeel.
LXXVII.

Hoofd- LXXVII. H O O F D S T ü K»
STUK.

Befchryving van 't Geflagc der Koraal-
MüSSliiS.

^

Naam, T^e naam , dien ik aan dit Geflagt van

•^-^ Dierplanten geef, is niec oneigen , noch

zonder voorbeeld. De gewoone 'v\ inkel-Soort,

immers , is onder den naam van Zee • Mos of

Koraal Mos bekend. Ik heb derhalve geoor-

deeld, dat hei best ware, dien van Kora-\L-
Mos hier te gebruiken, en dien van /ee-Mos

aan de Confirvs^ddiZ enkel Plantgewasfen zyr»,

tot onderfcheidiiig toe te eigenen. Niemand zai

ontkennen , dac deeze Zee - Gewasfen , die men

in 't Laiyn Corallincc noemt, veel Koraalagtiger

dan de Confervcs , en deeze wederom veel meer

naar Mos gelykende zyn. De benaaming van Ko«
* zie raalgewasfen *

, die aan menigvuldige Madre-
biacli.7i. poren , Milleporen en andere Steenagtige Zee-

Gewasfen toebehoort , is hier zeer oneigen.

Dieiiyke Onze Ridder heeft de Kora.lmo.sfen hier
*^'^^'

den rang laaten behnuden, dien hy dezelven

te vooren toegeweezen hadt : niettegenltaan-

de de Heer P all as met kragt beweerde,

dat zy niets Dierlyks, en in tegendeel den aart

van » lanten hebben. Omllandig zagen wy
zyne redenen , en op een zeer gegronde ma-

t BbJz. nier 3 uoor El lis wederlegd t- Voor eerst
S7 , SU2. -.
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toont deeze Heer de overeenkomst der Struc- Vl*

tuur , welke geheel Celluleus is , met die der f™j [']

genen , welke algemeen erkend worden voor Hoofd-

Dierplancen, ten anderen bewyst hy door een stuk.

Scheidkonftig onderzoek , dac het Winkel Ko-

raal iios, ten minde, de zelfde Beginzelen uic-

leverr als Dieren en gedeeken van Dieren. In

kleinheid van Poren of uitwendige Gaatjes gaan

zyook, zo hy aanme kt , eenige Soorten van

Kalk- Koraal niet te boven. Hetbewys,daE
byna het grootlte aan P a 1. l a s fcheen te zyn

,

afgeleid van een Sieenagti 2: Aardplantje, door

den Kruidkundigen Hovenier MEtsE in Fries-

land gevonden, zullen wy ftraks geheel zien

vervallen. Wat de Zaadhuisjes aangaat, waar

voor de Heer Pa i las de Knobbeltjes of

Knoopjes der Koraalmosfen houdt , die ko-

men ruim zo veel m.et de Blaa^^jes , Cellet»

jes en Ovaria van fommige Korallynen over-

een, als met de Vrugtmaakcnde deelcn , wel-

ken de Heer E l l 1 s aangetoond heeft , in

veele Zee - Mosfen zeer blykbaar te zyn ,

brengende eindelyk een naauwkeurige bepaaling

tot onderfcheiding van de Koraal- en Zee-

Mosfen ter baan , die men hier voor kan na-

zien *. Daar op vestigt dan verder de Heer * j>hdz»

Ellis zyn befluit, dat de Koraalmosfen (Co- ^^^» ^^*

rallifKB) a's in *t midden gep'aatst of middel-

flagtig zyn, tusfchen de Zee • Mosfen {Cmfer-

V(B) en de QSertiilarics) Korallynen.

Het Koraalmos is een Vezelagtig Gewas, Kcnmee-

il 5 dat^^«*
l DEBJ.. XViL STUK,
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VI. dat als kleine Mosagtige Boompjes opfchiet,

xxvi^'
die , naauwkeurig befchouwd zynde , eene

Hoofd-* Koraalagrige gedaante hebben. Zy beftaan

STUK, grheel uit Leeijes even als de Korallynen,

doch die Leedjes zyn niet Vliezig maar vaa

eene Kalk of K'rytagtige StofFe, en die maakt

wel hec voomaamüe Kenmerk uit, om ze van

de Korallynen , in 't volgende Geflagc ge-

plaat:st, te onderfcheiden. Zy zyn zeer iterk

getakt . breidende zi^.{ dik wils met een geheele

Kroon uit » cerwyl het Srammetje geenszins

in dikte toeneemt, en dit zou, by omkeering,

een bewys kunnen zyn, dat zy van de Plan-

ten verfchillen (* . Men kan, zo de Heer

Ellis waargenomen heeft , de Porea of

Celletjes van het Koraalmos duidehk zien,

wanneer men het , onmiddelyk als het uit de

Zee genomen is , naauwkeurig befchouwt

;

want door het droogen verdwynen die Ope-

ningen , wegens het inkrimpen van de Kalk-

agcige zelfltandigheid ; welke Linn^ïsus
aanmerkt een groot bewys te zyn voor des-

zelfs Dierlyke natuur. Men vindt het altoos

ergens op vast zittende of geworteld , gelyk

de andere Dierplanten.

sooiten* De Ridder geeft agt Soorten op , in die

Ge-

(*) De Heer BAstür, naamelyk, merkte aan , dat het

Stammcrje der Sertulariën of Korallynen zig , onder 't o;)»

groeijen , zo wel in dikte als in hoogte uitzet , en wilde

toen daar uit mede derzelver Plantaartige natuur bewyzen,

Zie Uit/pann. I. D. bU 25»
,
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Geflagt 5 onder welken het Winkel- Koraal- VI.

mos 5 in de Apotheeken bekend, de tweede ^^^^^'

is, en de agtde moet, gelyk wy zien zuI-Boofd-*

len, vervallen. De Heer P all as hadc der- stuk.

tien Soorten opgeteld , doch daar onder ook

eenigen betrokken , die tot andere Geflagtea

fchynen te behooren.

(i) Koraalmos , dat in drie 'én verdeeld is^ l

heftaande uit platte Nieragtige Leeajes, o^VJil*
R j.id ledig

Om dat de Leedjes , uit welken dit Koraal-^''''^'"''
*

mos beftaat, b\^na gelyk de Indiaanfche Vyg-

Plant 5 Voedller der Conchenüje , die men

Opuntia noemt , als platte Schyfjes aan el-

kander gefchakeld zyn , voert het , in *t La-

tyn, dien bynaam. ïk noem het, om de zelf-

de reden , RoJidledig : want Steen Opuiitia

luidt wat zelJzaam» Het zal de Sertolaravan

van Imperatus zyn, welke J. Bauhi-
H u s Scütdlaria noemde , om dat het Gewas

als geheel uic Schildjes famengelleld is. Zyn
Broe-

(1) Corjillina tric'notoma , Articulis corapiesfis fubrenifor»

mlbus» Syst, Nat* XII. Gen* 34Ö Sertcilaiia rainoiisfima At»

ticulis Renifonnibns» Hort* Cliff. 4.S0 E L L i s Contll. p,

5j» T« 25« f. a, b^ Sertólara» 1 m P E R. Nat. 853. T. .'J54»

Clus» Hist* II. p 2S0. Scutellaria iive Opuntia Marina»

j. B. H'zit. III, p« go2. Fuciis folio ru'>rotundo C. R. Pin»

364» Corallina latifolia. Pluk. Phyt, T. 26 f. i. Gorallina

Opunrioides. SloANR Jam I. p. 57* T ao» f* z» Co»

raliJna Opuntia. P a ll.. Zo'óph* 420. L-jit der P/anid,hl. 532»

h Dl KL. XVIi. STUK,
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Broeder , evenwel , betrok het tot hec Zee-

f\!?,fj"*' Ruy en is daar in door Tüukni: fort na-

Hoofd- gevolgd, x'lnderen hebben hec tot de Korally-

ST-JK. jjeu jn »t algemeen t'huis gebragt.

De Heer Ellis vertoon: twee Soorten

van dit Zee - Gewasje , van 't Eiland Jamaika

in de Westindiën afkomüig, de eene omcrcnt

twee , de andere naauwlyks één Djim hoog.

In andere Afbeeldingen (lek zyn Ed. blykbaar

de Gaatjes voor , Oic 'er in de Leedjes zyn,

en hoe dezelven als door Haairagtige Buisjes

aan elkander zyn gevoegd. Dit alles , merkü

hy aan, vertoont zig duidelyk in dit Koraal-

mos , wanneer de Kalkagtige StofFe door A-

zyn daar af geweekt en als weg gefmolten is.

Evenwel kan men , zegt hy, in de Westin-

difche Koraalmo-sfen , die doorgaans van een

losfer Samenweefzel zyn , de Pooragtige

Gaatjes, zelfs wanneer zy gedroogd zyn, (zo

ik hec begryp,) zeer duidelyk, met hetbloote

Oog , over de geheele Oppervlakte onder-

fcheiden. Na dat de Kalk- of Krytagtige

StofFe , op de gezegde manier , weggenomen

v/as , vertoonde zig het Leedje , in dit Ko-

raalmos , vol Holligheden , byna gelyk een

Ilonigraat.

De Heer P a l l a s merkt aan , dat de

Leedjes van dit Zee Gewasje volmaakt de

gedaante van een Nier hebben. Die kan ik

echter noch in de gedagte Afbeeldingen, noch

in een Exemplaartje , dat ik *er van bezit, be*

fpeii'
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fpeuren. ïn 'c zelve hebben zy de Gedalte Vï,

van een uitgebreide Waaijer, naar welke ookfV^^,^f^*

die van Er. lis meer gelyken dan naar een Hoofd-

JSMer. De Gaatjes zyn daar in met het Mi- ^tuk.

kroskoop, byna gelyk in fommige Milleporen,

zigtbaar. Volgens M a 11 s i c l i zoude , in de

Middellandfche Zee , een Koraalmos van dee-

ze Soort voorkomen , dat de Leedjes byna

van grootte als een Nagel heeft, zynde min-

der Takkig en byna gegaffeld , ook Jaager

van ftacuur»

Ca) Koraalraos 5 dat hyna duhheld gevind is ^ ^^'

, T I- . n^, . Cer/illina

met de Leed] es eenigermaate Tolagtig, offidrMis^
winkel-

Deeze Kenmerken zouden de Geftake aan-
^^^^ "^°**

duiden van het gewoone Winkel -Koraalmos,

dat van ouds onder den naam van Corallina

bekend is by de Geneeskundigen» Men vindt

hec

fa) Corallina fabbipinnata , Articulls flibturbinatis, Sytt^

Nat, XII* Corallina Officinalis» Faun, Suec, 2234. ELLis
Corall, p. 48. N. 2 , 3 , 4» T* 24. f. 2, Corallina.

J. BAUH.
Hlit, n. p. Jiio. Muscus Mariims f. Corallina Offidnarura

C. B. Pin 363. Corallina. R a Y Ilist, 65» Angl, 33. N. i.

Coralüna Spcrmophoros. Mo ris. Hiit, Uu p, 6S-* S» 15.

T« 9. Coralüna magis erefta pennata. Pluk, Phyt^ T. 48,

f, 4» Muscus Coralioides Filicinus» B A R r. Icon. 1245. N.

.! SfrR^Kab, UI. T, loo, f. 13, i4, 15. P A L L. Zoópb,

f,
422. i^yfi fifer P/^«r<^. 534 ^^ Corallina Squamata bi-

j>innata , Anglica, ere(aa, RamuÜs denfe pinnatis, Lanceolse

lorm^, &c* KLL» Corall, p, 49. N» 4. T» 24, f, C»

INDEEL. XVn.STUX,



ffo Beschryving van

VI. het Zee Mos of Koraalmos getyteld , in 't

Afdeel.
praQfch en Engelfch Coralline, Hec komt aan

Hoofd.' ^^ Noorfche Kust, inde Middellandfche Zee
STUK, en in verfcneide deelen van den Oceaan , doch

byzonder veel aan de Stranden van Engeland

voor 5 als de Klippige Oevers beminnende. Zie

hier, wat de Heer El lis daar van zegt.

„ Dit Koraalmos is aan Klippen en Schulpen

3, gehecht doorSteenige Leedjes, welke, on-

5, der *t opfchieren , met anderen vereenigd

„ zyn door middel van uirermaate fyne ea

,> dunne Pypjes. Men kan deeze met een

3, fcherp Gezigt of door een gemeen Vergroot-

5, glas ontdekken. Terwyl de Stammen zig

,5 uitbreiden , worden zy door zy- Takjes ge-

3, vind, die tegen over eikander uitkomen, en

,> op de zelfde manier famengewricht zyn. De
„ Leedjes van deeze Soort gelyken naar het

„ bov/enfte deel van een omgekeerden Kegel,

,j doch die een weinig famengedrükt is , zynde

,5 de gehcele Oppervlakte met zeer kleine Cir»

5, kelronde Celletjes , als Poren , bedekt. In

„ fommige Exemplaaren kunnen wy kleine

5, Knobbeltjes als Zaadhuisjes waarneemen

,

„ zit ende gemeenlyk aan 't End, doch ook

„ wel aan de zyde der Takken. Men vindt

3, het rood, groen, Afchgraauw en wit, maar

„ allen worden zy , door lang op 't Strand

.., en in de Lu2:t gelegen te hebben, wit",

ceyionfch* Ik heb veifcheidenheden van dit Koraalmos,

cxxlTiL niet alle die Koleureo , welke van Ceylon

/% !• her»
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hervvaards overgebragc zyn , aan Mosfelfchul- VI,

'peü, Zee -Tulpen en Patellen gegroeid Wat '^^^^^ï-

de Kleur belangt is ieder op zig zelve : het kjofd-

witte maakt een Tros , zo v/el als 'c groene stük«

en het roode. In de manier van groeijing is

ook eenig verfchil, zynde het witte door ver-

fcheide GafFelagtige verdeelingen byna plat

en Waaijeragtig getakt ; het groene en paar-

fche Kwastagtiger; maareen ander, dat bont

is, heeft de Takjes eigentlyk en wel dubbeld

gevind ; dat is , de zytakjes fchieten wcder-

zyds ook Leedjes uit. Dit is langll van Ge-

was , doch bereikt de hoogte evenwel niet van

drie of vier Duimen, welke fommigen aan het

Winkel Koraalmos toefchryven. Eenige Takjes

van het laatfte , zo als dezelven op de kant van

eene Patelle gegroeid zyn , worden hier , Plaat

CXXXVII. Fig, 1 , in Afbeelding vertoond.

Dat 'er aanmerkelyke verfchillen plaats heb-

ben in de groeijing van het Winkel vKoraal-

mos , is ook uit de Afbeeldingen van S e b a ,

hier aangehaald, blykbaar. El lis geeft eene

verfcheidenheid daar van op , die door de fi-

guur der Leedjes , welke in fommigen Lan^

cetswyze uitloopt, van het voorgaande onder-

fcheiden is. Het gene men gewoonlyk in

de Winkelen heeft , is ook veel fyner, daa

het hier afgebeelde , en heeft de Leedjes lan-

ger. (*) Zyn Gefchubd Koraalmos, in tegen-

deel ^

(*) Zodanig heb ik bekomen , dM gegroeid is, en vase

I. DEEU XVII. STUifc.



§12 Beschryving van

VI. deel 5 heeft dezelven korter. Men neemtze

^^^^^j^J"
fomtyds verfchillende waar, aan een zelfde

Hoofd* Steekje. Dit alles begunüigt de Dierlyke na-

STUK, tuur van dit Zee -Gewas ongemeen , fchoon

het ook eenige naar Zaad gelykende Lig-

haampjes in zyne Huisjes bevatten mogt.

G«bniik. Het Koraalmos is van ouds beroemd in de

GeneeskunJe , v^egens zyne va ormdoodende

kragt. Het wordt zelfs ^an Et t muller,
'* Ssm. ten dien opzigte , het vreemde Zaad , dat

^chhi^l'ze i"nen gemeenlyk Wormkruid noemt * , voor-
douria, getrokken. De Cifte is naar den Ouderdom

van den genen , die het in zal neefnen , ver-

fchillende 5 en niet zeer bepaald. Men kan

het op zig zelf , of met andere dingen ge*

mengd , tot een Vierendeel Loots , van een

volwasfen Menfch gebruiken laaten. Hec

is ook opdroügende en Bloed dempende. Di-

o s c o K I ü E s pryst het tegtn de Podagra
,

en fommigen raaden het zelfs in de Teering

aan.

Tusfchen deeze en de voorgaande heeft d@

Heer Pal las een Soort ingevoegd, als de

Nodularia van Imteuatus zynde , en welke

hy

gehecht zit aan en in de kuiltjes van een Yzer* Vuurfleen

(Pyrites) of Zwa\fel - Nier , welke men , onder veele andere

Delffteffen en Petrefiikten , onlangs gevonden heeft aan de

Kust van Normandie, Deeze Pyrites^ een Vuist groot, is

op veele plaatfen met Kalkagtige plekken , waar in zig de

cerftc beginzekn van het Koraalmos vertoonen , beIoopen«
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hy aanmerkt de dikfte te zyn onder alle haa- Vf.

re mede - Soorten , op 't meefte anderhalf^^^^^^u

Duim hoog , zeer Takkig en in drieën ver- Hooyo-

deeld, zo wel als de eerde Soort. Deeze^'^^^*

kwam uit de Middellandfche Zee. Ik maak

'er flegcs gewag van 3 om dat de Heer Bod-

BAERT die het bejle zegt te zyn in dit Ge-

flagt, daar P all as alleenlyk zegt , dat zy

het diktte is van de Koraalmosfen.

(3J Koraalmos , dat gegaffeld , Eaairagtig in.

en getopt ü , met de bovenjle Leedjes uit- 'rtltJ!^^

milende. zaaddnia*
* gend

Koraalmos*

Niettegengaande het gemeene Winkel-Ko-

raalmos eenige Knopjes draagt, die naar Zaad-

huisjes gelyken, zyn 'er doch anderen , die

dergelyke Knopjes veel blykbaarer en menig-

vuldiger hebben» Men noemt deswegens de

(5) Corallina dichotoma Capillaris fasdglata, ArticulJs fu-

perioribus elevatis. Faun, Suec^ 11%^* Corallina dichotoma

,

Caj)ill SS denfis Crlstatis , Spermophoris, Ell. Coralh 5r«

N. 7. T, 24 r. F* Muscus Capillaceus raultifido folio albi-

dus. C, BAüH. Pin. 363* PluK^ Ph'jt^ T. 1<Ï8. f* 3»

Corallina Marina Capillaris. SLOAN. Jam, l, p. 58- T. 10.

f. 5. Muscus Coralloides cristatus. BarR« Icon, 1296. f* 2»

Corallina cristata. PAll. Zo'óph. 425. ^, Corallina Spermi"

fhoros dichotoma , Capillaris , inferne pinnata , Articulis Cy-

lindricis. S-jst^ Nat, X. p. 807, Corallina alba Spermopho»

los, Capillis tenuisflmls, Ell» Corall, 51* N. 8. T. 24. f*

C Corallina rubens, Pall* Zo'óph* p. 4a«f, L'j%t dsr

Flantd. bl. 539-

Kk
I. DEIU XVII. STUK.
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VI. zodanigen Zaaddraagend Koraalmos , offchoon
Afdeel, ^gj. j^j^.j. steker is , dat die Knopjes eigenüyk

Hoofd» 2aad bevatten van dit Gewas. El lis zelf

STUK» heeft die benaaming gebruikt, ten opzigt vaa

de beide hier aangehaalde Soorten , waar vm
de eerfte, tot onderfcheiding , den naam van

Gekuifde voert, gelykende, in Geftalte, veel

naar een Haanekam.

Gekuifd* Hier van zegt hy en toont , dat het by ron-

de Bosfen groeit , en dewyl de Takken , zig

Waaijeragtig uitfpreidende, plat tegen elkan-

der aan geplaatst zyn , zo maakt het zeer fraa-

je Kuiven, waar van fommigen fchoonrood,

anderen groen zyn , met een witten Rand om-
zoomd. 3, Men vindt het doorgaans groeijen

„ op dunne Takjes van rondfteelige Zee - Ruy*

3, Aan het boven- end van deszelfs Steekjes

„ ontdekt men, met het Mikroskoop, eenige

5, kleine Blaasjes , uit den Top van ieder van

5? v/elkentwee andere Takken hunnen oirfprong

3, neemen , zo dat zy fchynen te dienen tot

,3 onderfteuning van dit Gewas."

vedcragtig.
'^ ^^ ^^^^ ^^^^^ »

Haairagtig fyn, zelden meer

dan een Duim hoog , zo wel als die andere

Süort van E l L i s , welke uit ongemeen dunne

Haartjes bellaat en witagtig is van Kleur. De
Blaasjes van hetzelve houden het ook, zo hec

fchynt , in 't Water op, zegt Ellis, die

het oordeelt zeer naa verwant te zyn met het

voorgaande Ook verbeeldt zig de Heer P /> l-

L A s , dat die Sneeuw - witte Vederagcige van

den



dfeh zelfden Aüthëur , het begiozel van deeze ^t
of de voorgaande geweest zy. En zyne rood-

lx^^^I^'
agtige zou van dezelven alleenlyk door een Boofd^

klein verfchil in de iSguur der Leedjes onder- stuk*

fcheiden 5 én derhalve misfchien ook maar als

eene Verfeheidenheid aan te merken zyn. Hier-

om betrekt onze Ridder die allen tot ^qqzq

Soort. Men ziet , dat zy , zo in grootte als

in uitwendige Geftalte , ongemeen van het

Winkel - Koraalmos verfchillen,

(4) Koraaimos, dat gegaffeld eji van onderen iv.^

gevind is j fnet de Leedjes twee - Hoornig, cZ-tkafan

Dit Gewasje , ook op 2ee.Ruy groeijeii- ^ ^°^" *

de , valt mede naauwlyks een Duim hoog Het

verfchilt aanmerkelyk van de voorgaanden , zö

door zyne manier van Groeijing en de dunte

der Takjes, als daar door^ dat de Leedjes van

bet Steekje rond en lang, die der zy- Takjes

kort zyn en gehoornd , het welk de Kenmerken

uitmaakt van dit ongemeen fyne Koraalmosc*

Het komt insgelyks voor aan onze en de Eri-

gelfche Kusten.

(^^ Koraalmos 5 dat gegaffeld is g hebbende dé ^ ^-

JLeed'^ ma.

(4.') Corallina dichotoma inferïie pinnata » Articulis bicorni-

biis» Faun, Suec» 2236. Corallina alba exigua &c. E ï, L. Cff-

fülL p. 5°. N. 64 T. 24» f, D. Pal i.. Zoöpb. p. 424.

(5) Corallina dishotoma 3 Articulis Filiforraibus divaricaÊis

i-lRi^è

Kk 2
h t>ML* XVII» stuis.
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VI. Leedjes Draadagtig en van een wykende
f.

f^]:^^fl" aa.o den Top en Grondjleun breeder.

HOOFD-
sTüïc. De Heer P ALL AS noemt dit Styf Koraal-

mos, en getuige dat het zeer broofch is, wit

van Kleur, vallende in de Westindiën en groei-

jende tot de hoogte van meer dan twee Dui-

men. De Leedjes zyn lang en door een zagte

Pees aan malkander gevoegd , zo dat zy ligte»

lyk afbreeken,

vr. C^^ Koraalmos , dat gegaffeld is , met RoU

G^r^li'**
roTï^e Leedjes y .

de Takjes aan de toppen

gehaard.

De bynaam van Gebaard is van den zelfden

Heer afkomftig^ die aanmerkt , dat alle Tak-

jes aan 't End een Vezelagtig Kwastje hebben.

Dit is zeer blykbaar in de Afbeelding van E l-

L I s , die dit Westindifche , om dat de Leedjes

als aan een Draad gereegen zyn , Paternojler'

Korallyn noemt. Plukenetiüs hadt hec

voorgelteld onder de benaaming van Pypag-

;
tig

Apice Tiafique latlorlbus, Syji, Nat^ XII. Corallina minima

Capillaceo folio. S L o A N. Jam» U T» 20. f. 5. Corallina

rigcns« P a l l. Zo'éph^ p. 429,

{6) Coralliua dichotoma , Articulis Cylindricis Ramulis api-

ce barbatis. Sfst^ Nat, XIL Corallina articulata Jamaicenfïs.

E L L» CoralU p. 59» T 25. f. C. Corallina major , Nervo

Filiformi» SloAN. Jam* I, p. 58* T* zo* f. 3» Pali»
1Zi9fb» p. 423.
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tig , Jamaikaafch , wit Koraalmos , met zeer VL
korte Leedjes , wordende van de Engelfchen ^^^^^^*

white Bead-handjlring , dat is^ Witte Kraaien Hoofj>
Armband geheten. Het groeit ter {loogte van stuk*

drie Duimen en daar boven.

(j) Koraalmos , dat een enkelen Steel heeft ^ vil

met een Kwast getopt , bejiaande vit gegaf-
%1'^^fi"^^^^

felde buis:zaame onafgchrokene Takken, renfeei
"

Koraalmofi»

"laar

Dit Gewasje , dat uic rayne Verzameling , cxxxvn.

hier, in Fig. 2. op Plaat CXXXVÏl, is afge-
'^* ""*

beeld, gt-lykt taamelyknaar een Penfeelj waar

van het den naam draagt. Ongedroogd heefc

het een rond Stammetje , byna van dikte als

een Pennefchaft, dat als met een Huid fchynt

overtoogen te zyn , en de langte van een

kleinen Vinger heeft , zynde aan het boven-

end gekroond met een Kwast van dunne Tak-

jes, die gegaffeld zyn. Myn gedroogde JJ-

xemplaar is Vieefchkleurig. Door 't Mikros-

koop vertoonen zig deeze Takjes als uit Rol-

ronde Leedjes beftaande; weshalve het te regc

betrokken is tot dit Geflagt. By Se ba fchynt

het voor 't Scelet van een Aard- Kampernoel-

ie aangezien te zyn, P a ll a s heeft verfchei-

dene

(7) Corallina Cuimo fimplicl ,Raniis fnsdciilatJs fasriglatisj

dichotümis flexilibus coritinuis» S:jit^ Kat^ XII* S EB Kab,

I. T. I. f. io« P ALJL. Zoöpb* p. 43S« Hes i;wastje» Lysi

K k 3
i. Deei.* xyir. ó'TWK,



5ï§ B E S C H R Y V ï N G VAN
yi» dcne daar van als een Bosje by elkander groei-

fxxvu. ^^"^^ gezien , en fielt de Woonplaats in de

Hoofd» Wesdndifche, Lii^N^us in de Oostindifche

&TW^ ZcQ . Wateren.

Indien dat Schepzel, uit de Chineefche Verr

zameling van Lagerstroom, gelyk de

Heer P all as oordeelt, hier toe insgelyks

te betrekken ware , dan zou deeze Soort aan

veranderingen onderhevig zyn. Onze Ridder

hadt hetzelve Hydra conglomerata genoemd,

en zegt dat het de ^^rootlte was onder de be-

kende Polypen. Het hadt een Steel der dikte

van een Pennefchaft , een Duim lang, welke

met zynen Wortel aan eenig vast Lighaam ge-

}iecht is , aan den Top verdeeld in veele zeer

l<orte ongeregelde Takken, die wederom ver*

fcheide maaien v/orden verdeeld en dik zyn

aan de Enden (*).

Als een Agtfte Soort hadt Linn^us hier
5,

zo uit navolging van Pallas^ als volgens

de Afbeelding, welke wylen de Franeker Ho-

venier M E E s E daar van in zyne Flora Friji'

^a heeft uitgegeven , een Jard - Koraalmös

geplaatst, 't Is naamelyk bekend, dat, op de

Bergummer- Heide in Friesland, aan gedagten

Kruidkenner dergelyke Gewasjes waren voor-

gekomen, welken tot een voorbeeld fcheenen

tQ. ftrekken van Koraalmos op 't Land groei-

ien«

f. lx
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jende, De Heer P all as hadc daar van een ^ï-

voornaame tegenwerping op de Dierlykheid '^J^^''^^*

der Koraalmosfen gemaakt , doch de Heer hoofd-*

Ellis gaf met reden in bedenken, of zy ook stuk.

bv toeval aldaar konden geraakt zyn *, Dat, .
* ^'^

deeze bedenking van zyn Ed. gegrond was , hiei voor»

worden wy thans door don Heer B o d o a ert
onderrigc (*J. Mees e hadt cenige brokjes

van dat Gev^as aan den Heer P a l l a s gezon-

den, en zelf daar by gemeld, dat het üukjes

waren vsn het Gekuifde, Roodagtige en Win*

kei • Koraalmos , door Storm van 't Strand op

't vaste Land gefmeeten zynde, en zig aldaar

vastgezet hebbende ; weshalve hy die eers.t

voor een Plantgewas hadt gehouden , en tot

de Lichenes betrokken (t% Maar, zou men

mogen vraagen, hoe is zyn Ed. naderhand tot

die kennisfe gekomen ? Of heeft hy mooglyk

te vooren die Soorten van Koraalmos niet ge-

kend, en naderhand, uit de overeenkomst van

^yne gevondene Plantjes met dezelven , zynen

misflag ontdekt ? Hadt hy dan toen niet gewe-

ten, dat 'er mooglykheid ware, dat die Ko-

raalmosfen door de Golven op 't vaste Land

konden gefmeeten zyn? Of heeft men zyn ge-

zegde flegf s te ver getrokken f Hoe 't zy 5 dus

wordt de Wereld tot misvattingen gebrast,

LXXVliL HOOFD-

(^y Lyst der Plantdkr^n AsjihangzeK bladz. 644.

(•f) L'chen fruticulofus ramofus areiculnus , Aniculis longis

Cylindricis , Peltis pedunculatis. Fkr» Frif, p« 75t N« S^S» T. s

«

l<k4
I, DjltL. XVII. STUK*



fs© Beschryving van

Afdeel»

S'oVd-* LXXVIIL HdOFDSTUK.
STUK. .

Befchryving van 't Gellagt der Kor all y-

N E N , die in Blaas- en Cel • Korallynen m*
derfcheiden worden,

Naam. T^e benaaming van Sertularia^ welke Li n-

•*—^ NiEüs eerst aan dit Geflagt van Dier-

planten heeft gegeven , vindt thans een alge-

meene goedkeuring. Zy is afkomflig van *c

Italiaanfche woord Sertolara, daar Impera-
Tus de Opuntia marina ^ of het Rondbladerige

Koraalmos , zynde de eerfte Soort van het

voorgaande Geflagt , mede beftempeld hadt.

't Schynt , echter , dat die Aucheur deezen

naam van 't Latynfche woord Sertum , dat

een gevlogten Kroon of Krans betekent, of

van Sertula hadt ontleend. Men gebruikt den-

zelven thans voor die Dierlyke Plantgewas-

fen , wier verfchil van de Koraalmosfen hier

* Eiadz*
^°°^ ^^ ^angeweezen *. Ik noemze , als ge-

si,sö,65»zegd is , Korallynen; zo om de gelyk-

heid in geftalte met de genen, die men van

öuds CorallincB genoemd heeft , als om dat

deeze benaaming , door dea Heer Ellis,
voor die Zee • Gewasjcis in 't algen.een gebruikt

is, waar van de genen, die in die Geflagt be-

greepen zyn, ver het ^rootlte gedeelte uitmaa-

ken»

Wat
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Wat de eigen tlyke natuur der Korallynen VI.

ZY, heb ik reeds, volgens 'c Gevoelen vanj^^xviu'

de Heeren E L L I s en Bas ter, voorgeüeld.üooFD-*

Zy beiden erkennen thans dit Zee-Gewasje'^^^'^'

voor een Schepzel 3 dat eene Plantaartige groei-^ i.^'^^""

jing heeft met een Dierlyk Leven. De Heer

Ba STER, evenwel, agtze zodanig met de

Planten overeenkomftig, dac de Polypen 5 die

men 'er op vindt , een voortbrengzel van die

Plantgewas zyn zouden , en wel de Bloemen

van hetzelve, zo het fchynt ^. De Heer El- * zie

LIS, in tegendeel, heeft nog zyn meermaals^^^'^^*^^*

verklaarde Gevoelen niet verworpen , dat de

Korallynen door Polypen voortgebragt , of
gefabriceerd zyn zouden. Anderen haddenze

flegis voor Nesten of Wooningen van Diertjes

aangezien. Ik meen, dat het een met het an-

dere gepaard kan gaan, hebbende daar toe het

voorbeeld van de Wormbuisjes, (XIq men zo

menigvuldig , by zo wonderlyke Klompen en

van eene zo zonderlinge Geil:alte,in Zee vindt,

bygebragt f. Dit zyn Nesten of Samenwoo- t Biadz.

Dingen van Diertjes , die opfchieten en groei-^'**

jen , wordende gefabriceerd of gevormd door
Schepzeltjes 5 inyner zo ilap , week en ilymerig

^

als de Polypen kunnen zyn. Ja tusfchen dee-

ze Buisjes en de Diertjes , die dezelven vor-

men, is veel grooter verfchil in hardheid, dati

tusfchen de Korallynen en derzelver Polypen.

Mooglyk zal men zeggen , dat deeze Worm»
buisjes met de Schepzels , die in dezelven

Kk ƒ woo-
ï. D^EL, XVIL STUK»
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Vh woonen , nader in grootte overeen(lemmen,

Lxxviii. ^^^ ichync waar te zyn . doch is nog niet

Hoofd- beweezen. In veelen heeft zekcriyk een
TVK» voortgang der Wormen plaats, die het onder»

fte End , te vooren door hun bewoond , ledig

laaten. Op gelyke manier , nu , verklaart

El LIS 5 byna , de groeijing der Zee-Heefte»

ren. De tegenwerping , dat de Stammetjes

dus niet dikker dan de Takjes moeflen zyn,

betreft de Koraliynen niet ;, ten minite niet

*zie algemeen K
Een nader denkbeeld echter , 't welk de

Koraliynen eigentlyk tot Plantdieren of Dier-

planten maakt, is dat zy een Oierlyk Merg
hebben , door de geheele zelfilandigheid ver-

fpreid, geevende de Polypen uit. Dus ver-

klaart de Heer Bast er, omftandig, de

Groeijing van deeze Schepzelen en tevens der-

tBiadz zelver Natuur f ; waar in hem de Heer P al-

*4.madz. LAS is nagevolgd |. Inderdaad, wanneer dit

5<^* Gevoelen niet op enkele Onderftelling rust

,

dan is het zeer aanneemelyk.

Kenraer. Onze Ridder drukt zi^ , aangaande de Na-

tuur der Koraliynen , aldus uit. 5, Zy zyn,

,5 gelyk veele dergelyken, op de manier der

„ Planten geworteld , en hebben Worteltjes

5, buiten zig verfpreid, hoewel haar bezielde

„Bloemen een beweeging , die haar van de

5, Winden niet medegedeeld wordt , door een

y vry willige pooging volbrengen, zynde vol-

3, llrekt Diertjes, Het .Gewas zit ergens op

vast

ken»
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„ gegroeid; het is naakt , Vezelagtig en be- ^^»

„ ftaat uit Leedjes,, die ééne Bloem uicgee-^™^^^]

5, ven, welke een Polypus i*^." Hoofd-

De irJeer P all as heeft die Korallynen ,
^'^'"^»

welke geheel uic Celletjes , Hokjes of Zaad-
^^j^^JJ?^"^*

huisjes Ichynen te beftaan , van de anderen

afgezonderd , onder den naam van CelMaricB»

Zyn Ed. beroept zig, als 't ware,, op \ voor-

beeld van £ LLi s; dcch die Heer hadc derge-

lyke Zee-Gewasfen 5 zelfs de Koraalmosfen,

akemaal Corallinie gQuoemd ^ en dezelven ilegts

door byvoeging van de Kenmerken onder*

fcheiden , geevende den naam van Corallina

Cellifera aan de Cellulariën 9 en gebruikende

het woord Sertularia niet. Onze Ridier

maakt in dit Geflagt twee afdeelingen, waar

van de eerfle alleenlyk de Blaas -Korallynen;

de andere de Celdraagende of die geheel uiü

Celletjes famengefleld zyn, bevat.

De Blaas -Korallynen worden dus genoemd siaas-Ka,

wegens zekere aanmerkelyke Knopjes , veel"^^^^^"^^^*

grooter en Blaasagtiger dan de Tandjes , wel-

ke het Gewas famen (lellen , en niet in een

geregelde orde , tegenover elkander of beurt-

lings 5 dat men overhoeks kan noemen, maar

hier en daar aan de Steekjes verfpreid ,

voorkomende. Het gebruik van deeze Blaas-

jes was onzeker. Sommigen meenden dat zy

flegts dienden om teders Takjes der Ko-
rallynen in 't Water op te houden of to

onder(leunen , gelyk de Lugtblaasjes in de

Vis.
I, Deel. XVII« Stu5«
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VI. Visfchen. De Heer E l l i s vondc 'er , in 'c

ixxvm ^^^^^5 ^^S^^ grooter Polypen in; doch nader-

HOOFD- hand wierdt hy zeer duidelyk in fommigea
STUK* gewaar, dat het weezenclvk Eijernesten zyn.

Hy nam Trosjes van Eijeren in dezelven

waar , die vast zaten aan een foort van Na-

velftreng , welke gemeenfchap hadt met hec

Bierlyke Merg van de Steekjes. Sommigen
van deeze Eytjes , op den bodem van het

Glas vallende, begonnen zig te beweegen en

uit te breiden 5 gelykerwys de Zoet- Water

Polypen. Of, nu, de Moeder - Polypus

,

gelyk men waarfchynlyk die van deeze Blaas-

jes noemen moet, deeze Eytjes in dit Blaas-

je , als in een Zaadhuisje , lege ; dan of zy

»

met haar geheele Lighaam, als ineen E; j er-

klomp verandere, geiyk de Schildluizen , flaat

nog te onderzoeken : doch buiten twyfel

zullen die Klompjes, welken de Heer El lis

te vooren hadt aangezien voor doode Polypen

,

buiten de Blaasjes uitpuilende , zodanige Ei-

jertrosfen zyn geweest. Men noemt de gedagte

Blaasjes thans gemeenlyk Ovaria , dat is Ei-

jernesten.

De Korallynen zyn , voor 't bloote Oog

,

minder verfchillende dan de Dierplanten van

veele andere Geflagten. Men zietze , in 't

algemeen, voor Zee Mos aan. Sommigen

groeijen maar eenige Liniën ; anderen maar

eenige Duimen hoog. Het Gewas van veelen

is Heefteragtig en Takkig ^ dat van anderen

als
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als Steekjes of Haairtjes , zonder Takken ;

^^^^^ ,

van fommigen als verward Haair. Zy hebben L^xm^;
Buisagtige Worteltjes , die langs de Opper- Hoofd-

vlakte van Schulpen, Steenen, en andere Lig- ^"^"ï^*

haamen, of langs die van Zee-Ruy en andere

Korallynen kruipen. In Aarde of Zand vindt

inenze niet geworteld. Altemaal groeijen zy

in de Zee en fommigen op een aanmerkelyke

diepte.

Het getal der Soorten, in dit GeHagt, is soorten»

niet vermeerderd, dewyl Linn^eus daar

van uitgemonlterd heefc. Dus waren 'er, in

de Tiende üitgaave van het Samenftel der

Natuur , vier en - veertig Soorten , meest van

Ellis ontleend, en thans maar twee- en-

veertig Soorten» waar van dertien tot de laac-

ite Afdeeling behooren. De meeften vallen aan

de Kusten van Europa zo wel als elders in de

Oceaan.

I. Die met duidelyk zïgtbaare en uitpui-

lende Eijernesten zyn voorzien, ge-

naamd Blaas-Korallynen.

(i) Korallyn , die Fluimagtig is , met de ^*

landjes Ko/acea.

Lely.

(i) Sertularia paniculata , Denticnlls oppolids truncatis,
^°^^^>'^*

Ramis alternis, 0«rarüs coronito - Spinofis. Syst. Nat» XlL
Gen, 3474 Corallina pumila pennata &c, Ellis» Corall,

p« 6. N. 7. T. 4. f. A. Phil, TrmfaU, Vol, 484 p. Ö3U
T, Z3. f* E , G, H, I» Seb. Kab^ \U T. 6.9, f* ö« Ser-

I. DEEL. XVIL Stuk*
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VL T'andjes tegen over elkander en geknot , di^

iSvui
'

Takken overhoeks , de Eijirnesien Doorn^

Hoofd-* (^g^^g gekroond.

ÊTUKé

De Blaasjes , die aan deeze Soort van Kö-

fallyn zeer groot zyn , hebben , naar de ver-

tooning welke zy maaken , daar aan verfchil-

lende bynaamen doen geeven. De Heer El Li s^

door wien dit Cewas eerst ontdekt werdt ,

noemde het naar dezelven Granaat - Appel

Bloesfem Koraliya , en vervolgens voegde hy

'er den bynaara van Lely by , welken de Heer

Bod DA ER T alleenlyk verkoozen heeft te

behouden. DeHeer Pallas hadt, wegens dö

uitfteekende Punten der zogenaamde Bloe-

men of Eijernesten, goedgevonden ^ den by-

naam van Nigellajlrum te gebruiken , én tekeoÊ

met reden aan , dat zy veel gelyken naar dö

Zaadhuisjes van die Plant, welke men Mgella

noemt. Dit is ten opzigt van fommige Soor-

ten van Nigelle waar, doch hoe komt hy dan

aan den naam van Nigellajlrum , welke een

geheel andere Plant , met ander flag van Zaad-

huisjes 5 betekent? Hy zegt, dat de Eijernes-

ten ilegt , doth de Polypen zeer wel doof

Ellis afgebeeld zyn.

De Heer Ellis hadt, in dit flag van Ko«

¥ Zie rallyn , eerst waargenomen *
» hoe het Dier*

bladz. S9« lyke

tularia N.gellaftmm. PALL. Zoöph^ 78» LeIy«Korallyn*

X^ff» der Plantd, bladz. 16 1.
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lyke Merg door den Stam en Takken heen VI.

gaat, en zig dan verder uitfpreidc met zekere "^ppeel.

Takjes of Armen, welken ieder Tandje tot^^Qp^.*

zyne Opening uitgeeft. Dit zyn de Poiypen stuk,

van dit Zee-Gewasje , 't welk als kleine

Boompjes op Oefter- Schulpen aan de Stran*

den van Europa voorkomt, wordende ook in

de Indifche en andere Zeeën gevonden (*}. In

de laatften groeit het op Zee -Kroos; aan ds

Kust van Engeland nam de Heer E ll is het

dikwils waar op de Cypres - Korallyn , „ wel-

„ ke het met zyne Buisjes, zegthy, omarmt,

3, en van daar Takken uitfchiet , met llappe

5, tegen over elkander geplaatfte Tandjes, van

j, eene Cylindrifche gedaante, voorzien, die,

„ droogende , aan het hovende gedeelte in-

„ zakken".

(2) Korallyn , met de Tandjes tegenover el- j^^

Zee- Ruy
Korallyji*

(*) Locus Mare Europ<zum\ Indicum (y Peïagi Fusus na-

fans , zegt P A l l A s. Door dit laatfte incent liy zekerlyk

jaiet het Vlottend Zee- Gras van de Archipel, maar het dry-

vend Zee-Ruy of Kroos van den Oceaan*

V (2) Serïularia Denticulis oppoHtis mucronatis recurvatls,

Ovariis obovatis , Ramis vagis» Faun^ Suec^ 223^* Ei.L»

Corall. p. 9. N* 8. T» 5 f« A , a. PkiU Tranf^ VoL,

XLVIIU p, 631, T, z3» f, 6, F, F. Corallina pumila repen»

minus ramofa, Denticulis bijugis» Raj» ^ngh Z* p» 37. N«

19» RltAUM* Memode l'Acad^ des Sc. 1711. p» a75>. T. Ii»

f, 4. M, M. SEB. Kalf. IIU T. 100. f. u PAJLL, ^eöpK

79, Zee-Eike« Lyst dtr Plmtd. bladz» i6a.

I DEEL, XVII. STUK.
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VI. kander , fpits en omgekromd : de EijerneS"

Lxxvm ^^^ puntig Eyrond; de Takken hier endaar

Hoofd-" verfpreid.

STUK.

Fiaat De Afbeelding, welke de Heer El lis by
^^^/"* vergrooting van deeze Soort geeft, is zo

fraay en wel gefchikt om het aartige Sa-

men ftel der Zee - Gewasfen van dit Geflagt

en de byzonderheid der Blaas- Korallynen aan

te toonen , dat ik niet heb kunnen nalaaten

dezelve over te neemen. In Fig, 3, Plaat

CXXXVII. wordt derhalve dit Zee-Gewasje,

met zyne Blaasjes of Eijernesten , en met

zyne Polypen y die met het Vleezige of Dier-

lyke Merg van den Stam en Takken gemeen"

fchap hebben 5 ten duidelykfte vertoond. Het
was in Fig, 2 , op onze naastvoorgaande

Plaat 3 in zyne Natuurlyke grootte, zo als het,

op een Blaadje Zee-Ruy kruipende, zig ia

myne Verzameling bevindt, reeds voorgelleld.

Dit is de reden, dat Ellis hetzelve Sea^

Oak Coralline genoemd heeft : want de Engel-

fchen geeven aan die Soort van Fucus den

naam van Zee -Eik, naar den Latynfchen

naam , Quercus Marina, Dus kan deeze Ko-

rallyn niet dan zeer oneigen , op zig zelf.

Zee - Eike getyteld worden. Ook is het ze-

ker, dat menze bovendien op veelerley ande-

re Soorten van Zee-Ruy (Fucus) ^ als ook

op het Zee - Kroos en zelfs op de Kaapfe

Zee-Planten, Fucus verjïcolor genaamd, aan-

treft;
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crefc : hoewel zy op deeze laatfte de Eijer- VI.

nellen , zo de Heer P a l l ^ s aanmerkr , groo-
^l^^^^^[

ter en ronder, de Kelkjes fpitfer heeft. Hüofd-'

De Heer R t a u m ü r in zyn Venoog over stuk.

de Bloemen en Zaaden van het Zee RuV; en

andere VVaarneeniingen on^Tent deeze en der-

gelyke Zee- Planten, ook agc geevende op dit

Bygewasje dat aan dezeiveo g- oeit , nam de

zogenaaTide Zaad huisjes van hetzelve w^ar ,

doch kon 'er niets in vmaen dat naar Zaad

geleek. De Heer P a l l a s , in tegendeel

,

verhaalt , dat hy te Harwich deszelfs» Eijernest

uitermaate vol Eytjes heeft gevonden. Daar

van vind ik by den Heer Ellis niets gemeld.

Pall A s zegt dit ook niet, offchoon de Heer

BoDD A E R T 'er zulks van gemaakt hcefr. El-
lis beeldt flegts Polypen in deeze Uiaasjes

af en fpreekt daar van, in de befchryving,

aldus.

5, Deeze kleine kruipende Korallyn ontfpringt

5, hier en daar van Draadagtig danne Bui<^jes,

„ die langs de oppervlakte van de breedblade*

„ rige getande Zee -Eik Fticus loopen. Men
„ vindt deeze in groote menigte op den Zee-

„ Oever by Sheernefs in 't Eiland Sheppey

,

„ [aan den Mond van de Theems.] De zelf»

5, de Korallyn komt fomtyds op het Peuldraa*

,, gende Zee-Ruy voor. De Tandjes zyn aan

5, de Openingen ftomp , en by paaren regc te-

j, genover elkander geplaatst. Ieder Paar fchynt

„ in het naafte als gewricht te zyn. De Blaas*

LI 35 jes

I, DEIL, XVII. STUK,
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Vu „ jes zyn bykans Klootrond en komen dikwils

^xxvni." overdwars gekreukt of gegroefd voor. Toen

Hoofd *„ ik, op de Kust vanSusfex, te Brighchelm-
sTui^-

5, ilone was *
, nam ik eerst de leevende Po-

u,*. ^'^o 9', lypen in de Blaasjes van de Klasfe der Ge-

„ tande Korallynen , en in t byzonder in dit

t Biadzoj fiag> waar t» Deeze Dieren zyn veel
^^'

„ groot er in de Blaasjes dan die zig in de

„ Tandjes bevinden. Zy worden voortge-

„ llooten of groeijen ooregelmaatig , met

5, haare Blaasjes , hier en daar , tot de zyden

5, van den Stam en de Takken uit. Wy kun-

5, nen , door het Mikroskoop ^ gemakkelyk

5, onderfcheiden , hoe zy vereenigd zyn mee

55 het Lighaam van de Moeder - Polypus , 'c

„ welk fchYDt te beftaan uit Schakels van

5, kleine Polypen by paaren, zynde ieder Paar

,, aan de anderen gehecht door middelvan eene

5, Vleezige Streep , die door het midden van

„ de Korallyn loopt. Hier zagen wy de

55 kleine Polypen van deeze Soort haare

,, Klaauwen uitdrekken om Voedzel op te

j, zoeken, zo v;'el als die groote, welke ver-

3, vat waren in de gezegde Blaasjes C^y\
Ik verwonder my , dat de Heer P all as

de Eijernesten van deze Korallyn heeft moeten

op-

(*j Du^ moet het verftnaii worden , en niet, gelyk men
het Engelfche werk in *t Franich vertaald heeft , tout comme

ceux des CoraUines Veficulcufes . Want deeze Zee Eik K.o.

rallyn behoort zelf tot de Blaas -KöralIynen»
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Opzoeken op 't Zee- Strand van Harwich, ^^-

terwyl men ze genoegzaam aan onze Kusten ^xT^m^
vindt, 't Is waar, hy zegt, dat dezelve daar Bcofd-

*

zeer menigvuldig en weelig op verfcheide ^"'^'^^^^^

Soorten van Zee Ruy groeit (*). Ik neem

in 't myne waar, dat het Buisje, 't welk voor

Worteltje verltrekt , t*elkens , wanneer het

een Steeltje uis;ji;eeft , aan 't Blad is vast ge-

kramd. De Kleur is bruioagtig geel; zo dat

zy op de zwartagtige oppervlakte van het

Zee -Ruy geen onaartige vertooning maakt.

In afgezette Exeraplaaren van 't Werk van

Ell I s heeft men dezelve, zeer oneigen , met

zwart befmoddeid.

(3) Korallyn 7net de Tandjes tegenover elkan- uu
derfpits en byna regtop[taande; de Eijer-

J'^/^'^''^"'^

nesten puntig Eyrond en gedekzeld ; de Haair-

Takken overhoeks geplaatst,
^" ^"*

De

(*) In Harvicenfi Fuco/o littore hancfpecïem ohfervavi

frequentisfimam ^ luxuriantem. Men vertaalt dit, dat hy 't

"er vje'mig heeft zien groeijen* Lyu der Plantd^ hladz» i64»

(3^ Bertularia Denticulis oppofitis mucronatis ereftiusculis,

Ovariis obovatis operculat is , Ramis alternis» Sysu Nat, XII»

Ell, CoralU p, s» N* 6. T. 3. f. B. RAJ. *Angl. lil. p*

36* N. i8* Coraüina Muscofa dcnticulata procumbcns &c.

Pluk, Mm^ 119. T. 47* f. 11. Muscus marinus denticula*

tus procumbcns, Caule tenuisfimo , Denticellls bijugis» RAJ«
liisï^ 79» MoRiS» Hisu III» p. 650. S. 15* T* 9* f. 3»

Muscus marinus lendiginofus minimus , Arenacei colorif»

MOR» ib. f» a» Sertularia Usneoides* P A L L« Zoöph^ «©
Zee-Haair» L-^st der Flantd. hL J64»

LI 2
I» DSELt XVIZ. STUSE,



Si2 Beschryving van
VI. De Heer Ellis noemt deeze Zee-Haair

Lxxvm.^" Pallas geefc *er den bynaam aan vaa

Hoofd- zeker Mos , dat op Doodshoofden groeit ,

STUK. Usnea genaamd. Ik geef haar den naam van

Haair ' Korallyn, 't Gewas is eer Haair- dan

Mosagtig ; hoewel het by de Kruidkundigen

den naam van Zee -Mos gevoerd heeft. Mo-
ris on noemt het zeer kleine Zee- Mos , als

met Neeten , van eene Zandagtige Kleur: of

ook , Getande neerleggende Zee - Mos , met

zeer dunne Steekjes en gekoppelde Tandjes,

Plükenetiüs hadt het Mosagtig Korallyn

getyteld . en L i N n iE u s geeft 'er den Latyn-

fchen bynaam van Operculata^ dat is Gedek-

zelde , aan ; om dat de Blaasjes zig als Snuif-

potten van Porfelein , met Dekzcls , venoo-

nen.

3, De Worteltjes van deeze Soort, (zegt de

,, Heer Pallas) zelden op Zee- Ruy krui-

„ pende , fpreiden zig over Schaalagtige Lig-

„ haamen , en dikwils over de Spriet -Koral-

„ lyn uit, fchietende doorgaans Jongen, 't Zyn

„ zeer dunne Draadagtige Steeltjes, ten hoog-

„ (te vyf Duimen lang, by herhaalingen ge-

„ takt en eenigermaate bogtig. De Takjes

„ ftaan overhoeks of zyn eenigermaate gegaf-

55 feld, met den eenen Arm alleenlyk verder

3, verdeeld. De verdeeling , nu, heeft plaats

„ tusfchen een paar Kelkjes, kruifende derzel-

„ ver ftrekking, zodanig dat de Keikjes dwars

,5 af(laan van de Keikjes, in het naafte gedeel-

„ te
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3, te van het Takje daar onder. De Kelk j es VI.

zyn Buisagtig, ftaan tegenover en taamelyk
^^^^ffj

ver van elkander, regt uit geltrekt, met hecHooFD

„ Mondje fchuins afgelneeden , maar door een ^'^'^^»

5, Borftelig Vetercje gefpitst , en van binnen een

„ Borflelig Tandje hebbende , dat byna regt

,5 overend (laat , tegen de i uni over. De Ei-

„ jernesten komen dikwiis ir. de verdeelir^gea

„ of mikken der rakken voor. Zy z^n groot-

9» ^g^^g^ langwerpig Eyrond , om laag dun,

„ hebbeode de Opening eenigermaate gerand

3, en met een Dekzeitje geüooten. Men vindc

„ haar in de Europifcbe, Westindifche en

„ Middellandfche Zee Wateren". Ik heb ze

uit Oostindie van Ceylon afkomflig.

(4} Korallyn , met de Tandjes byna tegenover j^

elkander , ah geknot doch met Punt' T^^^^rh^

jes ; de Eijernesten langwerpig Eyrond , TamanfcL.

tweetandig: de Takken overhoeks geplaatst,
^'^'^'^^^y^*

Deeze , van den HeerELLis Zee-Tama-

rifch getyteld , is de eerfte Korallyn in zyn

Werk. Men hadtze uit de diepte der Zee,

aan

C4) Strtularla CcntlcuKs fub • oppolitix truiicato - fiibdent:-

culatis, Ovariis obüvatis bidentatis , Ramis alternis. Fam.^

Suec^ i2^o. Cerallina Veficulata, fparfim & alternatira lamo-

fa , Denticulis oppofitis cylindricis , &c, E jl l i s CoralU

p. 4. N. I. T. I, f.A* Sermlaiia Tamarisca, f &iaL*^0öph

Lyst der Planti. bU KO»

LI 3

I, DF.RL. XVII* STUK.
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VI. aan den Mond der Haven van Dublin , de
Afdeel. Hoofdftad van Ierland , waarfchynlyk op een

Hoofd- 'Mosfelfchulpje gegroeid zynde, opgehaald. Hy
STUK, zegt dat de Takmaakingen onregelmaacig , doch

meest overhoeks zyn, en het Geweefzel van

eene dunne doorfchynend Hoornagtige natuur,

zynde de Tandjes breed , Cyiindriich , open

en tegenover elkander. De Blaasjes zyn eenigs-

zins Hartvormig , met een korte Pyp aan den

Top , die als 't ware een afgefneeden Ader of

Slagader vertoont»

^- O) Korallyn met de Tandjes hyna tegenover

"^Denne- elkander en Pypagtig , de Eijernesten Ey»
^^"^- rond s de Takken overhoeks gevind,
KoraJiyn.

De naam van Denneboom - Korallyn is veel

eigener voor deeze , dan die van Zee - Den-

neboom , welke een gantfch ongerymd denk-

beeld geeft van een Zee-Gewasje, *t welk

zelden de hoogte van een half Voet bereikt.

Clüsiüs, evenwel, hadt haar ^q Nederland-

I fche

(5) Sertularia Denticulis fub - oppofitis tubulofïs , Ovarüs

ovalihus, Ratnis pinnato - akernis. Fam» 5«?c. 2241. Elli s

Corall, p. 4, N. a. T. K f. B* Corallina Abietis forma,

B.A j Angl ITL p» 35. N. 12. Corallinac affinis Abies mari-

na diaa» Pluk. Alm, 119. T, 48. f. s. Muscus maritfmLis

Filicis folio. MoR is. Hht, UU p. éso* S. 15» T. 9. f. i*

Minci marini genus foUis pinnatis. BAUH. Hist. II L p,

799» Abieti fimHis raariiima. C B« Pin, 365. BAS ter

Nat, Uitfpann. I* D. Tab. VIL fig. a , 3. P A L L, Ztüph.

il, Lyst der Plantd, hU lé6.
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Jche Zee - Dennehoom geheten, om dat zy hem Vh
aan onze Kusten voorgekomen was. Anderen ^^^^^^'f-

noemen haar een foort van Zee - Mos , dat uaar iioofd-
*

den Denneboom gelykc, en Morison geeft ^tuk.

'er de Uladen van Varen aan; Marskili
de gedaante van Bertstonge.

De Heer Bast er heeft op deeze Koral-

lyn, wcike zyn Ede vcui September 1758 tot

February 1759 , op eene Oeilerfchulp , door

geduurig verfch Zee -water, ten minde eens

daags , aan dezelve te geeven , en dus vyf

Maanden lang in 't leven hieldt, zyne Waar*

neemingen , ten opzigc van de Eigenfchappen

der Plantdieren, gegrondvest, v/elke zyn Ed.

in het gedagte Vertoog , by de Konioglyke

Sociëteit van Londen inleverde *• Men kan * zie

de Afbeeldingen van deeze Denneboom- Koral- ^'iïl^*"°'

lyn , zo v^el aldaar, als in zyn Ed. Natuur-

kundige üitfpanningen vinden. Zy hadt

middelerwyl verfcheide Takjes, met Polypen

bezet , zo wel op zyde , als aan den Top,
uitgefchooten ; doch was voor *t overige be-

groeid met een bruine Bast van liaairige Vui-

ligheid , die de eigentlyke gedalte zodanig

benevelde, dat zy in zyne Afbeeldingen wei-

nig Denneboomagtigs heeft.

De Heer El lis vertoont haar op een zelfde

Schulpje met de voorgaande Soort , en fpreekc

'er dus van. ,, Deeze Korallyn kleeft aan

,, Oefters , Mosfelen en andere zelfilandig.

„ heden uit de Zee, met gekrinkelde Pyp-

L 1 4 „ ag.
I. DEEL. XVIL $T\m,
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VI. „ agtige Wortelen , die , tot veele flyve

,

Lxxvm." ^^^^^^ ^" Hooraagtige Siammetjes opltygen-

HooFD- 99 ^^ 9 overhoeks regelmaatige Takken uit-

«TuK»
jj fclaieten, welke de vertooning van een Den-

„ neboom , of , zo fommigcn oordeelen, die

„ van Varen maaken : dewyi haare Takken

„ zig op de zelfde manier uitbreiden als de

,, Bladen van die Plant. Haare landjes ftaan

„ overhoeks en hebben kleine Mondjes of

„ Openingen. Op verfcheide deelen van dee-

5, ze Korallyn kunnen wy Blaasjes of kleine

„ Puiften v\7aarneemen , van Eyronde figuur,

,, welke in de Stam ingeplant zyn, en met de

„ inwendige deelen gemeen Ichap hebben door

„ een kleine opening in haar bodem. Haar

„ Halzen zyn aan den Topnaauw,gelykerwys

5, een Aarden Kruik. In fommige Exemplaa-

„ ren, in de Maand April vergaderd, hebben

„ wy de overbiyfzels waargenomen van Die-

„ ren als Polypen, met de Staart vastgehecht

„ aan de binnenzyde van de Halzen deezer

3, Blaasjes. Men vindt de meeften roodagtig,

„ daar byna alle andere Korallynen van eene

55 verfchboten geele of bruine Kleur voorko-

„ men. Dikwils vinden wy eenigen van deeze

,5 Soort vol witte gedraaide Schulpjes, die naar

„ kleine Ammons-Hoorentjes gelyken, en an-

„ deren , welke met eene kleine Klokagtige

3, Korallyn overloopen zyn".

Onbegrypelyk is het , daar de Heer P A L-

LAs niet alleen deeze Waarneemingen van

den
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den Heer E llis , maar ook die van den Heer ^^I»

Ba STER, op de Denneboom - Korallyn aan- f^^^^^^^^*

haalt, hoe hy dan zeggen kan : het Bier is in Hoofd-'

deeze Soort nog niet waargenomen (*)• Doktor ^'^'uk.

Baste r , immers , heeft daar in , zeer duide-

Jyk 5 de leevende Polypen gezien, van welken

Ellis üe overblyfzelen waarnam. Mooglyk
zal dii de reden zyn , dat de Heer B o d D A e r t
de goedheid heeft gehad, van zulks te vertaa-

ien : men heeft 'er tot nog toe geen deeltjes inont'

dekt. Zy komt genoegzaam aan onze Stran»

den voor, en is dan dikwils met andere Zee-

Gewasjes , kleine Fosthoorntjes en Schulpjes

begroeid.

(6) Korallyn , 7net de Tandjes hyna tegenover vr.

. Cupreil'.na^
^^' Cypres«

Korallyn»

(*) Animal in hac fpecie nondum oblèrvatum* El. Zooph^

P. 135.

(6) Sertularia Denticulis fub - oppofitis alternls fubacutis ,

Ovariis obovatis , Ramis paniculatis Jongisfimis. Syst^ ïiat.

Xir. Coialiina Gypresfi forma , Denticulis obtufis paululur»

alternis &c» El Lis Corall, p. 7. N. s» T. 3« f. A» S E b,

Kab, UU T, loi. f. 2» Sertularia Cupresfina Pal i^.Zoóph,

89» Lyst der Plantd^ bl. i7<?» ^rgentea.
fi,

Sertularia Dea*

ticulis fub - oppofitis mucronatis , Ovariis ovalibus , Ramis

alternis paniculatis» Syst, Nat. X* p« 809. N. 7. Corallina

Muscofa akerna vice denticulata , &c, E ln s CoralL p,

6. N» 4. T. 2» f» C. Corallina Muscofa , altera vice Denti»

culata, Ramis increberrima Capillamenta Ijjarfis. RAJ. ^ngl,

UU p. 36. N, 17, PlukN. Almag, 119. T. 48. N. 3»

Mus-

Llj
I. Deel. XVII. Stï/k;
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VI. elkander , overhoeks geplaatst en fcherp'
/fdeel.

^p.jip . ^Q Eijernesten ovaal ; de Takken

Hoofd- gepluimd en zeer lang,

STUK»

Twee Korallynen van El lis worden tot

deeze Soort betrokken. De eene , die hy

InkJioorn ' Staart noemt , is als eene Verfchei-

denheid door L i w n ^e u s voorgefteld , onder

den bynaam van Zilveragtige. Zy is aan den

geheelen Oever, beoosten Sheernefs op 't Ei-

land Sheppey , zeer gemeen ; doordien de

Visfchers haar van de Oefters plukken , v/aar

2;y in groote overvloed op groeit, inzonderheid

op de zogenaamde Klip -Oefters. Zy fpoelt

ook overvloedig op onze Stranden aan. 't Is

een zeer fraay Pluira gtige Korallyn, die ge-

meenlyk regroverend groeit, by digte bosfea

van overhoeks getande Takjes , welke in een

Spiraale of Schroefswyze orde, rondom den

Steel, van onderen tot boven aan den Top,
geplaatst zyn. De andere heeft de Takken

langer en dunner , doch de Steekjes dikker.

In de gedaante «ter Tandjes en der Blaasjes

hadt E L L 1 s eenig verfchil waargenomen , doch

de Heer Pallas merkt aan, dat die, welke

ke deeze Autheur Cypres • Korallyn noQmt , een

zelfde

Muscus Marinus minor, Denricuk's alternij. M o R i s. Hist,

III p. 65o> S. 15. T. 9» f. 4* Musciis Marinus Argenteus,

Coralloides Ramofus ereitus, U o C C» Mus» I« p. 259. T. 6.

f« 6.
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zelfde zy met de Zilveragtige 3 zo even gemeld : VI.

hebbende in verfcheide Exemplaaren , zo uit de^^^^^^-
LXXVI 1 1

Middellan ifche als Noordzee, de Vertoonin-HooFD.
*

gen 3 welke de Heer El lis daar in ontdekte j^tuk.

niet alleen in de zelfde Bosjes , rnsar ook aan de

zelfde Steekjes, waargenomen. De Eijerneften

waren ook fomtyds ilomp , fomtyds met Tand-

jes voorzien. Aan ons geheele Zee -Strand

heeft zyn Ed. dit Gewas op veelerley Schul-

pen 5 Steenen 5 fomtyds ter langte van één of

anderhalven Voet , gevonden. Als 't verfch

was 5 wierdt hy. dikvvils een Dierlyk Slyra

,

van Oranje-kleur , in de Blaasjes gewaar, Ge-

meenlyk was het daar met het Haairig Korst-

gewas (Efchara Pilofa) omkleed, en in Zee*

land begroeid met het Khmmende en Vikkruid-

Korallyn. In een zeer fchoon Bosje van het-

zelve, dat zyn Ed. aan de Kust van Susfex

op een brok verrot Hout vondt, nam hy de

Polypen zeer duidelyk waar , die uit alle

Tandjes der Takjes voortkwamen en leefden.

Dit geluk was den Heer Ellis, hoe ervaren

ook in het onderzoek der Korallynen , niet te

beurt gevallen (*).

(7) Korallyn 7?2^J overhoelfe flaauwe Tandjes^ vjy^

de ^^'Kof'^*

slakhoorn*

Korailyn.

(*) T4 3S. f* ! uit de Franfche Vertailuïg van E l L i S

,

door LiNN.EUs hier aangehaald . is deeze Soort niet,

(7) Sertularia Dentlculis alternis obibletis j Ovariis rtjgofis-

fimls

,

I. DKEL. XVII. STUK.
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VL de Eijemesten flerk gerimpeld , de Tackelt
AfDEEL,

j^^^^ ^^ ^^^j. yQYfpY^ld
LXXVJlI. '^

Hoofd-
stuk. Om dat de Eijemesten van deeze Korallya

by die van de Veldklajer , welke men , we-

gens de figuur van haare Zaadhuisjes, Slak-

kenkruid noemt , vergeleeken worden , zo noem

ik deeze Soort Slakhoorn - Korallyn, Zo \ my
voorkomt , evenwel , zyn zy in deezen meer

met die foort van deeze Veldklaver overeen-

kom llig, welke Medica Boliata , dan met die,

welke Cochleata heet , en dit zal de reden

zyn^ dat onze Ridder 'er veeleer den bynaam

van rugöfa , dat is Ri npelige , aan gegeven

heeft; waar in hem? all as is nagevolgd.

De Tandjes , naamelyk , van deeze Koral-

lyn, zyn van die der voorgemelden aanmerke-

lyk verfchillende , en gelyken veel naar de

Blaasjes der andere Korallynen ; ja de Heer

Ellis zag ze eerst voor Blaasjes aan: totdat

hy naderhand, ook aan deeze Soort , Blaasjes

of Eijemesten waarnam , die grooter waren en

drie Tandjes hadden in de Opening aan den

Top. Voor 't overige waren zy, zo wel als

de Tandjes , op de manier der Zaadhuisjes

van gedagte Klaverplant , zeer fraay in 't

ron«

fimis, Ramis t?agls. Syst» Nat. XU Corallina exigua repenj,

Dentlculis alternis , Fruftus Mediene Cochleatx xmulis. E L-L,

Corall, p. 26; N. 23. T. 15. f* A* Sertularia mgolri. P ALL»
^oöpb^ 75. Klaver -Slak Korallyn» Lyst dtr Plantd. bl. ij;.
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ronde uitgegroefd. Hy vondtze met Pypag- ^^'

tige Worteltjes gehecht aan het Smalbladerig ^Ixvuu
Korstgewas , dat men Byl- of Beitelvormig Hoofd-

noemt *. Volgens den Heer Pal las zou s"^^'*^-

deeze Korallyn zelfs op het Breed bladerige , ^^J^

ƒ
^*i

dat de Enden rond heeft , in Fig, i, op on-

ze Plaat CXXXVI. afgebeeld, aan onze Kus-

ten gemeen zyn , komende op geene andere

Gewasfen voor (j^).

(8) Korallyn met fiaauwe Tandjes overhosks^ vin;

de Kelken tweeledig, de Eijernesten ovaal ^ Hirïg.j

de Steelen famen vereenigd,
^^f^^

^^^"

Om dat de Steekjes, met haare zy takjes,

veel naar eene Haringgraat gelyken , voert dee-

ze Soort den naam van Haringgraat Korallyn

by E L L I s , waar L i n n jE u s Halecina van

gemaakt heeft. Deeze is, bv Pal las, deeer-

üe

{*) E L L I S 1 o quoque in eadem Efchara fefe tantum ob^

tulit , voegt P A L JL A s *er by , 't weilc Boddaert ver-

taak : E L L I S heeft het oök alleen in dit foort van Hoorr,'^

vner gezien» De Efchara Securifrons , daar E L L I S het op

gevonden heeft, is een andere Soort van Hoornwier j dan de

Efchara Fnliaceai waar op het, 7-0 Pai-LAS zelf zegt,

dikwils voorkomt aan onze Kasten*

(8) Sertularia DenticuIIs alternJs ob(bIetis, Calycibus hl»

arHculatis , Ovariis ovalibus , Caulibus coadunaris. Faun*
,

'

Suect 2242» Corallina ereéla tubulofa Pennata , Halecis Sp'mx

facie, Eli- Corall. !? N. 15» T, 10, Corallina fcrapoft

Pennati , Caulibus crasfiiisculis rigidis, R. A j, ^«5/, Ui» p.

36* N» 15. E D W. ^Av, T. 28ö» P A I. L. ^oö^h^ Ö4,

I. DEEL. XVII. STUKt
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VI. Re Soort. Zy onthoudt zig, zegt hy, in de

fxx^m
^^^opifche , Middellandfche , Indifche , en

Hoofd 'volgens Edwards ook in de Atlantifche

© STUK. Oceaan. Dikwils vindt menze aan de Oefters

zitten , wanaeer dezelven te Londen ter

Markt gebragc worden, geduurende het Win-
ter- Saizoen.

De Steekjes van dit Zee-Gewasje beflaan

,

volgens El LIS, uit een groot getal van klei-

ne Buisjes , byna evenwydig aan elkander, van

welken zyn Ed. 'er , in eene doorfnyding

overdwars ^ meer dan honderd geteld hadt.

Dus komen dezelven voort van de Buisjes,

die den Wortel famenitellen , waar mede dee-

ze Korallyn aan de Oeilerfchulpen is ge-

hecht, zynde als een brokje Spons door el-

kander geweven. Aan deeze Steekjes zyn

kleine Takjes geplaatst, die Kousjes hebben,

waarin hy tweeledige Tandjes waarnam, üic

deeze kwamen de Polypen voort, welke hy

van onderen vereenigd vondt met eene Vleezi-

ge zelfftandigheid, die hy door het midden der

Takken en de Buisjes van den Stam kon vol-

gen. Het Gewas hadt , in zyn geheel , de

hoogte van zes of agt Duimen. Het groeit

regt op en ftyf , doch wordt, door 't droe-

gen, zeer broofch.

„ ïk ontving Czegt hy,) eenige Boompjes

„ van deeze Korallyn , welke in de Maaad

„ April vergaderd waren. Deeze hadden hun-

5, ne zy • Takken bedekt met regelmaatige

„ ryëa
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*, ryën van overend Itaande Blaasjes, welke VI.

5, byna vol waren van eene geele zelfflan-^^^^j^^^

5, digheid ,
gelyk veelen der andere Blaasjes.Hoofd-*

3, Wanneer de Korallyn zig in deeze flaat^"^^'^*

5, bevin(^c , dan (laat zy , volgens 't zeggen

5, van de Visfchers, in bloesfem. De figuur

3, van d eze Blaasjes is een onregelmaatig O-

j, vaal, met een Pypje uit het Steekje ontfprin-

3, gende, en aan de eene zyde opgaande tot

3, een weinig boven ieders ïop; welk Pypje

35 aan 't boven -end open is, en digt veree-

5> nigd fchynt te zyn met het Blaasje".

(9) Korallyn met dubbelde ryèn van aange- ix^

drukte Tandjes ; de Eijernesten langwer'^^"'-^''\

pig Eyrond en gerand; den Steel met ge-rer Korai-

gaffelde Takken op twee ry'en,
^"*

De Kenmerken zyn duider voorgefteld van

deeze Korallyn , welke van anderen , duide-

jyker, wegens de geheele gedaante, by het

Paar-

C9) Sertularia Denticulis diftichis, appresils , Ovariis obo-

vatis marginatis , S'tirpe dichotoraa difticM. Syst, Nat* XIU
Coralb'na veliculata , Caule angulato rlgido , Rainis desile

ftipatis , & bifurcatis terminantibus , Denticuh's CauH appres-

ils Ell» Corall, lo« N. 9» T, 5. B» Fucas EqLufeti facie

Oftreae Testx adnatus* Ra J. Angl» III. p, 50* N, 47* SiBS.

Scot. If» T» ! p. $6» Paardeftaart of Kannewasfer ^ Korallyn*

SEB. Kab, IlI. T» ICO f, 17, 18, ï% & T* 106, f* 2. a,

Sertularia Thuya» Pall» ^(?ójj^t SB> Ly$t der Plantd^ bl*

175.

I, Deel, XVïi. Stuk,



544 Beschryvinc van

VI. Paardeftaart - Kruid 5 of by de Zee - Hee-

hlxwui ^^^ * ^^^ ™^^ ^^^ ' Cypres noemt
, ver-

HooFD-'geleekea wordt; ja fommigen hebbenze ver-

STUK, ward met deeze laatfte *. Onze Rid-

, ,
* ^'^

„ der hadt 'er den bynaam van dat Heeiler-

agtige Plantgewas , t welk men Boom des

Levens noemt , aan toegelegd. Men vinatze

aan de Kust van Schotland, en in 't Noorden

van Engeland , inzonderheid omtrent Scarbo-

rough, zegt Ellis^ alwaar de Visfchers 'er

. den naam van Bottelfchuijertjes aan geeven.

Wy noemen haar , om die zelfde reden , Kaït"

newasfer -KoraUyn. Zy komt ook in Zeeland

en in de Middellandfche Zee, volgens Pal-
las, voor.

„ Het Gewas heeft , volgens E l l i s , zya

„ oirfprongvan Hoornige Buisjes, die üyf vast

5, kleeven aan Zee- Schulpen. Het flaat regt

„ op, is ftevig en volKnoopen, die de beurt»

„ lingfe hoeken bepaalen aan den Steel, en

55 dus de Enden fchynen te zyn van afgebro-

5, ken Takken. Gemeenlyk komt het voor

,

, 5 met eene dikke Kwast van korte Takjes

,

5, aan 't boven - End van den Stam. De

,, Tandjes leggen zo digt aan de Takken, dat

„ men ze , zonder behulp van een iVlikros-

3, koop , naauwlyks onderfcheiden kan , en

„ dan wordt iren een klein Gaatje in ieders

„ Top gewaar, even als in de meede andere

„ Tandjes. Aan 't onderlwe der Takken zyn

„ de Jilaasjes geplaatst, van Eyronde figuur

,

— 5, heb-
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^j hebbende meeftendeels een Dekzeltje van ^^

tiOOFD-

fio) Korallyn met Doornagtige Klaauwtjes^rviK^

nevens de Kelkswyze Tandjes^ die op el ^^*

kander leggen; de Takjes maar aan ééne phyiiuitJi

zyde gennd en krom.
KoSiyttt

Deeze Korallyn is ónder de Zee - Mosfen

geplaatst en Zee - Duizendblad genoemd ge-

weest. De Kruidkundigen gaven 'er den naam

aan, van Zee -Mos met het Blad von Varen-

Kruid. Men heeftze , naderhand ^ Heefleragti-

ge Geved&rde Korallyn getyteld , en Ëllis
vergelyktze by de Staart van een Faif^mt. De-

wyl de Kelkjes of Tandjes eenigermaate naaf

Anys-Zaad zweemen, zo geeft 'er Don at i

den naam van Anifocalyx aan»

*t Gewas beftaat uit Steelen , die hier èrl

daar een Knobbel hebben aan de ééne zyde,

ter»

(ló) Si^rtuiaria Denticulls fècundis scutls , Övarlis fecundis

Gylindricis imbricads, SurcuHsfêmi -pinnati.s incuivatis. FauKt

Sfiee, 2a43. Coiallina Tennata & Paltata , Fetinas Cauda:

Phafiani referens, Gaule gibbolb, EiL» Cürall, 14. N. lu
1*« 8. f» A* a» Cora'lina fruticofa pennata» B A H R» fc. 1292^

U 2. Muscus maritimus Filicis folio* BAuH. Fin sög.

Muscus Marinus Fentatus, Ramulis & Capillamentis falcatis

Mor IS. Hist^ II[^ p, 650 Myriophyllüm pelagicdul» Z AM»
NrCH, A/onogr. Vcn. 1714, GiVANN. AdnaU T. ï U
f. 2+. Aniibcalyx» l) o N A T. Cor. Z^* £ &LU ^r^opb^ 9^^

tyst der Plantd, bJ» 191^

Mm
ï» DsftL. XVÏI» Stuk,
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VU terwyl zy , ^an de andere zyde , bezet zya

hlxvni ^^^ ^^" menigte van kleine Takjes, welke *er

Hoofd- dus de figuur aan geeveri van een Veder uit

STUK* eene Faifanten -Staart. Ieder Takje is , boven-

dien , aan de ééne zyde bezet met Tandjes ,

welke > door 't Mikroskoop gezien , zig als

Kroesjes of Kelkjes vertoonen met een effen

Rand, boven elkander geplaatst, met de Ope-

ningen naar boven.

Dus befchryft de Feer Ellis deeze Ko-

rallyn , wier Wortel zig als een vlokje Spons

vertoont. Zy groeit , zegt zyn Ed. , ter

hoogte van tien of twaalf Duimen , en men
hadtze van Visfchers op de Markt te Dublin

bekomen, door wien zy, in zeer diep Water,

aan de Kust van Ierland was opgehaald. Hy
hadt 'er, zo min als de Heer P all as, eeni-

ge Blaa:«jes of Eijernesten aan waargenomen ,

doch de Heer L i n N ^ u s fchynt de gedagte

Kelkjes daar voor te houden ; zeggende

,

„ De Vrugtmaaking komt enkeld uit ieder

„ Leedje van de Straal , aan de omgekromde

„ zyde ; zy7^de Cylindrifch , doorfchynende

,

„ digt tegen den Tak aangevoegd, met een

5, Elswys' Dlaadje , dat de helfc korter is ,

y, vergezeld gaande.

XT. (ii) Korallyn metfiompe Tandjes, in vervolg
Falcata^

, ^
Sikkel-

'
• / Op

Koraliyn.

(

1

1 ) Sertularia Denticulls (ècttndis imbricatis «uncads , Ovatüs

ovatit •
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ep elkander leggende ^ en Eyvormi^e Blaas» Vt.

jes , de Takken Finswyze doch overhoeks ^^^^^^^^

geplaatst. Hoofd-*
8TUK.

Deeze Soort komt zeer naby aan de voor-
^/xxvir

gaande, maar de Doornagtige Klaauwtjes , ne- Fig. 4/

vens de Tandjes , ontbreeken 'er aan. Ook leg-

gen hier de Tandjes, zelf, eigentfyk op elkan-

der, als Schubben of Dakpannen .. 't welk door

het woord imlricatus betekend wordt. Voor

't overige onderfcheidt haar de uitwendige Ge-

Italte 5 met het bloote Oog gezien , zo zeer niet

;

hoewel de Takjes Sikkelvormig krom en over-

hoeks ter wederzyde van den Steel geplaatst zyn,

met duidelyk zigtbaare Blaasjes of Eijernesten.

By de Kruidkundigen vindt menze ook, onder

den naam van Vederagtig Mos , met de Takjes

en Vezels Sikkelvormig, aangetekend. Met re.

den wordt zy dan , van Ellis, Sikkel- Ko^

rallyn getyteld. De Geflalte blykt, zo in de

vergroote Afbeelding, PI. CXXXVII. Fig.

ovatis , Ramis pinnatis alternis^ Fam^ Suec^ a244. E l L i $

Corall, 12. N. lu T. 7. f. A , a. & T. 38» f. S , 6* R A J,

^ngU Ilï. p. 36. N. i6. Pluk. ^Im/ig» iiy. T. 47. f,

12. Muscus pennatus , Ramulis & Capillamends falcatis,

Mo RIS. Hist^ UU p. 650. S. IJ. T* 9, f. a. PLUK P^yt,

T. 47. f- 12' Sertulaiia falcata. F all. :^eepb. 90. 5iklcel«^

Korallyn. Lyst der plantd^ bl. 180. /|. Scrtularia ftipulats»

Syit, Nau X, p. 813* N. 29.

Mm a
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VI. 4 5 als in de Natuurlyke daar nevens met heü

Lxxvm ^^^1*^^^]^ aangeweezen , zynde de Stam van

BooFo- deeze Sikkel -Korallyn hier met '1 akjes van d«
STUK. Klim op en Fluit -Korallyn omflingerd.

5, Deeze fraaije Gevederde Korallyn, (zegt

55 die Autheur, kleeft aan Klippen en Schulpen

j, met kleine gekrinkelde Buisjes, van welken

55 zy opitygt in regtopltaande golvende Stam-

55 mien , die van onder tot boven met geveder-

5, de Takjes omringd zyn , wier onderdeelin-

5, gen, opzydejryën hebben van kleine Tand-

5, jes, en, droog wordende, zig als een Sik-

,, kei omkrommen. De Blaasjes zyn byna van

,5 eene omgekeerde Eyronde figuur, breed

j, van onderen , en fmaller van boven , daar

5, de Opening is ; vertoonende fommigen zig,

35 als of zy een Kelk hadden, aan 't onder-

55 end , gelykerwys de Bloemen. In de meefte

55 gedroogde flukken , was 'er eene Lymerige

55 zelfftandigheid , van Oranjekleur , in ver-

35 vat 5
gelyk in die van andere Korallynen.

55 Deeze is aan de Kusten van Engeland ge-

3, meen." Naderhand heeft zyn £d. de Poly-

pen waargenomen en afgebeeld in de Tandjes

van deeze Soort.

XII. Qri) Kor3.\lyn ^ met Klokswyze Tandjes, die in

Korallyn.

(la) Sertularla Denticulis fecundisimbricatls campanulatis

,

Ovadis gibbis ciillatis , Swculis alternis pinnatis , lanceolatis»

Faun,
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vervolg op elkander l^gen , aan overJweks VI.

i

:

gevinde Lancetswyze Takjes^ de Eijernesten l^Tvm'
als Peulen^ langwerpig rond ^ gekamd, Hcoiiy

STUK,

Deeze voert mee reden den naam van Fluim-

Korallyn ^ om dat haare Takjes een foorc van

Vederagtige Pluimpjes maaken, die a n 't een

of andere Zee -Gewas gegroeid zyn Men vindt

het insgelyks op Hoorens en Schulpen, waar

van kleine Vederagtige Takjes opfchieten ,

zegt E LL I s , die zig door 't droogen omkrom-

men als een Sikkel, en aan de holle zyde bezet

zyn met Tandjes , naar de Bloemen der L e-

lietjes van den Dale gelykende. Het kwam
hem ook aan de Steelen van het Peuldraagende

Zee-Ruy voor , doch die werden door de Buis-

agtige Worteltjes , van de Pluim-Korallyn,

alleenlyk los omflingerd.

Deeze Korallyn is zelf Peuldraagende y waar

van de Heer Et lis haar den naam: gegeven

heeft. 55 Uit de Takken , (zegt hy komen

33 Peukjes voorts die omgord zyn met ver-

5, fcheide knobbelige Ribben. Deeze Peulen

3, door 't Mikroskoop onderzoekende» nam ik

^^ eenige losfe deeltjes ^ al? Zaadjes, in ecnigen

,5 der-

Faun^ Suec^ 2:45. Coralüna Pennata 8c Slfiquata, ^'c EiL
Corall, p. 13, N. 12, T 7. f* C. Pinnarla marira !m,neraci,

EOCC. Mus, I. p^ 257. T4 ^. C 6» Corallina Falcifoiiwis.

SKB. Kab. III, T. mi. f» I. PaI-L. Zoóph, 93« L;jit der

Flantd, bl. 186.

Mm 3
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^so Besciïryving van

VI. 5, derzeiven waar : maar , toen ik den dun-
AFnEEL.

^^ jjgjj Vliezigen Rok doorfneed van deeze

Hoofd-
'

55 doorfcbynende Peukjes , en naauwkeuriger

STUK. ^^ de ingeflóotene zelfftandigheid met (terker

,, vergrootende Glazen omierzogt , vertoonde

„ zy zig volmaakt eveneens, in Kleur en dik-

j, te , als die men in de Blaasjes van andere

„ Korallynen vindt, Zy komt aan verfcheide

5, Kusten van dit Koningryk voor, doch die

„ met Peukjes was door de Visfcbers . aan de

„ Kust van Ierland ^by Dublin, opgehaald."

De Heer Pallas merkt aan, dat deeze

Korallyn verfcbillende is naar de Gewasfen en

Plaatfen , waar zy groeit , hoewel ten opzigc

van de gedaante der Tandjes en der Blaasjes

overeenkom ftig. Dit maakt ook derzelver

voornaamfle onderfcheidend Kenmerk van de

twee voorgaande Soorten , die beiden mede

een Vederagtig en Sikkelvormig Gewas heb-

ben, uit. LiNNiEUs evenwel, betrekt verkeer-

delyk de Afbeelding van El lis. Tab. 38*

f. 6, tot alle deeze drie Soorten: want het is

zeker , dat dezelve alleen maar op de naast-

Moorgaande ziet. De gedaante der Kelkjes ,

die in de nevensgeplaatfte Figuur V. vergroot

zyn , immers , hadt zyn Ed. duidelyk moeten

doen zien , dat dezelve daar toe, en tot geen

der twee anderen . betrekkelyk ware.

Juist even de zelfde gekeldheid der Kelks-

wyze Tandjes neem ik waar in die Pluim-

agtige Korallyn , welke de Kaapfe Zee - Ge-

was*



^ E K o R A L L y N E N. 5J'I

wasfen , die men in Boeken over krygt , dikwils VI,

ongemeen verfierc. Op de genen, die donker
lxTvui!

paarfch zyn , Iteekt de gecle Kleur ongemeen Hoofd-
*

af, van deeze Pluinpjes, die zig aan dezelven stüiu

als een foorc van iiioemblaadjes vercoonen ; 'c •

welk met de Kalkagtige Millepoor , die ais

Zwammetjes op dezelven groeit*, een aange- * zie

naame verfchtidenheid van Kleiren maakt. Jq
^i^'^^» ^^^-^^

deeze Pluimpje*^ ontdek iix , door 't Nijkrüs-

koop, ook dergel yke Peukjes, als Iillis af-

gebeeld heeft in dit Zee • Gewas. Zy hebben ,

by my, niet meer dan een half Duim langte,

op deKaapfche Zee -Gewasfen; maar dergelyk

bont Zee - Ruy van Ceylon levertze my nage-

noeg een Duim lang uit. Op het dryvend

Kroos, uit den Oceaan, vondt P a l l a s dee-

ze Pluimpjes maar een Kwartier Duims hoog.

Eene verfcheidenheid was zyn Ed. uit den Oce-

aan , en uit de Middellandfche Zee , bezorgd

,

die dezelven twee Duim lang en hooger hadt,

doch in maakzel van Kelkjes , Eijernesten en

gellalte van 't Gewas , volmaakt m.et deeze

Soort overeenkom (lig ; waarin zyn Ed. nog

geene Polypen hadt waargenomen.

e 13) Korallyn m&t Klokswyze Tandjes tegen- p,^.^'^*

Qver Kuif-

*

Korallyn»

(13) SsrtularU Denriculis oppofitis fecundls Campanulatis ,

Qvariis gibbis cristatls , Surculis pinnatls alternis lanceolatis»

Faun* &uec, aa^ö. PikJLL. Zoifpb* 94. Lyü* dir Plantd. UI,

1S9»

Mm 4
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VI» over elkander ^ in vervolg , aan overhoeh
Afdeel
tXXVIIT,

ïiUya.

gevinde Lancetswyze Takjes , de Eijernes-^

Hoofdt"' ten als Peulen , langwerpig rond
, gekamd»

, Deeze Soort is door Linn^eüs aan de

Kasten van Sweeden waargenomen , en be*

fchreeven, Zy komt in alle opzigren met de

voorgaande overeen , uitgenomen dat de Kelk»

jes of Tandjes ter wederzyde van de Takjes

flaan, Mooglyk zal daar in ook die eigenfchap

der Peukjes, dat zy volgens de dwarfe ge-

kamde Naaden in Loof cpfplyten, welke zyn

Ed. op de voorgaande Soort aantekent, te vin«

den zyq.

ïCru!-Ko. I~lier zouden wy nog die Soort van Korallyn

kunnen befchouwen, welke de Heer P all as

Speciofa noemt (-^j , en waar aan ik , om de

fraaije Geftalre, den naam van Krul' Korallyn

geef. Ik heb 'er geheele trosfen van, komen-

de van Ceylon , en dus gegroeid aan Worm-
huizen van aanmerkelyke dikce , ten minde

een Vinger wyd , in groepen famengevoegd

met Zee Tulpen , bezet met Zee-Heosrersc-

jes , bont Zee - Huy , en behalve deeze ook mee

Haair- en Pluim - Korallynen. De gedaante

der Krullen, waar mede fommig Viouwvolk

^\g verfiert , drukt dezelve volmaakt uit. De

Kleur ib grys , gelyk die van zodanige witte

Baair--

(*) *?ertularra .Spedofa» Pall. Zóop^* N. 95* De Ze^

^gtet, Lyst der fla^nid. bi. loo»
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Spriet»
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Haairlokken. Voorts komen zy met de be- Vh
fchryving , welke gedagte Heer daar vaa geefc , ^^^J^^^^^'

taamelyk overeen. Zy beftaan uic menigvul- hoofd-*

dige Sceelcjes, die krom en gevind zyn. De stuk.

Schafc is Hoornig, byna rolrond, eenigermaa-

te gewricht , met dubbelde Tandjes , van eene

Klokswyze gedaante , enz. Eijernesten of

Blaasjes heb ik 'er, zo min als zyn Ed,, aan

gevonden,

(14) Korallyn met Kransjes van vier Borflelige xiv

Tandjes^ de Eijernesten fchuins geknot ^
--imenm

^

in de rondte geplaatst , en de steekjes Kowiiyn

}}-jna enkeld.

Het laatfte gedeelte der Kenmerken , dat

^e Steekjes byna enkeld zouden zyn , is niec

qigen : want El lis merkt aan, dat de Takki-

ge K-orallyn van deezeo aart 5 door Ray voor-

ge-

f14} SertulaHa Denticulis verticllhto - qiMternis Setacels
,

Ovarüs obliqae triincatis verticillatis , Stirpibus fubfiaiplicibus.

Faun. Suec, zi/^S* TOüRNEF» In/iit, 570, Ell Corali^

15, N» 14. T» 9» Corallina Astaci corniculoruKn asmula R A J»

Jingle IIL p» 34* N» 10, II. Corallin^ affinis non ramofa

Arenacei coloris , Astacorum Corniculis inftar gei\iculata#

Pluk. 4/'b« ïI9«*T« 4S, f. 6. Muscus maunus Equifcti-

formis non ramofus. R a j. Hist, 79. Mynophyllum nois

lamofum» G 1 N A N N. Opuic^ i6» T. 1 1. f» 25. IJ p c c.

Mus, >59, T, 6, f.2. BAHR. Icon, 1292. f. ^. Paj^l»
^oóph» 91. Kreeft -Spriet Korallyn, Lyit dn Plantin bU

ilia. j8. CoraUina Ramofa Cirihis obfita. Rij. AngL m,
p* 35. N. lï.

M m 5
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VL gefield, een en de zelfde Soort zyn. Men

x-sxviii'.
i^oemtze Zee - Baard of Kreeften Hoorntjes Ko»

Hoofd- foll'jn^ zegt hy^ om dat de Steekjes zig , vaa
STUK. en^ tot end , als uit Leedjes famengefteld

vertoonen , en du3 de Geftake der Hoorntjes

van de Kreeften , die men ook Sprieten noemt

,

vry wel uitdrukken. Om die zelfden reden

geef ik 'er , met L i n n iE u s, den naam van

Spriet ' Korallyn aan.

leder Gewricht is omringd met een Kransje

van korte Haairagtige Takjes , welke door

Vergvooting zig Slkkelvormig vertoonen, als

omgeboogen zynde naar de Steelen. Aan
deeze 'lakjes zyn ongemeen kleine Tandjes

waargenomen , en tusfchen de Takjes zag

men, in fommige Voorwerpen , kleine Eyvor^

mige Blaasjes op Steekjes , met haare Openin-

gen , aan de zyde van den Top , naar den

middel -Stam ziende. In de meeften van deeze

Blaasjes kwam die zelfde foort van geele

zelfftandigheid voor, als in andere Korally-

nen. De Stam, Takjes en Steekjes, vertoonen

zig in de gene, die men op den Oever vindt,

allen hol. De Wortels , die Spongieuze Klomp-

jes , gelyk in veele anderen , maaken , wer-

den bevonden op dergeiyke manier uit de

Gewrichten voort te komen. Ook heeft

men de leevende Polypen in de Tandjes ge-

zien. In niyn Exemplaar neem ik de Leed-

jes van de gedagte Takjes waar.

(15) Ko-
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( 1 5) Korallyn met flaauwe Tandjes , en Kloks- VI.

wyze getande opwaards gaapende ^^fl«^- fxxvni*
jes , die op vier gedraaide zeer lange Hoofd-*

Steekjes Jlaan. stuk.

De Heer Ellis noemt dit Fdardeflaart-!2''^*''^^^^

Korallyn , oin dat ieJer lakja naar een Steekje Kransjes-

van het Kruid, dat dien naam voert, gelykt.

Ik geef 'er , wegens de plaatzing der zyd»

Takjes, die met hun vieren in 't ronde flaan,

den naam van Kransjes - Korallyn aan. Daar

zyn, naamelyk, meer Korallynen, op welken

de benaaming van 't gedagte Kruid past, zo

dat zyn Ed. dit Gewas, door de byvoeging met

Klokswyze Kelkjes ,
hadt onderfcheiden. Heü

werdt door Doktor Brownridge aan de

Zee- Kust , by Whitehaven in Cumberland ,

ontdekt en is van een zeer zonderlinge geftal-

te , wanneer men het door 't Mikroskoop be.

fchouvvt, zegt Ellis»

„ Het beftaat uit verfcheiden Takken en

„ ieder Tak is famengefteld uit menigvuldige

,, regte Buisjes, welke, op zekere gelyke af-

„ Handen , Haairagtig dunne Schroefswys ge«

5, draaide Steekjes uitgeeven , ieder van wel-

5> ken

(15) Sertuïaria Denticulls obfoletls , Ovariis Campanulatis

Denticulatis ere£tis , Pedunculis longisfimis contortis quater-

siis. Syit^ Kat, XIL Corallina ramofa , Ramis fingulis Equi*

fetiformibus, &c. ELLIS Corall p. 23. N, 20. T. i;^. f,

A, a. PALL. Zoöpht 66t Paardeilaarts Korallyii, Lyit der

Flantd bl, 144.

i. DEEL. XVIL STUK.
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V^* „ ken een Kelk draagt van eene Klokswyze

Lxxviir 3' figiiur5 die keurlyk aan den Rand getand is.

Hoofd 3, Decze zyn op zulk een manier geplaatst

,

STüü.
^^ jj^j. 2y met de anderen in Hand regelmaadg

„ overeenkomen , eu hec geheele Gewas zeer

3, veel naar de Plant , die men Equifetum of

,5 Paarde ftaart noemt, doen gelyken: want de

53 Haairagtige Steekjes en derzelver Kelkjes

35 zyn allen by Kransjes , of gelyk de Armca

3, aan een Kaarskroon , geplaatst".

LiNN^us zegt van vier Steekjes in ieder-

Kransje: waarfchynlyk om dat EllIv*; 'er

maar vier op 't hooglte in Afbeelding gebragü

heeft 3 die Kelkjes hebben ; P a l l a s zege

van vyf of meer: Ellis bepaalt, in zyne

befchryving, bet getal op vyf in ieder Krans-

je. Hy fpreekt niet van de hoogte van het Ge-

was , welke de Heer P all as ilelt op ver-

fcheide Duimen, Bet Stammetje, dat Ellis
afgebeeld heeft, is vyf Duimen lang,.

yvT. (1^} Korallyn met flaauwe Tandjes en Klob-.
^oiubiih. wyzs getand Blaasjes overhoeks ^ op zeer

Koiaiiyn» lange gedraaide Steekjes , 4ie enkeld.

Jiaan.

Om

fi<f^ SertuUria Denticulis obfoletis , O/nrJis Campanulatis

dentatis aliernis , Pedunculis longisümis contortis folirariis,

Syst^ Nat X!I. Corallina minima fcandens, Veiiculas Cam-<

panUoiraes in fumaiü Caule linead contorto geiens. Eli^
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Om dat de Kelkjes van die Zee-Gewasje, .}!l',

met haare Steeltjes , als enkeld voorkomen , lxxviii.

heeft de Heer P a l l A s den naam van Eenbloe Hoofd-

mï^e Korallyn aan deeze Soort gegeven. Op ^^^^*

even d\i^ zelfde manier fchynt zy ook door den cxxxvïl

Heer Ba ster , in de aangehaalde Afbeeldin- ^'i* 4»

gen, befchouwd te zyn. Aangaande die der

Letteren a , Z? , in de tweede Figuur van zyne

tweede Plaat , merkt zyn Ed. aaii , dat hec

twee verfchillende Polypen zyn, en met Let-

tere? werdt een doode Polypus aangeweezen.

Die van Letter e , Fig. 4 , wordt , op zyne Der-

de Plaat , zeer fterk vergroot vertoond , by

Letter C, en dus blykt het, dat dezelve veel

meer gelykt naar de ollerkleinfie Korallyn van

Ellis, welke deeze Autheur noemt Tros- Po*

lypus Korallyn (*). Nader fchynen die van

Ba STER, in de Zevende Figuur van zyne

Tweede Plaat, door den Heer F all as aan-

gehaald , ten minfle wat de Kelkjes betreft,

met deeze Soort overeen te komen ; doch van

de klimmende Rankjes, met welken zy andere

Korallynen omflingert , vind ik geen gewag
by den Heer B a s x e r (t). Ik geef *er

,

we-

Corall, p. 24» N« 21* T. 14, a, A; BA ster Üitfpann^

I. D. T* 2. f. 2 , a, l>, d & f. 4. e. Sertularla unifiora*

PALL Zo'ópht jo Lyst der Plantd, bl, 15S,

(*) Corallina omnium minina &c, p* ^5. N, 22, T. ig, f,

B , C» Deeze is betrokken tot de üaftaard - Polypen , in 'l vo!»

gende Gell.igt.

(t) Mooglyk zou dit daar van daan kunnen komen , dat

de
I. Deel. XV II* Stuk»
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Af^^'l
^^^^"^ dezelven, den naam van Klimop-KoraU

tSvinJy^ ^^"^ ^^^ ^^^ ^^^ bynaam van rolubilis

Hoofd- niet kwaalyk ftrookt.

STUK. Deeze Korallyn, die naauwlyks zigtbaar is

met het bloote Oog , wordt meest gevonden
op de Sikkel -Korallyn zegt de HeerELLis,

^ die in haare Kelkjes Polypen hadt waargeno-
men, 't welk hem in de Kelkjes der voorgaan-

de Soort niet hadt mogen gebeuren. Hy ver-

gelyktze by de Klökdiertjes van Leeuwen-
hoek, die door den Heer Baker uitvoe-

rig waargenomen , afgebeeld en befchreeven

zyn. LiNN^üs heeft de Kelkjes voor Ei-

jernesten aangezien , en wie bewyst het tegen-

deel ? Zulke Blaasjes , die men Eijernesten

noemt in de andere Korallynen, zyn aan dee-

ze niet gevonden» Men treft haar zo wel in

Indie als in Europa , en in de Kroos - Zee 9

aan, zo de Heer Pallas verhaalt (*>

C17) Ko.

Korallynen , aan onze Kasten , meer met Slym bezet zyn >

dan aan die van Engeland , en dus zo gemakkelyk en duide»

lyk nier waar te neemen. Ook is 't een groot verfciiil> of

men ze verfch uit Zee waarnecmen kan, dan eenigen tyd

in Glazen moet houden
,
gelyk de Heer B A s t e R , die in

zyne Waarneeminjien op het Denneboom- Korallyn zeer veel

hinder hadt van dchzeifs begroeijing met Slym en Vuilighe-

den*

(*; Pelagi Fucus natans is zekerlyk het dryvend Zeegras

van de Archipel ract, maar het Kroos van den Oceaan, ofhet

ICittid , dat men ^üargasfo noemt , in de Ktoos • Zee vooikomendc»



DE KORALLYNEN. 559

(17) Korallyn , met flaauwe Tandjes y de Ei- VI,

jernesten rolrond , gejieeld en aan den
^^^^^^^»

Rand niet ingefneeden. Hoofd-*
STUK.

De benaaming van Linn^eüs zal van xvir.

zekere ouderwetfe lange Kelken, die men Flui-^^r^au*

ten noemt, afkomitig zyn. De Heer Pall As^^^f^i'n»

heeft deeze Voluhilis getyteld, daar zy doch cxxxvir.

minder fchynt te fungeren dan de voorgaande. ^'^* ^'

De Heer El lis vondtze op de Denneboom-
Korallyn , en merkt het verfchil aan , hier in

beftaande ; ,, dat de gedraaide Steekjes veel

35 korter en de Kelkjes laoger en fmaller, niet

3, getand zyn aan den Rand. De zelfftandig-

„ heid Czegt Pall as) is geelagtig en meer

3, naar Hoorn gelykende : ook komen 'er me*

„ nigvuldiger Steekjes uit de Wortekjes voort,

3, 't welk Buisjes zyn langs de Oppervlakte

3, van Schulpen en andere Korallynen kruipen-

3, de." Zyn Ed. hadt van de Kust van Corn-

wall eene verfcheidenheid van deeze Soort

bekomen, die regtopftaande Boompjes maak-

te , dikwils van anderhalf Duim hoog : in

welk opzigt de Korallynen meermaals het Oog
bedriegen.

(18) Kq.

(17) Sertularia Denticiilis obfbletis, Ovarils cyliudncis Pc-

dunculo integerrimis 5;^?. Nat» XII, El L. Corall, p* 25. T*

J4. f» b, B» Sertulaiia volubilis* F il LL, 2^90pllf^ 71» Lystder

Flantd, bl. I53^

h DEEI.. XVII» STUK.



$6o Beschryvïng va

VI.
Afpeel.
LXXVIII.
Hoofd-
stuk*

XVIII.
Cuscuta,

Viitkruid'

Korailyiu

(iH_) Korallyn met flaauwe Tandjes, Eyronde

Ëijernesten in de Mikken : de Takken en*

keld en tegenover elkander,

Korallyn die de gedaante van Vikkruid

heeft , zeer klein , Takkig b en kruipende , de

Tnkjes tegen elkander over, vol van by uit*

Hek kleine Eyronde Blaasjes , die in de Kniec*

jes der Takken zitten. Dit is de benaaming

,

welke de Heer El lis geeft aan deeze Soort,

die door hem alleenlyk op het Peuldraagend

Zee-Ruy gevonden was. Uit de Afbeelding,

door hem in de Natuurlyke grootte daar van

gegeven, blykt dat zy wel naar de Haairagti-

ge Vezelen van het Viltkmld QCusmta) ^ doch

in 't allerminfle niet naar Kruipend Schurft

gelykt. Pal LAS verbeeldt zig , dat deeze

Soort eer tot de, Zee-Mosfen te betrekken

zy.

XTX.
Uva.
Druif-

Korallyn*

(ipj Korallyn , met flaauwe Tandjes; de Ei^

(18) StttutariaTitntic\i\h obfoletis, Ovariis ovatls axïllari-

bus, Ramis oppofitls fimplicibns. ^yjr. Nat. XII. Gorallina

Cuscutac forma , minima Ramofa repens , Ramulis ó])pofitis ,

&c. El LIS CoralU p, 28. N s6. T. 14. c, C. TALL.
^odph. 74 Kruipend Schurft gelykend Korallyn. Lyu der

Flantd. bl. 156.

(f 19) ^ertuliria Denticuli? obfoletis , Ovariis ovatis racemo-

fis , Rnitiis vagis. Syit hPat, XIL Gorallina minima repens,

VelicuUs ovaus üvarum inftar Ramulis adhaerentibus, E l l i $.
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jernesten Eyrond en hy tros/en; de Tah ^ï*

I ken hier en daar verfpreid, lxxvuiI
>iOOFD«

Zeer kleine kruipende Korallyn, met Eyron-srüK» .^

de Blaasjes als Druiven aan de Takjes zitten-

de , hadc El LIS wederom deeze getyteld.

Hier uit is de benaaming van Druif ' Korallyn

opgemaakt. Deeze Eyronde Blaasjes houdc

de Heer El lts voor doode ^olypen: Lïn-

N iE u s voor Eijernescen. 'c Kan famengaan

,

want Ell IS heeft naderhand ontdekt, dat

het gene hy in andere Korallynen voor doode

Pol ypen aangezien hadt , Eijernesten waren»

P ALL AS, die deeze Soort, in Zeeland voor-

komende, nader waargenomen heeft, houdtze

ook daar voor. Zy vertoonden zig aan hem ,

als een witte , ondoorfchynende Kern bevatten*

de. Ellis vondt 'er Lighaampjes in, die

naar de Steentjes van Druiven geleeken Het

is een van de kleinfte en fynfta Korallynen,

kruipende met Vezelagiige Rankjes, fyner dan

Haair, langs de Oppervlakte van het Breed-

bladerige Korstgewas , in Fig. i , op onze

Plaat CXXXVI , afgebeeld , doch niet het

gene zig daar op Vertoont. De leevende Po-

lypen zyn hem , haare Armen buiten deeze

Blaasjes uitfpreidende , voorgekomen , doch

ia

CoralU p. fl7» N* 2S. T, 13» f. c, C. Sertularia Adnaria*

P A L L. Zoöpbt 72» Druif- Korallyn. Ljss. der PUntsU Vu

2S4*

Na
h Deel» XVII. Stuk,
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VK in de andere Blaasjes nam hy een zwarte Stip

fxxvm.^^^^^''
gelyk in het Kik vorfclien- Schot.

KOOFD-
sïuiu (20) Korallyn met flaauwe Tandjes \ de Kelk*

XX* jes van den tweeden Rang Cylindrifch,

Ncet?Ko^* evenwydig , doorgaans Jamengelioopt : de

'«^'y"' Steekjes Draadagtig.

De benaaming van Neet - Korallyn is van

Ray ontleend, die zeker Zee- Gewasje, naar

Zee = Ruy gelykende , beflaande uit Vezelagti-

ge Takjes , als die van 't Viltkruid door elkan-

der gevlogten , Neetdraagende getyteld hadt.

El LIS noemt het , kleine Korallyn, met een

geknokkelden Steel klimmende, die de Blaasjes

uit ieder Knietje zodanig gefchikt heeft , dat

zy naar eene Pans Fluit gelyken. *t Gewas is

klein , doch zo klein niet als in de voorgaande

Soort. Het behoort ook onder de Bygewas-

fen, wier Worteltjes, dat holle Buisjes zyn,

langs de Oppervlakte van anderen kruipen.

Wanneer men het zonder Vergrooting be-

fchouwt 3 dan vertoont het zig als verward

Haair, dat van Neeten krielt.

C^O Ko-

f20) Sertular'ia Denticuüs obfoletis , Calyd5us fecundrs

Cyllndricis ,
pamlJelis , p'isfim congeftls, Sclvpibus Ffliformt-

bus* Syu. Nau XII* Corallina exigua , Caule genicularo fcan»

dens , Veficulis ex unoquoque geniculo fic dispolitis , ut Sy-

ïirigatn Panis referant. El lis, CoralK p» 27. N* 24» T. 15.

f; ^, B» Fucoides Lendigeruin Capillaraentis Cuscutac inftar

implexis» RAj. AngL III* p» 38, N* 3. P A L L. Z&npb^'jz*-

Lpt der FUntd^ bl. 15 5»
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(21) Korallyn met overhoeks gedraaide Tand- VL
jes, de Eijernesten Eyrondagtig ^^'^

^^^^jx^xvm*
foort van Snuit ^ 't Gewas met Knietjes Hoq^j^/

en bogtig. stuk.

XXJ*
GeniculatóU

Deeze noemt El lis Knoopdraadig Koral- Knoop

«

lyn , om dat het zig voordoet als Draadjes ^^^ ^^'

met Knoopen , en ik noem het , deswegen

,

Knoop* Korallyn, E^et kruipt ook lan^s de Op-

pervlakte , gemeenlek van het Peuldraagend

Zee-Ruy , met zyne Buisagcige Wonelcjes,

die overendftaande Steekjes uitgeeven van om-

trent een Duim Jang, zegt El lis. Deeze

Steekjes zyn meestal enkeld , en beftaan uit

gefchakelde Knietjes of Leedjes , die bogtig

famensjevoegd zyn. Hier van komt de bynaam
Gemcff/atfl, welke de Soort nader onderfcheidt.

Door het Mikroskoop wordt men gewaar , dac

tusfchen ieder Leedje een Knopje of Knoop

is , en het opperfte deel der Leedjes verto ->nc

zig knobbelig of maakt een Knobbel ^ waar

op

(ai) Sertularia Dfinticulis alternis contortls, Ovarüs obo-

vatïs fubroscratis , Stïrpe genlculata flexuofa. Faun. Suee,

2149. Corallina ininana repens , CauJe nodoCo articulato

Veficulis alternis inftrufto. E L L. CoralL p, 2a» N 19, T,
I2« f B, b- Madrepora Plantsformis moUis, Caule flexuofo

Ramis alternis turbinatis LOEPl* y/f?» Stockh, 175*» p,

II4» T» 3. t 5-10. 5ertularia flexuofa, Faun Suec, 2141^

Geniculata* P A L l» Zod^h^ 68» Gdknopce Draad Korallyn^

L-jit der Plantd^ bU 147.

Nn %

I. DESL* XVII. STUR^



564 Beschrtvino va»
Vl. op de Blaasjes met een gedraaid Steekje rus-

ixxvni.^^"* Zy zyn vm geltalte als een Olie -Pot

Hoofd met een Hals, en ftaan op ieder Leedje één,
STUK. beurtlings, dan aan de eene, dan aan de an-

dere zyde van het Steekje, hebbende nevens

zig een gedraaid Tandje

Die Zee- Gewasje is her, V7aar in de Heer

L o K F 1. 1 N G , zeer duidelyk , het Dierlykc

Merg, de Stammetjes vervullende, en in Po-

lypen uitbottende , waarnam Ik heb hier

* Biadz. Yoor reed»» daar van gefproken *. Zyn Ed,

vondt hetzelve op verfciieide Soorten van

Zee-Ruy, in de Noordzee op het geflingerde,

doch in het Kanaal op 'c Peuldraagende

,

waar op hy het in Afbeelding voorllelt: z^n-

de dit 'er fomwylen c'eenemaal mede bedekt.

Somtyds kwam het hem Takkig voor.

GeUümfa* t^ehalve deeze boort vondt de Heer Pal»

niiyn» LAS, aan onze Kusten, eene Korallyn , die

hy de Lilagtige noemt , om dat zy , verfch

zynde, geheelenal uit Lil fcbeen te beftaan.

De Stammetjes of Steekjes van dit Gewas, die

fomtyds een half Voet lang , dik en zeer

Takkig zyn , komen voort uit een Korstje van

Haairbuisjes , het welke de Schaalen van

Schulpdieren en andere dingen omkleedt.

Deeze Korallyn hadt de Kelken aan 't End

der Takjes , zegt hy , volmaakt Klokswyze,

aan den Rand gekarteld , doch langwerpiger

dan in de Klim - op Korallyn. Zy kwamen

overeen met die, waar van de Heer Ellis,
Plaat
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Plaat 12, Letter C, de Afbeelding geeft met VI,

de Polypus, zo als by deze in een frifch Ge- ^^^^^'^'

wasje van dien aart waargenomen hadt. Dit hoofd-

zyn zyne Woorden. stüic.

„ De gedaante der Blaasjes is gelyk een

3, Kelk 5 waar in de voornaamfte Deelen der

5, Dieren geplaatst zyn. Wy hebben dezel-

5, ven hunne Klaauwen of Tentaculi zien uit*

5, ftooten, om Aas te zoeken, en waa ge.iO»

„ men , dat zy , een zelfdtn tyde huiiic Kei-

„ ken , met derzelvcr Schrotfagtige Sttelt-

5, jes, naar believen bewoogen ; terwyl de

35 geheele Romp van den Polypus, binnen in

5, den Stam of het Hoornagtig Hokje vervat,

3, tevens aangedaan werdt door derzelver

5, beweegingen : want zy fcheenen maar als

„ zo veel Armen te zyn , vereenigd en van

„ één ftuk met het Lighaam" (*>

(22) Körallyn mH flaauwe Tandjes ^ de Ei* xxir.

7"* Draad-
Kerallyn.j

f*} Ellis Coralk p» 23* Dit ftrekt voornaamelyk tot

fiaaving van het gene ik hier voor tegen de Redenkingen

van Pro esfor Muller heb ingcbragt: zie bladz. ?o.

(aa SertalaTtéi Dcniiculis obfoletis, Ovariis obovatis axil«

laribus , Fedunculis intortis , Stirpe dichotoma geniculat3*

Syst. Nat* XIL Coralüna procumbens, Caule Corneo longo

Filiforrai articulato , Veficnlis Ramorum Axillis Pedanculis

contortis infidentibus. Ell. Corall, p. 21 N» ï8« T, 12, f*

A & T» 38«f« 3. Sertularia longisfiraa* PALL« Zo5/>^« <iy.

Zee -Draad» Lyst der Plantd^ bU 149,

Nn 3
I. Deel, xviu Stuk»
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VI. jernesten Eyrondagtig in de Mikken, de

ixxviii
Steekjes omgedraaid, 't Gewas gegaffeld

BooFD-

'

9n met Knietjes,

STUK,

Volgens de eerde Afbeelding van den Heer

El LIS, was deeze zo dun en Draaoagtig,

dat by 'er met reden den naam van Zee - Draad

Korallyn aan kon geeven , v^elken ook de

Heer Boddaert gevolgd heeft, niettegen-

ftaande de Heer P a l L A vS haar allerlangfle of

zeer lange getyteld hadt. De Heer L i n n je u s

heeft deeze Soort Gegaffelde geheten, welke

eigenfchap zy echter met anderen gemeen

heeft, doch door welke zy van de voorgaan-

de verfcbilt. Ik volg , evenwel de eerstge»

m^lde benaaming , niettegenftaande de Af-

beelding , naderhand door den I^leerELLis

van de Zee -Draad Korallyn gegeven, niets

Draadagtigs vertoont , maar veeleer de geftal-

te van een Boompje heeft , niet hooger van

Gewas dan de voorgaande Soort. Die hadt

Knoopen, zo hy aanmerkt, de tegenwoordi-

ge niet, welke alieenlyk, by de fcheiding der

Leedjes , zig eenigermaate gedraaid vertoon-

de , geevende aldaar Schroefswyze Steeltjes

uit , op welken Eyronde Blaasjes ftonden

,

die fommigen aan den Top een wyde, fom-

mige een naauwe Opening hadden. Dit Ge-

itel, merkt ELtissaan, maakt hetzelve zeer

bekwaam om tegen fland te bieden aan den

flag der Golven. Hec was hem zeer over-

vloe-
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vloedig 5 aan de Zuidwest - Küst van Engeland , ^^^^

voorgekomen. ^^;^
Deeze Heer , m gezelfchap mee wylen den Hoofd-

Heer Doktor Schlosser , in eene Soörr ,
^'^'^^^^

die hy de Groote-Tand Korallyn noemt, <^e
cxxxvitt

waare gefteldheid der Blaasjes en dat het wee- j^t^. i*

'

zentlyk Eijernesten zyn , ontdekt hebbende ,

werden zy daar van nader verzekerd , in hun-

ne Waarneemingen op de Zee- Draad Koral-

lyn , waar van zyn Kd de Afbeelding geeft

,

die door my in Fig, i , Plaat CXXXVÏII,
is overgenomen. Hier ziet men , op eene

verbaazende manier , de Huishouding opge-

helderd van deeze Dierplanten , in de Afbeel-

ding door 't Mikroskoop getekend, waar ne-

vens de zelfde in de Natuurlyke grootte,

met een Sterretje, aangeweezen wordt. Dus

fpreekt 'er die groote Waarneemer van.

3, Zy hadt verfcheide Blaasjes , waar van

5j foramigen Eijeren bevatteden , aan een Na-

5, velftreng gehecht. De doorfehynendheld

„ van dit Bolletje gaf ons; gelegenheid om
„ duidelyk waar te neemen , hoe dit Strea*-

„ getje zyn oirfprong nam van het Vleezige

33 gedeelte van den Hoofdilam der Korallyn

,

3, en hoe het daar zyne inplanting hal Wy
33 ontdekten, in andere Blaasjes , dat deeze

3, Eytjes begonnen bezield te worden : zy

33 kwamen ons duidelyk voor , als jonge lee»

3, vende Polypen , die in eene cirkelronde or-

33 de de Klaauwen uitfpreidden 3 welke uit

Nd 4 ,3 haa-
I.DEFL. XVILSTUK»



5^8 Beschryving van
^I*

5, haare Koppen voortkwamen
, gelykerwys

Lxxvm. 3> ^" ^^ andere Polypen. Men zietze dus uit

Hoofd- „ verfcheide Blaasjes uitkomende , en nog
^^^^* „ aan de Navelltreng gehecht zynde , ver-

3, toond» Onder 't waarneemen > eindelyk ,

„ zagen wy 'er eenigen , die , zig van de

,, Blaasjes affcheidende , op den bodem van

„ het Glas met Water vielen en zig vervol-

3, gens begonnen te beweegen , breidende

,, allengs de Armen uit, op even de zelfde

„ manier als de Zoet - Water Polypen."

De Draad -Korallyn valt zeer overvloedig

aan onze Stranden, waar geheele Kluwens van

dezelve, die zeer groot zyn , door den Vloed

opfpoelen. Ook vindt men de gewoone

Strandfchulpen , daar zy tot het Zand uitftee-

ken, dikwils als met een Bofchje van dit Ge-

was bezet, zegt P all as, die *er byvoegt,

dat zy ook op Zee -Appelen en Hout groeit,

zynde zeer dikwils met Kaairig Korstgewas

bedekt. Deeze Korallyn fchynt , zo zyn

Ed. aanmerkt , niet alleen met de naastvoor-

gaande Soort, maar ook met de Lilagtige,

de Klim-op^ ea Kransjes • Korallynen , ja zelfs

Biadz* met het Takkig Pypgewas * , grootelyks
*^^* vermaagfchapt te zyn.

xxriT* (^3) Korallyn met flaauwe Tandjes en fpits

l^dt^ Er
Korallyn,

(»3) StrtularU Denticiilis obfoktis, Calycibus Qvato»
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' Eyronde Kelken ^ de Takjes gegaffeld en VI.

gedoomd. ^^^^„^^
Hoofd»

Om dat de Takjes aan *t end feherp uic- stuk,

loopen, geeft LiNNiEus hier den naam van

Gedoomde Korallyn aan; doch, dewyl het Ge-

wa,> oy uitflek fyn en zo zagt als Zyde is,

komt my die benaaming oneigen voor. Ik

noem het derhalve liever, mee El lis, Zy*

de -Korallyn. De Zee -Mos gelykende, Lil-

agtjge, witte Korallyn van Ray, met dikke,

doorfchynende Leedjes , wordt echter van

dien Heer ten onregte hier t*huis gebragt, zo

de Heer P all as aanmerkt, die dezelve als

eene byzondere Soort , onder den naam van

Lilagtige Korallyn, welke van de Knoop- en

Draad - Korallynen verfchilt , voorgefteld

heeft * Deeze Zyde - Korallyn wordt van El- « zie

LIS aldus befchreeven. biadz^só^»

„ Zy is uitermaate fyn, rank en doorfchy-

5, nende. Men vindtze met veele zeer kleine

5, Buisagtige Draadjes , als fyne Zyde , ge-

„ hecht aan Steenen en andere zaaken , die

5, in de Zee voorkomen. Deeze Draaden ,

3, z\g vereenigende , formeerea den Stam

,

,5 van welken veele lange Takmaakingen afko-

„ men,

fubulatis , Rarais dichotomis (pinofis, Syst^ Kat, XIT. E Li.»

CoralL p. 20. N, 17» T* ir. f. b, B» Sertularia Sericca,

PALL. Zcp/^. 6 5. Zyden Korallyn. Ly$t der Flantd, bladgs*

Nnj
I. DEEL. XVII. STUK»
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VI. }y men , met een middel - Steel die van een
Afdeel.

^^ bogtige of beurtlings hoekmaakende geftaltc

Hoofd* >j ia. Van de punten deezer Hoeken gaan

STUK. ^j zeer kleine korte Takjes af, wier Verdee-

„ lingen altoos twee aan twee , dat is in cene

,, Gegaffelde orde, gefchikt zyn. In deeze

5, vertoonen zig , door het Mikroskoop , re-

„ gelmaatige ryën van Holletjes aan ééne zy-

„ de, ieder met een Randje omringd , als een

3, Kasje. Deeze Holletjes zyn , naar maate

^j de Takjes verdunnen , al digter en digter

„ aan elkander geplaatst , tot daar dezelven

„ Puntig eindigen".

In frisfche Boompjes van deeze Korallyn,

met Zee -Water opgefchept aan den Mond
van de Theems , nam deeze Heer in ieder

Holletje een Blaasje waar, het welk eea Po-

lypus bevatte met agt Armen. Hy kon daar

in ook zeer duidelyk onderfcheiden , dat de

inwendige holte van de Korallyn gevuld was

met de zelfflandigheid deezer Polypen; wanc

zy werdc door derzelver beweeging aange-

daan. Ook zag men de Ingewanden deezer

Diertjes zig beweegen , tot dat het Water be-

gon te bederven , en toen vielen 'er de Blaas-

jes met de Polypen niet alleen af, gelyk de

Bloesfems van een Boom ; maar de gedagte

inwendige Lilagtige zelfftandigheid van het

Gewas kromp famen, zo dat menze naauw
lyks meer kon zien.

De Heer P all as merkt aan, dat deeze

dik-
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dikwils agt Duimen lang wordt , doch zig ge- VI.

meenlyk bepaalt tot de helft van die langte ,
^^'^^^^^

kom erde voor aan de Kusten van Europa , zo Hoofd-
*

wel in uc Middellandfche als in de JNoordzee.sTUK»

("24) Korallyn met flaaiiwe Tandjes , lang» xxiv.

werpige Eijerneaen, en een enkelen Lan- Borrel*

cetswys gevederden Stam,

'

Koraiiyn*

De Stammetjes van deeze Korallyn zyn dik-

wils ongemeen fraay Vederagtig gevind , en

dit heeft aanleiding gegeven tot den bynaam ,

dien onze Ridder gebruikt , doch ik noem hec

liever , met den Heer E l l i s , Zee - Borjiels of

Borftel . Korallyn ^om dat het j gedroogd zynde,

altoos voorkomt als kleine Bordeltjes , die

over de eene zyde krom geboogen zyn. Lin-
NiEus hadt te vooren de Borftehge van de

Gevinde onderfcheiden , doch voegtze thans,

op de vermaaning van Pallas, in deeze

Soort by een.

Deeze Borfteltjes of Vedertjes groeijen op

Mosfelfchulpen en andere Lighaamen , zegt

El'

(24) Sertularla Dentkulis obfoletis, Ovariis oblongls , Stlr-

pe fimplici pennata lanceolata» Syst^ Kat. XI I, Coraliina

Seracea inftar Arundinis geniculata , Capillamentis fingulis,

unicuique geniculo alternatim dispofltis» Ell. CoralU p*

19. N. 16. T. II» f. A. & 38« f. 4» Fucoules Setaceutn»

RAJ. ArgU 38» N". 38. N. ^,7. Seriularia Setacea. P A JL L.

^Qóph, 92. /S, Syit^ Nat, X» p» 813. N* 28.

I. Deel. XVIL Stuk;



$72 Béschryving van
VI. Ellis, vertoonende zig . door 'c Mikros-

Lxxvm ^^^P • ^^^ ^'^ Leedjes befta nde , gelyk Riet.

Hoofd Oe Takjes beflaao ook uit Leedjes , op wier

sxuK. bovenfte gedeelte . in Kasjes, kleine Kelkag-

ti i;e Tandjes geplaatst zyn , waar in hy Poly-

pen waarnam, In drooge Gewasjes komen de

Blar.sjes Olyfagtig voor, doch hy hadt 'er één

als met een Kroontje gezien. Naderhand zyn

zy, in Zeewater, frilch en leevende, uitvoe-

rig door hem waargenomen , en in Plaat ge-

brag^ Oe E jerr.esrcn waren zeer langwerpig

Eyrond , met Eyijes gevuld , en zaten tegea

htt Steelrje aan, in ieder Mikje één, hebben-

de een Pypagtig Mondje. P all as hadtze

uit Zeeland gekreegen , en gecuigt, dat zy ook

valt in de Indifcbe Zee.

XXV» ("25) KoraWyn ^ die de Tandjes overhoeks eeni'-

Hey Ko- geTMoate gekarteld heeft , de E'jernescen
taiiyn» Eyrond met veele Banden gejtreept; ^t

Gewas Takkig,

De naam van Hey Korallyn , in opvol Tjin^

van

fas) Sertalaria Denticulis altemis fub-denticulatis, Ovarïis

©bovatis, polyzoniis , Stirpe ramofè* Faun, Suec, iiso. ELL*

Corall, p 5- N. 3. T. 2. f. /?, A, ^, B &T. 38. f. i. Corallina

minus rambfa alterna vice denticulata, Denticulis lineis

transverfis externe ftriatis. Raj. -^ngU III. p, 3 5". N. 15»

Seb Kah^ III. T. 102. f. 4. & T. 103. f 6. Sertularia

Ericoides, P A l L* Zoöpk, -jó^ Gioottand Korallyn. L^/st dir

Flantd, bl, 158»
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van den Latynfchen bynaam Ericoides , dien ^^I»

de Heer P all as aan deeze Sertularia heefc
"^^^^^^^

gegeven, is bekwaamer en duidelyker dan dietiooFo-

van Groottand Korallyn volgens Ellis, oF^tuk.

die van Polyzoitia ^ welken Likn^eus van

de Gordels der Eijerncsten afgeleid heeft. De
eerstgemelde , naamelyk , vale aanftonds in *c

Oog; de anderen zyn duifier of dubbelzinnig

en vergezogt. Ik gebruik derhalve deezen
,

die van de uitwendige gedaante, in welke dit

Gewasje naar Hey gelykt, is ontleend.

Twee Soorten zyn 'er van , zegt E l l ! s : de

eene zeer weinig getakt , maakende Steekjes

uit , die regtopftaande gevonden worden op

Oefters, aan 't Eiland Sheppey, by 'l inko-

men van de Theems. Dit heefr groote 'J'and-

jes , naar Steenen Kruiken gelykende , wan^

neer men het vergroot belchouwt. Hy zag

*er de Armen der Polypen uitltf eken en zig

^.eer fnel beweegen. Vervolgens nam zy Ed.

hierin, gelyk ik gemeld heb, een Eijernest,

reeds uit een Blaasje ontlast, doch aan hetzel-

ve nog hangende . waar ; het welk hem verder

tot de ontdekking van de gefleldheid der

Blaasjes in andere Korallynen bragt *. Het ^ zie

andere was Takkiger en hadt de Tandjes wy-'®^=^^^ 507*

der mondig ; doch de Blaasjes waren in beiden

overdwars gerimpeld of geplooid. Dit laatfte

klom of kroop langs andere Korallynen. Bei-

den fchynen zy zeer klein geweest te zyn. D©
Heer Pallas heeft deeae 5oort van Koral-

lyn
S. DF.KL, XVIL Stuk,
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VI. lyn grooter en Takkiger gehad uit de Mid-
ArDEEL. dellandfche Zee , doch inzonderheid van de

^Q^P^^'Kaap der Goede Hope, en uit lodie, maaken-

STUK. de Heeftertjes , die naar de Cypres- en Den-
neboom - Korallyn geleeken. Zeer fraaije

Boompjes van deeze Soort , meer dan drie

Duimen hoog , hadt hy in zyn Ed. Verzame*

ling van de Kust van Cornwail en uit de West-

indien, geelagtig van Kleur, De Polypen van

deeze Soort waren door hem op de Oefters

van Maldon gezien , niet alleen , maar zyn

Ed. heeft ook de Eijernesten voIEytjes, even

als Ellis die in zyne bykomende Plaat af-

gebeeld hadt, waargenomen (*).

XXVI. (2^0 Korallyn met vervolgende Tandjes , de
Fennatia.

^
^i;^j^ gedraaid en dubheld gevind.

Korallyn.

Deeze ongemeen groote Soort, in de Indi-

fche Zee?, volgens Steller , huisvestende,

heeft den Steel anderhalf Voet lang , ruuw,

gedraaid , gevind , mee de Takken , die een

klein

(*) Ovaria Ovulis pUna zegt zyn Ed, , doch Ellis
heeft in deeze Soort geen Eijemest vol Eytjes afgebeeld .* ja

ook in de anderen vind ik niet , dat die uirdrukkinp^ kan gel-

den. De bykomende Plaat (Tabula accesforiaj is te zeggen

PI. XXXVllI , welke in de Vertaaling van de Hhtorie der

Korallynen van Elus , met deszeifs nieuwe Waarnee-

mingen, by dat Werk is gevoegd-

(26/ Sertularia Denticulis fecundis , Stïrpe contorta bipfn-

nata. SyiU Nat, XIU Sertularia JFilidna» PALL, Zoópb*

9§»
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klein Steekje hebben , overhoeks en van el- VT.

kander af geplaatst , doch aan elkander even-
f^xvrn

wydig. Deeze Takken zyn wederom metHooFD-
Straalen gevind , die byna tegen elkander aan stuk.

en evenwydig leggen , gelyk in eene Schryf-

pen. De Straalen beflaan uic Leedjes , rond

van Rug, maar aan de bovenkant Geutswy-

ze. Dus gelyken de Takken , in flruóluur

,

veel naar de Fluim -Korallyn, maar het is een

verfchillende Soort in grootte, famenflelling

,

rabyplaatzing der Straalen 3 en in gedaante.

LiNNiEUs betrekt hier toe de Sertularia

fpeciofa van Pallas , daar ik te vooren van

gefproken heb, doch uit de nommer blykt,

dac zyn Ed. hier een andere bedoelt. Het
zal de Sertularia Filicina zyn , mede uic de

Indien afkomitig, waar van de Heer Doktor

leFrancq, van Berkhey denzeiven

een zeer groot Exemplaar, met Eijernesten

beladen, gegeven hadt. De gewoone grootte

van dat Gewas , zegt de tleer P a l l a s , is

drie Duimen. Het is in verfcheide Takken
verdeeld , die blykbaar Buisagtig zyn , en

overal, meteenige tusfchenwydte, Vinswyzc
bezet met lange fmalle Blaadjes, die weder-

om gevind zyn. Het mag , derhalve , met
regt, den naam voeren van Varen - Korallyn y

als byzonder gelykende naar het Kruid , dat

men Filix of Varen noemu

(27) Ko«
I. Deel. XVii. stuk.
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Vi. (27) Korallyn met Jlompe Tandjes . die op
Afdeel
LXXVIII

twee ryën Schiibwys leggen ^ de Eijer»

Hoofd- nesten ovaal , in vervolg , evenwydig : ds

STÜK. Steelen gevind , de Takken gegaffeld.

yxviu

ftrum.^' Volgens Steller onthoudt zig deeze
Müs-Ko- aan 't Strand van Kamfchatka , het Oostelyk
^^ ^"'

deel van Afie. „ De Steelen zyn famenge-

„ drukt, naakt, met de Gewrichten ver van

„ elkander. De Takken komen op twee ryën

5, voort 3 maar zyn gegaffeld, met twee ryën

35 van llompe Blaadjes als gefchubd
, fgelyk

5, by Ellis , Tab. 6. f. A.) zo dat zy byna

„ vierhoekig worden. Alleenlyk aan de eene

„ zyde der Takjes heeft zy Eyrondagtige

5, Eijernesten , die aan den Top gaapen , ne-

5, derzitten , digt by een , evenwydig en op

„ eene gekamde ry , aan de binnenzyde van

„ het Takje",

L I N N ^ u s , die deeze Soort , zo wel als de

voorgaande en volgende , eerst te berde ge-

bragt heeft , betrekt tot dezelve eene Soort,

welke de Heer Ellis Miltkruid- of Boomva-

ren -Korallyn getyteld hadt; doch de Heer

Pal-

(27) Sertularia Denticulis obtufis bifarlam imbricatfs ^

Ovarüs obovatis fecu-idis parallelis , Stirpe plrmaf^ , Ramis

dichotomis» Syst, Nat^ Xïh Corallina erefta peniara, Den-

liculi* alternis Cauli adprcslis , Lonchitis S Polypodii facie ?

Ell. Orall. p* II, T. 6» f. lo Scrriilarla Lichenastrum ?

PAI.U éê^oöpkt 8S. Zee • Lcverkmid, Lyst fier Planti,
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P ALL AS oordeelt zulks verkeerd te zyn, en VI,

maakt daar van een Leedjes-Korallyn C»^^^^^^- lxxvTi^'
laria artMlata) , ildlQndG de andere voor met hoofd-*

den bynaam van L i n n ^ u s. Ik noemze Mos^ stuk.

Korallyn: want naar de Lichens kan zy , myns

oordeels, niet gelyken. Zy is, volgens zyne o

Kenmerken, Takkig, gevind, met de Kelkjes

op twee rycn aangedrukt , de Eijernesten in 'c

vervolg, Klokswyze Eyrond, niet groot. Van

deeze, zo wel als van de voorgaande, fchync

zyn Ei. Exemplaaren gehad te hebben^ die

uit Orsvinüie^ en wel van Ceyion , afkomltig

waren.

(28) Korallyn, met de Tandjes eenigermaate xxviri.

Rolrond , als Buisjes , viervoudig ge^ ^cedet*

fchubd; de Takken vierhoekig , opwaards^^^^^^y^*

verdikkende , Jiier en daar verfpreid.

,, Deeze, ook byKamfchatka gevonden, hade

5, de Steelen lang , vuil en onbevallig : de

5^ Takken verfpreid, dikwils gegaffeld, allengs

3, naar de Toppen naauwlyks blykbaar verdik-

„ kende , (lomp , over 't geheel Schubswyze

„ bezet met eene viervoudige ry van Cylin-

„ drifche geelagtige Buisjes , waar door de

Tak-

(28) Sertularia Dendculls fubcylindricis , tubulofls,<5uadri«

fariam imbricatis > Ram is vagis qaadrangulis furfum incrasfa*

üs* Syst, Nat. XII. Pajll. Zoóph, 86, De Ze€« Cedejr^

Lyst dtr PUntd^ bU 173^

Oo
I. DEBt. XVP. STUK,
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VL ,, Takken zeer vierhoekig werden. Zy vef-

f^^^^.fl'r 3; Schilt van de Kannewasfer- Korallyo, daar

Hoofd- j^ in> dat de Schubben niet ondeiTcRiden zyn,
STüx. ^^ leggende voKlrekc over elkander heen , en

5, dat zy dus op vier ;ryën üaan^ zelden op

o „ vyf of op twee lyën.

xxTX» (29) Korallyn, met de Tandjes Eyrond'^ en

vmptt'' .

Buisagtig , viervoudig gefchuhd ; de Ei-^

Koraiiyn. jemesten Klokswyze regtopfiaande ; ds

Takken gegaffeld en vierhoekig»

5, Deeze is geheel. donkerpaarfch, gegaffeld

5, en gekroond. De Takken zyn aari de vier

^, hoeken met Buisagtige Eyronde Schubbetjes

,, bezet 5 doch die zo digc niet leggen , dat

j, zy aan elkander raaken. De Ëijernesten

,, (raisfchien) zyn wyde Schubben , als Klok^

5, jes, ongelteeld, van boven open, die eene

5, Tolagtige gedaante hebben, met den bin-

„ nenften Rand , naar de Takken toe, laa-

3, ger." Een zeer byzonder Gewas, dat, ge-

lyk en benevens de voorigen , door Stel-

ler aan Kamfchatka is waargenomen , zege

LlNN^US,

2. Die

(29) SertulnrU Denticulis fubovatls Tabulofis quadrifariam

fiib -imbricritis, Ovariis ereais Campanulads, Raiuls dicho-

tomis qnadiatis. S'iSt, Nat, XII» PAI-L* Zccfh, Sj^ Lysi

der PUiütd, bl. 140*
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ii Die de Ë'jernesten niet blyl^baar 3 maar "^^^

binnen de Leedjes veriiolen hebben »txxvSl
géfaacimd Cel-Kor ALLYNt N. Hoofd-

stuk.

De Cel- Korallynen maaken de andere onder-

deeling van dit Geflagt, by Linn^üSj uit.

De Heer P all as liadc dezelven, als gcèegd

is 5 in *t byzonder , onder den naam van Cellu»

laricB befchreeven, en dus laaten volgen op de

Korstgewasfen én Milleporen (EfcharcB') : daar

zy doch met de Korallyoen , ten minfle mee

de Koraalmosfen 5 in Geftalte zeer overeen-

kom fligzyn. 't Gewas is doorgaans Plantag-

tig of Beefteragtig : de zelfftandigheid in dé

Irseeiten Kalkagtig en broofcha doch infommi-

gen ook zagt. De Takjes beflaan uit Leedjes <j

waar binnen een Polypus hui&vest , die door

een Gaatje, dat in 't bovenfle van ieder Leed-

je is, zyne Armen uitbreidt, hebbende voorts

gemeenfchap met de anderen en met het lee»

vend, Dierlyk, Merg van het Stammetje^, dat

met Buisjes geworteld zit op verfcheiderley

Zee -Planten en Zee ^ Gewasfea , even als dè

Korallynen , op welken zy ook dikwils voor-

komen. Altemaal maaken zy een cpbruifching

met Zuure Vogcen. Haar verfchil onder el^

kaiider zal uit de befchryving der Soorten bly»

ken.

Oo a .. (30) Kè'-

ii DEEL. XVI1« STUS*
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VI» (30) Korallyn , die de Tandjes tegenover el*

LxxvnV.
kander , famengedrukt en gekroond heeft

^

Hoofd-
'

de Takken gegaffeld.

STUK,

XXX. Deeze allerfchoonde Paarlkleurige Koral-

'^TaiSf' lyn , zege Ellïs , kleefc aan Fucusfen mee
Koraiiyiu

]^ieine Buisjes, van welken zy overgaat in plat-

te Huisjes of Celletjes, die van boven wyd,
van onderen naauw zyn. Deeze iyn , by paa-

ren , ruggelings tegen elkander , en het eene

boven 't andere , aan een zeer dun Buisje ge-

voegd , hetwelke fchynt te loopen midden door

de Takken van het geheele Gewas. De Cel-

letjes , waar van fommigen zwarte Vlakken in

"^ zig hebben , zyn van boven open , en veelen

derzelven geeven tot den Top een Figuurtje

uit, naar een klein Tabakspypje gelykende,

waar van het dun (te End in de middel -Buis

fchynt ingeplant te zyn. Sommigen oordeelen

i dat de gepaarde Celletjes naar de Zaadhuisjes

van Herders - Tafch Kruid (Burfa Pastoris) ,

anderen dat zy naar die van de Eerenprys f/^e-

ronica) gelyken. *t Is zeker dat deeze Soorc

veel .overeenkomst met die Blaasjes - Korally-

nen,

fso} Sertularia Denticulis oppofitls compresfis fastigiatis.

Ra mis dichotomis. Faun^ Sutc^ saga. Corallina Celiifera

minima ramofa , Cellulis compresfis oppofïtis , Silicularum

IJurfa: Pasroris formam aemulans. Ell. CoralL j>. 41. N. 8.

T. 2i. f» A» Cellularia burfaria. P A L L* Zo%ph* 23« Har»

dcrsheurs» Korallyn» Lya dtr Pümtd» hl, %o^
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nen , welke fterk getand zyn , gelyk het Zee« VI.

Ruy Korallyn en anderen , heefc. Zy koiTiCj^™-^^^

ook op de Zee - Planten van dien aart , aan f^iooFD-

*

de Engcifclie Kusten , ^oor, stuk.

(51) Korallyn , die de Tandjes tegenover eh x^jxt.

kander , fchuins geknot en weinig mpd- ^y^'^^'

lende heeft, de Takken gegaffeld en rcgt- Korallyn»

opftaande.

De benaaming van Coat of Mail Coralline^

dat is , Maliën Rok Korallyn, welke de Heer

Ellis aan deeze Soort geeft , zou veeleer

fchynen op de Oogjes of Ringetjes , die zig

aan dit Gewas vertoonen , dan op de Leedjes

toepasfelyk te zyn : doch zyn Ed. onderrigt

ons zelf, dat ieder Leedje, uit twee Tandjes

famengefteld , naar een Maliën Rok of naar

een Kcurslyf gelykt, vertoonende de Openin-

gen der Tandjes zig als de Armgaten. Zyn Ed.

moet dan door Coat of Mail een Yzeren Har-

nas verflaan , dat niettemin oneigen is. Naar

^c

(si) Sertularia Denticulis oppofitls obllque truncatis obfo-

letis, Ramis dichotomis ereiSlis. Faun^ Suec, 2253» Corallina

Cellifera mollis ramofisfima , Gcniculis ad Loxicx formam

accedendbus» Ell» Corall» p. 40. N* 7* T. 21 f* lU Mus-

cus Coralloides moIIis elattor ramofisfimus. Raj. SuppU

ly. Corallina geniculata mollfs , iritcrnodiis rotundls brevio»

libus. Pluken* Mant* $6* PaLL Zooph» 22» Gehar-

nast Celdrangend Korallyn» Lyst der Flantd, bU 79»

Oo 3
T. DiFL. XVII. Stuk.
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VI. 't zelve gelykc ieder Leedje , zo wel als naar

Lxxviiï.
^^^ Keurslyf der Vrouwen ; doch, dit laatflq

HOÜ1.D- bekender zynde , heb ik daar van den bynaani
^^'^' ontleend, •

s, i>eeze Korallyn , y-egt die Autheur , groeit

5, by grooter Boslen dan de overigen, beHaan-

j, de uit veele lange, zagte, glanzige en glad-

^, de Takken , die uit Leedjes ramengeftel4

„ zyn , van Celletjes , rug tegen rug geplaatst,

«, De Opening der Celletjes is op een Ichuinte

j, ]3y den Top , ziende in het eene uit naar de

„ tegenoverzyde van het andere. De Leedjes,

^, of paaren van Celletjes 5 komen ongewaar-

^, wprdelyk voort van de Büisjis, door we!-

j, ken de Korallyn gehecht is aan haaren

55 Crondfteun en in zekere Saizoentn des Jaar^

„ kunnen wy ,
gelyk in eenige anderen Cel-

5j draaiende, kleine zwarte Viakjes waarnee-

^, men in de Ccllerjes. Zy valt overvloeilig

5, langs de Zee Kust van 't Eiland Sh^poeyj

j, en wordt dikwils kruipende gevonden up en

„ omkleedende de Zyde - Korallyn , hier vpor
' „ befchreeven."

xxxii. (32) Korallyn , die de Tandjes overhoeh en

|:qrallyn,

{?,i) Sertularia DentlcuIIs alternls acutis, Ramis dichoto»

mis ereftis fastigiatis, Faunt Suec^ 2254. Corallina Cellifefa

ereéia , ramoüsfima , tcnerrima & plumofa. E i, l* Corall, p^

33. N* i« T. i8* f. A , a. Corallina pumila ere<ïla ramolTor,

Ra J» AngU 3* P« 37* N« 20» T, 2. f. i, CelJuiaria Plu-
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fcherpi de Takken gegaffdd^ regtopjlaan- ^^^^-^

d$ en gekroond heeft, Lxxvinl
HOOFD"»

De Heer Ellis, by wien dit de eerfte^TüK*

Soort is , noemt dcz;elve Zagt - C evederd KoraW

lyuj en de Heef Pallas FhiLuagtig-^ des ik

'er, tot onderfcheidicg van de voorgaanden,

den naam aan geef van Dons • Korallyn, Lii>i*.

N JE u s , ziende op de uitgefpreide Kroon > wel.

ke dit Gewssje maakt , geeft 'er den bynaam

van fastigiata aan. Door het Mikrcskoop

wordt men gewaar, dat ieder Tak GafF::^lswy-

%Q in tv/eeën is verdeeld, en dat elke verdee-

ling beflaat uit twee ryën Celletjes van eene

half Rolronde figuur , te famen gewricht , en

beurtlings aan de eene en andere zyde ge--

plaatst, doch met haare Openingen naar den

zelfden kant uitziende. Ieder Celletje heeft

een fcherpe Punt aan den Top, die uitwaards

Haat, en in 't midden een zwarte Stip.

De Heer Pallas hadt nooit deeze Soort

van Korallyn gezien , maar uit de veranderin-

gen, in andere Soorten van Cel - Korallynen

waargenomen , maakt zyn Ed. op , dat hec

kleine ruuwe , Vezelagtige Zee -Plantje van

Ray niet, gelyk Ellis zig verbeeldt, de

eerde Beginzels van deeze Korallyn, maar dat

het veeleer afgeileeten Takjes van zulk een

oud

Miofa. r A L L, Zoöph^ 24, Zngt Gevederd Korallyn» Z-ji

der Flantd, bl (];.

Oo 4
I, Df^fx. XVlï* Stuk,
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,
VI. oud Zee^Gewasje zyn zouden. Indien echter

Lxxviii*.
^^^^^ Takjes flegts uit Leedjes van Celletjes

Hoofd- famengewricht zyn , vind ik weinig grond voor
STUK. dat denkbeeld: want hoe zouden *er dan, na 't

afflyten der Leedjes, Takjes van kunnen over-

blyven.

Een ander denkbeeld betreft zekere Slak-

hoornagtige Lichaampjes , op den Top van ie-

der Celletje ontdekt. De Heer E l l i s , dezel-

ven nog duidelyker in een Zeegewasje van

deezen aart , uit Westindie , waargenomen

hebbende , hefloot , dat de Polypusfen van

deeze Korallyn , welke hy , als zy ftierven,

de zwarte Stippen meende te veroirzaaken (*)

;

dat deeze Polypen, zeg ik, ineen Schaaldiert-

je veranderden , *t welk met een Navelftren-

getje gob^cht was aan den bodem van ieder

Celletje. Ook vondt men in bedenken gege-

ven , of niet dan wel dit geheele Gewas de

Eijerklomp mogte zyn van de Moeder -Zee-

flak 5 zo als die was uitgeworpen, enz (f).

De Heer P alla s oordeelt, mrt reden , zulks

onwaarfchynlyk , en verbeeldt zig veeleer, dat

die Slakhoornagtige Lighaamen voor Werk*

Riigen van het Plantdier , tot de Zaadmaakin-

ge voorgefchikt ^ te houden zyn.

C33) Ko-

(*) Te vooren hadt hy die zwarte Plekjes voor de Vnigt-

beginzels (Emhyones) der Tolypen gehou(ien. Zie Plfil»

Tranfaü* V O L. XLVIH. P. I. p. \\(y^

(t) Zie Uitgezogte Verhandelingen^ U D* bladz, Z2t
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(33) Korallyn , die de Tandjes in vervolg VI.

heeft , byna tegenover elkander , 7net fpit» ^J^y^^"

fe byhangzds en neerhurkende Klootrond Hoofd^*
ntjte Kelken ; de Takken gegaffeld , stuk.

onverdeeld, een Kroon maakende, xxxiir.
Avkulu'

De al te groote naauwgezetheid in de orde vogelkop-

van befchryving heeft onzen Ridder zig het piaat

'

Hoofd doen breeken met het formeeren van ^S^I,"^*

een zo langwylig en duifteren tytel , daar hy

zeer eenvoudig en gemakkelyk deeze Soort

hadt kunnen aanduiden , met eenige uitbrei-

ding van Fogelkop' Korallyn, Die benaaming

geeft aanftonds een gepasc denkbeeld van de

byzonderheid , waar in dezelve van andere

Soorten van Korallyn verfchilt. Ook oordeelt

de Heer P all as, dat deeze Soort zeer na-

by kome aan de Korstgewasfen , zynde als

een middelflag tusfchen zyn Efcharen en Cel-

lulariën» De Celletjes zyn in dezelve fomtyds

menigvuldiger nevens elkander gevoegd en gee-

ven dus eenige Bladeragtigheid aan dit Gewas ^

gelyk Ellis hetzelve, by nader onderzoek,

ver-

(33) Sertularia Dcntlculis fecundis fub • oppo/Itis , miicro»

nato - sppendiculatis , Calyclbus globofo - mucronatls fesfiü-

bus, Ramis dichotomis continuis fastigiatis* Sjst» Nat. X!I»

Corallina Cellifera erefta Ramofa , pluinofa , Sph.TruIas Tes-

taceas fumma parte , Aviumque Capitum formas a latere

Cellularum gerens. Ell, Corall, p. 36. T, 20* A, a, &
T. 38« f. 7. HH. r A LL» Zoöph* 26. L-jit d«r Plantd, hU

Ooj
I Deel, XVïI. STUK.
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VI» vertoont. Tot fommigen van deeze Celletjes

fxxvm.^^S hy ^^ Koppen der Polypen uirfteeken.

Hoofd welken zy met een ongelooflyke vlugheid we-
STUK. f\QY inhaalden. Hier van zyn de gedagte Vo*

gelkopjes verfchillcnde , welken zyn Ed. in

drie postuuren afgebeeld heefu Aanmerkelyk-

'is 't , dac dezelven , onder de Waarneeming,

in geduLirige beweegiog zyn 3 dan zig ophef-

fenJe dan nederzakkende , als ook hunne Bek»

ken openende en weder fluitende^ zonder dae

men , tot nog toe , eenige reden daar van kan

bedenken.

Van deeze Cel- Korallyn , die aan de En»

gelfche Kust gevondqn is , geef ik hier de Af-

beelding volgens de laatcre VVaarneemingen

van den Heer El lis , zo even gemeld, ïq

Fig. 1, Plaat CXXXVIII. Men ziet daar zeer

duidelyk de drie ryen van Celletjes nevens eN

kander , en hoe de Polypen in eenigen de Ar-»

men uitbreiden , terwyl de andere Celletjes
,

waar binnen zy zig ingetrokken vertoonen

,

als met een rond Kapje of Dekzeltje zyn toe-

geflooten. Op de zyden vertoont zig het

Vogelkopje van ieder Celletje, in verfcheide

postuuren , *t welk een ongemeene byzonder-

heid is van deeze Soort van Korallyn, wel

waardig om nader onderzogt te worden. Ne-

vens deeze vergroote Afbeelding van een

Stukje van eeq Takje , wordt de Natuurlyke

Vertooning van dit Zee-Gewasje hier mee

een Sterretje aangeweezen.

C34) Kq,
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(34) Korallvn. die overJweks fcherpe Tandjes Vï.

in vervolg heeft; de Takken gegaffeld , f^l^^^^^
regtopjtaande , 077^5/3;^ van langte. Hoofd.'

STUK,

Dergelyke Kapjes of Helmpjes , doch op xxxiv»

eene verfchillende manier geplaatst, zyn het, NeHet-*

die aanleiding aan den Heer Ellis gegeven ^®^"^'^^^'^'

hebben tot het voorgemelde vermoeden , of

Diet wel dit Amedkaanfche Zee- Gewas een

Eijernest of baarmoeder van kleine Slakhoornt-

jes of NcrierjCvS raogte zyn. De fJeerPAL-

ï. A s 5 iets daar van bekomen hebbende vaa

den Heer C o l l i n s o n , meent duidelyk de

misvatting van Ellis in deezen te hebben

befpeurd , en verzekert , dat die ronde Lig-

haampjes Vliesagtige Blaa.^-jss zyn , met een

dwars Spleetje gaapende. ,, Dat die anders*

5, zins zo naaawkeurige Waarocenicr , zegt

5, hy,deeze Lighaampjes voor kleine Neriecjes

,5 heeft gehouden , komt door een nvleidiog

^, van 't Mikroskoop, en doordien Ellis de

5, bultigheid van den Helm ilegrs gezien fchynt

„ te hebben die , doorgaans gekneusd n\ ge-

„ droogde Voorwerpen , verfcheiderley val-

„ fche gedaanten aanneemt". Men zoude mo^

gen

Cr^4) Sertularia Denticulis alternls fecundis acutls , R;!fpis

dichütomis insqualibus ercdis. Syst, Hat, Xïï, Coraüma Cel-

Hfera Americana» Ell. Corall, 35. T, 19, f. A^ a» Serm-

laria Neritina. Pall. Zoöph* 25« Slakdratigend Körallyn,

Lyit der Plantd^ bl. 82,

ï. DEE|^. XVII, i'TüK,
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VI. gen vraagen ; heeft de Heer Pall a s dan ook

^Ixvin
^"g^^^oogde Voorwerpen daar van gehad F Zo

Hoofd- t^e Heer Ellis llegcs de Helmpjes gekneusd
STUK. of alleen van de verhevenronde zyde gezien

heeft , dan moet zyne Afbeelding met voordagt

valfch gemaakt zyn; 't welk men naauwlyks

zal durven cnderftellen (*j. Wanneer de Heer

Pall AS 'er geene overeenkomst met de ge-

daante der Nerieten in vond , waarom gaf

zyn Ed. 'er dan den bynaijm van Neritina ,

in navolging van L i n n ^ u s , aan ? En waar-

om heeft de Heer Boddaert , dat nog

verder gaat ^ denzelven door de benaaming

van Slakdraagend Korallyn verduitfcht?

XXXV* (35) Korallyn , die overJioeks gedoomde. hoC'

Scrupofa, j^ige Tandjes heeft ^ de Takken kruipen*

Korallyn» de cfi gegaffeld.

De Steenagtige broofchheid geeft den by.

naam aan deeze Soort , welke veel voorkomt

op de Breedbladerige Korstgewasfen aan de

Kus-

(*) zie deeze Afbeelding in de P/y;7. Tran/a&» als boven

of in de Uitgezochte T^erharJelingen. U DeeU PLiat I* Fig» i»

{ZS^ Ssrtularia Denticulis akernis angulatis fpinofis. Ra-

mis dicliotomis reptantibu^ Faun. Suec» 2255. Corallina CeU

lifera minor repens Ramofa & fcrupofa , Cellulis alternis a

latere angulacis. Ell» Corall. 3B, N. 4> T so. f. C, c,

Fiil. Tran/acf, VOL. XLVIIl, p. Ó31. T, 23- <* 7 , K

,

L. PALL, Zsöph^ zo* Steenagtig kruipend Kojallyn. Ly^
itr Plantd. bi, 8p»
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Kusten van Europa, volgens Pa lla s, doch VL

ook in de Indien gevonden worde. Ii^llis
^^^^j^j^

nam 'er de Polypen , toen hy te Ramsgate , hoofd-

aan de Kust van Engeland , was , in 't jaar j 754 ,
stuk,

in waar , en ontdekte, dat de zwarte Stippen

in de Celletjes weezentlyk doode Polypen wa-

ren, die hy onderflelde in Schaalagtige Lig«

haamen te veranderen.

(363 Korallyn, die tweetandige Tandjes over-^^^^i*

hoeks y Qfi de Takken gegaffeld kruipende Kruip-

heeft. «^T/ir
CXXXVJII»

Van deeze Korallyn , die dikwils op het ^'^* ^'

Breedbladerige Korstgewas aan de Kusten van

Europa voorkomt , heb ik de Afbeelding in

de Natuurlyke grootte , zo als dezelve zig

in myn Exemp)laar daar op bevindt, in Fig.

I , op Plaat CXXXVI , voorgefleld. Zy
wordt 5 niettegenftaande de Vertooning Boom-
agtiger is dan in veele andere Korallynen, die

ruim zo veel langs het Zee-Ruy en andere

Zee ' Gewas fen opklimmen , Kruipende of

Kruip - Korallyn geiioetnd , om dac zy van de

mee-

(zO) Sertularla Dentlculis alternis Mdentihiis , Ramis di»

chotomis reptantibus» 575/. Nat^ XII. Coral'ina Cellifera

minor repens lamofa , Tübulis IsEvibus, Interdum Haraofis,

fparflm dispoüds , Fucis Testisque aliigata, EJLL CoralU

p» 37. N. 3. T. so. f. B« Musciis Cornlloides pumilus ra»

ir^ofus. Raj» SuppL 15. PAL L» Zoóph* SI, Kruipend Ko«

lalJyn, Lyst dtr Plantd» bU 90.

!. DEEï., XVII, STUK»
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VI. meefle anderen daar in verfchilt^ dat de Tak-
Atdeel.

j^gj^ hier en daar Worcekjes uitgeeven»

HooFD-*naauwlyks met het bloote Oog zigtbaar, wel-

STüK, ken het Gewas aan de gedagte Lighaan[ien

hechten, even als de Kruipende Planten. Dit

vertoont zig duidelyk in de vergroote Afbeel-

ding, hier in Fig^ 3, Plaat CXXXVIII, van

den He-r Ellis ontleend, welke ook de Cel-

letjes iTet derzelvcr Tandje., en Stippen be-

nevens de bmgzaame I.eedjes , die de Takkeö

fameavoegen, zeer klaar voor 't Oog brengt.

Z^n Ei. merkt aan, dat deeze de ge.neenlté

van alie de Celdraagende Korallynen is, ''ig

hechtende aan de meefle foorten van ïjghaa=

men in «ie Zee. ,» De Takken C^egt hyj zyn

5,
gegalFeld, of verdeelen zig geduurjo; in twee

3, Armen j wanneer zy zig uitbreiden* De

„ Celletjes gelyken naar omgekeerde Kesjels,

3, en derzelver Openingen , die rond zyn ^

5, zien éénen weg uit , en worden gemeenlyk

„ befchut gevonden door kleine Doorntjes*

5, De Celletjes ftygen op in twee ryën aan el-

3, kander gevoegd , doch zodanig , dat zy

„ beurtlings het eene hooger daa het andere

„ Haan. Het vergroote Exemplaar was vol

bezet met zwarte Stippen in de Celletjes,

„ welken, gelyk reeds gemeld is, niets anders

„ zyn dan de doode Polypen. In andere Eiem-

^5 plaaren hebben wy kleine Schaal agtige Bol-

,j letjes waargenomen , aan den top van ieder

„ Celletje. Aan de Mikken der Takken ver-

5? too^
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i, toonen zig zekere Leedjes , beflaande uit VL

„ twee korte Buisjes , die maaken , dat het
'^^^^^^*

5> Gewas zig aUaar buigen kan, om de Tak-HooFD-'

,5 ken vryelyk in 'c Water te doen fpeelen en stuk^

j, toe te geevea aan de beweeging van de

„ Zee".

*t Gewas van deeze Korallyn komt, zo de

Heer Pal LAS verzekert, nooit hooger voor

dan een half of drie Kwartier Duims» Het is

vvitagtig of bleek van Kleur, doch de Wortelt-

jes en Buisjes zyn graauw. De zelfilandig.

held is Steenagtig , en , wanneer men deeze

Korallyn in Azyn doet, ,, dan ontftaac 'er

,

„ zo de Heer Ë l li s aanmerkt, een ilerkeop-

„ bruifching, tot datde Koraalagtige Rok ver-

„ teerd zy , en dan vertoonen zig de Celletjes ,

5, nog haare gedaante behoudende , als gemaakt

„ zynde van een dun buigzaam Vlies , gelyk

>, die der Leedjes en Wortelen : zo dat de

5, Worteltjes , Leedjes en Celletjes, zig dan

„ voordoen als één onafgebroken Buisagtig

3, Vlies , alleenlyk op verfcheide maniereji

3, gefatzoeneerd/' Men neemt dit zelfde ook
waar in andere Cel-Korallynen.

(37) Korallyn , die de Tandjes Tolagtig, als xxxnu
met OogJnairtjes heeft , Kranswyze ge» P^ra/akat.

plaatst Korallyn,

f37) Sertularia Denciculis Vertïcillantibus, Turbinatis, Ci-

liatis, parafitic-:?. Syji. Nat, Xlï.

I» Deel. XV12« Stuk,



soa Beschryving van

VI. plaatst en andere Gewasfen omkUeden*
Afdeel.

^q^
LXXVllI*
Hoofd-
stuk* Deeze Korallyn 5 zegt Linnveüs, komt

dikwils op het Roode of Zaaddraagende Koraal-

mos voor, dac 'er dan meest geheel, en fomtyds

in een gedeelte zyner Takken , overal mede

bedekt is , zodanig , dat iedereen in de eerite

opflag zou gelooven , dat de Steekjes van het

Koraalmos aan deeze Korallyn eigen waren,

en dus dezelve 'c eenemaal uit gekranste

Steekjes beftond» 't Gewas is uit Kransjes,

tegen elkander aan , zonder tusfchenwydte ,

famengefteld. Jeder Kransje beftaat uit vyf

tot agt Tolagtige , witte , doorfchynende ,

eenigermaate geftippelde, regtopftaande Kel-

ken, die met haare binnenfte zyde tegen 't

Koraalmos aangegroeid zyn. De Kelk is met
Borftekjes , die regt overend Haan, als met
Ooghaairtjes geï-and ; welke zo lang als de

Kelk 5 doch de binnenfte dikwils korter zyn.

Voorts is deeze Rand inwaards , dat is naar

het Kqraalmos toe , iets of wat gewelfd,

doch aan de buitenzyde een weinig laager.

In 't maakzel der Celletjes komt het aan 'c

Haairige Korstgewas naby , doch is daar van

niettemin verfchillende. Dit verfchil moet ten

voornaaraite daar in beflaan, dat hec gezegde

Korstgewas \ niet Kranswyze , maar als een

Korst om de Takjes van andere Zee « Gewasfen

groeit.

C3B) Ko.
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(gö) Korallyn, die de Tandjei overhoeh ^ als Vl*

met Öoghaairtjes en Trechteragtig y de
^^^^^^*

Takken gegaffeld en regtopjlaande heeft. Hoofd**
STUK*

De naam van Öoghaairtjes - Korallyn worde xxxviii*

aan deeze Soort gegeven in navolging van ooghaairt^

Ell IS, die dezelve den Tytel toe-eigenc vanj"
^^^^^

zeer kleine Celdraagende regtopftaande Tak-

kige Korallyn , hebbende Trechteragtige Cel-

letjes met het dunfte End famengevoegd , de

Monden zeer wyd gaapende , van boven als

met Öoghaairtjes en overhoeks uitfteekende.

Hy merkt aan , dat de Buisagtige Worteltjes ,

zig vereenigende, Takken formeeren van Cel-

letjes als Peperhuisjes , welke overhoeks ge^

plaatst , en in het laagfte deel hunner zydett

digt vereenigd zyn* „ Indien wy (zegt hy)

,5 dit Gewas door het Mikroskoop naauwkeu-

,, rig befchouwen, dan ontdekken wy een klein

^, wit Haairtje , het welke door het midden

3, van- ieder Tak fchynt te gaan in de famen-»

j, voeging van de Celletjes. Deeze Koral*

j, lyn draagt , boven op de Celletjes , Schaal*

3j agtige Lighaamen , die eenigzins naar het

by bo-

(i%) SertuUïia Denticulis aftemis ciliatis Iftfiindibiiiifü£«

mibus, Ramis dichotomis ere«-l:is* Syst, Nat, XII. Corailina

Cellifera minima ereda Ramofa , Cellulis ïnfundibuliformibüft

Bafi conjunais > Oribus patentisiimis fuperne ciliatis & alter*

natim prominentibus. Ell. CoralU p, 3B, N, 5* T« £ö» f*.

P, d* Pall. ^oOph, 3i* Ly^t der Plantd^ blf 91-,

Pp
% DESI.* XVU« STUK»
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VI. „ bovenile deel van een Helm gelyken , en

LxxmV. '» ^^^ ^^ zyden van fommige Cellecjes komen
Hoofd- 5, kleine Figuurtjes als Vogelkoppen uit, niet

s'^u^*
55 veel van die van de Vogelkop -Korallyn

5, verfchillende" : welken zyn Ed. ook in de

Afbeelding gebragt heeft; doch Pallas hadt

dezelven nooit aan dit Gewas gezien. Zyn
Ed. geeft den naam van Honigbakjes [Neêiaria)

aan deeze Knopjes* Het groeit zegt hy , aan

de Engelfche Kust, in Zee, opfZee-Ruy,
Sponfen en Blaas - Korallynen , als een Byge-

\yas, vallende naauwlyks een half Duim hoog.

XXXTX,

Yvoor-
Kornllyn,

(39) Korallyn , die de Tandjes overhoeks ge*

knot en uitpuilende heeft ^ de Takken uit"

gebreid , en bultige Eijernesten als Blaas»

jes met een Snuitje.

5, Deeze Korallyn, door 't Mikroskoop on-

5, derzogt zynde, (zegt ELLis)rchynt voort

„ te komen van kleine famengedrukte Bollet-

,, jes, welke op cqüFucus neergelegd zyn. In

5, 't middelpunt van ieder derzelven kunnen

5, wy een klein Gaatje waarneemen, waar uit

,5 zeer dunne gewrichte Buizen opftygen, die

„ over-

(39) SertuUria Denticulis alternis truncatis prominulis
^

Ovariis gibbis rostratis , Ramie patulls» Syst^ Nat XII, Co-

rallina Cellifera nünima fragilis, Ramofa, vasculifera, Colorc

eburneo, Ceiiis Tubiformibus conjundis paululura atcuatis

fere oppolltis. E JLL* CoralU p. 39» N. 6. T» 2X, f. A,

P ALL» Zsöph, 33. Lystder Plantd, bl, 92»
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„ overgaan in Takken beftaande uit dubbele Vï.

„ ryön van Buisagtige Celletjes, welke byna j^'^^'^^^^^j

5, tegenover elkander geplaatst en aan de zy- Hoofd-

^j den vereenigd zyn , maar met de Topoen ^^^^^

„ een weinig uitpuilende. Uit de zyden van

3, deeze Takken komen hier en daar kleine

5, holle Blaasjes voort , welke zeer broofch

5^ zyn en vol kleine Stippel tjes. Digt aan de

„ eene zyde van de Blaasjes hebben wy een

,, klein Pypje waargenomen , dat zonder twy-

j5 fel de ingang van dezclven is.

„ Deeze Soort komt naby aan de Klasfe der

3, Blaas-Korallynen^ want in fommige Exem-

,, plaaren, daar van^ hebben wy onlangs, aan

5, den Zeekant , doode Dieren in de Blaasjes

5, ontdekt : maar wegens derzelver broofche

„ Siteenige natuur , dat zy zwarte Stippen in

„ de Celletjes hebben ^ en dat haare Takken

,5 met Buisagtige Hengzekjes aan elkander ge-

5, voegd zyn, worden zy hier ingevoerd". De
grootte is op *c meelle een Duim , volgens den

Heer Pall as , die aanmerkt, dat men deeze

Soort op het Bladerige Korstgewas , de Den-

neboom - Korallyn en anderen , dikwils maar

een Kwartier Duims hoog aantreft. ,, De Ei-

„ jernesten (voegt zyn Ed. 'er by) van deeze

„ Soort, en die van de Sikkel Korallyn, ver-

5, mengen de Geflagten van Blaas- en Cel-

5, Korallynen en >Ailleporen , gelyk vervolgens

„ op de Mülepora Lichenoides gezegd zal wor*

„ den". Dit wordt daar wel niet gezegd, en

Pp 2 oiu
I. DEEL. XVU. STWK.



S9^ Beschuyving van
^^^' om die reden zal waarfchynlyk de Heer Bod-

Lxxviii*. ^^-E^T deeze geheele plaats hebben uitgela»

Hoofd ten: döch het blykt , dat de Heer Pallas
STUK.

i^jg^. dergelyke Zaadhuisjes bedoele, welke ook
aan die Soort van Millepore , zo zyn Ed,

meldt , gevonden zyn , en veel overeenkomst

fchynen te hebben met de Eijernesten der Blaas-

Korallynen.

XL. (40) Korallyn, die de Tandjes overhoeks
^ gC'

Bokicent ^^^^^ ^^^^fl > ^^^ hygevoegde Doornen ; de

Hoorn. Takken overhoeks en Blaasagtige Eijer-

nesten met een Snuitje.

LiNN^.us geeft aan deeze Soort den by-

naam van Gehoornde^ en Pallas dien vaa

Sikkel- of Zeisfenvormige, wegens de figuur

der Celletjes, die naar Geiten -Hoornen, 'om-

gekeerd op elkander geplaatst, gelyken , zo de

Heer Elli s aanmerkt. Ik noem haar derhalve

Bokken 'Hoorn Korallyn, Ieder Celletje heeft

aan zynen Top een kleine ronde Opening, die

naar de binnenzyde helt , en yan agteren ver-

heft zig een fyn regtopllaand Haairtje, nevens

de inplanting van het naafte Celletje daar bo-

ven.

(40) Sertularïa Denticulis altêrnls truncatis , SpJnis adjec-

tis , Ovaiils gibbis roftratis , Ramis alternis. Syst. Nat» XIU

Corallina Cellifera minurisfima , falcata cristata , Celluli»

Capricorniformibus fiiwplicibus, Veficulas gerens» Eljl, Co»

vaiU p» 4a. N, !© T. iu f» C. Cellulada ^cata, Pali.

Ztépbt S4« Lyit der Plantd^ hU 93*
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ven. Zy draagt even zodanige Blaasjes, die vr.

geflippeld zyn , als de naastvoorgaande en ^^^^j^^^yj^'

toonen deeze twee Soorten, zo onze Ridder Hoofd-
'

aantekent, een te groote overeenkomst van de stuk.

Cel- met de Blaas -Korallynen aan, dan dat

men die gevoeglyk van elkander zou kunnen

afzonderen. Ik vind deeze Korallyn , benevens

verfcheide Koraalmosfen , op Plantjes Bonr.

Zee - Ruy , die ik onlangs bekomen heb, uit de

Middeiiandfche Zee.

(41) Korallyn, die de Tandjes in ven-^olg aan ^i^^*

een gefchakeldy met den Mond van onde'- oskn-*

ren gehoornd en overhoekfe Takken heeft,
'Jo^gj},,^^^

De Celletjes van deeze Soort voorden door

den Heer Ellis by Osfen- Hoornen verge-

leeken , en hebben minder overeenkomst met

Kreeftfchaaren , hoewel L i n n ^ ü s haar Chelata

getyteld hadt. Naar Harnasfen gelyken zy ook

veel minder , dan in die , waar aan de naam

van Harnas - Korallyn is toegelegd , niettegen»

ilaande hy aan deeze dergelyken bynaam geeft.

Ik noemze derhalve Osfen - Hoorn Korallyn,

Zy is eene der kleinlle Korallynen die ons

VQor-

(41) 'Sertularia Dentlculis Tecundls concatenatis , Ofe fubtus

cornuto, Ramis alternis* Sysu Ntst XII» Corallina Cellifera

jninutisfiraa ramola & falcata, Cellulisfiraplicihus Tauri Corna

facie invicem infertis, E L L. Coralk p 42« N. 9» T. 22,f B^

Cdlularia Chelata, P Al- l« Zoóph» 35. ly^t der Plmtd^ W» f)-*»

Pp 3
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59^ Beschryvinc van

'/VI. voorgekomen zyn , zege Ellis, en daarom

ixxvu^i, ^^^° ^^^ ^^^^ ^^^ ^^^ '
dat P A L L A s haar aan

HooFD^^ de Engelfche Kust nooit aangetroffen heeft:

STUK* (joCh zy komt voor , zegt hy , op het Zee-

Ruy en de Zee-Heeilers in de Middelland-

fche Zee. Iriet is, zo wel als 't voorgaande

,

een ongemeen klein Gewasje, welks Takjes

als uit aan eikander gefchakeldc Osfen- Hoor-

nen famengefteld zyn, die ieder by de Ope-

ning een klein kort Haairtje hebben, 't welk

zig als 't. begiozel van een nieuwen Tak ver-

toont. De Opening van ieder Celletje, aan 't

'voorjfle van het boven (Ie gedeelte, ismeteen

dun Randje omringd, en ha are zelfftandigheid

fchynt uit een fyne doorfchynende Schaal- of

Koraalagrigc zcifilandigheid te beftaan.

XLiu C4O Korallyn , die geene Tandjes heeft , he»

Avguina, Jlaande uit zeer eenvoudige ^ .eknodjle^

Korïdiyn. ftompe Steekjes , met een Opening op

zyde.

Deezc is Snake - Coralline of Adder - Koral-

lyn genoemd van El lis, om dat zy vry wel

de gedaante van een Adder, zonder de On-

derkaak , alwaar de Opening is, uitdrukt.

Men

f4a} Sertularta Denticülis nuUls , Siirculis fïni])Iicisfimis

chvatis obtufis , Apertura laterali« Syst^ Nat» XII. Corallina

Anguiformis minutisfima non lamofa» £ L L l s CoralL p.

43. N. II* T. zz. f. C. Pai-L» Zoópht 36. Slangen- Kf-
rallyn L-^st dtr Plantd, bl, 95*



DE KorAllynen. ^gg

Men vergunne my , hier liever deeze benaa- VT.

iBing, dan die van Slangen ^ Korallyn te ge*^^^^'^^*

bruixken , om dat dezelve een geheel valfchHooiD-*

denkbeeld vsn dit Zee-Gewasje geeft. HetsTUK.

is geenszins gekrinkeld als een Slangetrek ,

maar beftaac , door 't Mikroskoop gezien ,

uit Sikkelvormige Steekjes , aan 'c eene End

dik 3 aan *t andere dun, waar mede zy vast

zitten aan eene zeer onregelmaatig gekrinkel-

de Buis , dia langs de Oppervlakte van het

Fucoides purpureum eleganter plumofum van

Ray kruipt , volgens Ellis. Voor de ge-

nen , die deszelFs befchryving in 't vertaalde

Werk van Pallas niet verftaan kunnen,

zal ik hier dezelve nader voorftellen.

5, Men neemtze , met de Gehoornde Cel*

„ Korallyn, veeltyds waar op het Zee-Ruy,

„ (voornaamelyk op het Pynboomagtige en

^y Kraakbeenige,) daar ze op^j. groeit , heb-

3, bende 3 in plaats van Worteltjes^ witte dik-

,, agtige Buisjes, langs het Zee-Ruy kruipen»

53 de, daar witte kromme Spuitjes op ftaan,

„ die aan 't end een gewelfd Helmpje heb-

„ ben , van onderen met een plat Vlies , dat

3, dezelven voltooit , befpannen en met een

„ Mondje voorzien. Het is derhalve, als 't

„ ware, qqü Eenbloemig Cel-Korallyn".

Pp 4 E N U-
INDEEL. XVII. Stvk,



6qq

ENVMER ATIO
ZOOPHYTORUM

M ö S ^. I

HOUTTUYNIANI.

LITHOPHTTJ.
Gen. ï. TuBiPORA.

Sp. j. Mujica, diverfa. Pag. 89

cum Vermiculis. — 95
accretaMadreporae.-'-^ 95

Gen. IL Madrepora,
Sp. 7.

— 8.

Porpita.

Fungites , diam., 8 Poll. &c. — 112

^ 9. Limax, • — 119

^ 10,

«^ I Ic

Labyrinthiformis^ diverfa.

M(sandrites.

-— 121

-i— 123

natans. — 124

^ 12, Areoïa. f
—^ 126

'

AmarantJms. • — 128

Florida. « — 129

^ 14.

Jgaricites.

Fdvofa,

Ananas.

«

•

— 130— i3t

i?3

— 19»

«s- 20,

Aftroites»

Acropora, *

'— 137— 138

5p; 2j.
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OPTELLING

ZEE - GEWASSEN
VAN MYNE VERZAMELING.

STEENPLANTEN.
I.Gefl^ Pypkohaal.

I. Soort. RoodePypkoraal,^fv^rx. BI. 85

met de Wormpjes, -- 95

aan Madrepore

gegroeid. — 9ƒ
II. Gefl. Madrepore of SterrekoriaU

7. Soort. Platronde. . [
— iii

g^ —— Zee-Kampernoeljej van 8. D. — 112

p. .
, Steen - Slak of MoL — ïsi

10, «—— Herfenfteen, divers. — lar^

11. •«-— Doolhoffteen. . — Ü23

Dryffteen. — 154
12, Perkfteen. . — laó

Zee-Amaranth, ; — 128
Zee -Bloemkool. «129

1^. —-.— Steen» Zwam. -^ 130
j^. Zee-Honigraat. , — ^32
15. —— Zee --Ananas. . — 13j
39. Straalende Sterrefleea. «~ 137
20. Uitpuilende. » — I3i^

I^P f (^ï Soort.
I, DEEL, XVIT. Stuk*



532 Optelling van

Sp. ai. Cavermfa. , Pag. 139

- 23. Calycidaris, — 140

-^ ap. Flexuofa. 147

— 30. Fascicularis*. — 143

ramofa. 151

— 3ï* Foriies, 152

nodofa. 155

— 3^- Damicornis^ 154

— 33- Muricata, • — 156

— 34- Fajligiata» 159

angulofa. P. —- 161

lacera. P*. 161

— 35' Ramea, .— 162

Caryophyllata. 164

^ 36. OculatUy feu alba Officinanim 166

- 37- /^frgï?2e^. • 163

Rofea. P. 170

Gen.III. ;MiLLEPORA.

Sp. 4O' Jlcicornis, — 175

alia. 177

alia. — 17B

coerulea. F. 182

- 44- Compresfu ï83

Miniacea, P. .— ipo

— 47. Fciscialis* ipi

Ceylonica, ' 192

1^ 48. Reticulata. 193

Manicata. 194

Clathrata. P, -— 194

Frondipora^ 19S
e. Sp. 49.



III. G efl» M I L L E p o R E of Kalk • Koraal

Manchet van Neptunus.

Tralie -Koraal.

Loof -Koraal,

Z E E G E W A S S E N» 603

2T. Soort. Uirgeholde Sterrefleen. BL 139

23 --_* Zonnefteen. . — 141

2y — Bogcige, verjteend^ — 147

30. —— Kruidnagel -Steen. — 143
Kruidnagel - Gewas. — ijj

31 — KnokKel - Gewas.
,

— 15^2

Gember -Koraal. ., — 153
32, , Hertshoorn Koraal. — 154

33 - Koorn-aair- Koraal/ — 157
34. . KooUlruik. • — 159

Sv/itzersbroek. — 161

Steen- Anjelier. — i^t

35. ' Kadix- Koraal. — 1(53

Kruidnagel - KoraaL *- 164

36. • Wit Koraal der Apoth. — 166

27. , i Maagde- Koraal. — i(5g

Roozekleur - Koraal. - 170

40. Soort. Suiker- KoraaL '—176
Water- KoraaL

Elands Koraal.

Blaauw Koraal

44^ Platagtig getakte Millepore. — 188
Menie - roode.

47, .««-«• Lintkoraal.

Ceylonfch.

-178

— ï9>

— 191

— 192
4S. —-—. Netkoraal. «- ip^

L DFEL, XVII. STUK»

— 194

— 194

49» Soort.



604. Optelling van

Sp. 4p* Cellulofa.

— 52. Coriacea>

Pag. ip7

-— 202

— 53- Polymorpha,

Gen. IV Cellepora.
— 203

Sp» :.6 rumicofaé —— 209— 214

Z o b P H TT J.

Gen. I. Isis.

Sp. I. Rippuris, — 234
cum :radice. — 240

— 2, Bichotoma. — 243
line Cortice. — 24Ó

- 3- Oc/jfflce^. — 247
cum 'Cortice. — 253

- 4» iVóibf/fj. — '^58

in Matrice. — 264

cum Cortice. 2(^4

Gen. Il GoRGONiA.
Sp. 2. Verücillariu — 309
- 3- Placomus. —— 311
- 4*. Spiralis, — 319
- 5' Juncea, — 322
- 6. Ceratophyta» — 326
— 7. Èlongata. —33^- 8. Fermcofa' S3Ï

Muricata, P. —^ 334
, Forofa» — 333'

Sp 9'



Zee. Gewassen» Cos

49. Soort. Kant- Koraal.

j2. Leder - Koraal»

53- • Kalk -^ Koraal.

BU 199

— 2üa

— 203

IV. Gefl. Cellepore of Cel -Koraal.

56. Soort. Puimfteen Koraal. z
—* 210

57» ' Wrattige Cellepore. — 214

DIERPLJNTEN.
I. Gefl. Edel Koraal.

1. Soort. Konings Koraal.

met den Wortel.

2» Fyn Leedjes Koraal.

zonder Schors.

2, .. • ' n Rood Leedjes Koraal.

met de Schors.

^, „-.—. Bloedkoraal.

op zyn Grond,

met de Schors.

II Gefl. Zee -Heester.
2. Soort. Zee -Veder.

3.— Zee -Heide.

4* ..—— Zee Touw.

j. ,. Zee- Bies

6. —— Hoorngewas,

7. Roode Zee- Boom»

g. .. I - Zee -Bezem.

Gedoomde»

Poreuze,

l» DSEL. XYH. STUK,
i

^

— ^240

— 243
— 24Ó
— 247
— 253
— 258

— 264

^ 2Ó4

»- 3ïï

— 316

— 321
—

'^^S

— 3 S

— 333
— 34
"- rss

. Soort»



6o6 Optelling van
— 9. Antipathes» Pag, 337

Corallum nigrum —- 333
ScepcrumNepcuni. — 339

345
10. Anceps»

11. Pinnata^
347

349
— 12. Setofa.

— 13» Petechizam, 350
— 14. Pediinata, _- 3^1
— 15. F'entalina, —- q.2

Reticiilum P. *_ 3^5— 16» Flabellum, — r^^

Corallum grifeum. —- 358
Cortice flavo. 3Ó2
line Cortice. -—^ 364

Gen. III. Alcyonium;
Sp. 5. Digitatum. ..—. ^po

Asbestinmu F. np^

— 7. Lyncurium» „ , ^.j.

— 10. jF/cmx» ..« ^,2
— II, Gelatinofum* — ^ij-

Gen. IV. Spongia^
Sp. 4. Fiflidaris.

— 5. Aculeatam
,

6. Tubulofa* —— ^^^i

4S7

439

7. Cancellata — 444
Tormentoja, -— 444

Fasckiilata. — 445
S. Officinalis. —— 446

facie Chirothecse. —- 447

Panicea. »— 452

Sp. 9.



Z E E- G E W A S S E N* 6^7

p. Soort. Zwarte Koraalboom. BI. 337
Zwart KoraaL ^ 338
Scepter van Neptunus* — 339

ia Zee. Wilg. «-. 345
11, « , Zee - Denneboom. —348
12, -.—. Zee-Pynboom. »— 349
13, . , 2ee Bluts «Tak:. — 350
14, ... Kam -Koraal. — 351
i^. ^—

. Platte Zee Boom. —355
Netswys* Zeeboompje. — 3^6

16. Zee- Waaijer. — 357
Graauw Koraal. -- 358

- met geele Schors. — 362
zonder Schors. — 364

HL Geil. Alcyonje.
S^ Soort. Sponsagtige. _ ^94

Asbestagtige. _ 3P^
7--

' Zee -Oranje -Appel. —405
10. , Zee^Vyg. _ 4,4
lï, """- Lilaguge Alcyonie. —417

IV. Gen. Spons.

4. Soort. Pyp -Spons. ™
437

5 Trompet « Spons, '—439
^* Zee Handfchoen. — 442
7* Tralie- Spons. —444

Kanon -Spons.

Zwarte Spons.

Harde of Bokken - Spons. —. 445
8. , Winkel . Spons. 1^ 44^5

als een Handfch. — 44^
Kruim van Brood Spons. ^

4^3

I. Deel. xvir, srmu ^* ^^o^^-

— 444
— 445



^o8 Optelling van

Sp. p. Ocu'ata five Ramofa. ^54-

— 12» Tomentofa* 459
- 13. BacillariSi feu fulva. P. — 460
— 14. Dichotoma , f. Cervicornis, P.—- 461

- 15. Lactijiris, 463

Gen. V. Flustra.
Sp. I. Foliacea. 471
-« 2, Truncata^L Securifrons.P.• 477
- 3- Pilo/a. — 478

'' non pilofa. —- 480

Gen. VL I'üBULARIA.
Sp. I. Indivifa f. Calamaris, P. 485

- 5- Muscoides, — 49^

Cornucopics. P» 49:^.

— 6. Acetdbulum. 498

— 7. Splachnea.'> 50Ï

Penicillus, P« ^ 503

Gen. VIL C a A L L I N A,

Sp. I. Opuntia» 507
—

• a» Officimlis. 509
Ceylonica* 511

- 3' i^ttkwx f. Capillaris. 514
Spermophoros, 513

— ?• Penicillus. T17

Gen. VIII. Sertülaria.
Sp. I. Rofacea. 525
— 2. Pumila. 527
-- 3. Operculata, •—

• 531

- 5. Ahietina* 534

r* 12. Pluma. — 548

Speciofa. P. 552
- Sp, 14,



Zeè-GèwA^sè!ï» 609

|)' i,=—«- Oogjes öf Getakte Spons. Bi. 454
X2. -»—-I Wollige SponSó —

> 459
13. . Stok -Spons of Rosfe» -» ^6l

14. - Henêhoorn . Spons; *« 462
15. Meir- Spons. — 4^3

Vè Gefl. KoRsïCEwAs.
lo Soort» Bladerig» r^ 47^
2. —— Beitelvormigc — 477
3. „-i Haairig. ^ 47g

niet Haairigo ' ^ 480
Vl. Gefl. Pypgewas.

i. Soort. Onverdeeld of Pypagtig. — 48^
j.. , Mosagtfg, ^ 40

Koornagtig, ^ 4^a
' 5. Genaveld. — 500

7* —^ Haau-ig. _ ^oj-

• Penfeel - agtigo --- 505
YIL Gefl. Koraalmos,

I. Soort. Rondledig, ^ 50S
2i > ^.'^ Winkel ' Koraalmos, ««. J09

Ceylonlcho '-^ 511
^, .-.„..=«. Rood of Haairagtig. ^ ^14

Zaaddraagend

4. -^«—^ Penfeel - Koraalmos;

tllL Gefl. KÓRALLYN.
ï. Soort. Lely.Korallyo. =— j-^j

^, , Zee-Ruy-Korallyiï* — 52S
3. —^—- HaMr-Korallyn. ^

5313^

5, , Dennebooi^l Korallyo. — 5-35

22. —-—-. Pluim - Kofailyu. ^ 550
Krul- '^ orall^n, =^ 55^

Q9 . 14* SQ©r^
I l?S»J.. XVII. STUK» ^
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Sp.

1Optelling van

14. Antennina, Pag- 553
20* Lendigera. — 562
'12, Dichotoma. 565
24. Pinnata^ f. Setacea, P. 571

3Ö. Eeptans* 58c>

40. Cormita, — J96
AZ. Anguina,. •—

. doo

JI<3J '^Qn\\izxm\xm Species posfidsoy forfanplures. De
lis ^ qucB Phytozöorum nominè falutanda^ paiica

admodimi asfervari queimt Genera. Tsniarum habeo et

Pennatularuni Species , tam ficcas , quam in LiqiLore

conditas ^ in fequenti Tomo describendas.

Wö et o -^ ^ ^^^j> 0.^ e- e aWa"5;wg;

Drukfeilen en

Blad2» 23 Reg. 20» Soort daar van Lees Soort van
Pypgewas.

.^ 42 ~— I. van de Aam. Voor Au Lees An»
• 44 9. Voor Dierrjes Lees Diertjes.

61 10. Voor Weet Lees Wist.
^ . »»— ij^ Voor' zy Lees ware.
. — C,g ^ 27. L(?fj die zulks of ook gezien ofop,
' -— 7i -—- 3. van de Aant, Lees mooglyk in na-

volging.

114 19. Doe uit gezien.

^^^ 1S5 --—
. 21, VöQY kan -Leex dan.

Bladz, 034



Spriet -Korallya. — 554
Neet ' Korallyn. ^562
Draad -Korallyn. — 5^8

Boi ftel • Koraliyn. — 57a

Kruip ^ Korallyn. -- 5B9

Bokken - Hoorn - Korallyn. — 596
Adder -Korallyn. — 60 X

Z E E-G E W A S S E N» 613

20. ——

•

22, •— •

36.

40» -

Deeze Soorten en mooglyk meer, bezit ik van Ka-^

rallynen. Van de overige Geflagten , die gevoeglyk

'

Plantdieren genoemd worden , kan men zeer

weinigen bewaaren. Van de Lintwormen en van de Zee*

Pennen heb ik Soorten, zo droog als in Liqueur, wei-

ke in 't volgende Stuk befchreeven zullen worden.

Verbeteringen.

Bladz. 234 Reg. ii. Lees voornaamfle.
' 236 25. Foor eu Lees en.

-«—_ 274 io. Lees Cylindrifche.

279 22» Koraaltakje.

• 288 10, aar Ze^i maar.~— 303 13. Lees ver van daan,

3^3 ï3» menigte.

*

—

— 325 9. -"— allengs.

' 357 '—•" *3» Regen.
^ 358 —— 12. • vind.

—3~ 3/54 —— 4 Zee 'Gewas.

I» DEEL, XVIL Stuk,
Qq 2 Bladz. 373



ÖrUKFEILEN en VERBETEÏilNCE^.

Bladg. 373 Reg. 5. Doe uit zullen.^—
• 414 —— 9. Lees Zakjes.

**——-^ 507 17. Do5 m't van»

^ ^23 29. Lees om de tedere,

——— 562 ~- 4» /^ oor van den tweeden^Rang Leéï
in vervolg geplaatst.

??——^ 579 -—- 03. ie^J Blaas - Körallynenó

De Plaaten zyn dus ingevoegd.
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. . . . CXXVIL
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• 4 . CXXXL
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• • t . cxxxm.
• • • . cxxxiv^.
* « . . cxxxv.
* • . • CXXXVI.
#' • . . CXXXVIL
. • . . CXXXVIIL

tegenover Bladz. ^g^

-— 127*

" 151-

163,

^~ ^-.— 17ƒ.

233.

295-

~ 373-—
- 4» 5.

44^.

471.

5^5-—~ 5^7^
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