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De GRASPLANTEN, 

LL. HOOFDSTUK, 

De Eigenfchappen der GRASPLANTEN in’ 
algemeen. _Onderfcheiding derzelven van de 
andere Kruiden. Befchryving van ’t Gewas en 

de deelen der Vrugtmaaking. „Algemeene en 
byzondere nuttigheden. Verdeeling en Rang- 
fchikking door voornaame Kruidkundigen., 

Oee e GRASPLAN TEN MUDten wel niet, Nuttig 

SY in fierlykheid uit, gelyk de Bolplan- zaak 
ten , hoewel haar Groen het Oog t**- 

alta ongemeen behaagt ; maar zy heb. 

ben ongelyk grooter nuttigheden. Zy zyn het, 
die Onderhoud verfchaffen aan Menfchen en 
Beeften ; ten minften in de befchaafde dee- 

len des Aardbodems. Veele Volken in ’t Noor- 

sak | Â den 
1. Dezer. XIII, Stuk, 



2 De EIGENSCHAPPEN 

Arn. den en Ooften; veele Natiën van Wilden in 
‘Afrika en Amerikà, leeven wel byna alleen 

„Hoor van Dierlyk Voedzel, van Vleefch en Spek 
der Walvisfchen , van den Melk der Rende- 
ren; van ’t gene de Zee oplevert en wilde 
Boschdieren; maar de meeften zaaijen Koorn, 

en buitendien ftrekt het Gras tot Voedzel van 

veele Dieren , die zy verflinden. „De Land- 
ftreeken , daar Gras ontbreekt , zyn veelal 

woest en onvrugtbaar : want , door een by- 

zondere goedgunftigheid van den Scheppers 
groeit anders het Gras van zelve overal, en 
zelfs, op fommige plaatfen , Koorn of eetbaar 

Graan in ’t wilde, 
Eeke, Deeze- Planten hebben bovendien hoedanig- 

vuldiging. heden, welken haar tot de gezegde einden 
nog dienftiger maaken. Hoe veele anderen 
worden door onzagte hehandeling „ kneuzen 

en fcheuren , benadeeld , ja tot fterven ge- 
bragt: terwyl het Gras zig aan ’t vertreeden 

met de Voeten weinig kreunt, en niet alleen 

’ geduurig affcheeren door het Vee, en ’t af- 
maaijen verdraagt, maar zelfs daar door zyne 

Wortels langs hoe meer uitbreidt „ en zig dus 
in de Grond vermenigvuldigt. Met verwon- 
dering ziet men ook hetzelve na den allerfterk- 
ften Winter - Vorst, zo dra de Voorjaars warm. 
te meteen milden Regen den fchoot des Aard- 
ryks opent , de verdorde Bladen verwisfelen 
met een jeugdig Groen, geevende de Grond- 

vlakte det Velden een geheel ânder aanzien. 

Het 
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Het Vee fehynt in de Zomer’, als door eene vr. 
byzondere onderrigting van den Schepper, de “ttr 
bloeijende Halmen te myden; op dat die haar , nag 
Zaad volmaaken mogen , ter grootere verme- 
nigvuldiging. Op plaatfen , daar de Zomer 
kort is, komen Gras- Soorten voor, in wier 

Aairen het Zaad , eer het ’er uitgevallen is , 

reeds kiemt; waar doof het in ftaat gefteld 
wotdt, zo dra het op de Aarde valt, Wortel 
te fchieten , en dus een fpoediger Groey er. 
langt. 
Ook blykt de Voorzienigheid van den Schep- Verfchile 

per ten duidelykfte, in de zo menigvuldige <!%° 
verfcheidenheden van Gras, als de oppervlak- naar de 
te des Aardryks bekleeden. Het Gras der olkads, 
Bergen verfchilt van dat der Valeijen niet min- 
der, dan dat der drooge van dat der Waterige, 
Moerasfige Landen. Anders zou men zien ; 

dat, gelyk met het Geboomte en andere Krui- 
den, het zelfde Gewas, op eene onbekwaas 

me plaats gebragt, kwynde, verdorde of ver- 
fotte en verging. Geheel andere Grasplane 
ten groeijen op vette Kleylanden , dan op Heis 
jen en Zandgronden; geheel anderen binnens. 
lands dan aan de Zeekust; geheel anderen op 
onze Velden en Beemden, dan if de Woes- 

tenvên , zo van Europa als van de Indiën. Al 

daar is het niettemin van geen minder dienst, 
in de verftuiving te beletten van de losfe Gron= 
den; gelyk de Helm en Zandhaver op onze 
Duinen. Verfcheide Soorten van Grasplanten 

As íÍchy- 

\ 

IL Dear. XII. Srur. 
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vr. fchynen behulpzaam te zyn geweest tot de f2- 

dina mengroeijing der bovenkorst van het Veen. 
„Hoorn Het Riet, Lifch , Biezen, en dergelyke Wae- 

terplanten , dienen tot befchutting van de 

boorden der Rivieren , Meiren , Graften en 

Slooten, die anders geduurig wegfpoelen zou- 
den. De Boekweit verkiest hooge Landsdou- 
wen ‚ terwyl de Ryst in Moerasfen en in ’t 
Water geteeld wordt. Men verhaalt , dat in 
de Rivieren der middelfte deelen van Noord- 
Amerika , door de Wilden, zeker Koorn of 
Graan van Gras- of Rietplanten wordt inge- 
zameld, | 

DeGras. Dat ik het Gras, en de Planten van dergely- 
Planten . ke groeijing , tot een byzondere Afdeeling 
zyn door 
verfchei- gebragt heb ,„ wordt door het voorbeeld van 
dn veele Autheuren gebillykt. Loser begon, 
derd, nu meer dan twee Keuwen geleeden, zyn 

Kruidboek met de befchryving van allerley 
Gras. Van CasPAR BAUHINUSS, die in 

% voorst van de Zeventiende Eeuw ftierf , 

heeft men een geheel Boek over de Grasplan- 
ten en het Koorn, waar by echter verfcheide 

anderen ‚ in gedaante overeenkomende , ge-= 
voegd zyn (*).. De vermaarde RUDBECK, 
een Sweedfch ‘Kruidkenner , die een groot 

4 _ Werk 

CG *) C. Baumin: Theatrum Botanicum, Bafil. 1658, Fos 
Ho: editum operâ et ftudto Filii ejusdem , J. Casr. Bau= 

HINI. 

() Or. Rups. Campi Elyfi, Tom. 1, Urfal. 1702, 
Folio, 
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Werk ‘over de Planten , waar in hy alle de 
Afbeeldingen derzelven meende te brengen s 
ondernam, heeft heteerfte Deel , daar van, 
voorde Grasplanten gefchikt gehad (4). Dit 
ìs uitgekomen ‚doch door een ongelukkigen 
Brand te Upfal, in ’t jaar 1702, zyn alle de 
Exemplaaren daar van, op twee naa, zo men 
verzekert; verlooren gegaan. Weinig laater 
gaf de vermaarde Ray een afzonderlyk Stel. 
zel van de Gras- en Biesachtige Kruiden aan 
licht, en ScHEUCHZER fchreef een ge- 

geheel Werk over de Grasplanten (}), dat op 
byna dergelyken Leest gefchoeid is. MoNrr 
en Mrcrerius, twee Italiaanfche Kruidkun- 

digen, hebben in deeze Eeuw ook Stelzels van 
Nerdeeling dier Kruiden opgegeven en ande- 

ren, gelyk SCHREBER en RorTuBÖLr, 
verwaardigden ze met eene byzondere be- 
fchryving. Wylen de vermaarde Leidfe Hoog- 
jeeraar VAN Roven maakte, in zyne op- 
gave der Gewasfen van den Hollandfen Aka- 
demie- Tuin , zelfs een byzonder Klasfe daar 

van ($). 
… Andere Autheuren hebben „op het voorbeeld 

der Ouden, gelyk van DopoNéus, enz. de 
Grass 

CI) J. Scnrevenzerr Agvostographia, f. Hifloria Gra- 

minum. Tig. 1719. Quarto. Item cum Additam. Harre- 
Rr. Ibid. 1775. Quarto. | 

(6) Flor. Leid. Prodromus. Leid. 1740, Oëtavo. Clasf, 
UI. GRAMINA. N 

- 

U. Deer, XIII. Szug. 

VI. 
ii 1 

HocrD- 
STUK. 

Door 
eenigen 
onder de 
anderen 
gemengd 3 
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Grasplanten onder de anderen gemengd. Touge 
NEFORT befchreef dezelven onder die Planten , 

welke Bloeftnen hebben zonder Bloemblaad- 

jes (*). De groote HALLER; die eerst dees 
zen Autheur in dat opzigt gevolgd was (+) » 

heeft naderhand ook een byzondere Klasfe ge= 
maakt van de Grasplanten (4). By de mees- 
ten, die Afbeeldingen van uitheemfche Krui- 
den en Gewasfen, of ook van alle die ’er be- 
kend waren , leveren, zynze onder de overi- 
gen geplaatst. Rumreurus befchryft, in zyn 
Ambonfch Kruidboek, alle de Wilde Kruiden 
door malkander. Onze Linneus zelf, heeft- 

ze in byzondere Klasfen verdeeld ‚naar dat de 
manier van Vrugtmaaking zulks vereifchte, 

Volgens de Natuurlyke Methode evenwel, 
maaken de Grasplanten eene byzondere Af. 
deeling uit, gelyk onze Ridder zelf erkend 
heeft ($). De Lyst; door zyn Ed, opgegeven, 
van alle de tot de Gramina behoorende Krui- 
den, in vierendertig Geflagten verdeeld, be- 

vestigt zulks (*).- Ook komen , ten dien op. 
zigte, in aanmerking, de Grondflagen der Gras- 
befchryving ; die onder de Voorzitting van Lrn- 
NAUS, in den jaare 1767; te Upfal zyn aan % 

licht gekomen; in welken de verfchillendheden 

der 

C°) Herbe & Suffrutices, Flore apetalo feu Stamineo, 
Clasí. XV. Zuflit. Rei Herbarie. 

CI) Enumer, Stirp. Helvet. Gott. 1742. Folio. 

CI) Hiff. Stirp. indig. Helvet, Bern, 1768, Tom. II. #. 
x62. Clasf. XII, GRAMINEZ, 
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der Grasplanten van andere Kruiden omftandig Ae 

worden aangetoond (+). ond 
Wy zullen dan dit onderfcheid befchouwen, en 

en ten dien opzigte acht geeven op de byzon: wortels, 
dere deelen van ’t Gewas, beginnende met de 

Wortels, die by dezelven, in ’t algemeen, Ve- 

zelig zyn, zig van den Stoel af meeren meer; 
tot in de uiterfte fynheid, verdeelende, In de 
meeften daalen zy tot eenige diepte in het Aarde 
ryk; in fommigen fpreiden zy zig digt onder 
de-Oppervlakte uit. Eenigen deezer Planten 
geeven zydelingfe Scheuten , die onder den 
Grond ver voortloopen ; gelyk in het zoge- 
naamde Honds- of Kweekgras tover blykbaar 
is , welks Wortelen altemaal als uit Leedjes 
beftaan. Eenige weinige Grasplanten hebben 
den Stoel of het onderfte van de Halm, dik; 

Vleezig en dus eenigermaate Bolachtig ‚en de 

jonge-Scheuten zyn van dergelyke gedaante ; 
t-welk onder anderen in een Soort van Gerst 
plaats heeft. 
„De Stengel of Bloemfteel „inde ed Halm, 
Hahn genaamd „is doorgaans glad , rond en 

vanbinnen Pypachtig hol, met Geledingen ; 
de Knietjes ftyver en digt: s en de onderfte Le- 

den 

C ). Zie het T. Sruk van dit Il, Deer der Mat. Hi. 

„lorie, bladz. 180. 

(&) Phitofoph. Bot. Ss. 27. r. 28. 

GG) Fundam. Agrostographize , per Herm. Gaan, 

moe, Acad. Vor VII, Holm. 1769» pe 160; 

3, Deer. XIII. Srux, 
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den langst zynde. In de meeften is dezelve 
opftaande, in veelen als geknakt of hoekig 
geboogen en fcheef, in eenigen neerleggende. 
of langs den Grond kruipende. Veele Euro- 
pifche hebben geheel enkelde, veele Indií- 
fche hebben Takkige Halmen. Mooglyk komt 

zulks van den grooteren trap van Warmte , die: 
de Scheuten der Takjes in de Oxels der Bla- 
den doet uitfchieten in de heete Landen. Im- 

mers aldaar vindt men ook Heefterige, ja 
Boomachtige Gras- of Rietplanten en ’t Gewas 

is doorgaans fteviger dan in ons Wereldsdeet, 

alwaar hetzelve jaarlyks verdort en verdwynt. 

De meefte Grasplanten hebben eenvoudigeson= 
verdeelde, langwerpige, finalle, Degenvormige 

fpitfe Bladen, gemeenlyk ongefteeld. Een 

Scheedje , dat het Knietje van de Halm oms 
laag omvat, breidt zig in zodanig een Blad 
uit , dat een fcherpen hoek maakt met de 
Halm , en ruuw is aán den rand. De boven- 
fte zyde is doorgaans donkerer groen, dan de 

onderfte; uitgenomen in de genen die driekan- — 

tige rolronde of borftelige Bladen hebben. Ge= 
meenlyk zyn de Grasbladen buigzaam en flap : 
doch by eenigen ftyf, zelfs met ftekelige pun< - 

ten , gelyk in het Duingras en Biezen. Ook 
zyn zy in veelen glad, in fommigen Wollig, 

in eenige weinigen ruuw van Oppervlakte, 
Stoppeltjes ‚aan ’t begin der Bladen „hebben zy 
niet,en Doorens , Blikjes of Klieren, komen 
in geene, dan enkelde Indifche Soorten voors 

Het 
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«Het bovenfte end van de Halm is de Bloem- vr. 
fteel, die de Aair* draagt. Deeze moet men Ann. 
aanmerken als een Samengeftelde Bloem, de- Boos 

STUK. 
wyl zy uit veele Blommetjes ‚die bovenelkander … 
aan eene middelrib of Graatf gehecht zyn , * Szica 

beftaat. In dit opzigt gelykt dezelve naar de Bachs 

Tros van Hyacinthen en dergelyke Bloem- 
planten. Somtyds groeijen twee of meer Aai- 
ren op ééne Halm. De enkelde Aair is van 
figuur Klootrond, Eyrond en Cylindrifch. of 

ook Kegelrond: zy zit aan éêne of aan twee 
zyden, of omringt den Bloemfteel. Somtyds 
is zy geheel als in eene Bladífcheede gedooken 
of daar mede omwonden. Naar deeze hoeda- 
nigheid krygt de Plant haare benaamingen. > 
“ Sommige Grasplanten hebben , in de plaats sl 
van Áair, eene PJuimf3 dat is, de Bloemen 

zitten niet digt aan malkander ‚ maar los en 
“Takswyze verfpreid , op byzondere Steeltjes, 

Het voornaamfte en beste Gras onzer Weid- 
‘landen geeft daar van voorbeelden ; weshalve 
men hêtzelve ook Pluimgras noemt. In tale 
gemeen onderfcheidt zig de, Pluim daar door, 
dat de Bloemen ieder een Steeltje hebben, 

_ Somtyds hangt de Pluim over ééne zyde: in 
eenigen is zy zeer yl, in anderen digter. Men 
vindt Soorten „ daar de Steeltjes neerhangen 
en ftamphoekig afgaan van den Steel. By wy- 
Ten beftaat de Pluim uit verfcheide byzondere 
„Aairtjes , en by fommigen is zy ook in eene 
Bladfcheede als verholen, | 

‘ | Â Eeni. 
11, Deer. XII, Srus, 
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VI.  Eenige Autheuren hebben zig , met TouRSE- 
vd FORT ; verbeeld , dat het Gras geene Bloem- 

Hoor blaadjes had, en hielden al het gene, buiten 
Ke 

Bloem- een Stamper en Meeldraadjes, zig in deszelfs 
kelk. Bloemen openbaart, voor Kelk. Die-deelen;, 

welke dezelven bevatten, worden hedendaags 

*Glume Kafjes* geheten „en de twee buitenfte: derzel. 

T Calyx ven acht men de Kelk} te zyn. Gemeenlyk 
zyn dit twee Lancetvormige holle Klepjes , zo 
geplaatst dat één derzelven van onderen aan 
het Bloemfteeltje is gehecht. Anders zitten 
zy vry ‚en vervatten wederzyds de Kafjes, die 
voor Bloemblaadjes gehouden. worden; welke 
ieder met zulk een Klepje befchut zyn. Eenige 
Soorten vindt men, daar de Kafjes Schubs- 

__wyze geplaatst zyn: en meer in getal, gelyk 

‘er het Geflagt van» Panikkoorn-drie heeft, die 
voor Kelk verftrekken. Daar zyn ook die maar 
één zodanig Kafje hebben, dat tot Omwind- 

zel dient van de” Bloem of van verfcheide 
Bloempjes 3 zynde fomtyds Kamswyze veel- 
deelig , als in het-Moudsftaart- Gras. :Ook zyn 
deeze Kafjes niet altoos Lancetvormig fpits „ 
maar fomtyds inie en Eyrond of Hartvor- 
mig. 

Bloem- * Het gene wy thans Braerabinaije heeten ; 
Blaadjes. het eigentlyke Blommetje f uitmaakende , in ver- 
+ Corolla gelyking met andere Bloemen ,-zynde binnen- 

fte Kafjes ; in de Kelkblaadjes voorgemeld ; 
beflooten ; of daar mede omringd. * In”t uiter- 

Ijke aanzien verfchillen die Kafjes naauwlyks, 
goor 

EK Ja4 
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Doorgaans zyn ’er twee , waar van het eene 
ook in het andere fchiet.. Het-buitenfte is hol- 
achtig, met een verheven Rug en groene of 

„VI. 
„nn. 

el 

anders gekleurde Adertjes, hebbende een wit- R 

ten Vliezigen rand, of geheel Vliezig zynde. 
Het binnenfte ‚ minder hol, altoos Vliezig , 

met ingeboogen randjes , heeft wederzyds 
een aanmerkelyke ruigte, haairieheid of fran. 
je. Voor het bloeijen is dit laatfte geheel ine 

gewikkeld in het andere, en tusfchen beiden 
zyn-de Meeldraadjes geplaatst, terwyl het bin- 
nenfte het Vrugtbeginzel omwat. Somtyds ech- 
ter ‚ gelyk in het Vosfenffaart - Gras , beftaat 

het eigentlyke Blommetje uit één Kafje. An- 
ders is , in de enkelde Aairen, gemeenlyk het 
grootfte vervat in het buitenfte of kleinfte 

_ Kelkblaadje. In de famengeftelde Aairtjes 
heeft dikwils een andere'fchikking plaats. 
De Gras- en Koornplanten zyn doorgaans 

voorzien met Baardjes*. Dit zyn Borftelach« 
tige puntjes of pyltjes, welke in verfcheide 

Soorten aan de Bloemkafjes gehecht voorko: 
met. Zy zitten of aan derzelver Voet of in 'e 
midden , alswanneer menze Rugbaardjes noemt, 

of naar den tip toe, of ook wel aan den tip 
zelve, alsdan Endbaardjes geheten. Haar ge- 

ftalte verfchilt zo wel als. de plaatzing. Zy 
ftaan of regt overend ;-of fcheef: men vindtze 
geknikt , dat is’ knokkelig geboogen ; of als 

een Touwetje fpiraal “gedraaid , of ruig met 
me. 

„Jh Deer. XIII Stur, 

Baardjes. 

* Arita 
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VI. menigvuldige Haairtjes , gelyk in het zoge- 
rider ern naamde Veder- Gras. — | ) 
Hoorp- _ Dat door den Grooten LiNN us eerst met — 

STUK, Á re Ns a 
Hotúg- opmerking waargenomen deel, ’% welk ik 

en Honigbakje * getyteld heb, is ook kenbaar in 

rium ist de meefte Grasplanten. ‘Twee kleine , zeer 

dunne, Vliezige Klepjes, zitten onmiddelyk 
tegen het Vrugtbeginzel aan. De geftalte is 
aanmerkelyk verfchillende en fomtyds vindt 
men maar één zodanig Klepje of Honigblaad- 
je, terwyl anders de twee, te famen gevoegd, 
het Bakje maaken. Weinige Grasplanten heb- 
ben drie zulke Blaadjes en ín eenigen is ’er ge- 

heel geen , zelfs met het-Mikroskoop, waar 
te neemen. | 

Meel- Ver de meeften hebben drie Meeldraadjes js 
eren eenige weinigen zes, en een enkelde één of 
na twee. Deeze zyn het zigtbaarfte en fraaifte 

van de geheele Bloem , op hunne lange Draad- 

LAntherz jes ver uitfteekende met groote Meelknopjes }, 
die meestal op ket punt van hunne aanhech. 
ting zeer beweeglyk zyn en oogfchynlyk 

draaijen als een Wervel. Men vindt dêeze 
Knopjes gemeenlyk Liniaal en aan de enden 
Vorkachtig, doch fomtyds ook Ovaal of Ey- 

rond, en door de uitwerping van het bevrug- 
tend Meel zeer veranderlyk. Het zyn , als 
gewoonlyk, Zakjes, aan beide enden gefplee: 

ten , in ’t midden overlangs gefleufd. Het 

6 Poîten Stuifmeel S verfchilt in gedaante weinig van dat 

der andere Bloemen. 
_ Het 
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Het Vrugtbeginzel bepaalt den Stamper *, - VL 
die doorgaans met twee Sty/en gekroond is , Aaen 
welke Haairachtig dun, krom, van elkander Hooi. 

afgeboogen zyn, en aan ’t end zeer ruige Wide, 
Stempels hebben. Weinige Grasplanten heb- ek Pistils 

ben maar éénen Styl, fomtyds fpiraal gedraaid 4 Stig. 

zynde., Hy is in fommigen met kleine Vezel. mata 

tjes, van onderen tot boven , doch in anderen 

alleen aan ’t boven-end, bekleed, daar de Bol- 

letjes van het Stuifmeel zich aanhechten , en 

op de voorheen verklaarde manier hunne wers 

king doen (*). Want ieder Vezeltje is een 

Pypje, dat met het Buisje van den Styl ge. 

meenfchap heeft, en welks Mondje aan ’tend 
gaapt, ten tyde der Bevrugting. De Bolle- 
tjes van het Stuifmeel dan, door de Vogtig- 
heid dier deelen , waar op zy gevallen zyn , 
open barftende, ftorten de fyne ftoffe uit , 

welke door den Styl gebragt wordt tot het 
Vrugtbeginzel , en hetzelve bezwangert. 

Het Zaad is by de Grasplanten ingeen Vrugt- zaad. 
kasje beflooten , maar naakt; zo dat zy geen 
byzonder Pericarpium hebbev. Evenwel vindt 
men het in veelen met de gedroogde Bloem. 

of Kelkblaadjes ‚ die men dan, als de Graan- 

tjes afgefcheiden zyn, Kaf noemt, overtoo= 
gen. De Rogge heeft hetzelve geheel bloot. 

Het valt gemeenlyk Eyrond , Peervormig of 
_lang- 

C*) Zie het II, Deers 1. Srux “van deeze Nat, Hie 

forie, Pl. I, bl. 87. 

U. Deer. XIII. Stux, 
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‘langwerpig rond , en is aan de eene zyde 
doorgaans uitgegroefd, Het heeft de opper- _ 
vlakte glad, haairig , geribd of rimpelig. Som- 

tyds komen de Zaaden of Graantjes digt op 
elkander leggende , fomtyds van elkander af: 
gefcheiden voor, 

De gewoone Kleur der rbebrkben 4 wat 
het Loof aangaat , is groen; maar dit Groes 
verfchilt in oneindige trappen, van het don- 
kerfte, tot het heldérfte bleek en blaauwach- 

tige. Men behoeft , ten dien opzigte, flezts 
op het onderfcheid van de Kleur van ’t Gras 

onzer vette Weiden en van de Helm onzer 
Duinen of van het Riet der Waterkanten , 
acht te geeven. Dikwils valt dit Groen ook 
in het geelachtige, inzonderheid by het eerft 
uitkomende Gras en verouderende, of ver- 
dorrende tot Hooy, wordt het geheel geel. 

De Halmen of Stengels zyn natuurlyk bleeker 
of witachtig, vooral daar zy in de Bladfchee. 
den zitten. In de Bloem- en Kelkblaadjes 
heeft een aanmerkelyke verandering en men- 
geling van Kleuren , waar onder zig dikwils 
paarfch of bruinrooden wit met groen bevindt, 
plaats; zo dat fommige Grasplanten hier door 
een fierlyk aanzien bekomen, dikwils met ee« 
nen Zilverglans. De gefteldheid vandenGrond 
en van het Weder maakt hier in een groot 
verfchil, in eene zelfde Soort. 

De Grasplanten dienen wel in ’t algemeen 

ot VOT Voedzel! der Herkaauwende Dieren, gely- 
„ker« 
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kerwys de Graanen en het Zaad voor Men- 
_ fchen en Vogelen ; maar zy zyn niet allen 

VI. 
Aen. 

daar toe even bekwaam. De Smaak is ook in Kaart. 

fommigen Waterig , laf en zoetachtig „ in an- 
deren zoutig en bitter. De eene Soort van 
Gras is geheel mals en zagt, als in de Mond - 

fmeltende;: de andere hard en wreed, naauw- 
lyks verteerbaar. Dit maakt dat fommig Vee 
de ééne Soort , ander wederom anderen vers 

kiest tot zyn Onderhoud, Door zeer moeie- 
lyke Waarneemingen is van den Heer LinN- 
Naus; met behulp van eenigen zyner Discií- 
pelen, een Lyst opgemaakt van de Kruiden, 
welke in Sweeden door Runders, Bok- 
ken , Schaapen , Paarden en Zwynen, ie* 

der op zig zelve, gegeten of niet gegeten 
worden: waar onder de Grasplanten begree= 
pen zyn (*). De Heer GrEDiTscH heeft 

daar omtrent nog nadere Proefneemingen in 

“% werk gefteld (f), ’t Is bekend dat de Schaa« 

pen veele Soorten van Kruiden affcheeren , die 
voor het Rundvee te hard , fcherp of onfmaa- 
kelyk zyn. Het Gras van fommige Landen; 
weet men ‚ dat door de Koeijen zonder hinder 

gegeten wordt , is haar fchadelyk en maaktze 
bottig of ongans, De Bokken en Geiten vree- 
ten Kruiden , dië doodelyk zyn voor het Wol-” 

Vee. 

(+) Vid. Pan Suecus per N. L. Hessereren: Ams, 
Acad. Linn. Vol. IL. Art. 25. p. 225. 

GG) Vermischte Aohandlangen. Tom. I. p. 258. 

EL. Dren. XIII. Stug, 

t 
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VL - vee. De Paarden fcheeren gaarn het Riet af 4» 

nee mit datde Osfen wegens de hardheid zelden aan- 

Hoor roeren. De Varkens, hoe gulzig ook, zyn 
kies omtrent het Gras. 

Gebruik Behalve het algemeene gebruik der Graanen 
ae Deen tot Brood en Spyze voor de Menfchen ; ja 
de, zelfs tot Drank door de bereiding van Bier , 

| Azyn en gedeftilleerde Wateren of Koorn- 
Brandewyn 5 heeft de Geneeskunde ook veel 
dienst daar van, in Juleppen en andere verkoe- 
lende Vogten. De Wortels van het Kweek- 

gras, dat men ook Hondsgras noemt, die ins: 

gelyks tot Voedzel dienen kunnen voor Men- 
fchen en Beeften , zyn in de Apotheeken be- 
kend , zo wel als het Kemelshooy en andere 
Soorten van welriekend Gras, in fommige Lan- 
den. 

Diest 5 Den Landman leveren de Grasplanten een 
bouw, _Rykdom uit, grooter dan alle Schatten van 

Peru, De Veeweidery beftaat geheel door mid= 

del van Gras,en fchoon men, in fommige Ge- 
westen ‚ uit gebrek daar van, de Beeften ook 

wel met Boombladen voedert, of op al- 

lerley ruigte laat weiden , verfchilt nogthans 

derzelver tiering daar door grootelyks , zo ten 

opzigt van het Zuivel, als van Vleefch en Vet, 
Geen Kruiden of Wortels kunnen, in dat 

opzigt, het gebrek vervullen van ’t goede, 

voedzaame Gras, onzer vette Weidlanden. Dus 

ziet men ook , dat de zwaarte der Runderen, 
ende veelheid of deugd van de Melk die Zy 

gees 
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geeven , de hoedanigheid der Landen even- Vi. 
aart. Hoefchielyk worden de magere Osfen , . A 

op Heylanden of fchraale Biesgronden ge- Bs} 
fokt, in de Hollandfche Weiden vet? Het 

Hooy overtreft alle Voeder in beftendigheid 
en duurzaamheid van Voedzel, en geeft een 
byzondere kragt aan de Paarden. De Schaa- 
pen krygen. geene regt fyne Wol, dan wan- 
peerze op. Graslanden loopen, voor haar be- 

kwaam. Het Voeder, dat tot derzelver Mes. 
ting dient , beftaat wel doorgaans in Boonen, 

doch de Varkens worden vet gemaakt door 
Meel, dat afkomftig is van Grasplanten of 
Koorn. . Dit laatfte maakt het voornaame On- 
derwerp van den Landbouw uit, gelyk wy na- 
derhand zien zullen. Ik {preek nu ook niet 

_van de-planting van het Suiker - Riet in de In- 
diën ; noch van andere Soorten van Riet , 
die tot bind- en vlegtwerk , het maaken van 

„Korven en Manden , van Winterdekzels der 

| Gewasfen en wat dies meeris, zo hier als in 
andere Landen, gebezigd worden; noch van 

het Spaanfch Riet, dat men tot Matten en in 
de Weevery,; als ook tot Hengelen gebruikt: 

om dat dit alles in *t vervolg in aanmerking 
komen zal, 

„Onder den naam van mn en Grasachtige. Verdees 

Planten werden zy oudtyds altemaal begree. ee 
pen. Dit kon-volftaan, zelfs ten tyde van C, 
BaunINus, wanneer nog. naauwlyks twee. 

honderd minnen onderfcheiden waren. Laa- 
tee 

1, Deer, Xu sxod, E 
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PLA „tere Kruidkundigen zelfs, gelyk ToURNE- 

1 FORT, hebben alleenlyk de Graan-Planten , 
„loom en die naâr dezelven geleeken, in Geflagten 

| verdeeld, en van het Gras één byzonder Ge- 
flagt gemaakt, meer dan tweehonderd Soor- 
ten bevattende. RAJus was de eerfte, door 

wien de Grasplanten in Ge-aairde en Gepluim- 
de ENZ.» onderfcheiden werden GE). Derge- 

lyke manier werdt van SCHEUCHZER gE- 
bruikt, die het getal det Soorten tot viërhon- 

derd bragt (1). MoNrr verdeelde ‘ze in Gras- 
bladige en eigentlyke Grasplanten GH. es 

„Manier De vermaarde HALLER heeftze chans, » 

Herzen, Daar het getal der Kafjes , in vier ‘Afdeelin= 
gen onderfcheiden, waar van de eerfte drie 
Kafjes heeft, de tweede zes, de derde één en 
de vierde twee Kafjes. Tot deeze Jaatfte, 
zegt hy , behooren meest alle Grasplanten , 
en, bekent dat in veelen derzelven, gelyker« 
wys in de Graanen , twee waare Bloemblaadjes 
binnen dien tweebladigen Kelk vervat zyn. In- 
deeze Afdeeling is zyn eerfte Lid van zodanis 
gen. die geen Kelk , dat is geen Omwindzel 
zyn tweede Lid. van zodanigen, die den Kelk 

eenkaffig 5 zyn derde van de genen, ‘die den’ 
es Kelkstweekaffig hebben, In út. vierde Lid 
EE | rend ‚plaatst 

} 

€) Rajr Meth. Gram. Lond. 1703. Oft. Gad 
(4) ScHeucHz. me ne Jen Hiftoria Graminum, 

Tig. 1719. Quartó.- Oe 

Eid Prodr. «Stip. ge 1730. Quar, 
pr — 
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plaats hy de genen, wier Bloem en Kelk, bei- il 

den, uit twee Kafjes beftaan, gelyk de Tarw, …_L … 
Rog, Haver, Rieten de meefte Soorten van shoe Gom 
ons gepluimde Béemdgras. In ’t vyfde Lid ko- 
men de-genen , die Borftelig gebaard zyn , 
gelyk.de Gefstven dergelykens Dan volgen , 
die „met ‘een driekaffigen en gevinden Kelk , 
waar tóë het Am. dairig Gras behoort (*). 
De geleerde Mremrrrus, die in ’t jaar Rang 

1729 een Werk over nieuwe Geflagten van Rr 

Planten te Florence aan ’t licht gaf , bragt CHeuus. 
daat”in- éen nieuwe verdeeling der Grasplanten 
ter“baan. De geheele Bloem noemt hy, op 
de manier vaù SCHEUCHZER, Locufta, dat 

is Sprinkhaans als naar zodanige Infekten ge- 
lykende; dat zekerlyk-imfommigen, gelyk de 
Rogge en Gerst, meer of min plaats heeft. De 
Bloemen der Grasplanten ftele hy in °t algemeen 
eweebladig te zyn, en verdeeltze ER in de vol. 
gende Rangen. zie 4 

Ke 

E we A N Ge 

Met famengeftelde Sprinkhaantjes en eene Zaad. 
draagende Bloem, 

—at … 

- Ak sf 

” Triticum, ran On GEAMEN. an 
RAE DES PONNE Bedtijd en 

„ "3 Agrostärium. kN BrbiDse 24 

4. Pfeudo- Triticume: “* 9. Arundo, 
et Sorleptiam. n Aa. brisdan 

he Hebv. inchoat. Tom, 11. Bern. 1768, p. 162 ‚ &c. 
2 

zi Deze. XIII Srux, 
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VI. | IL. RANG 
| ps rdf 

Hoek. Met enkelde Sprinkhaantjes en eene Zaaddrag> 

STUK gende Bloem. 

1. Hordeum. 5. Oryza. 

3. Phalaris. 7. Ischemum. 

4» Spartium. - 8. Panicume 

9, Milium. 

II. RANG. 

Met enkelde Sprinkhaantjes waar van , op de 

zelfde Plant, eenigen flegis Bloem- , anderen 

ook Zaaddraagende. | 

1 nn, 2 Sorghum. 
3 Scheenanthum, pede 

IV- R AN Ge 

Met enkelde Sprinkhaantjes > Waâr van, | op de 

zelfde Plant, eenigen Bloem- anderen Zaad- 
draagende. 

Rat 5, Egilopoides. | 

V. Rane, 

Met famengeflelde Sprinkhaantjes , waar van, op 

de zelfde Plant „eenigen Bloem- anderen Zaad- 
draagende, | 

‚_z.Sefamum. 3. Lachryma Job: 

2, Sefamaftrum;: 4: Mayz. 

ie 
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pe Zeer fraaije Afbeeldingen zyn door deezen 
sAutheur van de Grasplanten , als ook van de 
Biesachtige , welke hy nogthans daar van on , 
derfcheidt, gegeven. 

… Ín het voorgemelde Vertoog , genaamd Grond- 
flagen der Grasbefchryving , dat onder de goed- 

‚ keuring van den Ridder is aan * licht ge- 
bragt, komt eene Rangfchikking der Grasplan- 

Zen naar de Kelken (*) voor , volgens welke 

zy in Geaairde „ Gepluimde en Biesachtige ver- 
deeld worden. Dat de Bloempjes ongefteeld 
of gefleeld zyn , maakt hier een volftrekte on- 
derfcheiding van de twee eerften , en die van 
den laatften Rang hebben één of vyfbladige 

Kelken, in Katjes vergaard , zonder Bloem- 
blaadjes. Ik zal hier de Geflagten , volgens die 

Rangfchikking, voorftellen en voegen daar nee 
vens, tot opheldering van onze. Grasbefchry- 
ving, de Afbeeldingen van de, Vrugtmaakende 

deelen op de nevensgaande Plaat LXXXVIL 

JL. GEAAIRDE GRASPLANTEN. 

ot Aa. Met een tweezydige Aair , de Graat getand 
hebbende, 

SEUALE. De Kelka, a, tweekleppig , twee 

of driebloemig : de AJepjes Lancetvormig, 
mere dan de Bloemklepjes 4,4; waar van 

het 

(*) Methodus Graminum Calycina. Mien, Acad, Vol, 

VIL p. 128. 

_ MH, Deer. XIIL STUK, 
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het. binnenfte plat, het buitenfte “höl en 
lang-gebaard is: terwyl de Graat met haate | 

‚ Fandjes door c wibi Boekje 2 ì zie 

Fig. LL. 

o. Eeorivors.- De Kelk keeg „ driebloe= 
mig, mêt KJepjes die de Graat omvangenen 
veele Baardjes, Zie Fig, 2: alwaar A een 
enkele Bloem is van de Aair;en ajb, de 
lang gebaarde Kelkfchubben , die de Graat 
c omvatten ; waar binnen drie BiRsaihefies de 

3. TRITICUM, De Kelk a, a tweekleppig , 
drie- of veelbloemig , met de Klepjes van 
de Blommetjes gelyk ‚doch meer gezwollen, 
Het middelfte derzelven is geheel, van de 
anderen zyn de Baardjes zigtbaar b, b, be 
Zie Fig. 3. | | | 

4. Lorrum. Een Omwindzel a, dat eenbladig 

is , veele” Blommetjes £ bevattende , waar 
van één, by c‚geopend, zyne Klepjes ver. 

“toont. Zie Fig. 4. 

5. HoORDEUM. Een Omvindeer dat zesbladig 

is, waar in drie Blommetjes 4,5,5, ieder 

gevat in twee Kelk - Blaadjes « > 45 Zittende 

gan de getande Graat c. Zie Fi. zi 

6. ELYMUS. Een Onswindzel Ex dat zesbladig 

is met drie Aairtjes bsbsbs daar in be- 

greepen; zodanig, dat twee Blaadjes 2, a 
tot ieder Aairtje behooren. Deeze warner 

met elkander de Aair, Pie. 6, uit. 

B. 
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B. Mei eén “pilrondachtige Aair en verfthei- VI 
_derley Bloemen. her adt 

7, Cenc HRUS. Een Omwindzel A, dat drie- Mee 
bloemig is gefnipperd en gedoornd, by B 

geopend zig vertoonende , waar in drie 

it Plsenenatie a, a, hebbende ieder een by- 
zonderen tweebloemigen Kelk, h, Db. Het eene 

Blommetje eis Mannelyk , het andere d 
Vrouwelyk: zie Fig. 7. | 

8! Còrx. Een Kelk die tweekleppig is: de on- 
derfte aan-de Graat Vrouwelyk als A, met 

Beenachtig- harde K/epjes a en gebaarde Stem- 
pels £,h: de bovenften Mannelyk met Ey- 

& « ronde-platte Klepjes c. Men ziet eenen Kelk 
afzonderlyk by B, met de twee Blommetjes 

d,d, daar in, Fis. 8. 
g. EA: Een Kelk die tweekleppig i is; de on- 

derften. van de Plant Vrouwelyk , eenbloe- 
mig, met rondachtig Hulle A%pjes c3 de 
bovenften Mannelyk, tweebloemig J, met 

langwerpige Klepjes > in de Vrouwelyke 

Aair B vervat „ terwyl de Mannelyke met A 

is aangeweezen: zie Fig. 9. De Vrouwely- 
ke Bloemen a, hebben zeer lange Stylen 4, 

en zyn Biikvordeh met eene Bladfcheede. 

zo. Purrum. Een Kelk ‘die tweeklèppig is , 
Liniaal … geknôt, egaal, aan de tip twee- 

puntig zig vertoonênde’, als L,‚en een Blom- 

metje , dat kleiner is en tweekleppig c, 
in zyne ruige Klepjes a; a bevattende; 

zië Fig. LO. 

£ 
me 

rr. Bo- 
U. Deer, XII. Sex, 
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BoBar Tia. Een Cylindrifche Aair, als 
in Fig. 11, uit veele Kelkfchubben famen- 
gefteld „ waar van de onderften eenkleppig. 

zonder Blommetjes 3 het bovenfte twee- 
kleppig a„a „eenbloemig. Het Vrugtbegin- 
zel onder het Hhoempieds, RE c aange- 
weezen. 

C. Met dé dair over ééne zyde, 

Triesacum. De onderfte Kelken in de: 
dair eenbloemig , Vrouwelyk , met twee of. 
vierdeelige ERNA, Fig. 12 „aan den bo- 
dem gaapendeof met gaatjes „en-het Blom- 
metje, by d driekleppig. De bovenften 54 

tweebloemig , Mannelyk', tweekleppig als c. 

13. IscumMmum. Een tweekleppige tweebloe- 
mige Kelk A, door *Mikroskoop getekend „ 
zittende, als. hy aop een gegaffelde Graat 

€5C5C» ZO wel i in de Oxels als op: den top 
van het Steeltje ; waar. tusfchen gefteelde 
Veelwyvige Blommetjes 4, /, voorkomen, 

door Vergrooting afgebeeld by B: zie Pig. 13. 

14. Narpus. Eenzaame tweekleppige Blome 

metjes CC, zonder Kelk , zittende aan de 

Graat A, in Pig. 14. Een Blommetje af-, 

zonderlyk vergroot en geopend by B, toont, 
behalve de Meelknopjes en Stempel , de 

ongelyke Kelkblaadjes, a een grooter het 
_ kleinere 5 omvattende. 
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ke D. Met een tweebloemige Scheedige dair. ALS 
FDEEL, 

15. LveruvMm. Geen Kelk dan de gemeene Hoss. 

Scheede A , Fig. 15, welke twee twee-STUk 
kleppige Boemdies bevat, op een zelfde ge- p: 
meen Vrugtbeginzel B , dat twee hollighe- 
den heeft en met tuigte is bezet, als by a. 
Van de Blommetjes zyn de buitenfte Kafjes 

| door bb, de binnenften door c, aange- 

weezén , by de Stempels d,d en de zyde- 
kings uitfchietende Meerlingen eey waar 
vanflests drie in t ééne Blommetje zig ver- 

toonen. 

IL. GEPLUIMDE GRASPLANTEN. 

A. Zonder Kelk. 

6. ZizANIA. Tweekleppige ongebaarde 
Bloempjes-, Mannelyke a en Vrouwelyke 

___afgezonderd op de zelfde Plant : zie Fig. 16. 

17. SACCHARUM. Tweekleppige Bloempjes, met 
„een lange regt- vezelige Wolligheid : als in 
Fig. 17. zig vertoont. 

B. Met denbloemige Kelken. 

18. PaNicum. Een driekleppige Kelk „53 
het derde Rugklepje a, kleiner; het Bloem- 

pje C‚ tweekleppig: zie Fig, 18. | 

19. CoRNUCOPTA. De Kelk A, een Trech- 
__terachtig veelbloemig Oiuiwindzel, bevat de 

B 5 … Bloem. 
1. Deer, XII Srux. j 
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Bloem bs uit Blommeijes B beftaande , die 
„eenkleppig zynd, in een-tweekleppige Kelk, 

€» Cy Vervat: zie Fig. HOE Aat 

20. AroPrcuRuUs. De tweekleppige Kelk, 
a, a, bevat „ als in Fig. eos-het enkel 

de Blommetje. hb, dat éénkleppig rond 

getipt» is„sen aan den voet een Baardje c 
„heeft, zonder Omwindzels 

aïs ARrIiSTIDA. De Kelk a; ais tweekleppig, 
het Blommeije b Kenian. met drie en- 

delingfe Baardjes c‚c,c; isanne den voet ; 
zie Fig. 21. 

ao. Lacurus. De Kelk beftaat uit twee Li- 

niaale ruige Klepjes a, 43 het Blommetje is 

ook tweekleppig , het buitenfte Klepje 5 
twee Baardjes ce aan ’t end en een derde d 
ruggelings hebbende: zie Fig. 22. 

23 STipa.De Kelk tweeklennig zowel als Blom-= 

15. 

metje ‚ welks buitenfte Klepje» een gedraaid 
end-Baardje c heeft, dat aan den Voet ge- 
wricht is en omgedraaid : zie Pig. 93, alwaat 

zig ook, gelyk inde meefte anderen , de drie 
Meeldraadjes en twee gepluimde Stempels. 
by d vertoonen. 

s Pd a De Kelkiaa is 

tweekleppig, zo wel als-’t Blommetje „ dat 
een Dale aan de Rug van ieder Klepje 
heeft, het ééne A geknakt zynde, en twee 
Meeldraadjes c: zie Fig. o4.| 
ANDROPOGON. Dit: Geflagt heeft een 
Hermaphroditifche Bloem a, waar van de 

‘Kelk 
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… Kelk tweekleppig en ongefteeld is, van on- vr. 
deren met Wolligheid ‘en een. gedraaid EE Zn 
‚> „Baardjeic úitden Voet van *tgrootfte Bloem- Hoorn- 
=__ klepje uitgeeft: als ook Mannéêlyke Bloemen, nekt. 

swaar van de Kelk tweekleppig is en ge- 
fteeldbh,5, het Blomnetje ongebaard : zie 
fig. 25, | 

26, Orvza. De Kelka, a En tweekleppig en 
=___ zeer klein: het Blommetje tweekleppig gïo0= 

ter dan de Kelk , met het grootfte Klepje 5 
“ vyfhoekig en een regt Baardje c aan ‘tend, 

Zes Meeldrdadjes e komen in-dit Geflagt 
voor „ die in het Honigbakje d, by ver- 

“… _ grooting getekend , zyn vervat, ’t welk zy- 
…_delings de ruige fps ff uitgeeft: zie 
MOLE 
By, PrALARIS. De tweekleppige Kelk 4,4; 
> met gekielde Klepjes, van gelyke grootte, 

bevat het Blommetje b, als in Fig, 27, met 
“drie Meeldraadjes. E 

58. Dac Tyris. Dit Geflagt heeft het eene 
> Klepje van den Kelk a, a, langer, famen- 

_ gedrukt en gekield, Het Blommetje bh is ook 
„tweekleppig 5. de Pluim c geaaird, eenzy- 

„dig: zie fig. 28. 
29. CINNA. De Kelk istweekleppig. a, a, met 

fpitfe Klepjes , die een weinig korter dan 
het Blommetje zyn, ’t welk ook tweeklep- 

pig is onder de tip gebaard £, met één 

Meeldraadje c: Fig, og. : 

30, AGROSTIS. De Kelk a, 4, heeft twee 

. Ípit= 
ì LE. Deer. XII. Srux, 
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fpitfe Klepjes , korter dan het Blommetje bh, vl. 

pn * welk tweekleppig isen gefpitst: zie Fig.30. 
HooFD- 31. Mirium. De Kelk is ook tweekleppig, 

SIUK, Wij 9 
met buikige Klepjes a, a, grooter dan het 

Bloempfe b: ’t welk tweekleppig-is en Ey- 
rond , met Penfeelachtige haa : zie 
Fis. 3l. 

PasPparum. De Kelk heeft twee boek: 
achtige Klepjes aa, van figuur als het Blome 
metje ‚dat ook tweekleppig is , met het ééne 

Klepje rondachtig hol & „ het andere flui- 

tende verhevenrond ce. _De Pluim dis een- 
zydig geaaird: zie Pig. 32. 

33. Or vra. De Kelk is hier ook bd 

de endelingfea, a, met groote holle Klep- 

jes, bevat een zeer klein Vrouwelyk Blome 
metje b de onderftec „die veel kleiner is en 
gefteeld „ een Mannelyk Blammetje d: 
zie Fig. 33. 

Prarus. De ongefteelde- Vrouwelyke Kelk 
bh, heeft de Klepjes Eyrond langwerpig. Een 

gefteelde Mannelyke a, komt uit den voet 
van den Vrouwelyken voort , met fpitfe 

Klepjes kleiner dan het Blommetje, ’t welk 
_tweekleppig is en gefpitst „ hebbende zes 
Meeldraadjes c: zie Fie. 34. 

32 

Jt 

C. Met twee- of driebloemige Kelken, 

35. Merica. De Kelk a,a, is tweekleppig 
Eyrond. Twee Blommetjes b,b, met een on= 
volmaakt c‚daartusfchenin: Fig. 35. 

36. Ar 
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36. Arra. De Kelk aa tweekleppig , gefpitst, 
‚… met twee of drie Blommetjes b‚b. Fig. 36. 

„Apr LUDA. De Kelk as 4 tweekleppig s Been Hoor. 

knot, bevattende een ongefteeld Vrouwe- 
_Iyk Blommetje b , en twee Mannelyken c, 
„op een gemeen Veriss dat hier in heteene 

Kelkblaadje is verborgen : zie Fig. 37. 
38. Hotcus. De Kelk tweekleppig Eyrond, 

Kir 

bevat een ongefteeld tweeflagtig Blommete 

je a en een of twee Mannelyken 4,5, die ge- 
fteeld zyn,in of buiten den Kelk geplaatst: 

zie Fig. 38. 

_D. Met vb Kelken. 

39. Unior a. Een gefchubde veelkleppige Kelk, 
van gekielde Kafjes a, a, Fig. 39. De Aairt- 
jes zyn Eyrond in dit Geflagt. 

40. Brrza. Een tweekleppige Kelk a,a met 
Hartvormige Blepjee , waar in verfcheide 

Blommetjes b, b vervat zyn. Het buiten- 
fte Bloemklepje c is Hartvormig „ het bin- 

__nenfte d, kleiner langwerpig. De Aairtjes 
zyn Hartvormig: zie Fig. 49, 

ar. Poa. Eentweekleppige.Eyronde Kelk a „a, 

bevat verfcheide Blommetjes als A , waar 
van één by B vertoond wordt met zyne on- 
gelyke Klepjes. De Aairtjes zyn langwer« 
pig Eyrond: zie Fig, 41. 

ag. FesTuca., Een tweekleppige gefpitfte 
Kelk a, a, bevat verfcheide Blommetjes b, 
D‚b,met fpitfe Klepjes: zie Fie. 42. De 

dairtjes zyn dunner „ gefpitst. 
‚ BROr 

KX. Deer, XIIJ, Stug, kie 

vl. 
Le 
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43. 

45: 

a6. 

De ELtENsSCÄrrEnR' 

Bromus. Een tweekleppige Zelk 2,0. 
bevat verfcheide Blommetjes , waar vande 

Klepjes „ónder dè tip gebaard zynde, bybsby 
zig alleen hier vertoonen. id Aaittjes zyn 
langwerpig als in Fig: LEEN re 

AVENA: Een ceerde zit 43 à bes 
vat Blonimetjes' bb, bj met Klepjes die aart 
de Rug een gedraaid Badtdje,hebber, in % 
midden geknakt’, alsc, sci zie Fig. 44. 

Dit Geflagt heeft Vrede Aairifes. 
Amenbd Bertwêekleppige Kelk a, abe= 
vat Blommetjes,die grootendeels met LWol- 
ligheid bedekt. Zyn en ‚ongebaard 55,5: 
zie Fig. 45e 
CYNOSUR U 8. ) Een gemee “eeinloemtg 
Omwinidzel a „ de byzondere Kelken, twee= 
kleppig veelbloemig b, de Blommetjes c bes 
vattende: als in Fig. Hed Het heeft, de Aais 

ren eenzydig & als ‚by A. gu A 

Kik BinsAcHrien GRASPLANTEN. 

a 
c) 

1. 
5 

Js 

CyrerRys Eönhdeppige Keken maaken 
een” tweezydis- Kutje a. Geen Broen tet 
Zy. men ‘er den Kelk voor” nieetrie + waar ur 

» zig de deelen der Vrugtmaakine’ ;by’ Ps ver 

“toonen: zie Fig. 47. Een’ naakt Zaad. 

CAREX. Eenkleppige Kelken’ msada een 

—gefchubd Ketje a: waar in de Männélyke en 
‚ Vrouwelyke Blommetjes bs; c. byzönder. De 

ek — laatfte hebben: een tweetan dig Honigbakje d, 

Ec 
+ ‘ 

aad 

e N NJ N 

< 
es el SA € Ä et he an dat 
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hoda: het Zaad of Meugtbeginael. omkleedt 

e Pand: Fig. 48. ä OT Pi Î os 
49 SCIRP US. Eenkleppige Kelken id en een, gol 

Kl nnee Katjesa.-> Het Blommetje b hae 
vftaat uit den Stamper en Meeldraadjes in 

ze het Kelkblaadje: c vervat. «Het Zaad is 
„byna raakt , met za aps Haaizsjes d: zie 

Fig. 49. 
pe: ERIOPHOR UM molensioe pn 

vv oken maaken een-gefchubd Katje a. — Het 
1 Zaad is Wollig „ met lange Vezeltjes ges 
JJyk uit het wergroote  Blommere b blyken 

ayszië Ap: ssh eum 

bid SCHOENUS: Vy£ of zeskleppige: elken 
„maaken een gefchubd Katje. Het dandâs 

rondachtig: zie Fig. 51. 

Hoe behaaglyk deeze Rangfchikking ook mag: 
ZYN» ZY heeft givetelyko haare zwaarigheden. 

De Soorten van het Panik- Koorn, by voorbeeld, 
zyn. door den. R Ridder in Geaairde en Gepluimde 

onderfcheiden 3 terwyl men hier dat gantfche 
Gellagt. tot de Gepluimde „ die zelfs van het 

PE ‘haaren naam hebben, betrokken vindt, 

Ook zyn fommige Soorteti van dit Geflage twee- 

bloemig. -In dat van Arwudo-komen)voor met 
&én=) twee drie en veelbloemige »Kelken. 
Dergelyke-on-eenpaarigheden hebben ookin ans — 
dere Geflagten plaats. 

Het fchynt wel zeerbevallig, de voornaafmfte - 

Koornplanten ‚ gelyk de Rogge, Tarw en Gerst, 

„voor 
IL. Deer. XIII. Srux, 

aken 

pk 
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VI. voor aan geplaatst te zien, en om die-teden 
an zou ik byna deeze Manier gevolgd hebben 3 

…Hoorb- maar tusfchen dezelven wóëgen zig andere, ‘STUK. 4 ER ed as 
Planten in, die in ’t geheel niet tot het Koorn 
betrekkelyk zyn 3 gelyk dan ook nog andere 

Graanen „ de Haver by: voorbeeld , hier en 

daar verfpreid bleeven onder de Grasplanten. 
Dezelven altemaal by elkander voegende , zou- 
den wy het Stekzel der Sexen ; dat ik tot nog 
toe in deeze Plantbefchryving gevolgd heb, uit 
het Oog verliezen en tot de verwarring der Ou- 
den wederkeeren. Ik zal derhalve ‘de fchikking 
volgen , zo als LinNsus dezelven in-zyn 
Samenftel geplaatst heeft „en ronderfcheidenze 
volgens de Teeldeelen , als vooren is aange- 
‘weezen (*). 

LLL 
de Hs HoorpsT UK. 

Befthryving der EEn- en ied Braker 
_ Grasplanten „ van ieder van welken n0g mar” 
“Eén Geflagt is gevonden. 

[ Ee eerfte Geflagt dan, hier voorkomende 
| voert, den naam van, a 

‚C EONIN Aur Btekelgras. 

1. Maar ééne Soort heeft L INN ze vs van deez’ 
Cinna Aa Mb, 6pgegeven , met den Agnan van B Me: 

) dab cel, 

Rietache «(%)-Zie’t XI, Stur; ‘bladz. > Ka 425. 

tig, {1) Cinna. Syft. Nat. XII. Gen. z5. Vas. XIII k Sie. 
Forsr. Fl. Zaypt. Arab. p. 3 Zie Fig. ag op onze - 
Plaat LXXXVIII ä 

| > 
MES ns oden 4 
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Zy behoort tot de Tweewyvigen onder de VI. 

Planten, die maar één ‘Meeldraadje hebben in an 

ieder Bloem. Het Zaad daar van was uit Ka- ROM 
nada medegebragt door Karm, en het Gewas 

wordt dus befchreeven. 

„Ben Gras dat de grootte heeft van Haver , 
met veele gladde Halmen. De Bladen taame- 

Iyk breed, glad, aan den rand ruuw. De Aair 

eene langwerpige , dunne , platachtige Pluim, 

over eene zyde. De Kelk is een tweekleppig 

eenbloemig Kafje, met een ruuwe Kiel, het 
grootfte Klepje eene Baardachtige punt hebben- 

de. De Bloem is ook een tweekleppig Kafje , 
het buitenfte Klepje binnen het kleinfte van den 

Kelk begreepen; een weinig langer dan de Kelk; 

beneden de Punt gefpitst. Het Meelknopje is 
paarfch; de Stylen zyn ruig. 

Op den Berg Barah „in Arabie , vondt de Heer « 
ForsKäoHL ook dit Gras; des men het mis- 

fchien wel op meer plaatfen des Aardryks zal 
aantreffen. 

ANTHOXANTHUM. Geelbloem, 

‚Dit Geflagt behoort tot de T-weewyvigen on- 

der de Tweemannigen , alzo het twee Mecl- 
draadjes en twee Stylen heeft. Zo welde Kelk 
als de Bloem zyn tweekleppige Kafjes (*). On- 

ze Ridder heeft ’er de volgende Soorten van. 

beken 0 
(5) Zie de Afbeelding vau het Bletipja ‚in Fig. 24, 
op onze Plaat LXXXVIJ. 

IL Deer, XI Sryx. 
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1) Geelbloem met eene Eyrond langwerpige VL 

Arpeer. Aair , de Bloempjes eenigermaate gehad, 
Hoorp- langer dan de Baardjes. 

STUK. | 

frihvare Dit Gras, dat men Reuk=Gras zöf Welpiekend 
poi den Gras kan noemen, groeit, door geheel Eùtopa, 

ene en in de Noordelyke deelen van Afia, op hoog= 
end. 

ten , Heuvels ; Bergen „ op” vlakke Landen en 

zelfs fomtyds in Moerasfige Gronden. In onze 
Provinciën, inzonderheid in Holland , komt het 
veel in de Weidlanden en aan de kanten der 
Bosfchen en Wegen, voor. Naar de hoedanig= 
heid van de Groeiplaats verfchilt het groótelyks 5 
in dorre magere Gronden fchiet-het naauwlyks 

een Vinger, en in vette vogtige Weiden een 

Voet of anderhalf hoog. De Heer Kar Mm vers 
haalt, dat hy het in Sweeden aan eën Berg, in 
een geduurig afftroomende Beek „ in’ Water 
groeijende gezien hebbe, hangende by groote 

Bosfchen aan de Rotfen, met Bladen bykanseen 
Elle lang. 

Het heeft Vezelige Wortels, die Sen 

geevende, behalve de READ OEN „fomtyds 

ook kruipende Scheuten uit. De Halmen zyn 

langer dan de Bladen , glad , geftreept, geel= 

ach» 

C:) Axthoxanthum Spicâ ovato - oblongâ, Flosculis 
fabpedunculatis AriftÂ longioribus. Syf. Nat. XII. Gen. 
42. Ves. XIII. p. 67. Anthox. Flosc. diandris. H. C4 ffe 
25.. R. Zugd. 58. Gort. Belg. g. Gramen Pratenfe 
Spicâ flavescente, C. B. Pik, 3. Jheatr. 43. c. figs 

ScHEUCHz, 
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achtië- groen , met drie of vier dikke bruine vt 
Knietjes, en met korte, taamelyk breede; fpit- he” nd 
fe Blaadjes bezet. De Stoelbladen, die uit den Hoorp= 

k e Adi ; \ STUK. 

Wortel fchieten, zyn langer , doch ook taame- zessgras. 
yk breed, groen, fomtyds glad, fomtyds aan 
eene of beide zyden bezet met witte Haairtjes: 
de Bladfcheeden lang , rond , geftreept, Aat 
den top der opftaande Halmen is de Aair, die 
eene langwerpige figuur heeft, in ’t midden 

doorgaans dikker, zynde van één tot drie Dui= 
men lang. Op vogtige Gronden fchiet de Aair 
meer ín de langte en is yler , op drooge meet 

famengetrokken en byna ovaal of Eyrond. Zy 

beftaat uit verfcheide Bondeltjes van Bloempjes ; 
ieder Bondeltje uit twee langere en kortere , die 
gefteeld Zyn; famengefteld, Gedagte Bloem= 

pjes- hebben eene Kegelachtige figuur. De 
Kelk is famengefteld uit twee Schubbetjes van 
ongelyke langte , bevattende de twee Bloems 

blaadjes, die zo lang als het kleinfte en buitens 
fteKelkblaadjezyn, Zy hebben korte fyne Baard- 
jes en bevatten de twee Blaadjes van het Honig= 
bakje , waar in het Vrugtbeginzel, dât twee 
Draadachtige Stempels heeft. De twee Meel 
draadjes munten in langte uit „en hebben ieder aan 

| ren n 

Scnevenz. Agr. 88. Gramen anthoxanthum Spicatum 
J.B. Hif. II. p. 466. Tournr. Zu/f. 518. Gramen Alo= 

pecurum Vernum Pratenfe; Spicâ flavescente. Momr; 
Hifl. UT. p. 193.S. 8. T. 7. £. 25, Scurenen. Grafer. Te 

V. p. 49: | de 
DRE C 2 
U, Dees. XIIL Srum, 
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tend een Wervelachtig Meelknopje, aan beide 
nare, enden Vorkachtig gefpleeten. Het Zaad is 
Hoorp- ovaal, glad, bruinachtig van Kleur. 
STUK. 

Reukgras, Dit Reukgras begint , vroeger dan anderen } 

in ’t Voorjaar te bloeijen , en {taat gemeenlyk 

eenige Weeken in Bloem : want alle Planten 

bloeijen niet te gelyk , en op eene zelfde Plant 
{chiet de eene Aair na de andere uit. . De Aair 
is, wanneer zy eerst uit de Scheede van ’t bo= 

venfte Steelblad te voorfchyn komt „ zeer fmal 

en te famen getrokken zonder eenige fchyn van. 

Zaad. Vervolgens wordt zy breeder „ als wan- 
neer de Kelken van malkander wyken , geevende: 

haare Draadige Stempels uit, als ook de Meel- 
draadjes , met derzelver Knopjes. Deeze zyn 

in ’t eerst Roozerood van Kleur ; doch na de 
bevrugting verflappende en verflenfende wor- 
den zy geelachtig , en maaken de geheele Aar 

geel , wear van dit Geflagt den naam heeft. 
Middelerwyl is ook de Kleur der Kelken van 

groen in geel veranderd „ door de rypwording 
van het Zaad, dat fomtyds de grootte van -Tar- 

wegraan bekomt. Ook heeft men in de Zomer 
dikwils nog een tweeden Bloeityd van dit Gras. 

Meest onderfcheidt zig hetzelve, van alle an= 

dere Soorten, door zynen aangenaamen Reuk, 
diein alle veranderingen van dit Gras, welken 

er 

(+) Gramen Montanum odoratum Spicatum. Screucuz. 
Gram,-p. 98. Gramen ereftum, Pomum et Melilotum 

redolens , Paniculà Cupresfinâà, Bocc. d4us. p. 67. T. 75. 
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”ervoorkomen, beftendig g plaatst heeft. SCHEUCH- _ VI. 
Zer heeft , als een byzondere Soort , hier van ion 
„verfchillende, een Gras geboekftaafd , waaraan Hoorp- 
Boecone den Geur van Appelen en Meliloten Render ie 

toegefchreeven hadt (*). De Wortels hebben 
een te flerken , geilen Reuk, naar dien van 
„Moskeljaat trekkende „ doch die van het Loof 
is zagter en zeer aangenaam; het kragtigfte , 
wanneer het op drooge Gronden groeit. Na 
den Ploeityd vermindert deeze Reuk in het 
Gras, dat niettemin , wel gedroogd zynde, den- 

zelven eenige Jaaren behoudt, zynde tevens 
zoetachtig en aangenaam van Smaak. 

De aangenaame Reuk van dit Gras kan aan- Nuttig- 

leiding gegeven hebben tot het deftilleeren van beid. 
Graswater , dat in de Apotheeken bekend is ge- 

weest, doch meest gedestilleerd werdt van de 

Wortels van *t Kweek- of Hondsgras. Het Wa- 
ter van dit Reukgras kan ten minfte dienen 

tot verfterking der Reukwateren (4). Of ’er 
anders eenige byzondere kragt in plaats heb- 

be, ’t zy door uitwendig, ’t zy door inwen- 
dig gebruik , kan ik niet verzekeren. Maar 

dit gaat vast, dat het zeer ged zy onder ’t 

Hooy , maakende hetzelve voor de Beeften 

aangenaam van Smaak en mooglyk, door zyne 

Kruiderigheid , gezond. Immers dit is zeker, 

dat het van de Runders en Schaapen zeer be= 

mind 

G) Aqua füllatitia ad recipiendos Odores utilis eft. 

BocconeE. 

C 3 
U. Deer. XII. Stug, 
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mind wordt; doch of de Geur , die in goed 

gewonnen Hooy plaats heeft , niet ook van 
andere welriekende Kruiden afkomftig zy , 
zou men mogen twyfelen, Ondertusfchen wordt 
de deugd van het Hooy , ’t welk omftreeks 
Leipzig in Saxen valt, daar van afgeleid, dat 

aldaar een menigte van dit Reukgrasgroeit (*). 
Offchoon men hier te Lande meer werks 

maakt van de Klaveren, of ook, volgens den 

nieuwen Landbouw, van de Rupsklaveren en 
t Gezegend Hooy ({); zou de vermeerde. 
ring van dit Reukgras , niettemin , voordee= 

lig kunnen zyn. Dit kan gemakkelyk gefchie- 
den door inzameling van het Zaad,’tzy het- 
zelve opzoekende in het Hooy- Zaad, of de 
Aairen , wanneer zy geelachtig beginnen te 
worden, in een Doos of Peperhuis uitklop= 
pende, Wanneer men dus eenig Zaad daar 
van vergaderd heeft ‚ kan men een gedeelte 

Gronds daar mede bezaaijen, en dan genoeg- 

zaam Zaads bekomen, tot beftrooijing van 
een geheel Land, Best zou dit mooglyk kun- 

„nen gefchieden na de inoogfting van het 

u. 
Anthoxans 
thum In- 
dreum. 

Indifch, 

Hooy. Men moet fteeds daar op acht gee- 

ven , dat dit Gras vroeger dan de anderen 
en ook wel tweemaal ’s Jaars bloeit. 

(2) Geelbloem met een volronde Aair , en on= 
| gen 

(*) SenreBer Grafer. p. 57. 

(1) Zie ’tvoorg. X, Stuk , bladz. 325. 

(2) Anthoxanthum Spica Lineari, Flosc. fesfilibus. Flor. 

Zeyl, 25. Gramen Alopecurioides, Burm. Zeyl. 105. Gras 
men 
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gefleelde Bloempjes, die korter dan de Baard= 
„ges zyn. 

VT. 
Arprer. 
dT 

Hoorp« 

it Die Soort van Indifch Gras , by Madrasf srux. 
groeijende, welke door PLUKENET is af- 

gebeeld, onder den naam van kortbladig , ge- 
krild. Knokkel - Gras , met eene Fluweelachtige 
Paarfthe dair , verfchilt zeer veel van het Cey- 

donfche Vosfenftaartige , door den zelfden Au- 
theur in Plaat gebragt en onder diem naam 
“geboekftaafd, door wylen den beroemden 
Hoogleeraar J. BuRMANNUs/J). Dit laat- 
te wordt, door LINN&us , aldus befchree- 

ven ($). 
‚> De Halm is een Voet ll gewricht ; 

» opftygende 3 met korte breede Bladen en 

Een zeer fmalle yle Aair , van ongefteelde 

2 verftrooide Bloempjes. De Kelk is een. 

’; tweekleppig Kafje , gefpitst; ieder Klepje 
» in een langen Baard uitloopende. Dit Gras 

s komt het Geflagt van Geelbloem naby;, 
» hoewel in gedaante zeer verfchillende ; doch 
» de Meeldraadjes kon ik niet tellen.” 

… Dit verfchil moet daar in beftaan, dat de 
Aai- 

men Alopecurioides. Burm. Zeyl. 1o5. Gramen genicula= 

tum brevifolium crispum, Spicâ Purpuro -Sericeâ, Ma- 

deraspatanum. Pruk, Alm. 177. T. zig. f.1. Burm. Fb, 
Jud. 13. | 

_(&) Gramen, forte, Alopecuroides Indicum , majus vel 
minus &c. Prux. Phyt. T. ga. f. 4» 5e 
(5) Flor. Zeyl, utfupra. 

U. Deer. XIJJ. Szug. 
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VI. Aairen hier zeer gebaard, en in het Europi 
AFDEEL. {che Reukgras volftrekt ongébaard zyn: 
Hoorp- want de Geftalte komt anders taamelyk over= 
an een 5 ’t zy men het Ceylonfche of Kormandel- 

fche van PLUKENET befchouwe, en die Gee 

ftalte alleen fchynt my aanleiding gegeven te 
hebben , om hetzelve hier te plaatzen, De 

Meeldraadjes ‚ immers , niet telbaar zynde, 
kon het met geene zekerheid tot de Tweeman- 
nigen betrokken worden. Die zelfde duifter- 
heid komt my ineen Exemplaar van zulke Oost- 
indifche Grasplant, myner Verzameling, 
voor. 

TI. (3) Geelbloem, dat Pluim-Aairige Bloemen 
Anthoxan= 
thum Pa- heeft, 4 | 
uiculatum, 

Ge Van waar RupBrck de Afbeelding van 
pluimd, 

dit Gras bekomen hebbe, om dezelve in ’t 

Eerfte Deel van zyn gedagte Werk, dat een 

Verzameling was van alle uitgegevene Afbeel= 
dingen der Grasplanten, te plaatzen, is my 
duifter. Het groeit zegt LiNNaus in de 
„Zuidelyke deelen van Europa , gelyk in de 
Gods - Tuinte Montpellier: maar volgens Gov- 
AN groeit het daar niet zegt REICHARD; het 
Reukgras wel , dat men ’er overal op de Vel- 

den aantreft. By Tubingen hadt de Heer Gue- 
| LIN 

(3) Antéhoxvanthum Flor. paniculatis. Am. Acad. 1. 145, 
Gramen Sparteum Paniculâ flavescente, Rups. Eys. 1, £, 
14. Gmez, Zub, p, 1, 
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LN dit Gepluimde waargenomen (*). Zou vi. 
het ook maar eene Verfcheidenheid van het AFDEEL. 
„Reukgras kunnen zyn 2 Immers het gelykt , Hooras 
‘volgens den Ridder, naar hetzelve;, hebbende * 

ongebaarde Bloemen en vierbloemige Kelken. 

EER RAR 

II. HOOFDSTUK. 

Befchryving der DRIEMANNIGEGRASPLAN- 
TEN , hoedanigen de meeften zyn, tot welken 
ook verfcheide Soorten van Biezen, Riet en af- 

Jerley Graanen of Koorn behooren. 

De Grasplanten , welken drie Meeldraad- 
| jes en Knopjes hebben in ieder Bloem; 
zyn zo menigvuldig, dat men alle de ei- 

gentlyke Geflagten van Gras, byna, met 
Riet, Biezen, en alle de Verfcheidenheden , 
nagenoeg , van het Koorn, tot dezelven kan 
betrekken. Ik zal dezelven, wederom, vol- 
gens de fchikking van onzen Ridder voor- 
ftellen, 

\ 

X YRISs. Degenkruid. 

‚ Den Griekfchen naam van het Stinkend 
Lifch, te vooren befchreeven , past LiN- 
NAUS toe op een Geflagt, tot de Driemannie 

8e 

_@) Reret. Syf, Plant, bn 1779. 

1. Deer, XIII, STUK, 
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ge Eenwyvigen behoorende, welks overige 
Kenmerken zyn , een driebladige egaale «ge- 
kartelde Bloem , waar binnen het Vrugtbe- 
ginzel: de Bloemen in tweekleppige Kafjes 
tot een Hoofdje vergaard, 

De eenigfte Soort (1) is een Indifch Plant- 
gewas, gelyk de bymaam aanduidt, ‘Men vindt 
het, naamelyk , zo wel in Brafil en in Virgi- 
nie ‚ als op Malabar en Cevlon, De Groei- 

plaats is in vogtige Velden en Moerasfen 3 
alwaar het de geftalte der gedagte Lifch taa- 
melyk nabootst. Wylen de Hoogleeraar. BUR- 
MANNUS heeft het genoemd Zudifch Gras met 

langwerpige Hoofdjes en Goudkleurige ge- 

fchubde Bloemen. Het heeft, naamelyk, de 

gedaante van Gras , doch. draagt eenbladige 

geele Bloemen , die diep in drieën gefneeden 
zyn, op Schubbige Hoofdjes , veel gelyken- 

de naar die der Biezen. Deswegen wordt het 
van MoRrisoN Brafiliaanfch Biesgras gety- 
teld. Prso fpreekt ‘er dus van. 
3 In vogtige Velden groeit een fraay tags 
3, van Gras , bloeijende meest in de Regen- 

‚ Maanden. Uit Haairige Worteltjes komen 
s» VEE= 

(2) Xyris. Syff. Nat. XII. Gen. 64. Vee. XIII. p. 31. 

Xyris Foliis Gladiatis. Gron. ig. ri. Fl. Zeyl. 35. 

Gladiolo Lacuftri accedens Malabarica. Pruk. Afm. 170. 

T. A16. f. 4. Gramen Junceum Brafilianum &c. Moris. 
Hifl. 111. p. 229. S. 8. T. 9. f£. 28. Jupicai. Pis. Bras. 
238. Kotsjiletti- pu}li, Mort. Mat, IX. p. 139. T. 7. Gra- 

men 
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ss veele Biesachtige Stengeltjes , meer dan vra 

» een Voet lang, die onder bekleed zyn met “DEEL. 
„ Grasachtige Bladen, Ieder Stengel heefteen H oor 
$> ovaal gefchubd glanzig Hoofdje, van geel- md: 
s, achtige en bleek bonte Kleur. Hier op zit 
> van boven een Blommetje, uit drie of vier 
ss geele Blaadjes beftaande, De Inlanders 
s noemen het Supieai, de Portugeezen Er 
ss va d'Empige ‚ om dat het de Schurft genee. 
‚> zen zou, Een verkoelend Sap, dat uit dit 
, Kruid door kneuzing komt, verligt zekers 
s> lyk,wanneer men de Huid daar mede wryft; 
‚> de Jeukt ongemeen.” 

SCHOENUS, Biesgras. 

Hier wordt de Griekfche naam der Biezen 
voor een Geflagt gebruikt, waar in verfcheide 
dergelyke Planten begreepen zyn. Dezelven 
onderfcheiden zig door eenkleppige als tot een 
Knopje famengehoopte Kafjes , zonder Bloem. 

blaadjes ( > bevattende het Vrugtbeginzel 
dat een rondachtig Zaadje uitlevert (GT). 

Zy 

“men Índicum , Capitulis oblongis , Floribus Aureis fqua- 
matis. Burm. Zeyl. rog. Burm. Fl. Ind. p. 18. 

(*) Zie de Afbeelding van een Blommetje in Fig. st, 
qp onze Plaat LXXXVII. 

(GF) Dit is volgens de Kenmerken, door Linnzus reeds 
in ’t jaar 1767 (Syl. Nat. Ed. XII.) opgegeven en na- 

derhand (iz Ed, Jeg. ill …) bevestigd: des de Heer 
Doc- 

U. Deere XII Szum 
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Zy zyn in twee Rangen verdeeld, de eene 
AnpeEL. met ronde de andere met driekantige Hal 
„Hoorp- men, als dare 
STUK, 

TI. Met ronde Halmen. 

1. (1) Biesgras met de Halm rond, de Bladen 
jad aan de kant en ruggelings gedoornd. 

Scherp- 
bladig. De AEL deezer Soort zal mooglyk van 

eenig gebruik tegen de Vygwratten, die Mae 
risca of Sycomata genoemd worden, afleidelyk 
zyn. Loper fchynt dezelve bedoeld te heb- 
ben met zyne Wilde Galigaan zonder Reuk, en 
betrektze derhalve tot de Cyperusfen; maar 

_TourNeErorT merktte aan , dat zy, geen 
driekantigen Stengel hebbende „ niet daar toe 
behoorde. Hy onderfcheidde , naamelyk, daar 

doors 

Doftor Praner Kkwaalyk gedaan heeft, met in zyne 

Vertaaling van de VI. Uitgaave der Genera Plantarum 
van 1764, in ’t jaar 1775, nog zes Bloemblaadjes onder 

de Kenmerken van de Schoeuus (volgens den Ridder) op 

te geeven, in alle Soòrten van welke Harrer ook geen 
zesbladige Bloem , maar een zesbladigen Kelk vondt 
C4elv. inchoat.) Wat Bloem of Kelk zy , weet men, 

ftaat dikwils in gefchil. Hy acht de benaaming van 
choenus niet eigen, en ftelt die van Marsscus daar 

voor in plaats ,"welke nog oneigener is , als in % 
geheel niet in de Kruidkunde bekend en door den Rid- 

der misfchien maar om zeker gebruik op deeze Soort 
oegepast zynde. 

_ €21) Scheenus Culmo tereti, Fol, margine dorfoque acn- 
lea- 
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door , de Geflagten van Cyperus en Scirpus, VT. 

ten voornaamfte. Dus noemt hy deeze, 4}. “OEL 
lerhoogfte Moeras - Bies, met de Bladen en Kiel Hoor 
Zaagtandig (*). VAILLANT niettemin zegt, 7 vod 
dat het een Soort van Cyperus zy (+). Boc- 

CONE noemt het. Allerhoogst Cyperachtig Gras 
en merkt aan, dat het een Rietachtigen Sten- 

gel heeft, fomtyds eens Mans langte hoog; 
groeijende in de Moerasfen by den Tooren 
Vada te Livorno, als ook aan Kaap Pasfero , 
op Sicilie, overvloedig (4). Zyne Afbeelding 
van hetzelve is gering en fchiet veel te kort 
by die van MortisoN ($), door wien hetzel- 
ve van de Groote Waterbiezen onderfcheiden 

wordt , zo ’t fchynt. Het verfchilt zekerlyk 
van die van TABERNEMONT, welke korte 

Bladen heeft (*), daar dezelven in deeze lang 
zyn: derhalven heeft ’er ook TouRNEFORT 
een byzondere Soort van gemaakt, | 

_De 

leatis. Sy/t. Nat, XII. Gen. 65. Veg. XIII. p. 31. F/, 
Suec. II. p. 13. Zf. Goth. 170, Pfeudo- Cyperus palu- 

ftris, Fol. & Carinâ ferratis. ScHeucnz. Gram. 375. Cy- 

perus longus-inodórus Germanicus. C. B. Pin, 14. Mar 
giscus Paniculâ Ramofà, Hel. inchoat, 11. p. 179. Cyge 
long. inodorus fylv. Los. /c. 67. 

(5) Scirpus Paluftris altisfimus , Foliis & Carina ferrae 
tis. Zu/t. R. Herb. p. 528. Plant. env. Paris. 532. 

(FH) Botanicon Parifienfe, p. 179. 

CI) Bocec. Sicul. p. 72. T. 39. £. 2. 

ENIS. IT. Pp. 23% 5.8. K. 1r. f. 2de 

(+) Juncus Paluftris major. Tag. dc. 249. Äruidb, 589, Es 

II. Deer, XIII, STUK, 

) 
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De Groeiplaats is, zo wel in de Noordés 
“ Jyke als in de Zuidelyke deelen van Europas 

op vogtige plaatfen; gelyk nten het ook ont- 

Biesgras. ftreeks Parys en in ons Land aan de kanten 

van verfcheide Rivieren en Staande Wateren ; 

aantreft. In de Sweedfche Provinciën Oeland 
en Gothland, zyn ’er geheele Moerasfen me: 

de gevuld en men gebruikt het om de Huizen 
te dekken, in plaats van Stroo, en veel duure 
gaamer. Dryvende Eilandjes maakt het al- 
daar in de Meiten; en de weeke Grond def 
Moerasfen is, wegens deszelfs door een ge- 
groeide Wortels ‚ gangbaar, De Gothlanders 
noemen het Aeh, de Sweeden Tak- Agh. Het 
wordt in *t Voorjaar gretig van het Rundvee 
gegeten 5 doch het Hooy daar van willen zy 
niet nuttigen dan in de hoogfte nood ‚ ten 
zy het voor af geklopt en uitgedorfcht zy 5 
om dat de fcherpe Stekeltjes der Bladen den 

Bek zouden kwetzen (*). Ik vind niet dat het 

Rundvee daáar van fterve; gelyk de vermaärde 

HALLER uit. die. plaats van Lt NN&us op: 

maakt ; deeze Soort , welke ook overvloedig 
in Switzerland voorkomt, das befchryven- 

GE (TIEN, 
… De Halmen of Stengels zyn van twee tot 

» zes Voeten:hoog:- de Bladen zyn byna drie- 
», kantig door eene sdi uitpuilende Rib; wel. 

EE) ke, 

- - 

SLE) Lans. Gott. Reijt. p. 170, 190, 
(4) Hetv, inchoat. Tom, II, p, 1800 
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ss ke, "zo wel als derzelver kanten-fcherp is VL 
sy gedoornd ; zo dat zy de Vingers kunnen “Tj” 
5 kwetzen. Uit den boezem der Bladen ko- Hoorp- 
„y men eenige Pluimen: voort, waar onder as 

„lange dorre) bruine Stoppeltjes, met eene 
5) lange Draadachtige punt. Dergelyke, doch 
»» kortere Stoppeltjes zyn onder de Bladftce« 
» len, die, gelyk in de Biezen ,ongelyk, lang, 
5 Takkig zyn; de Stoppeltjes onder de Tak- 
5, ken eveneens. De laatíte Tak draagt een 

bondeltje van Sprinkhaanen ; ùit den Eyron- 
5) den gefpitst, Houtig, byna Kaneelkleurig. 
>, Het Zaad, typwördende is enkeld, ineen 
5  driekantig huisje vervat,” 

€ 2) Biesgras met de Helm paar en Tahtig; Km 

aan ’t-end Knopjes hebbende , en een driebla« fm 

dig » zeer kort „ flyf , gaapend Omwindzel. Gedoornd, 

aloe bw dsarnd Biesachtig Gras wordt Kine 
bedoeld, dat in de Zuidelyke deelen van Eu- 
ropa zyne Groeiplaats heeft , in Puinachtige 
Gronden en op oud vervallen Muurwerk, zo 
CAMERARIUS aantekent, die ’er een zeer 
goede Afbeelding van geeft. CasPar Bau- 
HINUS heeft het Wit Ltaliaanfch Gras , met 
gedoornde Hoofdjes , geheten. Daar komen twee 

Soor- 

_@) Scheenus den tereti Ramo &c. Syff. Nat. XIT, 
Gen. 65. Veg. XIII. p. 81. Loerr. Zt, 114. Gramen al, 
bum Capitulis eten Italicum, Baum. Pins 7. Thear, 

208 

IL. Daer. XIII, STUr, 
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Soorten van voor, zegt SCHEUCHZER ; de 

eene met kortere Hoofdjes ‚ welke die van 

BAUHINUS, voorgemeld, is; de.andere met 
een Tolachtig langer Hoofdje , door Trium- 
FETTus getyteld Lifchdoddig Zee- Gras ‚ met 
een korte dikkere dair aan ieder Knietje voortko- 
mende. De eerfte heeft de Halmen ten deele 

opftaande ‚ten deele hurkende , van een Hand- 

breed tot een half Voet lang; de tweede van 
een Voet en langer, beiden vol Knietjes, als 

uit Leedjes van een half, één of anderhalf 
Duim beftaande, byna als die van ’t Varkens- 

gras, dat.men Duizendknoop noemt. Lor r- 
LING vondt het by St. Ubes in Portugal, op 
laage plaatfen, die dagelyks door den Vloed 
van ‘t Zeewater overftroomd werden , “met 

kruipende Stengetjés, naauwlyks een halven 
Vinger lang „ Takkig, ieder'.van drie of vier 
Leedjes. De Bladen waren zeer kort, Grase 
‘achtig „Eyrond of Lancervormig, geevende 

een tweehoornig Omwindzel uit , dat de ge- 

zegde Doornen maakt. In anderen is hetzel- 

ve driehoornig en zit op een Steeltje , byna 
als het Zaadhuisje in het gemeene Voetangel- 

kruid (*). Hier door Oee zig dan dee- 

ze Soor Be Á 

(3) 
to8: Scnevcnz. Gram, 35, Mor: Hifl, III. ps 195. S. 83 

T. 5. £. 3. Gramen fpicatum Spicis in Capitulum fo- 

Hatum congeftis, TOURNF. Fufic 517. Gramen aculeatum. 

Cam. Epit. 745. Agroftis aculeata. Scop. Caru, IT. N. 89, 

_(&) Ziet voorg. VIII. Stuk , bladz. 522. 
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…{3) Biesgras met de Halm ronden naakt, Ei- vr 

ronde „ gebondelde Aairtjes ;een byna zesbla- Ak 

die Omwindzel , en de Bladen Geutachtig. „Hoorse 

Zekere Zee- Biezen , op de Zandige Oevers ke 

der Zuidelyke deelen van Europa groeijende , Nib 

maaken deeze Soort uit, die zig als door een Gefpitsta 

Schubbig gebladerd Hoofdje onderfcheidt, Men 

vindtze thansaldus befchreeven. De Wortels 

die. vaortkruipt, geeft veele Bladen, in een 
Bondel verzameld en zeer lang, Geutachtig , 
eenigermaate rond , aan den rand ruuw, niet 

Vleezig noch plat. De Halm is naakt, rond, 
ftevig, effen , dikker en veel korter dan de 

Bladen. De Bloem heeft een driebladig Om- | 
‚„windzel, naarde Bladen gelykende, maar kor= 

ter , en-daar binnen nog drie kleinere Blaadjes. 
Zy beftaat uit veele Aairtjes, tot een Hoofd- 
je famengepakt, fpitsachtig, met Eyronde , 

holle , fpitfe Schubbetjes bekleed. Het Bloem: 
pje heeft drie Liniaale Meeldraadjes, een Ey- 

rondachtig Vrugtbeginzel, een enkelden Styl 
en drie langwerpige Stempels. 

(4) 

@ ‚Sthoenus Culmo tereti nudo, Spiculis ovatis fass 

ciculatis &c. Syft. Nat. Veg. XIII. p. 81. Bárr. Zo. 
203. Fig. 1. Scirpus maritimus Capite glomerato. Tourn. 

Infl. 46. ScaevcuHz. Gram. 367. Gramen Cyperoides 

xharitimum. C: B. Piu. 6. Theatr. gr. Gramen Júnceum 

riaritimum , Capite Squamofo , foliaceo,. Mor. Hit, HL 

v. ef S:8 T.g. £ 6. 

| 11. Deer. XII Sum, 
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VI. (4) Biesgras met de Halm rond en naakt; het 
ARES Hoofdje Eyrond;het déne Kiepje, van't bree: 
We ip bladie- Omwindzel , Elsvormig en lang. 

AN ss In uitgedroogde Moerasfen van ens We- 
higricans. veldsdeel komt deeze, volgens den Ridder, 

warte 
achtige voor, die ze niet alleen in onze Zee- Dui- 

nen, maar ook in Sweeden vondt, inzonder- 
heid in de Gothlandfe Moerasfen. By Montpel- 
lier groeit zy overvloedig op vogtige Weiden 

en aan ’t Strand. In Switzerland is zy op vog- 
tige plaatfen gemeen, zegt HALLER; die 
aanmerkt, dat dit Biesgras Plaggen maakt van 
Bladen en Halmen, ter hoogte van één of an= 
derhalven Voet. De Bloem, uit het bovenfie. 

der Halmen , heeft tot Omwindzel twee zeer 

ongelyke fpitfe Blaadjes, tusfchen welken 
veele famengedrukte , gefteelde , zwartachtig 

bruine Aairtjes een Hoofdje- maaken. Het 
Zaad is driekantig rond, en glimt als Paar- 
len; byna gelyk de Zaaden van het Kruid, dat 

* Lithos deswegen den naam voert *. De Halmen zyn; 
Jrermum : N 

in deeze Soort, veel langer dan’ de Bladen. 

(5) Bies- 

(4) Schaenus Culmo tereti nudo , Capite ovato- &ce 
Seirpus Flosculis Spicatise A. Stochhe 1741. Pe 182 
Jancus levis minor &c. Mor. Hilf, III: p‚ 233, S. 8 Te 

zo. f. 28. Juncus Lithospermi Semine. Maan. Monspe 

145. T. 144. Govan Mousp, 28. Gort. Jugr, 6. Belg. 12. 

Cyperus Spicis conglomeratis, Calyce multifolio, et, 
Melv. inchoat, il p ‚ 18e 
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(5) Biesgras met de Halm ronden naakt; en 

een dubbelde Aair, zo lang als ’t grooif?e 
Klepje van’t Omwindzel, 

In de Veenige Moerasfen van Engeland ;als 
V, 

Scheenus 
Ferragia 

ook in die van Gothland, is deeze gevonden; zeus. 
Roesta 

die Hoofdjes heeft naar Anjeliertjes of Dui- nen 
zèndfchoon gelykende. Zy groeit by de voor- 

gaande, zegt LINNAUs, doch is wel zes. 

maal korter en heeft een zeer {mal Hoofdje ; 
uit-twee Aairtjes beftaande, en deeze ieder uit 

twee Bloempjes. Het algemeene Omwindzel 
is tweekleppig Roestkleurig, 

(6) Biesgras met de Halm rond , Bladerige, 

eenigermaate gebondelde Aairtjes en Draad: 
achtige Geutswyze Bladen, 

Op dergelyke Moerasfige plaatfen ; in Enge: 
land en Italie , komt dit Biesgras voor, naar 
het gebondelde zeer gelykende;, doch verfchil. 

lende door gekropte bruine, geene getopte 
witte 

(6) Schaenus Culmo tercti nudo, Spicâ duplici &c. ZI. 
Suec IL, p. 40 Gramen Cyperoides minimum Caryophylli 

proliferi Capitúlo fimplici Squamato. More Hift. IL ps 
an Bt 12 t 40. 

(6) Schoenus Culmo tereti Foliofo , Spiculis ubtistis 
culatis &c. Sp, Plant, 1664. Cyperella Paluftris &c: 

Mica. Gen 53. Cyperus minor anguftifolius Patuftris ; 

BEE fuscis Paleaceis. Mor. Blift, III. „E: 239: 5.8 FT, 
‚t 40e 

De 
MM. Deer, XIII, Srun, 

Vv L. 

Fuscas, 
Bruin, 
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witte Aaïrtjes, en ook vroeger bloeijen= 

de. (*7 

(7) Biesgras met de Halm rond en naakt, de 
Aair famengefteld en verdubbelde zer sf a 

Aan de Kaap der Goede Hope vnd de Heer 

KorNie deeze nieuwe Soort van Biesgras, 
die door den Heer RoT TBoLt in Plaat is vers 
toond. Zyn Ed. noemt het Biesgras met zeer 
enge ronde Bloemfcheeden, geknopte Aairen 

en Elsvormige Blikjes. Het heeft:de Halmen 
een Voet lang , aan ’t end met troppen van 
Aairtjes, die Eyrond , Roestkleurig en gelyk 

van grootte zyn. De Aairen komen uit een 
Bloemfcheede voort, welke in een fpitfe punt 
uitloopt ‚ langer dan de geheele Aair. 

(8) Biesgras mer de Halm rond en Bladen 
vig „ en gefteelde hangende ei ge 
baarde dairen, 

Aan 

(*) Dat gebondelde Biesgras (Scheenus Astens) 
zal het Witte zyn, hier he laatfte Soort van dit Ge= 

flagte 

(7) Schaenus Culmo tereti nudo , Spicâ compofitâ, 

Spiculis geminatis. Mant. 177. Schoenus Scapo ftritisfi- 

mo tereti , Spicis. glomeratis, Braêteis Subulatis, Rorr- 

moer. Nov. Plant, p. 65. T, 18. £. 4. 
(8) Schauus Culmo tereti Foliofo, Spicis Peduncula= — 

tis pendulis oblongis Ariftatis, Maut. 178 Scheenus Cul- 

mo tereti, Vaginis lucidis &c. Rorrs, Move Plant, Te 
63. fik 18. É 1? } 
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Aan de Kaap groeit ook dit Biesgras, dat VI. 
de Halmen twee Voeten lang heeft, met ee- “59j"* 
nige Draadachtige flappe lange Bladen en twee, ki 
Bloemblaadjes, die de Halm Scheedachtig om- 
vangen, geevende Steeltjes uit, met langwer- 
pige Aairen , die, zo wel ala de Scheeden en 
Blikjes, donker Roestkleurig , als gebrand , 
zig vertoonen, 

IL. Met driekantige Halmen. 

| _(o) Biesgras met de Halm driekantig, het IX. 
5 8 Sch 

Hoofdje rondachtig , een zeer lang Omwind- vene 
/ Wit- zel en enkelde opftaande Kelken. hoofdie, 

In de beide Indiën fchynt deeze Soort van 
Biesgras voor te komen , welke befchreeven 
wordt, als geheel glad zynde , met een end- 
Hoofdje (drie zydelingfe digt by elkander) dat 
Sneeuw wit is en beftaat uit vertikaale Bloemen, 
(den eenen hoek opwaards gekeerd, den an- 
deren nederwaards gekeerd ,) die Eyrond en - 

famengedrukt zyn, ongefteeld , gefpitst , twee- 
kleppig, met Zaagtandige Kielen. De Styl 

op ’t Vrugtbeginzel is ten halve twecdeelig. 
Dit 

Co) Schouus Culmo triquetro, Capitulo fubrotundo 
&c. Schoenus glomeratus, Spec. Plant. 1, p. 52. Jaca. 

Hort T. 97, Cyperus Culmo triquetro foliofo , Capitulo 

glomerato triphylla, Spicis teretibus, Gron. Virg. 131. 
Kyllinga triceps. Rorrs, Mov, Plant, p. 14. T, 4. £‚, 6, 

Mottenga. H. Mal, XIL. p. 97. Tab. 52, Schoenus tube- 
rofus, Burm. F/, ud. p. 19. 

D 3 
JJ. Deer. XIII. Stug. 
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Dit zoude, volgens den Heer RErcHARD, 
de Driehoofdige Kyllinga of Scheenoides van den 
Heer RorTBoLL zyn, die daar toe betrekt 

het Knobbel-Wortelig Biesgras van den Heer 
N. L. BURMANNUS, en over zulks ook de 
Woitenge van den Malabaarfen Kruidhof. Ge- 
zegde Hoogen merkt aan, dat het zo wel 
op Java groeije als op Malabar. 

(ro) Biesgras mei de Halm driekantige. het 

Hoofdje rondachtig ;een zeer lang plat bont= 
kleurig Omwindzel en gefchubde Bloemen. 

Deeze Soort ,mede in de Indiën huisvesten= 

de, is Malabaarfch Kruipend Watergras door 

GARCIN genoemd. RumrnHius beeldtze 

af, onder den naam van Gehoofd of Hoofdjes- 
Gras, in ’t Maleitfch genaamd Tubalisfa, we:- 
gens de drie Blaadjes , die het RoHS 
Hoofdje omringen. Somtyds zyn ’er vier 
zodanige Blaadjes, die het Omwindzel uitmaa= 
ken , ten deele wit, ten deele groen , vol- 

gens SLOANES; doch elders groen, met het 

Hoofdje in ’t midden wit, dat alsdan , vol- 
gens 

(ro) Scheenus Culmo triquetro , Capitula fubrotundo 

&rc. Gramen Cvperoides Spicâà compaftâ albâ, Fol. ad 

Spicam partim albis , partim viridibus. SLOAN. Sam. 1. 

zig. T. 78. f..r. Gramen Capitatum. Rumrr. Amb. VI, 
Pp. 8. T. 3, f. 2. Kyllinga monocephala. Rorrs. Mov. 

Plant, p. 13. T. a. f. 4. Pee - Mottenga, Hort, Mal, Xie 

Pe 89, T, 48. Bun. F5, ud, Pp. 18, 
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gens ’t denkbeeld der Indiaanen, een Kwaal Vr 
aan de Vinger, die men de Vyt noemt, zoude “Tr 

_voorftellen , welke zy door ’t opleggen van Ei hi 
dit Kruid willen geneezen. De hoogte is op 
vogtige plaatfen een Voet en meer 5 anders 
maar een Span cf een Handbreed. Het heeft 
Vezelige Wortelen , die ook als een Genees- 

„middel in Indie vermaard zyn. Het groeit op 
Ambon als een Onkruid in de Tuinen. 

(11) Biesgras met naakte driekantige Halmen , Ar 
de Bloemkropjes overhoeks „ de Bladen Li- is se 
niaal Draadachtig. „Bolwor- 

j | elige 

Deeze Kaapfe Soort , van den Bolwortel , 

zo zeldzaam onder de Grasplanten , den naam 

hebbende , brengt menigvuldige Borftelige 
Bladen voort , die regt op {taan en byna zo 
lang zyn als de Halmen, welke de hoogte on- 
gevaar hebben van een Span. De Bloem; 

die rood is, beftaat uit drie of vier ongefteel- 
de Kropjes, aan den top der Halm, ieder met 
een Borftelig Blaadje van onderen gefchoord. 

(12) Biesgras met de Halm byna driekantige xr, 
naakt sis Conpresa 

Samens 
Crr) Schenus Culmis triquetris nudis, Florum glome-gedrukt, 

rulis alternis, Fol. Lineari- Filiformibus. Maut. 178, 

(22) Schenus Culmo fubtriquetro nudo , Spicâ difti- 

châ, Involucro monophvllo. Cyperella montana difticha 

&c, Mier, Gen. 53. Gramen Cyperoides, Spicâ fimplici 

com= 
D 4 

1. Deer. XII. Srux, 
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naakt „ de Mair tweezydig-, met een één 
bladig Omwindzel. 

Tot deeze betrekt HALLER de Synonyma 
Caricis Uliginofi wordt door den Heer Mur- 

RAY gezegd en is door den Heer REicHARD 

nagefchreeven ; doch ik vind op die Soort van 

Carex, in Sweeden waargenomen, geen Syno= 

nyma aangetekend;en by Har LER byna niets 
aangehaald op deeze Soort, (behalve de ei- 
genfte hier aangehaalde, ) dan eene Berg-Ca- 

rex met een famengedrukte tweezydige Aair , 

door Rurrrus omftreeks Jena gevonden : 
zo dat de reden van die Aanmerking my duis- 

ter is. | 
Het Biesgras , van deezen naam, valt in En- 

geland, Switzerland en Italie, zegt de Rid- 

der. Niet alleen op Waterige plaatfen komt 
het , volgens HALLER , voor, maar klimt 

zelfs by Îe Alpen op. Aan den Ryn groeit 
het overvloedig, in Zandige , vogtige Lands- 

douwen. De Halm is ongevaar een half Elle 
lang, of ook minder, en heeft aan den top 
een Aair, van een Duim of langer, gefchoord 
door een breedachtig Blaadje. De Aair is fa- 

mengefteld uit overhoekfe Bloemen of Bloem- 

knoppen, byna gelyk in de voorgaande Soort: 
het 

compresfà diftichâ. Prux. Afm 173. T. 34. f 9. ScHEucHz. 
Gram, ago. Scirpus planifolius Spicâ terminante diftichâ. 
Harr. Hel, inchoat, N. 1342 
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‚het Zaad, met zes Baardjes omgeven, plat- VI. 
> } / Arprrer- 

achtig Klootrond. _ re 
‚_ Hoorne 
STUK. 

(13) Biesgras met de Hain driekantig , 8& sim, 
blader: ; de Bloemen gebondeld; de Bladen Schenvs 

glomera- 
plat , en dubbelde Bloemfteeltjes zydelings. zus, 

Gekropte 

Deeze , in Virginie groeijende , verfchilt 
van de volgende Soorten ; door het gene in de 
bepaaling is gemeld. 

(14) Biesgras met de Halm driekantig. gebla- Xiv, 
derd; de Hoofdjes zydelings  famengefteld, derma d 

_byna ongefteeld , en Degenvormige geki:ldedigs 

Bladen. 

By de Warme Bronwateren aan de Kaap der 
Goede Hope, nevens de Zwarte Bergen, komt 

dit Biesgras, van aanzienlyke grootte, voor. 

„Het heeft Halmen van zes Voeten langte, van 
dikte als een Zwaanenfchaft, byna Houtig ftyf 
en glad, begroeid met Scheedachtige opftaan- 
de Bladen, en naar den top byna ongefteelde 
Hoofdjes draagende, overhoeks geplaatst. Hoe 

dee- 

(3) Schaenus Culmo triquetro foliofo, Flor. Fascicula- 
tis &ce GRONe Zirg. 131e 

(24) Schoenus Culmo triquetro Foliofo , Capitulis late- 
ralibus compofitis fubfesfilibus, Fol Enfiformibus cari- 
natis. Mant, 179. Schoenus Culmo tereti, Spicis alternis 
Ariftatis &c. Rorrs. Nov. Plant, pe 62e Te 18 6 2 

Reren. Sp. Plant, Ede lil 

II, Deer, XIII. STK. 
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deeze tot die van den Heer RoTTBOLL 

afgebeelde, welke ronde Halmen heeft , be- 

hooren kan, gelyk REicHARD wil, begryp 
ik niet, 

(rs) Biesgras met de Halm byna driekantig 
gebladerd , de Bloemen gebondeld en Bors 
flelige Bladen. 

Op Veenige , Moerasfige Gronden, in de 

Noordelyke deelen van Europa , wordt dit 
Witte Biesgras gezegd gemeen te zyn, en te 
groeijen onder het Zwartachtige , voorheen 

befchreeven ‚ wordende in Sweeden Myr-den, 
het andere Knapp- Ach geheten. Wegens de 
Witte Bloemen vindt men het by SCHEUCH= 
ZER Witbloemie DMloeras-Gras getyteld. HA r- 
LER noemt het Bies met Borftelige Bladen ;, 

een platte Pluim, en ronde Sprinkhaantjes. 
Het groeit zegt zyn Ed., in Switzerland ook 
op de Veengronden, met Halmen van onge- 

‘vaar cen Voet hoog of hooger, Zonderling 
IS 

CGo5) Schenus Culmo fubtriquetro Foliofo , Flor. fas- 
ciculatis, Foliis Setaceis, Orps Dane 320e Flor. Sueca 

84, 41e Daris. Par. 14, Schoen, Flosce fasciculatise He 
Ciiff. 22. R, Zugdb. 48. Scirpus Fol. Setaceis , Panicu- 

lä planâ , Locustis teretibuse Harre Helwe inchoat. N. 

2341. Cyperus Paluftris , hirfutns minor , Paniculis albise 

Moris. Hifl. Ill, S. 8. Te ge fs 39. Gramen Lujulx 
accedens. Pruwe Alme 178, Te 34 fe 11e Gramen Pa- 

fuftre Leucanthemum. ScreucHze P. 503. Te Xle fo 1e 
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Ás t, dat deeze Soort van Biesgras in onze PR, 

berdelanden nog hiet gevonden zy, LIL 

CyYrPeRUus … Cypergras, 

Van dit Geflagt , °t welk de Soorten van 
Cyperus bevat, beftaan de Kenmerken in Aairte 

tjes, die uit twee ryën van Schubswyze op 
elkander leggende Kafjesfamengefteld zyn, en 
waar aan, even als in ’t voorgaande, de Bloem- 

blaadjes geheel ontbreeken (*). Zy brengen 
een naakt Zaad voort. De twee eerfte Soor= 
ten hebben ronde, al de overigen driekantige 

Halmen, 

1. Met ronde Halmen, 

(1) Cypergras met de Halm rond, naakt uit „in 
Leedfes famengefeld, PE il 

LUS, 

Op t Eiland Jamaika, in de Westindiën, Gewrichte 
groeit dit Biesgras in de Wateren aan Bea 
jes, met een knobbeligen welriekenden Wor- 

tel, Te Suriname heeft RoLANDER het ook 
ver- 

@) Zie de Afbeelding van zulk een Aairtje en Blomme= 
tje daar nevens , in Fig. 47 , Plaat LXXXV ll. 
G) Cyperus Culmo tereti , nudo , articulato. +54//e Not. 

Xil. Gen. 66. Sp. 1. Weg. XIIl. p. 82. Cyperus Culmo 

nudo articulofo. R. Lugdb, sr. Juncus Cyperoides creber- 

sime geniculatus &c. Sroan. dame 36. Hifl, le Pe 121 Te 
31, f. 1. Rorrs. Nov, Plant. p. 26, Ne 31e 

U, Deen. XIIL Szus, 
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vr. verzameld,en het zoude door FarsKAoHE: 
SÁFDEEL. insge!yks , by Rofette in Egypte zyn ge- UL Se y y 8 
Hoorp- vonden, zo de Heer RorrBÖrLr aanmerkt, 

Er PE Dek Cypergras van de Nyl, evenwel , door dien 
Reiziger dus genaamd , hadt, volgens zyne 
bepaaling , de Halmen wel rond en naakt , 
maar niet gewricht (*). 

1, (e) Cypergras met de Halm rond en naakt-, 
Ela de Aairtjes onder den top. 
bh Zeer 

Klein. Op Jamaika en in Afrika is dit zeer kleine ge- 
vonden, dat men, zo wel als ’t voorgaande , 
in de Europifche Kruidhoven overgebragt 

heeft. De Bladen zyn Haairachtig dun, zo 
wel als de Halmen , die troppen van kleine 
Aairtjes, niet geheel boven, draagen, 

U. Met driekantige Halmen. 

ile (3) Cypergras met de Halm driekantig nagkt ; 

bh nf hebbende een enkelde Eyronde dair aan ’t 

PE end, met gefpitfle Schubben. 

In Oostindie valt dit eukel- Aairig. Cypergras, 
met 

(*) Cyperus Niloticus. Flor. Zgypt. Arab. pe 13. 

(2) Cyperus Culmo tereti nudo, Spicis fub apice, H. 
Cliff. 21 R. Lugdb. 49. Gramen Cyperoides minimum 
Spicis pluribus compaftis ex oblongo rotundis, Sroan. 
Fam, 36. Hift. 1. pe 120. Te 79: £, 3. Ray. Hij. 111. p. 6250 
(GG) Cyperus Culmo triquetro. nudo , Spicâ fimplici ova- 

tâ &ce Mant, 180. RorrnaOrL. pe 18: Te 13. f. 3e 
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met menigvuldige zeer fmalle flappe Wortel- vi. 

bladen van een Span, en eene Halm van een “PEEL 
Voet hoogte ; Draadachtig dun en ook flap. Heath 

Het heeft aan ’t end een famengedrukt ovaal , 
Schubbig Aairtje, van grootte als Komkom- 

mer-Zaad, waar onder een Elsvormig Blaad 
je, niet langer. 

(4) Cypergras met de Halm driekantig „naakt, TV. 
Cyperus 

en een tweebladig Hoofdje van gladde Bloem- Abia 
Lus. Anïrtjes. Gladhoofk 
dig. 

Aan de Kaap vondt de Heer KoENnIiG dee- 
ze, die de Halmen twee Voeten hoog hadt, 

en het Hoofdje famengefteld uit verfcheide on- 
gefteelde gladde Bloem - Aairtjes , met een 
tweebladig Omwindzel, 

65) Cypergras. mot de Helm driekantig „ge _ V. 

bladerd „ en een meervoudig famengefteld ej 
Bloemkroontje van ongefteelde Aairtjes. 

Het Kroontje, van dit Oostindifch Cyper- 
gras ‚ beftaat uit GefZernde Aairtjes, volgens 
de Afbeelding van PLUKENET; die ’t zelve 

niet 

(4) Cyperus Cnlmo triquetro nudo , Capitulo diphyllo , 
Flor. leevigatis. Mant. 177. Rorrnsorr. pe 19. Te 16. £, 1- 

(5) Cyperus Culmotriquetro Foliofo , Umbellâ fuprades 
compofitâ , Spiculis umbellato -fesfilibus. Flor. Zeyl. 37, 
Gramen Cyperoides Maderaspatanum &c. Puuk Alm, 

179. T. 192 fe 2e Burme Ll Jud, pe 20e Rorrgoute pe 
36e T. 6, 2e 

U. Deer. XIII. SrTug; 
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niet alleen van de Kust van Koromatdel,maät - 
ook van de Kaap der goede Hope bekomen 
hadt. Het groeit insgelyks op Java, volgens 
den Heer BURMA NNUS, die het Gekamde 
van GaARziIN hier toe betrekt. Ook hebik 
dergelyke, door den Heer THUNBERG ver. 
zameld, van daar ontvangen. 

(6) Cypergras met de Halm driekantig geblaz 
derd, én een meervoudig famengefteld ges 
bladerd Kroontje, met- naakte wah 

jes, de Aairen overhoekss 5 

In de Moerasfen van Italie en Vrankryk ís 
de Groeiplaats van deeze , die van ouds bekend 
is onder deh naam van Lange Cyperus, wegens 
de figuur van den Wortel, welken meh in de 
Geneeskunde plagt te gebruiken, Hy groeit 
by Montpellier overvloedig in alle Waterige 
plaatfen : ook heeft de Heer GUrrTrTARD 
hem omftreeks Eftampes waargenomen, van 
welke plaats: men de Wortels naar Parys plagt 

te brengen. De Heer DALIBARD telt hem 
zelfs onder,de Planten; groeijende omftreeks. 
die Stad, alwaar ToURNEFORT deeze Soort 
nogthans niet gevonden fchynt te hebben. Hoe= 
wel GEsNERUs gezegd had, dat hy by Rap= 

perse 

6) Cyperus Culmo triquetro foliofo, Uimbellâ foliof 2 
fupradecompofitÂ, Pedunc. nudis, Spicis alternis, R. Lugdb. 

Bo. Mat. Med, 29. Dár, Paris. 14. Cyperus odoratus 
Red. longâ £G Cyperus Officinarume C. B. Pin rá- 

er, SCHEUGHZ 
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perswy! voortkwam, heeft de Heer HALLER 
hem niet durven tellen onder de Inboorlingen 
van Switzerland (*). In ’t Franfch wordt hy Ha 
Souchet genoemd, in ’t Engelfch en andere 

Taalen Cyperus, by ons Cyper-WWortel , gelyk 
de anderen. 

VI. 
AlGEER. 

1. 
Hoorns 
EK 

’t Gewas is taamelyk groot, byna gelyk dat 
van onze Wilde Galigaan, groeijende op de 
zelfde manier, als die, aan de Waterkanten , met 

Stengen of Halmen van een half Elle hoog en 
fmalle, ftyve, harde Bladen , die {cherp gee 
rugd zyn en op de kanten gekarteld. De top 
der Stengen is met lange {malle Bladen ge 
kroond , waar tusfchen de Aairen tropswyze 
in ’t midden vergaard zyn, op naakte Steeltjes 
losfe Pluimen maakende. De lange, kruipen= 
de, knokkelige Wortels, bruin van Kleur; 
omtrent een Pink dik, zyn welriekende, en dit 
onderfcheidt dezelven van die der Gewoone 

Cyperusfen, in ons Land en zo wel in de Zui- 
delyke als in de Noordelyke deelen van Eu- 
ropa groeijende. Men heeftze deswegen, als 
Verfterkende , de Geeften opwekkende en afzet- 
tende , in veelerley Kwaalen , uit een vergaaring 
van Slymige koude Stoffen ontftaande, voor= 
gefchreeven en zy worden op fommige plaat- 

fen nog als Geneesmiddelen gebruikt. 

pr (7) 

SCHEUCHZ. Gram, 378. Mor, Hft. IL pe 237. Se 8 
T. zr. É, 13. Burme Fl. Jud, pe 209 

(*) Hel. inchoat, 11, 
. 

1. Deer. XIII. Stug, 
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Cz) Cypergras met de Halm driekantig naakt 
en een Bladerig Kroontjes de Wortelknob= 

bels Eyrond „ met over elkander leggende 
zoomen gebandeerd. 

Weinig ander verfchil is ‘er tusfchen deeze 
en de voorgaande, Linneus ftelt de Groei- 
plaats by Montpellier, als ook ín Italie en het 
Ooften. Dewyl de Heer GouaAN er onder de 
Montpellierfche Planten geen gewag van maakt ; 
zou men hier aan mogen twyfelen ; hoewel Jus- 
SIEU ze omftreeks die Stad vergaderd hadt , 
zo SCHEUCHZER meldt. Van zelf groeide 

zy. nergens in geheel Europa, volgens PonNA, 
dan digt by de Stad Verona, alwaar zy Du/- 
cighini genoemd werdt wegens de zoetheid, der 
Wortelen ‚ die men ’er , evenals Nooten en 

Amandelen, tot Verfnaperipe op Tafel Zette, 

onder de. Nageregten. In-Egypte en andere 
Oofterfche Landen „ werdt de Plant deswegen 
aangefokt. » Mooglyk is de. naam , Thrafi of 
Trafium ‚- van. de Arabieren afkomftig. De 
Room daar van, een foort van Amandelmelk, 
werdt tegen den Hoest en andere Borstkwaa- 

len ‚ en pynljk Wateren , tot verzagting zeer 
| aans 

(7) Cyperus Culmo triquetro nudo, Umbeliä” foliofÂ 

&e. R. Zugdb. 51, Cyperus rotundus esculentus angus= 
tifolins. C®B.. Pin 14. Theatre 222. ScreucHz. Gram. 
382. Mor. uts. T. zi. f. ro. Cypêrus rotundus. Lon, 
Jt. 78 Dop. Pempé, 338. Thrafi. I.-Be Hit, Up: 504. 

. 
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aangeprezen, Zonderling nogthans is het, amber: 
dat ik ’er by ForsKAOHL geen gewag van „L 

OOFD< 
vind, erst g STUK, 

(8) Cypergras met de Halm driekantig, byna VIT 
rd 

Cyperus 
naakt, en een famengefteld Kroontje, van rotundus. 

Rond- 
overhoekfè Liniaale Aairen. wortelig. 

In Arabie was deeze door ForskAOHL. 
gevonden, fchryft de Heer Rorrsörz; doch 

ìk vind ook dezelve, in deszelfs Lyst der 
Planten van dat Gewest, niet opgetekend, 
Indië ftelt LinNmus thans de Groeiplaats 
te zyn ; bevoorens Egypte en Syrië. In 
algemeen wordt dezelve Orientaalfche Cype- 

zus geheten. Een Takje daar van vindt men 
afgebeeld by ScHEUCHZER, die zegt, dat 
menze, in ’t Malabaarfch , Cora Calunga noemt. 
Het zou een zeer gemeen Gras zyn op Cey- 
lon, volgens den Heer BURMANNUs. Ik 

heb dit Gewas onder de Javaanfe Planten be. 
komen. 
De Heer eed ÖrL geeft daar van een 

fraaije Afbeelding en merkt aan, dat de Bladen 
Grasachtig dun en flap, Zeegroed , de Hal- 

men twee Voeten hoog zyn, dun en geftreept, 
aan 

(B) Cyperus Culmo triquetro fubnudo &c. Fl. Zeyl. 36. 

Mat. Med, 30. Cyperus Orientalis Radice Olivari, Spis 

cis longis &c. ScrHeuvenz. Gram. 391, Cyperus hexaftas 
chyos. Rorrröru. p. 28. T. 14, É‚, 3u 

De E 
U. Deer, XIII STUS, 



TXs 
Cyperus — 

Jjuarvo- 
Jus. 
Rappig. 

Lofe) D RIEM A NWEGE 

aan ’t end eenige Blaadjes hebbende tot Om: 
. windzel van het Kroontje. Dit beftaat uit viet 
dunne Straaltjes, van ongelyke langte, aan 

end doorgaans bezet met zes Aairen, die by- 

kans een Duim lang zyn , zeer fmal-, Roest- 
kleurig of bleek paarfch ‚ met witte randjes. 

In Egypte vondt gedagte ForsKAoHL een 
Cyperus, welke hy den bynaam van -Roestkleus 

rig geeft. Dezelve hadt een driekantige Halm 
van een Voet ; onder gebladerd , zo wel als ’ 
Kroontje, dat uit gebondelde , Liniaale , plat- 
achtig verhevenronde ; Roestkleurige Aairtjes 

beftondt, die aan den rand groen waren, zel- 

den gefteeld, aan den top famengehoopt, Hier 
door ‚ byna alleen , werdt de Groente der 
vogtige Velden aan den Nylkant veroirzaakt(*). 

(9) Cypergras met de Halm driekantig naakt . 
het Kroontje Bladerig gekropt, van Ee tel 
rappige Aairtjes. 

Aan de Kaap en by Tranquebar necfrdë: ver= 
maarde KoENrG dit kleine Cypergras gevon- 

den, dat ook op Malabar valt en my bezorgd 
is onder de Planten ;, door den Heer Tuun- 

ae BERG 

5, 

C+) Hor. Egypt. Arab. p. 14. 

9). CyperusCulímo triquetra nudo, Umbellâ Foliofâ 
elomeratà &c. Am Acad. IV. p. 303. Grâmen Cypé- 
roides Maderaspatämum minimum Ifchoemi Paniculis 

cum Ariftis. Pruk. Alm, 179. T. 192. f‚ 2, Rorrgögr. 
Pe 25e T. bf 3e Burm. #7, And, Pp. 1%. 
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BERG op Ceylon verzameld. De Halmen zyn VI. 
“maar één of twee Duimen hoog en korter dan “Tj 

de Blaadjes, die Grasachtig dun en fmal val- Hoorn» 
len, tos wordende door den ouderdom. Hee 

Kroontje , dat uit rappige Aairtjes beftaat, 
heeft doorgaans een vier-, zelden drie. of vyf« 
id Omwindzel, veel langer dan hetzelve. 

(20) Cypergras met de Halm driekantig 5 naakt s: ss 
Cyperus 

het Kroontje tweebladig , enkeld, driedeen difformis, 
lie , van fbits gepunte daitón; >de middelfta Ovzelyke 
ongeftecld. Ni 

Het Vasfwmbo-Curryder Malabaaren, van PLus 

KENET, komt met deeze bepaaling geenszins 
overeen „ als hebbende een driebladig Om- 
windzel vanbyna gelyke Blaadjes. Nader zou 
men dan hier , met den Heer RorTBÖLLs 
betrekken kunnen, dat fraaije Kormandelfche 
Cypergras van dien zelfden- Autheur, ’t welk. 

de Pluim uit zagte Aairtjes famengetfteld heeft: 
want deszelfs Omwindzel is tweebladig , en een 
weinig ongelyk, doch zodanig niet, dat men 
er de befchryving vanden Heer MURRAY op 
kan toepasfen (*). De Afbeelding van gedag- 

ten 

C 11) Cyperus Culmo triquetro nudo , Umbellâ aient 
fimplici triidâ 8e. Am, Acad, IV. p. 302. Gramen Cyperois 

des elegans &c. Prux. Amalth, T. 317. f£. 5» Rorrgörm 
p.24- Tg. f.2. Pour. Alm. T, 192. 3. 

C°) Involucrum diphyllum, Foliolo altero longisfingo; 
Safi, Nat, XIII. p. 83. 

1. Deer. XIII. Srum, 



68. DRIEMANNIGE 

VI. ten Deenfchen Heer ftrookt beter , die aan- 
Has DE merkt, dat de Halm een Voet lang zy en zeer 

Hoorb- flap, om laag twee Blaadjes hebbende, voor 
STUK, | sh | 

t overige naakt. De Aairtjes maaken , door 
hunne famenvoeging , een foort van Roosjes 
uit, byna gelyk in het Gefternde Cypergras ‚ 
hier voor. Zy zyn Lancetvormig fpits en bee 
ftaan uit holle Eyronde ftompe Schubbetjes „ 

rappig op zyde. 
Ta- „De ongelykheid der Blaadjes van het Ome 

vaanfch. windzel is blykbaarer in een groot Cypergras 
CEN, van Java, door den Heer THUNBERG verza- 

aen meld, ’t welk het Kroontje ten mintte vyfbla- 

dig heeft, en zodanig, dat deszelfs Blaadjes , 
van buiten inwaards, allengs verkorten en ver- 

dunnen , zynde het buitenfte zeer breed en 
lang, het binrienfte kort en dun: gelyk zy ook 
altemaal , haar ’t end toe, grootelyks verfmal- 
len. Binnen dit Omwindzel beftaat het Kroon- 
tje uit verfcheide korte en vier lange Straalen , 
die aan ’tend ge-aairden în Takjes verdeeld 
zyn, ook met Aairtjes bezet , altemaal Ey- 
rondachtig ‚ fpits en glad , van bleek bruine 
Kleur. Een derzelven , wat vergroot zynde, 
is by a, nevens de Afbeelding van ’t Gewas, 
in Fig. 1, hier voorgedragen. Ik vind dit Ja- 
vaenfche met geene der Soortbepaalingen over- 
eenkomftig. De Halm van myn Exemplaar 
is nagenoeg twee Amfterdamfe Voeten lang. 

(ir) Cy- 
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(I I) Cypergtas met de Halm driekantig half vr. 
…__gaakt; het Kroontje Bladerig uit Kroontjes a 

famengefteld , met overhoekfe Aairtjes, uit Ee: 
Korreltjes beftaande, bid 

Cyperus 

Dit Cypergras, op Malabar Zria of Balari Jd 
genaamd, dat de Heer OsBE cx ook in China kroonig. 

„hadt gevonden, hadt de Halmen een Voetlang 
en de Bladen byna even hoog. Het Omwind- 
zel was driebladig. Het Kroontje beftondt uit 
veele Steeltjes , ieder getopt met een Kroontje 
van drie of vier Straalen , overhoeks Aairtjes 
draagende van driekantige zeer ftompe Korrel« 

tjes, met een naauwlyks blykbaar Kafje be- 
kleed, niet ver van elkander, 
Hoe dat van PLUKENET, met een verfprei- 

de bleekachtige Aair, hier behooren kan, is 
my uit de Afbeelding duifter (*) : want de 
Steeltjes van het Kroontje fchynen veeleer ge- 
aaird te zyn dan gekroond. Dit zelfde heeft 
ook plaats in de Afbeelding van den Cyperus. 
wmbellatus by den Hoogleeraar BURMANNUs (+), 

die 

Gri) Cyperus Culmo triquetro feminudo, Umbellâ fo- 
liofâ decompofitâ &c. Gramen Cyperoides Ind. Or. elatius 

&c, Prux. T. igr. f. 7. Iria f, Balari. He Mal, XII, p, 
105. T. 56. Burm. F4. Ind, p. 20. RorrBörr. p. ar. N. 54e 

(5) Gramen Cyper. Ind, Or. Paniculâ fparsâ palles- 

cente. T. 191, f. 7: als boven , niet T. ror: gelyk 

RorrBörL door een Drukfeil heeft, die ook Zra, in 

plaats van Zria , fchryft. si : 
CH) Flor. Ind. T. g. f. 1. pear. 

E 3 
11. Deer, XII. Srux, 
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vi. die zelf-zegt , dat dezelve Hoofdige Aaïîten 
ARDESE heeft aan ’t-end der Steeltjes van het Kroon- 
Hoorp- tje j in de zyne zeer lang zynde en. ieder ten 

SIUKe E ele Nt , . 
halve in een Scheedje. Een: Aair (pica) ver- 

fchilt, volgens de Kruidkundige uitdrukkin- 
gen „aanmerkelyk van een Kroontje (Umbella). 

Het zyne hadt een tweebladig ,' dat van Pe- 
TIVER een vierbladig Omwindzel. Wanneer. 
de Ridder van een Bladerig Kroontje {preekt , 

fchynt hy een meer dan driebladig te be- 
‘doelen. | 

XI. C 12) Cypergras met de Halm driekantig naakt ; 

« Pd het Ároontje Dladerig, meervoudig famen- 

Hoog: gefleld ;Vingerige dairen die gefchubdzyn „ 

met Elsvormige Aairtjes. 

Een fchoone Afbeelding geeft de Heer 
RorrBörr van dit mooglyk nooit te voo= 

ren wel in Plaat vertoonde, zeer aartige , Oost= 
indifche Cypergras. Het zoude egter met 

den naam van WVara-Pulla in de Malabaarfe 
Kruidhof bedoeld, en door PLUKENET met 

- dien „ van Malabaarfch Cypergras , dat een 
dunne verftrooide Pluim heeft, kunnen aange- 

weezen zyn (*), zo hy oordeelt. Den bynaam 

heeft 

(12) Cypers Calmo triquetro nudo, Umbellâ foliofà 
fupradecompofitâ, Spicis Digitalbus imbricatis, Spiculis 

fubulatis. Syff. Nat: XII. XIII. Am. Acad, IV. p. zor. 

Burm. M/. Iud. p. 20. Rorraöuu. p.37. TX. 

(5) H, Mal, Xu. T. 42. p. 77. Peux, Amalthe p. 1128 

/ 
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heeft het zekerlyk „bekomen van zyne groot- 
te; hoewel het in hoogte myn voorgemeld. 
Havaanfh niet fchynt te overtreffen: want de 
Halm was ook maar twee Voeten lang. Het 
Kroontje is naauwlyks zonder Afbeelding te 
befchryven. Gedagte Heer heeft de zyne laa- 
len maaken. naar-een keurlyk Exemplaar van 
het Deenfche Eiland St. Cruz, in de West- 
indien , alwaar het derhalve ook moet groeijen 
zyn Ed. toegezonden. 

(23) Cypergras met de Halm driekantige naakt ; 
en een Bladerig Kroontje van naakte kinde- 

‚ vende Steeltjes met digte Aairtjes; de pun- 
ten uitgebreid, 

Op Moerasfige plaatfen aan de Zeekust van 
* Eiland Jamaika in de Westindiën , nam de 
beroemde SLoANE dit Cypergras waar, heb« 

bendeeen zeer verftrooide Roestkleurige Pluim, 

van eene platte of Waaijerachtige gedaante en 
uitermaate fraay. Zie daar de ‘reden van den 
bynaam; hoewel de Heer Rorrrörr juist 
die fraaiheid niet kon vinden in monfters 
van dergelyk Gras, hem van het gedagte Ei. 

land St, Cruz gezonden. (14) 

+3) Cyperus Culmo' triquetro nudo, Umbellâ foliofà , 
Pedune. nudis proliferis &c. R. Zuedh. st. Rorraörur. 
N: 44. T, 6. £. 4 Cyp. Paniculâ maxime fparfà ferrugi- 

neÂ compresfà elegantisfimâ. SLoane Fam, 35, ld k. 
Des. n 7e de de 

E 4 
IL. Deer. XIII. STUKe 

IML 
„Arneer. 
ur U 

Hoorn» 
STUK. 

XIII. 
Cyperus 

elegans. 
F raaye 



„VI. 
_ Arprrr. 

1. 
‘Hoorr- 
STUK. 

XIV. 
Cyperus 

Glomerg- 
Lus. 

Krop- 
Aairig. 
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(14) Cypergras met de Halm driekantig naakt, 
het Kroontje driebladig „meervoudig famen- 
gefteld , met rondachtig gekropte Aairen en 
Elsvormige dairtjes. 

In Moerasfige plaatfen van Italie komt dit 
voor ;’t welke, zo aangemerkt wordt, wel met 

Ryst uit Indie kon overgebragt en dus in Italie 
voortgekweekt zyn 3 misfchien uit Zaad van 
het Hooge Cypergras voor befchreeven : wese 
halve het, als in een kouder Klimaat geteeld , 
ook laager zou groeijen en met dikker niet 
uitgefpreide Aairen (*). Volgens SEGUIER 
niettemin, heeft het de Halmen twee of drie 
Voeten , en dus wel ruim zo hoog dan het 
voorzemelde : waar by de ongemeene digtheid 
en dikte der Aairen regt het tegengeftelde van 
het Hooge Cypergras uitmaakt. Dat de Aair- 
tjes Elsvormig zyn, was de eenigíte gelyk- 

heid: maar, heeft men dit ook niet in an- 
dere Soorten , «en van de Baardjes der Zaaden 

is in dat Hooge Cypergras geen blyk: terwyl 
bovendien hetzelve een veelbladig en dit flegts 
een driebladig Omwindzel heeft. De Aairen, 

niet= 

4) Cyperus Culmo triguetro nudo, Umbellâ triphvllâ 
&c. Am, Acad. IV. p. 301. Cyp. Aquat. Ital. procerior’, - 

&c. Mrcu. Gez. 45. Securer. Ver. Ill. p. 68. T. 2. É, 2e 

Cyp. Capitulis glomeratim congeftis „ Seminibus Ariftas 

tis. Mont. Gram. 14. T. re É, 1. 
CC) Amen, Acad, vtlupra. 
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niettemin, maaken dit ida Aairige ook zeer 
fraay.. 

Nd 

en effen ; het Kroontje driebladig wet ge- 
(25) Cypergras met de Halm driekantignaakt x 

Ps 
Ar DEEL, 
M , 

Hoorpe 

XV. 
Cyperus 
OET 

kropte Bloemen ; de onderften gearmd ; en° Glad- 

gladde Bladen, 

Een Jaarig niet overwinterend Cypergras ; 
omftreeks Verona ook op vogtige plaatfen en 

aan een Beek , door SecureRr gevonden, 
maakt deeze Seat vit, diede Halmen maar van 

een halven Voet en wat langer heeft. 

(16) Cypergras met de Halm driekantig , 
—__ naakt ; een famengefteld Kroontje , dat een= 

voudig gebladerd is, de Steeltjes maja 
_geaaird. 

Op de Karibifche Eilanden en Jamaika, als 

ook in Virginie, groeit dit Cypergras aan de 
Oe- 

(5) Cyperus Culmo triquetro nudo levi , Umbellâ tri- 
phyllâ, Flor. glomeratis &ec. Maut. 179. Cyperus par- 

vus Paniculâ conglobatÂ &c. Sea. Ver. p. 6. T. 2 

EE. 

(6) Cyperus Culmo triquetro nudo , Umbellâ decom- 

pofità fimpliciter foliofà &c. Cyperus longus odoratus 

Paniculâ fparfâ, Spicis ftrigofioribus viridibus. Sroane 

Sam. 35. Hifl. Lp. 116. T.'7a. f. 1 & Tab.8. £. 1. 
Gron. Virg. 131. R. Zwedb. 5o. Burm. £/. Jud, Te 

8. f. 2e 

E 5 
3, Deer. XIII, Srum, | 

bladis. 

XVI. 
Odoratus. 
Ruikend, 
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VI. Oevers der Rivieren ; doch“het valt ook in 
Pee. Oostindie, volgens den Heer N. L. Bur- 
„Hoorp- MANNUS, die ’er de Afbeelding van geeft. 

‚je Te Suriname heeft de Heer ROrLANDER het- 

„zelve ook gevonden, volgens RorTBÖrr, 

die het een Reusachtig Gras noemt, de Halmen 
een Vinger dik hebbende en het Kroontje an- 
derhalf Voet breed, de Aairtjes een half Duim 
lang. | 

xv. (17) Cypergras met de Halm, driekantig 3 
Guperns naakt, het algemeene Kroontjedriebladig; 

eongref]us. 5 / gi 
AE met gefpitfte Kafjes aan de kanten Vliezig. 

Op Zandige Velden omftreeks-de Stad St. 
Jago, op Jamaika, kwam dit den vermaarden 
SLOANE voor. Het fchynt overeen te ko- 
men met dat Virginifche Cypergras, ’t welk 
de Heer Cr ayToN noemde; „‚ Laage Cype- 
» rus, die veele Stengels uit ééne Wortel 
5, geeft, aan alle kanten hurkende , met Ey 

ss ronde glanzige dunne famengedrukte Hoofd. 

3 jes, veel op ééne Halm, die met zwartach- 

s tg bruine Zaadjes zyn bevrugt.” De Heer 
BURMANNUS heeft dergelyke Grasplant van 
Java in Oostindie bekomen. | 

(18) 

C17) Cyperus Culmo trig. nudo, Umb. univerfali trie 
ehvliâ &c. Cyperus rotund. Gramineus &c. Sroxn. 

Sam. 35. Hil. lp. 117. Te 76. f. 1. -Cyp. Calmo 

trig. nudo , Paniculâ foliofâ &c, R. Lugdb. 51, Burm. 

FI, Ind. p. zi. 
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(28) Cypergras met de Halm ‘driekantig . 

naakt ; het Kroontje driebladig; de Steel- 

vis 
AFDEEL, 

IEN 
tjes enkeld , ongelijk, met aetroms Lancetvor- gee 

mige Aairen,” Ô EVE 
Cyperus 

In vogtige mid dnrbhaen aan den Duinkant ,/22%50015: 
ueele 

en elders, komt in onze Provinciën dit Cyper- achtig. 
gras voor, dat de hoogte heeft van een Hand. 
breed tot een Span of daar omtrent. Hetzelve 

groeit op Moerasfige plaatfen van Duitfch- 

land, Vrankryk, Italie en Switzerland. De 
Heer HaArrrr merkt aan, dat ’er Bolle- 

tjes aan de Wortelen zyn gevonden. ’*t Ge- 
tal der geelachtige Aairtjes, die het Kroontje 
maaken , is menigvuldig. Hetzelve is ge- 
fchoord door twee of drie ongelyke Blaadjes. 
Men noemt het in ’t Nederduitfch Klein Riet= 
gras, zo de Hoogleeraar DE GORTER aante 
kent. 

(19) Cypergras met de Halm driekantig 3 
naakt; het Kroontje driedeelig , de Steeltjes 

en 

(28) Cyperus Culmo triguetro nudo, Umb. triphyl!â 
&c. Cyperus minor pulcher, Paniculâ latâ compresfâ 

fubflavescente. Mor. T. zr, f. 37. Cyperus minimus Pa- 
niculâ fparfâ, flavescente. Tournr. Zult. Screucuz. 

Gram. 385. Scor. Carn. 220. J. B. Zheatr. p, 38. Gort. 

Belg. 12. Cyp. Umb. trifolia, Spicis fesfilibus umbellas 
tis , Glumis obtufis. Harr. Hel. N. 1348. 

(rg) Cyperus Culmo triquetro nudo , Umbellâ trifidä 

&rc. Cyperus minimus Pan, fparfâ nigricante, TourNr, 
Inf, 

1. Deen. XIIL Srum. 

XIX. 
Fuscus. 

Bruin. 
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ME keld tropt ni 
asen. he De Ì ode, “ct Er Le 
1. airiges. 

Hoorp- 

STUK, Weinig verfchilt dit Bruine Cypergras, in 

_geftale , van het voorgaande , en komt by 

hetzelve overal voor. Het heeft ‚de Bladen 
ruuwer met wat {maller bruine Aairtjes, op 
langer Steeltjes ‚en ‚de Schubbetjes {pitfer, zo 
HALLER aanmerkt. 

XX. (20) Cypergras met de Halm driekontig s 

pan naakt ; het Kroontje tveebladig famenge- 
Klein. feld; de Aairtjes overhoeks , Vingerig ‚ Lan= 

cetvormig ‚ met gefpistfte Kafjes. 

Dit fraaije laage Cypergras gelykt naar het 
Plat * Aairige , maar verfchilt door minder Schub- 

bige aan ’t end gefpitfte Kafjes ; langer Om- 
windzels van de Kroontjes en de Aairtjes naauw 
Iyks overhoeks, Vingerachtig , te hebben, 

volgens TorNER. Dat van PLUKENE T, hier 
aangehaald, heeft een veel meer dan tweebla- 

dig Kroontje , veel gelykende naar het Ja- 
vaanfche, van my hier voor befchreeven, maar 

in grootte byfter verfchillende. 

CD, 

Infl. Senrvcuz. &c. Harn. Heb, N. 1349. Gorr. Belg. 
13. Morzs. T. 11. f. 38. Jaca. Wind. 206. Oep. Dan, 

179. 
(20) Cyperus Culmo trig. nudo , Umbellâ diphyllâ ha 

Gramen Cyperoides pumilum elegans e Maderaspatnam. 

Prux. Alm. 179. T. 191. f. 8. Burm. #4, Jud, zi. 
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(er) Cypergras met de Halm driekantige, VL 
naakt , het Kroontje „drie Aairen hebben- Kn 

3 Hoorne de, waar van de middelfte ongefteeld, en 
&ladde Aairtjes. XXI. 

| Cyperus 

In Oostindie is ook deeze Soort door den hie 
riebloe« 

Heer KoernNre waargenomen. Dezelve hadt de mig. 
Halmen een Voet lang; het Omwindzel twee- 
bladig, korter dan de Bloem , en Elsvormig.- 
Drie platachtige, Eyronde, tweefnydige Jie 
de Aairen, uit gefpicfte Schubben beftaande!, 
maaken het Kroontje uit. Veel fchynt deeze 
te gelyken naar de Tiende Soort. 

(22) Cypergras met de Halm driekantig ; des 
naakt; en een enkeld Kroontje, met Li- Pe 

niaale Aairtjes , horizontaal , zeer digt by Á 

een getropt. 

_In Moerasfen van Jamaika en Virginie » 
groeit dit Cypergras, dat, volgens SLOANE; 
fchraale Roestkleurige Aairen heeft, Hy vraagt 
of het ook die Soort van Biesgras zy, waar 

‚mede de Wilden de Kraam voortzetten, of 

de ruikende Bies, by RocnerorT. De Wortel 
is 

(2x) Cyperus Calmo triquetro nudo ‚, Umbellâ triftachyâ, 

intermediâ fesfili , Spiculis leevigatis, Mant, 180. 
(22) Cyperus Culmo triquetro nudo , Umbellâ fimplid 

Spiculis Linearibus &c, Cyperus rotundus, Paniculâ fpar- 

fà, Spicis ftrigofis Ferrugineis, SLOANF. arn 35. Hilde 
1. Pp. 116 Eea f. 2, 3 

11. Dser. XIII, Srux, 
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VL _ is rondachtig. Het Kroontje beftaat uit en- 
tiid kele opftaande Steeltjes met menigvuldige ; 
HoorD- malle, Roestkleurige Aairtjes, digt getropt; 

STUK. 
en horizontaal op het gemeene Steeltje uitge- 

breid, of ook nederwaards geboogen. 

XXI (23) Cypergras met de Halm driekantig, de 
Bieidaris. | Aairtjes van het Kroontje rondbollig , lang- 
Veterise. … werpig „ ongefteeld; de Ommwindzels zeer 

langen Zaagtandig TUI, 

„Tot deeze Soortis het op Barbados toeken 
zeer groote Cypergras, met eene weinig verte 
ftrooide Pluim, uit dikkere Hoofdjes beftaan- 
de, door Linneus thuis gebragt; die ten 

— onregte de Groeiplaats op Jafmiaika ftelt. De 
Heer RorrBötir-acht daar toe het ‘Zra of 

Jria van den Malabaarfen Kruidhof (**); tebe- 

hooren „ als ook een Grasplant, zyn Ed, van 
de Kust van Guinée bezorgd, en zeer fraay in 
Afbeelding gebragt: : ZO dat dit Veterige Cy- 
pergras dan groeijen zou in de drie Werelds- 

deelen , buiten Europa, De Halm „ van ’t zel. 
ve , zegt hy; Is zeer r hoog en. dik; het Om: 

wind=- 

‚ (3) Cyperus Culmo triquetro , Umbellà Spiculis Capie 

‘tatis oblongis fesfilibus , Invol. longisfimis ferrato - asper 

zis. Am. Acad. V. p. 39t. Cyperus maximus Paniculâ 

minus fparfà, Ferrugineâ, Capitulis compaftis crasfio= 

ribus. SLOAN. Ham. 35: HAT. p. 36. T. 9, Rorraörme 

Pp. 35: T. IIe É. 2. 

(*) Part. XIl, pag. 103. Tab, 55 

ch Nn wal, ot me 
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Windzel beftaat uit Bladen, waar van de groot- 
ften;, twee of grie ingetal,een Voet lang zyn, 
drie of vier Liniën , ‘dat is omtrent een derde 
Duims, breed. Men kan hier uit eenigermaa- 
à van de grootte oordeelen. 

(24) Gieterns met de Halm Hr 
„naakt ; het Kroontje langer dan de Om- 

windzeis , de Omwindzeltjes driehladin , 
Eh Bofkdlig, wit de dnirtjes drievoudig. 

Deeze Soort bedoelt het Papier- Riet van den 
Nyl, by.de Ouden zo beroemd , en tusfchen 

het welke, zo:fommigen willen , ZMof/ès “zou 
nedergelegd zyn in een Kistje van Biezen. Wei. 
nig zekerheid nogthahs is dien aangaande (*); 
en men heeft reden om zig te verwonderen , 
dat dit zo vermaardeGewas den kundigen Fors- 
KAÖHL, in Egypte, niet voorgekomen zy. Hy 

vondt aan den: Westelyken Oever van den 

Nyl, by Rofette , een Cyperus , dien hy van 
faxsil 5 | 4 die 

_C 24) Cyperus Culmo triquetro nudo, Umbeliâ involue 
Cris longiore &c. R. Zugdb. 5o. RorrBörr. p. 32. Cypes 

rus omnium maximus Papyrus diêtus , (Mont. Gram, 

14-) Locuftis minimis, Mic. Gen. 44. F. 19. Cyp. eno- 

dis nudus &c. Scrreuauz. Gram. 387. T. 8. £. 14. Cy- 

perus Niloticus vel Syriacus maximus Papyraceus. Mo- 

ris. Hijf. II. p. 239. S. 8. T, rr. f, ar. Papyrus Syriae 
ca & Siciliana. C. B. Pin. 19. Zheatr. 333. Papyrus Nis 

fotica. Los. Z. 79. 

€ *) ’t Hebreeuwfch woord Souf, dat aldaar gebruikt 
\ is 4 

U. Deens XII Sum, 

VI. 
AFDEE rs 
1 
Hoorbe 

STUK, 

XXIV. 
Cyperus 

Papyrus. 
Schry& 

bladig, 



VL. 
AFDEEL. 

mI. 
HoorD- 

80 DRIEMANNIGE 

die Rivier den bynaam geeft ;-doch deeze 
hadt ronde Halmen , van een Pink op ’t dik. 

fte, flegts twee Voeten hoog en Bolronde 
Paprey. Aaïren (*)5 dat zeer verfchilt van die Plant , 

iets welke by de Ouden zo befaamd was onder 

den naam van Papyrus of Papier van den Nyl, 
Waarfchynlyk ís die Reiziger niet hoog genoeg 
op de Rivier geweest ‚om hetzelve aan te tref- 

fen. 
Voor de uitvinding van Hek Parkament, 

van Beeften-Vellen, door Attalus van Perga. 

me ‚daar hétzelve nog den naam van heeft (*): 
veel ouder dan die van ons tegenwoordige Pa= 
pier van Linnen Vodden, ’t welk nu drie 
Eeuwen is in gebruik geweest; fchynt men 

niet gefchreeven te hebben dan op Steen ,Hout- 

of Bladen, ’tzy van Boomen of Riet, of op Pa- 

pier van dergelyke Stoffen gemaakt. De Blas 

den ; echter , van dit Riet ‚ werden « níet}, 
gelyk nog-heden de Bladen van fommige Palm. 

boomen en Riet in Oostindie , daar toe ge« 
bruikt; maar de binnenfte Rokken of Vliezen 

van den Halm of Stengel , die men affchilde 

ë en 

is, betekent flegts de ruigte aan den Oever in ’t. alge- 

meen : weshalve het ook, in de /wigata, is vertaald 

_Alga; fchynende, de naamen van Careftum & Papy- 

rio, in de Biblia Funii & Tremeilii, ’er tot verklaaring 

op toegepast tc zyn. De Nederduitfche Vertaaling heeft 

het voor Biezen genomen. | 

9 Cyperus Niboticus. Flor, Egypt-dvaù, P. 13e 

(4) Charta Pergamena, 
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En nat gemaakt tusfchen Plankjes vlak liet vi. 
droogen 5 zo PLiNtus fchryft, doch ande. AFDEEL 
ren Willen , dat men Pâpier maákte van het Hoorp- 
Vlokkige Merg der Stengelen of Haimen. Het put 

eene kan zo wel als ’t andere plaats gehad; en Zer. 
die ‘laatfte manier aanleiding gegeven hebben 
tot de Uitvinding ‚ om. Papier te maaken van 
Pap van Linnen Vodden, gelyk hedendaags 
algemeen gefchiedt in Europa, Ook is dit niet 

te verwonderen, aangezien men nu kortlings 
Proefondervindelyk getoond heeft, dat ’er 
Papier gemaakt kan worden van allerley Plant- 
aartige Stoffen , die eenigszins Vezelig zyn; 
gelyk de Chineezen , Japoneezen en andere 

Oofterfche Volken nog heden doen (@*). 
\ Dat berugte Papier - Riet van den Nyl fchynt 
thans niet. meer, nu men bekwaamer Stoffen 
uitgevonden heeft tot dat gebruik gebezigd 
te worden. Men wil dat ‚die Cypetus, welke 

hedendaags in Paleftina op Sicilie en in italie, 
groeit, de zelfde zy als de Egyptifche, wel- 

ke oudtyds Papyrus heette. De Afbeeldingen N 
die men ?et.van by Doponéus en Lözer 

vindt 5 als ook die van Morison, zyn veel 
te klein , om een regt denkbeeld te geeven 
van dit zonderlinge Gewas, *t welk men ook 
heeft in de Europifche Kruidhoven3 doch al 

lc waaf 

CG) Vid. Hifl. de PAcad. R. des Sc. de Paris, 17áï, 
P. 218. Extr. du Mem. de. Monsr, GuerrARrD ‚& ScHar* 

FER von Papier machen, Regensb. 1765, 

1. Deer. XII. Srums 
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waar het op ver naa de hoogte niet bereikt 3 
ARD welke hetzelve op zyne niatuurlyke Moerasfie 
Hoorp- ge Groeiplaatfen heeft. Het bemint Wates 

STUK. 

apier- 

Riet, 

ren die ongevaar een Elle diep zyn, en daar 
fchiet het zyne Wortels vân een Arm dik; 

welke men zegt aangenaam te zyn van Reuk 
en Smaak (*). Ook wordt de Stoel van het 
Gemeene Volk gegeten , die Bladen uitgeeft; 
byna een Hand breed, Degenvormig , doch op 
ver raa zo lang niet als de Stengels of Halmen; 
die opfchieten tot tien of twaalf Voeten hoog- 
te, ook ongevaar een Arm dik zyn, driekantig , 
jong zynde een zoet Sap ; maar volwasfen een 

Vlokkig Merg bevattende. Op den top van 
die Halmen groeit een aanzienlyke Kroon, die 
een Omwindzel heeft van agt Bladen, de vier 
buitenften grootst. Daar binnen iseen trop 

van veertig Steelen of daar ‘ormtrent 3 ieder eef 
Span lang , aan den top wederom een Omwind: 

zeltje hebbende van vier Blaadjes ‚ die zeer 

fmal zyn „en in een Scheede vier Draadachtige 
Steeltjes bevatten „ driekantig zynde , en by- 
na in de geheele láiète overhoeks met Aaïrtjes 
bezet. 

(25) 

CC) Waarfchynlyk zullen het ade Wortels zyn í 
waar van ik in de Vangst der Zee - Paarden gewag 
maakte. I. D. TI. Srux , bladz. 46. 

CI) Volgens den Heer Rorrsorr: Linneus fchynt 
_ (hiettegenftaande de verbeterde figuur van Mrcrerzus , 

door zyn Ed, aangehaald, die dit Gewis, natuurlyk, 
zo in Tuinen, als in’t wilde , hadt zien groeijen ;) Screucr= 

ZEB 
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(25) Cypergras , dat de Halm met Blad- VI. 
__ feheeden bekleed heefd en gevinde id eee, 

Hoorne Je Bloemfteeltjes. ief sa, 

XV. 
In Virginie groeit deeze Cyperuss-die de ln 
grootte heeft van- het Suiker - Riet ; op Wa. Ee: 
terige plaatfen. De Bladen bekleeden den end 
Halm Scheedachtig „ en uit‘ieder Oxel derzel- ei 
ven komt een enkele regtopftaande Tros voort 
bevattende zes, zeven, agt, negen of tien; 
Elsvormige Aairen , overhoeks en tweezydig 
geplaatst; ongefteeld ;: uitgebreid zynde.. 

(26) Cypetgras dat de- Halm drickantig XXV1. 
Alternifon 

nòakt stins, 
Beurtblax 

ZER de» te, zyn in het: ‘getal der Snekie. van de dig, 

byzondere Kroontjes, welken die Autheur, volgens éen 
droog Exemplaar, hem onbekend, voor Halmen gehou= 

den en dus deezen Cyperus,; in plaats van zeer groot, 
als zeer. klein: voorgefteld heeft, dat -mooglykk den Fran- 
fchen Heer Guerrarp, aanleiding gaf, om hem te noes 
men een Soort van Gras, (uxe e/pece de Chiëndent) ‚waar 
van men, by BomAre , Hondsgras gemaakt heeft : dach 
Chien. Dent is, in ’t Franfch, de algemeene naam van 
Gras (zie Tournerorr): ook is het behin 17515 
aldaar vitieust zie. Woordenb. 11: D. bladz. 239. 

(25) Cyperus Culmo Vaginis Foliorum veftito. se. Schoe- 

nus „Spathaceus , Culmo tereti , Spathis alternis &c. Sp. 

Plant. 11. p. 63. Cyperus Ferrugineus. Sp. Plant. I. p. 
44, Gramen Junceum elatius , Caule artiCulato, Virginia- 
num. Pcux. Alm. 179. T. zor. Fig. 1. Cyperus Racemis 

fimpl. lateralibus. Gron. Virg. 131. Flor. p. 9. 
… (20) Cyperus Culino triquetro nudo , alternatim Folio= 

do » 

Fo 
U. Deer. XIJI, STUK, 
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naakt „ aan den top overhoeks gebladerd 

heeft „ met zydelingf? Kinderende Bloems 

fleeltjes. 

Stengen of Halmen van een Voet hoog heeft 

deeze Virginifche Cyperus 5. aldaar aan de Ri- 

vieren groeijende , met Degenvormige Bladen 

van een half Voet , op de kanten ruuw. Uit 

de Oxels der Bladen komt een Draadachtig 

Steeltje dat gedoornd ‘is, … De Aair heeft aan 

den Voet eenige Steeltjes , met eene dergelyke 

_ Aair. Het is derhalve niet gekroond. 

S CIRP US Bies. 

Dit Geflagt bevat de eigentlyke Biezen, in 

ons Land algemeen ‘bekend, en bovendien 

nog veele. dergelyke Planten , zo dat het by, 

de veertig Soorten heeft. De Kenmerken, die 

hetzelve van 't voorgaande afzonderen, zyns 

dat de Kafjes niet flegts famengehoopt of ge- 

tropt zyn, gelyk in de Schenús , maar Schube 

bige Hoofdjes maaken (*), en dat het Zaad 

met zekere „Baardjes omringd is of gekroond 5 

hebbende echter geene dergelyke Wolligheid, 

als die van ’t volgende Geflagt. 

ï | On- 

fo ; Pedunc. lateralibus proliferis. Mant. 28. Gramen Flu- 

viatile geniculatum Paniculâ Foliaceâ Virginianum. Mor, 

Hifl. 11. p. 183- Fig. non invenio. 
| 

G) Glume Paleacez undique imbricate: zie de Af- 

beelding Fig. 49. Pl. LXXXVIL hier voor. 
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Onze Ridder heeft deeze Biezen, naar de vr. 

| gedaante van de Aair en- van de Halmen, al- ki: Sun 

dus onderfcheiden. Hoorn. 
‚ STUK 

‚1 Met één enkele Aaiïr. 

| (1) Bies met de Halm rond en naakt „ de Aair he hi 

“Cylindrlfch met Lancetvormige Schubben , vrigynis- ve pii Driewy= die aan den Voet , op zyde , Vliezig zyn, ge 

In Oostindie groeit deeze, die de gedaante 

onzer kleine Water-Biezen heeft , met Draad-. 

achtige Wortelbladen , digt getropt , een 
Handbreed lang, aan de binnenzyde gefleufd, 
van onderen breed wit gevliesd, en een ran- 

de naakte Halm, geftreept en zonder Knoo- 
pen, ter langte van een Span, zynde de Aair, 

aan ’t end, een Duim groot. ’t Getal der 

Stylen is drie, gelyk dat der Meeldraadjes. 

(Ce) Bies met de Halm driekantig naakt, en IL 
eene Cylindrifche Aair aan ’t end, rl # 

derde, 

_ Deeze Jamaikafche Bies gelykt naar de 
Knokkelige ongemeen 5 waar van zy moog- 

Iyk den bynaam heeft, als of ’er eenige ver- 

andering in gekomen ware, door ae Voort- 

teelinge (3) 

Cx) Scivpus Culmo tereti nudo, Spicâ cylindricâ , Squa= 

mis Lanceolatis Bafi laterali membranaceis. Maut. 120. 
(2) Scirpus Culmo triquetro nudo, Spicâ Cylindricâ 

terminali, Am, Acad. V. 591. 

F 3 \ 
IL. Deen. XIII. STUK, 
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v1. (3) Bies met een vonde s byna naakte , half 
il | Knokkelige Halm, en ten gekropt zydelings 
Hoorp- Blaemhoofdje. 

IH. | 
/ 8 8 ì 

pn °__Op Waterige plaatfen aan de Kust van Ma- 
Hee labar vindt men deeze Soort groeijen, die een 

te holle Halm, met Knietjes, doch niet overal, 

bezet heeft, de Aairtjes in een gefternd zyde- | 

lings Hoofdje, niet aan den top» vergaard. 

IV. _(q) Bies met de Halm Hon en naakt, en eene 
Pp Er …à byna Eyronde end - Aair, 
fasfige. 

Deeze kleine Water- Biezen komen menig. 
vuldig op Moerasfige plaatfen , door geheel 
Europa, voor. Men vindtze , by ons, in= 

zonderheid op. vogtige Zandgronden en in 

Grasfe Landen , voornaamelyk die eenigszins 
brak zyn; als ook ín ondiepe Slooten, ín vere 
fcheide deelen van onze Provinciën, Maar het 
‘Gewas heeft veelerley veranderingen , zo in 
grootte als in geftalte, behalven dat de Aair- 
tjes altoos Spilrond blyven; zo de Heer Har- 
LER ; ten opzigt van de Switzerfche , aanmerkt: 
hoewel hy daar van eene Verfcheidenheid 
voorttelt , met byna Kogelronde Aairtjes, Der- 

5e 

(GG) Scirpus Culmo nudiusculo, femigeniculato , Capi- 
tulo slomerato laterali, Tsieli, A. Mak XII. pe 135. T. 
71. Juncus conglomeratus Maderaspatanus , acumine ge-= 

siculato. Prur. Afm. 200. T. 197. f. 6e 
@ Serpus Culmo tereti nudo, Spica fub ovatâ ter 

mie 
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gelyke heb ik ook hier te Lande, met langer PAL: 
- « 5 FDFEF 

of korter, en met knikkende Hoofdjes gezien _ ur. , 

‚en verzameld. Zie hier , hoe zyn Ed, deeze „noor 
_ Soort befchreeven hebbe. 

»> Plagmaakende ongebladerde Stengetjes;, 
> van zes Duimen tot een Voet en daar bo- 
s> ven hoog. Een enkelde Spilronde, gefpit- 

s fte Aair, van digt famengepakte Schubbe- 
» tjes gemaakt, die ftomp zyn, op welken 
‚> een bruine driehoek zig vertoont in een 

> Witterand. Aan den Voet van de Aair ko- 
> men Schubbetjes voor, die een weinig groo- 

ss ter dan de anderen zyn; kort, doch niet 
s minder gebaard. Het Zaad is Eyrond, drie- 

s> kantig, glanzig ‚met een kransje gekroond, 

s» aan den Voet omringd met drie of vier Bor- 
ss fteltjes, een weinig langer dan het Zaad.” 

(5) Bies met de Halm rond en naakt ,eneene vs 
, - Aaî sScirpus langwerpige end - Aair. ss 

LUS. 

De beroemde SLOANE vondt, op ’t Eiland roster 
hl 

Jamaika, in de Slooten der Weiden , daar het 
| $ Wa- 

minali. Oepe Dau, 273, Fle SUEE, 4I, 42. Scirpus Cul- 

mo nudo, Spe term. fubovatâ, R. Zugdbe 48. Scirpus 
Equifeti Capitulo majore. Screucrz. Gram, 360, TOURN Fa 

Inft. 528. Juncus Paluftris Capitulo Equifeti majore Ce 

B. Pin. 12. Juncus Aq. minor. Lom. Jc. 86. GORT. 

Belg. I3e 

(5) Stirpus Culmo tereti nudo, Spicâ oblongâ termi- 

nali. 

F 4 
MW. Deer. XIII, SruK. 
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VL | 
Anim, Waser naden Regentyd was flaan gebleeven ; 
tt  deeze Geknokkelde Biezen, die ook in de - 

JOOD: Europifche «Kruidhoven overgebragt zyn. 
Uit Ééénen Wortel fchooten vyf of zes Hal- 
men, twee of drie. Voeten hoog , van binnen 
hol, en aldaar door middelfchotten van Vlie- 

zen als in Geledingen verdeeld, die het Gewas 

van buiten zig knokkelig doen vertoonen. De 

Hoofdjes geleeken zeer naar die van de voor- 
gaande Soort. j 

VI. (6 ) Bies met de Halm geftreept en naakt: eene 
Scr pas 

Caspito-  — tweekleppige end-Aaîr van langte als de 
An on Kelk; de Wortels door een Schubbetje on= 

een! 
al derfcheiden, 

\ 

_Deeze kleine Biezen, groeijende in Moeras 

fige Veengronden der Bosfchagiën , zo in de 
Zuidelyke als Noordelyke deelen van Europa, 
vind ik, dat zenderling is, niet onder de Ne- 
derlandfe aangetekend. Volgens de benaaming 
van BAumiNus echter,die ze noemt kleiner 
Biesachtie Gras met de Bladen en Aair van Bie= 

, zen 

nali, Scirpus Culmo nudo, Spicâ terminali fubrotundâe 
H. Cliff. 21. R. Lugdh. 48. Juncus Aq. geniculatus jb 

Capitulis Equifeti major & minore SLOAN. JM. 37e 

Hijt. TL. p 122. T. 75 f. 2 & T. 81e £. 3. Ray. Suppke 

623. Rorrgörr. Ne 59 
(6) Scirpus Culmo ftriato nudo; Spicâ bivalvi termi- 

nali longitudine Calycis; Rad. Squamulâ interftinétiss 

Oep. Dau, T, 167. FL. Suec. A2 , 3e Scirpus Fol. Culmi 
uil= 
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zen, zouden zy op buitendykfe Landen, hier 

aan den Ykant, groeijen (*). De Heer Har- 
VI. 

AFDEEr. 
HT. 

LER vondtze overal in de vogtige Valeijen der kane 
Alpifche Bergen, en befchryftze dus. 

„> Plagmaakende Halmen , by den Grond 
3 fcheedig , gefleufd, byna altoos hard , krom 5 
» drie Duimen of op ‘t hoogfte een Span 

5 lang , ongebladerd 5 uitgenomen een Ton- 
» getje, uit het Scheedje , beneden ’t midden 
ss âangedrukt(t). Twee Kelkfchubbetjes die 

s, Ongelyk zyn, (ovato-fpadicee ,) het grootfte 
» de geheele Aair gelyk en langer, gefpitst , 

s niet gebaard; het andere korter. De Aair 

» zeer dun (/Hiëa) met weinig Blommetjes , 
9 drie op t hoogfte. De Baardjes om het 

s‚ Zaad korter. Een lange Styl, rien 

» aan ’t end. 

In het Schwartswald , in Boheme en Enge- 
land, groeit (zegt hy) deeze Soort hooger ; 

tot een Span; met regte Halmen, de Aair een 

weinig lyviger , en tot vyf Bloempjes bevat- 

tende, het eene Kafje langer dan de geheele 
| Aair, 

unico. R. Zugd. 49. Scirpus Montanus Capitulo breviore, 
Screvcnz. Gram. 363. Te 7. fe 18. Junc. parv. paluftris 
cum parvis Cap. Equifetie Pruk. Phyt. Te. ao f. 6. 

Gramen Junceum Fol. & Spica Junci, minus. C. Bs 

Pin. 6. Harz, Hel. N. 1335. 
C:) Commer, Zudig, Holl. Catalog. p. vo. Vid. & Ro- 

SENTHAL. Flor. Belg, Am, Acad, VI. p. 54: 

Cf) Infra medii grandem appresfam, An etn 

F 5 
II. Deer. XIII, StTuK, « 
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Aair, met Draadjes van de Aair uitgaande , 
als een foort van Pluis. Nogthans-acht hy des | 
zelve niet daar van te verfchillen. 

In Sweeden maaken deeze Biezen, die men 

‘er Myrfaef of Mosfatuf noemt, volgens Lr n- 
Naus Turven in de Veengronden uit, en zyn 
gemeen in de Bofchachtige Gewesten (*). Hy 
verklaart zulks nader in de Laplandfche Plant- 
befchryving , zeggende , dat aangezien de Wore 
tel jaarlyks nieuwe Schubben aanzet op de on- 
derfte overblyvende , waar tusfchen de Wor- 

tels uitfchieten , de Plant , hier door, boven 

den Grond zig verheffende, die Plaggen maakt 
van los Veen , welke aldaar zo gemeen zyn in 
de Bosfchen, een Soort van Turf maakende, 
die ligt in Brand vliegt en fchielyk verbrandt. 
Dit maakt het afbranden der Gronden, wanneer 
men in die Bosfchen nieuwe Landen ontgin- 
nen wil 5 alzo die bovenkorst , uit zulke Bies- 
Schubben en Mos famengegroeid , na ’t uit- 

droogen geheel ontvrugtbaar is5 zo zyn Ed. 
aanmerkt, noodzaakelyk (4). 

Zeer blykbaar zyn gedagte Schubben , het on- 
derfte der Halmen en den Stoel bekleedende „ 

bruin van Kleur, in twee Plantjes van derge. 
Iyke Biezen, door den Heer THUNBERG in 
Japan verzameld, wier Halmen ongevaar de 

lang= 

(“) Habitat in Paludibus Cespitofis, Turfas conftis 

tuens, valgatisfimus in fylveftribus Provintiis, Flor. Suecs 

Ap. 15. 

CT) Flora Lapponich, Pe Tip 
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langte hebben van’een Span: gelyk: ikdezels vr. 
ven thans in myn mamie: Herbarius be- “Ti 

Hos | fchouw. À Hoor, 

( 2) Bies met de Halm rond, naakt Borfeel- Schu } 

achtig , en eene byna Kogelronde end- Aair. Graan 

In Virginie is de Grceiplaats van deeze, wel- 
ke door den Heer CLAYTON Cyperachtig Gras, 
met dunne Biesachtige Steelen , getyteld werdt. 

De Hoogleeraar N. L. BURMANNUS heeft 
deezen bynaam gegeven aan een Indifch Gras- 
plantje met Bladerige Steelen en ronde Wolli- 
ge Hoofdjes, ’t welk zyn Ed. niettemin tothet 
Geflagt van Cyperus betrekt (1). 

_€8) Bies met de Halm rondachtig , naakt , Bor- 

oofdigee 

Vall; 
flelachtig , en eene tweekleppige Byronde £ Aciculas 
dair; de Zaaden naakt. 

Een allerkleinfte Soort van Biezen, die men 
Speld- Biezen zou kunnen heeten, groeijende in 
en dikwils onder zuiver Water, op een Zan- 
digen Grond in verfcheide deelen van Europa. 
Onder den naam van Zeer klein Biesje met Hoofd- 

fes 

(4) Scirpus Capitatus. Burm. Fl, Mud. p. 21. Pruk. Phyt. 
128. Te 1go. f. 7. 

(7) Sarpus Culmo tereti nudo Setiformi, Spicâ fub- 

globofà terminali, GRON. Virg. 11. Gramen Cyperoides 

Caule tenui Junceo. Cravr. N. 380, 

(8) Scirpus Culmo tereti nudo Setiformi, Spicâ ovatä 
bi- 

U. Deer. XIII, Stur, 

Speldach: 
tige. 
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fluitans, 
Vlotten- 
és 

\ 
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zes van Paardeftaartkruid, befchryft Boc cone 
dit Gewas , dat hy aan den Oever van de Loi- 
re, in Vrankryk, hadt gezien, In Switzer= 
land hadt Har LER hetzelve overvloedig aan 
de kapt van Meiren gevonden. Morisen 
nam het aan de kanten van Slooten, by Ox- 

ford in Engeland, waar. PLUKENET tekent 

aan, dat hetzelve hem gedroogd door zekeren 
Heer, die het gevonden hadt, was gefchon- 
ken. By Dantzig is het door den vermaarden 

BREYN waargenomen. ‘In Sweeden groeit 
het niet alleen , maar ook in Lapland, veel- 

tyds onder Water , omtrent een Duim hoog 
en is in de Rivieren aldaar niet ongemeen. De 
bloote Zaadjes hadden den Heer HArLER het- 

zelve van de. Biezen doen afzonderen. Het 
groeit, in Switzerland, fomtyds twee Dui. 
men hoog. 

(o) Bies met ronde naakte Hlmen overhoeks ; 
aan een “Bladerigen flappen. Steel, 

Op. Waterige plaatfen in Vrankryk en En- 

8e 

bivalvi , Seminibus nudise Ff, Suece. 43, 44» Darin. Pa- 

vis. 17, Scirpus magnitudine" Aciculee. F/. Lapp. 21. Re 

Lugdb. gg. Juncellus minimus Capitulis Equifeti. Prux. 

Aim. T, 40. f. 7. Juncus inutilis f. Chamee - Schoenus. C. 
B. Theatr, 183. Mariscus Foliis Setaceis mollibus Spicâ 

pauciflorâ. Harr. Hew. inchoat. N. 1346. 
(9) Scirpus Culmis teretibus nudis alternis , Caule 

Foliofo flaccido. #. doen Scirpus Caule Foliofo flacci- 
do > 

ed 
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geland komt deeze Soort voor „die in de Noor- 

delyke deelen van Europa, zo ’t fchynt, niet 
wordt gevonden, Men heeftze nogthans in 
Vriesland , omtrent Bergum , zo in het Wa-® 
ter, als op vogtige plaatfen van de Hey , waar- 
genomen. Op den Grond kruipt „ doch in ’ 
Water vlot dit Biesachtig gras, met dunne 
Rankjes, die als uit veele Leedjes famenge- 
fteld zyn, zo dat het van ’t Fonteinkruid wei- 
nig verfchilt, dan door de rondachtige Hoofd. 
jes, insgelyks byna als die van’t Paardeftaart- 
kruid, of liever Knodsachtig. Aan de Leed- 
jes, die veele {malle Blaadjes uitgeeven, han- 

gen Worteltjes ‚ waar door het uit den Grond 
zyn Voedzel trekt, 

IJ. Met een ronde veel - Aaïrige Halm. 

€ ro) Bies met de Halinrond en naakt , en 
veele Eyronde gefteelde end - Aaîren, 

Onder den naam van Biezen is deeze Soort 

al. 

do, Scapis alternis Capitatis. R. Zugdhe 49. Sauve 
Monsp. ge Scirpus Equifeti Capitulo minori, Tournr. 

‚ Senevenze Gram. 365. Te 7. f 20. Juncellus Cap. E«< 
quifeti minor fluitans. C. B. Pin. 12. Prodr, 23. Theatr, 
187. Gramen Junceum Clavatum minimum. Ray. Hift. 
1300. Mor. S. 8. T. 1o. f. 31e Pruk. 4fm. 180. T. 35° 

£, 1. Gort, Befg. 13, 

(ro) Scirpus Culmo tereti nudo , Spieis ovatis pluri+ 

ì bus 

IL Deer. XII. Stuge 

VL 
AFDEEL: 

ui. 
Hoorne 

A 
Scirpus 

“Lacuftris. 
Matten= 

Bies, 
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VI algemeerist bekend , wordende in ’t Hoog. 

an duitfch Binzen, in ’t Engelfch Rushes gehe- 

re ten „en in naam dikwils verwatd met de Bloem: 
Matten. biezen , die men in ’t Franfch Doncs tytelt; 

Bies, naar den Latynfchen naam Pwacus, by fommie 
gen, evenals de Nederduitfche, omverfchil- 
lig gebruikt voor allerley Biezen, groot en 
klein. De Groeiplaats is allom in: zuivere 
{til ftaande en ftroomende Wateren, zo aan den 
Oever als op aanmerkelyke diepte, door ge 
heel Europa. By ons komen zy zeer veel aan 
Rivieren, Vaartén, Slooten, Graften en Meis 

ten, als ook op fomtyds onder loopende Gron- 
den voor , maakende, op fommige plaatfen ‚als 
geheele Bosfchagiën 3 waaf van de Biesbosch; 
niet ver van Dordrecht, den naam voert. 

Verfchei- In grootte overtreft deeze Sooft alle andere 
denheden. Biesgewasfen van.ons Wereldsdeel ;-opfchie- 

tende tot vyf of zes Voeten hoogte. Wanneer 

zy een minder voordeeligen Grond beflaat , 
nögthans , blyft zy. kleiner 35-gely/k men dit 
zeer veel aan de kanten van onze Slooten en 

Vaarten ziet, aldaar zy naauwlyks drie Voeten 
hoog voorkomt, Doorgaans heeft zy eenvou 
Ee hed BEN i dis 

bus sans “terminalibus, FI, Succ. 40; 46e Darr- 

BARD Paris. 16e Goer. Belg. 18. Scirpus Spicis copio= 

fis. R. Lugdb. 48. Scirpus Paluftris altisfimus, TouRNre 

duft. 528, ScneucHz. Agroft. Pp. 354: Juncus maximus £ 

Scirpus major, C‚ B. Pin, 12, Theatre 178. Juncus Aqe 

maximus, Lore Zie 85. juncus Faluftris major, TAB, 

24 » 
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dige ronde opftaande Halmen, om laag Schee- vr 
dig en dergelyke Bladen, die effen zyn en KG an 
zagt. Daar komt een Verfcheidenheid voor, Hoorp- 
welke de Bladen Zaagtandig ruuw heeft, door "U 
ToURNEFORT opgemerkt, die hy oordeelde Paid 
met zekere Afbeelding van LoBErL overeen- 
komtftig te zyn (*): doch dit is de eer{te Soort 
van Biesgras , hier voor befchreeven. Een 
weezentlyk verfchil, van deeze zelfde Soort, 
wordt in de plaatzing der Aairtjes opgemerkt, 

welke fomtyds zydeling , een end wegs bene. 
den den top geplaatst zyn, als in de figuuren 
van Lorer en Doponmus, fomtyds aan 
den uiterften top der Halmen, gelyk in de af. 

beelding van TABERNEMONT. HALLER 
heeft die laatfte op de Eilandjes van den El- 
zas, in de Ryn, gevonden. Ookis zodanig. 

een Matten - Bies, waar van ik een fraay Exem - 
plaar heb, den Heer THUNBERG in Jäpan 
voorgekomen , met Kegelvormige Kaneelkleu- 
rige Aairtjes, in een Kroontje aan *t end ver- 

gaard. Op’ Ceylon vondt zyn Ed. ‘eene 

Bies, die weinig daar van fchynt te verfchillen : 
zo dat deeze Soort ook tot Oostindie behoort. 

De 

249 » 587. Juncus holofchoenos, Dop. Pemgt, 665. Scirpus 

Caule tereti , Paniculâ laterali Ramofâ , Locuftis was 

Hart. Helv, inchoat. N. 1337 
) Scirpus Paluftris altisfimus Fol. & Carinâ ferratis, 

Inft, p. 528. Gramen Cyperoides. Bacce P; zoe Cyp. longus 
modorus fylveftris. Lon, Zo. 76. Plant, env. Paris. Pe 532. 

IL. Deen. XIII. Srum, 
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III. 
Hoorp- 

STUK 

Me 

daar de Halm deezer Biezen , in fommige Mei- ies, 

86 _DRIEMANNIGE 

De verfchillende hoogte naar de Groeiplaats 

heeft hier ook doen t’huis brengen de Laagere 

Moeras- Bies van SCHEUCHZER( *) , welke de 

Halm op ’t dikfte maar als een Schryfpen heeft; 

ren, om laag wel een Duim dik valt. Hier toe 

betrekt men ook de Waldbinifen van TABER: 

NEMONT met Wollige rondachtige Hoofd. 

jes, die mooglyk nader aan de volgende Soort 

zou komen. Dat in diepe Waters deeze Bic» 

zen fomtyds niet bloeijen ‚noch Halmen fchie- 

ten, en dan , door de langte en dunte der 

Bladen zig als een Soort van Wier vertoonen; 

heeft de Heer BERN. Jussieu aangetoond (4). 

De wyd vermaarde ToUurRNEFORT zou hier 

door misleid zyn geweest (4). 

Gebruik. Ten opzigt van 't gebruik, voldoen deeze 

„Biezen aan den naam 3 alzo men ’er op verfcheis 

de plaatfen inzonderheid in Vriesland ‚ onze 

gewoone Vloermatten. van vliegt. Die fyne 

Matten, uit de Zuidelyke deelen van Europa, 

onder den naam van Spaanfche en Alikantfe 

bekend, zullen waarfchynlyk gemaakt worden 

van een fyner foort van Biezen. Dus zal het 

ook 

…:€*) Sn: Paluftris humiìlior, Scrnevenz. 356. Juneus. 

f. Scirpus medius. C, B. Pix. 12, Theatr. 181, Juncus 

Sylvaticus. TABERN. 250 » 586? Vid, Scope Fl, Carn, 

322e REICHARD Sift. P: 133e 

GH) Gerarp. Flor. Gallo- Prov, pe 115. 

(5) Daar van maakende zyne Alga Graminea Fluviatia 

dis Jongisfimo Folio, Inft. p. 56g. 



GRASPLANTE N. IT 

ook gelegen zyn, met die fyne Matten, waar VI. 
van de Chineezen en Japoneezen, en andere “Tr 
Oostindifche Natiën , zo veel werks maaken, Epen 

in de opfiering en affchieting van hunne Woo- mater 
ningen , en tot Zeilen voor de Vaartuigen „Bis. 
als, ook tot het maaken van Korfjes, Mand- 

jes, Kistjes, die ongemeen fraay zyn. Ik wil 

nu niet ftaan blyven op derzelver gebruik by 
de Turken en andere Afiatifche Volkeren , bin- 
nenslands. De Heer Gmerin zegt, dat de 

Tartaaren van de Steelen der Biezen Spreijen 
vlegten , welken zy in de Zomer onder ’t Lig- 
haam leggen, om koelder te rusten, Door ge. 
heel Siberie , getuigt hy, komen die Matten. 

Biezen in de Meiren voor (*). 
Zo heeft de milde Natuur haare Schatten 

over den geheelen Aardbodem verfpreid. Welk 
een onbefchryfiyke nuttigheid levert niet dit 
verachtelyke Gewas aan de Menfchen uit? Prr- 

Nius maakt reeds gewag , van deszelfs gebruik 

tot Vischkorven en Fuiken, als ook tot Lam. 

pen , waar toe het Merg nog heden dikwils 

gebruikt wordt,en hy verhaalt , dat zy by de 

Zee- Alpenzo zwaar groeiden, dat zy, open ge. 

„f{needen, Duimen breed waren, Ook fchynt hy 

op te merken , dat men ’er de Scheering tot 

Zeeven in Egypte van maakte (1). De grove 
AR, | re 

_(@) For. Sib. Tom. 1. p. ze | 
“CD Utilisfimus ad Vitilia Holoschoenos, quïa mollis 

& Carnofus eft. Ufus ad Nasfas Marinas, Vitilium elge 

XL Deer. XIII Srum. 
/ 
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vl re Biezen dienen nog, op veele plaatfen in Eu- 
“ur topas, tot het dekken van Boeren Wooningen 

Ie of Sculpen, gelyk in Sweeden , alwaar men ’er 
Matten. de Zadels mede vult en het ook, in tyden van 

Bies. __gebrek,tot Beeften- Voeder gebruikt, zo Lin- 
N&Us meldt (*. - Ock heeft men bevonden, 
dat de Biezen, overlangs in dunne reepen ge= 
fneeden en gedroogd zynde, famengelymd; 

voor Papier kunnen verftrekken. Her verfche 
Merg is om op Brandfteden te leggen aange. 
preezen (}). | 

XT, (rr) Bies met de Halm vond en naakt , de 
sScir pus 
Holo- Aairtjes byna Kogelrond „gekropt „ gefteeld 3 

fe er een tweebladie , ongelyk > gefpitst Omwind= 
Aairige. zel \ 

Deeze Soort; die door haare ronde Aairen 

van de voorgaande allermeest afwykt, zou de 

eigentlyke Molofchenus der Ouden zyn, zo 
fommigen willen, Dezelve groeit in de Zui= 
delyke deelen vanEuropa, en is in Italie niet 

alleen, maar inzonderheid omftreeks Mont- 

pellier, zeer gemeen, by en tusíchen de an- 

de- 

gantiam, Lucernarum Lumina &c, ijt, Nat, Libr. XXI. 

Cap. 19. 

5) Flor, Suec. TI. p. 16. 

Gr Eph. Nat. Cur, Vole VIIL Obs, 119. 
(Er) Svirpus Culmo tereti nudo , Spicis fubglobofis &e. 

Govan Morsp. 30. Scirpus mar. Cap. rotundis glomee 
atis. TourNe. Zijl. 528. Juncus acutus maritimus Capite 

£ EQe 
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dere, In grootte verfchilt zy weinig, bereis Vr. 
kende fomtyds ook tot vyf Voeten hoogte. OENE 
Het zal mooglyk eene Verfcheidenheid daar Hoorns 
van zyn: want de Aairen komen in dezelve | 
fomtyds ongefteeld en digt getropt voor, zo 
Ba OHINDS aantekent. | | 

(1 2) Bies met de Halm vond en naakt, en een Dn A 

zydelings Hoofdje met een omgeboogen Hioratis. 
Blikje, de Bladen gefküujù. Zuid=) 

| landigea 

Het zelfde zou'men van deeze kunnen den- 
ken, ten opzigt vande volgende, naar welke zy 

veel gelykt; maar zy heeft twee Blaadjes of 
onvrugtbaare Halmen, die regtopftaan, glad 

zyn en gefleufd, (niet rond en aan den Voet : 
Scheedig met een rappigen rand.) De Hal- 

men zyn rond en glad, naauwlyks een Voet. 

lang , boven het Hoofdje met een opgeregte 
maar gefleufde ‘Tip, langer dan het omge” 

boogen Blikje aan de Halm. Het Hoofdje is 
Kogelrond, ongefteeld, ftomp , Roestkleurig , 
met gefchubde Klepjes, die aan de punt by- 
na driekwabbig {tomp Zyn ; de zydkwabben 
bruin getipt. | (1 3) 

fotundis. C. B. Piu, zr. Zheatr, 174. Scirpoides maritis 
mum , Capit. fparfis glomeratis. Screucnz. Grant. 37te 
Holofchoenus. Darecu. Hijt. 987. Ger. Prov, pe 1163 
Phyt. T.4o. f. 4. Oep. Dau. 454, 

(12) Scirpus Culmo tereti nudo, Capitulo lateral, s 
Brafteâ reflexâ ; Foliis Canaliculatise «4/f. Nat. Zeg: 
XIII. Pe 85. 

IJ. Deer, XIII Srun, 



„roo DRIEMAN NIGE 

VL (13) Bies met de Halm rond en naakt „ en eèn 
AIDEEL _ zpdelings Hoofdje, dat Kogelrond is, met 
en een omgeboogen Blikje. 

haaks Aan de Zeekust van Provence en van Lan- 
rijpe guedok omftreeks Montpellier , als ook by 

oom= 

£ches Rome, groeijen deeze Biezen , die daar van 

den bynaam hebben. De hoogte der Bladen 
en Halmen is één of twee Voeten , doch zy 
zyn Draadachtig dun en aan ‘tend fcherp ge= 
punt. Een, twee, drie of meer Duimen be- 

neden de punt, groeit een Wrattig Bolletje, 
dat famengefteld is uit veele digt gekropte 
Aairtjes, uit Schubbetjes beftaande , die het 

Zaad bevatten, dat langwerpig is en drie= 
kantig. 

KIV. : F4) Biës met de Halm naakt en Boyichaehig 5 

Berfielicee : en een oger dair aan ’t end, 

Dit zeer kleine He komt aan de Zees 

kusten van Europas alom, voor; gelyk het 

| ook 

(13) Scirpus Culmo tereti nudo , Capitulo laterali 

conglobato, Brafteâ reflexà. Govan Mousp, 30. Gee 

RARD Prov. 116 Scirpus Capitulo fingulari Rad. tomen- 

tofà. BARRe Rar. 1249. T. 255: f. 3. Scirpoides acutum 

maritimum, Cap. glomerato folitario. ScrevcHz. Gram. 

273, Micm. Gen. 52. Parr. Zé, III. p. 537. B. Juncus 

minor acutus maritimus. Pruk. Alm. 200. T. 40. £. 5. 

(24) Scirpus Culmo nudo Setaceo, Spicâ terminali 
stil. schtin Belg. 14. N. 44e Fl, Succ, IL. Ne 45. Sc. 

Cul« 
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ook in de Zee- Duinen by Santvoort en Muie 
derberg , en by ter Goes in Zeeland, is ge 

VI.’ 
ie: Te 

vonden. Het heeft naauwlyks de hoogte van Hoorns 
een Vinger en de tropjes van Aairen , die aan 
t end der Steeltjes groeijen, zyn naauwlyks 
zo groot als een Neet, zegt de Heer GouanN. 
MoRrrsoN merkt aan, dat het zelden hooger 

STUK. 

dan een Handbreed worde, en dat de Bladen ’ 

naauwlyks dikker dan Paardehaair zya. Het 

kwam dus, in Engeland, aan de kanten van 

Poelen en Moerasfen,op veele plaatfen , voor. 
Wegens de kleinte kan men het ligt met de 
volgende verwarren, welken ’er, volgens den 

Heer RorrBörL ,flegts Verfcheidenheden van 
zouden zyn. 

15) Bies met de Halm rond en naakt , en on- 
gefteelde Anairtjes „ die in ’t bidden van de 
Halm dende dd ZA. 

De vermaarde ToUuRNEFORT fchynt dee- 
ze omftreeks Parys niet gevonden te hebben, 

de- 

Culmo nudo Set, Spicis pedunculatis. R. Zugdb. 49. 

Scirpus omnium minimus Cap. breviore. Tournr. Jrfl. 

528. SCHEUCHZ. Gram. 358. Juncus inutilis f, Chame- 

fchoenus, C- B, Pius 12. Prodr, 22. Juncellus omnium 
minimus. Moris. Hijf. III. pe 232. S. 8e T. zo. É£. 23e 

Oep. Dan, 311. RorrBörr, p. 47. Te rs. f. 4e 
(25) Scirpus Culmo tereti nudo, Spicis fesfilibus in 

medio Culmo glomeratis. Daris. Paris. 16. Scirpus fu- 

‘pinus minimus, Cap. conglobatis, Fol, rotundo - tereti- 

bus. TouRrNF. du/f. 528. 

II, Deer, XIII. SruK, 

XV. 
Scirpus 

Jupinus. 
Hurkerre 

de. 
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vi. dewyl hy ’er,‚ín zyne Kruidleezingen aldaar 

Ae | | kt, en men het, by VAIL- „Tm geen gewag van maakt, e y 

Hoorp= LANT , met een Sterretje getekend einde, 
STUK. 

xy (26) Bies met de Halm tweefnydig , as ing het 

Scirpus Kroontje famengefteld ‚ de  Aairtjes. Ey= 
Llutumnd= 
En, rond. 
Herft{che: 

In Virginie is deeze door den Heer CLA v- 
TON in de Herfsc waargenomen, de Halmpjes 
ook niet meer dan een Handbreed hoog heb- 
bende en de Bladen Grasachtig flap. De Hoofd: 
jes of Kroontjes beftaan uit drie ongefteelde 
Aairtjes., by elkander, in een mikje van twee 
dunne Blaadjes. Derhalve moeten de aanhaa- 
lingen van PLukKeNe Ten van wylen den Heer 
BurMaANNUs hier t'huis gebragt worden, en 

zou dus deeze Soort zo wel op Ceylon groei 
jen als in Noord - Amerika, De Heer Ro TT- 
BÖLL hadt; in den jaare 1760, met den Heer 

Jussieu, by Paryseen dergelyk Biesje ge- 
vonden, zo hy oordeelt en afbeeldt, doch dit 

hadt maar één Cmwindzel. Blaadje. 

(17) Bies 

(26) Scirpus Culmo ancipiti nudo, Umbellâà decom” 

pofitâ , Spiculis ovatis. Mant. 180, Scirp. Foliofus pufil- 
lus Autumnalis &c. Cravr. 772. Gramen Junceum perpu= 

fillam Capillaceis foliis MEthiopicum. Prux. Alm. 179. T. 
300. f, 5. Gram. pufilium , Junci Capitulis minimis, ad 

bafin foliolis binis acutis, Burm. Zeyl, 108. T. 47. f. 2. 
Rorraürr. FZ, 5. 
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(17) Bies. met-de Halm naat, HaaWachtig vr. 

dun; de Aairtjes gefdeeld , één ongefteeld in ARD. 

% midden. - - Hoorp= 
STUK. 

Volgens deeze door den Heer LiNN&Us hee 
verbeterde bepaaling , kunnen geene aanhaa- kie 
lingen ftand houden op deeze Soort, die van bladige. 
zyn Ed. thans ís befchreeven, als Haairach- 
tige Blaadjes hebbende, naauwlyks een Vin- 
ger lang, en naakte Halmen, weinig langer 

of dikker: onder het Kroontje een Borftelig 
Blaadje, langer dan de Aairtjes ‚waar var aan ’t 
end drie Eyronde gefteeld , het middelfte onge= 

fteeld, beftaande uit Roestkleurige Schubbe- 

tjes, die groen gekield zyn en ftomp. 
Zeer naa komt aan deeze Soort dat Ceylon. paar 

fche Biesgewasje myner Verzameling, in Fig, PGXvur 
a afgebeeld. Want hetzelve heeft de Blaad- 
jes Haairachtig dun , geen Vinger lang en de 

Halmpjes weinig dikker of langer, naakt. De- 
zelven zyn aan ’t end gekroond met twee, 
drie of meer gefteelde Aairtjes , omringende 
een ongefteeld in ’t midden; zodat het volko- 
men. aan de bepaaling voldoet; ’t welk men in 

geene der aangehaalde Figuuren of befchry- 
vingen vindt. «Wylen de Hoogleeraar Bur- 

MANNUSs zeid’, in de text, dat het Hoofdje 

n met 

(17) Scirpus Cuimo nudo Capillari , Spicis Peduncu= 

fatis intermediâ fesfili. Sp. Plant. p. 73 Mant, 321, 

G 4 
1. Deer. XIII. STUK 
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met één Blaadje gefchoord was, en in de bes 

‘ paaling met twee Blaadjes , ’t welk zyne Fie 

guur ook aanwyst. HeERMANNUS {prak van 

een Ceylonsch Zandgras , met Hoofdjes van Bie« 

gen, aan den Voet BJaderig: ’t welk zekerlyk 

meer dan één Blaadje aanduidt. In het myne 

hebben de Hoofdjes een Omwindzeltje van 

vier ongelyke fpit{e Blaadjes, gelyk in het Cy- 

pergrds: waar van het kleinfte, of zeer kleine s 

hier mede is verward geweest, zo de Heer 

Rorrröórr aanmerkt. Zyne Afbeelding , op 

deeze Soort door REicHARD aangehaald, 

kan nogthans daar toe niet behooren , als al 

temaal ongefteelde Aairtjes hebbende; zo gee 

zegde Deenfche Heer zelf erkent. Men kan 

klaar zien, dat de Steeltjes hier niet door af. 

gevallen Schubbetjes veroirzaakt zyn, gelyk 

zyn Ed. vermoedde plaats te kunnen hebben: 

alzo hy waarfchynlyk dusdanig niet hadt gee 

zien, met weezentlyk gefteelde Aairtjes (5. 

Dus ziet men ‚dat de vier laat{te Soorten, 

hoe zeer ock in kleinte van Gewas ftrooken- 

de , in weezentlyke hoedanigheden verfchil 

len. Geheel wat anders is *t de Aair enkeld en 

aan den top te hebben, gelyk in de Borftelí- 

ge, of in 't midden van de Halm, gelyk in de 

Hurkende : of famengefteld en ongefteeld, ge- 

Iyk in de Herfstfche , of gefteeld , gelyk in 

dee- 

C°) Zie Rorrs. No. Plant. pe 49. Tab, XIII. Fig. 4. 
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deeze laatfte Soort. Die onderfcheidingen zyn AE Á 

zeer duidelyk en in de Afbeeldingen zelfsken “Tj, 
} Hoorne 

baar, STUK, 

_HI. Met een driekantige Halm en naakte 
Pluim. 

hie 18) Bies met de Halm driekantige, naakt, de ee 
___« _Aairen byna ongefteeld en gefteeld, met de stre 

Punt gelyk. iden 

In de Zuidelyke deelen van Europa komt 
deeze Bies voort, die daar van den bynaam 
heeft, dat de zyden der Steelen vlak zyn, 
niet ingedooken. De uitfchieting van de Aai- 

ren, die gefteeld en ongefteeld zyn, is een 
weinig beneden de fpitfe punt der Halm. De- 
zelve is zagt en zwartachtig groen , met bruin- 

ächtige Hoofdjes, volgens Mrcuerrus,die 

dezelve op verfcheide plaatfen by Florence 

vondt en ook van Londen gekreegen hadt. 

(19) Bies met de Halm driehoekig , naakt, ge- XIX. 
fè ist ied 

à Gefpicttes 

" G8) Scirpus Culmo triquetro nudo, Spiculis he 
bus pedunculatisque , mucronem eequantibus. Sy/Z. Nat, 

Veg. XIIT. Scirpo -Cyperus Paluftris, Caule molli kel 
Mier. Gez. 47. Juncus acutus Maritimus Caule trique= 

tro molli, procerior. Pruk. Af 200, T. go. f. 2. Ray, 

Suppl. 629. 

(19) Scirpus Culmo bede nudo acuminato &c. 

Scir- 
Gs ) 

U. Deer. XIIE, StuR, 
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STUK» 
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sSCir pus 
dichoto= : 

PRUS. 

Gegaf- 
felde, 

{o6. DRrRIEMANNIGE 

Jpitst , en famengetropte ongefteelde Aairen 
zydelings. | 

In Engeland, Italie, Switzerland en Virgi- 

nie, worden de Oevers van brakke Meiren aan 

den Zeekant bekleed door deeze Soort van Bies 

zen, die wegens de lange fpicfe punt van de 
Halm, welke boven de Bloemen uitfteekt „ge- 

bynaamd zyn. Derzelver Halmen zyn drie- 
kantig, driehoekig , met drie hielen, aan de 
hoeken famengekneepen. Zy hebben de lang- 

te van één of twee Voeten en daar boven. De 
punt is flap en dikwils omgekromd. De Aaire 
tjes zyn ovaal, getropt, bruin en bleek bont , 
veel naar die van onzen Water - Cyperus, die 
ftraks volgt, gelykende. 

_(@o) Bies met de Halm driekantig , naakt; een 
famengefteld Kroontje; de An der gafn 

feline ongefteeld,. 

In Oostindie groeit deeze , die een uitgee 
Íprei= 

Scirpo- Cyperus Paniculâ glomeratâ e Spicis imbricatis 
compofitâ, Screvcnz. Gram. 404. T. 9. f. 14. Harr. 
Helv. N. 1338. Scirpo - Cyperus maritimus. Mier. Gez, 
47. N. 45. Juncus acutus maritimus Caule triangnlo.C. 
B. Pin. 11. Prodr. 22, Mor. S. 8. T. ro. f. 20. Prums 
W./40.' 4, E53 
Co) Scirpus Culmo triquetro nudo, Umbellâ decom= 

pofitâ , Spicis dichotomie fesfilibus, F/, Zeyl. 40. Burn. 
Fl, lud, 22. Gramen Cyperoides Maderasp. Juncelli 
Gesneri Capitulis fparfis, Pruw. Alm, 179. T. 1ig.f, 3. 



GRASPLAN TE Ne To7 

fpreide Pluim heeft van ronde Aairtjes, veel _ vr. 
gelykende naar de Hoofdjes der Bloembiezen. een: 
Men vindtze by den Heer BURMANNUs,on- Hoorne 
der de Ceylonfche Planten, Klein Gras ge- Sn 
naamd, met een Takkige Aait van drie Dui- 
men , als van de Geersten- Bieze: hoewel de 
Aairtjes hier basen op gegaffelde Steel- 
pie 

(21) Bies met de Halm driekantig , naakt,en XXI. 

een eenvoudig Kroontje, van Eyronde dair- Rn 
. zj ai Stekelige. 

De ronde ftekelige Hoofdjes , veel naar die 
van ’ Sparganium zweemende, onderfcheiden 
deeze Soort, die zo wel in Noord-Amerika 

groeit als in Oostindie. Maar, hoe deeze be- 
hooren kan tot de Biezen met een naakte 

Pluim, daar dezelve, volgens de Afbeelding 
van PLUKENET, zulk een fterk Omwindzel 
heeft, verftaa ik niet. 

(22) Bies met de Halm driekantig > en een _XXII. 
Retrofrac- 

Clie gijs, 
Omge- 

Cr) Seirpus Culmo triquetro nudo , Umbellâ fim pi knikte. 

ci, Spicis ovatis. £/. Zeyl. 38. Gramen Cyperoides Ame- 
ricanum , Spicis grandioribus &c. Pruk. Alm. 179. T, 

or. f. 4. Gramen Cyperinum Zeylanicum Porcinum, 

Cap. conglobatis rotundis. Burm. Zeyl. 1o7. Burm. F/, 

Ind. 22. Cyp. Flor. Capit. ereltis pedunculatis. GRON. 

Virg. 12. n 

(22) Scirpus Culmo triquetro Umbellà fmplici, Spi- 
cas 

U. Deen. XII Savh, 
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VL. eenvoudig Kroontje, de Bloempjes der Aai 
rien ren agterom geknikt. 

Hoorn: | 
STUK. Een wonderlyk aanzien geeven de omge-= 

knikte en «als neerhangende Blommetjes der 
Aairen aan deeze Soort; wier Groeiplafts in 
Virginie zou zyn. PLUKENuT heeft het een 

Indiaanfche Soort van Cypergras , met een 
frazije Plum , van neerhangende zwarte Aair- 

tjes, getyteld. 

XXIII. ( e3) Bies met de Halm driekantig „byna naakt; 
odd de Omwindzels van langs als de Pluim, op PFerrugie 

HEUS. de kant gehaaird. 
kl Roest- 

Dent (24) Bies met de Halm driekantig , naakt ; het 
Spadiceus. Kroontje byna naakt; de dairen langwere 

SO pig, ongefteeld en endelingse 

Grootelyks verfchillen deeze beiden niet, 
‚die 

carum Flosculis retrofractiss Cyperi Genus Indianum » 

Paniculâ fpeciofâ, Spicis propendentibus atris, Pruke 

Phyt. T. q15. É£. 4. 

(C@3) Scirpus Culmo triquetro fubnudo, Involucris lon- 

git. Pauicule ciliatis. Cyp. Culm. trig. nudo, Paniculâ 

diphyllâ &c. R. Lugdh. 50. Gramen Cvperoides majus;, 

Spicis ex oblongo - rotundis compaêtis Ferrugineis. SLoan. 

&am. 36. Hift. 1. T. 77. £. 2. 

(c4) Scirpus Culmo triq. nudo, Umbellâ fabnudâ , 

Spicis oblongis fesfilibus terminalibusque. - Scirp. Culmo 

trig. nudo, Paniculà laxâ. Gron. Virg. 132. II. p. ro 

Gramen Cyperoides majus Aquaticum, Panic. plur. Jan- 

ceis 
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die op Jatnaika door den vermaarden SLOANE vr, 
waargenomen zyn. De eerfte vondt hy op “*PEEL 
Moerasfige plaatfen aan den Zeekant; de an- Hoorn 
dere, by Caymanes, in eene Rivier van zoet 
Water. Deeze wordt ook geteld onder de 

Planten van Virginie, met aanmerking , dat de 

Pluim kleine Blaadjes heeft. Door de Kleur 
der Aairen fchynen zy het allermeest zig te 

onderfcheiden, en daarvan hebben zy den bye 

‚naam. Een dergelyke was van Tranquebar 
in Oostindie gezonden, zo de Heer Rorreärr, 

meldt, die ’er den bynaam aan geeft naar de 

veranderlyke Geftalte en ze tot een ander Ge- 
flagt betrekt (*). 

IV. Met een driekantige Halm en een Bla« 
derige Pluim, 

(25) Bies met de Halm driekantig, naakt; en XXV. 

een meervoudig famengefteld Kroontje, dat ed zb 

een Borftelig Omwindzel heefd ; de middelfte _ Geerst- 

Aairen ongefteeld. pluimige, 

Zeer duidelyk is deeze door den Heer N. 
L. 

eis fparfis , Spicis ex oblongo rotundis Spadiceìs, SLoAN. 
am. 36. Hijt. 1. T. 76. £, 2. 

(9) Schoenus polymorphus. Nov. Plant. p, 67. 

(25) Scirpus Culmo triqguetro nudo, Umbellâ fuprax 
decompofità. Spicis intermediis fesfilibus 3 Involucro Se« 

taceo. Burum. P/, Jud, T.g. £, 2. Rorrmörr, Plant, pu 
57. T. Be É. 2e 

‚ DL. Deer. XIII. STUK, 
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Scirpus 

Cyperoi= 
des. 

Cy pere 
achtige. 

Tio DRIEMANNICE 

_L. BURMANNUs afgebeeld, die op Java ge. 
noemd zou worden Rompot outan ‚ dat is 
Wild Gras. Het heeft veele naakte, driekan« 
tige, gladde Halmen, van een half Voetlang, 
en Grasachtige Bladen, die het onderfte be- 
kleeden. Het Kroontje is zeer lugtig uitge. 
breid, hebbende’ zo wel de byzondere als al 
gemeene Omwindzels van korte, fimalle fpitfe 
Blaadjes. De Aairtjes zyn gefteeld, allen Ey- 
rond, van grootte en figuur byna als Geerst- 
zaad, 

…_ €26) Bies met de Halm driekantige, naakt; het 
Kroontje eenvoudig , met langwerpige Ann 

vemen Elsvormige eenbloemige omgeboogene 
Blommetjes. | 

Deeze , ook ín Ooftindie waargenomen, 
gelykt zeer naar het Schraal. Aairige Cyper- 
gras of naar de Omgekpikte Bies , van hier 

voor, maar de Blommetjes zyn ruimfchootig 
omgeboogen. Zy heeft Grasachtige gekielde 
Bladen-en driekantige naakte effene Halmen, 
van een Voet lang. Het Kroontje is ongelyk, 
en heeft een veelbiadig Omwindzel , dat lan- 
ger is, van Grasachtige Bladen. 

(27) 
(26) Scirpus Culmo trig. nudo, Umbellâ Gmplici, Spie 

Cis obloangis , Flosculis fubulatis unifloris reflexis. Mlaut, 
281. Kyllinga umbellata. Rorra. Plant. p. z5. T. 4, 
Ene 
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(27) Bies met de Halm driekantig; een Blade- Wi. 

rig geklonterd Hoofdje, met de Schubben ASDEELe II 
der dairtjes driedeelig , in ’t midden Lls- Hoor 

' j 
STUK, vormig. ee. 

Scirpus 

Om dat de Heer LinNmus dit Gewas, in Mar’ 
MUS, 

Sweeden , aan den Zee. Oever hadt gevon- Galigaane 

den, dien hetzelve aldaar ‚op fommige plaat- 
fen, even als de Matten- Biezen de kanten van 

Meiren (zegt hy) bekleedt, gaf zyn Ed. ’er 
deezen bynaam aan , die in ’t algemeen geens- 
zins toepasfelyk is. Het groeit niet alleen o- 
veral in.de binnenslandfe deelen van Euro- 
pa, maar komt ook by ons aan de kanten van 
Rivieren, Meiren en Slooten, zo wel in zoet 

als in zout Water , doch ook dikwils op on- 

derloopende Gronden aan den Zeekant voor. 
In Neder-Saxen is het gemeener dan in Swit- 

zerland , zegt de Heer HALLER, die in ’t 

by- 

(27) Svirpus Culmo triquetro , Paniculâ conglobatà 
foliaceâà , Spicularum Squamis trifidis, intermediâ Subu= 

latâ. Gort, Belg. 14. Fl. Suec. 39, 47. Daris. Paris. 

25. R. Zuedb. so. Cyperus rotundus inodorus Germania 

cus. C. B. Pin. 14. Theatr. 215. Gramen Cyperoides A= 
guaticeum vulgatius. Los. Je. 20. 8, Cyp. rot. inodorus 

Anglicus. C. B. Piz. 14. gp, Cyper. Paniculâ compaêtâ, 
Screucnz. Gram. goo. T. 9. f.g, 10, à, Gramen Cy- 
peroides Paniculâ fparfà majus. C. B. Pin. 6. e. Scirpo- 
Cyperus paluftris &c, Mrcm. Gez. 48. Scirpus Locuftis 

ovatis nutantibus , Caule triquetro , Paniculà Foliofà ras 
_mofà, Glumis dentatis Ariftatis. Harr. Hel, inchoat, N. 

8339 

IL, Deer, XII, Srums 



. RI2 DRieEMANNIGE 

PL za byzonder acht geeft op de verfchillende ges | 

II.  daante, welke het in t Water of op ’t drooge 
eon, groeijende bekomt en waar door de opgege- 
Gatigaan, vene Verfcheidenheden zyn te weeg gebragt. 

> Op ’t drooge, (zegt die groote Kruidken- 
s> ner) heeft het een driekantige Stengel van 

een Voet hoogte, en platte fpitfe Bladen, 
bynaevenlang. Aan den top komen twee 
Blaadjes voort, het eene van twee Duim , 

het andere korter ; beiden fchraal, in hunne 
boezem bevattende van vyf tot agt of tien 

9» dikke Evronde , bruin-roode Aairen, digt 
s> getropt op korte Steeltjes. Zy beftaan uit 

ss drooge, ftompe Kelkfchubben, die twee- 
s> hoornig zyn, in’t midden een Baardje uit- 
ss geevende, dat geboogen is. De Bloem- 
… Kafjes , weinig verfchillende, zyn viertan« 

9 dig; het Zaad is met Borftels ek de 
>» Styl driehoornig. 

‚> In ’t Water groeijende is het das in 
»> Allen deele grooter ; met Halmen van drie 
„ of vier Voeten hoogte: met Bladen onder ’t 

‚, Hoofdje, één van een half Voet , een twee- 

9, de van drie Duimen lang ; waar fomtyds nog 
„… een derde bykomt. Eenige Bloem - Aairen 

‚ hebben korte , andere lange Steeltjes , vier= 

ss Of vyf-Aairig; zo dat, in ’t zelfde Hoofdje, 

‚ dikwils byna dertig Aairen voorkomen, 

„ D zelven beftaan uit Schubben , als voorge 
» meld, en zyn veelal een Duim lang.” 

33 

Op 
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Op dergelyke manier , hoewel ook dikwils 
kleiner, komt dit Gewas , ’t welk veel naar de 

echte Cyperusfen gelykt, zo menigvuldig aan 

VL 
FDEEL. 
ÏH. 

Hoorne 
STUK. 

onze Waterkanten voor, dat het te verwon- Galisaans 

deren is, hoe men ’er naauwlyks een goede 
Afbeelding van hebbe. De befte ftaat by Lo- 
BEL onder den naam van Groot en gemeenst 

Wild Galigaan- Gras, dat hy een plaats geeft 
by de Gras- Soorten , zeggende daar van: 
2) Onze Water - Grachten zyn gemeenlyk daar 

«> mede wel geftoffeerd;” en aanmerkende , 
dat het aan den Wortel ook eenige ronde Bol- 
letjes heeft, die in zyne Afbeelding ontbree- 

ken. Van den Water - Cyperus van Nederland 
fpreekende, die overvloedig groeide in Graf- 
ten en Beeken, aan de Rivier de Schelde, by 
Antwerpen; geeft hy daar een lange Aair aan, 
en zyne Afbeelding ftrookt niet: hoewel 
TourNErFoRT van denkbeeld was, dat Lo- 
BEL door die beiden dit zelfde Gewas had 
bedoeld (*). Niettemin heeft hy ’er twee by- 

zondere Soorten van gemaakt (f), waar van 
de ééne een verfpreide Pluim zou hebben. Het 

verfchil beftaat meest, zo t my toefchynt , in 
’: getal en de plaatzing der Aairen, gelyk men 
in de Afbeeldingen van ScurucH zeER kan 
zien (J); of ooken beter. in die van Mo- 

R Ie 

(*). Plant. env. Paris. p. 26r. 

-_(F) Zuft. Rei Herbavie. p. 527. 

CL) Gram. Tab. IX. Zig. 7 ,S,& Fig. q, 108 

H 
1. Deer. XIII. STUK, 
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VI. RrsoN (*), alwaar het genoemd wordt Rete 

ee kelooze , ronde Water - Cyperus van ’t Noorden. In 
Hoorb- ’t Zuiden van ons Wereldsdeel, nogthans, is 

ad dit Gewas niet minder gemeen, komende over- 

vloedig in de Graften der Stad Montpellier en 
elders in Languedok; als ook zo wel in Mei- 
ten, als aan den Zeekant, in Provence, voot. 
By Weenen in Ooftenryk groeit het insgelyks 
in Graftenen Staande Wateren. In Engeland 
{chynt het niet overvloedig te zyn, en die 
Cyperus, welke onder den naam van Zugelfche 
voorgefteld wordt , zou in gedaante vry veel 

verfchillen (f): doch de deelen der Vrugtmaa- 

king brengenze , zo de Ridder aanmerkt; es 
een. 

vd 

xxvi, (28) Bies met de Halm sridhaniig > naakt ; het 
mk Kroontje Bladerie , kindorende. » met rond 

UI, 

Madelie- achtige Aairtjes. 
vige, 

Eenige gelyklieid in gedaante .naar zeker 
Bofchgras , heeft den bynaam: gegeven aan 

deeze Soort , die , volgens den Hoogleeraar 
Á N. 

(5) Hif. TLS. 8. T. rr. £. 9. Cyperus rotundus inodorus 
Aquaticus Septentrionalis. C B. Lob, 

(4) Cyperus rotundus inodorus Anglicus C. B. Pix. quì 
Littoreus Loserio Ze. 77: welke , zo CommerynN aantes 
kent „by de andere in ons Nederland voorkomt. 

(28) Scrrpus Culmo triquetro- nudo , Umbellâ foliofä 

proliferâ, Spiculis fubrotundis, Burm. Ff, Zud. 22. Gra- 

men Cyperoides Orientale , Paniculâ elegantisfimâ, Prex: 

Mant, 97. T. 417, É£, 3. 
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N;L.BORMANNuUs,in debeide Indiëngroeit. VL 
Zyn Ed. naamelyk, hadt uit het Kruidboek “It 
van Pe Tiver dezelve in bezitting , alleenlyk „Hoor: 
door de helft minder grootte vande Javaanfche 
verfchillende. Hier toe betrekt zyn Ed. , der- 
halve, het Kleine Cypergras- van SLOANE; 
met digte, rondachtige ‚ geele Hoofdjes. 

‚„De-Halm, meer dan een Voet lang, is naakt, 
driekantig 5 glad : het algemeene Omwirdzel 

beftaat uit Degenvormige Bladen, die langer 

dan het Kroontje zyn. Dit heeft de middel. 
fteeltjes zeer kort „allen op ’t-end met een 

Bolletje, dat weder kleinere ‚byna als de Ma- 

delieven met Kindertjes , zo genaamd, uit« 

geeft; die allen uit rondachtige datjes famen. 
gekropt zyn. bt 

(2 9) Bies met dk tin driekantig das XXIX 
en een. Bladerig Kroontje van naakte Steel- fina EI 

… Aies bn Jamengefteid, en dt ge- _Bofch- 
minnende, vi , Adiren. ‘ 

Aan de Oevers van Meiren in vogtige Bos- 
\ fchen, 

20) Scirpus Culmo triquetro Foliofo &c. Gort. Belg. - 
15. Oro. Dan. 307. Fl: Suec. 38, 48. Daris. Par. 15. 
Raj. Angl. 4. p. 33. Govan Mousp. 31. Cyperus Culmo ' 

triquetro, Paniculâ Foliofà &c. R. Lugdb. 40. Gramen 

Cyperoides Miliaceum. C. B. Pin. 6, Gramen Arundina« 
ceum „ Fol acutisfimis ‚ Pan. mufitiplici, Cyperi facie, 

Loes. dje rig. T. 33. Cyperus ee in varden 

Los. Ic. H B 

U. Deer. XIII. Srux, 
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An, fear: overvloedig in Westgothland, kwam _ 

ij den Ridder dit Bies-Gras voor, ’t welk door 

„Hoorn: den Hoogleeraar DEGORTER ook in Staande 

Wateren, by Catharinen= Hof, in Rusland aan= 

getroffen werdt of als daar voorkomende be- 

{chreeven. Het is omftreeks Weenen gemeen 

in Moerasfige Bofchlanden , in Beekjes en el- 

ders, zegt de Heer JACQUIN.' De Heer 

Govan vondt het by Montpellier in een Ri« 

vier: GERARD in Provence op Bergachtige 

plaatfén ‚ in Velden en Bosfchen. By ons 

groeit het in vogtige laage Weidlanden. 

Grasachtige Cyperus of ook Geerstachtig Cy= 

pergras wordt deeze Plant van fommigen ge- 

noemd, als naar de Cyperusfen veel gelyken- 

de en een Geerstachtige Pluim draagende, met 

Zaadjes als Geerst. Het heeft de Halmen on- 

gevaar een Voet hoog en Bladetig, gekroond 

met vier Blaadjes van ongelyke längte, waar 

tusfchen een uitgefpreide lugtige Pluim, van 

‘Takkige Steeltjes , met rofdachtige -Aairtjes. 

Het Zaad is tusíchen Borfteltjes geplaatst. 

xXx. (30) Bies met de Halm driekantige, gebladerd, 

ee be en enkelde zydeling fe Tuiltjes shet endelingfë 

Jas Jd kinderende; de Aairtjes Elsvormig. 
etude, 

GD 

_{3o) Scirpus Culmo triquetro Foliofo, Corymbis lates 

valibns fimplicibus „ terminali prolifero ; Spicis fubulatis; 

Gent, 12e Am. Acad. IV. Pe 303e Kadira - Pullu, A. 

Mal, Xl. pe 97. Te 43: Burm. El, Znd, p. 23e 
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(31) Bies met de Halm rond, naakt, Borfte- _ VT. 
dig en drie ongefteelde , frande „ rappige Amt, 

end- Aairen. zion 
STUK. 

' . ) shi XXXI. 
Deeze beiden groeijen in Oostindie. De “ Scirpus 

Jaatíte is een Plantje „ met ronde ftekelige Bol- Phak La 
detjes , gemeenlyk drie by elkander. Aan de Raprige. 

Kust van Malabar worde het Zanamallecoddee 

geheten ; doch het valt wat verfchillende van 
gedaante en voert dan ook andere naamen. De 

Heer Kornie befchreef het , als Borftelige 
„Wortelbladen-hebberde en Halmen van een 
Vinger ‘tot een. Voet lang , aan ’t end met 
een tweebladig Omwindzeltje, waar in drie 

ruige Eyronde Aartjes zyn vervat. Deeze be- 

ftaan uit Elsvormige, aan den voet knoopige „ 
omgekromde ; Schubbetjes, die digt op mal- 

‘kander leggen: gelyk dit alles door den Deen- 
{chen Heer RorrTBÖörr, zeer Es 

in Plaat vertoond is, Het hadt, volgens Pruv- 

KENET » gemeenlyk twee Aairtjes by malkander. 
De kleinte kan het twyfelachtig maaken , of de 
Halmen driekantig zyn dan rond (*). 

(32) 
(31) Scirpus Culmo teveti nudo Setaceo , Spicis ternis 

fesfilibus ovatis Squarrofis. Maut: 181. Gramen Cyperoi- 

des Orientale perpufillam, Cap. fubrot, hispidis. Prux. 

Mant. 93 T. 350. f. 6. Avenacu, A. Mut. XII, p. 72. T. 36. 

Rorrrs Plant. p.4g. N65. T.17.f. 5. 

(*) Door den Heer Koenre worden zy fibtrigoi « door 
RorrBörL frajuttri genoemd, 

IL. Deer. XIII. Stom, 
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pe __(G2) Bies met de Halm driekantig naakten 
Ee een enkeld Bladerig Kroontje , met Else 

Aep vormige omgekromde Kelkfchubben. 

In Oostindie, en aande Kaap def Goede Ho- 
pe, ftelt Linneus de Groeiplaats van deeze;, 
die Grasächtige , ‘opftaande gladde Bladen 
heeft en zeer driekantigenáakte Halmen, naauw- 

Iyks langer. Het Kransje, aan ’t end , beftaat 
tit drie lange Blaadjes, waar binnen drie ge- 
fteelde Aaïren en een vierde, in ’t midden, on- 

‘gefteeld, -Deeze zyn Eyrond - Cylindrifch 
ftomp, met zeer digt geplaatfte horizontaale 
Blommetjes ; in Elsvormige Schubbetjes vers 
vat, - Ber 

hd 

xxx. (339) Bies met de Lalm driekantig en een Kö 
Jeng, …gehrond Hoofdje, dat een lang veelbladig 

Michelis > Omwindzel heeft.s ners j 
{ches s 

__ Omdat de Italjaanfche Kruidkenner, Mr- 
CHELIs deeze gevonden hadt in zeker Meir, 

; voert 

(32) Scirpus Culmo triquetro nudo , Umbeliâ Foliofâ 
fimplici „ Squamis Calycinis Subulatis tecurvis. Mant, 182. 

-Cyperús Ariftatus. Rorr ur, Plant,-ps 23. Te 6e £.-2, 

Scirpus. Capitatus. Burm. Fl. Lud. 21. 

(33) -Scrrgus. Cuimo triquetro , Capitnlo Globofo Invos 

lucro polyphylio longo. Govan, llustr. 7. 3. Juncus 

Folietus-minimuse J. B- i/t. Ile 523. Gramen Junceum 

maritimum Capit. Squamofo. Jde p. 509. Cyperus Itá- 

licus omgium minimus, Tiur, Pis. zi. T, 20 f. 5e 
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voert zy van hemden bynaam. Hy noemde vi 
ze Allerkleinst aliaanfch Cypergras, met de Arps, 
Aairtjes tot een rondachtig Hoofdje vergaard. Hcorn- 
Men vindtze door- T1rr1us in Plaat gebragt. “"®& 

il 34) Bies met de Halm driekansen gebladerd, XXXIV, 
Scirpus 

en verftrooide Kroontjes;. de Kelkfchubben Cigiarss, 

met Haairige Baardjes. _Baardige, 

Volgens de befchryving van den Heer Kozr- 

NIG, die deeze in Ooftindië waargenomen 

hadt, zyn de Halmen een Handbreed hoog, 
opftaande „ doch, flap zo wel als de Bladen, 

Scheedswyze de Halm omvattende, Grasach- 

tig. Uit de Oxels,en aan ‘tend, komen kor- 
te Steeltjes voort, met drie, vier of vyf, on- 
gefteelde Aairtjes , een Hoofdje maakende, 
dat dikwils een Omwindzeltje heeft van één 
of twee Elsvormige korte Blaadjes. 

V. Met een driekantige Halm , aan ’t end 
een Hoofdje hebbende. 

#, 35) Bies met de Halm driekantige, gebladerd 
en een Kogelrond Hoofdje; de Kelkfchub- Hottentot. 
ben Lancetvormig, ruig. Holi 

Die totfe, 

(34) Stirpus Culmo triquetro Foliofo , Umbellis Bed 
fis » Squamis Calycinis Ariftis ciliatis, Maut. 122. 

(35) Scirpus Culmo triq. Foliofo, Capitulo Globofo, 
Squamis Calycinis Lancealatis, hirtis. Mart, 182, 

U. Deer. XIN. Stus, 
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Vh Die zelfde Heer vondt deeze aan de Kaap 
zit bm der Goede Hope ‚ op Moerasfige plaatfen ; 

er aan Beekjes. De Halmen waren een Voet 

“lang, geftrekt en glad , zo wel als de Gras- 
achtige Stengbladen, veel korter dan de Halm. 

Het Hoofdje was rondachtig , als famenge- 
kropt uit verfcheide tropjes van Blommetjes; 
wier Schubbetjes cok een Baardachtig puntje 

hadden. … Het hadt een driebladig kort Om-- 

windzel. 

XXXV Ie (36) Bies met de Halm driekantig , naakt 3 

GE het Hoofidje Kogeltond , met een éenbladig 
CULCUS. 1 

Kaapfe. Omwindzel. 

Den Hoogleeraar BURMANNUS is deeze 
voorgekomen onder de Kaapfe Planten. «Zy 
‘heeft Draadachtige Wortelblaadjes ‚zo lang 
als de Halm, die byna een Voet langte heeft, 
van gelyke dunte, op ‘tend gehoofd met een 
Bolletje van menig vuldige ongefteelde Aairtjes. 
Een Borftelig Blaadje, langer dan het Hoofdje, 
fteekt zydelings-uit. De Aairen zyn Eyrond, 
drievoudig gefchubd, driekantig, bruin met 
een blesken rand en ftompachtig. 

xxxvil. (37) Bies met de Halm driekantig , vaakt; het 
Cephnlotes, ' 
Hoofdige. | Hoofd 

(36) Sciupus Culmo trig. uudo, Capitulo Globofe , 
Involucro monophyllo. Want, 18r. 

(37) Scirpus Culmo triq. nudo, Capitulo ovato Squar- 

trofo, Invol, trips longo, Sy/f. Nat, XII: Jac a. Horti 



t 

Ì 

GRASPLANTE Ne 12ï 

Hmfi Eyrond, rappig … mei een lang VI. 

| driebladig Omwindzel, icn 

HoorD- 

„Weinig zekerheid is omtrent deeze Soort , STUE- 
die , volgens den Heer BURMANNUS, in 

de beide Indiën voorkomt, en dus van den 

Heer Linneus was befchteeven. De Halm 
hoog , driekantig ; glad , geftreept: het Hoofd- 
je Eyrond , aan ’t end , met geen zigtbaare 

Steeltjes. De Kelken gefehubd en fpits rap- 
pig of omgekromd: het algemeene Omwind- 

zel zeer lang, drie of vierbladig, omgeboo- 
gen, aan den rand ruuw. 

„DeHeer RoTTHBOLL, diede aangehaalde 
Plant van BRO wN hier niet acht te behooren, 
geeft de Afbeelding en befchryving van een 
dergelyk Gewas, van Suriname door den Heer. 
RorANDER overgebragt „ doch het welke, 

volgens zyn Ed. onderzoek der Bloemdeelen, 
tot de Schenus zou behooren. Het zelve heeft 
Bladen van een Voet, aan den rand en kiel ge- 

doornd, en dikke Halmen van twee Voeten of 
langer, gebladerd. Het Hoofdje is Rolrond 
en zeer groot, twee of drie Duimen dat is on- 

gevaar een Vinger lang en een Duim dik , uit 

Schubbige Aairtjes famengefteld van een vier- 
de Duims. Het blykt derhalve dat dit Gewas, 

in 

97. Bobartia Spicis Capitatis Invol, folofo tectis, BRows 
Fam. 129? Schoenus Cephialotes, Rorrsorr-Plant, 
pe 61. Ne 79: Te 20? Burm. £le Ind. p. 23% 

II. Deer. XIII Stug, 
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VL. 
AFDEEL. 

Hoorp- 
SrUKe 

Geylon- 
fche. 

Plaat 
EXXXVIII. 
ÉIg. 3e 

Esyvpti 
fche. 

in: verfcheide opzigten, van de bepaaling van 
onzen Ridder afwyke. De Figuur wyst zulks 
ook duidelykaan. Hy zegt wel, dat fommi- 

ge Aairen door verbastering rappig en tevens 
onvrügtbaar worden; doch zulks brengt het 
miet nader. 

Het Ceylonfche Bies-Gras ‚ hier in Fig.-3s 
vertoond, door den Heer THuNBERG ver- 
zameld, fchynt my naast tot dit Geflagt en 

wel tot deeze Soort te behooren. De Aairtjes 
immers, uit welken het Hoofdje beftaat, fchy- 
rien uit Schubbetjes famengefteld te zyn, En 
hebben de punten aan ’ end een weinig om-, 
gekromd; zo dat het zig alszins rappig woor- 

doet , ’t welk de Heer Linneus bedoelt. 

Ook beftaat het Hoofdje ten deele uit Trop- 
jes, met naauwlyks blykbaaré Steeltjes. Het 
heeft de Bladen Grasachrig de Halm driekan- 
tig en eenigermaate ge ftreept , effen ; doch 
geen half Voet hoog. Het algemeen: Omwind- 
zel is zeer lang en beftaat uit drie Zeer lan ge 

Blaadjes ‚ met eene of twee korte: des het in 

veele opzigten aan de befchryving en bepaa- 
ling voldoet ‚ en hier mede sleten wy de be- 

fchryving der Biezen. 
Alleen zal ik, nog kortelyk, van de Zeyp- 

zifche fpreeken. De Heer ForsKAörr vóndt 
de overftroomde plaatfen, by Kairo, begroeid 
met Biezen, welken hy oordeelt met de Bo/öh- 

minnende van den Ridder, of ons Grasachtig 

BT 
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Galigaan, overeen te komen, Zy groeiden in _ vr. 
December. By Rofette, ineen Klaver - Land; irl 
vondt hy Pypachtige Biezen , van anderhalf pd | 
Voet hoog , alsuit Leedjes famengefteld, met 
de Bloemhoofdjes op zyde, gelyk in onze 

Matten- Biezen. Op overftroomde Oevers der 
Eilandjes in de Nyl, kwam zyn Ed. een klein 
flag van Biezen ‘voor ; in Juny »bloeijende ; 

naauwlyks een Span hoog, met drie Omwind- 
zel- Blaadjes en dubbelde Kraontjes. Nog 

anderen vondt hy by Alexandrie „en in Ara. 

bie; waar mede de Arabiers hunne Hutten te 

kleedden (1). 

hie RIOP HO R U-M. Wol- Gras. 

_ Kaffige edes een rondachtig Hoofd- 
je famenftellende , dat in zeer fyn, Vlasachtig 
Dons als verborgen is ; welk: Doris de Zaad: 
jes omringt ( 1) 5 maakt dc onderfcheidende 

Kenmerken van dit Geflagt , > bevattende de 
vyf goiende Soorten. us 

1) Wol: Gras mé scredie vonde Halmen De ies 
ei éene rappige Hair …--5 ‘rum Vagi- 

HAT UM, 

Op Scheedig: 

C*) Flor. Egypt. Arab, pe 14» 15. 

CF) Zie de Afbeelding van het een en andere ì in Fi 5. 

BO» Plaat LXXXVII, hier voor, * 

(2) Eriophorum Cuúlmis Vaginatis teretibus ; Spicâ 

fcariofà. sSyff, Nat. XII, Gen. 68. lig, XIH. po 87. 
j | | Fb 

ws 

IL, Deen, XIII, Srus, 
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VL Op vogtige Weiden, inzonderheid van Ber g- 
Tr. … achtige Landen, zo in de Noordelyke als in 

B ig de Zuidelyke deelen van Europa, grocit dee. 
ze Soort, welke de Heer HALLER, in Swite 

zerland, ook gevonden hadt op de Bergvelden 
en in de Valeijen der Alpen. Zy was ook, 
door BAUHINUS, Alein Wollig Alpifch Gras 
getyteld , en elders Alpifche Haazepoot - Bies, 
De Scheedigheid fchynt alleenlyk daarin tebe- 
ftaan, dat de Bladen, die Biesachtig rond zyn, 
en een Handbreed of een Span lang, de Halm 
van onderen omvatten of influiten. Deeze 
heeft de langte ongevaar van een Voetof min= 
der „en is doorgaans ook rond, doch komt in 
Siberie, zo GMELIN aantekent , driekantig 
voor, De eenige Aair, opdeeze Halm, is Ey- 
rond, en‚uit Vliezige Schubben famengefteld , 
die in *t Voorjaar geheel zonder Wolligheid 
zyn, maar naderhand aan den top vande Aair, 
geheel bedekt worden door een zeer fyn, Flu- 

weelachtig Dons, ’t welk de Aair een Duim en 

daar boven lang maakt. Het valt met kleiner 
of grooter Aairen. In die Wolligheid zyn 
eerft de Vrugtmaakende deelen , vervolgens 

| het 

Fl, Suer. a5, 50: Daris. Par. 18e O e ne Dan. Te 

236. Er. Spicaerefta Cauletereri R. Lugdb. 51, Er. Caus 

le ter. Spicâere@tâovatâ. Harr. Helu. N. 1332. Gra- 
men tomentofam  Alpinum « minus. C. B. Piu. 5, 

„Prodr. 10, Juncus Alpinns Capitulo ‚„Lanuginofo f Schoe- 

nolagurus. C. B, Piu, 12. Prodr, 23. Theatr, 198 

SCHEUCHZ. Gram, 302. T. 7. f‚ Ie 
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fet Zaad vervat, dat langwerpig}isendriekan- „VI 

Ì fpitst 
Aaen 

ti LS k Ld 
u & 

cib | Hooro- 

(2) Wol- Gras metronde Halmen , platte Bla *"S 
den en gefteelde Aairen. Polflg- 

Ade: chyon. 

Gemeeneris deeze Soort, diein Switzerland yeerAan 
bynaop alle vogtige Velden voorkomt, en om- 
ftreeks Weenen dus ook zeer gemeenis; zelfs 
in Rusland en in Sweeden, alwaar het gemee: 
ne Volk Hoofdkusfens vult mer de Wolligheid. 
Omftreeks Parys is dit Wolgras zo gemeen 
niet , hoewel men het aldaar heeft met groo. 
tet en kleinder kwastjes, beiden door Varr- 
LANT zeer fraay in Plaat gebragt. Toumr- 
NE FORT hadt het’er wel gevonden, doch niet 
gekend, ftellende het onder den naam van Zi- 
nagroftis voor, dien TABERNEMONT daar 
aan gegeven hadt, om dat het van anderen 
Veld-Vlafch geheten wordt. Iu Vlaanderen en 
Brabant, zegt hy, noemde men hetzelve Zy- 
de- Biezen, Vlokbiezen, Katoen en Kwispel- Bien 
zen. Het wordt te regt Zriophorum geheten 
zegt DopoNEus, naar ’t Griekfch ; als of 

il, zl men 

(2) Eriophorum Culmis teretibus, Foliis planis, Spie 
Cis pedunculatis, Gort. Belg. 15. FI. Sec, 44, 49e 

Daris, Par, 18. Eriophorum Spicis pendulis. H. Cliff. 

22. R, Lugdh. 51. Harte Helv. Ne 1331. Linagroftis 

Paniculâ ampliore. Tourn re. Zu/f. 664 V arr. Pare 

T. 16. figs 1, & Paniculâ minore. fig. 2» Gramen Erica 

ghorum. Dop. Pemgt, 562, Juncus Bombycinus &c. Loges 
ĳ Je. 878 

XL, Deer. XIII SATUR, er 



f ArDEEL. 
HI. 

Hoorps 
STUK. 

WWolle= 

Her 

| 

Tod DR IieMANNIC Hr 

men zeide Woldraägend of Wolle. Gras (*)e 
Dus noemt men ’t ook in ’t Nederduitfch, en 
Matte-Vlafch, van ’t Hoogduitfch af komftig 

’t welk echter maar Wild of Veld-Vlafch be- 
tekent (+). Onder het Landvolk geeft men’er 
den naam van, Katoenbloem aan. Het komt o-= 

vervloedig indorre Landenenop vogtige Hey- 
gronden in de Wouden van.Vriesland; als ook 
by Harderwyk en elders in Geldend voor , 
zegt de Heer, ne GORTER. In Holland vinde. 
mentook, op laage fchraale Landen, hier en 

daar , en het wordt niet zeer bemind, om dat 
men ’t-voor de Beesten fchadelyk acht, Van 
de Wolligheid zou wel eenig gebruik kunnen 
gemaakt worden, indien. men die in genoeg- 

zaame veelheid had: want het is een zeer fyn 
en zagt Dons. Ikheb, voor veele Jaaren > op 

het Koegras, digt aan de Helder, een droage 
Sloot of Greppel eens daar mede zodanig be= 

groeid gezien dat die zig, byna als met Sneeuw 
gevuld vertoonde , en dus Ì in ’t kort een aan- 
merkelyke veelheid van dat Dons bekomen. 
Anders groeit het doorgaans ten dien einde, 
tot geluk der Boeren, te veel verftrooid. De 

Moerasfen, in Sweeden, zyn in de Maand Ju- 
ny wit door het Dons, zegt LinNNaus. 

j En (3) 

(*) Zie vamreenen Woldraagenden Bol deezes naams J 

het XII. Stuk, deezer Nat. Hiftorie,-bladz, 321 , 326. 

(4) Matte is in *t Hoogduitfch een Veld of Weide, 
't welk die benaaming, by Domonmuús niet begrees 

pen „ opheldert, 
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(8) Wol-Grasemet gebladerde ronde Halmen, PAS | 
18 Date Bladen en eene opgerigte dair. ro 

HoorD« 

In Hoogte verfchilt dic Virginifche weinig van "Ce 
het gemeene Wol-Gras, doch heeft platte Bla- Zriopho- 

den, en aan den top der Halmen een driebladig 4/7 4 78i 

Omwindzel , waar uit zes of zeven Steeltjes Virzi- 
voortkomen, ieder met een rondachtig Bolle-" ei 
tje, dat zeer naar Katoen zweemt , van eene 
bruinachtige Kleur , met een Goudglans daar 

door verfpreid. Het wordt Katoen. Bies van 
Cr AYTO N getyteld, 

_& ) Wol-Gras met ronde gebladerde Halmen; ple 
een meervoudig famengeftelde Bloemdraa- suis. 

gende Pluim; drie Aairtjes, omtrent, by ee 

malkander, 

Onder den naam van Geerflachtig Cypergras uit 

Maryland komtdeeze voor, by PLuKENET, 
die ’er een ruige Goudkleurige Pluim aan toe- 
fchryft. Tot de Biezen zou zy , wegens de 

Aairtjes ‚ behooren, indien de rypwordende 
Zaaden geene Wolligheid voortbragten; wes- 

hal- 

C3) Eriophorum Culmis Foliofis teretibus, Fol, pla- 
nis, Spicâ erectâ. G RoN. Virg. II, Gramen tomento- 

fum Virginianum , Pane, magis compaftâ, Aureo colore 

perfufâ. Puur Alm. 179, Te 299. f. 4. Mor. Hift. 

kb jk 224e f. 8. T. g. f. 2, Juncus omhychns CLAYT, 

Wes “ril Culm. teret. Foliofis, Panic. faprades 

com 
@ 

HN. Deer, XIII STUG, 
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yy. _halven zy hier is t'huis gebragt, Dat Dons - 

Aspeele niettemin, is naauwlyks langer dan de Aairtjes, 

pik Goudglanzig rood van Kleur. CLAYTON 

SIUK noemt het , Riúcigras met een gewolde Pluim. 

Het heeft insgelyks een Bladerig Omwindzel. 

(5) Wol-Gras met naakte driekantige Hak 

Eriophos men; de Aair korter dan het Dons. 

vm Alpie 

Maipitche Niet alleen op de Laplandfche Alpen ‚ maar 

ook op de Switzerfche , en op onvrugtbaare 

Veenige Moerasgronden dier beide Gewes- 

ten, komt dit Wolgras voor; dat BAUHINUS 

de Alpifche Katoen- Bies tytelde, Het heeft maar 

de hoogte van een half Voet of een Span, en 

driekantige Halmpjes, op 't end een taamelyk 

groote Aair, met Dons-Vezelen ; van een 

Duim langte, gekroond. 

NARDUS. Borftelgras. 

De onderfcheidende Kenmerken van dit Ge- 

flagt beftaan in een tweekleppige Bloem , zon- 

der Kelk. De Bloemblaadjes groeijen aan ’t 

Zaad 

compofità Florifera , Spiculis fubternis. Syjt. Nat. XI. 

Scirpe paniculatus Kc. GRON. Virg. II. p. 11e Cyperus 

Miliaceus eX Provincia Marianâ &c. Puk. Mant. 62» 

T. 419. £. 3e Raf. Suppl. 620. Gramen Arundinaceum 

Paniculâ Lanatâ. Cruayr. N. 548 

C5) Ertophorum Culm. núdis triquetris , Spicâ Pappo 

„previore. Fl Such. 46» 5te Fl, Lapp. 24. Linagroftis to- 

zE | re \ _men- 
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Zaad vast, niet gaapende; zo dat zy zig flegts VI. 
I . - . Ì p r Ape 

als.Priempjes aan de Aair vertoonen. (*) Het TI. 
\ kai SR Hoorne 

bevat de volgende Soorten. | Er 

_{a) Borstel- Gras met een Borstelige, KERS 5 ed 
eenzydige dair. | ftricta. 

| é Geftrekt. 

Op ruuwe „ dorre, harde Gronden, door 
geheel Europa, groeit dit Gras ‚dat men ook 
in veelen onzer Duin-Valeijen , onder in het 

Mos, aantreft. Het draagt, wegens de Bors- 
teligheid, in ’t Sweedsch veelerley naamen, 
naar het verfchil der Landfchappen ; terwyl 
het iù dat Ryk zeer menigvuldig op de Bosch- 
velden wordt gevonden. By de Laplanders 
noemt men het Zapphaer , als veel gelykende 
naar het ongekamde ruige Hoofdhaair van dat 
Volk, en by de Smalanders Kafikiaegg , dat is 
Oud Mannen Baard. In Switzerland noemt 
men het Naetsch , en in Duitschland is de ge- 
woone naam Borftel- of Priemgras, die de ge- 
ftalte zeer wel uitdrukt. 
“Het maakt Plaggen van Haairachtige Bladen, 
visa | jd die 

"…(*) Zie Fig. 14. op de voorgemelde Plaat. 
CI) Nardus Spicâ SetaceÂà, rectÂ, fecundâ. Sy/t. Nat, 

XII. Gen.-69. Ver, XIII. p. 87. Gorr. Belg, 15. FL, 
SUE, 47» 52 DaArtr “Par. 18. Nardus Spicâ-linearì 
Fl, Lapp. ao. H. Cliff. 42. Gramen, Sparteum Juncifo= 
Yum, C. B. Pin. 5. ScmeucHz. Gram, go. Gr.-Spart. 
Hollandicum , Capillaceo folio & minus. C. B. Pin. 5, 

Prodr. U. Ee Hift. II. p. 2775. 8. T. Ef Se 

Harr. Heb. N. 1410, 

Ï 
U. Deer. XIII. STuxK, 
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die eenigszins ftyf zyn, zeer digt aan mal. 
kander opfchietende uit een overblyvende 

ikooe- Wortel, waar van de Stoel Schubbig bekleed 
STU Ke 

is. De oude en buitenfte Bladen zyn gemeen- 

Iyk gantsch droog , geelachtig en dor, de bin- 

nenfte en jonge Bladen frischen-groen. Der- 
zelver langte is van één tot vyf Duimen, die 
‘der Halm van een halven tot een geheelen 
Voet. Deeze is, zo wel als de Bladen , dun 
en hoekig , met korte Haairtjes bezet, en 
heeft een eenzydige Aair, van vyftien tot 
twintig Blommetjes , als voorgemeld, in ’_ 
eerst groen, naderhand rood wordende, wan= 
neer zy digt fluiten om het Zaad. 

Dit Borftelgras zig, zo wel door zyn Gewas. » 
als door den enkelen Styl en Stempel „ van 
alle gewoone Gras - Soorten onderfcheidende, 
groeit op zeer drooge, dorre Gronden naauwe 
Iyks een Vinger hoog , en, na dat het in ’ 

Voorjaar gebloeid heeft, blyven de Halmen, 
met het rype Zaad, dikwils nog een Jaar ftaan. 
Ondertusfchen is het voor de Veeweidery na- 
deelig , wordende van het Rundvee niet dan 
by gebrek gegeten en van de Schaapen dik- 
wils by geheele Plaggen, met Wortel en al, 
uitgefcheurd ; het welk ook door de Kraaijen … 
gefchiedt, om de Wormen van zekere Lang- 

pooten ‚ die de Wortels van dit Gras 
vreeten, op te zoeken tot haar Aas, Wen- 
fchelyk ware het, dat hetzelve daar door meer 
werde uitgeroeid. 

(2) Bore 
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| @) Borftelgras met. eene omgekramde Auir, pe N 

_Of deeze Soort van-de volgende verfchille dana 
acht LiNNAUs duifter. LoBEr hadze Gaz- stux. 
itis genoemd, als met de Gangitifche Nardus. Marans 
van Droscoripes oyereenkomftig zynde, a, 
en de gene, die hy afbeeldt, was verzameld Aairig, 
by’ t opgaan van een Gebergte in Languedok, 
zeven Mylen van de Stad Gange , die weder. 

om omtrent zo veel benoorden Montpellier 
legt, Dat Gebergte, zegt hy» wordt genoemd 
!Hort de Dieu, dat is te zeggen Ons Heeren 
Hof, of Gods Tuin, en is begroeid met veele 
voortreffelyke Kruiden, Hier door wordt de 
duisterheid welke ik in de benaaming van, 
Hortus Dei Monspelienfîs s by den Ridder heb 
gevonden gehad opgehelderd, 

“{8) Borftelgras mei gebaarde Kelken. II (3) Borftelgras me gebaarde én) | ars 

Die is een ongemeen klein Borftelgras, dat ie 
by erf „als ook in Languedok en Provence, 

groeit, 

(2) Nardus SpicÂ :recurvà. Sy/t, Nat. Nardus Gangi- 
tis fpuria Narbonenfis Log. Ze, 84. Mor, Hift. III. 

P. 257 SB. KE. 1gevfe nlt. Ra ye Mik. IQ. 

(3) Nardus Calycibus Ariftatis. »S4/t, Naf. Nardus 
incurvus. GouaAN. Moufp, 33 Nardus Spicâ Subulatâ , 

articulatà , incurvâ, teretie Ger, Prov, 73, Gramen 
exile Arundinaceum minimum acumine reflexo, Bocc. 
Mus. II. p. za. T. 57- Gramen Junceum nodofum 
minimum Capillaree Barr, Rar, 106. T. I17. Éf, C 

SenrucHzer-Gram, p, 41. Tor 6, 7e Kitt, in 

T2 | 
U. Deer. XUI. Srux. 



TV. 
Nardus 

Ciliaris. 

Gehaaird. 
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__ groeit. SCHEUCHZER; die hetzelve, wat de 
Aair belangt, zeer wel vertoont, geeft ’er de 
hoogte maar van een Handbreed of een Span 
aan: maar GoUAN, hadt het, óp zeet dorre 

plaatten by. Cannelles, twee Voeten hoog ge- 
zien. Men noemt het. zegt hy, in Langüe- 
dok, le Nard, âls behoorde het tôt de welrie- 

kende Droogery van dien naam. Omftreeks 
Rome groeit het, volgens BARRELIER; die 

de Stengetjes wac dik afbeeldt, niet meer dan 

een Vinger lang. Waarfchynlyk hangt de 
grootte veel af van den Grond. De Halmen, 
of Aairen liever, werfchillen weinig van die 

der eerfte Soort, doch zyn niet eenzydig en 
het komt zonderling voor , dar, daar het 

ontbreeken van de Kelk een Geflagts-Ken- 
merk is, hier van gebaarde Kelken gefproken 
wordt. LiNNaus heeft zulks alleen gedaan 

op ’t gezag van GoUAN, door wien mooglyk . 
de Bloemblaadjes voor den Kelk zullen geno- 
men zyn. ‚Of anders zal deeze Soort, in die 

byzonderheid, van de anderen verfchillen. 

(4) Borftelgras. met een —omgekromde Kant. 
| haairige Aair. 

_ Deeze Oostindifche Soort wordt befchree- 
ven, als hebbende platte Grasachtige Bladen ; 

de Halm een Span hoog : de Aair flegts ten 
hal. 

C4) Nardus Spicâ incurvÂ ciliatâ. Syf. Nat, Burm. 
Fl, Jud, p. 23. 
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halve, of aan de ééne zyde, bezet met over- 
hoekfe opgeregte Blommetjes, van twaalf 
tot vyftien, die het buitenfte Klepje Eyrond- 
langwerpig, ftomp , aan den kant geboord 

hebben met menigvuldige ruuwe Haairtjes. 
Het heeft eigentlyk geen Kelk, maar aan de 
eene zyde der Blommetjes is een Borfteltje, 
ehh dan het Kafje. 

Lyseum. Nootgras. 

De Kenmerken van dit Geflagt beftaan in 
eene eenbladige Scheede , twee Blommetjes 
bevattende boven het Vrugtbeginzel, dat een 
Nootje wordt. Voorts heeft ieder Blommetje 

drie Meeldraadjes en een enkelen Styl ;, even 

als de voorgaanden (*). 
De eenigfte Soort, tot nog toe daar van be- 

kend (1), is door den fchranderen Heer Lor- 

AFDEEL. 
U. 

Hoorn: 
STUK 

L 
Lygeune 
Spartum, 

F LING in Spanje waargenomen ; daar het door net 
den grooten Kruidkenner Crusrus, reeds 

voor twee Eeuwen , was gevonden. Het werdt 

| door 

(+) Zie de Afbeelding der Vrugtmaakende Deelen in 
Fis. 15, Plaat LXXXVIT, hier voor. 

CG) Lygeum. Sy/t. Nat. XII. Gen. zo. Ves. XIII. pe 
87. Lore rr. Hifp, 284. T. 2. Spartum Herba alterum. 

Crus. Hijf. II, pe 220. f. 2e Gramen Sparteum fecun- 
dum , Paniculâ brevi, Folliculo inclufâ. C, B, Pix. 5, 

Spartum Plinii & Clufü alterum. Log. Zo, 88. TABERN. 

Pp. 567. Spartum alterum. Dop. Pempt, Gramen Spica- 

tum Sparteum. Tourner. Zuft. 518. 

Ïg3 
IJ. Deer. XII. Stu, 
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A E. door deezen tot de Soorten van Helm betrok. 

“mr ken, en gelykt; buiten de Bloemen ; ook veel 

AgOrD- naar dezelve, ToURNEFoRT hadt het ges 
noemd: Geaaird Gras, dat naar de Helm ge= 

lykt, met een Aair als van Zyde, die uit een 
Blaasje voortkomt. De Spaanfchen geeven ‘er 
den naam aan van dZlbardin of Alvardin , die 
van de Arabieren afkomttig fchynt. 

Het groeit by Plaggen van Halmen en Bla- 

den, beiden omtrent evert hoog; naamelyk 

van een Span tot twee Voeten, meest op Klei- 
jige Velden, in de Zuidelyke deelen van Span- 
je, ja volgens fommigen ook in Afrika, daar 
tegenover. Dezelven zyn rond en Draad. 
achtig dun en glad, aan ’tend zeer fpits. Aan 
* end van de Halmen komt een Bloem, die 

als een dikke Scheede is , twee Blommetjes 
bevattende, welke daar buiten uitfteeken, en 
wier buitenfte Kafjes, de kortften zynde, die 
den Kelk uitmaaken, bedekt zyn met een zeef 
fyne Wolligheid, als Zyde. Hier in is het 
Vrugtbeginzel vervat, dat een Vrugt wordt 
als een Nootje, in twee holligheden doorgaans 

twee Zaadjes hebbende. Dit Gras bloeit van 
Mey tot July, en het Zaed wordt in de Herfst 
Typ, maar blyft op de Halm tot het volgende 
Voorjaar, zynde bleek van Kleur. 
De Geflagtnaam is afgeleid van het ge- 

bruik, tot het maaken van Matjes, Mand- 

jes , Korfjes, Hoedjes en dergelyke zaaken: 

maar hedendaags wordt het niet veel daar tce 

gebezigd,om dat men ’er overvloedig heeft 
| het 
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het regte Spartum, Efparto of Eipho genaamd, vi. 
welke taaijer is en langer valt. Dit zullen “jj 

wy vervolgens, in ’t Geflagt van Stipa, be-, Hoorn. 
fchouwen. Het voornaamfte gebruik,dat men 
‘er van heeft, is tot het vullen van grove Ly- 
waat. Zakken, om onder de Bedden te leg- 
gen, of om daar op te flaapen als Stroo- Ma- 
trasfen: ’t welk LorerL reeds, voor twee- 
honderd Jaaren , heeft geweten. 

BoBaAR TIA. Bobartsgras. 

Nu komen wy tot die Driemann'ge Gras- 
planten, welke twee Stylen hebben by haare 
drie Meeldraadjes. Onder dezelven onder- 
fcheidt zig de tegenwoordige, door Aairen, 
die uit Schubachtig op elkander leggende Kaf. 

jes beftaan, welke dus een Schubbigen Kelk 

uitmaaken; terwyl één van deeze Kelkfchub- 
betjes, aan den top van de Adîr , tweekleppië 
zynde, een Blommetje uitgeeft (*). 

Maar ééne Soort is ook tot hog toe in dit Bila 
Geflagt bekend (2); die naar den Engelfchen id 

indie 
Kr uid- fche. 

_ €) Zie zulks in Fig, 11. op de gedagte Plaat , aan= 
geweezen. 

(63) Bobartia. Sy/t. Nat. XII. Gen. zi. Veg. XIII. p. 
87. Bobartia Spicis capitatis Involucro foliofo. FL, Zeyf, 
ar. Am. Acad. Ì. p. 388. Scirpus Maderaspatänus Ë 

Capitulo Squamofo fubrotundo. ScmeucHz, Gram, 

369. -Pruk. T. 300. f. 7e Cyperus Maderaspatanus » 

&c. Mor. Hijt, III. p. 238, Ne 36. 
\ I 4 

il. Deer. XIII. STUK: 
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Kruidkenner Borarrus een byzonderen naam 
bekomen heeft. Eigendyk verfchilt dezelve 
van de Biezen, en wel van de gemeenfte 
Soort, die aan onze Waterkanten groeit, in 

’t uiterlyke aanzien weinig, hebbende de Aai- 

ren aän dergelyke Hoofdjes klonterig ver- 
gaard: weshalve ook Mortison ’er den naam 
aan gaf van Cyperus van Madras, wier Hoofdje 

beftaat uit veele Aairen, die aan den top der 
Steng famengehoopt zyn. Naar het Gefpitfte 
Biesgras gelykt zy dermaate, dat men ligt de 

Afbeelding van het cene zou neemen voor die 

van het andere ‚zegt de Heer REICHARD (*) 

De Figuur, nogthans, van PLUKENET , door 

zyn Ed. aangehaald, fchynt my veel van die 
welke op de gedagte Soort van Biesgras byge- 
bragt zyn » inzonderheid van BARRELIER,; 
te verfchillen. Het Omwindzel, inzonderheid , 
wykt ’er veel van af, dat in de laatfte zeer 
zigtbaar is, in: de eerfte byna geheel ont- 

breekr. Zie hier de befchryving der Bobartia 
door onzen Ridder. 

s‚ De Halm is rond, naakt, hoog ; bepaald 

> door veele ongefteelde, langwerpige, Rol- 
‚‚ tonde Aairen, die tot een Hoofdje ver- 
> geaard zyn, omvangen van een tweebladig 
, Omwindzel , welks ééne Blaadje korter is 

s‚ en horizontaal, Buikig gefpitst, zo lang 

ss als 

(*') Refert ita Schoenum mucronatum, ut ejus Figura 

pro hujus ubiqgue venditari poffit. Syff. Plant, Linn, 

Francf. 1779. P. I. p. 146, 
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„als het Hoofdje; het: andere aan den-Voet vi. 

„‚ Buikig, verder rond , gefpitst, vyfmaal zo Ange. 

5) lang als ’t Hoofdje , en insgelyks hori- Hoorn- 

gi Zontaal. ” ee ien 

CorNucoria. Trechtergras. 

De Trechterachtige Figuur van het Om- 
windzel, dat de Bloemen in dit Geflagt be- 
vat, geeft er den naam aan. Zy hebben een 
tweekleppigen Kelk en het Blommetje, daar 
in vervat, is éénkleppig (*). Twee Soorten 
vind ik daar van thans aangetekend, 

(1) Trechtergras met een ongebaarde dair, L. 
OVUUCOS 

het Bloemhuikje gekarteld, pie cu- 
cullatum, 

Omftreeks Smyrna, in Klein Afie, nam de an 

Heer HassrrQurisT dit zonderlinge Gras 
waar, dat evenwel te vooren reeds bekend 

was, alsin de Oofterfche Landen groeijende. 
Meer dan tien Jaaren, voor dat hy het aldaar 

vondt , hadt men het reeds in de Cliffortfe 

en in de Leidfe Akademie- Tuin gezien. LiN- 
Naus merkte zelfs aldaar op, dat na ’t bloei- - 

| jen 

(*) Zie Fig. 19. op de meergemcelde Plaat. 

(2) Cornucopioe gpicà muticâ , Cucullo crenato. 47 er 

Nat. XII. Gen: 72, Veg. XIII. p. 88. H. Cliff. 490. R. 

Lugdb. 52. Juncus Clavatus vaginatus polycephalus. Per. 

Gaz. T. 73. f. 5. Gramen Orientale Vernum in’ udis 
proveniens. ScHeucHz. Gram, 117. 

ds 
U, Deen XIII. Sruns, 
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jen de Bloemfteel, zig vefdikkende en -om- 
krommende , de vertooning uitleverde van 

een Hoorntje met Kóorngtaantjes gevuld: 

zo dat geene Plant nader eeneù Hoorn des 
Overvloeds affchetfte, 
Het heeft een Takkigen, Pypachtigen , 

knokkeligen Steel „met Scheedachtige Bladen; 
wésndkten het van Pe TiveERgetoemd wordt 
Geknodfle , Scheedige Bies , met veole Hoofdjes. 
Want uit de Knierjes komen dergelyke Täkjes 
voort, die áän ’t end Bloem- en Vrugtdraa- 
gende zyn. Het heeft omtrent de zwaarte van 
gemeen Gras en de hoogte van een Voet of 
minder, De Kleur is ook groen ; maar de 

Knietjes zyn roodachtig en de Aairtjes don- 
ker Violet met helder paarfche Streepen; die 
der Meelknopjes witachtig geel, en als zy 

verwelken Roestkleurig; ; ZO HAssELQUIST 
aantekent. 

(2) Trechtergras met een gebaarde Aair, ig 

een half Kogelrond Kapje. | 

In Italie is door den Heer ARDuINus deeze 

Soort waargenomen , die zeer naar het gemee- 
ne Vosfenftaart-Gras gelykt., Zy heeft gladde 
Bladen en. Halmen ‚ met Eyronde end-Aairen, 
van kort gefteelde Bloempjes. De Kelk is 
tweekleppig , het Blommetje eenkleppig; van 

‘ de= 

(1) Cornucopie Spicâ Ariftatà , Cucullo hemifpherico 
receptâ. sSy/t. Nat. Mant, 29, 
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de zelfde langte ; waar tegenover een uitge- vi. 
breid Baardje, eens zo lang. De Scheede van Alin 
“‚ bovenfte Blad is buikig. De voornaamfte Ed 
byzonderheid beftaat in een half Kogelrond 
Kruikie, dat als een gemeene Kelk den Voet 
van de Aair omvat. 

SACCHARUM. Suiker-Riet, 

Dit Geflagt onderfcheidt zig door eene lan. 
ge Wolligheid buiten den Kelk ; daar dezel- 
ve, in het gewoone Riet, zig binnen den Kelk 
bevindt, en het Blommetje is tweekleppig 

… of beftaat uit twee Kafjes : voorts komt het, 
ten opzigt van de drie Meeldraadjes en dub- 

belen Styl, met de anderen overeen (*). Het 
bevat de volgende Soorten, 

(1) Suiker-Riet met gepluwimde Bloemen en _ 1. 
omwonden Bladen, Saccha- 

HUM Á Hon 

EANEUM, 

Op Wäterige plaatfen , aan de Kust van Wild. 
Malabar , heeft de Heer Koenie in ’t wilde 
groeijende gevonden , dit flag van Suiker-Riet, 
Kerpa heetende by den Inlander. Het zelve 
hadt Stengen van twaalf Voeten, geenszins 
Boomachtig, van dikte als een Pennefchaft , 

glad 

C°) Zie de Afbeelding in Fig. 17, als boven. 
CG) Saccharam Floribus paniculatis , Foliis convolutis. 

syft. Nat. X1l, Gen. 73. Veg. XII p. 88. Mant, 183. 

Kerpa. 2. Mal, X1l. p. 85. Te 46, 

U. Deer. XIII. Sruk, 
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VI. glad en hol, bedekt met Bladfcheeden. De 
rie Bladen waren twee Voeten lang , van breedte 
be als Gras, effen, aan de zyden omwonden. Het 

maakte een groote Pluim , van zeer lange; 

eenvoudige, Haairachtig dunne Aairtjes, die 

overend ftonden. De Blommetjes , ver van 
elkander aan de Tandjes van de Graat, binnen 

een langere witte Wolligheid verholen, waren 
dubbeld , het eene ongefteeld , het andere ge- 
teeld en omringd met zyn eigene Wolle. De- 

Kelk was tweekleppig , -Lancetvormig 3 de 
Bloem éénkleppig ‚ met drie Meclssaacjen en- 
twee Stampers. 

IL Ce) Suiker- Riet „met geplwimde Bloemen en 
a platte Bladen. 

PAV UN. 
pe 

Gewoon. Van dit Riet, dat op vogtige en onder Wa-= 
ter ftaande Gronden, zo wel in Cost- als in 
Westindie „overvloedig geteeld wordt, gewa-« 
gen byna alle Reisbefchryvers.. Het heeft 
dikke Knoopige Wortels, zig fcheef en zyde- 

waards uitfpreidende, waaruit. Rietftengen 
voortkomen dikwils twee of drie Duimen dik, 

van zeven, agt, tot tien en twaalf Voeten 

lang. RumrPnius heeftze gezien van zeven- 
tien 

(2) Saccharum Floribus paniculatis , “Foliis planis. Sy/t. 

Nat, H. Cliff. 26. Mat. Med. 33. R. Lugdb. 52. Arundo 
Saccbarifera. C. B. Pin. 18. SLOAN. am, 31. Hifde L 

Pp. 108, T. 66. Rumen. Amb, V. pe 186. T. 74. f£. zo 
Burm. F/. Jud, p. 23 
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tien Voeten. Zy zyn geelachtig en glad, maar 
beftaan uit Leden, van een Handbreed tot een 
half Voet lang, die dus het Riet knoopig maa- 
ken. De bovenfte Leden geeven Bladen uit , 
van een'ge Voeten langte „ maar niet breed, 
die opwaards ftaan, en het Riet ten deele om- 
vangen. Ik heb zulk een gedroogd Suiker- 
Riet, dat „in -zyn geheel tien Voeten lang iss 
en‚ruim een Duim dik, met Bladen van wel 
twee Ellen langte, niet meer dan een Vinger 

breed. „De Leden hebben; in ’t midden, on- 
gevaar de langte van twee Duimen; by den 
Wortel zyn ze korter. Gewoonlyk wordt 
het „-zyne, dikte en grootte hebbende, wat 

boven den Grond afgefneeden, en dan geeft 
het weder andere Stengen uit. Indien men ’t 

voort laat groeijen geeft het fomtyds eene 
Bloem-Aair „ als- een uitgefpreide Pluim en 

draagt een-langwerpig fpits Zaad. Door 
Stek , of-in den Grond gelegde Stukken, 
teelt men het gemakkelyk voort; ja een gen 
heel Riet, begraven, geeft. uit ieder Knoop 
een nieuwe Plant. 

_ Het Sappige Honigzoete Merg, dat rykelyk 
in «het „welgehavende ‚Riet vervat is, levert 

‘die zo bekende Suiker uit, wier Latynfche be- 
naaming van ’t Arabisch woord Saccar afge- 
leid worde. -’t Is zeker dat den Ouden reeds 
dit Natuurlyke Sap - zout bekend was; hoewel 

men meent, dat zy het, in Arabie en andere 
| - Oos- 

EL. Deer. XIIL Srus, 

AN 
AFDEEL. 

El. 
HoorDe 

STUK. 

Suikher« | 
Riet. 



Suiker 
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Oofterfche Landen, door de Hitte der Lugt 
"_geftolde Sap des Riets daar voor gebruikt heb= 
ben. Mooglyk hebben zy eerst maar het Zoete 

Sap, als Syroop, uit zulk Riet gezoogen en 
genuttigd (*) GALENUS {chreef; dat de Sac= 
char uit Indie en Gelukkig Arabie aangebragt 
werde , zynde een foort van Honig , doch 
minder zoet dan die (f). Pr iNrus verhaalt s 
dat men het Gomachtig in Rieten vondt, van 

grootte als een Hazelnoot ; doch fpreekt ook 
van Rieten, op de Gelukkige Eilanden groei 

jende, uit welken Sap geperft werdt van aans 
genaamen Smaak ($). 
De zeer geleerde SarmAsrus heeft zig 

verbeeld, dat de Suiker der Ouden alleenlyk 
de Traan ware van het Bamboes-Riet „’’t welk 
groote Boomen maakt in Oostindie; Dit is, 
ten deele, niet-onwaarfchynlyk$ om dat zy van 
Riet fpreeken , dat als Boomen groeide, en dee 

wyl de Bamboezen, jong zyùde, éen zoet Sap; 

\ âls Honig bevatten; ’t welk ‘door titdrooging 

hard wordt (1): maar het is ook te denken, 

dat zy insgelyks het regte Stiker-Riet gekend 
hebben, en allengs gekomen zyn tot de be 
kwaamfte manier , ‚ om het Sap daar uit te 

: per. 

>) Quique bibuut tenerâ dulces ab. Arundine haak 

Lucanus. 
CD. Stmpl. Medica. Libr. z. 

(6) Hit. Nat. Libr. 6. | 

GG) Zie het IL. Deers, IL sro, van deeze Nas 
tuurbyke Hiftorie , bladz, 60e 



OC GRASPLANTEN., 143 

‘perfen; en door-uitwaafeming daar van Suiker _ VI. 
“te bereiden. Sommigen’ willen zelfs, dat het “TPE 
‚zo berugte Tabaxir, t welk AvicENNA zeid’ oor 
„de Asch te-zyn van gebrand Riet; niets anders . 
‘zy geweest dan Suiker, die ruuw en ongezui- Riet. 

verd veel naar- Asch gelykt. Prsó verhaalt, 

dat in Brafil het Suiker- Riet van zelf groeit 

en zeer hoog wordt, geevende Suiker-Kr yítal. | 
den uit door de Hitte der Zonne. 

Onder de Verzengde Lugtftreek onzes Aard- Manie, 
kloots wordt dit Riet meest overal, waar een ikl 

bekswaame Grond daàâr toe is, hedendaags ge- 
plant, De manier, op welke zulks in onze 
Westindiën gefchiedt , de bereiding der Lane 
den, en het gene het maaken van de Suiker 

betreft, is elders door my omftandig befchree- 
ven (*). In Ooftindie gefchiedt het op derge. 
Iyke manier , door de Javaanen en Chinee- 
zén ‚maarop fommige Eilanden kookt men ’er 
flegts Syroop van, die aldaar anders gemaakt 
wordt vande uitgeperfte Rietén , waar van 

de Europters aldaar ook Bier brouwen. De 
__MAaleijers noemen de Suiker Gula, de Chinee- 
zen Tung. De Rum, weet men, is een Sterke 

Drank, welke in de Weftindiën van de Me- 

tasfen ‚ gelyk in Ooftindie de Arak van Ryft 
geftookt wordt. Voorts eeten de Indiaanen 

of kaauwen veel de jonge Spruiten van dit 

Riet, 

® Zie de Befthryving van. Amerika, 11. Denu3 
bladz. 540e enz. als ook bladz. 6og , enz, 

i. Deen. XIII. StuK, 
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Riet, inzonderheid van eene Soort ‚ genaamd 
krtn pn ecfia, welke zeer dun is van Steng en Baft 
Hoorp- 
STUK. 

Let. 

en zeer zoet Sap heeft ,zo RuMPHius meldt. 
Suiker. Dit doet men ook in Egypte, zegt Fors- 

KAÖHL, die te Kairo de Halmen zag te koop 
venten: maar de Suiker, zegt-hy, werdt ’er 

zo goed niet gemaakt als in Europa. 
Gebruik …'t Menigvuldig gebruik. van,de Suiker , in 

van de 
uiker, 

de Huishouding, tot het aangenaam maaken 
van allerley laffe, en het verzagten der fcherp- 
{heid van zuure Spyzen en Dranken , is zeer 

bekend. Men fchyntze, hedendaags niet te 
kunnen misfen; terwyl in de: oudfte tyden en- 
kel Honig, daartoe gebruikt werdt. „Ook ris 
zy van. oneindigen dienst, tot. het bereiden 
van. Konferven, Geleijen tot het inleggen 
van Vrugten, en inzonderheid tot, de Syroo- 

pen der Apotheeken. Men kanze derhalve 

niet van de Geneesmiddelen uitzonderen, en, 
behalve het gebruikbaar maaken van veele 
Artfenyën, welke zonder dien. te leelyk of 
te fcherp zyn zouden, wordt zy, op zig zel. 
ve, ook, tot verzagting van de Borst, van 

Maag- en Kolykpynen, dienftig bevonden. 

Zelfs is zy zagtelyk den Afgang bevorderen= 
de; maar gelyk, volgens ’t gemeene fpreek- 
woord, te veel Zoets walgt. zo wordt ook het 

alte rykelyk gebruik van de Suiker, in fommi. 

ge Geftellen, voorde Ingewanden. nadeelig; ja 
kan, misfchien , wel eene Uittcering veroor- 
zaaken; gelyk fommigen daar van de Engel- 

te make mnd it fche 
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GRASPLANTEN * say 

Íche Ziekte, in Kinderen, afleiden. Anderen 
Pryzen een rykelyk gebruik van Suiker, Ho- 

VI, 
ArDrEr 

UI. 

nig en andere zoete dingen, als Middelen Hoor 

aan, om de Gezondheid te bewaaren. En, Suihere 

wat het Schorbut in de Mond betreft, daar 
eenigen ‘de Suiker van befchuldigen , wordt 
het voorbeeld bygebragt van zeker Heer, die 
zyn geheele Leven veel daar van gehouden 
hadt, en over de tagtig Jaaren oud zynde een 
fel nieuwe Tänden kreeg, leevende tot by de 

honderd Jaaren (*). Op dien grond heeft ze. 
ker voornaam Engelsch Geneesheer, gee 
naamd Doktor SLARE, een Verdediging uite 

gegeven van de Suiker , tegen de befchuldi- 
_ Singen van Doktor Wirris en andere Gea 
__neeskundigen , als ook tegen ’t algemeene 
vooroordeel; “draagende dat Vertoog aan de 

Dames op. Dus zien wy dat dit ftuk zeer in 
twyfel ftaat, en dat de Suiker, even als aller= 

ley Levens- en Geneesmiddelen, Spyzen en 
Dranken, naar de Omftandigheden, het Ge 

tel, de Levensmanier, van den genen die. ze 
gebruikt, heilzaam kan zyn of vergiftig. Uira 
mendig is zy, als een zagtelyk zuiverend 
Middel, tot verfche Wonden , als ook , inzon= 

derheid, voor fommige Oogkwaalen dienttig. 

16E, 

Of het Rotting-Suiker-Riet, in ’t Maleitsch en 

Tubu-Rottang genaamd, dat by Ruwer nius, 

dT op 

_:(® Zie dit omftandig in de Püitofophifche Verhandea 
ngen, by F. Honttuyn , UI. De ex, blade, 327, &c. 

1, Deer. XI, Sruk. 
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yr. op de zelfde Plaat als’t gewoone, afgebeeld iss 
REL. alleenlyk in Gewas „ dan ook in hoedanigheid. 

Hoorp= verfchille , vind ik niet aangetekend. Het 

STOK zelfde merk ik op; in de befchryving van het 

Tweebloemig Suiker- Riet, (*) ’t welk de Heer 
FoRsKAÖHL zo overvloedig, met en benes 
vens het groote Hengel- Riet, op den Slykerie 
gen Nyl-Oever vondt groeijen, dat het on« 
doordringbaar Kreupelbosch maakte. Men ge« 

bruikte het veel tot leevende Haagen , ter bes 
fchutting der Hoven. Het kwam, met zyne 
Halm, hooger dan eens Mans langte boven ' 

Water. Het was fomtyds getakt en hadt Pees 
zige Bladen, met eene Stekelige Wolligheid 
van boven aan den voet; van onderen ftomp 
gekield, geheel groen, doch „met een witte 

Streep aan de bovenzyde. Zyn Ed, noemde 
het Tweebloemig, om dat het twee Bloempe 
jes by elkander hadt, ’t eene gefteeld, het 
andere ongefteeld. De Kelk , van onderen 

Wollig geringd, was tweekleppig, het Blom- 
_metje eenkleppig : ten minfte bevonden zig 
drie Kafjes in ieder Bloempje. 

In zeer veele opzigten komt die fraaije San 
panfe Riet-Pluim, door den Heer TRUNBERG 

pee: geplukt en uit myne Verzameling hier, ten hal= 

ve verkleind , in Plaat gebragt, met deeze 
Egyptifche overeen. Ten minfte is het zeker, 

’ dat 

…(&) Saccharum biftorum) Paniculâ Lanatâ, fecundt 3 5 
Calycibus unifloris ‚ geminatis „ extus Lanatis. Alors 
Egypt. Arab, p. 16. 

Janna 
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dat dit Gewas tot het Geflagt van Suiker-Riet vr. 

behoort, alzo de Wolligheid- buiten den Kelk Anpmile 
der Bloempjes zig bevindt. Men ziet zulks in Ui 
het vergroote gedeelte eener Aair van deszelfs iii: 

Pluim, bya , die uit een menigte derzelven be. 
{taat,en,dat de geheele Pluim overzyde hangt, 
begunttigt wederom de overeenkomst. Boven- 

dien heeft dit myne ook telkens een gefteeld 
en ongefteeld Bloempje , beiden tweeflagtig ‚by 

elkander, en ís dus mede tweebloemig. Ja het 
Blommetje fchynt- ook maar eenbladig te 
zyn, doch het Bloemblaadje heeft een lang 
Baardje , waar van op dat Egyptifche Suiker-Riet 

niet gefproken wordt. Het Gewas komt in dit 
opzigt nader met de volgende Soort overeen, 
waar vanhet wederom verfchilt , door de 

Graat niet Wollig te hebben. De Wolligheid 
van de Pluim is Zilverwit en volmaakt Flu- 
weelachtig, terwyl die, voor ’t overige, een 

Goudgeele Kleur-heeft. In het Blad, dat zeer 
{mal is en Scheedachtig, komt eene {cherpe 
ruuwheid voor ‚ als men naar beneden ftrykt5 
?t welk wederom met de Stekeligheid der Bla- 
den van dat Nier ftrookt. / 

„€ 5) Suiker Riet mer een Josft Pluim, een 8e IL 
haa 

wolde Graat en gebaarde Bloemen. Beas 
iet venue, 

‚Ata 

(3) Saccharum Paniculâ laxâ, Rachi Lanatâ , Flo- liaansche 

tibus Ariftatis. Syft. Nat XIII. Andropogon tassie 
Spe 

n Dezer. XIII. Stug, 7 

Ka 



Guk OPE MARNEGE 

vi. Niet alleen in de Alpen omftreeks Raventias 

tan gen oude Stad in de Kerkelyke Staat, waaf 

hah van het zyren bynaam;, door ZANONI, heeft 

“bekomen; maar ook elders in Italie, gelyk by 

Verona, ja zelfs in Provence en Languedok ; 

groeit deeze Soort. BAUHINUS hadt dezelve 

Takkig Rietgras, dat een witte Pluim draagt 

getyteld. Daar van echter zou de tegen- 

woordige , volgens den Heer SEGUIER; door 

een fraaijere glanzige ‘en byna Fluweelachtige 

Pluim, en doot het vooze Merg, dat de 

Halmen vult, onderfcheiden zyn. SCHEUCHZER ; 

niettemin, brengtze tot eene zelfde Soort ’€ 

huis, en het een zo wel als ’t andere heeft in 

‚de zo even gemelde Japanfe Riet- Pluim 

plaats; maat in dezelve is de Graat. niet ge- 

‚wold, en de Pluim, volgens. de Afbeeldingen, 

aanmerkelyk ‘verfchillende. —_ | 

Fe _(4) Suiker-Riet met geaairde Bloemen en ge 

Geaaird. golfde Bladen. 
In 

Sp. Plant. 1481e Ärundo Calycibus unifloris extus La- 

nuginofis. GE R. Prov. pe 105. Ar, farcta Alpium Ra- 

venne. ZANON. Hift.L. pe 64. T. 24. Mor. Hijt, IL. 

p. 221e S, 8. T, 3. f, 32. Sre. Vers 1. 361. Gram. 

‘Arundinaceum Ramofum Plumofum album. C. B. Pix. 

. Prodr. 14. Theatr. 95: SeneucHz. Gram. 137. 

(4) Saccharum Flor. Spicatis , Fol. undatis. 54/4. Nat, 

Alopectrus Malabarica &c. SCHEUC HZ, Grame O1. 

Gram, Panicul. brevifolium crifpum, PLUK. Alm, 1775 

T, 119 £. 1. Tjeria- kuren - pulla, He. Maf. XII, pe 117: 

T. 62. Burm. Flo Jud, Po 23. 
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In Indie komt deeze Soort, op Steenige 

plaatfen, voor, zegt LinNaus. Ik hebze 

zo uit Japan als van Java bekomen, op welk 
Eiland , zo de Hoogleeraar BuRMANNUs 
aantekent, dezelve zo wel valt met Lancet- 
vormige ruige of ruuwe , als met Liniaale Gras. 
achtige Bladen. Dat van Madrasf, by Prv- 

KENETs hadt korte breede gekrulde Bladen , 

en eene Fluweelachtig paarfche Aair. De Hal- 
men valten een Voet en daar boven, ja in myn 
Exemplaar van Java twee Voeten hoog. Dit 
heeft Bladen van wel een Voet lang en een 

Kwartier Duims breed. Zonderling is ’t, dat 

de Bloemen hier geen Kelk hebben , maar twee 
Bloemklepjes; die beiden gebaard zyn. 
In de Woeftynen by Kairo, in Egypte , 
vondt ForskAÖöHr een Soort, welke hy den 
byraam van Ruige geeft, wegens de ruigte 
van de Aair (*). Deeze hadt de Halmen een 
Voet hoog en Scheedachtige gladde Bladen. 
De Bloemen, hier den Kelk en het Blommet« 

je, beiden, tweekleppig hebbende, waren ge. 

fteeld en ongefteeld, even als in zyne voor- 

gemelde Soort. | 

Pr A- 

_(*) Saccharum Chirfatum) Spicâ hirfutâ; Spiculis ge- 
minis „‘alterâ fesfli , alterâ  pedicellatà, Alor. Egupé, 

Arab. p. 16. 

IL Deer. XIII. Sros. 

Hirfutum, 
Ruig. 
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VR PrarArris. Kanary. 
ÁFDEEte 
u. 

Hoorne … In dit ble wordt het Blommetje, in zyn 
PIUKs geheel, ingeflooten van de Kelkblaadjes , wel« 

ke, ten dien einde, grooter en. hol zyn; ver- 
volgens ook als een Kafje fluitende om het 
Zaad. De beide Kelkblaadjes zyn even groot 
(*). Het bevat de. volgende. Soorten. 

g. (2) Kanary mer eene byna Eyronde dairache 
an tige Pluim, de Kafjes gekidld, 

Peron | Dit Gras, zo men wil van de Kanarifche Ei= 

landen afkomtftig , van waar het met de Kanas 
ry-Vogels ons is toegebragt, groeit evenwel 
ook, zo ’t fchynt natuurlyk, in Italie , Spanje s 
en de Zuidelyke deelen van Vrankryk, dan 

_den Zeekant „op de Akkers tusfchen ’t Koorn. 
In de andere deelen van Europa, gelyk in on= 
ze Nederlanden , wordt het overvloedig g 
zaaid, om het Konary- Zaad daar van te wine 

nen. Dit valt hier te Lande altoos wit; Wes- 

halve de vermaarde TourNerort het Kruid 
den naam gaf van Geaaitd Gras, met een wit 

| Geerft- 

C*) Zie de Afbeelding Fig. 27, op Plaat LXXXVIT. 

(1) Phalaris Paniculâ fubovatâ Spiciformi ,“Glumis 

Carinatise Syft, Nat. XII. Gen. 74. Veg. XIL. ps 88e 
dl. Ups. 19e ScureBERrR Gram, 83. T. ra f‚-2. Phas 

taris Radice annuâ. H. Cliff, 23. R. Lugdb. 6o. Gort. 
Belg. 16. Darts. Par, 20, Phalaris major femine alboe 
C. B, Pin, 28, Los. Jc. 43. Dop. Pempt. gio. Gramen 

Ppicatum femine Miliaceo albo. TournNner. Zu/t. 518 
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Geerftachtig Zaad: maar op ’t Eiland Maltha vr. 
wordt het overvloedig met zwart Zaad aange SIP. 
fokt, dat men ’er Cuneno heet. Daar is ook Eiche 
nog eene Verfcheidenheid van bekend, met ganarga 
graauwachtig Zaad. ToURNEFORT, zo even Zuad. 
gemeld „ maakte byzondere Soorsen, van die 
beiden. 

Met Grasachtige Bladen, en En die 
knokkelig of met Leedjes zyn, van één tot 

twee Voeten hoog, groeit dit Kruid en brengt 

zyn Zaad voort. De Bladen omvangen Scheed- 
achtig de Halm, inzonderheid het bovenfte, 
dat-de Aair, Op een dun Steeltje, als uit een 

Kokertje uitgeeft. Die Aair wordt een Pluim 
genoemd, om dat de Bloempjes, waar zy uit 
beftaat, gefteeld zyn. Zy is Eyrend en be. 

vat veele Bloempjes „ wier buitenfte Kelk- 
blaadjes gekield zyn, hol, in ’t midden wit- 
achtig en groen gerand; ’t welk de Aair bont 
maakt. De ne die veel kleiner zyn, 
bevatten de Bloemblaadjes benevens de Meel- 
draadjes en den dubbelen Styl, op dé voor- 

gemelde manier. Het Vrugtbeginzel wordt 
een Zaad, dat binnen de twee Bloemblaadjes, 
die hard geworden zyn, digt is beflooten. 

Dit Zaad wordt inzonderheid gebruikt tot 
Aas der Kanary-Vogelen, die hetzelve zeer 

beminnen. Hier toe teelt men hetzelve; hoea 

wel het ook door fommige Liefhebbers van 
Paarden wel gebruikt wordt om die te Voede- 
ren; als waar door zy zeer tierig worden en 

| K 4 glad. 
31, Deer. XIN, STUK, 
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Je elad van Huid. Men zow ’er ook Meel van 
ii. kunnen maaken, tot Spyze voorde. Menfchen3 

ee gelyk het dus, in Italie, wel onder het Tar- 

Kanary. Wenbrood gebakken wordt. Moeijelyk, nog» 

Zaad, thans, is het van ’t Kaf te zuiveren, dat de 
Vogeltjes ‘er zo behendig weeten af te pellen, 

Anders is ‘er geen twyfel aan, dat hetzelve 
een zeer gezond en ligt verteerbaar Voedzel 
enen. 

zin Ken en met een Rolronde Pluim en ‘gen 
Bulbofa. « skielde Kafjes. 
Bolworte- 

lig, Of dit Bos wortelige Kanáty-Gras, dat in de 
Oofterfche Landen, als ook by Rome, wild 
groeijende gevonden wordt, eene verfchillen- 
de Soort zy, wordt van fommigen getwyfeld. 
De Kenmerken , waar door men hetzelve heeft 
willen onderfcheiden, beftaan, buitem en ‘bee 
halve den Knolligen Wortel, in de grooter 
hoogte en langwerpigheid van de Aair of 
Pluim „ die dikwils de langte van twee of drie 

Duimen heeft; waarby SCHEUCHZER nog 
voegt, dat de twee bìnnenfte Kelkblaadjes 
daar in ontbreeken zouden. Maar de Knollige 
Wortel is door BARRELIER aan het gewoo- 

ne Kanary- Zaad, in de Zuidelyke deelen van 
Eu- 

C:) Priafaris Paniculâ Cylindricâ, Glumis carinatise 
wlm, Acad. TV. p. 264, Phalaris radice perenni. Re 
Lugdb. 63. Phal. Bulbofa Semine albo. Raj. Hift. 1249e 
SCHEUCHZ, Gram, p. 53. 
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Europa, waargenomen; het welke daarook wel _ vr: 
veen overblyvenden Wortel heeft, gelyk dit Spare? 
Bolwortelige, uit welks Zaad, in een vette Hoorn. 

Kley-Grond,de Heer ScHREBER Planten be- ha’ 

komen heeft, korter van Halm en Aair, met 
Vezelige Wortelen. En, dat de binnenfte. 
Kelkblaadjes ontbreeken zouden, zegt hy; is’ 
valsch: zo dat dit Bolwortelige door hem, met: 

GovAN, flegts voor eene Verfcheidenheid 

van het Gewoone wordt gehouden. De Heer 
GrrarD heeft het in Provence ook jaarlyks: 
ftervende gezien, zonder Bolwortelen, met 
de Halm maar een Voet hoog doch de Aair: 
drie Duimen lang, aan den top verbreed. 

Waardig is het om te bouwen, dewyl het wel 
eens zo veel Zaad, als het gewoone, uit-_ 
levert. ‘ 

(3) Kanary met een langwerpige Pluim. en fiyve vil: NS 

‚ Bladen, | __”_Knoorig. 

In de Zuidelyke deelen van Europa, zegt 

LiINNAUS, groeit deeze Soort, welke ftyve 
Bladen, als Riet, heeft, die ruuw gerand zyns 
het bovenfte flaauw buikig; de Aairen digt, 

langwerpig Eyrond en‚zo wel als de Kelken, 
niet gebaard, 

(4) Ka 

G) PhatarisPaniculâ oblongâ, Foltis rieentibus ma= 

jer, Radice nodofâ, Mor. Hiff, IL, p. 187. 

| K 5 
U. Deere XII. Szum, 

| 
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Fr \ad 

et (4) Kanary met eenê Aairvormiges . Byronà 
Bent: é langwerpige Piwim » he pit es gekieh : 
Hoorp= ST 

STUK: _Lanceivormig, a 

Ja In Egypte en aan den Tyber, fie: Rome; 
Waterig. groeit volgens den Ridder dit WWateryge Kanary- 

Gras, ’t welk BUxXBAUM ook aan de Dardas 
nellen „ín de Weiden, vondt. -» Het. heeft 

Rietachtige Halten en taamelyk ftyve Bladen. 
Uit den boezem van het bovenfte die eenig= 
zins buikig is; komt eene Eyrond-langwerpi= 

ge gladde Aair, of liever dunne Pluim, De 
Kafjes zyn Lancetvórmig , glad, gekield , met, 

een Kibberje doorreegen. 

v. (5) Kanary met eene Rolronde _Aairachtige 
ea Pluim „ die glad is en doorgaans Jongs 

| Lifdhdod- draasende. 
Ie 3 

Een Aair, veel naar de Lifchdodden gely- 

__ken- 

W) Phataris bin, Spiciformi ovato-oblongâ , Glumis 

earinatis Lanceolatis, Am. Acad.-IV. p. 264. Gramen 

Typhinum Phalaroides majus Bulb. Aquaticum. BARR. 

Rar. 1200. Te zoo. f- 1. Gramen Phalar. hirfutum Spicâ 

longiffimâ. Buxs. Cent, IV. p. 30. Te 53. 

(5) Prataris Paniculâ Cylindricâ Spiciformi, glabrâ, 

pasfim viviparâ. Oep. Dau. 531. Gorte Belg. 16. Fe 

Suec, 49, 5á- Daris. Par. 19, Gram. Typhoides, | 
Spicâ purpurafcente foliaceâ, ScmeucHnz. Gram. 67e 

Gramen Typkoides medium. f. vulgatiffimum. Mor: 

Hift. 111. p. 193. T. 4. fi 2. Gram. “Typhe?funceuwa? 

perenne. Barr. Rar. T. ar, f, 2, Gramen Typhinume 

Loze Zo zo. Gram. Prat. Sp.-z. Dop. Peupte 
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kende, geeft {den bynaam aan deeze Soôrt, VL 
AFDEETà 

welke door geheel Europa gemeen is aande ur 
Wegen en Velden, die Zandig zyn enaan de „oer 
kanten der Bouwlanden. BAUHINUS, die het 

afbeeldt; zegt, dat het uit een Vezelige Wortel 

veele Halmen voortbrengt van anderhalve 
Span hoog, rond, knoopig, met korte, fmal. 
le, fpitfe Bladen; de Aair valt wel drie of vier 
Duimen lang , en is ruuw, van Kleur Asch. 
graauw, uit veele digt famengepakte Blaasjes „ 
die ftyf zyn, met kleine Baardjes, beftaande.' 
Dit, evenwel, wordt thans aangemerkt als de 
eerfte Soort van Phlêum, waar mede deeze 

in geftalte veel overeenkomtft heeft, alleenlylo 

door de Bloemen verfchillende,zo LINNAUS 

aanmerkt; door wien zeker Lifch- Doddegras 

met eene Bladerige Aair, paarsch van Kleur, 
dat de vermaarde BREYN van Dantzig aan 
SCHEUCHZER gezonden ‘hadt, thans hier 
wordt thuis gebragt. De Aair, zegt hy, die 
bleek is, breekt in Kwabbetjes en is hier en 

daar befprengd met Jongdraagende Kafjes. 

_(6) Kanary met eer geaairde Pluim,de Bloem= _ VT. 

… blaadjes een gewricht Baardje hebbende ; ne triculaa 

het bovenfte Blad Scheedachtig, AN Blaazig, Dit 

€6) Phafarìs Paniculâ Spicatâ , Petalis Ariftâ articu= 
HatÂ &c. Spe Plant, 4. Gramen Pratenfe Spicâ purpureâ ex 
Utriculo prodeunte. Gramen Folio Spicam amplexante, 

Ce B. Piu; 3. Zheatre 44, SCHEUCHZe Gram. 55 

1. Deer, XII STUK, 
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VI. Dit Gras, dat de Bloem-Aair uit eene Blaas- 

DEEL: zige Scheede voortbrengt groeit, volgens. 
en BAUuHINUs, in de Zuidelyke deelen van” 

Vrankryk, niet ver van Montpellier en Lyons, 
als ook in Bourgondie. De Halmen zyn een 
Span of ook een Voet hoog en hooger; de. 
Bladen fmal , de Aairen paarsch van Kleur. 
DarecHaMe heeft het ‚in zyne befchryving 
der Planten omftreeks Lyons, in ’t byzonder 
Veld-Gras getyteld: zo dat het aldaar vry ge-, 
meen- moet zyn, groeijende in vogtige Vel 
den. LiNndeus ftelt de Groeciplaats in Italie 4 
alwaar het door SCHEUCHZER overvloedig i in, 

de Velden by Rome, wel twee Voeten, hoog „ 
was gevonden. 

Vi _ (7) Kanary met eene Rolronde Pluim; de 
Paradoxú. . , ; 

rl Blommetjes gefbiist, de meesten _onvols 

lyk. maakt „ de onderflen als afgebeten, 

De Halmen van dit Grts dat door den ver- 
maarden FoRSKAÖHL in de Oofterfche Lân: 

den is waargenomen , zyn een Voet lang: en 

glad zowel als de Bladen. Het heeft een lang- 

“wer- 

(7) Phataris Paniculâ Cvlindricà > Flofculis mucrona- 

tis, neutris plurimis , infimis proemorfis. Sp. Plant. 16659 

Linn. Dec. p. 35. T. 18. ScHREBER Gram. p. 93. 
T. 12. Phalaris Paniculâ Ovato-oblongâ , apice dilatatâ. 

Ger. Prov. 75? Gramen Phalaroides Lufitanicum. Rag. 
Hift. 1248. Gramen Phalarides, Spicâ brevi reclinatâ ex 

Utriculo prodeunte, Prux. Alm 177. Te 33. 6 5 

Mo me Ss. 8. Te 3e f‚ 6» 
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werpige Aaïr, die deelbaâr is in. verfcheide . vr, 
Trosjes, of Tropjes van Bloempjes; waar van Assens 

het endelingfe alleenlyk vrugtbaar. Het on- en 

derfte gedeelte van de Aairachtige Pluim, ver." 
toont zig, als door Infekten afgeknaagd. 

Het zelfde nam de Heer SCHREBER waar in 
dit Oofterfche Kanary-Gras, ’t welke by hem 
uit Zaad was opgekomen en zeer wel geflaagd. 
Hy geeft ‘er de Afbeelding van, benevens die 
van eene Verfcheidenheid, welke reeds in de 

voorgaande Eeuw, zegt hy, uit Engeland is 
bekend gewordeù , wild groeijende in Portugal 
en de Zuidelyke deelen van Vrankryk. Het 
kan, echter , dunkt my , het hier aangehaalde 
van den Heer GERARD niet zyn. Het is ook 
door den Jongen Heer LiNNaus omftandig 
in en in Plaat gebragt. 

_ (8) Kanary met een langwerpige 5 Buikige 

Se 

RAE 
alaris 

groote Pluim. Ae 
HACLA. 

By verfcheide Autheuren is dit Watergras, 
dat 

“_€8) Phafaris Panieulâ oblongâ Ventricofà „ amplâ. 

Oep. Dan, 259? Fl, Suec. 48, 53. Daris. Paris 19. 
Arundo Fol. planis Paniculâ Spicatâ, Spicis confertis. 

Ll. Cliff. 26. R. Zugdb, 66: Gramen Aq. Paniculatum 
Phalaridis femine. TourNr. ScHeEucHz, Gram. 126, 

Gramen Arundinaceum Spicatum. C. B. Pin. 6. Theatr. 

94. B. Gramen Paniculatum Folio variegato, C. B. Pin. 
g; Gramen fùlcatum vel ftriatum album. Log. Ze. 3 

Govan. Moufp. 34. Gem. Prov, 76, 
Al, Deer, XIII, Szux, 

Rietache 
15e 
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yi, dat door geheel Europa aan de Oevers ván 
RE, Meiren, als ook op vogtige Zandige plaatfen 

‘ Hoorp- in ons Holland en elders groeit ; voor een 

STUK Soort van Riet gehouden. „Dus hadt de-Ridder 
zelf het voorheen. genoemd , Riet met platte 
Bladen , een geaairde Pluim. en digt getropte 
Anirtjes. De-Heer HALLER gaf ’er den tytel 
aan, van s, Riet met eenbloemige Sprinks 

„> haantjes, die-gebondeld zyn, fchubbig op 
3, elkander-leggende, de Bloemkafjes glanzig 

s‚ en eenigermaate ruig; ” ToUuRNEFORT 

noemde hetzelve wies Watergras met Kas 
nar) - Zaad. 

Het heeft een dikke Halm, van } twee pn. dik 
Voeten haogte-en gladde Bladen , meer dan 
een half Duim op ’t breedfte, De Pluim is 
dikwils een Voet lang en Takkig , met Bloemp- 
jes, die de twee KelksSchubbetjes egaal heb= 
ben, een Blaasje uitmaakende, dat van onde- 
ren glanzig is , gelyk in het. Kanary-Gras. 
Twee binnenfte Kafjes bevatten het Zaad. 

Dewyl het Pluis heeft onder aan en in het 
Blommetje ‚ kon het by de Rietfoorten bly- 
ven, zo HALLER oordeelde; doch dit Pluis 

is, volgens anderen , te kort. 
BontRiet- Hier toe behoort dat in onze Bleamtioven 

SM bekende en tot Sieraad nagehouden wordende 
Bonte Riet; ‘t welk Lozen afbeeldt onder 

den naam van gefleufd of geftreept Wit Gras. 

Men noemt het ook wel Spaansch Rietgras. la 
de Bergen van Savoije groeit het wild; zegt 

by, 
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hy, met Bladen-byna als van Geerft, maar wr. 
ftyf en fcherp, gelyk die van Dekriet. Het AMG 
is, zeer zonderling en fraay, door zyne wit- Hoorns 
heid met groene ftreepen, in. weinige andere **®* 
Planten voorkomende; weshalve: fommigen 
het ook wel Zintgras heeten. Zelden bloeit 

dit Bonte Rietgras, op die plaatfen daar het 
wild groeit, gelyk in Provence. Het andere 

komt met verdeelde-en met ruige Aairen voor, 

als ook met bteeder groene Bladen (*). 

(o) Kanáty. met een Liniaale genzydige Pluim tx. 
. Phalaris en tweebloemige Kelken. VEF defir. 

/ Mis. 

Onder den naam van Moeras-gras, met Rups- limon 
achtige Sprinkhaanen, was eene Afbeelding door 
BARRELIER gegeven, van een byzondere 
Soort van Grass ’t welk hy aanmerkte de Hal- 
men een half Elle hoog en Bladerig te hebben, 
aan ’t end met een Aair, van ten minften een 
Span langte, met een Bloesfem als uit Rup« 
fen beftaande. Die Aair is eigentlyk een 
Pluim , uic Aairen van Rupsachtige ged: ante: 

fa- 

€ ©) Gramen Ben Paniculatum latifolium. C. Be 

Pin. Comm. Holl, 47. \ 
(9) Phataris Paniculâ fecûndÂ Lineari, Calycibus bik 

floris. Sp. Plant. 7. Gramen Paluftre Locuftis Eruczeformis 

bus. BARR, Aar. 1158 T. 2. Daftylis Spicis numeros= 

fis, alternis Culmo appreflis, K Lagd, 57, ed 
„Sib. T. p- 130. T. 29. 

EI. Daag. XIII Srum, 
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famengefteld , welke wederom beftaan uit klei 

ne Aairtjes of Bloempjes. De Aairen ftaaù 
overhoeks aan de Halm en hebben aan den 

Voet korter Aaïrtjes. De Heer GMELIN, die 
dergelyk Gras door geheel Siberie vondt, 
merkt aan, dat de Afbeelding van BARRELIER 

niet naauwkeurig zy , en de zyne verfchilt ’er 
aanmerkelyk van. Het was , Knokkelgrâss 
> met menigvuldige Aairen, overhoeks tegen 
s, de Halm aangedrukt , van langte als de 
s> Leedjes; met tweebloemige Kelken”, gee 

tyteld door. den Hoogleeraar A, vANRovenN, 
die vastftelde, dat de kleine zydelingfe Aairtjes 
van BARREL IER flegts Natuurfpeelingen 

zyn: doch zou ‘er geene aanmerkelyke Vere 

{cheidenheid plaats kunnen hebben in dit Gras, 
naar den Landaart en de foort van Grond? 
Immers ook komt de bepaaling van Lin. 
NEUS, wat de eenzydigheid Den met 
geen van beiden overeen. 

(1o) Kanary met een zeèr eenvoudige Pluim 
 Zizanioïs en gedoornde Bloempfes , het vene ongefteeld, 
RBloeme 

_ In Ooftindie is dit Gras door den Heer K o re 
NIG waargenomen, ’t welk naar het volgende 
eenigermaate gelykt , maar Bloemblaadjes 
heeft, volgens den Ridder (*). Dit wil zeg. 

Ben s 

Kro) Phalaris Paniculâ Fimpliciffima ‚ Floribus rauricas 
Ös , altero fesfili, Mant. 183. 

(9) Petala gerit. Su/t. Nat, Peg, Xlll, p. 8ge — 

Ld 
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Zen, dat de binnenfte Kafjes der Bloemen hier ‚NL 
niet ontbreeken.. De Kelk is langwerpig, lan- HL 

5 Hoorns 
‚ger dan de Bloem, van buiten overlangs ge- srux, 

doornd. De Halmen zyn twee Voeten hoog, 
amet Scheedachtige Bladen. 

(11) Kanary met een witgebreide Pluim; de _XL 
8 5 à | Phalaris 

„Kielen der Kafjes gehaaird. Oryzoides. 
kn, ftach« 

In belommerde Moerasfen van Virginie“® 
groeit dit Gras, dat hedendaags ook gevon- 

den wordt op de Ryftvelden in Italie, alwaar 
men dat d/perella tytelt. Het is zo Ryffachtig , 
dat men het zelfs betrokken vindt tot de Soor- 
ten van Ryft. Anderszins komt het eeni- 
germaate met het Trilgras overeen, hebbende 
een fraaije groote Aair, Zo SLOANE aan- 
merkt. Men vindt het ook Moerasfig , Mal 
Geerfigras getyteld. 
De Heer SCHREBER heeft dit Gras zeer 

fraay in Afbeelding gebragt , aanmerkendes 
dat men het; wat Europa aangaat, wel eerft 

in 

1) Phalaris Paniculâ effufà , Glumarum Carinis cilia= 

tis. Sp. Plant, 8 ScureEn. Grame T. 22. Jacae Vind. 

zo6. Homalocenchrus., Harr. Hel. N. rarr. Oryza 
Glumis Carinâ hifpidis. Gron. Virg. 153. Gramini tres 
mulo affine Paniculatum elegäns majus. S LOA Ne JAM, 
34. Hift. 1. p. 113. T. 71. f. 1, Gramen Paluftre Panicue 

1à fpeciofâ. C. B. Piu, 3. Prodr. 7. Gramen Miliaceum 
Paluftre ferotinum, Mont. Prodr, 51, Sm, Vere Lo 

D. 35e 

IL. Deer. XII. Steg, 
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in Italie ontdekt heeft, alwaar het niet zeld. 
zaam is; maar naderhand ook in Switzerland — 
in Beeken en Moerasfen „ zynde van de Pha- 

Jaris onderfcheiden , en door den Heer Miet 
als een nieuw Geflagt voorgefteld; onder den 

naam van Momalocenchrus (*), welken de be- 
roemde HALLER aangenomen heeft. Het is 
verder ook op andere plaatfen, iù Ooftenryk , 
Hesfenland, Saxen en elders, gevonden, daar 

het zelden voor Augustus of September bloeit, 

Op de Italiaanfe Akkers is het een zeer lastig 

Onkruid, zig even zo uitbreidende, door de 

“voortloopende Wortels, als het Kweekgras in 
onze Gewesten. Door Wieden worden zy, de 
Planten nog jong zynde, daar van gezuiverd; 

doch de Bladen zyn zo ftekelig, dat de Meis- 
jes ‘er, in ’t uithaalen, dikwils de Handen aan 

kwetzen. Hèt Jamaikafche van SE.oANE oot- 

deelt die Autheur daar van te verfchillen. 

Dic Gras is’ taamelyk groot, de Helmen twee 

Voeten hoog hebbende, volgens HIALEBRS 
doch van één tot vier Ellen, zo SCHREBER 

aantekent. Dit laatfte komt my onbegrypelyk 

voor. Uit de boezem van het bovenfte Blad 

fchiet de Aair, die zig wyd en zyd uitbreidt; 

doch geen ryp Zaad geeft, dan voor zo verre 
zy nog in de Bladfcheede is verholen. ‘Dit 
Zaad is Eyrondachtig, fammengedrukt, en dus 
veel naar Ryst gelykende, glad en bruin. De 

Bloeme 

() Al. Hel, Vol. IV, pe 3074 Pk 
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_ ®Bloemblaadjes vòlgens fommigen; de Kelk- dst. 
blaadjes volgens onzen Ridder, zyn witachtig … IL 

„met groene Streepen, en in ’t midden Haairig. „Hoorn. 
Voorts komt het în de Kenmerken weinig met 
het eigentlyke Kanary-Gras overeen} *t welk 
ook aangemerkt wordt ten opzigt van de an- 
dere ‘Soorten (). De Heer ForRsKAÖHL 

‚heeft niettemin nog verfcheide Grasplantén in 
‚ Egypte gevonden , welken zyn Ed. tot de P/- 
darides betrekt (}). 

PAsPALUM. Raspgras, 

„Een tweekleppige Kelk, die rond is, het 
Blommetje byna van gelyke grootte en Pen- 
feelachtige Stempels , onderfcheiden dit Ge- 

flagt (4); dat bovendien de Bloemen, aan de 
ééne zyde vande Graat „op één , twee of meer 
ryën geplaatst heeft, zig byna als een Rasp ver= 
toonénde: weshalveik het Raspgras tytel ($). 
Men heeft daar van de volgende uitheemfche 

Soorten. | 
3, 

es, A. Helv. ut Een 

(4) Vid, Flor, Zgypt. Arab, p. 17. 
(4) Zie Fig. 32, op de meergemeld? Plaats 

(5) Men zou het anders ook Geerítgras kunnen hees 
ten: want Paspabos is de Griekfche naam van Geerft, 

naar ’t welke de Aair minder gelykt - dan het Zaad. 
Pamnengras ‚Wegens de figuur der Blommetjes „(PLANER 

_Gattungen & gi MNomezdlatar, en is wat ver 

ezo d : Bost L 
le 
Ka. À 

IL. Deer. XIIL Srun, 
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Ae (1) Raspgras met overhoekfe Aairen en echtt 
II. Viiezige Graat; de Bloemen overhoeks met 

Hoorp- end N | 
STUK. Haairige tippen. 

Pafrat A hd hd . “oe 

alen Verdeeld is deeze Soort, in de Weftindiën 

Verdeeld. groeijende , gebynaamd, om dat de Aairen 
PL. _aan den Halm van één gefcheiden waren, vol 

Fina gens PLUKENETIUS. Hier van maakt nogs 
thans LINNAUs in de bepaaling geen gewag. 
By befchryft het als een hurkend Gras, byna 
Scheedebladig,; met weinige Aairen5 zittende 

de Bloempjes, die Kogelrond-zyn, op twee 

ryên aan eene Vliezige Graat, zo breed als de 
Âair, over ééne zyde. Tot het volgende Ge- 
flagt was het bevoorens ‚ door zyn Ed., bee 
trokken geweest, 

Met de befchryving en bepaaling kótit taa= 
melyk overeen, het Javaanfche, in Fig. 2, op 
Plaat LXXXIX, afgebeeld , ’ welk ik heb 

_ met drie, vier, vyf en zes Aairen; overhocks 
aan ’'tend van de Halm; doch hier zyn deeze 
Aairen aan den Voet niet verdeeld. Ook beftaan 

fommigen derzelven uit drie of vier ryën van 
Bloempjes, daar de Stempel uitfteekt, en dus 

aan dezelven een zwart tipje maakt, dat zig 

GE= 

CG) Paspatum Spicis alternis, Rachi Membranaceâ &ce 
Syft. Nat. XII. Gen. 75. te. XII. p. 89. Panicum 

disfeftum. Sp. Plant. 1. p. 57. Gramen Paniceum Spicâ 

fimplici ad Caulem intervallatà &c. Pr ux. Mant. gaa 
T. 350. f 2e Daftylis Spicis numerofis alternis patentis 
bus &c. R, Lugdó. 56. 
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“ eenigszins ruig vertoont. De Halmen worden vr. 

Scheedswyze van de Bladen. omvat, en heb- Amro 

ben, by my ‚ meer dan een Voet langte. Dus, Hoorn. 
STUK, 

ziet men, dat deeze Soort ook in Ooftindie valt. 

Ce) Raspgras met overhoekf/e Aairen, en eene mT. 

Viieziee Graat; de Bloemen overhoeks, de ond 
Kelken veelribbig met ingedrukte putjes, __ ingedrukt: 

Dit Ooftindifche wordt befchreeven als op- 
ftaande Halmen hebbende „ van onderen ruig, 
een Voet en daar boven lang: de Bladfcheeden 

paarschachtig , aan den rand gehaaird, ruig: 
de Bladen glad, van boven met een wicach- 

tige Streep: de Aairen overhoeks, dikwils om- 

geboogen: de Graat breed en Vliezig : de Kel- 

ken rondachtig., Eyrond, glad, veelribbig , 

ftomp, gebult; het platte Klepje aan den 

voet ingedrukt, en in ’t midden met een 

er putjes. | 

„Die Soort van dit Geflagt , door den Heer fapansch. 
THUNBERG in Japan verzameld, waar VAD, vers, 
de Pluim en een gedeelte der Bladen in Zig. 3. #ig. 3e 
is voorgefteld, fchynt daar mede veel over- 

eenkomst te hebben. Immers alle de Bloemp- 

jes vertoonen zig als met Kuiltjes ingedrukt, 
wat de Kelkkafjes aangaat, die even groot en 

zeer 

(2) Paspalum Spicis alternis , Rachi Membranaceâ ; 

Flor. alternis , Calycibus multinervüs fcrobiculatis. Maut, 
‘ag. Sp. Plant, 5 

L 3 
IL. Deer. XIII. Stuk, 
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VL _ zeer hol zyn, waar tusfchen de Bloemblaadjët 
ARD zeer fpits voorkomen. De Pluim is ten deele 
Een ineen Scheedeblad, dat zeer breed, ja breek 

der dan de andere Bladen fchynt te zyn, bez 

flooten. De Aairen zitten overhoeks aan de 
Halm, en worden allengs korter, doch bree- 

der, naar om hoog, alwaar zy zeer digt by 

elkander zitten, Myn Exemplaar, met Bladen 
en Wortel, is in zyn geheel meer dan ander- 
halven Voet lang. 

7 TI. (3) Raspgras met gepluimde overhoekfé Aairtjes ; 
$ AS AEUING . . . 

ren die aan den voet ruig zyn, en tweeling fe 

Roedig. Bloemen. 

Dit, op Jamaika gevonden ‚is, volgens Lin» 
NEUS, twee- of viermaal grooter dan ’t Ver- 

deelde. De Pluim beftaat uit verfcheide, tot 

tien, ruige Aairtjes, overhoeks geplaatst , een- 
zydig ; met eene niet dubbelde maar vierdube 
belde ry van Bloemen. Het buitenfte Kelk« 

klepje is zeer kort en ruig gerand, tT 
melk 

{V. (4) Raspgras met gepluimde Aairen , die Kranse 
ks Aalten wys famengehoopi zyn. 
Gepluimd; Dit; 

(2) Paspatuwm Spiculis Paniculatis alternis, bafi villo= 
fis, Flor. geminis. Sp. Plant, 2. Gramen Dactylon ma- 

jus Paniculà longâ , Spicis plurimis nudis crasfis, S LOA Ns 

Sam. 3as Hijt, IJ. peria: T.-6ge fe: 20 
(@) Paspalum Spicis Paniculatis Verticillato-aggrega- 

tis. Sp. Plant. 3. Gramen Miliaceum Paniculâ viridi. fe 

purpureâ, SLOAN. &uuu 34. dlifk. Ie pe zi5e To 23. fe 2 
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„Dit, op het zelfde Eiland groeijende, heeft vr. 
de Pluim als gekranst met ontelbaare Liniaale, Arn 

eenzydige ‚ Draadachtig dunne Aairtjes; de É id 

Bloemen op twee ryén gefchikt, {pitsachtig. " 

(5) Raspgras met twee dairen, de eene Dyna Eede, 
ongefteeld , en gefpisfte Bloemen. Twee- 

Aairig. 

Al wederom op Jamaika is dit waargenomen, 
zynde ongevaar een Voet hoog, met inge- 

wonden Elsvormige Bladen; de Halm bepaald 
door twee Aairen , waar van de eene korter 
gefteeld is, dan de andere. De Graat is Vlie- 
zig, bogtig, aan de buitenzyde alleen bezet 
met ongefteelde Bloempjes , die Eyrond ge- 
fpitst zyn, overhoeks, allen met drie Meel 
draadjes. 

Twee-Aairig is de rhalve dit Gras, niet twee. Tweezye 
zZydig, gelyk het tot een bynaam gebruikte En 

woord, volgens den Ridder, doorgaans bete- a 

kent. Veeleer zou die bynaam pasfen, opeen © * 
Japanfche Grasplant, door den zelfden Heer 
THUNBERG verzameld, welke tot dit Gee 
flagt fchynt te behooren. Het overgezonden 
Exemplaar bereikt omtrent twee Voeten lang- 
te: des ik flegts een gedeelte van de Halm, 

met 

(4) Paspatum Spicis duabus , alterÂ fesfili ; Flor. 
acuminatis, Sp. Plante q. Am, Acad, Ve p. 391. BUR He 
£L. Jud, ps 23. 

L4 
II. Deer. XIII Srux, 
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VL. metde Aaïren, hier, ín de natuurlyke grootte, — 
Lame heb in Afbeelding kunnen brengen; voegende _ 
Hoorp- een Blad, die ‘er maar twee aan de Halm zyn, 

PIUK, . e EN 
daar nevens; zie Fig. 4. De Bladen zyn Lan: 
cetvormig: de Halm is rond, aan ’t end een 
Pluim hebbende van vier Aairen, die weder- 
zyds alhier beftaan uit Eyronde Zaadhuisjes ; 
wier buitenfte bekleedzel Kelkbladen zyn, het 
binnenfte harde Bloemblaadjes, juist even zo 
in malkandef fluitende, als tot de Kenmerken 

van dit Geflagt behoort. Des twyfel ik niet, 
of het zal een Soort van Paspalum zyn. Het 
voornaamfte onderfcheid is, dat zy niet aan 
een Vliezige Graat gehecht voorkomen, maar 
overhoeks aan een ronde ruige Graat, tweezy- 

die, zyn ingeplant; doch die Vliezigheid van 
de Graat maakt geen weezentlyk Kenmerk uit 3 
anders zou dit Gewas tot het VES Geflagt 
behooter. 

PANicum. Panik, 

* Woord Paenicum ‚by de Romeinen bekend 
voor een voedzaam Koorn, heeft zyne af. 
komst volgens SCALIGER ; van Panicula , 

dat is een Broodje. Mooglyk zyn oudtyds de 

Brooden van Kegelachtige figuur geweest, ge= 

lyk de Suikerbrooden nog hedendaags. Immers 
dergelyke gedaante hebben de Aairen van dat 
Gewas, ‘twelk den naam voert van Panik-Koorns 

en der Grasplanten , daar toe behoorende, 

die men Gramina Paniculata noemt, meer of 
min, 
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nin. Dewyl nogthans die Aairen uit gefteelde wr 
Aairtjes beftaan , en daar door een lugtige “isDEtr. 
„voorkoming hebben, noem ik Panicula, in ’t Hoozn. 

Nederduitsch , een Pluim. Dus zyn ook 5 ee 

menigvuldige Soorten van dit Geflagt in Ge- 
aairde en Gepluimde onderfcheiden. De byzon- 
dere Kenmerken, bovendien, beftaan in een 
driekleppige Kelk , waar van het buitenfte 
Klepje zeer klein is , als in Fig. 18 wordt aan- 
geweezen. 

1, Ge-Aairde Panik- Soorten. 

C 1) Panik met Spilronde Aatren; de Omwind- _ 1. 
Panicum 

___zeltjes eenbloemig Borflelig gebondeld ; de porypa. 
‚bso (*\ chton. Halmen opflaande van boven Takkig (*). A 

: \ige 

Borftelige Omwindzeltjes, veel langer dan k 
de Bloemen,en van paarschachtige Kleur , on- 

derfcheiden dit Gras, dat in Ooftindie groeit , 
en aldaar geheele Velden beflaat met eene 
Rietachtige ruigte, ter hoogte van één tot 

zes Voeten. Het zogenaamde Suy-Gras van 
RumrHius, dat op Amboina een laftig On- 

kruid 

(2) Panicum Spicis teretibus , Involucellis unifloris 

fafciculato-fetaceis &c. Syff. Nat. XII, Gen. 76. Vee. XUI, 

v. 89. Sp. Plant, 2. Gramen Caricofum alterum. Rumra. 
Amb. VI. p. 17. T. 7. É. 2. Gramen Avenaceum Made- 
xasp, Pum. Phyt. p. 174. T. ror. f£, 3. BUR Me AL 
Ind, Pp. 24. 

() Het Panieum Alopecuroides (Sp. Plant. 1.) is thans 
de eerfte Soort van Alopecurus, 

4 

U. Deer, XI, STux, 
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“VIE kruid is, bekoort daar toe. Ook betrekt de 
mi. Hoogleeraar BuRMANNUS ; als eene Ver- 

HoofD- fcheidenheid „ tot hetzelve het Ambonfe Kee 
mels- Hooy, van KUMPHIUS; dât echter, zo 

wat het Gewas als de Aairen aanbelangt, eene 
aanmerkelyk verfchillende voorkoming heeft. 

Ì. had « b , « | 

Pinicum (2) Panik met een gekranfle dair; van vier 
HEE, Trosjes „ eenbloemige tweeborftelige Onnwinde 
EU. E h 
Gekranst, zeltjes en verfpreide Halmen. 

In de Zuïdelyke deelen van Europa,en in de 

Oofterfche Landen, groeit dit Panik- Gras, 

dat naar het Groene zeer gelykt , maar de 
Aair heeft drie of vier langere Trosfen 3 

/ nederwaârds‘eenzydig. De Bloemen zyn groen 

met paarschachtige Stampers , ieder één of 
twee ruuwe Borftels hebbende, die langer dan 
de Bloem zyn. Na het afvallen der Bloemen 
zyn de Steeltjes ieder door een hol ‚wit, napje 
bepaald. De Graat heeft drie of vier tweedee- 
lige hoeken. De Halmen zyn glâd , uitge. 
fpreid, twee Voeten lang: de Bladen naakt. 
De ruuwheid van de Aairen , die als Klisfen 
zig aan de Kleederen hechten, doen het K/eef= 
gras noemen; zo BAUHINUS aantekent. 

(3) 

Cc) Panicum Spicâ Verticillatâ , Racemulis quaternis 

&c. Sp. Plant. 3. Gramen Panieeum Spicâ afperä. C. 

B. Pin. 8. Theatr. 139. ScreucHz. Gram. 67. Gramen 

geniculatum tertium, TaneRrRN. Hijf, 516, Harun. Helv. 
N. 1543. 
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=H) Panik met eene Spilronde Aair; de Om. vr. 

windzeltjes tweebloemig en Bondelachtie ge “PE 
haaird; de Zanden Golfachtig gerimpeld. A geer 

‚In Ooftindie ; zo wel als in Noord - Amerika Pan 

en in de Zuidelyke deelen van Europa, komt Bin. 
deeze Soort van Gras voor, welke de Bor- groen. 

fteltjes van de Aair niet langer dan de Blom- 
metjes heeft: de- Bladícheeden zyn Haairig 
gerand, de Zaaden met gegolfde Streepen ge- 
tekend. Ten platten Lande in Saxen, inzon- 

derheid om Leipzig en Dresden; groeit het, 
gelyk ook in verfcheide Streeken van Franken- 
land, op de Akkers, na den Oogfttyd, over= 
vloedig. Het is zoet van Smaak, en zou de 
Tanden van het Vee niet ontgaan, indien het 
niet, door zyne laagte, zig verborg onder de 
Stoppelen. In ’t wilde, naamelyk, wordt het 

zelden meer dan een half Voet hoog; doch in 
de ‘Tuinen breidt het zig zodanig in hoogte en 
breedte uit, dat ’er verfcheide Planten door 

verftikt worden, indien men daar tegen met 

uitwieden geen zorge draagt. De Bloemtteel 
is zeer gefleufd. wt. C 

| (4) 

(3) Panicum Spieâ teretis Involucellis bifloris fafcicu- 
lato-pilofis &c. Sp, Plant. 4. Fl. Zegt, 34. Panicum 

Spicâ fimplici, Ariftis aggregatis &c. Gron. Wirge 134. 

Serres. Gram. pe 21e fs 25. Harr. Hel, N. 1542. 

Panici effigie Gramen fimplici Spicâ, Log. /c.13. BUR mo 
6 Ind, p. 24 

L 

En Deer, XU Seun; 
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VL (4) Panik met eene Spilronde Aair; de Oms 

alt ca windzeltjes tweebloemig en Bondelachtig gee 
Hoorp= haaïrd; de Zaaden geribd, : 

PTUKe 

win Dit, in de Zuidelyke deelen van Europá » 
Groen. zegt men, wild groeijende Panikgras; komt 

het voorgaande zeer naby, inzonderheid ook 
door de figuur der Aairen, byna als die van 
het Doddegras : doch het detde of kleine 
Kelkfchubbetje ontbreekt ’er dikwils aan. Ook 
hebben de Aairen de ruuwheid niet van het 
voorgaande; terwyl de witte Haairtjes piet op 
de Bladen zyn: zo gas het zig geheel gren 
vertoont. 

En (5) Panik met eene ik Aair; de 

Voed- Aairtjes gekropt met ingemengde Borfteltjes ; 

an de Bloemfteeltjes ruig. 

Dit is het algemeen bekende Panik- Koorn, 
% welk oudtyds wel meer in gebruik was doch 
tegenwoordig nog tot Voedzel geteeld wordt 

in 

Ca) Panicum Spicâ teretì &c. Panic. fylv. Spicâ fime 
plici & molliore. Sp. Plant. 5. TOURNE. Zufl. 515. 

Gramen Paniceum , f. Panicum fylv. Spicâ fimplici. 

C‚ B. Pin.8. Scneucnz. Gram. 46. Mor. Hijt, III, 

P. 139. S. 3. T. 4. fs 10. 

(5) Panicum Spicâà compofitâ , Spiculis doner 
Setis immixtis ; Pedunculis hirfutis. Sw. Plaut.6. H. Ups. 

R. Lugdb. 54. Eed Virg, 134. Panicum Italicum f. 

Paniculâ majore. C. B. Pin. 27. Theatr. 51ge Gou AN, 
Monsp, 34. Panicum, Ru meu. 4mb, V. p. 202. T. 75: 
Za Burm F, Jud, p. 24. Dow. Lor. ke. 
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in fomtmige deelen des Aardbodems. Het VT. 
AFDEE La 

wordt ‚ volgens RumrPnHius, in Ooftindie “11. 
aan de kanten der Ryftvelden gezaaid, op „Hoor 
drooge plaatfen. Het gelykt veel naar het” ponipe 
Jndiaanfche Panik-Koorn, door DopoNneus Avon. 
befchreeven, doch heeft de Halmen maar vyf 

of zes Voeten , niet agt of negen Voeten 
hoog. „De Bladen zyn als van Riet, of als die 

der Spaanfche Tarwe. De Aair, die het draagt, 

is als een groote Lischdodde, uit veele 

„Korreltjes beftaande, die in Blaasjes beflooten 
zyn, en digt famengehoopt ‚ met veele Ste- 
keltjes daar tusfchen, welke in fommig , en 
wel het beste, kort, yl en zagt; in ander zo 

lang, digt en ruuw zyn, als de Haairen van 
een Katteftaart. Ook vindt men ‘er, daar die 

Aair aan ’t end gefpleeten is, en zig vertoont; 

byna als in de Amaranthen van dien naam. 
De langte van deeze Aair wordt door Rum. 

PHIus niet bepaald ; maar Loren zegt, dat, 

het gene uit Ooftindie in Engeland was overe 

gebragt, een ruuwe Aair had, van een Voet 
Jangte. Die grootte geeft BAUEHINUS ook aan 
het Zialiaanfche Panik- Koorn , waarfchynlyk 
van de zelfde afkomst: zynde die Aair twee 
Duim dik, naar den Grond gekeerd , en wit, 
rosachtig of geel van Kleur, zo wel als ’t 
Zaad, dat kleiner is dan Geerft. GALENUS 
wil, dat het in Italie aangenaamer van Smaak - 
geteeld werde dan in Indie, alwaar het een 

pe nd flegt, 
TL. Deere XIII. Srume 
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VL flegt ,- hard, droog, Voedzel geeft. Het 
er TL Duitfche is in allen deele kleiner, met eene 
soe. veel kortere rondachtige Aair, die wel over 

STUK. 
Pag. Zyde helt, maar niet volkomen nederhangt. 

Koorn, Men noemt het aldaar Pfennich of Heidelpfene 

nich, en by fommigen ook wel Bench; welke 
naam van de Latynfche Panicum afkomftig zal 
zyn, dien men in de meefte Taalen van Eu- 

ropa, by verkorting , navolgt; doch in Bohe« 

me wordt het Ber geheten. 
Van veel gebruik was dit Keorn ‚in Duitsch- 

land; Italie en de Zuidelyke deelen van Vrank= 
tyk; wordende zelfs boven de Geerft verkoo« 
zen ‚ om dat het zoeter is van. Smaak, Men 
kan niet ontkennen, dat het droog, hard en 

zwaar om te verteeren zy, den Afgang flop= 
pende: maar in Melk gekookt, tot Bry, en 
dan- met Olie, Vet of Boter, gegeten, maakt 
het geen onbekwaam Voedzel uit. De Ouden 
hebben het zelfs, dus, tegen verfcheide Kwaa- 

len aangepreezen. Op {ommige plaatfen, dáar 

men overvloed:van beter Koorn heeft, wordt 

het, even als ’ Kanary-Zaad 3 tot Aas voor ’% 

Pluimgedierte geteeld. 

En (6) Panik met overkoekfe eenzydige pese 4 

Panicum >” Aairtjes eenigermaate «verdeeld 3 flekelige 

Ae weinis share Kafjes en eene Ean 

Raaves > ‚rn Graat 58 
PO hij (7) 

(6) Paricum Spicis alternäs fecundis, Spiculis fubdi- 
wifis &c. Spe Plante g. Bu ra Al, Ind. p. 25e 
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(7) Panik metoverhoekfe en gepaarde Aairen, 
„de Anirtjes eenigermnate. verdeeld ; flekelige 
ged Kafjes en cone wfhgekige Graat. 

Veel gelfken bene twee naar elkander 5 
„waar van de eerfte in Ooftindie groeit, de an- 
dere gemeen is in ons Wereldsdeel, voortko- 

„mende in Hoven, Boomgaarden en Zaaylan- 
den. Dit Haanepoot- Gras „ dus wegens de 

gedaante der Knokkelige Halmen genaamd, 
ftaat by Lórrer bekend onder den naam van 
Wild. Panik- Koorn, als met het Tamme veel 

overeenkomft hebbende in Gewas , doch in alle 
opzigten kleiner, Het groeit van één, tot 

twee; drie Voeten en hooger, naar den 

Grond, dien het aantreft, en is ‘een gehaat 
Onkruid in de Moeshoven. De Aair is fom- 

tyds weinig, fomtyds fterk gebaard, ’t welk 

een voornaame Verfcheidenheid oppert. Het 

Zaad kan ook tot Voedzel dienen voor ’t Ge-: 

vogeltje „en wordt in ’t wilde, of op den Grond 
gevallen, veel van het zelve opgezogt, C 

| 8) 

_@ Panicum Spicìs alternis conjugatisde &c. Sp. Plant, 

B Gort. Belg. 17. Fl. Stiêce IIe N. 55. Govan. 

Monfp. 34. Ger. Próv. 84. Pan. Sp. alt. remotis laxise 
H. Chff. 27. Pan. Sp. alt. remotis dedinatis compos 

fitis. R. Zuedb. 55. Daris. Par. 23. Pan, vlg. Sp, 
multiplici afperiufculâ. Tourn re, Zuft. 515. Gramen 

Paniceum Spicâ divifà , item” Ariftús longis armatâ. C: 
B. Pin. 8. Screvenz. Gram. 49. Dens Caninus 2. J. Ba 

Hift, Il. p. 443. Panicum Herbariorum fylvefge , Lozs 
Ze. q2. Panici effigie Gr. Arift, Zbid, 14, 

UL, Deer, XII, Srux, 

Arpeer; 
II. 

Biter 

ME 
Crus 

„Galli. 
Haane- 

poot. 
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ANT. (8) Panik met de Aairtjes overhoeks , eenzydig s 
eh. Eyrond ‚ ruuw 5 de Graat rondachtig. 
Hoorp- 

‚ STUK, Het gene by RumrPurus Paardegras heet; 
VIII. Paricum dat zekerlyk hier door LinNNeus bedoeld 
Eee wordt 5 (niet het Speld- of Naaldgras , °t welk 

& zeer fchadelyk is voor de Landen) maakt op 
de Molukkes zeer goede Weiden uit, groei- 
jende op de Kley der afgeoogfte Akkeren. 
Dus fchynt het zeer van dat van Barbados » 

door PLUKENET afgebeeld; ’t welk van de 

Engelfchen aldaar Pleifter- Gras en Peft des 
Landmans geheten werdt, te verfchillen. Het 
heeft omtrent de hoogte jvan een Span; de 
Bladen zyn paarschachtig , zo wel als de Aair- 
tjes, die overhoeks voorkomen aan opftaande 

Halmen, à 

be (o) Panik met de Aatren overhoeks , ongefteeld 
Brizoides, k , 
Speltach= eenzydig „ aangedrukt, langwerpig. 
tie. 

Dit Ooftindifche heeft de Halmen een Voet 

hoog, met Leedjes, opgeregt, glad; de Bla- 

den 

(8) Panicum Spiculis alternis, fecundis , muticis , ovas 
tis, fcabris &c. Sp. Plant. 1o. Gramen Pan. minus, 

Spicâ divulfâ Inf, Barb. Pruxk. Alm. 174. T. 199. £. 5. 

Gram. Pan. minimum humiftratum. S ro AN. Sam. 30e 
Enrer. Pit, T. 3e f. 3. Hippogroftis Amboinica Rumeue 
Amb. VI. p.-13-. T. 5. £. 3. BuRM. M/- Jud, p. 25. 

(Co) Pasicum Spicis alternis , fesfilibus , fecundis, aps 

presfis „ oblongis. Mant, 184. Gram. Paniceum multis 

Piet Spicâ Maderafpatauum. Pruux. Alm. 274. Te 

EJLe se . ' 
L 



gen overhoeks, ze atlas een Graat van PAAL 

kak he 177, 

een Handbreed , ‚met verfcheide, doorgaans Mis | 
vyf, ongefteelde Aairen, tegen de Graat AD sroks 
gedrukt „en beftaande uit drie ry én van EÉyron- 
de Bloempjes. 

en de 

de 

0) Panik met de Aair chabert) EN 8 Ae Ed 

de Graat Vliezig Liniaal; en de Bloempjes tum, 

witwaards vergaard. SS nn 

Die Nee Eras ‚ in de beide Indiën 
groeijende, heeft het Bloemfteeltje als uit op 
elkander geplaatfte Blaadjes beftaande, en vyf. 
bloemige Aairtjes, die zig als gehalveerd ver- 
toonen. Ieder Bloempje heeft een Lancetvor- 
migen Kelk ‚ met het buitenfte Klepje zeer 
klein en ftomp. | | 

(11) Panik mes een fumengeftelde Aair van nj ds 
aangedrukte Aairtjes overhoeks, met dube agen 
kelde Kelken; alle de Klepjes gebaard, het ĳ 
buitenfte langste 

| De 

Cao) Panieum Spicà dirnidiarÂ fecundâ, Rächi lineari 
membranaceâÂ , ëxtus Fofculis aggregatis. Maut. 323. Sp. 

Plant. 12. Bö Rm. BL Ind. p. 25. Ts 8. f. 3. Gramen 

Bermugenfe Frumentacèum, Puk. Phyt. T. 244. f. 6. 
Ci) Panicwim Spicà compofitâ, Sptieulis compresfis 

alternis &c. Sp. Plant. 7e an) ed V. p. 391. Burm. 

F4. Ind, T. ra. f. 1. P. Undmlktifolium. Arp. Sp. 2e Pe 

z4. f. 4. Gramen fupin. brevi hicfuto folio. Bocc. Mus, 
HL. rp. 66. T. 55. Panièe Sylv. BROWN, Sam, 
CRIS 7 gl Line « MueM 

U, Deer, XI. Srua 
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VI. De zeer ruige Aairen onderfcheiden dit 
vivo Gras , dat ook in de beides Indiën gevonden | 

Hoorp- wordt, en aldaar voortgeteeld, zo wel als 

PT hedendaags in Italie, Het heeft kruipende 
Halmen en gegolfde Bladen, die breed Lan- 
cétvormig, en in myn Javaanfch Exemplaar 

wel Wollig zagt , maar niet ruuw zyn: de 
Áairen Zilverwit eenzydig. 

XI. (x2) Panik met de Aair eenzydig , byna Eye 
Panicum 

conglome- round, en flompe Bloempjes. 
Fatum. 

rond Dic aan Wegen en Straaten in Ooftindie 
groeijende, heeft Draadachtige zeer Takkige 
Halmen , en Lancetvormige gladde Bladen ; 

met gefteelde Aairachtige'Frosjes ‚, ongehaaird 

dikwils van agt Bloempjes, die Eyrond zym, 
met groote gepluimde Stempels. 

Find (13) Panik met gevingerde Aairen , aan den 

5d voer 
Bloed- gel e en 

kleurig. (22) Panicum Spicâ fecundâ fubovatà, Flofculis ob- 

tufis Mauf. 324. Panic. Indicum. Mant. 184, B, Aira In- 
dica. Sp. Plant. II. p. 94. Burm. A4, Jud. p. 27. 

(3) Panicum Spicis digitatis, bafi interiore. nodofis 
&c. Sp: Plant, 13, Gort. Belg. Burme Fl. Lud, 
T. toef. 1. Govan. Monfp. 35. Gere Prov. 84. SCHREBe 

Gram, 119. T. 16. Panicum Spicis alternis &c. R. Zugdp. 

55 GRON. Virg. 154. (iramen Daêtylon repens Fol. 
hirfutisfifnis. Buxa. Centi V. p. 34. T.65. Gr. Daêy- 

lon folio lätiore, C. B. Pin. 8. Gr. Dalt. efculentum. 
Baur. Theatr, 118, Gr. Daft. Aquaticum. C. B. Pin, 8, 

Ifcheemum Gramen Sanguinarium , Sanguinella, TABERN. 

Áo, 322, Lom, Je. 14. 
Dd 



GRASPLANTEN. ei 

‘voet dawaards knoopie , tweelingfe onge- 
baarde Bloempjes en geflippelde Blad- 

“fcheeden, } 0E 

Door de geheele Wereld fchynt dit Gras te 
groeijen , dat men Bhoedgras noemen kan } 

wegens de donker roode of paarfche kleur der 
Aairen, BaAuninus hadt het Knokkelgras met 
breeder. Bladen geheeten. Het heeft, naarme- 
Iyk, de Halmen doorgaans Knoopig en Knok- 
kelig geboogen. Sommig groeit op ’t drooge 
en komt-in de Hoven, ander in ’ Water 
voort , en hier toe behoort ook het gene 
BaAumINUs Zetbaar tytelt, om dat het eïders 

tot Aas der Vogelen of tot Voedzel der Men- 
fchen gezaaid wordt. Hierom wordt het ook 
wel Geerfigras of Wilde- Geerf? geheten, in ’% 

_ Engelsch Maanepoot= Panik. gras, Sommigen 
willen ;- dat-dit-het eigentlyke Manna-gras, by 
de Ouden Hemelsdauw genaamd, zyn zoude (*). 

Het beftaat: uit knokkelige Halmen; die de 

 langte van een Vinger, een Span, Voet of 
meer hebben, naar de Grondsgefteldheid. Zy 
hurken altoos , ten zy tusíchen andere Planten 
opfchietende , of in een zeer vette Aarde, 
Aan dezelveni vertoont zig een paarschachtige 

Kleur, doch de Bladen zyn groen, Lancetvor- 
mig, 

(5) Ik zel daar van in ’t vervolg ‚ onder den eytel 

van Fefluca fluitans „ nader fpreeken, 

8, M 2 
Il. Deer. XIII, Srux. 

VI. 
ÁFDEEr.. 

HL 

Hoorp= 
‚STUK. 

Bloed- 

G: âs. 



VT. 
ÁrDFEre 

UE 

Hoorne 
STUK. 

Bloed. 

Grage 
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mig, doorgaans Haairig. Op het end der 
Halmen en Takken komen troppen van vyf tot 
zeven dunne Aairen, die dus een Vingerach- 

tige figuur maaken, naar welke de Heer Har- 
LER een Geflagt: naam daar aan heeft gege. 

ven (*). De Bloempjes ftaan zo enkeld aan 
de Aairen, dat veelen elkander niet raaken , 
en vertoonen haate paarfche Vrugtmaakende 

deelen , die door den Baron vAN GLEICHEN 
zo keurlyk, by Vergrooting , in Plaat zyn ge- 

bragt , zo wel als ’t overkleine Zaad (f)- 

Het derde Klepje ontbreekt doorgaans aan 
den Kelk. | 

Dit Bloedgras is een’ der gemeenfte Delkrii 
den in de Wynbergen en Moeshoven; doch 

komt ook op de aller-onvrugtbaarfte plaatfen, 
zelfs in Gronden van enkel Stuifzand, voort, 

Noordelyker dan Halland in Sweeden fchynt 
men het niet aangetroffen te hebben ,„ maar de 
Heer PArtAs vondt het ook in Siberie. Het 
bloeit, hier te Lande , den geheelen Zomer 
door, zegt SCHREBER, die ook aanmerkt , 

dat het jaarlyks vergaat, en zeer veranderlyk 
is, ten opzigt van de Kleur, zo wel, als 
van de plaatzing en ’t getal. der Aairen., In 
fommig komen dezelven zwartachtig bruin; in 

bren 

(*) Digitaria Fol. fubhiefutis , Caule debili, Spicis 

verticillatis, Scapo ancipite. Harr. Helv. inchoat, N. 1526. 
Digitaria Sanguinalis. Scor. Carn, II. 72, ° 

1) L'Herbe de la Manne. Obf/erv, T. 8, 



GRASPLAN TEN. 18r 

anderen groen; in {(ommig gekranst, dat wel A NE 
gemeenst is; in ander overhoeks, aan den top IL 

van de Halm voor. Men plagt het tot Voed- „Hoor 
zel te zaaijen, en het leverde geen onaange- 

naame Spyze uit, doch het heeft plaats ge- 
maakt voor een betere Soort van Manna- 
Gras, gelyk wy naderhaúd zullen zien, 

(14) Panik met gevingerde uitgebreide Aairen, Erni 

die aan den voet van binnen ruige zyn: Denk 
Gevin= eenzaame Bloemen en kruipende Stengerjes, Ra 

In de Zuidelyke deelen van ons Europa, als 

ook in de Oofterfche Landen, komt dit Krui- 
pend Gras voort, aan ’t welke de Pluim van 

Manna-Gras , door J. BaumiNnus, toege- 

fchreeven werdt. Op de Zandige Oevers van 
’ Meir van Geneve heeft de vermaarde 

HarreEr hetzelve aangetroffen. Het kruipt 
met dikke, ronde, gefchubde Scheuren voort, 
zo-hy aanmerkt, en geeft ftyve Halmen van 

een. Voet, die zig meer of min opregten, 

aan ’t end gekroond met vier, of meer , Aai- 

ren 

Cr4) Panicum Spicis Digitatis patentibus &c. Sp. Spfant. 
14. GOUANe Moufp. 35. Monr. Ze. 99. Digitaria Sta 

lonibus teretibuse Harr. Hel. N. 1527. Dig. Daétylon. 

Score. II. Ne 73. Gramen Daêtylon rad. repente f. Offie 
cinarum. ScnreücHz. Gram 304. T. 2.f, 11e Gramen 

repens. cym Paniculâ Graminis. Manne. Je B. Hift. II, 

Pe 755° 

| M 3 
IL Deer. XII Srux. 
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VI. ten, tot zeven in getal. De Bloempjes zyn 
AFDEEL. 5 nk 
iu. ook eenigszins paarschachtig. Het blyft over. 

Hoorp- 
STK. A . 

XV. (15) Paníik met byna gevingerde, opflaande , 
Panieum , 47 ; s m Filifonme _D aûdachtigs Aairen digt by elkander ; 
Draad- … de Graat bogtie , met tweebloemige Tand- 

achtig. Jes, het déne Blocmpje ongefteeld. 

In Noord-Amerika vondt Kar dit Panik- 
gras , dat door den Heer JACQUIN, naar 

het daar van, te Weenen, uit Zaad geteel- 
de, is in Plaat gebragt. Het voorkomen is 

_byna als het Bloedgras; met Halmen van een 
Voet, onder ruig, boven naakt, op den top 
gevingerd met lange dunne Aairen. 

, (16) Penik met omtrent vier Liniaale gevin- 
1UEÄTE, 

Liniaal. gerde Aairen, en enkelde eenzijdige onge- 
baarde Bloergjes. 

In de Indiën groeit dit, met gladde , leg- 
gende, takkige Halmen en Liniaale regte fmal= 
le Aairtjes; de Bloempjes van onderen over- 

| hoeks; 

C:5) Panicum Spicis fubdigitatis approximatis ereêtis 
Filiformibus &c. Sp. Plant, 15. JAacae. Cof. TIL. p. 18. 

EEn 
(26) Panicum Spicis digitatis fubquaternis Elneniieid 

&c. Sp. Plant. 16, Burm. M. Ind. 25. FT. zo.f. 3 

„Gramen Dactylon Paniculâ longâ. Stoa Nain L.P: 

113 FT. zo £ 3, 





2 Deel, PLAAT XC. 
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hoeks ; de buitenfte Kelkfchub korter, uitge. Gen: 

breid, aan de Graat gehecht (#). ee: 

| derd 

(17) Panik met dubbelde eenzydige gladde *” XVI. 
Aairen. | ter dig Pe ùfla- 

en AL chyon. 
In Ooftindie is deeze Soort door den Heer on 

„Koenie gevonden, met korte Grâsachtige Aaisige 
Bladen en dunne Halmen van cen Voet lang ; 
aan ‘tend met twee gelyke eenzydige Aairen, 

beftaande uit veele gladde, Eyronde, orge= 
fteelde ‚ ongebaarde Bloempjes , met geele 

Meelknopjes en gepluimde paarfche Stempels. 
_ Hier zou men het voorgemelde Jaranfche, 

in Fig. 4, op PLAAT LXXXIX afgebeeld, 

kunnen thuis brengen, indien het geen vier 

Aaîren hadt, en wezens de gedagte byzonder- 
heden niet tot het voorgaande Geflagt te be- 
trekken ware; gelyk daar aan ook dat korte, 
bykemende, uitwendige Kelkkiepie ontbreekt. 

XVIIL (18) Panik met een famengeftelde dair, Li- Coinzak- 
Nie LIUNe 

Samens 
gefteld. 

“_(*) Hetis Fig. 3, niet Fig. 2,van den Heer Bure SP XC 
MAN, op wier verkeerde sanhaaling en tekening in 4/4. In 

zyn Werk door de Heeren Murray en ReEicHaRrD 

niet gelet is. Fig. 2, op zyn Ed, Plaat, moet Zig, 3 
zyn, en Fig. 3, Fig. 2. 

(17) Panicum Spicis geminis fecundis loevibus, Muzt, 

183. ’ 

_ (239) Panicum Spicâ compofitâ, A Linearibus 
fecundis &c. Sp. Plant, zi, FL, Zeyl, 42e BUR M. Fl, 

_ And. p. 25- 

M 4 
t 1. Leer. XIII. STUK, 
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WEC siaale eenzydige Aairtjes „ dubbelde afhand 

eet dige Bloempjes en gebaarde Kelken, « 

Hoorne 

STUK, — _— Dit Ooftindifche heeft kreipende Bladerige- 
Pl. XC. 
Fig. 1. Halmen» die Draadachtig dun zyn en Lancet- 

vormig korte Bladen. Aan de Halm zitten ver- 
fcheide aangedrukte Aairen, die uit paaren 
Blommetjes, van elkander afftandig, eenzy= 
dig famengefteld zyn: de Kelken hebben ge- 
fpitfte Klepjes en Baardjes ; gelyk die alles in 

myn Exemplaar , van Ceylon, in Zig. 1, op 
Plaat XC, afgebeeld, blykbaar is. Hetzelve 

heeft meer dan vier of vvf, naamelyk tot agt. 
Aairen , en is, in zyn geheel, meer dan twee 
Voeten lang. Oe, 

ue N 

IL, Gepluimde. 

Prnicum, 
KI LE) Panik met enkolde Pluimen , op een-gegaf* 
dichoto= felde Takkige Halm. … 

OILUIM. 

Gegaf- -— ; 
feld. Een zeer zonderling Gras, naauwlyks een 

Voet hoog, en niettemin Boomachtig groei 
jende, met een zeer Takkige meer dan eens 
verdeelde Halm , is deeze Virginifche. Soort , 
aan ’t endvder Aen kjes een klein Pluimpje 

hebbende. 

(20) 
(ro) Panicum Paniculis fimplicibus , Culmo Ramofo 

dichotomo. Sp. Plat. 17. Gron, Virg. 133. IJ. 12e 

Gramen Cr Ayr. N.' 459. | 
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€20) Panik met eene enkeld getakte Pluim, vt. 

van drie Bloempjes of minder, het ondenfte Arien 
| omgefteeld, en eene. Takkige Hals. Hedi 

mie 

Bon Indifche rim, de Koninglyke. Tuin van rd 
Upfal geteeld, heeft Halmen van dergelyke Takkie- 
hoogte ‚met Knietjes en Scheedachtige Bladen. 

7 (21) Panik met eene uitgebreide Pluim en Tak- en 

kise Halmen ; de Heeldrgadjes en Stam= tum. 
Gekleurd. 

Pers gekleurd, | 

Uit overgezonden Zaad is deeze Soort, wet- 
ke by Kairo in Egypte groeit, aldaar ook op- 
gekomen en dus naauwkeurig onderzogt. De 

Halmen zyn twee Voeten hoog en zeer Tak. 
kig, met eene. uitgebreide Pluim , als van, 
Draadachtige Vezelen „ ieder aan ’ end een | 

Bloempje hebbende met geele Meeldraadjes. 
en donker paarsachtige Stempels. 

Zonderling is ’t, dat men wederom. deeze 

onder de verfcheide Soorten, van „Panicum ; 

welken de vermaarde ForsKAÖHr in Egypte 
waargenomen ‘heeft, niet voorgefteld vindt. 

Hy EE onder anderen gewag van een Di 
cho- 

(co) Panicum Panic. Ram. fNaplicibus, Flor. fubter- 

nis, inferiore fubfesfili; Culmo ramolo, Alant, 29. Spe 
Plant. 29. 

(21) Pantcum Paniculâ patente , Staminibus Piftilifque 

coloratis: Culma Ramofo. Mant, zo. Sp. Plant. 30. 

M 5 
IL. Dees. XII. Smux. 



vr. chotomum „ alom groeijende in de Velden vân 
LANE Arabie. Dit wierdteen Elle hoog en was een 

Hoorpe gewoon-Voedzel voor Kemels en Ezelen. Ook 
SEK werdt hetzelve algemeen gebruikt als Stroo 

of Riet, om de Hutten te dekken. De Wan 
den en het Dak van Stokken gemaakt, en die 

met anderen overdwars verbonden hebbende, 
erdt ‘er dit, Twmmam, en een ander Bies- 

achtig Panikgr.s, Bockar genaamd , met Touwe 
tjes op gebonden. Deeze Hutten zegt hy; 
zyn Waterdigt en duuren vyf of zes Jaaren , 
wordende van binnen , tot fieraad, ook wel 
gewit met Kalk of Pleifter (*. Zie daar het 
opflaan der Tenten van de Oudvaders en den 
oirfprong der Loofhutten onder de Israëlieten ! 

KH. (22) Panik met eene Roedachtige nd en 
Ede id en oe gemikte Bladen, 

en Uit Spânie was deeze Soort drie ALTe 
STROEMER gezonden, Zy heeft kruipen- 
de Halmen van een Voet ; die opftygen,en de 

Pluim is uit drie of vier opgeregte Bloem- 
trosfen famengefteld, De voorgaande komt 
zy naby. 

OE (23) Panik met eene elf E flappe Pluim, en 

ceum. Tie 
Geerste * 

achtig. (&) Flor. Zaypt Arab. p. 20 

136 DRIE MANN IGE 
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C22) Panicum Panieulâ VirgatÂ , Foliis divarieatis 

Sy/t. Nat. Ves. XIII. Sp; Plant. 2 

(23) Panicum Paniculâ laxâ garchda. Fol. Vaanis 

birtis ‚ Glumis mucronatis , Nervafis. Sp. Plaat. 23. 
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(ruige Scheedelladen srde Kaf) es gefpitf? 
Peezig. 

VL 
AFDEEr. 

ui. 
Hoorn- 

Dit is de gewoone Geerst ‚ uit Indië afkom- srux. 
fig, welke op plaatfen, daar menze veel 
zaait, byzonderlyk in de Zuidelyke deelen van 
Europa, bynaeen Onkruid wordt. De naam — 

is, in de meefte Europifche Taalen, van den 
Latynfche Milium afgeleid: Dus noemt men- 
ze in 't Fransch Millet, in ’t Engelsch Mil, in ’c 

Italiaansch Mig/io , maar in ’t Hoogduitsch Mirs 
of Hirfen; waar van onze beraaming afkomt. 
De Geerst fchiet een Rietachtigen Stengel , 

meer dan vyf Voeten hoog, die als Wollig 

is, bekleed met breede Bladen, en geeft aan 

den top eene losfe Pluim, neerwaards omge- 
boogen, met paarschachtige Bloempjes; waar 
op Zaad volgt, dat de Pluim geelachtig maakt. 
Dit Zaad, iedereen bekend , ziet uit den 

Goudgeelen en witten; doch men heeft ook 
Geerst met zwart Zaad, Het is in gebruik tot 
Spyze, maar geeft een droog, hard Voedzel, 
ten zy het wel bereid zy. Te Venetie bakt 
men ’er Koeken van , die nog warm zynde 
moeten gegeten worden; zo dat het Gemee- 

ne Volk , op de Straaten roept. A! heet de Koe- 

ken al heet? zegt LorEL: want koud gewor- 
den 

H. Cliff. Upf. Mat. Med: 34. R. Lugdb. 55. Daris. 
Par. 22. Miium Semine luteo & alba, C. B. Pin. 26. 

Theatr, 5o2. 

IL Deer, XI. STUK, 
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VL. deu zyn ze taay en byna oneetbäar. „Hier te 
uik Lande worden ‘er , als bekend is „ lekkere 
HoorD- Taarten van gemaakt. Ook wordt de Geerft 

STUK. EG 
van het Gevogelte niet ongaärn gegeten.” 

XXIV, (24) Panik met een Huairige opgeregte: uitges 
Panicum Pr i 7 
Capillare, “breide Pluim; de-Bladféheeden ruig. 
Haaixs Ti Me 

achtig. : " en 4 
| Deeze, in de Weftindiën voortkomende, is 

veel ruiger dan de voorgaande, en heeft de 
“Pluim veel yler ‚als uit Draadjes famengefteld, 

en korte breede Bladen. Bovendien is de 
Pluim opftaande, niet nederhangende., *t welk 
een groot. verfchil maakt. 

(es) Panik, welks Pluim enkelde Takken heeft 
XXV. 
Grofja- en twee Bloemen by elkander , de eene kort 4 

FUUII, î ' 

Trasacha de andere lang gefteeld. 
tig. ie ie 

Hier wordt, ik weet niet ‘om welke reden; 
het Kruipend Panik- Gras uit Ooftindie, doót 
den Heer BuRMANNUSs afgebeeld, thuis 

gebragt. De gedaante der Pluim is’, inders 

daad „Fr said Het groeit ook op Jamaika; 

| : (26) 

(24) Panieum Paniculâ Capillari eretà patente, F dl. 
Vaginis hirtis. „Sp. Plant. 20. Gron. Virg. 13. Panicum 
Miliaceum viride, SLoAN. Sum. 35 Hijt. 1. p: 115 

T. 72. £ 3. Milium Indicum Paniculâ fparlâ ereftâ. 

Tournee. Zu/t. 515. 
(25) Pantsum Pan, Ramis fimplicibus Brea Sp. Plant, 

18. Am. Acad. V. p. 395 Pen: repens, Burm. £h Jud, 
PsBOede ZIET, 

! 
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(26) Panik ‚welks Pluim de zydelingfe Trosfen VT. 

enkeld heeft; de--Biaden Byrond- Lancet: bir om 

_ vormig, Haairig aan den Hals. Hooip- 

“Van dit Amerikaanfche zyn de Bladen breed, Doin 
gelyk van de Plant die Commelina heet, aan vil 
den Keel omvattende en aldaar van. buiten Breed. 

Haairig: de Pluim als gemeld is, In de Bos- Bladie- 

fche en der Weftindifche Eilanden is het overal 
gemeen. 

627) Panik, dat de Trosfen binnen zb Blad- XXVII. 
fcheeden verborgen heeft. Clandeftia 

HUM, 
Schuile 

— Op de Savaanen of Boschvelden in de Weft- aairig. 
indiën is deeze Soort waargenomen , wier Ài- 
ren als in ftekelige Blaasjes zitten, in de Oxels 
der Bladen, aan de Halmen. Het was Viel- 

_ Aairig Cypergras van SLOANE getyteld, 

(23) Panik , dat gepluimd en zeer Takkig is, XXVII | 
met ne) langwerpige gefpitfte Bladen. Arbores- 

Niet-“Boom- 
HET ' d achtig. 

(26). Panicum Pan, Racemis lateralibus fimplicibus q 

&e. Sp. Plant. 24. Gramen Virginicum lato brevique — 
folio, Paniculâ rariore. More Mi/t. III. p. 196. S. 8. 
T. sf. 4. Gr. Miliaceum Sylve maximum , Semine albo, 

SLOAN. Sam. 34. Hift. 1. T. 71. f. 4, 

(27) Panicum Racemis occultaris intra Foliorum vas 
giras. Sp. Plant. 19. Gramen Cyperoides polyftachyon, 

Spicis adnodos ex foliorum Alis. Sroan. Sam, „36, 

FP Ap. too Te 90. 

(23) Panicum Paniculatum Ramofisfimum, Fol. ova- 

to-oblongis acuminatis. Sp. Plant 26. F{, Zeyl, 43. Panic. 

Pan, laxâ fparfà Fol. Vaginis glabris, H, Chff. 27. 

mi. Deer, XII, STus. 
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Niettegenftaande de Halm of Stengels van 

* dit Gras; naauwlyks dikker dan een Penne- 
fchaft zy; bereikt het byna de hoogte der 
grootite Boomen, zegt onze Ridder (*). Dic 
moet dan wel een Wonder-Gras zyn , inzonder- 
heid, wanneer die Halm op zig zelve kan 
ftaan. Mooglyk klimt het met dezelve langs 
de Boomen op, en dus kon ‘er van gezegd 
zyn, niettegenftaande die langte, dat het een 

Kruipend Gras ware; gelyk van het Ceylons 

_fche deezer aanhaaling fchynt getuigd te wòr- 

den. Ondertusfchen is by Morrison, op 

XXIX. 
Panicumt 

curvatume 

Ge- 
kroond. 

het aangehaalde in de Cliffortfe Tuin, van die 

ontzaglyke hoogte niets gemeld. 

(29) Panik met een role Pluim, de hl 

„gekroond » lomp, Peezig. | 

Dit, ook in Ooftindie groeijende , heeft 

Draadachtige Halmen; die glad zyn, zo wel 

als de Lancetvormige vete Bladen; een 
‘Takkige getrofte Pluim; de bloeijende Kel« 

ken Elsvormig , uitwaards gekromd, de Vrugt- 

draagende driemaal grooter, Eyrond, bultig ; 

ftomp ; paarschachtig : het Blommetje de helft 

kleiner, Vliezig. 

| (50) 

C*) Altitudine certat cum altisfimis Arboribus. Sp 

Plant. Pe 87e - 

(ao) Panicum Pan. Racemofâ ,Glumis curvatis , obtu- ì 

fis, nervofis. Syft, Nat. dn B Je 
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(30) Panik wet een Roedige Pluim, en ge AVE 
fbisfte gladde Kafjes, waar van het bui err 

Hoorde tenfle gaapt. — | | an 

_Hiet toe behoort het Hooge Geerfigrat, met gegid 
Rieibladen van den Heer CLAYTON, als ook ze letaig 
deszelfs Zeer hooge, met e-ne uitermaate groo» 
te, wyd uitgefpreide Pluim, de Aaiïrtjes ent 
dunre Haairachtige Steeltjes groen, de Kafjes 

Strookleurig bruin, hebbende, met lange fty- 
ve gefpitfte Bladen. De groeiplaats is in 
Virginie. hete} | 

(31), Panik met een langwerpige vogtige Haai- read 
rige, uitgebreide Pluim en tweebloemige  Uitge- 
Kelken; de Bladen Lancetvormig Liniaal; ht 
de Halm Wortelfchietende. 

Hier moet wederom acht gegeven worden 
up die verkeerde nommers der Afbeel-ingen 
by den Heer BuRMANNUs, waar von. ik 
op Het Liniaale Panikgras heb g-fproken. Ook 
is ’t genoegzaam blykbaar, dat deeze Soort 
het Ambon: Heldegres van RUMPHIUS 

| | niet 

(3o) Panitum Pan. Virgatà , Glumis aeuminatis levi 
bus, extimâ dehiftente. Spe Plant 28. Pan Paniculas 

tum mis acutis. GRo ne Vig: IJs 12e 

(31) Panicwm Pan. oblongâ flexuofâ, Capillari patens 
te; Calycibus bifloris &c. Sp. Plant, at Burm. fl, 
Jud. pe 26. T. zo. f. 2. Tfiama- Pullu. A. Mal. XI. 
Pe 75- T. 41. Gramen acieulatum, Rumea. dmb: Via 
A 

KL, Daer, XIII Szum, 
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vr. kan zyn3-maar wel het Spelde of Naalde Grt 
ABDEEL. van dien Autkeur, dat, wegens de Aairtjes, 
Hoorps in ’t Nederduitsch Bosch/uizen. geheten wordt: 

STOK Die was door den Ridder in naam verkeerd 
| aangehaald op onze agtfte Soort. Daar mede, 

echter; ftrookt de bepaaling niet volkomen 3 
alzo ‚het geene RO NEO ice 
heeft. | 
Het iseen ftekelig Gras, dat met dunne fy: 

ve Blaadjes , van «een Vinger lâng „op alle 
woefte dorre Velden groeit, zegt. Rumearus; 
fchietendé Halmen, van een Voet of een Ellé 
lang, op wier top dergelyke Haairige Pluim 

‚ grorit wier Stekels ha de Bloemen beladen 

“zyn met een langwerpig puntig Zaäd, als 

van Komyn, dat in de Kleederen of Koufen, 
hoe dun ook, zitten gaat, ‘en ’er naauwlyks 
uit te haalen is; vertoonende zig dan als On-= 

gediert. Dit maakt het Speldegras , dat op 
Ile Oofterfche Eilanden groeit; tot een zeef 

lastig en fchadelyk Onkruid; als zynde „het. 
zelve tevens re hard tot Voedzel voór het 

vee. ke EN 

XXL (32) Panik Dn gepluimd : 15 > met Bladfheeden 
Pauicums | overlangs op de kanten gehaaird. _ 

orevifo- kari à | à Dit 

lium. il ne 

ze ortbla= 32) Panicum Panieulatum, Folioruim Vaginis longie 
tudinaliter ciliatise Sp. Plant, '25. Panicum Miliaceurn , 

fatiore folio , Maderafpatanume. P ruk. Alm. 176. Ts 
189. f- qe Pan.-Mil, viride &c.- Sr OAN. Game 1. F: 
zis. T. 72, f. zi Gramen tremulum minus , Trane it 
ouzenfibus. Burm. £/, Jude Pe 26 

 « 
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Dit is een Gras; in Indië groeijende, een hd . 

of twee Voeten hoog, zegt LiNNdEUs, met iu. 
Eyrònde, de Steng omvattende Bladen en een „Hoor 
zeer yle Pluim, in Vrugtmaaking overeenko- 

mende met het voorgaande en fomtyds ook 
voorkomende met fmallere , Lancetvormiges 

Bladen ; hoedanig ik hetzelve van Java heb 
bekomen. 

(33) Panik met korte ongebaarde Pluimen; de XXXIIL. 
Panicum 

Halm zeer Takkis , wyd gemikt, de Bloem- givarica- 
is id UI, fleeltjes langer en Rorter , tweebloemig. Ws ded 

mic. 

Op Jamaika is deeze Soort waargenomen, 
die een hooge, ftyve, Draadachtige gladde 

_Halm beeft , met zeer wyd gemikte Takken 
en Lancetvormig Liniaale Bladen ; de Pluim 

zeer fchraal en kort. De Bloemen zyn vier- 

maal zo groot als in het Gegatfeld Panikgras, 
hier voor. | 

P nr ru Mm. Doddegras. 

Dit Geflagt bevat die Soorten van Gras ; wel- 
ken, om dat de Aaïr naar die der Lischdodden 
gelykt, Doddegras geheten worden, in ’t La- 
tyn Gramen Typhoides of Typhinum. Het heeft 

den Kelk tweekleppig , ongefteeld, Liniaal , 

ge- 
G3) Panicum Paniculis ‘brevibus muticis ; Culmo Ra- 

mofisfimo divaricatisfimo ; Pedicellis bifloris , altero bre= 

viore. Sp. Plante 22: Am, Acad, Ve p. 393 

1 Deer. XIII. SruR, 
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geknot , met twee puntjes van boven, en 
"daar is het Blommetje binnen in geflooten. 
De Kelkklepjes zyn doorgaans van buiten 
ruig (*). Het bevat de volgende Europifche 
Soorten. î 

(1) Doddegras met de Aair ralrond, zeer lang , 
kanthaairig; de Halm opf?aande. | „ 

De langte van de Aair is fomtyds in deeze 
mt ee Be od 

Soort zo groot, dat men het-deswegen , in 
Engeland, Cats-tail-Grafs , dat is, Katteltaart- 
gras,-noemt, en ook wel Zimothy-Grafs. Het 

groeit door geheel Europa, als ook in Noord- 
Amerika, en de Hoogleeraar GMELIN heeft 

het in de Noordelyke deelen van Afie overat 
aangetroffen : doch onder de heete Lugtftreek 
wordt het, zo *t fchynt; niet gevonden. By 

ons komt-het in de Weidlanden , en langs de 
Wegen , doch meest op Zandige ‘plaatfen , 
voor. | ij 

Uit een Vezelige Wertel fchiet het verfchei- 

de Halmen, die van één tot twee, drie «en 

vier Voeten lang zyn, met eene Aair van dries 
vier 

C°) Zie Fig. 10, op Plaat LXXXVI. 
CE) Phleum Spicâ cylindricâ longisfimä, ciliatâ, Culmo 

ereâ&o. Sy/f. Nat. XII. Gen. 77. eg. XIIL pe. gee #7. 

Lapp. Suec H. Cliff. R. Lugdb. 53. Darts. Par. 20. 

Gort. Belg. 17. Govan. Monfp. 36. &e. &e. Harn. 

Hetlv. N, 1528.-"Scnr en. Gram: Te 14. Gramen Ty- 
phoides maximum Spicâ longisfimâ, CB. Pin a. Gr, 

Typhoides afperum primum, Zbid, 
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vier of vyf Duimen. Aan deeze Halmen ftaan 
overhoeks de Bladen; die helder groen zyn en 

Vr. 
Arprer. 

Lintachtig ‚ met eene witte middelrib van ag- Hoore- 

teren; meeftal glad van rand , {pits uitloo-*"U& 
pende. Zy omvatten de Halm aan haare 
Knietjes, en buigen zig dikwils om. DeAÂ air 

is Rolrond en dun, op ’t meefte omtrent de 

dikte hebbende van een Pink 5 witach. 

tig groen met roodachtige Meelknopjes van 
buiten verfierd. 

Dit groote Doddegras is zeer goed onder ’t 
Hooy, inzonderheid voor Paarden, maar van 
het Rundvee wordt het niet zeer bemind 
en nog minder van de Schaapen; om dat 
het harder is dan het gewoone Gras onzer 

Weiden. Niet lang geleeden, nogthans, heeft 
men het in Engeland , onder den naam van 
Limothy-Gras, als uit Noord- Amerika afkom. 
Ílig, zeer aangepreezen en boven alle anderen 
verheven. (f) ScurEBER merkt de volgende 
Soorten flegts als Verfcheidenheden , daar 
van, aan. 

(2) Doddegras met de dair Byrondachtig 
Rolrond, 

k Dic 

(@*) Het moet een drukfeil of misttelling zyn, wâr= 
neer de Heer ScHREBER zegt, aar de Aair tot vier 
Duimen dif voorkorme. 

CG) Roauve Praff. Treatife on cuitivatins He 
Grafs &c. Lond. 1765. in Append. 
(2) Phleum Spicâ Ovato-Cylindraceâ, Sp, Plan’, 3. Oev. 

Ne Den, 

IL Deer, XIII. Srux, 

IT. 

Aloinmnng 
Llpiscio 
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die van Lapland en in Duitschland voor. H A r- 

LER merkt aan, dat de Kelken veel langer 
tweehoornig zyn ,en dat het omtrent maar een 
Voet hoog groeije, als ook dat de Aair in de 

volwasfenheid langer worde. Na ’t bloeijen 
wordt dezelve zwart, in ’t andere geel. Moog- 

lyk valt deeze Verfcheidenheid ook wel op 
onze hooge drooge Gronden. 

_ (3) Doddegras met de Aair Rolrond, de Halm 

opftygende, de Bladen fcheef en een Bolli- 

gen Wortel. | 

Dit Doddegras; daar Har LER ook een by- 
zondere Soort van maakt, heeft, zegt hy, de 

Steelen aan den Grond met Scheeden over- 
toogen , als Bolachtig, eerft leggende, dan 
opftaande; de Bladen en Aair ruuwer dan het 

voor- 

Dan. T. 213. Fl. Lapp. 25. Fl. Suec. 51,57. DaLIg. 

Pare 20. Jacq. Vind. 12. Phleum Spicis ovatis hirfutis , 

Locuftis longe bicornibus. Harr. Helv. N. 1529. Graus, 
Typhoides Alpinum , Spicâ brevi denfà & velut villofâ. 
SCHEUCHZe Gram, T. 64. Prodr. 3. App. Tab. 3- 

(3) Phleum Spicâ Cylindricâà, Culmo adfcendente, Fo- 

Ïis obliquis, Radice Bulbofâ. Sp. Plant. 2. O Ep. Dax. 

T. 380. Gramen Typhoides afperum alterum. C. B. Piz, 

a. Theatr. 52 Gramen Nodofum Spicâ parvâ. C. B. Pin. 
2, Prodr. 6. Theatr, 20. Gramen Typhinum. Los. Zo. 

zo. Gr. Pratenfe feptimnm. Dop, Pempt, 562. GORrr. 
delg. 18. 
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voorgaande; de Bloemen om laag onvolmaakt 
en is in allen deelen kleiner: maar SCHRE- 
BER hadt dit zelfde ook waargenomen in de 
eerfte Soort. Het groeit, dus knobbelig of 
Knollig , in de Haarlemmer Hout. Sommigen 
noemen het, wegens de kleinte en dunte der 

Aairen , MZwizenflaartjes. Men heeft bevon- 
den , dat het, in een vette Grond overge- 

bragt, het volgende Jaar geworden was als 
het gewoone Doddegras der Weiden (*). 

(4) Doddegras met de Aair Eyrond, gehaaird, 
en een Takkige Stengel. 

Op Zandige plaatfen in Europa, en by ons 
in de Zee-Duinen, groeit dit Doddegras, dat 

misfchien ook tot de Verfcheidenheden be- 

hoort; zo wel als het hurkende van den Heer 
DE GORTER of Muizenffaart- Gras met ruige 

Bladen Cf). Men kan alle die byzondere Soor- 
ten nogthans , als weezentlyk voorkomende 

en duidelyk verfchillende, met reden in een 

Kruidboek verzamelen. 

(5) 

Leers Herborn. Ne 47. T. 3. f. 2 

4) Phienm Spicâ OvatÂ ciliatÂ, Caule Ramofo. Sp. 
Plant. aa Fl. Suec. IL. Ne 58. He Cliff. 23. ll. Scan, 

z9o. R. Zugdb, 54. Gort. Leig. ES. Gramen Typhi- 

num maritimum minus. Pr u Ke Alim. 177. T. 33. f. 8. 
SCHEUCHZ. Gram. 63. 

CF) Phieum reclinatum, £7. Bels, 13. 

N-3 
IJ. Deer, XII, Srum. 

VI. 
AFDEEr,. 
UI. 

HoorD- 
STUK. 

IV. 
Phteum 
Arena 

rium. 

Zandig. 
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(5) Doddegras met Eyronde omwonden Aairen 
en zeer korte gefpitfte omvattende Bladen. 

Hoorp- - 
STUK. 

Phteum 
Schenoi- 
des, 

Biesacl: 
tig. 

VA. 
Éhieum 

Indtcum. 
Ooftin- 

disch. 

Pl MGL 
Fig. 2 

Dede Soort , omftreeks Siuarnn en in Span- 

je door LoerFLING gevonden, en ook in Ita- 
lie waargenomen door ÏRrIUMFETTI, groeit 

“by Montpellier op vogtige plaatfen, volgens 
Govan. Die Autheur zegt, dat het naauw- 

lyks een Handbreed hoog is, en veele Takjes 

uit de Oxelen uitgeeft, die met twee of drie 
korte Blaadjes bekleed zyn. Ook beftaat het 
geheele Gewas uit Leedjes , naauwlyks een 
half Duim lang. Sem ruC HZER hadt het groo- 

ter gezien. De Aairtjes komen uit den boe= 
zem der Bladen voort. 

(6) Doddegras met Cwlindrifthe ruige dairen 

en korte gefpitfle Bladen. | 

Ik voeg hier deeze Soort by, van ’t Eiland 
Java afkomitig ‚ welke ik den bynaam van Oof?= 

indifche geef , om dat van daar nog geene 
Soort is opgetekend. Men ziet in Fig. 2, op 
Plaat XC, de Afbeelding van een Halm met 
haare Aair, hoedanigen verfcheidene , een 

Span 

(5) Phleum Spicis Ovatis obvolutis, Foliis brevisfimis 

mucronatis amplexicaulibus, Sp. Plant, 5. Gramen MaÉ« 

ritimum Typhinum, brevi & crasfiori Spicâà &c. ScneucHze 

Gram. 36. Govan. Moufp. 36. 

(6) Phleum Spicis Cylindricis crinitis, Folüs brevibus 
acuminatis. Miki. 
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Span lang, in die grootte, hurkend voortko- vr. 
men uiteen Stoel, die digt famengegroeid is Ae 
uit verfcheide Plantjes, Plaggen maakende. De Hoorrs 
Halm is bogtig, de Aair roodachtig en beflaat 
uit Bloempjes, die tot dit Geflagt behooren. 
Anderszins zou men zeggen dat het veel naar 
‘t volgende geleek. 

k 

Arorrecurus. Vosfeftaart. 

Dit Geflagt onderfcheidt zig van het voor- 
gaande, doordien binnen den tweekleppigen 
Kelk, die niet geknot is, maar getipt, zig het 

Blomimetje eenkleppig bevindt , doorgaans 

meteen Baardje aan den Voet, dat buiten de 
Bloem uitfteekt (*), en de Aairen in dit Geflagt 
ruighaairig maakt, zo dat zy naar een Vosfe- 
ftaart eenigermaate gelyken 5 waar van dit 
Gras den niam voert. 

Van hetzelve komen voor; de volgende, ook 

meest Europifche Soorten. 

1) Vosfeftaart met een Spilronde Aair , beftaan- hen 

de uit Borffelige gebondelde Ommvindzeltjes „rus Indi 

die twee Bloempjes bevatten , met ruige Coftine 

steeltjes. disch, 

Dit 
(9) Zie Fig. zo op Plaat LXXXVIL. 
(2) Alopecurus Spicâ tereti, Involucellis Setaceis faf- 

ciculatis, bifloris, Pedunculis Villofis. Syft,. Aat. Ves. 

Xlle Gen 78. XIII. p. 92. Panicum Alopecuroides. Spe 

Plast. 82. Burm. F/. Fud. pe 24. Gramen Ind. Alope- 
curoides holofericeum majus, Spicâ longà pappefcente. 

PLuK. Abn, 177. T. 92e fe 5. | N 4 

il. Deer, XIII, Srux, 
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VL Dit Ooftindifche Vosfeftaart- Gras , heeft de 
ON geftalte van het Icaliaanfche Panik-Koorn; zyn= 
Hoorp- de geheel Pluizig , de Bladen een Vinger 

Ne breed, wederzyds Haairig, ook de Schzeden. 
De Aair is een Vinger lang; het heeft Bloem- 
fteeltjes zo lang als de Bloempjes, welke een 

bykomend Klepje aan den Kelk hebben, en 
om die reden was deeze Soort bevoorens tot 

het Panik-Gras betrokken geweest. 

pr (2) Vosfeftaart met eene opgeregte Halm , Rol- 
nj But- vonde Aair en Bolligen Wortel. 

OI US, 

Bolworte=. 
lig. In Engeland en Vrankryk koint deeze Soort 

voor, zynde by Montpellier zeer gemeen- in 
de Weiden, inzonderheid die laag en vogtig 

zyn. Hierom wordt het ook wel Water - Dod- 
degras geheten. Het heeft de Halmen ander- 

half Voet lang, met fmalle Bladen. De Wor- 
tel beftaat uit drie of vier op elkander leggende 
Bolletjes. 

U. (3) Vosfeftaart met een geaairde , opgeregte 
Pratenfise 

Hol 

(2) Alopecurus Culmo erefto, Spicâà Cylindricâ , Radi- 
ce bulbofâ. Sp. Plant. 7. Govan. Monfp. 37. Hup se 

Angl, 24. Gramen Typhoides Spicâ anguftiore. C. B. Pin. 

a. Theatr. 53. Gramen Myofuroides nodofum. Ra ye 

Angst. Ill p. 397. T.-2o.f. 2. 
(3) Atlopeeurus Culmo Spicato ereêto , Glumis villofis , 

muticis. Sp, Plant. 1. Gort. Belg. 18. Al, Suec. 52» 

59. Darts. Par. 21. Gmer. Sib. I. p. 87 Govan. 
Monfp, 38. &c. Alopecurus Spicâ ovatâ, Hau Helv. 
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’ Halm, ruige Kafjes en ongebaarde Blom. vr. 
_meijes. Ke am 

| HocrD- 
zie? 

(4) Vosfeftaart met een geaairde opgeregte 
Halm en gladde Kafjes. | Hansse 

Jit 

Deeze beide Soorten , hoe zeer ook ver- Veldig. 

Íchillende ‚zyn met Nan verward geweest. Eis NG. 

Men ziet het onderfcheid best in de Afbeel- 
dinger van den Heer ScHREBER, door wien 
zy op eene zelfde Plaat fraay uitgefchilderd 
zyn. Het voornaamfte verfchil beftaat daar 
in , dat de Aairen der eerfte ruiger dan der 

andere zyn, en zulks heeft ook in ’t geheele 
Gewas plaats. In Duitschland en de Noorde- 
lyke Gewesten , als ook in Siberie, groeit dat 
ruige of pluizige overvloedig, als ook in onze 

Provinciën , op Zandige Wegen en ruuwe 
plaatfen. Het valt ook in fommige Weidlan- 
den , doch op ver naa zo veel niet als het 

Glad- Aairige, in Switzerland en de Zuidelyke 
dee= 

N. 1539. ScHREB. Gram. 133. T. 19. f. zr. Gramen 
Phalaroides Spicâ molli, f‚ Germanicum. C.‚ B. Pin. 4. 

Prodr. 10. 
(4) Alopecurus Culmo Spicato erecto Glumis Isevibus. 

Sp. Plant. 2e GER. Prov. 74. Alop. Myofuroides. 

ScrHres. Gram. 140. T. 19. f. 2. Al. Culmo ereto 

Spicato , Calyce ciliato. Ha ur. Hel. N. 1540. Gramen 

Spicatum Sp Cyl. ten. longiore. ScuHevucHz. Gram, 

69. T. 2. f. 6. Gr. cum Caudâà Mauris purpurafcens. J. 

B. Hijt. 11. p. 473 Gramen evin bne minus alterura, 

Los. Zo. 9. N s 

IL Deer. XIII, Sr:5. 
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PD „ deelen van Europe. Op fommige plaatfen wor- 
“HL denze onder de befte Soorten van Gras ge- 
Jer teld, inzonderheid voor het Hooy, dat men 

‘er in één Jaar driemaal van kan winnen: de- 

wyl het zo fchielyk opgroeit, en zo fterk. 

Doch naar den aart der Landen is een groot 
verfchil in deezen. De Halmen, waar aan de 
Bladen zitten , die dezelven Scheedswyze om- 

vatten , zyn van een Voet tot een Elle, en de 
Aair is twee of drie Duimen. lang. 

Hier moet ik die Grasplant t'huis brengen, 

van Java afkomftig , waar van, het bovenfte 
gedeelte der Halm in Fig. 3. op PraAT XC, 
js voorgefteld. De Aaiten naamelyk, wier 
Bloemen vr'maakt met die van dit Gellagt 

ftrooken, komen zeer met die van het Euro- 

pifche Veld. Vosfeftaart- Gras overeen, en de 

Bladen gelyken ook zeer; tewyl tevens de 
gladde Kafjes aan de bepaaling voldoen. Tot 
het Kanary-Gras kan bet, wegens de geknikte 

Baardjes, niet behooren. 

Vv. (5) Vosfeftaart met een geaairde Halm, die 
nin À geknakt is, en ongebaarde Blommetjes. 
TUS CUl= 

\ 

eulatus. Zeer 
Geknikt. 

(5) Alopecurus Culmo Spicato infraêto , Corollis mutie 
cis. Sp. Plant. 3. Oeren. Dun, T. 564 FL. Suec. 53, 6òe 

Darrs. Paris. 20, Gort. Belg. 19. Gmer, Sib. 1, 

Pp. 38. R. Lugdh. 54e Alop. Ariftis Glumâ longioribus, 

Fl. Lapp. 37. Gramen Fluviatile album. Tas. 217. Gr. 

Aq. geniculatuw, Spicatum, CB. Pin. 3. SCHEUCH Ze 

Gram. 72, Lon. de, 13. Haru, Hel, N. 15ar. GER, 
Prov. 75. 
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Zeer kenbaar is, wegens zyne, als ’t ware, 
gebroken Halmen, dit Gras, dat op Moeras- 

ige plaatfen en in ’t Water, door geheel Eu- 
. s Ss TU 

ropa niet alleen, maar ook in Afie, byzonder- 
Iyk in Siberie, groeit. De Heer THUNBERG 
heeft hetzelve in Japan gevonden en verzae 

meld. Het wil ook wel groeijen en bloeijen 
op drooge plaatfen. Het mogt, zo de Heer 
GMELIN, aanmerkt, wel eene Verfcheiden- 

heid van het naaft voorgaande zyn. De Baurd- 
jes zyn fomtyds langer , fomtyds niet langer 
dan de Kafjes, en dit maakt dat de Aair zig 

als dan geheel ongebaard vertoont. Om dat 
het witachtig is en dikwils in ’t Water zwemt, 

wordt het Wit Vlotgras van fommigen geheten, 
GERARD merkt aan, dat het zyne Halmen 

korter maakt of langer, naar de mindere of 

meerdere diepte van het. Water. 

(6) Vosfeftaart met een enkelde Tros „ de Bloemp- Ai ' 
7 , : loper 

jes omrined met Baardjes. dre En 
deiformise 

De geftalte van dit Ooftindifche , wordt door ng 
den Ridder gezegd , is volftrekt als die van 

het Muizenkoorn. De Halm is een Voet lang, 
met platgeutige Bladen, die geribd zyn en 
dikwils langer dan de Halm. Het heeft een 

ge- 
(6) Alopecurus Racemo fimplici, Flofculis Ariftis cir= 

cumvallatis. Sp. Plaut. 6. Panic. geniculatum brevifolium. 

crifpnm, Spicâ gurpureo-fericeà Prux. Alm 177. Ìe 
119. É L. 

U. Deer. XII Stuk. 
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getrofte lange Aair, met talryke Bloemen , 
zeer kort gefteeld en enkeld. De Kelken zyn 
omwald met Baardachtige Borfteltjes , driemaal 
zo lang alsde Bloemen. Het buitenfte Klepje 
van den Kelk ís zeer kort en Eyrond: het 
Blommetje tweekleppig met lange gefpitfte 
Kafjes; de Stamper langer dan de Bloemen. 

(7) Vosfeftaart met een byna geaairde Pluim, 

ruuwe Kelken en gebaarde Blommetjes. 

M 5 j 
li ir Terwyl deeze Soort zo wel in Engeland als Ierse 

in Vrankryk aan fommige Rivieren voorkomt ; 
weshalven Morrison dezelve genoemd heeft 
zeer groot Engelsch Moeras-Vosfeftaart ; zo fchynt 

de bynaam wat bepaald te zyn. GERARD be- 
fchryft dezelve, onder de Planten van Pro- 

vence, omftandig. Govan fchynt ’er gewag 
van te maaken, onder den naam van Buikige 

Agroftis, om dat de Kelken van onderen dik- 

ker zyn; doch deeze hadt de Halmen zeer dun 
en maar een Voet of daaromtrent hoog, even 

als die van GERARD; terwyl Morrson ’er 
de langte aan geeft van byna een Elle en Bla- 

„den 

(7) Alopecurus Paniculâ fubfpicatâ , Calycibus feabris , 

Corollis Ariftatis. Sp. Plant. 4. Govan Hort. 37. Phleum 

Crinitum , Calycibus linearibus , bafi fubventricofis &c. 

ScHREBER Cram. 151. T. zo. É. 3: Agroftis Paniculâ 

oblongâ &c. Ger. Prov. 80. Gramen Alopecuros ma- 

jus, Spicâ virefcente divulfâ , Pilis longioribus. B Arm. 

de. z15. f. 2. Agroftis Ventricofa, Gouan. Jlonfp, 39. 
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den als van Gras of Tarwe. De Aair was vyf vr, 
Duimen; en in dat Montpellierfe maar ander- APG 
half Duim lang. Kan dit een zelfde Gewas zyn ? ARR 
Het onderfcheidt zig doordien de Aair zeer k 
Pluizig is, en zig als van een gefcheurd ver- 
toont, gelyk in de Afbeeldingen blykt van 
BARRELIER,die een kleiner en een grootere 

Soort van dit Gras befchryft, welken de Heer . 
SCHREBER famenvoegt als Verfcheidenhe- 

den. BuxBAUM heeft dergelyk in de Oofter« 
{che Landen waargenomen. 

(8) Vosfeftaart met een byna geaairde Pluim, Vin. 
lor 

Pluizige Kafjes en gebaarde Blommetjes. HE pe 
CEUS, 

De Heer SCHREBER meent dit flegts een kre 
Verfcheidenheid van het voorgaande te zyn, 

vals gezegd is. Het verfchilt ook inderdaad 
weinig , dan in kleinte, zynde flegts een Hand- 

breed hoog ‚ met het Baardje van *t Blommetje 
korter dan het Kelkbaardje, en de Aair niet 

ruuw , maar zagt op ’t gevoel en wolliger. Dit 

alles zou van de Groeiplaats Kikifhen) afhan- 
gen, op drooge aten zelfs in de Noor- 
delyke Landen. 

(9) 
(8) Alopecurus Pan. fubfpicatà , Glumis villofis , Co= 

rollis Ariftätis. Sp, Plant. 5e Cynofurus Paniceus Sp. 

Plant. Te p..73. FL Suec. 45, 90. Gramen Alopecurum 

minus Spicâ longiore. C. B. Pin, 4. Theatr. 57e ScHeucHz, 
Gram. 154, Gramen Alopecurum minus, Spicâ virefcen- 

te divulfà. Barr. Zo. 115. f‚ rt. 

U, Deer. XII Srux. 
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VL. (9) Vosfeftaart met eene geaairde Pluim, gez 
FDEEL. 
ä 1. zwollen Kelken en gebaarde Bloemen. 
HoorD- 

STUK Pi. 
IX. Een zeldzaame Plant, onder myne Bengaal. 

„slopeen- fehón bevindelyk , geeft aanleiding tot deeze 
geenfis. Soort. Zy wordt aldaar Belle tanne genoemd, 

Nerd en gekneusd, by eene Ontwrichting der Lede- 
Fie te ie opgelegd. ’t Gewas, waar van een 

_ Takje in Fig. 4, op Plaat XC, is voorgefteld;, 

beftaat uit een geheele trop van zodanige Tak- 
jes, ongevaar een Span lang , met kleine fpitíe 
Blaadjes. Dezelve komen uit een Stoel voort, 

die Haairige Worteltjes heeft. De Aairen zyn 
e zeer lang , met eene witte eenigszins rosfe 

Pluizigheid , voortkomende van twee Baardjes 

vic ieder Bloempje, wier figuur zeer naar die 
van het Montpellierfe voorgemeld gelykt, hoe- 
wel zy wat langer en meer gezwollen zyn, met 
korte Steeltjës. 

sdb A nie À Geerftgras. 

De Geerft reeds in het Geflagt van Panicum 

befchreeven zynde, geef ik aan dit den naam 

van Geerflgras, om dat het in geftalte naat 
Geerft gelykt. De Bloemen maaken een ver- 
fpreide Aair of Pluim. . Het onderfcheidt zig, 
door een tweekleppigen eenbloemigen Kelk, 
die de Klepjes byna gelyk heeft, meteen 

| zeef 

(9) Atopecurus Paniculâ Spicatâ Oalyeibus Vens 

cofis, Floribus Ariftatis. Miki, 
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zeer kort Blommetje en 1 Penfeelachtige n- ZVL. 
FDEE 

pels We AE Le 

Hier van’ komen, de volgende Soorten voor. it a 

(1) Geerftgras met een Haairige Pluim en 8 ‚Ee 
gelpitfte Kelken, wier Blonmnetjes een Kid: On. Capenfe, 

endelings Baardje hebben. Kaapsg 

De Halmen van dit Kaapfe zyn een Hand- 
breed hoog, glad, en teder; de Bladen fmal, 

van onderen met verfpreide Haairtjes , aan 

den Keel gebaard, De Pluim , naar alle kanten 
verfpreid , heeft Steeltjes byna dunner als 
Haair en de Kelk beftaat uit Eyronde, Buikige, 

gefpitfte Klepjes, die gelyk van langte zyn. 

ri Zaad is zo lang als de Kelk. 

_@ Geerftgras met een Pluim van enkelde nu. 

Takjes en overhoekfe dubbelde eenzydige dn 
Bloemen. Gele 

peld, 

Onder de Jamaikafe Planten komt dit Geerft- 
gras voor,dat, ik weet niet waar van, den by- 

naam van geftippeld heeft. 
Ò (3) 

(*) Zie Fig. 31, op Plaat LXXXVII, hier voor. 

Ga) Milium Paniculâ-Capillari , Calycibus acuminatis, 
Cor. Ariftâ terminali curvâà. Sy. Nat. XII. Gen. 79. 
Veg. XIII. p. 93 Mant. 195. 

(2) Milinm Panic. Ramis fimplicisfimis, Flor, alt. ge- 

minis fecundis. Sp. Plant, 5, Am, Acad, V, p. 392. 

II, Deere XIII. Stug, 
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den (3) Geerftgras met een byna geaairde Pluim 
UI. en gebaarde Bloemen. 

Hoorp=. 

di In de Levant groeit dit Gras, zegt de Heer 
tT ondige- SCHREBER voegende daarby; dat de Heer 
Neetdrat GouaN hetzelve onlangs ook by Montpel- 
gend, lier ontdekt heeft. Het was echter reeds door 

M Acnor aldaar gevonden, indien de aanhaa- 
ling van onzen Ridder ftrookt , en genoemd 
Dolikachtig Gras met een Takkige geele Pluim. 
Veel. verfchilt dit van “de Afbeelding by 
SCHREBER, alwaar het een langwerpige Aair 
heeft, zeer fmal en famengetrokken , fpits3 

zonder eenige fchyn van Takkigheid, welke 

in de Afbeelding van Morrison zo blykbaar 
is. Hy merkt alleen aan , dat de Steeltjes , 
van ongelyke langte , gedekt zjn door de 
Aairtjes. 

IV. (4) Geerftgras met gevingerde’Trosfen , het 
| een | buitenfte Kelkklepje kanthaairig. 
TUM, | | , 

Pied Dit Gras, aan de Kuft van Malabar op de 
Straa- 

(3) Miltum Pan. fubfpicatà , Floribus Ariftatis. Sp. 

‚ Plant,4. Serres. Gram, pe 14 T. 23. É. 3. Agroftis 

Ventricofa. Govan. Hort. Te’ 1. Gramen ferotinum 
Arvenfe, Pane pyramidali, Ray- Mijl. 1288, Gramen 
Loliaceum. Mor. Hift. III. p. 182 S… 9. T. 3./É. 12e 

Maen. Moufpe 297. Gramen Alopecuro accedens &c, 

Pruge Alm. 177. T. 33, fe 6. 
(4) Milium Racemis digitanis , » Calycum Valvulâ ex- 

teriore Ciliatâe Mant, 184. 
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Straaten groeijende, volgens den Heer Kozr- 
NIG, heeft gladde opftaande Halmen van-een 

VI. 

AFDEELe 
EM. 

ar i > Le U Hoorns Voet langte en Lancetvormige op de kant ge- ron, 

haairde Bladen : terwyl de Scheeden, die de 
Halmen van onderen influiten, ook ruighaai+ 
rig zyn. Vier eenzydige losfe Trosjes, uit het 
opperfte van de Stengel, maaken de Pluim 

uit , beftaande ín overhoekfe Bloemen. -Het 

grootite Kelkklepje is. Eyrond, drieribbig , 
Ípits, platachtig, zagt en digt op de kanten: 

gehaaird; het andere Lancetvormig , korter, 

naakt. Het buitenfte Bloemblaadje heeft een 

regt end-Baardje. Het Zaad, met de geheele 

Bloem afvallende, heeft iets dat naar een 
Weegluis zweemt. 

(5) Geerftgras met gepluimde , verfpreide, On- 
gebaarde Bloemen. 

is Geerftgras met bele digt getropte 
Bloemen, 

Het 

(5) Milium Floribus paniculatis difperfis muticis. Sp. 
Plant. F1. Suec. 55,61. Dar rs. Par. 23. Gort. Belg. 

19. GER. Prov. 83. Mil Glumis diphyllis. A, Cliff. 27, 
Gramen Sylvaticum Paniculâ Miliaceâ fparfâ. C. B. Pin, 

8. Theatr, 141. Mor. S. 8. T. 5. É. ro. SeneucHz. 
Gram. 133. Harr. Hel. N. 1525. Gramen Miliaceum. 

Lon. Zo. 3. | 

(6) Milium Flor. paniculatis Ze Sp, Plant. 2, 

R. Zugdb. 57. Miur; Di. N. 4. Gramen Pan. Milige 
ceâ fparfâ, ScHeucHz, Gram, 154, Lone Zr, 4. 

II. Deer. XIII, Srvs. 

V, 
Mitinm 

effufnm. 
Uitge 

fj Den 

De 
tum, 

Digt-Ge 
tropt. 
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Het eerfte van deeze twee, hier en daar 
door geheel Europa voorkomende, wordt 
Hirs-Gras of Zaadgras, in ’t Nederduitsch ge- 
heten. By ons groeit het op verfcheide plaat« 
fen, in de Hooylanden , in Bosfchagie en aan 

de Wegen. Het heeft dikwils Halmen van 
drie of vier Voeten hoogte, en Bladen van 
een Pink breed. De Pluim is zeer dunnetjes 

uitgefpreid en daar door verfchilt het inzon- 
derheid van het andere , dat, volgens den 
Heer HALLER, een loutere Verfcheidenheid 
daar van is, ín de Bosfchen van Switzerland 

groeijende, maar ook veel grooter valt. Dit, 

zegt hy, heeft Halmen van twee Ellen (*)s 
en Bladen tot zeven Liniën breed, met meer- 

der en digter getropte Bloemen. Logrr fchynt 
dit laatfte aangeweezen te hebben , onder den 
naam van Groof Water. Gras met breede Hirs- 

Aairen; aanmerkende, dat het Halmen heeft 

van vier of vyf Voeten hoogte, en Bladen van 
een Vingerbreed , anderhalf of twee Cubiten 

lang, Gemaaid zynde, zegt hy, is het Hirs« 

Gras een uitmuntend Voeder voor de 
Beeften 

G) 

(*) Bicubitales, Diet fchynt by zyn Ed. twee 

Ellen , dat is omtrent vyf Voeten ;te betekenen z 
waùt anders , indien hy flegts Cubiten meende , 
zou het naauwlyks drie Voeten hoog en laager 
dan ’ voorgaande zyn, dat met de Bladen geenszins 

ftrookt, 
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(7) Geerftgras met gepluimde Bloemen , die ge= pA:, 
FDFE Le 

baard zyn. nr. 
Hoorp= 

Tot het volgende Geflagt is dit Gras bevoo- “" 
rens, door den Ridder, met den zelfden by- Milivas 
naâm, betrokken geweest. Het groeit in de Sor. 
Zuidelyke deelen van Europa en wordt, des- Haver 
wegen , Provencaalsch gepluimd Haver-Gras ‚ met nan 
Zaad als van Akeleijen, door fommigen, ge- 
tyteld, Anderen hebben meest geler op de 
gebaarde Bloempjes, die als in de Haver een 
yle Pluim famenftellen , op lange Haairachtig 
dunne Steeltjes. De Heer ScoPoLI, door 
wien het ook in Karniolie werdt gevonden , 
noemt het deroffis met drievoudige hangende 

Trosfen en gebaarde Aairen, het Baardje lang 
en gegolfd. SCHREBER,; die hetzelve ook 
afbeeldt, zegt, dat de Halmen drie Voeten 
hoog zyn, of hooger , dun en glad ,opftaande, 
de. Bladen breed, glad en fpits , met lange 

Bladífcheeden ; de Aairtjes eenbloemig, Het 
Zaad, in de Bloemblaadjes vaft beflooten, is 

langwerpig, byna rolrond, glanzig zwart. 
ÄGROS= 

(7) Milium For. paniculatis Ariftatis. Govan. Monfp. 

Pp. 38. ScuRreB Gram. T. 28.f. 2. Agroftis paradoxae 

Sp. Plant, 3. Agroftis Paniculà patente &c, G er. Prov, 
v. 81. Agroftis Racemis ternatis pendulis, Sc or. Carue 

186. Agroftis Flofc. Ariftatis gemellis , altero fterili, 

terminalibus ternatis. SA uv, Moz/p. 45. 

| OO g 

1, Dezi. XIII Srum, 
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ArpreL. 

III. 
Hoorp- 

STUK, 

y. 
Agvroftis 

Spica 
Venti. 
Breed- 

Aairig. 

) 
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Ac mros T Is. Struisgras, 

Dit Geflagt noemt men Struisgras, om dat 
de Pluim, in veele Soorten , naar de Staart 

van een Struisvogel zweemt. De Griekfche 
naam deroftis betekent eigentlyk Veldgras. 
Het onderfcheidt zig door een tweekleppigen 
eenbloemigen Kelk, die een Blommetje be- 
vat, dat een weinig kleiner is (*), hebbende 

Stempels daar uithangende, die overlangs met 

Stekeltjes bezet zyn, niet Penfeelachtig, zn 
Iyk in het voorgaande. 

Het bevat de volgende menigvuldige Soor- 
ten, die in gebaarde en ongebaarde zyn vere 
deeld. 

_L Gebdarde, 

(1) Struisgras , welks buitenfte Bloemblaadje 
een zeer lang „ vegt „ geftrekt Baardje heeft: 

de Pluim « Aair uitgebreid zynde, 

(*) Zie Fig. 30, op Plaat LXXXVII , in wier ver« 

klaaring gezegd is, dat de Kelkblaadjes korter dan het 
Blommetje zyn. Cal, Valv. acutis Corollâ brevioribus. 

Am. Acad. 135 

(2) Agroftis Petalo exteriore 'Ariftà retâà , ftrigâ s 

longisfimâ ; Paniculâ patulâ. Sy/?. Nat. XII. Gen. 80. 

Ves. XIII. pe 94. Gort. Belg. zo. R, Lugdb. zo. Ger. 

Prov, Bo. Fl, Suec. 58, 62. Gm er. 515. T. p. 92. N. 
22. Avena monantha Harr. Hel, N. 1489: Gramen 

Segetum altisfimum Paniculâ fparfà. C. B. Pin. 3. Se- 

getum Gramen , Panic. fpeciofâ latiore, Loze Zoe 2 
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In Europa groeit deeze Soort vry alge- , 
meen, zo wel als in onze Geweften, in de 
Zaaylanden onder het Koorn , inzonderheid ros, 
onder de Gerft en Haver. Door geheel Sibe- 

rie is het zeer gemeen, veranderende gelyk 

overal op den Aardbodem , met roode en 
groene Pluimen, zegt GMELIN. De Halmen 
zyn drie Voeten hoog, met breede Bladen, en 

een zeer groote Pluim-Aair, dikwils een Voet 
lang, zegt HALLER, fomtyds knikkende, 

uitermaate veelbloemig , in de jongheid groen, 

volwasfen paarschachtig blaauw van Kleur. De 
Kelk is een gezwollen Blaasje, het Blommetje 
bevattende, welks ééne Kafje een flap Baardje 

uitgeeft, dat buiten den top geboogen hangt, 

waar door zig de Pluim a's met Haairtjes 

voordoet, en door den Wind veeltyds in eene 

fpeelende beweeging is. Het wordt deswegen 
Akker -Windhalm geheten. 

Dit Gras zou het zyn, ’t. welk Kar m als 
een der nuttigften om tot Voedzel voor het 
Vee, in Sweeden, te teelen, aanpryst, zo 
HarLeERr wil (*). 

@) Struisgras met het buitenfte Broemitlalidje 
Sr 

C*) Helv. Hift. inchoat, utf. T. II. p. 228. 

(2) Agroftfis Petalo exter. Ariftato &c. Sp. Plant, 5. 

HoorD= 

II. 
Agroftis 
interru pe 

Scopr. “Carn. Il. N. 35. Arvenfe Paniculatum Spicâ 

interruptâ. Scrmevenz. Gram. 146, Gramen Carilla- 
tum &c VArrr Par. T. 17. f 4. 

O3 
U. Deer. XIII Stuk. 



vi. 
“AFDE 

UE. 

Hoorne 
STUK» 

AIT. 
Agroftis 

Miltuced. 
Geerft- 

achtig. 

IV. 
Bromot= 

: des. 
Smal- 
Aar ige 

ar” 
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gebaard; de Pluim dunner, finaller, af. 
gebroken. 

* Verfchil van deeze Soort, die door Varr- 
ZANT in Afbeelding gebragt is, fchynt te 

groot ‚ om als eene Verfcheidenheid van het 
voorgaande aangemerkt te worden met den 

beroemden HALLER. Zy komt, volgens 
Linneus, in Vrankryk, Switzerland , Iealie 

en Duitschland , voor. 

……(3) Struisgras ‚ welks buitenfte Bloemblaadje 
een regt, gefirekt, middelmaatig Baardje 

heeft. 

By Montpellier was den Heer GouaAN 
deeze voorgekomen, die ook in Spanje en Si- 
berie groeit. Zy heeft een Geerftachtige Pluim 
en de Baardjes zyn zolang niet als in de eerfte 
Soort; de Pluim minder uitgebreid. 

(4) Struisgras met een enkelde zeer fmalle 
Pluim , ruigachtig Blommeitje en _ regie 

Baardjes langer dan de Kelk. 

De 

(3) Agvoflis Petalo exteriore Ariftâà terminali reââ 

fuittâ mediocri. Sp, Plant. 2e Govan. Zilufir. 3. Agroftis 

Miliacea. R. Zwedb. 59. Sp. Plant, I. p. 61. N. 2 
(a) Zgroftis Paniculâ fimplici anguftatâ; Corollâà pu- 

befcente; Ariftâ retâ Calyce longiore. Sp, Plante 16, 

Mant. 30, Agr. Panic. Lineari ânguftisfimâ &c. Govan. 
rr bulbs ele Tele Jen : 
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„De Halmen zyn anderhalf Voet lang, met „XE 
« . e ‚ 5 EE @ 

een zeer fmalle Pluim-Aair, in deeze, die ook “Tij 

by Montpellier is waargenomen, met Baard- “corps 

jes twee of driemaal zo lang als de Kelken. 

_(5) Struisgras, met een byna geaairde Pluim, es 

ruigachtige Zaaden , en het Baardje zo lang Zn 

als de Kelk. 

De kortheid der Baardjes onderfcheidt deeze 
soort, die in Portugal is waargenomen door 
den Heer VAnperLrLi. Zy heeft drievoetige 
Halmen, die gewricht en gebladerd zyn ; en 
gelykt naar de volgende , maar de Pluim is 

Aairachti er, met breeder platter Bladen en 
byna Borftelige Kelken. 

(6) Struisgras met een langwerpige Pluim; en 
het buitenfte Bloemblaadje, aan den Voet nacen. 

: oe 7 Rietach= 
ruig en een gedraaid Baardje, langer dan ig, 

de Kelk. j 

Op 

(5) Agvoftis Pan. fubfpicatâ , Seminibus ovatis pubef= 

centibus , Ariftâ longitudine Calycise Sp. Plant, 17. 

Mant, 30. 

(6) Agroftis Paniculâ oblongâ, Petalo exteriore Bafi 

villofo, Ariftâque tortâ Calyce longiore, Sp. Plant. 3. 

Fl, Suer, 59, 63. Gmer. Si. 1. p- 126. Arundo Lo- 
cuftis unifloris &c. Har r. Hel, 1522. Scope. Carn. TI. 

20g. II. 126. Gramen Miliaceum fylv, Glaumis oblongis. 
Per. Gram, 121. Ray. Augl, II, p. 404. Gram. 
Avenaceum montanum &c. ScneucHz. Gram, 507. 

„Agrorum Venti Spica. Los. Zc. 3. 

O4 
âl. Deer. XIII. StTux, 



pt EL, 
HI. 

Hoorp- 
STUK; 

216; DRIEMANNIGE 

- Op Zatidige Eleuviled begroeid met Kreu« 
pelbosch van Geneverboomen , komt deeze 

‚in Europa voor, en wel in Sweeden overal, 
zo LiNNaus zegt, Hy merkt aan, dat de 
Boeren aldaar met de Halm, die zeer lang en 
regt is, zonder knoopen , hunne Tabakspypen s 
door te veel gebruik met Olie gevuld , zuiveren 5 
waar toe de Laplanders, altyd te vrede met 
een kort 'Pypje, het zo zeer niet noodig 
hebben. Men zou hier uit kunnen befluiten, 
dat de Sweedfche Boeren uit lange Pypen roo- 
ken. Ondertusfchen groeit het ook in de Lap- 
landfche Bosfchen tusfchen Steenen en Hee- 
fters, zo hy aantekent (*). 

HArrER brengt dit Gras,zo dat volkomen 
t zelfde is, nog ; gelyk de Ridder bevoorens 

gedaan hadt, tot de Rietfoorten t'huis: waar- 

toe het, volgens Scoror1, ook volftrekt 

behoort , als de Blommetjes , binnen den 

Kelk, met Wolligheid of Pluis hebbende, en 
voorzien met een geboogen Baardje, dat, by 
den voet van't ééne Kafje, uit deszelfs rug, 
ontípringt , weinig langer zynde dan de 
Bloem, die alhier de Kafjes langer heeft dan 
de Kelkblaadjes. Deez’ vondt het, in Karnia- 
lie, aan den Voet der Bergen , by de Rivier 

Idriza. HALLER, die het op de Bergen in 

Switzerland waarnam, zegt , dat het de Hal- 

men twee Voeten hoog hebbe; doch Lin- 

Na&Us merkt aan, dat het onder de hoogften 
van 

na “) Flor, Lappon, p. 26: 
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of twee Voeten dikwils voorkomende , met 111 

twee en drie Knietjes: de Bladen byna Riet- „Hoop 
achtig, breed en hard; de Pluim Aairachtig 

famengetrokken; den Kelk gefpitft eenbloe- 
mig. De Geiten zouden liever honger willen 

lyden dan hetzelve eeten. Ondertusfchen zou 

dit het Piphwen zyn der Sweeden , ’t welk 
Kar mals eene der nuttigfte Grasplanten voor 
Weiden aangepreezen hadt (*): zo dat dit, 

gelyk ook HArrLER wil, misfchien berrekke- 
Iyk zal zyn op de eerfte Soort, in Sweeden 
Aker-Wihen, of alleenlyk When genaamd. De 

Kalmukken vlechten 'er Matten van, om hun- 
ne Hutten te dekken, als met Riet, zo G ME- 

LIN aantekent. : 

(7) Struisgras met een verdikte Pluim en Tak- VI. ” 
kige Hahn; het buitenfte Bloemblaadje ge- HA gn 

heel Wollie, aan den tip gebaard. Takkig. 

In ’t Switzersch Gebied van Aigle, zegt 
HALLER, komt deeze Soort zeer overvloc- 
dig aan de Rotfen voor, en SCHEUCHZER 

heeftze in de fleilte van den agter-Ryn gevon- 
den. 

C) Stokh. Verhand, van 1747. TX. Band. bladz. zo, 
(7) Agroftis Paniculà incrasfatâ, Petalo exteriore &c. 

Sp. Plant. 4.5Arundo Locuftis unifloris &c. Har r. Helv. 
N. 1521. Gramen Arundinaceum , Paniculâ denfâ viridie 

Argenteâ , fplendente, Ariftatâ. Screucnz. Graus, 146, 

II. Deer. XIII. Stur, 
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vr. ‘den. Hy noemt het een zeer fraaije Plant, 
ADE die de Halmen drie Voeten hoog heeft , en 

Hoorb- gladde Rietachtige Bladen. De Pluim, insge- 
SI Iyks naar die van Riet gelykende, fimal, een 

half Voet lang, was door hem fomtyds zoda= 
nig gevonden ‚dat, in plaats van Blommetjes , 

groen en Zilverachtig bonte Blaadjes voort- 
kwamen uit de Kelk. 

zl Er (8) Struisgras, dat een Pluim heeft van laùng- 
Serotina, werpige gefbitfte Bloempjes en de Halm ges 
a dekt met zeer korte Bladen. 

Deeze Soort groeit, volgens den Heer Sr- 
GUIER,by Verona. Zy heeft de Halmen maar 

een Voet lang en de Bladen naauwlyks langer 
dan de Leedjes. De Pluim is Takkig , met 
ongefteelde Bloemen ‚die weinig gebaard zyn, 

hebbende paarfche Stempels. 

IX. (9) Struisgras met het bloeijend gedeelte van 
Rubra, de 
Rood- 

Aairig. 
‚ (8) Agroftis Paniculâ Fofculis oblongis mucronatis , 
Culmo obtefto Foliis brevisfimis. Sp. Plant. 18. Mant, 

30, Feftuca ferotina. Sp. Plaut. p. 111. Gramen Lolia- 

Eeum ferotinum Paniculâ difpanfâ. Sea, Ver. Ill. p. 

246. T. 3: f. 2 
(o) Agroftis Pane parte florente patentisfimâ &c. Sp. 

Plant. 6. Fl, Suec. 6o,64. Dauts. Par. 24. Fl, Lapg. 
46. Agroft. Pan. Lanceolatâ Spiciformi, Hups. Augh. 

26. Gramen ferotin. Arvenfe Spicâ pyramidali. Ray. 

Angl. 304. Hift. 1288. Gramen Alopecuro accedense 

PrLure Alm, T, 33. fe 6e 
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Op Zandige plaatfen, aan de Kuft van Mas 

labar, is dit Gras door den Heer Kornie 
gevonden. Het heeft een kruipenden Schub- 
bigen Wortel, met Halmen die om laag neer=: 

leggen, voorts opryzen een Handbreed hoog. 
De Bladen zyn Elsvormig, tweevoudig, af- 
ftandig, uitgebreid, met de Scheeden in elkan- 
sag | _ der 

(ro) Agvoftis Flor. Racemofis ; Calycis Valvula exte« 
tore incurvâ, Carine apice tantum dehifceute. Maut, 

185. 

zl Deer, XII, Srum 

de Pluim zeer uitgebreid ; het buitenfle vi. 

_ Bloemblaadje glad en een omgedraaid aa’ 

krom end-Baardje, Hoorde 
STUKe 

In Sweeden is dit Gras zeer gemeen, dat 

men ook in Engeland en Vrankryk aantreft 3 

groeijende aan de Oevers van Meiren en in 

laage Velden. Het heeft een Pluim, die bloei- 

jende zig uitfpreidt in Kransjes , anders van 
boven famengetrokken zynde tot een pierami- 
daale Aair. Na het bloeijen wordt dezelve ge- 
heel roodachtig: weshalven het, in Sweeden ; 
den naam van Roawhen voert. Het gelykt ee. 

nigermaate naar het Vosfeftaart-Gras, hier 
voor befchreeven. _ 

(ro) Struisgras met getroffe Bloemen; het bui- E: Re 

tenfte Kelkklepse krom en alleeniyk aan den prazrelta, 

top gaapende. 4 ae 
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vr. derfteekende. De Tros die zeer eenvoudig ; 
ADEEL. opgeregt en bogtig is, byna ge-aaîrd, beftaat 
Hooro- gemeenlyk uit tien , byna ongefteelde, zeer 
U gladde, Bloemen , die als een byzondere 

Vrugtmaaking hebben, met uitfteekende Plui« 
zige Stempels: weshalve mooglyk dit hier tot 

de Gebaarde is t'huis gebragt. 

SXL (Ir) Struisgras met verlangde Kelken , een 

Pd el krom Rugbaardje aan de Bloemblaadjes „en 
Hurkend.; leggende eenigermaate Takkige Halmen. 

Dit hurkend Struisgras komt op vogtige 
Weiden hier en daar in Europa voor, byzon- 

derlyk in Sweeden, daar men hetzelve Brun- 
when noemt. De Heer REiceERr vondt het, 
by Dantzig ‚ op Bergen en in Bosfchen: 

GMELIN, in Siberie , op wyd uitgeftrekte 
Weiden aan ’t bovenfte van de Rivier Jenifea, 
In Provence en Switzerland bemint het vog- 
tige plaatfen. De Halmen zyn een Voet lang, 
eerft leggende, dan opftygende, met Bladen, 
die fmaller of breeder zyn, en eene paarsch. 
achtige Pluim, byna als een Aairtje 5 doordien 

dezelve met veele lange Baardjes is bezet. 

Som= 

Ci:r) Agroftis Calycibus elongatis, Petalorum Ariftà 
Dorfali recurvâ &c. Sp. Plant, 7. FL. Suec. II. N. 65e 
G mers. Sb, I. pe 92. Rere. Gedan. 11. p. 36. Govan. 
Monfpe 40. Avena monantha &c. Harr. He. N. 
z47g: Gramen fupinum Paniculatum, Folio varians. C. 
B. Pin. 1 Theatr. 12. Gram, Pan. f opin &e. ScHEUcHz. 
Gram, rar. Te 3e É, Ge 
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Somtyds beftaat die Pluim, zo de Heer Ha r- PAL | 
° . AFDEE En 

LER waargenomen heeft, uit een tropje van “TL. 

gekrulde Haairtjes. Dit hadt reeds ScnEUCH- beta 

zER opgemerkt. 

II. Ongebaarde. 

(12) Struisgras met de Pluimtakjes uitgebreid Art 

ongebaard , een kruipende Halm en gelye Stoloni= 

ke Kelken. A enrpend: 

Dit kruipt met Wortelende Scheuten; wes-= 
halve het Klein Hondsgras geheten wordt. Het 
komt door geheel Europa en ook in deeze Ge- 

weften aan de Wegen en in de Bouwlanden, 
op veele plaatfen, voor. De Halm regt zig 

vervolgens op, en maakt een digt roodachtig 

groen Pluimpje. In Sweeden wordt het Aryp- 

when genoemd. 

(13) Struisgras met eene Haairige uitgebreide Xq1. 
Capillarise 

Pluim; Haairig. Ld 

el 

C12) Agroftis Paniculâ Ramulis patentibus muticis 
&c. Sp. Plant 8 FL. Suec. II. N. 66. Gort. Zugr. p. 

zo. Agroftis Culmo repente &c R. Lugdb. 59. Govan. 

Monfp. 40. GorT. Belg. 20. Poa monantha Stoloni= 

fera , Calycibus fubasperis.. Harr. Heb. N. 1473a 

Gramen Caninum fupinum minus. Varrr. Par. 86. Gr. 

Mont. Miliaceum Rad. repente. Ray. Syu. 3. p. 402. 

(13) Agroftis Pan. Capillari patente &c. Sp. Plant, ge 

Oep. Dan. T. 163. R. Lugdb, 59. Darurs. Par. 238 
Gort. Zngr. 10. Gmer. Tub. 18. Govan. Monfp. goò « 
Ger. Prov. 82. Agroftis, Panic. tenuisfimâ. £/ Zapp. 

Il. Deer. XIIE. Stug, 
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VI. Pluim; Elsvormige gelyke flekelige gee 
rar Tra kleurde Kelken , en ongebaarde, Bloempjes. 
Hoorp= 

STUK, Dic Haairig Struisgras groeit in de Velden 
van Europa, en kruipt geenszins; hebbende 
opgeregte Halmpjes en {malle Blaadjes. De 
Pluim is dun, in de jonge Plant groen, in de 

volwasfene paarsch en wordt vervolgens bleek: 
gelyk zy ook zig eenigermaate Kransachtig 
uitbreidt. Sommigen hebben ’e reen Vosfe- 
{taart van gemaakt ,om dat zy maar één Bloem- 
blaadje vonden ; dat echter niet altoos plaats. 
heeft. Ook is ’er een Jongdraagende Verfchei- 
denheid van ontdekt. 

XIV... … (14) Struisgras met eene famengetrokkene on= 
Sr gebaarde Pluim en gelyke Kelken , de onbee 

Bosfchig. vrugte korter ‚de bevrugte tweemaal zo lane 
als het Blommetje. 

In Engeland, als ook, in Duitschland , is 
deeze Soort in Bosfchen waargenomen, die 
zig door de gemelde byzonderheid aanmerke- 

Iyk onderfcheidt. 

5) 

45. Poa monantha Caule ereto. Har. Helv. N. 1475. 
Gramen Mont. Pan. fpadiceâ delicatiore. C. B. Pin. 3. 

Prodr. 12. SemeucHz. Gram. 129. Gram, Miliaceuw 

minus Paniculâ rubente. Mont. 52. Ze. 64. 
(za) Agvroftis Pan. coarctatâ muticâ, Cal. zequalibus 

&c. Sp. Plant. 16. Hups. Aungl. 28. Gramen Milia- 

eeum Sylveftte Glumis oblongis. Ray. Zugf. 404. 
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(15) Struisgras met eene losfe Pluim ongebaar= _ yr 
de gelyke Kelken en kfuipende Halmen, _ Axbrta 

Hoorns 

Dit, ook in Bosfchen van ons Wereldsdeel ak Te 
gevonden , wordt Groot Geerflgras genoemd „Asrofiis 

in verge!yking met het Haairige, waar van het * 
zig door de kruipende Halmen onderfcheidt. 

Dewyl de Pluim- Aair uit groene Kafjes met 
Violette Meelknopjes beftaat, weet ik niet , 
waar van het den bynaam heeft. 

Wits 

(26) Struisgras met eene ongebaarde eenzydige pik 
Go 

Pluim, en opgeregte gebondelde Halmen. En 

Op Ysland, in Sweeden, Switzerland en 
Duitschland , groeit dit zeer kleine, dat de 
Halmpjes maar twee Duimen. hoog heeft en 
een zeer uitgebreid Pluimpje van gekleurde 

Bloempjes. Het komt dikwils onder het voor- 
gemelde Kruipende Struisgras voor. 

(17) 

C15) Agroftis Paniculâ laxâ „ Calycibus muticis sequae 
Kibus &c. Sp. Plant. io. R. Lugdb. 5o. Agr. Paluftris. 

Hups. Augl. 27. Gramen Miliaceum majus, Pan. Spa- 

dice & viridi. P £r. Gram, 118, 129: R aje 4731. III, 

P. 404 

(26) Agroftis Pan. muticâ fecundâ Culmis fafciculatis 

ereltis. Sp. Plant. 19. Mant, 31. Poa monantha, Fol. 
Setaceis. Harr. Helv. N. 1474. Gr. minimum Paluftre , 

Pan. fpadiceÂ delicatâ , tenuifolium,. ScrHeUcHz. 
Gram, 131. | 

TL, Deer, XIII. Stug, 
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VI (17) Struisgras met een ongebaard Draadach- 
À DEEL. 2 ) in tig Pluimpje. 
Hoorp= 

deed Dikwils maar één Duim hoog vindt men dit 

sdgrfds Grasplantje, ’s Voorjaars, in Duitschland en 

Allee. Vrankryk. Het heeft enkelde Bloempjes; 
kleins overhoeks, aan zeer dunne Halmpjes , die zig 

zeer fraay vertoonen. | 

(18) Struisgras met een famengetrokken onge 

XVIII. baarde Pluim , en ingerolde Elsvormige, 

bn flyves viifbaande Bladen. 
nisch, 
XIX. (19) Struisgras met een langwerpige famen- 
He | gehoopte Pluim; de Kelken en Blommetjes 
kARnseht gefbitst, byna gelyk en ongebaard, 

Deeze beiden hebben van de Groeiplaats 
haaren bynaam. Een naar het Virginifche ge- 
lykende , vondt de Heer ForskAÖörnr by 
Suez, in de Arabifche Zand-Woeftynen, met 
een geaairde Pluim. Het andere heeft de 

Heer 

G7) Agroftis Paniculâ muticâ Filiformi. Sp. Plant. sr. 

Govan. Monfp. go. Gramen Spart. Capillaceo folio 

minimum. D1irr- App. 173. Gramen Loliaceum minie 
mum Pan. elegantisfimis. C. B. Pin. 2. ScHerEucHz. 

Gram. go. Mor. Hijt. III. p. 200. S. 80E zeeft zak 

Gramen minimum. J. Be Hijt. IT. p. 465. 

(23) Agroftis Paniculâ contraêtâ muticâ , Fol. involu- 

to-Subulatis , rigidis, exftantibus. Sp. Plant. 12, Cravr. 

Virg. 507. j 
Go) Agroftis Pan. oblongâ congeftâ , Cal. Corollisque 

&cuminatis, fubegualibus muticis. Sw. Plant, 20, Mant, zr, 
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Heer Jacquin in de Westindiën gevon- Vi 
den. Dit hadt veele opftaande Halmen van II 
een Voet, met onverdeelde Takken en glad- Bernd et 

achtige Bladen. De Pluim was langwerpig, 
famengehoopt uit veele ruuwe groene Bloe- 
men, wier Kelken aan den top gefpitst wa- 
ren, zo wel als de Blommetjes daar binnen, 
die geen Baardjes hadden, maar donkerpaar- 

{che getakte Stempels en witte Meelknopjes. 
Deeze Soort van Gras , merkt de Ridder 

aan, is zeer moeielyk te sdpanten. Het bloel- 
dein de Upfalfche Akademie-Tuin om ’tandere 
Jaar en hadt de gedaante van de Cinna, welke 

ik Stekelgras heb geheten (*). 
Hier kan ik niet ongevoeglyk dat Siang evaanft: 

fche myner Verzameling plaatzen, ’t welk by- is Ee 

na met de laatfte bepaaling volkoren inftemt. 
De Afbeelding Fig. 5, op Plaat XC, ver- 
toont hetzelve in de Natuurlyke grootte, 
zynde omtrent de helft der langte van de 
Halm, van onderen , afgefneeden. Het heeft 

_ dezelve uit Leedjes beftaande , die byna ge- 
heel bekleed zyn met Scheedjes , welke de 

Bladen uitgeeven, die een weinig ingerold; 
Elsvormig gefpitst, en niet lang , voorko» 
men. Van onderen fchynt de Halm eeniger- 

maate kruipende te zyn; hebbende aldaar de 
Leedjes en Bladen kleiper. Om hoog komt 

de 

(*) Zie bladz. 32; hier voor, 

P 
IL. Deer. XIII. STUK, 



VI. 
AFDEEr. 

ITT. 
HeorD- 

STUKe 

96 DRIEMANNIGE, 

de Pluim uit eene Scheede voort en vers 
toont zig als een Aair van gladde Bloemen , 
puntig: naar boven, te famen gehoopt. Dee- 
ze Bloemen beftaan ieder uit. een fpits Kaf- 
jes het andere omvattende, beiden den Kelk 

uitmaakende , zeer hard , dik en glad; geel- 

achtig van Kleur, waar binnen twee zeer 

KX 
Agroftis 

Zndica. 
Indifch. 

dunne witte Vliezige Bloemblaadjes. De Meel- 

knopjes en Stempels, beiden rosachtig, ver= 
fieren de Aair, zynde de eerften zeer groots 
de anderen byna Takkig ruig, en als Worm- 
pjes zig daar buiten aan vertoonende. Ziet 

by a de vergroote Afbeelding van een dee- 
zer Stempelen , als een der Kenmerken van 
dit Geflagt. ti 

(ao) Struisgras met een famengetrokkene Ont= 

gebaarde Pluim en zydelingfe opftaande 
Trosjes overhoeks, 

Dit Indifche wordt befchreeven , als hebe 

bende een opgeregte Halm en {malle vlakke Bla. 

den: de Pluim langwerpig uit zydelingfe overs 

hoekfe Trosjes beftaande , die digt tegen de 
Graat aangevoegd zyn, hebbende zeer korte 

fpicte Kafjes. Dat van SLOANE, op Jamai- 
ka 

(zo) Agroffis Paniculâ contraâà muticâà, Racemis la«. 

teralibus ereftis alternis. Sp. Plant. 13. Gramen Seca= 
liuum Indicum , Sp. gracili tomentofà , Ariftis longis in= 

tortis. Prug. Alm, 175. T. ror. f. 5. Gr. Prat, Panic. 

& Foliis anguftisfimis &c. Sroan. Sam. 35. Hifi 1. p‚ 
z1i5. T.73efor. Burm, El, Zud, p. 27. 
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ka, byna overal in de Velden groeijende, wt. 
fchynt hier mede wel te ftrooken 3 doch ik ii ed 

begryp naauwlyks,hoe dat van PLUKENET; Hoor 

met lange in elkander gedraaide Baardjes, “"®& 
boven de Aairuitfteekende, hier te ftade komt: 

want aldaar is geen het minfte blyk van zydes 
lingfe Trosjes en de Baardjes ftryden tegen 
de bepaaling. Zouden mooglyk eenige afges 
fleetene Graatjes daar voor aangezien kunner 
zyn? Immers ik vind zodanigen aan een Ea 
xemplaar van dergelyk Indifch Struisgras „ 
door den Heer THUNBERG op Java vers 
zameld , ’t welk nader met de bepaaling 

ftrookt. 

(er) Struisgras met vier dAairen în ’t kruis 3 AX 

die aan den voet glad zyn , en Bloemblae een 

dige gebaarde Klepjes. Gekruiste 

_ In een Bofchje, by den Oever van Rio Co- 
bre , op Jamaika , beneden de Stad St. Jago 
de la Vega, is deeze Soort door den vermaar= 
den SLOANE gevonden. 

(22) Struisgras met omtrent vyf Aairen,diein’t _XXiT. 
vadiata 

, kruis Geftraald 

DN 21) Agrostis Spicis quaternis cruciatis bafi glabris , 

Valvulis petaloideis Ariftatis. Sp. Plant. 15. Gramen 

DPDaêtylon bicorne minimum Ariftislongis armatum, SLoan. 
Sam. 34. Hijt. T. pe 112» T. 6ge É£. 1. 

(22) Agrostis Spicis fubquinis &c. Sp. Plant, Trá. 
Lm, Acad, Ve Pe 392: Gramen cruciatum asfurgens &ce 

Browse 

IL, Dears. XIII, Stug, 
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Pruis fraan, aan den voet Pluizig „ en 
Bloembladige gebaarde Klepjes. 

Dit was den zelfden Kruidkenner , byna 
overal, en als een zeer gemeen Gras, op dat 
Eiland voorgekomen. Het geleek naar het 
voorgaande zeer , maar was driemaal zo groots 

en hadt meer Aairen dan vier, in de mik ruigs 
Hier acht de Hoogleeraar BUR MANNUS,niet 
zonder reden, te behooren, het Amerikaan. 

fe gekruifte Wingergras van PLUKENET, by 
de Engelfchen Zollandfch Gras genaamd, zo 

die Autheur zegt , twyfelende of *t ook het 
Gefternde Egyptifche Gras zy van VESLIN=- 
GIUS, en het Gekruifle Pavaanfche van Bon- 

rius. Dus zou het ook in Ooftindie vaar 
komen. 

Arra. Rietgras, 

Dit Geflagt verfchilt van de voorigen, door- 
dien het twee Blommetjes heeft, in een twee- 

kleppige Kelk, doch zonder een onvolmaakt 
daar tusfchen, gelyk het volgende (*). Daar 

komen evenwel fomtyds drie Blommetjes in 
voor. De Pluim is in veelen eenigermaate 

Riet- 

Browne am. 137 Gramen Daftylon Spicis graciliori= 
bus plerumque quatuor , Eruciformiter dispofitis. SLoaN. 
Jam, 33. Hifl. 1. p. zir. Te 68. f. 3. Gramen Dat. 
American. cruciatum, Prux. T. 189. f. 72 

(*) Zie Fig. 36, op onze Plaat LKXXVIIe 
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Rietachtig , weshalve ik het Rietgras noem. VT. 
Aira was weleer de Griekfche naam van Do- eenen 

lik. Het bevat de volgende.Soorten. men, EN 

I. Ongebaarde. 

(1) Rietgras met een langwerpige eenzydige pa 
ongebaarde , opleggende Pluim, en vlakke diet 
Bladen, mn 

Tot deeze Soort is door den Ridder t’huis 

gebragt het Levantfche gepluimde Gras van 
ToURNEFORT, met Zaad van Porfelein. 

Het Zudifche Rietgras thans betrokken zyn- yapanfchs® 
de tot het Trosachtig of Gekropte Panikgras; £* Re, 4 
zal ik hier in plaats brengen een Japanfche 
zeer fraaije Gras- Soort, hier nevens op Plaat 
XCI, in Fig. 1. afgebeeld. Met het gedagte 
Levantíche Rietgras fchynt my dezelve , die 

met de Geflagts- Kenmerken ftrookt , veel 

overeenkomst te hebben in Gewas, volgens 
de bepaaling. De Halm en Bladen zyn Riet= 
achtig en vlak, met veele Ribbetjes overlangs. 

De Pluim, welke eenigszins over zyde hangt, 
uit eene Bladfcheede voortkomende , beftaat 

uit menigvuldige , Haairdunne, lange, op 
elkander leggende Steeltjes , met ongebaarde 

Bloem- 

(2) Afra Paniculâ oblongâ- fecundâà muticâ imbricatâ , 

Foliis plants. Sy/t. Nat. XII. Gen. 31. Zeg. XIII p. 
96. Sp. Plant. q. Gramen Orientale Paniculatum Pors 

tulace femine. TouRrNF. Cor. 39, . 

zi Daer, XIII Stug, 
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FP Bloempjes, twee by elkander , het eene wat 
“Tr. langer gefteeld dan het Ende: en ieder twee 

‘Hoor. Blommetjes bevattende. De Halm, waar van 
BEUK. | 

hier flegts het bogenfte vertoond wordt , is 

knoopig en by my ruim een Voetlang , maar 
-fchynt langer te zyn geweest. 

PAT (2) Rietgras mef een Josfe ; byna getopte? Zege 

Bi, a Takkige Pluim en ongebaarde Bloempjesa 
Zeer 

kleine Dit Gras door den Heer LorrFLiNeG in 
Spanj» gevonden, verfchilt van dat van Bux- 

BAUM daar in, dat het veel kleiner is; 

naauwlyks een Duimbreed hoog. De Heer 
SCHREBER heeft het in Plaat gebragt naar 
een Exemplaar uit de Kruidverzameling van 

den laatstgemelden. De Blommetjes en Zaad- 

jes zyn ontzaglyk klein, 

HI, (Q) Rietgras met een uitgebreide Pluim , on= 

gn oh gebaarde gladde Blommetjes langer dan 

de Kelk en vlakke Bladen, 
hi 

Op 

C2) Aira Pan. laxâ fubfaftigiatà Ramofisfimâ , Flose 

eulis muticise Sp. Plaut. 5. Lorrr. Îtin. 117. Senren. 
Gram, T. or.f. 2. Gramen Panicul. Arvenfe minimum. 

Buxs. Cent. Ve p. 35- T. 67? Gramen Phalaroides , 

Sparfà FPani cul > minimum anguftifolium. Barr. p. 1218e 

Jo. 34e N. 
(3) Zira ee patente , Floribus muticis leevibus &c 

Sp. Plant. 6. Fl. Suec, 66, 63. Darra. Par, 26. Gorte 
Jugr. p. Ie Orp. Fl Dam FT. 38, Aira Culmo inf. 

. ke 
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Op vogtige Velden, omftreeks Londen, is 
het gemeen, van waar LoBrr dit Gras, dat _ In. 
‚zoet van Smaak is, aan BAUHINUS hadt ge- sun, 
zonden. Het komt by onsookinvogtige Lands- 
douwen en aan de kanten der Slooten, voor; 

alwaar ik het dikwils heb gevonden. In Swee- 
den’ is het zeldzaam, in Switzerland gemeen. 

De Halm heeft de hoogte van een Span, een 
Voet of daar boven; de Bladen zyn taamelyk 
breed, doch kort en de Pluim is zeer uitge- 

breid , met kleine Bloempjes. Op drooge 
plaatfen komt het dikwils met vyf Blommetjes 

voor, en is alsdan van het Waterig Beemd- 
gras niet gemakkelyk te onderfcheiden. 

II. Gebaarde: 

(4) Rietgras met een geaairde Pluim en vlakke _ TV. 
Bladen; de Bloempjes, in ’t midden, met fik Ee 
een ‘omgeboogen breed Baardje. Byna 

- geaaird. 

„Op de Alpifche Gebergten van Lapland en 
et | Swit= 

repente. R. Zugdb. 6o. Poa Loe. bifloris glabris. Harre, 
Helv. N, 1471. Gramen Aquaticum Miliaceum ScrHeucuz. 

Gram, 76. Varrr. Par. 89. T. 17. É£. 7.-Gr. Caninum 

fupinum Paniculatum dulce, C, B. Pin. 1. Grame dulce 

mdorum. Los. Zilu/fr. zo. 
(4) Aira Fol. planis, Paniculâ fpicatâ , Flosculis me- 

io Ariftatis, Ariftâ reflexâ latiore. Spe Plant, 7. Fle 
sSuec. 65, 69, Fl. Lapp. 47, Avena diantha. Haru. 

Helv, N. 1r4goe Gr, Avenaceum Paniculatum Alp. hue 
mile &c. Scrrucnz, Gram, 221. App. T. 6. 

P 4 
HL. Deer, XI. Stuk, 



232 DRIEMANNIGE 

PA 4: Switzerland groeit dit byna Geaairde Rietgras, 
Tu dat laag is, zelden meer dan een half Voet 

on hoog, hebbende cen digt getropte Pluim , van 
weinige groote Bloemen , zeer fraay paarfch 
en Goudglanzig bont. 

v. … (5) Rietgras met vlakke Bladen en een uitge- 

Casto, breide Pluim ; de Bloemblaadjes van onde- 
Veenig. ven Pluizig en gebaard, met een kort regt 

Baardje. 

Dit Gras, dat alom in ons Wereldsdeel op 
vette vogtige Weiden , inzonderheid in een 
Veenige Grond en by ons meest aan de kan- 
ten der Bouw. en Weidlanden voorkomt , 

wordt van HarreR genoemd #weebloemige 
Haver , met een zeer groote uitgebreide twee- 

kleurige Pluim. De Halm is van twee- Voeten 
en hooger; de Bladen zyn fmal en neder- 
waards geftreeken ruuw : de Pluim is Riet- 

achtig en ziet eenigszins bruin geel met Zil- 
verkieur gemengd. Men kan het ligt met dat 
Struisgras, ’t welk Akker - binate genoemd 

rig 

(5) Zira Foliis planis Paniculâ patente , &c, sp, 

Plant. 8. Gorr.: Belg. 21. FL. Snec. 63, 70. Oep. Daun. 

240, Gmer. Si. I. p. 95. Govan Mousp. gr. Aira Panis 
culâ patentisfimâ. AZ. Stochh. 1742, p. 30. Aira Panic. 
longisf. tenui. F/. Zapp. 50: Gr. Segetum Paniculâ A- 

rundinacea. C‚ B. Pin. 3. Theatr. 35. ScHEuumz Gran. 

zaa Te 2. f.2, 3. Gr. Agrorum latiore Arund, comofà Par 

niculâ, Mor, i/t III. S. 8. Te 5 f. 17. 
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„wordt, verwarren. In de Laplandfche Moe- „VL 
„rasfen groeit het dikwils eens Mans langte Ki 

ooFD. 
hoog, met een fmalle Pluim van een half Elle srux, 

“lang , die ongemeen flingert door den Wind. 

(6) Rietgras met Borflelige- Bladen , byna «VI. 

naakte Halmen, en een wyd gemikte Fien fik 

Pluim met bogtige Bloemfteeltjese Bogtig, 

De bogtigheid der Bloemfteeltjes in de 
Pluim, die zeer aanmerkelyk is , onderfcheidt, 
volgens den Ridder, deeze Soort, welke 
Bofchgras met een witte Pluim en Haairachtige 
Bladen vanBAURHINUS getyteld was, en ook 

afzonderlyk door ScHrEUCHzER befchreee 
ven, die het in de Bofchachtige ftreeken der 
Alpifche Bergen waargenomen hadt: maar de 
vermaarde HALLER meende wel verzekerd 

te zyn, dat de Ouderdom flegts dit Gras 
een verfchillend aanzien gaf, terwyl het vol- 

ftrekt behoorde tot de volgende Soort. 

(79 Rietgras met Borfelige Bladen , een  VIL 
Montana. 

Smalle Bergs. 

(6) Aira Fol. Setaceis, Culmis fubnudis , Pan. diva- 

ficatâ, Pedunculis flexuofis. Sp. Plant. g. Fl, Suec, 64 » 
zi. Daris. Par. 26. Oep. Dan. 157. Aira Pan. rarâ Ca- 
Iycibus albis. FZ, Zapp. 48. Gr. Alpinum nemorofum 

Paniculatum &c. Screvcnz, Gram. 218. T. 6. f. 1. Gr. 

Namorofum Panic. albis Capillaceo fotia. C. B. Piu. 7. 
Prodr. 14. Mor. S.8. T. 7. fg. 

_G) Zira Fol Setaceis, Paniculâ anguftatâ &c. Sp. 

ate Pr Plant, 

1, Deer, XIII Srux. 
Ld 
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finalle Pluim en Bloempjes die aan den voer 
Haairig zyn „ met een lang gedraaid Baardje. 

In Lapland vondt Linneus deeze met een 
meer famengetrokkene Pluim, de Kelken ;, 
inzonderheid aan den voet , bruinrood en de 

Bloempjes fmaller , dan in de voorgaande ; 

waar onder zy zeer gemeen was. De Heer 
GERARD merkt aan, dat de Haairigheid der 

Bloempjes, van onderen, een weezentlyk on- 

derfcheid maake. Hoe ’t zy, deeze Soort , 
wier Halmen een of twee Voeten en ook wel 

een Elle lang zyn, komt niet alleen op Berg- 
en Bofchachtige plaatfen door geheel Europa, 

maar ook by ons te Muiderberg en in de Haar 
lemmer - Hout voor; beminnende, zo ’t fchynt, 
drooge en niet zeer vrugtbaare Gronden. 

(8) Rietgras met Elsvormige Bladen, een dig= 
te Pluim „ de Bloempjes aan den voet Haai 
rig, met een kort Baardje. 

Dee- 

Plant. Gorr. Belg. a1. Fl. Suec.'68, 72. Aira Pan. rarà 

Calycibus fuscis. Fl. Lapp. 49. Avena diantha, Ped. 

flexuofis &c. Harr- Hel. N. 1486. Gr. Avenaceum Pa- 

niculatum Alpinum,&c. Seuruenz. Gram. 216. T. 4 £ 

6. Gramen Avenaceum Capillaceum minoribus Glumis. 

C. B. Pin. 10. Govan Mousp. gï. Ger. Prov. 86. 

(8) Aira Fol. Subulatis , Panic. denfâ, Flosculis baft 

Pilofis, Ariftatis, Ariftâ brevi. Sp. Plant. 11, Fl Suec. 
69, 73. Rerde Gedan, J. p. 39e Ne 2. ie Vind. 15e 

Gramen 
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„ Deeze, die in Lapland gemeen is op de ria 8 

Bergen, en in de Berg- Bosfchen van Duitfch- _ 111. © 
land ook voorkomt, heeft de Bladen niet alleen „Hoor: 

zeer fmal, gelyk de voorgaande en volgende, 
maar Elsvormig. SCHEUCHZER noemt het 
een Haverachtig Gras , met kleinere Zilver- 

kleurige naauwlyks gebaarde Kafjes en langer 
Bladen. Het was hem , door BREYN, van 

Dantzig gezonden. 

(9) Rietgras met Borffelige Bladen, het hoven= YX. 

fle , dat Scheedig is, de Pluim van onderen GLE, 
omwindende. Grysach» 

tig. 

“In Schönen ‚ en op Zandige Akkers der 
Zuidelyke deelen van Europa, groeit dit Gras, 
dat ook by ons overvloedig voorkomt langs 
het Voetpad, in de Haarlemmer Hout, naar 

Heemftede , op donkere plaatfen , volgens 
CoMMELYNsenin de Duinen by Santvoorte 

Het groeit laag met dunne Borftelige Blaadjes, 

die, als men naar beneden ftrykt, ruuw zyn 
op t 

Gramen Aven, Capillaceum , minoribus Glumis &ec, 

SeneucHz. Gram. 222 

(9) Aira Fol. Setaceis , fammo Paniculam inferne 
obvolvente, Sp, Plant. 12. R. Lugdb. bo. Gort. Lelg. 21e 

FI. Suéc. 73, 74e GOUAN Mousp. qr. Aira Fol. Set. dc. 
H. Cliff. 195. Ger. Prov. 87. Avena diantha &c. Harre 

Helv. N- 1483. Gramen Fol. Junceis oblongis , Rad. 

albâ. C..B. Zi, Mor. Hijt: III. p- 200. S.8. T. 3. £ 

zo. Seueucnz. Gram. 242, 243. Gr. Fol, Junceis Rad, 

JubatÂâ & Gr. Sparteum variegatum, C. B, Pim 5, 

HT. Deer, XIII, STUK. 
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vi. op't gevoel. Het heeft den Wortel beftaande 

ee uit een tros van witte Vezelen. Deszelfs 
Hoorp- Baardjes hebben in ‘t midden Tandjes, en 

one zyn van onderen dikker , bruin, van boven 

dunner, en geknodst , witachtig. Zy maaken, 
derhalve, een fraay Voorwerp uit, ter be= 
fchouwinge met het Mikroskoop. 

é (ro) Rietgras met Bonflelige Bladen; de 

Rr Scheeden hoekig; de Bloemen Pluimswys’ 

Ke geaaird, de Blommetjes van onderen ge= 

baard. 

Op overftroomde Zandvelden in de Zuide- 
lyke deelen van Europa, ftelt Linneus de 

Groeiplaats van dit Gras, ’t welk de vermaar- 

de Ray ook in Engeland heeft gevonden. Het 
valt naauwlyks een Handbreed hoog en blyft 
doorgaans laager : de Pluim is taamelyk dik, 

doch los en grysachtig, De voorgaande Soort 
komt het zeer naby. 

xr Cri) Rietgras met Borflelige Bladen; een wyd 
Cargophyb= Ze 
2d. 
Anjelierig. \ 

8 (zo) Aira Fol Setaceis ; Vaginis angulatis , Flor. Pa= 
niculato - Spicatis , Flosculis bafi Ariftatis. Sp. Plant. 13e 

Jt. Scan, 226. Ff. Suec, IL. N. 75. Oep. Dau. T. 383. 

“Gramen minimum Spicâ brevi habitiore, noftrum. 
Screuvcuz. Gram, 219. Gr. parvum precox, Paniculâ 

Jaxâ canescente. Ray. Augl. III. p. 407. T. z2.f. 2. PLuK. 
Alm. 177. T. 33 f. 9, Exile Gramen durius. Los. Zc. 7? 
Cri) dira Fol Setaceis , Panic, divaricatâ , Flor. Arift. 

bis 
) 
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VI. 
ÁFDEELs 

ul. 
‚ Hoorpe ; 

Anjelierig noemt de Ridder dit fraaije Grass 
om dat de Bloempjes naar kleine Anjeliertjes 
zweemen. Het wordt van fommigen Zilver 
Haairgras geheten. Het valt fomtyds een Voet, 
fomtyds geen Handbreed hoog in verfcheide 
deelen van Europa. 

Me rrca. Havergras. 

Dit Geflagt, waar van veele Soorten den 

„naam van Zlaverachtig by de Autheuren voe- 
ren, heeft tusfchen de Blommetjes , welken 
het twee voortbrengt in ieder Kelk, een on- 
volmaakt knodsachtig puntje, dat eenigermaa- 
te naareen Paarltje gelykt (*), Hierom geeveh 
fommigen den naam van Paar/gras aan dit 
Geflagts die echter wat ver gezogt is en niet 
tot alle Soorten behoort. Het bevat de zes vol- 
gende 

(1) 

diftantìbus. Sp, Plant, 14e Srrurinern: Misc, T. 5, Oep. 
Dan, T. 382. Leers Herborn. N. 62. T. 5. £. 7. Aira 
Fol. Subulatis &c. R. Zugdb. bo. Avena diantha &c. 
Hart. Hel. Ne 1432. Gramen Phalaroides, fparfà Pas 

niculâ. &c. Barr. Ze. a4. f. 1. Gr, Pan. Loc, purp. Are 

genteis. Mor. S. 8. T. 5 £ 11. Gr. Pan. minimum 
molle. ScreucHz. Gram. 215. T.4 f. 15. Caryoph. gla= 

ber Artvenfis minimus. C. B. Prodr. 105. 
(*) Zie Fig. 35, op Plaat LXXXVII, hier voor. 

IL. Deer. XIII. Stur. 

STUK. 
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(1) Havergras mee het buitenfte Blaadje van 
het laagste Bloempje op de Rant gehaaird. 

Op onvrugtbaare Steenige Heuvels, in ons 
Wereldsdeel , is de Groeiplaats van dit Gras; 
’t welk CrLusius Bere- Gras genoemd heeft 
met Haver- Zaad. BAUmIiNus geeft ’er den 
naam van JWollig Berg- Havergras aan , en Ta- 
BERNEMONT noemt het enkel Havergras. HaLr- 
LER heeft het onder de Soorten van Riet be- 
trokken, en merkt aan , dat de Halmen een 

half Elle lang zyn , de Bladen glad en fmal. 
Het heeft een uitgebreide zeer yle Pluim, wier 
‘Takjes ieder beladen zyn met verfcheide Bloem- 
pjes. De twee Kelkblaadjes zyn gefpitst, veel 
grooter dan de Blommetjes, waar van twee , 

het eene volmaakt , het andere onvolmaakt , 

daar in voorkomen, zynde het laatfte gefteeld, 
Van het volmaakte is het buitenfte Kafje hol 

en fpits, met lange Haairtjes als Zyde op de 
kant; het binnenfte kleiner, vlakker en glad. 
Doktor ScoroLIzegt,dat het grootfte Blom- 

metje Wollig is en ongefteeld, het tweede 

se 

C1) Melica Flosculi inferioris Petalo exteriore ciliato. Sy/f, 
Nat. XII. Gen, 32. Veg. XIIL. p. 97. Fl, Suec. 56, 77. If. 
Gothl. 297. Ger. Sib. I, p. 9g- T. 19. É. 1. Govan Mousp, 
43. Mel. Flor, horizontaliter patentibuús. R, Zugdb. 57. 
Arundo Locuftis bifloris Spicatis &c. Harr, Hel. Na 

1517, Gramen Avenaceum Mont. Lanuginofum. C. B, 

Pin, 10. Prodr, 20, Gram. Mont, Avene femine. Crus* 

Paan, 717, 718. Hil, ps 2196 
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gefteeld en-glad ; het derde geknot, onvol- Vi 
| maakt verftrekkende voor Honigbakje, st rin 

Hoorne 

© Hlawetäfas met ongebaarde Bloemblaadjes hen 

en een n eenvoudige knikkende Pluim. Melica 
nutans. 

Knike 
Door geheel Europa ; als era in de Noor- kend, 

delyke deelen van Afie, groeit op Bergen en 
Rotfen dit aartige Gras, zo wel in de Scha- 
duw als in open Lugt, bloeijende van Mey 

tot in Oktober. Het is in de Bosfchen van 
Switzerland zo gemeen als in de Laplandfche 
en in Siberie. Het wordt van alle Soorten van 

Vee gaarn gegeten. Berg- Havergras heeft men 
het genoemd gehad , zo wel als ’t voorgaan- 

de, waar van het nogthans in gedaante zeer 

verfchilt: des ook HArLER het tot de Poa 
betrokken heeft. De Halm, een Voet lang s 
draagt een geaairde Pluim over ééne zyde , 
die uit lange Steeltjes beftaat, met weinige, 
doch fierlyke Bloempjes. De Kelkblaadjes , 
bd zyn rood , en bevatten groenachtige 

Blom. 

_ 

(2) Melica Petalis imberbibus, Paniculâ nutante fims 
plici, Spe Plant, 2. Serres. Gram, 62. T. 6. fe 2. Reiae 
Ged. TI. p‚ 41. Govan Mousp, 42. Ger. Prov. 88. Mel, 
Petalis imberbibus. #4. Swec. 57, 76e Darin. Par. 32. 

Mel, Flor. fub Culmo pendulis. #/, jeg 36. R. Lugdó. 

57. M. Flosc. glabris. Gmer. Sib. 1. p. 97. Poa Pan. laxâ 
&c. Harr. Hel. N. 1472. Gram. Mont. Avenaceum 

Locuftis rubris. Zteu. Spicatum. Ztem. Locuftis rariorie 

bus. C‚ B. Pin, ro. Gr. Mont. fpicatum. Crus. Paar, 716 » 

Ng. 

U. Deer. XII. Stom 

/ 
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„VE _Blommetjes, waar van het eene volmaakt ; 
“1. het andere onvolmaakt. Somtyds zyn ’er vier 
zus in de Kelk gevonden , waar van twee of één 

onvolmaakt, 

TI, (3) Havergras met een Takkige Halm, Bor- 

Melica flelige Bladen en onsebaarde Bloemblaad= 
MIN Uttte 5 Ri à 

Klein, Jes ‘ 

Deeze nieuwe Soort heeft de Heer Sco- 
POLI in Italie gevonden. De Halmen zyn 
Draadachtig dun , een half Voet lang , zeer 
‘Takkig en bedekt met Scheedjes der Bladen 4 

die zeer fmal en ingerold zyn. Het heeft een- 
voudige fimalle end- Trosjes van weinige Bloec- 
men, wier korte Kelk twee volkomene en één 

gefteeld geknot Blommetje, in ’t midden, ge- 

lyk in de Kenmerken , bevat. 

IV. (4) Havergras met een famengetrokken Pluim” 
Cerulea, en Rolronde Bloemen. 

Blaauw.) Í 

Op 

G) Melica Culmo Ramofo, Fol. Setaceis , Petalis im- 
berbibus. Sp. Plant. 5. Mant, 32. 

(4) Melica Paniculâ coarttatà , Floribus cylindricis, Oro. _ 

Dan. 239. Reve. Gedan. 1. p. ao. N. 6. Aira coerulea. 

Gort. Belg. 20. Sp. Plani. II. p. 95. Agroftis Racemis. 
folitariis. Scop. Caru. IT. p. 186. Arundo Locuftis biflo- 

xis conicis , Petiolis fubvillofis. Harr. Hew. N. 1518, Poa 

Spiculis Subulatis. F/. Zapp. 29. R. Lugdb. 61. Gramen 
Arundinaceum enode minus, Sylvaticum. GC. B. Pix. 7. 

7 Theatr, 
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Op laage vogtige Velden van ons Werelds- 
deel, byzonderlyk in Veengronden ’, of, ook 
in Bosfchen der-Gebergten , komt. dir Gras 
voor, dat Rieteras zonder knoopen, van Bau- 
HINUS, gëtveld wordt. De - Duitfchers-.noe= 
men het Berg- Riet , «of ook Schmelen en Bie- 
zen- Riet; wegens de geftalte. «De bynaam 

zal van de Kleur ontleend zyn5 hoewel de 

‘Aaïrên meer uit den paarfchen-of violetten 
zien, dan geheel uit den blaauwen. LiNNaus 
hadt het voorheen tot de dira t’huis gebragt, 
of ook tot de Poa: ScorPorL1 maakt er een 
Agroflis van: HALLER betrekt het tot de 
Rietfoorten. Het groeit veel in de vogtige 
Velden aan den Ysfel in ’t Graaffchap Zutphen; 

als ook aan de Wegen, zo op de Kley als in 
de Wouden van Vriesland en elders in onze 
Gewesten. 

De Halm is ftevig , van drie Voeten en 
daar boven; met harde Riíetachtige doch fmal- 
le Bladen , en een dunne Pluim , van onge- 
vaar een Voet langte. Dikwils komt, in de 

Bloemkelk , maar Cn Blommetje voor, zo de 

Heer HALLER aanmerkt, die wegens ’t Pluis 
dit Gras tot het Riet betrekt, Zo ’er twee 

Zy s 

Theatr, 97. Screvenz. Gram. 209. B, Gramen panicu- 

fatum Autumnale &e. dem. 207. Gram. Arundinaceum 

enode majus mOntanum. C, B. Zhieatr. 96. Gr. enode 
majus Sylvatictm: ScHeucrz. Gr, 207, T. 4.f. 11, 12e 

EL Deet XIIL.. Sted 

_ ÄrDeer, 
1. 

Hoorp= 
STUK 
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„NE zyn, dan is gemeenlyk in 't midden een ge« 

UI. _knopt Steeltje, In een vrugtbaare Grond.-heeft 

HOOFD het ook wel vier Blommetjes in ééne Kelk, 

Vv. (5) Havergras met het onderfte. Kelkklepje zeer 
Melica 

\ 

Blin Él groot en gekleurd ‚ hét buitenfle Bloem. 

cell, blaadje eenigermaate kanthaairig. 
Vlinders —_ [ 

bloemig. 
In Brafil is-deeze Soort door den Heer Ar- 

DurNus gevonden ;: die de geftalte van de 
volgende heeft, maar een Roedige Pluim, en 
Bloemen , van eene Vlinderachtige-figuur, % 

welk de reden is van den bynaam, ‘Twee Blom- 
netjes met een langwerpig Stompje als het 

beginzel van een derde, komen inde Kelken 
voor. hab 

vr. (6) Havergras met ongebaarde Bloemblaadjes en 
Alina, een zeer Takkige Pluim. 

205: Brik (AC nvad 
Deeze Soort groeit in Siberie en in Noord: 

Amerika. De hoogte van het Siberifche vind 

ik niee gemeld ; het Virginifche wordt gezegd 
| een 

(5) Metica Cal. Valvulâ inferiore maximâ coloratâ, 

Petalo exteriore fubciliato. Sp. Plant. 4. Mant, 31. Mes 
lica Brafiliana. Arp. Spe 2e p. 17: T. 6. f. 1, 2. Grae- 
men Spicâ Brize fingulari, Loc. major. villofis purpus 

rascentibus, SLOAN. Mijf. 1. p. 206. T. 64. £. 1. 

(6) Melica Petalis imberbibus , Paniculâ Ramofisfimä. 

sp. Plant 3. H. Ups. 20. Mel. Flosc. glabris , fammo 
Urceolari. Gmer. S%. 1. p. 98. T. 20. Gr. Avenaceum , 

Locuftis rarioribus muticis, Virginianum majus. Mor, 

dlift, Ille p. 216. S,8.T.7.f 51, 
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een Halm te hebben van twee of drie Voeten; vi. 
welk geen zo ongemeene hoogte is. De Arden. 
Pluim fchynt in dit laatfte ook veel Takkiger Hoorn- 

STUKe 
te zyn en yler dan in het eerfte; alwaar het 
bovenfte Bloempje Kruikachtig is en onvol- 
maakt, zo de Heer G MELIN aanmerkte. Het 

is een overblyvend Gras, gelyk byna alle de 
andere Soorten. 

Po A. Beemdgras, 

Dit Geflagt onderfcheidt zig door een veel- 
bloemigen Kelk en Eyronde Aairtjes, met 
{pitsachtige Klepjes ‚ die aan de kanten rappig 

zyn(*). Ik noem het Beemdgras, om dat ver- 

fcheide Soorten bekend zyn, onder dien naam, 
Men zou het ook ,met fommigen , Pluimgras 
kunnen heeten: maar die benaaring is te on- 
bepaald. De Griekfche naam , Poa, betekent 
eigentlyk Árwuid: gelyk men ’t Gras in ’t alge- 
meen, in *t Franfch, ook wel l’Zerbe noemt. 

| Het bevat meer dan twintig Soorten, als volgte 

_G) Beemdgras met een verfpreide Pluim ,en _\ 
zesbloemige Liniaale Aartjes. Arman 

Aan Waterig. 

C*) Zie Fis. ar. Pl, LXXXVII. 

(1) Poa Paniculà diffufâ, Spiculis fexfloris Lineari, 

bus. Sy/f, Nat. XIl. Gen. 83. Ves. XIII; p. 07. Gort. 

… Belg. 22. Fl. Suec. 73» 78. Gmer. 516. 1. p. 105. Poa 

Paniculâ contratâ &c, H. Cliff. 494. R. Zugdh, 6te 

Poa altisfima &c. Harr. He. N, 1454, Gramen pa- 

8 lus 

U. Deez. XII. Srux, 
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VL. 
AFDEEL. 
UI 

STUK, 

Aan de Oevers van Rivieren, Graften, Vy- 
… vers en andere Wateren , komt dit Gras door 

HoorD-. geheel Europa voor. By ons groeit het aan 
de kanten van Vaarten en Slooten ,„ en van 
natte Landen, op zeer veele plaatfen. In Si- 

berie, zegt GMELIN, is het overal gemeen. 
Hy hadt het aldaar byna den geheelen bodem 
van een Rivier zien bedekken met zyne krui- 
pende Wortels, die Bladen uitgaver, welke, 
als men regt nederwaards in ’t Water keek „ 
naar Wier geleeken. De Sweeden noemen 

het Juttegroe , de Westgothen Kasfewia , die 
van Schônen Baeje- Gras: de Duitfchers Wa= 

ter-Rietgras of Groot Watergras. 
Het groeit, naamelyk , zeer hoog zodanig 

dat de Halmen dikwils eens Mans langte over- 
treffen ; zynde rond, gladfen geftreept, hol 
zonder Knoopen , uitloopende in een Pluim 
van een of anderhalf Voet langte. Men mag 
het derhalve weleen van de hoogfte en groot- 
fte Gras-Soorten noemen. In ’t Water heeft 

het, volwasfen zynde, Bladen van een Vinger 
of een Duim breed en zeer lang. Doch het 

“komt ook wel kleiner voor. De Aairtjes, zo 

wel als de Kelken, zyn van vyf tot tien - Bloe- 

mig. 

Juftre paniculatum altisfimum. C: B, Piu, 2. Theatr. 38. 

Seneucuz. Gram. 19r, Gram. Aquate panicul, latifo= 

tum, C. B. Pin. 3. Gr. majus Aqnaticum. J. B. Hif, 
1. p. 491. 
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mig. Ie Sweeden wordt het aangefokt engeeft vr. 
goed Hooy, volgens LinNaus (*). ESTE 

) | Hoorne 

(2) Beemdgras met eene verfpreide zeer Tak. “TUS 

kige Pluim en zesbloemige Hartvormige Pon 
eh Alpina, Aairtjes. | Alpifche 

Dit Berg-Gras der Alpen , dat naauwlyks 
een Voet hoog groeit, is aanzienlyk wegens - 
zyne bonte Pluim , bruin roodachtig en Zil- 
verkleur. De Aairtjes bevatten van vier tot 
zeven en agt Bloempjes , en komen ook fom- 

tyds geel en groenachtig voor, zo dat dit Sie- 

raad der Bergen byna met allerley Kleuren 

fpeelt,. Bovendien heeft het deeze byzonder- 
heid, dat de Bloempjes , in plaats van Vrugt- 
maakende deelen , mét kleine Blaadjes fchynen 
gevuld te zyn; ’t welk fommigen voor mise 
draagende Bloemen houden, doch anderen 
merken aan, dat het Scheutjes zyn; weshalve 

zy dit Gras Yongdraagend noemen. Zodanig 
komen de Grasplanten dikwils op de Alpi- 
fche Bergen voor 3 maar onze Ridder zegt, 

-_ dat het die eigenfchap behoudt in de Tuinen. 

(3) 

(CG) Dit zegt Harrer en haalt aan M. Suec. p. 73. 
Hy zal N. 73 gemeend hebben. Ondertusfchen vind 

ik niets daar van in dat Werk , en, in A. Stochh, 
1741, fchynt onze Ridder dat ook niet te bedoelen. In- 

dien het niet in t Water groeide (zegt hy} zou het 
wel de moeite waardig zyn te zaaijen. p. 215. In de 

Westgothifche Reize raadthy het voort te teelen aan. 

(2) Poa Paniculâ diffufà Ramofisfimâ ‚ Spiculis fex- 

3 fla- 

1. Deer. XI. Srúx, 
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AFDEEte 

11. 
Hoorn- 

STUK. 

u: 
Poa Tri- 

wialis. 
Alge= 

meen. 

IV. 
Anguflie 

joka. 
Smalbla- 
dig. 

V. 
Pratenfis. 

Groot, 

id 
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(3) Beemdgras met een verfpreide Pluim en 
driebloemige dAairtjes van onderen ruigach- 

zig: de Halm opflaande , rond. 

(4) Beemdgras met een verfpreide Pluim en 
vierbloemige Aairiyes „ die ruigachtig zyn5” 

de Halm opflaande, rond. 

(5) Beemdgras met een verfpreide Pluim en 
_vyfbloemige gladde Aartjes , de Halm op- 
Staande , rond, | 

(6) 

floris Cordatis. Sp. Plant. 3. Fl, Suec. 79. Darrs. Par. 

28. Poa latifolia, Culmo debili &c. Harrr. Melv. Ne 

1456. Gramen Alp. paniculatum majus. Screucaz. Gre 

186. Harn. App. T, 3. B, Poa Alpina vivipara. Gr, 

Alp, latif. Pan. laxà Foliaceà &c, Scnevenz. Gram. 
212, T. 4, É, 14. yy, Gramen Prat. panicul. minus ru- 

brum, ScreucHze Grim. 1go. Gr. Panicul elegans &zca 

Bet3e 

(3) Poa Pan, diffufà , Spiculis trifloris &ec. Sp. Plant, 4. 

Gort: Belg. 22. Fl, Suec. 78, 80, Darin. Par.28. Gmer. 

Sib. Ì. p 103. N. 35. Scope. Caru. Í p. 193. N. 2. Gramen 
Pratenfe Paniculatum medium. C. B. Piu. 2. ScurucHze 

Gram. 180 

(4) Poa Pan. diffufà , Spiculis quadrifloris pubescen= 

tibus &c. Spe Plant. 5. Gort. Belg. 22. Fl. Suec, 76, Sta 

&c. Gramen Pratenfe Paniculatum majus anguftiore 

folio. C. B. Piu. 2e Prodre 5. ScHEucHz. Grams. 178. 

(5) Poa Pan. diffufà, Spice quinquetfloris glabris &c. 

Sp, Plant. 6. Gort. Belg. 22. FL. Súec. 76, 82. Poa Pane 
dlffufâ , Locuftis trifloris glabris. Harra Mew. N. 1465. 

Gramen Pratenfe Pan. majus latiore folio, C+ B. Piu, 
2x ScneucHze Gram, 177. Te 3 É, 17e 



GRASPLANTEN. 249 

(6) Beemdgras met eene regihoekig verfpreide vri. 

Pluim „ fiompe Aairtjes en een fcheef fa- ne. 

mengedrukte Halm. Hoorn- 
| STUK. 

Deeze vier maaken het voornaamfte Gras AN 
der vette Weiden, door geheel Europa uit, en sen on 

dewyl die oudtyds Beemden genoemd werden, b 

‘zo voeren zy in ’t byzonder den naam van 
Beemdgras, Haare opgenoemde Kenmerken 
maaken evenwel geen volftrekte onderfchei- 
ding. Nog minder kan menze door de benaa- 
mingen van Groof, Middelbaar of Klein, vol- 
komen afzonderen ; dewyl dit veel afhangt 
van de Groeiplaats. De laatfte is een jaar- 

Iyks Gewas, dat men meest op Straaten, tus- 
{chen de Steenen en op Muuren aantreft; de 
drie anderen b'yven over, en van deeze is de 

derde allergemeenst in de Velden, waar van 

het ook den bynaam Pratenfis voert, 

Doêtor Scororr voegt, van deeze vier , 

de eerfte met de tweede famen, en HALLER 
acht de derde van de vierde niet te verfchillen 
dan door de geftalte. Ondertusfchen is nog 
het volgende door LiNN&us,tot onderfchei- « 
ding der Soorten , opgegeven. Het algemeene 

| Beemd- 

(6) Poa Pan. diffufà angulis reftis &c. Sp. Plaut, za 
Gorr. Belg. 23. Fl. Suee, 75 , 83. Poa Culmo infrato 
&c. Harr, Helv. N. 1466, Gramen Prat. Paniculatum 

majus. C. B. Pin. 2. Theatr. 31. Gre Prat, Pan, minus 
vulgatisfimum, Ray. Mijl. 1235. 

Q 4 
H. Deer, AL. STUK, 

< 
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Beemdgras heeft eenige Wolligheid: aan der 
voet van ’t buitenfte Bloemblaadje. Het Smal 
bladige heeft een meer uitgebreide Pluim, het 
groeit Takkiger, en komt meer voor, aan de 
kanten der Velden en by de Wegen. Het 
groote valt grooter dan het algemeene ; heeft 
ruuwer Bladen en kleiner Aairtjes dan het 
fnalbladige. Het kleine verfchilt van alle de 
voorgaande, zo door zyne kleinheid, als door- 

dien het zagter is en teerder , en doordien des- 
zelfs Halmen als geknakt zyn, leggende ge- 
deeltelyk op den Grond. Hier by de opgege- 
vene Kenmerken voegende, zal men deeze 
vier, zo gemeene , Gras- Soorten bekwaam- 

Iyk kunnen fchiften. ‘De Halmen van het 
Groote en van het Smalbladige zyn dikwils 
drie Voeten lang , die van het Kleine naauw= 
Iyks een Span en doorgaans veel minder. … Dit 
valt fomtyds geheel of ten deele roodachtig; 

terwyl de Meelknopjes van het Groote blaauw- 
achtig en die van de twee anderen geelachtig 

zyn. Het Algemeene , dat men middelbaar 
noemt, komt tusfchen beiden, zynde dikwils 
een Voet of anderhalf hoog van Halm, 

(7) Beemdgras met een verfpreide Pluim en 

langwerpig Eyronde Glanzige Aairtjes. 

k De 

(7) Poa Paniculâ diffafâ , Spiculis ovato =oblongis ni- 

tidis. Sp.- Plant. 8, Gron. Virg. 13. Gramen Prat. 
majus Virginianum. Per. d/us. 239. 
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De Heer CrayroN befchryft dit Virgini. , VL. 
AFDEEL. 

fche Velderas, als zeer hoog groeijende, met 111. 
weinige Bladen en een groote lange Aair of Res ven 

Pluim, uit crillende Aairtjes famengegroeid, die 

door de zeer zigtbaare Meelknopjes zig geel 
vertoonen. 

(3) Beemdgras delen B geftrekte VIT. 
Poa Pia 

Pluim, wier voornaamfte Takmaakingen lof. 
Haairig ZYN. Haairig. 

Italie is de Groeiplaats van dit Gras, en 
wel omftreeks Bononie , zo SCHEUCHZER 

aantekent. Het valt ruim een Voet hoog, en 
heeft de Pluim zeer fraay , ftraalende met 
paarsachtige Bloem-Aairtjes , die kleiner dan 
gewoonlyk zyn. 

Beemdgras met een verfpr | (9) g fpreide Pluim : we EEEN 
dAairtjes byna driebloemig „een weinig ruig: Moeras- 

de Bladen van onderen ruuw. fig. 

Op 

(8) Poa Paniculâ patente ftritâà , Ramificationibus 

primariis Pilofis. Sp. Plant. g. Gramen Pan. elegantis- 
fimis majus, Locuftis purpureo-fpadiceis minoribuse 

Screucnz. Gram. 193. 
(9) Poa Pan. diffufà , Spiculis fubtrifloris pubescenti- 

bus, Fol, fubtus fcabris. Spe Plant, 2. Gmerr. flor. 

Tab. p. 22. Poa Paniculâ ftritâ &c. Harr. Hefv. N. 

1467. Sceucuz. Gram. 184. Gr. Paluftre Paniculâ fpe- 
ciofà. C. B. Pin. 3, Prodr. 7e 

05 
1. Deen, XIII, Stuk. 
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Vie Op vogtige plaatfen, in Switzerland, Italie, 
An Duitschland, valt deeze Soort, die de Halm 
Hoor drie Voeten hoog heeft en ruuwe Bladen, met 
SIUK* 

een zeer fraaije Pluim. Dat van BaAumINuS 

zoude, volgens HALLER, hier van vere 

fchillen. 

Xx. (io) Beemdgras met een uitgebreide Pluim en 
Fon amar egttien-Bloemige Liniaale dairtjes. 
bilis. / 
Behaag= 

Iyk, Dit Indifche Gras komt het volgende, met 
P en paarfche Bloemen, naby , met drie- ribbige 

Kafjes, waar van de onderfte allengs afvallen, 
zo men aangetekend vindt. Inde befchryving 
der Ceylonfche Planten wordt van hetzelve ge- 
zegd , dat het ten hoogfte agt Bloempjes in 
zyneEyrond-Liniaale Aairtjes heeft. Het getal 
deezer Bloempjes is thans tot agttien vermeer- 

derd; ’t welk geen Drukfeil fchynt te kunnen 
zyn. Ook vind ik ‘er nagenoeg zo veel in 
Exemplaaren, welken ik van, dit Gras van Java 
heb bekomen, waar vaneen Pluim alhier, met 

haare Halm en Grasachtige fpit{e Bladen, in 
Fie. 2, op Pl. XCI, is vertoond, 

‘XL (rr) Beemdgras met een uitgebreide Pluim , 
LEragros- 

tis. bog- 
Mlinnelyk, 

(ro) Poa Paniculâ patente, Spiculis oftodecimfloris 

Linearibus. Sp. Plant, zo. Fl Zeyl. 46. Burm. F4 

Jud, p. 27. Gre Amogis alterum. Puurs Alm. 176. T. ga. 
6.2 

(rr) Poa Paniculâ patente , Pedicellis flexuofis &c. 

SP: 
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bogtige Steeltjes „ Zaagtandige tienbloemige 
Anirtjes en drieribbige Kafjes. 

In Italie op Muuren; als ook in Switzerland 
en Siberie op hooge drooge plaatfen ; by Mont- 
pellier in de Zaailanden overal; komt dit Gras 
voor, dat men Klein Trilgras noemt. Hetmag 
inderdaad den naam van klein wel voeren, za 
de Heer HarreRr aanmerkt; als naauwlyks 
twee Duimen hoog zynde daar hy het vondt; 
hoewel het omftreeks Bafel, aan de Wegen en 
op Zandige plaatfen , hooger waargenomen was. 
SCcHEUCHZER zegt, dat de Halmen een 
Handbreed, een Span ‚en hooger voorkomen. 

Het heeft een zeer Takkige Pluim, met tede- 

re bogtige Steeltjes. De onderfte Aairtjes , 
zegt hy, zyn vyf-, de volgende zeven-, de 
bovenfte negenbloemig. Zy hebben eene drie- 

‘hoekige figuur, en zyn paarschachtig , wan- 

neer het hooger groeit. De buitenfte Kafjes 
zyn gekield, Glasachtig dun, wederzyds met 
een groen zyd-Ribbetje, volgens Li NNA&uUs; 

waar door het gemakkelyk te onderfcheiden 
zou zyn, zo zyn Ed, aanmerkt, zynde ook de 

Bloempjes fpits Eyrond, van zes. tot negen- 

bloe: 

Sp. Plant, 11. Mant, 325. Harre, Helv. N. 1450. Gr. 

Paniculis elegantisfimis minimum. Scnevcnz. Gram. 192. 
T. 4. £. 2. Gr. Phalaroides, fparfâ Brizee Paniculâ mi- 

nus. BARR. Jc. T. 44. £. 2. Gr. tremulum minus Lo- 
cuftâ deltoide. Mor. Hijf, III, S. 8. T. 6. £. 47, 

IL. Deer. XIII, Stuk, 

VI. 



VI. 
ArpreL. 
HI. 

Hoorp- 
STUK; 

XI. 
Pou Cu« 

willaris, 

Vezelig. 

XII. 
Malabá= 

VICA. T 

Mala- 
baars. 
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bloemig , zonder rappige tand ; en de Ploim | 

gegolfd: maar zyn Ed. voegt “er by, dat het 

al te naby komt aan de voorgaande Soort en 

aan de laatfte van het Frilgras, in ’t volgende 

Geflagt : zo dat deeze drie misfchien alleen 

door de Groeiplaats zouden kunnen vet- 

fchillen. 

(12) Beemdgras met een Josfe „ zeer uitgebreide 

Vezelige Pluim, Haairige Bladen en zeer 

Lakkige Halmen. 

In Virginie en Kanada groeit, volgens KALM, 
dit Wezelige Gras , dat een zeer Haairige, ge« 
ftrekte, uitgebreide en Takkige Pluim heeft, 
waar van de Takjes en Steeltjes niet zydee 
waards maar opwaards groeijen, zynde ftyfen 
paarsch vanKleur: de Aairtjes langwerpig on- 
gebaard en bruin, uit vyf of zes Spitfe Bloem- 
pjes beftaande, zyn uitermaate klein. De 
Aair is wel een Voet of anderhalf lang , vol- 
gens CLAYTON. ‘De Bladen zyn aan den 

voet bezet met Vezelige Haairtjes. 

(13) Beemdgras met geheel enkelde Pluimtak- 
ken 

"(12) Poa Paniculâ patentisfimâ Capillari, Fol. Pilofis, 

Culmo Ramofisfimo. Sp. Plaut,. 12. Poa Culmo fub- 

compresfo, Pan. tenuisfimâ &c. Karm. Z4, III. p. 291e 

Poa Pan. laxâ eretâ ftritâ 8e. Gron. Virg. 136. Gr. 

Panic. Virginianum , Locuftis minimis* Mor. Hijd. IIIe 

Ps 202.918. T. 615:33. 

(13) Poa Panice Ramis fimplicisfimis „ Floribus fes- 
fis 
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„ken, ongefteelde Bloemen , úfllandige Zaa- 
den en een kruipende Halm. 

VI. 
Arperer. 

TEE 
Hoorn< 

(14) Beemdgras met geheel enkelde PJuimtak- STUK. 

ken, ongefteelde Bloemen, op elkander leg- 

gende Zaaden en een opgeregte Halm, 

Deeze beiden, op de aangeweezene plaat- 
fe in Ooftindie groeijende , zyn :door den 
Heer BurRMANNUs in Plaat gebragt. Zy 
verfchillen ongemeen van de andere Soorten ; 
de eerfte door haare Lancetvormige Bladen; 
de andere door de Kranswyze grocijing van de 
Takjes of Steeltjes der Halm, veel naar die 
van het Panikgras gelykende. Hier zyn de 

Bloempjes kleiner en maar van vier, geen zes 
ven Blommetjes. OsBEck heeft deeze in 
China gevonden. 

(15) Beemdgras met een langwerpige Haairige 
byna gekranfte Pluim , en zeer kleine knik- 
kende zesbloemige Aairtjes. 

In 

flibus, Seminibus distantibus , Culmo tepente. Sp. 
Plant, 13. Burm. F4, Jud. T. zr. f, 2e Gr. Miliaceum 

fylv, maximum Semine albo. SLOAN. Sam. ria. T. 7e 

£, 3. 
_ (24) Poa Pan. Ram, fimpl. Flor. fesfil. Semin. imbrie 
catis, Culmo erefto. Sp. Plant, 14. Burm. Fl. Zud. Te 

zi É. 3. 

(15) Poa Panic. oblongâ, Capillari fubverticillatî, 
Flor. fexfloris minutisfimis nutantibus. Sp. Plant. | 25e 

Gr. Pane ex Oris Malab. Paniculâ delicatiore, Prux. 
PNA 

1. Deer. XIII. Stug, 

XIV. 
Poa Chîs 

nenfis. 
Chineefche 

XV. 
Tenella 
Teder. 
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In Ooftindie groeit ook dit Gras, dat men 
‘er Rookgras noemt volgens Rumrmrius, om 
dat de Pluim zig zo yl en dun, als een Rook, 

vertoont. De Indiaanen , zeer geneigd tot 

zinnebeeldige uitdrukkingen, zenden het fom- 
tyds aan hunne Vrinden of Bekenden, om hun 
te erinneren , dat zy hunne beloften niet ge- 

houden hebben, die als in Rook verdweenen 
zyn. Het groeit 'er, zegt hy, op dorre plaat- 

fen, onder ander laag Gras, meeft in de heete 
Zonnefchyn. Meeft heeft het, volgens hem; 
de Stengetjes opftaande , doch LINNeus 
zegt, dat het gladde, leggende , van onderen 
Takkige Halmen heeft , met gladde Bladen, 
ruuw gerand , Haairig in de Keel: de Pluim 

langwerpig» zeer uitgebreid : de Bloemen 

knikkende, langwerpig, ftomp., paarschach= 
tig, wederzyds met een groene Streep , aan 

den rand .gehaaird, wanneer men-ze met een 
Vergrootgllas befchouwt. 

Bevoorens gef hy ’er de hoogte van twee 
Voeten aan en lange Bladen, dat mooglyk door 
de Afbeelding in de Malabaarfe Kruidhof, die 

tot het uitgebreide Panik-Gras „… en tot het 

Spelde of Naalde Gras van Rumeuius bee 
hoort, zal veroorzaakt zyn. Zulk een Gras, 

immers, kon niet laag geheten worden ; ter- 
wyl 

Alm, 176. T… 300, f. 2 Gr. Pan. Locuft. tenuisf. fue 

brotundis. Burm. Zeyl, 110. Te 47. f. 3. Gramen Fumig 
Rumeu, Amb. VL. T. 4. £, 3. Burm. Flo Jud, 
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wrs! ondertusfchenvuit gedagten Autheur, zo Ae 

wel als uit myne Exemplaaren blykt, dat het _ 11. 

naauwlyks een Handbreed of een half Voet srum, 
hoog groeije. Naar den Grond kan echter 

daar in een aanmerkelyk verfchil zyn, gelyk 
in alle Soorten van Gras plaats heeft. De Haai- 

righeid, in de Oxels of by den voet der Bla- 

den, is van weinig belang, Ook beftaan de 
Aairtjes dikwils uit meer of minder dan zes 
Blommetjes; ten minfte, indien men derzelver 

getal naar dat der Schubbetjes mag afmeeten. 

(16) Beemdgras met een Lancetvormige, eeni- _XVT. 
germaate’ Takkige , eenzydige Pluim de "Sr 

Takjes overhoeks eenzydige Sty£ 

„Dit Gras, dat op Muuren en drooge plaat. 
fen ‚in Vrankryk, Engeland en Duitschland, 
groeit, munt door zyne ftyf heid uit en dat het 
een Pluim heeft, veel naar het Loof van Varen 
gelykende. De Halm is zeer bezet met Takjes 
die overhoeks ge-aaird zyn met byna agtbloe- 

mige fpitfe Aairtjes. Deeze beftaan uit fpitfe 
Blommetjes ‚, aan ’t end eenigermaat@ rappig 
met een gekielden Kelk. - | (17) 

(16) Poa Panic. Lanceolatà fubramofà fecundâ &c, 
Sp. Plant, 16. Am, Acad, IV. p. 165. R: Lugdb. 62. 

Ger. Prov. 30. Gr. Arvenfe Filicinâ dufiore Paniculâ. 

Barr. Ze. lag. Gr. Loliaceum Murorum duriusculum. 

Mor. Hijf. TIL. p. 182. S. 8. T.2. f. 9, Gramen Pani- 

culâà multiplici. C… B. Pin, 3. Prodr, 6, SCHEUCER 
Gram, 271. on 

IL Deer. XIII Srus, 
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VI. (17) Beemdgras met een gedrongene eenzy- 

ba Ì dige dair en een fcheeve famenge drie | 
Hoorp= Halm. 
STUK. 

xvir. Deeze Soort komt, zo in ons Land, als 
Zn in andere deelen van Europa, in Noord-A- 

Plathal- merika en in Siberie, op dergelyke plaatfen, 
voor. Hierom hadt BauuiNus hetzelve 
Gras der Muuren, met eenen kruipenden Wortel , 

getyteld. Ook behoort daar toe zyn Honds- 
gras der Wyngaarden. Het heeft leggende 
Halmen en gladde Bladen. ’t Getal der Bloem- 
pjes» in ieder Aartje , dat zes of zeven isin 

het Europifche , heeft men in ’t Amerikaanfche 

meestal drie bevonden. 

XVIII. (18) Beemdgras met een gedrûngene Onhe 
rs Aair en ronde Halmen. 
Am- aad 

Beat Van het voorgaande zou dit Ambonfche byna 
alleen door de rondheid der Halmen, welke, 

bes 

(17) Poa Pan. coarttatà fecundâ, Culmo obiiquo 
compresfo. Sp. Plant. 17. Gort. Belg. 25. Flo Sue, 

74, 84. Darts. Par. 28. Gmer.' Sib. T. p.'to3. Poa 
Culmo compresfo declinato, Loc. diftichis , fexfloris. 

Harz. Hel. \N. 1455. Gramen: Murorum Radice re- 

pente. C. B. Pim 2. Prodr,- 2. Gr.-Panicul. Rad. re- 

pente , Culmo compresfo. Varrr. Par. gr. T, 28. £. 5. 

Gr. Caninum Vineale. C. B: Piu. 11. 
(28) Poa Panic. coarttata fecundâ, Cvlmo tereti. 

Mant. 557- Phoenix Amboinica Montand, Rumer. Aut. 
ple Pe 19, T. 7. £ 3e 
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beftendig zynde, een vast Kenmerk is, ver- VL 
ArpreL. 

fchillen. Het is een hoog Rietachtig Gras, mr. 

zes of zeven Voeten hoog op de Gebergten Hg 
groeijende ; weshalve het van RuMmrPHius 

Berg- Phenix getyteld is geworden. Het heeft 
gepluimde, gekranfte , vyfbloemige Aaïirtjes;, 

met roode Meelknopjes en witte Stempels. 

(19) Beemdgras met een kromme Halm en „, 

e___dunne Pluim; de Aair ies tweebloemig , en it 

ruuw „ gefpitst. Bosfchlig. 

In Europa groeit, aan den belommerden voet 
der Bergen, deeze Soort, welke flappe half 
leggende Halmen heeft , volgens HALLER, 

en gladde fimalle Bladen , met een yle Pluim. 
Somtyds komt zy voor, met een ruig Spons- 
je aan ieder Knietje, rood of geelachtig zynde 
van Kleur, ’t welke de Heer Govan ontdekt 
heeft door een Infekt veroitzaakt tezyn, dat 
hy, by ’t openen, daar in veranderd vondt, 
doch dood; zo dat hy de Geftalte niet „kon 
waarneemen. 

(20) 
Go) Poa Pan. attenuatà, Spiculis fubbifloris mucros 

natis fcabris ‚, Culmo incurvo. Sp. Plaut. 18. GOUAN Monsp. 

44. Ger. Prov. go. FL, Suec, 11, N. 85. Poa Culmo des 

bili, Pan. nutante, Locuft. bifloris, Flosce fubvillofis, 

Harr. Hew. N. 1469. Gramen Panic. anguftifol. Alpi 
num &c. Seneuenz, Gram. 164, T. 2. Gmer. 5% 1, 

p- 95. Gram. Nemorofam Pan, laxà, Rad, repente, 
Vairr. Par. go. 

il en XU. STUK, 
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VL (20) Beemdgras met de Pluim eenzydig tabe 
AFDEEL. 

IL. melyk uitgebreid en vierbloemige Aairtjes. 
Hoorp- | 

ze Op verfcheide plaatfen in ons Wereldsdeel 
A Bul- is deeze Soort gevonden, die ook voorkomt 

Bolwor- in de Oofterfche Landen. Zy onderfcheidt 
telig. zig door zekere Bolachtige uitzetting of knob- 

‚ beltjes onder aan den Stoel, welke eenigszins 
naar Chalotten gelyken: terwyl ook de Pluim 

eene byzondere gedaante heeft. De Kelk- 
fchubben zyn gebaard. Men vindt’er Ver- 
fcheidenheden van. De Heer HALLER te- 
kent aan , dat de Halmen een Voet en daar 

„boven lang -zyr. BOERHAAVE heeft dit 

Gras, als eene der Planten van ons Land, op 
getekend. ; 

XXI. (q1) Beemdgras met een ge-aairde Pluim en 
Le (Ee e e 

Gd Elsvormige Bloemen „ de Blommetjes ver 

van elkander. 

In Portugal is dit Gras waargenomen doot 
den 

(zo) Poa Pan. fecunda patentiusculâ, Spiculis quadri= 

floris. Spe Plant, 19. Score. Carn. II. N. 103. Poa Fol, 

bulbofis, Paniculà diffufâ, Loc. quadrifloris fubvillofis. 
Harr. Melv. N. 1461. Poa Culmorum Bafi tuberofâ, 
Govert. Stamp. I. p. 168. Daris. Par, 29. Govan 

Monsp. 44. Ger. Prov. gr. g‚ Gram. Xerampelinum , 
MiliaceÂâ pretenui, Ramofaque fparfà Paniculâ &c. 
Los. LUlu/tr. 14. Screucuz. Gram. 185. B, Gram. Ar- 

venfe Paniculâ crispâ, C. B. Pin, 3, BARR. Zi. 703a 

Gz. 
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den Heer VanperLr1. Het hadt Halmen van vr. 
een Handbreed hoog , met Bladfcheeden be- RE 
kleed en fmalle Bladen. De Bloemen beflaan nin 
byna de geheele Halm. De Blommetjes, door 
een fpits Klepje onderfcheiden , hebben geele 
Meelknopjes en gepluimde witte Stempels. 

(22) Beemdgras met de Tokges der Pluim XX. 
Poa eenigermaate verdeeld; de Bloemen met Mans 

vyf Blonmmetjes „die afftandig zynen flomp. el ln 

In Ooftenryk groeit, volgens den Heer Jac- 
QUIN, dit Gras; dat naar de overige Soorten 

van Beemdgras gelykt. Het heeft opgeregte 
Halmen en een ruuwe Pluim. De Bloempjes zyn 

zo ver van elkander af, dat men het voor een 

Soort van Struisgras houden zou, indien men 

niet in acht nam , dat vier of vyf derzelven 

maar één gemeenen Kelk. hebben, | 

. (23) Beemdgras met een geaairde Pluim; de XXUT 
Cristata, 

Kelken eenigermaate Llaairig „ byna vier= Gekuifde 

Dloe- 

Gr. cum Paniculâ molti rubente. J. B. Mit, IL. p. 464. y, 

Gramen Vernum Radice Ascalonicâ, Varrr. Par, gr, 
T. 17. £ 3. 

Cr) Poa Paniculâ Spicatà, Floribus Subulatis , Flos« 
culis remotis. Sw. Plant. 22, Mant, 32. 

(22) Poa Paniculee Ramis fubdivifis, Floribus quin= 
quefloris, Flosculis diftantibus obtufis. Sp. Plaut. 23, 
Mant. 32. 

(3) Poa Pan. Spicatâ , Cal. fubpilofis , fubquadriflos 

Kigo | 
TL Deer, XII. Stug, 
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ÁFDEEL,. 

LI. 

Hoorp- 
_ STUK, 

XXIV. 
Poa cili= 
aris. 

Kant- 
haairige 
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bloemig „ langer dan het Steeltje ; de Bloem. 
blaadjes gebaard. 

Op drooge Velden , in Duitschland, Enge- 

land , Vrankryk, Switzerland , komt deeze 

Soort voor, die, even als het Ge- aairde, 
vecl naar het Zwenkgras gelykt. De Heer 
HALLER, ten minfte , heeftze daar t’huis 
gebragt, en aangemerkt, dat de Pluim, die 

naar een Aair zweemt, uit tweebloemige ge- 
fpitfte, op elkander leggende Aairtjes beftaat. 
LiNN&us badtze bevoorens tot het Rietgras 
betrokken; doch ’t fchynt dat ’er naderhand 
meer Blommetjes, dan twee , in waargenomen 
zyn. Het munt door de ruuwheid zyner Bla- 
den uit, en heeft de Halmen omtrent ander= 

half Voet hoog. 

(e4) Beemdgras met een Aairachtige Pluim » 
de binnenfte Kaf klepjes kanthaairig. 

Byna overal op de Velden van ’t Eiland Ja- 

mai- 

tis Pedunculo longiortibus, Petalis Ariftatis. Sp. Plaxt, 

21, Aira criftata. Sp. Plant. Il. p. 94e R. Lugdb. 6r. 

Daris. Par. 27. Gmer; Si. I. p. 93 N. 24. Feftuca 

Locuftis bifloris, mucronatis &c. Hart. Hew. N. 1444» 

Gr. Spicâ criftatâ fubhirfutum. C. B. Pin. 13, Prodr. 3e 
Mor. S,8. T. 4. £,7. ScreUcrz. Gram, 166. 

(ca) Poa Paniculâ contratâ, Glumarum Valvulis in= 

terior. Piloforciliatis. Sp. Plant. 20. Poa Paniculâ glo- 
meratâ &ec. dm, Acad, V; P: 392% Gram, Maderaspa- 

’ tan 
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maika, in de Westindiën, kwam den vermaar- . VI. 
FDEEL, 

den SLOANE een Soort van Gras voor, dat 11, 

gepluimd was, met zeer fmalle Bladen , korte en 

ongebaarde Aairen en zeer kleine Bloempjes. 

Dit zelfde fchynt ook in Ooftindie te vallen; 
want het komt overeen met dat van Madrasf, 

by PLUKENET, ’t welk een Aair heeft, dle 
uit afgezonderde kleine ruige Aairtjes is fa- 

mengefteld. Hier van mäakt Lr NNausdee- 

ze Soort, die, by hem, ten befluite ftrekt 

van dit Geflagt, met byvoeging, dat de Pluim 
gedrongen is en rood, met wit kanthaairige 
Kafjes. ; 

(25) Beemdgras met eenvoudige opgeregte XXV; 
Halmen en Liniaale veelbloemige dairtjes. Poa mala 

An > tiflora. 

Deeze Soort van Beemdgras , en wel een eni 
geheel nieuwe, kwam den Heer FoRsSKAÖHL 
in Arabie voor. Dezelve is door haare veele 

bloemigheid verwonderlyk , als hebbende in 

één Aairtje gemeenlyk dertien, dochook van 

vyftien tot vierentwintig Blommetjes. Een an- 
de- 

tanum, Spicâ interruptâ totali e Spieis parvis villofis 

conftruêtâ. Prux. Phyt. T. 1go. f. 5. Briza tenuisfima 
&c. Brown, Gum. 135. Gramen Prat. Pan, & Foliis 

angustisfimis. SroanN. Sam. 35. Hift. Ie p. 114. T. 73. 
£ Tr. 

(25) Poa Cuimis fimplicibus ereftis, Spiculis linearis 
bus multifloris. Flor. LEgzypt. Arab, p. 21. 

il, Der XIII. STUK, 
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VL. dere was ‘er ‚ met bruinachtige Beige van 
ANDEEL negen Bloemen. 
idle In Abysfinie , dat boven Egypte in Afrika 

Abysg- legt, groeit een Soort van Gras , aldaar Theef 
nifch. genaamd, ’t welk kleine Graantjes draagt, van 

welken aldaar. Brood gebakken wordt. In een 

vogtige Grond, in de Tuinen, gekweekt, be- 

reike het ongevaardrieen een half Voet hoog- 
te, Niet lang is deeze Plant in Vrankryk be- 
kend geweest. Natuurlyk groeit het twee 
Voeten hoog , en heeft korte Meeldraadjes(*). 

Wylen de Heer Doktor BasrTer heeft het 

in zyn Tuin geteeld gehad (1). 

BRrrez A. Trilgras. 

__ Om dat de Aairtjes doorgaans in een tril- 

lende beweeging zyn, geef ik aan dit Geflagt 

den naam van Zrijgras. De Latynfche heeft 
tot een foort van Spelt behoord. Het is ook 
Beevend Gras genoemd geweest. De Kelk is 

“___tweekleppig veelbloemig; gelyk in het voor= 

| gaande Geflagt ; maar het onderfcheidt zig, 
daar van, door een tweezydig Aairtje , met 

Hartvormige ftompe Klepjes , het binnenfte 

zeer klein. Ook zyn de Aaïrtjes niet lang- 

werpig en cenigermaate fpits, als in het voors 

gaans 

‚(*) Poa Abysfinica. Ducroz , Plant. nouw. decouwerte 

Paris 1779 ‚, Fol. Pl. XIV. 
(GH) Zie Holl. Maatfth, XIX. D. 1. St. bl. 200. 

(L) Zie Fig. sos op Plaat LXXXVII, hier voor 
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gaande , maar ftomp Hartvormig (4). Zy vr. 
komen meest hangende aan de Steeltjes voor Arnen, 
en afzonderlyk. Hoorns 

STUKe 

(1) Trilgras met driehoekige Aairtjes ; den nd 
Kelk langer hebbende dan de zeven Blom- minor. 

Klein. metjes. 

In de Zuidelyke deelen van:Europa groeit 
dit Kleine Trijgras, dat men wel onderfcheiden 
„moet van het Minnelyke Beemdgras, ook 
dus genoemd geweêst *. HALLER geeft ‘er *Zie 
den naam aan ,.van Beemdgras met zeer tedere bladz.250p 
steeltjes en driehoekige Sprinkhaantjes. Het ande. 

dere noemde hy, Beemderas met tweezydige 
… tienbloemige Sprinkhaantjes en fbitfe Kelken, Of 

het weezentlyk verfchillende ware van het 
Middelbaare , werdt door zyn Ed. getwyfeld. 
De langte der Kelkblaadjes moet zulks be- \ 
flisfen. | 

(2) Trilgras met Eyronde Aairtjes; den Kelk _ vr, 

/ met de zeven Blommetjes egaal. Virens. 
| Groene 

Aairig. 
Zeer veel zweemt deeze naar de volgende 

Soort, 

CG) Briza Spiculis triangulis, Calyce Flosculis (7) 

Fongiore, $yft. Nat, XII. Gen. 84 eg. XIII. p. 99e 
H. Cliff, 23. R. Lugdb. 63. Govan Monsp. 46. Poa pe- 

tiolis tenerrimis &c. Harz. Melv. N. 1449. Gramen tre- 
mulum minus, Paniculâ parvâ. C. B, Pin. 2. Prodr. 4. 

ScuHevcnz. Grams 205. Te 4. £. 9. 
(2) Briza Spiculis ovatis , Calyce Flosculis (7) @- 

R 4, qualie 

M. Deen XI, STUK. | 
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VI ar de Bia z sd Armes, SOOrt, maar laden zyn eens zo breed; 
It. vlak, langs de Halm afloopende met een fpits 

ne Riempje. De Pluim gelykt zeer , doch is vol- 
| ler, ziet uit den groenen , niet paarfchachtig 

en heeft zeer wyd gemikte Takjes, die door 
Eeltige Knoopjes aan den voet neergedrukt 
worden. Ook zyn de Bloemen een weinig 

kleiner, ligt afvallende ‚ wanneer men ze fa- 

mendrukt. 

Mont- _ In de Levant, als ook in Spanje, was dee- 

gelieis. „o waargenomen : maar zoude misfchien hier 
gok, volgens de aanhaalingen , niet kunnen 
ftrooken , dat Trilgras, ’t welke de Heer 
GovuaAN Montpelliers tytelt , en van de ande- 

d ren onderfcheidt (*). Hy hadt hetzelve in ’t 

| Bofch van Gramont gevonden ; een Plantje 

die van naauwlyks een Handbreed hoog, 

t kleine Steeltjes en groote Aairtjes; vier 

| of vyf maar op eene Halm, de Kelken ze- 
venbloemig hebbende. 

HI (3) Trilgras met Eyronde Anairtjos , den Kelk 

ee korter dan de zeven Blonmetjes hebbende. 
great. 

Middel 

baar. Dee- 

quali. Sp. Plant. 2, Gramen Paniculatum minus Loeus- 

tis magnis tremulis. Touxnr. Zulfe 523 

(@) Briza Spicâ nutante fimplici, Spiculis alternis Pex 

_dunculatis fubfolitaiis ovatis ,Calycibus quinguefloris. pe 

45. Gramen tremulum maximum. C. B. Prodr. 5. Ic. optima, 
(3) Briza Spiculis ovatis, Calyce Flosculis (7) bre= 

vie 
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Deeze middelfoort van Trilgras komt in ons 
Land overvloedig voor, by Wageningen in 

VI. 
AFDEEr, 

mu. 

Gelderland , als ook by Alkmaar, tusfchen BE 

mond en Bergen, In Switzerland, zegt Har- 
“LER , is het gemeen op alle drooge en vogtige 

Velden. Dus vindt men ’t ook in Languedok 
en Provence. In de Noordelyke deelen van 
Europa is het insgelyks niet ongemeen. Het 
wordt in Sweeden Darr genoemd, of Darr- 
graes, in Vrankryk Zmourettes tremblantes, Het 
heeft de Halm een Voet of anderhalf hoog ; de 

Bladen taamelyk breed en een zeer losfe Pluim , 
uit hangende Aairtjes beftaande , die eenigs- 
zins bruinrood van Kleur zyn ‚met geele Meel= 
knopjes. 

(4) Trilgras met Hartvormige Aairtjes en ze- 
ventien Blommetjes. 

De Pluim van dit Trilgras, dat alleenlyk in 

de Zuidelyke deelen van Europa gevonden 
wordt; is veeleer een Tros van Aairtjes, die 

ieder 

viore. Gort. Belg. 23. Oep. Dan, T. 258 H. Cliff. 22, 
Fl. Suec. go, 86: Re Lugdb. 63. Govan Mousp. 46. 

Ger. Prov, ga. Poa Pet. tenuisfimis , Locuitis ovatis. 
Harr. Helv. N. 1448. Gramen tremulum vulg, minus , 

Loc. rotundioribus. Mor. S, 8 T. 6. f. 45. Barr. Jo, 

16. Gr. tremulum majus. C. B. Piu. 2. ScrHeucHz. 
Gram. 204. Gram. tremulum. Tas, con. 231. 
(4) Briza Spic. Cordatis, Flosculis feptendecim. H. 

R$ RAD 1 

iN, Deer, XIII, Srum, 

EN 
Br/za 

MALI 

Groots 
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VI. ieder met een byzonder Steeltje uit den top 
u van de Halm voortkomen. Het overtreft in 

Hoorp- hoogte de laatfte Soort , ja dikwils zelfs’ het 

Kleine niet, maar wel in grootte van de Aait- 
tjes ‚die ook eer Eyrond dan Hartvormig zyn, 
zo de Heer JACQUIN aanmerkt, in wiens 

Tuin het jaarlyks voortkwam uit gevallen Zaad. 
Zyn Ed, meent , dat het zogenaamde JMont- 
pellierfe van GoUAN, voorgemeld , hier toe 

behooren zou; maar hetzelve hadt veel min- 

der Blommetjes in de Aairtjes, en wordt vol- 

{trekt daar van onderfcheiden door deezen 
Heer, die aanmerkt, dat dit Groote verandert 

met de Bloemen paarfch, ros of Roestkleurig , 

vyftien-, zestien, zeventieÂ of twintig -Biae- 
mig: achtende dat derzelver trop veeleer den 
naam van Âair verdiene’, dan van Pluim. 

Vv. (5) Trilgras met Lancetvormige dAnirtjes en 
Briza E- en aes Er twintig Blommetfes. 

Minnelyk, 

In de Zuidelyke deelen van Europa is deez: 
Soort misfchien wel de allergemeenfte. Zy 

on- 

Clif. 23: Ups. zo. R. Zugdh, 63. Govan Mousp. 45 
Briza fpiculis Racemofis. Jaca. Obs. III. p. ro. T. 60. 

Gr. tremulum maximum. C. B. Piu. 2. Screucnz. Gram. 
204: 

(5) Briza Spic. Lanceolatis, Flosculis vigintie Scop. 
Carn. ij. N. 270. Govan Monsp. 46. Ger. Prov. 93e 

Uniola Cal, diphyllis &c, Gron, /irge 136. Gr, Panicu- 

/ 
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onderfcheidt zig door haare fpitfe Kelken en _ vr, 
door het getal van haare Blommetjes in de SPE 
Kelk, dat echter niet beftendiger is, dan in pe isd 
de andere Soorten. De fraaiheid der Pluim  * 
van deeze wordt zeer geroemd , en zou ei- 

gentlyk de reden zyn der benaaming van Z- 
rvagroftis of Minnelyk Gras , die ook aan het 
voorgemelde Beemdgras, dat den zelfden by- 

naam voert, gegeven wordt. Sommigen wil- 

len, dat het insgelyks de Amourettes zou zyn 

der Franfchen ; waar van nogthans GouvAN 

niet gewaagt. LoBErL draaft ’er fterk mede 
door. Hy zegt, dat het ook gevonden wordt 
in Artois, by ’t Slot van Auxy en by Bethune 
in Vlaanderen. Ryp wordende, zyn de Aairen , 

zegt hy, wit. LINNeus merkt aan,dat het 
Takkige, ftyve, leggende Halmen heeft, met 

roode Knietjes en bruine Aairtjes. *t Getal der 
Blommetjes verfchilt zeer, zynde in de Oost- 
enrykfe vyftien, in de Carntolifche twintig , 
in de Italiaanfche nog grooter. Het Varen. 
Gras ‚met geheele Pluimen ‚van Morrison (*), 

zou men hier mede vergelyken kunnen, maar 
dit 

lis elegantisfimis. C. Be Pine 2e Screuerz. Gram, 194e 
Mor. S. 8. T. 6, f. 52. Gr. Eranthenum f. Eragroftis. 

Barr. Rar. T. 43. Paniculofum Phalaroides. Los. 
de. 7- 

(&) Gramcen Filiceeum, Paniculis integris. Mor. if, 
FIE ops 204 Sabe OLE 154, | 

U, Deer. XII. Stuk, 



268 DRIEMANNIGE 

AE 7 dit is gladder en ‘heeft de Pluim bykans tot 
IL eene Aair famengekropt. ’t Getal der Blom- 

ze metjes, dat in alle de Soorten zeer onbeften- 
dig is , komt overeen. De geftalte gelykt 
ook uitermaate zeer, 

UNroraA. Bagge-Gras., 

Een gefchubde veelkleppige Kelk, Eyron- 
de, gekielde Aairtjes maakende, onderfcheidt 
dit Geflagt (*) 3; welks Latynfche naam mis- 

fchien van Paarlen afkomftig zynde, die men 

aan de Ooren hangt; zo heb ik het Baggee 
Gras geheten. Men heeft het, in ’t Hoog- 

duitích Spitssras getyteld (f) ; doch die be- 

naaming is veel te onbepaald. Uniola bete- 
kende, mooglyk om dergelyke reden, weleer 
een Knoopig Gras. De vier volgende Soorten 
zyn ‘er van bekend. 

ne (1) Bagge-Gras dat gepluimd is» met Eyronde 
Uniola Re 

Pamcula- Aairtjes. 

Za. 

Gepluimd, Aan den Zeekant in Karolina , en nergens 

anders , 

(5) Zie Fig. 39. Plaat LXXXVII. 
(GD) Praner Gattung. der Pflanzen. Gotha 1775, p. 57. 
(a) Uniola Paniculata , Spiculis ovatis. Sy/f. Nat, XIle 

Gen. 85- Vee. XIIL p. 99. Gron. Virg. Il. 14. Unio- 

la. H. Cliff. 23. R. Lugdb. 63. Gramen Myloicophorum, 

oxyphyllum Carolinianum, Pruk. Alm, 173. T. 32. £ 

' 6. Avena maritima, Car. Carol, I. Pe 32 SEEESM, Vozs 

TL. D. Tab. 64, 
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anders, kwam den Heer CarrsBy dit zon- VI. 
derlinge Gras voor, ’t welk hy deswegen AE 
Zee-Havergras noemt. Het groeide ’er op de Hoor, 
Duinen, zo digt aan Zee, dat het dagelyks 
met een hoogen Vloed befpoeld werde van ’t 

Zee- Water. Gemeenlyk wierdt hetzelve vier” 
of vyf Voeten hoog. Zeer fraay is de Pluim „ 
met een Blad , door hem in Afbeelding ge- 
bragt: doch dit Blad fchynt nit zo {pits te 
zyn, dat het de benaaming van PLUKENET 
zou billyken. Deeze verbeeldt zig , dat het 
ook op Kurasfau voorkome, en in Virginie is 
het insgelyks gevonden, 

(2) Bagge-Gras met een byna geaairde Pluim _ 11, 
en gevinde Trosfen, om laag op elkander Es 
leggende, ln 58 

vinnige 

In Egypte komt ‚ volgens H ASSELQUIST; 

dit ongemeen fraaije Gras voor, ’t welk Hal- 
men heeft zo groot als die van Tarw, en een 

enkelde Tros, van een Voet lang, uit eenvou- 

dige Steeltjes beftaande , ieder met een plats 

achtig Aairtje als van het Cypergras. De Kaf- 

jes zyn famengedrukt, rand fpitsachtig , 
Eyrond, 

(3) 

(@) Uniola Paniculâ fubfpicatà, Racemis Pinnatis 
fubtus imbricatis, Sp. Plante Il. p. ro4. Briza bipinnas 

ta. Syfi. Vat, X. p.875. Am. Acad, IV. ps 450 

IL Deer. XIIL Sruw, 
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(3) Bagge-Gras met een tweezydige Aair 3 
Eyronde Aairtjes en eenigermaate gebaar= 

de Kelken. 

De Heer BURMANNUS heeft deeze als een 
Oostindifche aangetekend en tevens opgeteld 
onder de Kaapfe Planten. De Halm was een 
Voet lang , met {malle gladde Bladen , en eene 
Aair , beftaande uit elf of twaalf , byna on- 
gefteelde , Eyronde , tweezydige , gladde; 
zevenbloemige Aairtjes. De Kelk was byna 

Baardig gefpitst. ) 

(4) Bagge-Gras, dat byna ges aaird is, met 
“_sdngerolde flyve Bladen. 

Aande Zeekusten van Noord - Amerika komt 
dit Gras voor, ’t welk de Halmen maar een 

Span hoog heeft, met overhoekfe ftyve, doot 
inrolling gefpitfte Bladen en een zeer kleine 

dunne Aair, die over ééne zyde helt. De 
Kelk beftaat uit gekielde Kafjes met vier Blom- 

metjes. 

D Ä Ce 

(3) Uuiola Spicâ difticha © Spiculis ovatis , Calycibus 

Tubariftatis. Sp. Plant, TI. p. zo4. Burm. Al, Jud, 

j. 28. | 

(4) Uniola fubfpicata , Foliis involutis rigidis, Sp. 

Plant. 11. p. zoa. Gron. Virg. Ile p. 14. Gramen par- 
vum maritimum Spicatum Fol. involutis rigidis, Cravr: 
507. | 

(5) Zie Fig, 28 , op Plaat LXXXVII,- 
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Dacrxyur1is. Krop-Aair. VI. 
AFDEEL. 

Dic Geflagt heeft zynen naam vande Knok- ek, 
keligheid der Aairen , die als gekropt zyn : “TUS 
weshalve ik het Krop- dair noem. Het heeft 
de Pluim eenzydig, uit dikke Aairen famenge- 

fteld, wier Kelken tweekleppig zyn en famen- 

gedrukt, het ééne Klepje grooter en gekield 

hebbende(*). By de ééne Soortisde Kelk eer- 

bloemig, by de andere veelbloemig. Daar 
komen ’er vier van voor , als volgt. 

Ld 

(1) Krop-Aair mee menigvuldige verfpreide, De Dh 
ruuwe, eenzydige dairen. Cynofiao 

ES « 

In Virginie en Kanada groeit dit zonder- Ee 
linge Gras, dat door den jongen Heer Lin- 
Naus in Plaat gebragt is en omftandig be- 
fchreeven. Het heeft een Rietachtige Halm 
van twee Voeten, met eenige taamelyk breede 
Bladen, die glad zyn , doch Grasachtig: zes 
of meer Aairen, eenzydig , Kaffig , uit op el- 

kander leggende Bloempjes beftaande, vervac 

“in eenbloemige , ruuw gekielde, gefpitfte 

Kelken, langer dan de Blommetjes ‚ eenzy- 

dig, met lange ruige Stempels, « Volgens 
| | Cruys 

(1) Dafytis Spicis fparfis fecundis fcabris numerofis. 
Syft. Nat. XII. Gen 86. Veg XIII. p. zo. Loren. ZE. 
125. Linn. Fasc. 1. T. g. Gron. Virg. IT. pe 14, Gr. 

Maritimum Spicâ crasfâ Daftyloide &c. Crarr. N. 577 

&c, Spartum Esfexienfe Spicâ geminâ, Ray. ZagÂ 11 h 

Pe 393e 

‚ 3. Deer. XII. Sum, 
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CrayrToN heeft het een ranfen Reuk, en 

groeit aan den Zeekant in Noord - Amerika; 

Hooep- van waar het, door Zaad, in Engeland en 
STUK. 

u, 
Daitylis 

glomeratag 

“Getrop É 

Portugal zal overgebragt zyn. 

(2) Krop-Aair met eene eenzydige de gr 

te Pluim. 

Onder verfcheide benaamingen heeft dit 

Gras, dat zeer gemeen is in de Velden en aan 

de Wegen door geheel Europa, by de Kruid- 

kundigen gezworven. Sommigen hebben het 

tot de Dravik, anderen tot het Zwenkgras be- 

trokken. Onze. Ridder, zelf, hadt het eerst 

onder het Beemdgras , naderhand in ’t vol- 

gende -Geflagt geplaatst. De Heer SCHRE- 

BER befchryft het omftandig en geeft 'er een 
fraaije Afbeelding van , die ook zeer goed 
voorkomt by BauumiNus , onder den naam 
van Geraaird Gras met rwwwe Bladen. 

Het is door de ruuwheid zyner Halmen en 

Bladen ligt te onderfcheiden , wanneer het 
zyne Kogelrondachtige digt getropte Aairen 

niet heeft. In een goede Grond wordt het 

gemeenlyk een Elle, in digte Schaduw dikwils 
eens Mans, langte hoog , zegt SCHREBER. 

HarrLERr geeft 'er een Halm van drie Voe- 
à sten 

(2) Daéiylis Spicâ fecundâ glomeratâ, Gort, Belg. 
24. Fl. Suet, Il. N. 87. Govan Mousp. 47. Ger. Prov, 

93. ScrreB. Gram, 68. T. 8, f, 2. Bromus Locuftis 

guadrifloris &c, Harr. Melv. N, 1512. Bromus glomeras 
tUSs 
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ten aan, en Bladen ‘van drie of vier Lynen „ 
breed. De Pluim, aan den top, beftaat, als 

gezegd is , uit ronde digt getropte Aairen , srus, 
ieder uit vier of vyf , en fomtyds maar drie 

Bloempjes, famengefteld, De Kelk beftaat uit 
twee ongelyke fpitfe Klepjes. De Blommetjes, 

vier in getal, hebben fomtyds geele, fomtyds 
roode Meelknopjes, die de Aairen verfieren, 
en worden in de Tuinen fomtyds fchoon bont. 
Wanneer dit Gras hoog groeit , in de Schae 
duw, dan heeft het kleiner Aairen, die fmal- 

ler zyn. In Italie is het waargenomen met kor- 
te, dikke, zeer ruige Aairen. 

… Wegens de hard- en ruuwheid wordt dit 
Gras van het Vee weinig bemind : maar de 
Paarden willen ’er wel aan, en in ’t Hooy doet 
het, alsdan minder rauw zynde, geen. kwaad. 
De Honden, zegt men, zoeken hetzelve op; 
om aan ’t braaken te komen , als hunne Maag 
overladen is; flokkende , ten dien einde; 

de Bladen half. gekaauwd in: des men het ; 
met fommigen ; wel Hondseras noemen mogt. 

(3) Krop- 

tus. Scop. Il. N. rir. Festuca Paniculis partialibus &c. 
Gmer. Stb. IT. p. 117. N. 52. Poa Flosculis confertis 
dc, H. Cliff, 28. R. Luedb. 62. Gramen fpicatum folio 
aspero. C. B. Pin. 3. Prodr, g. Mor. S, 8. T. 6, 
É. 38. 

8 
1. Dern. XII, Srux, 

VI. 

FDEEr, ; 

UT. 
ooFDe 
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VI. (3) Krop - Aair met een Hoofdige cenzydige 
ne Er dair „ driebloemige a en kruipende di. 
HocrD- Seelen. 

STUK. 

Daitytis Aan de Kaap der Goede Hope komt deeze 

Cils Soort voor, met Draadachtige ‚ geknikte, 
haairig. kruipende Steelen, die witte Worteltjes hebe 

ben. De Halmen daar uit voor tkomende ‚ en 

overend ftaande , zyn een Handbreed hoog ; 

aan ’t end een Eyrond Hoofdje hebbende, dat 

over zyde hangt, met verfcheide ongefteelde 
Bloemen; die op de kant gehaaird zyn. 

(4) Krop-Aair met rondachtige Wrallige Aai- 
IV. Ô 3 

Lagapoî- ren, en leggende Takkige Halmen. 
des. 

Haazen- é 

pootige Door den Hoogleeraar N. L. BuRMANe 
NUS is dit, zo op Java als op Malabar voor= 

komend Gras, in Plaat gebragt. Uit een 
overblyvende Vezelige Wortel geeft hetzelve 

verfcheide Takkige Halmen van een Hand- 
breed hoog , geheel bedekt met Scheeden der 
Bladen, die Elsvormig zyn als Doornen. Het 

heeft een gekropte Eyronde Aair, die enkeld 
is, 

(3) Daëtylis Spicâà Capitata fecundâ, Calycibus trie 

„floris, Caule repente, Maut. 185. Daêtylus Spicatus, 

Burm. F4. Cap. forte 2 
(4) Daftylis Spicii fubrotundis giteseesine ‚ Culmo 

proftrato Ramofo. Mant. 33 , 557- Burm. FL Zad. p, 
28. T. 12. f. 2 Niet. -T, ro. frs gélyk REicHarD 
heeft , in welk Werk , zo uit loutere navolging als anders , 
oneindige fouten van aanhaalingen zyn, 
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is,en veel gelykt naar. de Aairen van dat VI, 
Kruid, ’t welk men Haazepootjes tytelt. Dee- “*9EEE 
ze Aair beftaat uit digt getropte agtbloemige ge 
Kelken , die dikwils ook vierbloemig zyn 5 fpitss 
ftyf geftreept , zo wel als het buitenfte Bloem- 

klepje , terwyl het binnenfte ingerold is en 

gekleurd. 

CuNosurus Vingerpluim. 

De Griekfche Geflagtnaam , Honds- Staart 
betekenende, fchyut niet zeer toepasfelyk 
voor een Gras, waar van veele Soorten Vin- 
gerachtig zyn gepluimd , en deswegen veeleer 
den naam van Daëylis voeren zouden. Terwyl, 

nu, de anderen , hoewel een enkelde , ook 

eene Vingerachtige Pluim hebben; zo noem 

ik het Vingerpluim 3 dat beter luiden zal dan 
Hondsftaart - Gras „ en Kamgras is wàt onbe- 

paald of ver gezogt. Dré, 
Het heeft tweekleppige veelbloemige Kel- 

ken, veelal eenzydig geplaatst in een gemeen 
veelbladig Omwindzel, of iets, ’t ‘welk dien 

naam voert , op zyde geplaatst (*). De vol- 

gende Soorten zyn daar van bekend. 

(1) Vingerpluim met Vindeelige Blikjes, L, 
: … Dit Cyrofurus 

Cr iiatus. 

(*) Zie Fig. 46 , Plaat LXXXV 11. ge. 
_@) Oynofarus Brafteis pinnarifidis. Sy/f, Naf. XÌlL 

een, 87. Jeg. Xb. P-100. Gorte Belg. pe-24. lor. 
S'2 | KY 

1 Deer. XIII, Sr, 
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Dit zou den naam van Kamgras kunnen voes 

rens die van fommigen aan het geheele Ge. 
flagt gegeven wordt. BAUurIiNus heeft het 
Gekamd Veldgras getyteld. Het groeit door 
geheel Europa op taamelyk hooge , niet fchraa- 
le Weidlanden en Velden , inzonderheid die 

Zandig zyn. Op vette Gronden heeft het de 
Halmen een of anderhalf Voet , op fchraale 
een Span hoog. Men kan het van de andere 
Soorten van Gras ligtelyk door de fierlyke 

Aair, die aan ééne zyde met Blommetjes en 
Kamswyze Blikjes bezet is, onderfcheiden. 
Duidelykst vertoonen zig dezelven voor en 
na het bloeijen , onder ’t welke de Aairen een 
geheel andere gedaante hebben ; hoewel al« 

toos eenzydig. | 

Dit Gras is op zig zelf niet van de beften ‚n 
dewyl het. zo fchraal groeit en niet digt fluit 
op den Grond ; maar , onder andere Scorten 

van Gras gemengd, doet het aan het Hooy 
geen kwaad : ja de Schaapen beminnen het- 

zelve en de Lammeren worden ’er vet van. 
Het blyft des Winters over. | 

(2) Vine 

„Snec, 1 , 33. GoUAN. Mousp. 47. Ger, Prov, 102 Oep. 

Dam T. 233: ScnresB. Gram. 69. T. 8 f. 1. Cynofurus 

Brafteis pinnatis retufis. Har. Helv. N. 1545. Phleum 

criftatum. Scop. Carn. Il. N. 81 Gr. Typhinum &c. 

Barr. Zo. 27. N. 2 Gr. Pratenfe Criftatum Spicâ crise 

tatÂ levi. C. B. Pin. 2, Prodr. 8. ScnEucHz. Gram. 79e 

Gramen Criftatum, C. B. Pin, II. ps 468 
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(2) Vingerpluim met de Blikjes Kafuehtig ge- 
ROE 

vind en gebaard. IL. 
Hoorn. 

STUK. 
In de Zuidelyke Heen van Europa, en in 

de Levant , groeit dit Gras , ’t welk van het Cyzofurus 
Vosfeftaart - Gras zig onderfcheidt door de Gage 
ruuwheid zyner Aairen, die met Baardjes , en 

als gedoornd zyn door de puntige Kelken en 
niettemin ook eenzydig. De Blikjes, de Bloe. 

men uitwaards befchuttende, zyn eenbloemig , 
overhoeks gevind, met Baardige Straalen. Zy 
hebben een tweekleppigen Vliezigen Kelk, 

die twee Blommetjes bevat , welke ook twee- 

kleppig zyn en aan de buitenfte tip gebaard. 

(3) Vingerpluim met de Mair eenzydig , en Im. 
het binnenfte Kelkkafje onder de Aairtjes hee 
F4 eplaatst e 

In Spanjeis , door LoEerriNgG, dit Jaar- 
Iyks Gras waargenomen , zynde naauwlyks 
een Span hoog , met gezwollen Bladfcheeden 
en kleine Blaadjes, Het heeft de Aair lang- 

wer= 

(2) Cynofurus Brafteis Pinnato - Paleaceis ‘Ariftatis. 

R. Lugdb. 64. Govan Mlousp. 47. Ger. Pov. 102. Cyne 
Braftearum Dentibus Lanceolato - Linearibus. Harr, 

Helv. N. 1546. Gr. Alopecuroides Spicâ asperâ. C. B. 

Pin. 4. Senevernz. Gram, 80. T. 2. f. 8. Barr, Rar, 

Taas Bigs. 
(3) Cynofurus Spica fecundâ, Calycis Glumâ interiore 

Spiculis fubjetâ. Loer. /f. ar. 

S 
31. Deer. XIII. Stur, 
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en. werpig , digt gefchübd met twee ryën van 
Ee eenzydige ongefteelde gekielde platachtige _ 
Hoorp- Kelken, wier. Blommetjes doorgaans vyf-in - 
Er getal, ZD 

IV. (4) Vingerpluim met de Aairtjes overhoeks 
Ciynofurus 
| “durus. eenzydig „ ongefteeld  flyf > lomp , aange 

Hard, drukt. | 

Dit zonderlinge Gras, dat niet alleen in de 

Zuidelyke, maar ook in de middeldeelen van 

Europa, overvloedig in Thuringen als ook in 

de Palrz voorkomt ‚ munt door zyne hardheid 

uit. Het heeft leggende Halmen , naauwlyks 

een Handbreed lang , en gladde Bladen. De 

Aaîr beftaat uit twee ryën van eenzydige drie- 

bloem:ge. Aairtjes „ zonder Omwindzel: dus 

heeft het de Kenmerken van het Beemdgras , 

gelyk DoftorScororrbillyk aanmerkt. HAL- 

LER. niettemin, brengt het tot de Dolik thuis. 

De Aairen groeijen zydelings, Vinswyzeeven- 

wydig aan de Halm, zodanig dat zy het Loof 

var. Boomvaren senigermaate voorftellen. In 

de Tuinen te Kairo in Egypte heeft de Heer 

ForskAorr dit Gras, aldaar vanzelf groei- 

jende, waargenomen (*). (5) 

(4) Cynofurus Spiculis fecundis alternis fesfilibus , rigí- 

dis, obtufis, appresfis. Sp. Plant. 105,» 1677. Lolium 

pracuinbens’ SpicÂâ diftichâ. Harr. Heb. N. 141g- Poe 

durá. Scope. Caras Mo Ne zor Gr, Leliaceum majds 

fup. Spicâ multiplici. C.- B. Prodr.- 19. Gram. Arvenfe 

Polypodii Paniculâ crasfiore. DBARR, Rar, 1213. Te 50. 

() Flor, Egypt. Avab. Pe Ale 
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(5) Vingerpluim met onverdeelde Blikjes. 

Op veelerley. Gronden in verfcheide dee- 
len van Europa komtdit Gras voor. In Sweeden 
vondt onze Ridder het, doorgaans, op Moeras- 
fige Velden: het was omftreeks Idria, in Kar- 
niolie, gemeen op dorre Steenige plaatfen: in 
Switzerland vonde HarreEr hetzelve op Rot- 

zen, LeyseERr by de Zoutwerken te Halle en 

JacQuin by Baden opde Bergen. Delaatste 
genoemde Heer merkt aan, dat LINNZUS 

hetzelve ten onregte tot dit Geflagt betrokken 
hebbe; aangezien het geene Blikjes had, noch 

in ’tgeheel daar voegde. Ik laat dit onbeflist: 
zo wel, als of het tot het Rietgras behooren 

kan, gelyk zyn Ed. oordeelt. De Heer Sco- 
Poriheeft het zo zonderling geacht, dat hy 
het doopte met den naam van Ses/eria, naar 
zekeren Geneesheer te Venetie, wiens Kruid- 

tuin hy dikwils met veel genoegen hadt be-= 

fchouwd. Diet hebben anderen, ja ook de 
groote HALLER, gevolgd, door wien zelfs 

twee 

(5) Cyuofuruús Brafteis integris. H. Cliff. 495. FL. Suec. 

82, 89. R. Lwgdb. 64. Aira Fol. planis, Spicâ fubova- 

tâà denfà. Jaca. Vind, 15. Sesleria coerulea &c. Arp. 

sSpec. l. p. 18. T, 6. f. 3, 4, 5. Seslerig Locuftis tri- 

floris imbricatis, Calyce tricorni, Harr. Heb. N. 1446. 

Sesleria. Scor. Carn. Te p. 189. Gramen Glumis variis. 
C. B. Pin. 1o. Prodr. 21. Theatr, 158, Scarvucaz 
Gram. 83, T. 2. f. g. A, B. | 

S 4 
1, Deer, XIII, Stus, 

VI. 
in ELe 

Hoorp- 

Vv, 

Cynofurus 
coeruleus 

Blaauw, 
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ze twee Soorten van Sesleria voorgefteld wor= 

mikt, den, geevende zyn Ed. voor Kenmerken op. 
STUK, De algemeene Kelk tweebladig , egaal, ge- 

fpiest. Het buitenfte Bloemblaadje groot, fà- 
mengedrukt , gefpitst , drietandig ; bevattende 

in zyn boezem het andere, dat {chraaler is „ 
ook drietandig , maar ftomper. 

Kenmer- Zyn Ed. merkt aan, dat het van de Cyno- 
ken GP fyrus veel verfchille en by de Poa zou kunnen 

blyven. Wie het tot deeze laatfte betrokken 
hebbe, is my onbekend. De Poa Aguatica, 
van den Heer JACcQUIN ; daar op door den 
Heer MURRAY aangehaald, is het zekerlyk 

niet. C. BAUHINUS, die ’ef reeds een Af. 
beelding van gegeven hadt, noemt het Gras 

met bonte Kafjes en Montius Kanaryachtig 
Berg-Gras „ met eene in Kleur veranderlyke Aar (*). 

Voor dat de Aair ryp wordt, is dezelve fchoon 
Amethystkleur , wordende vervolgens wit- 
achtig zegt de Heer SeGuIERr, die het in % 
Veroneefche op Rotzige plaatfen van Geberg- 
ten heeft gevonden. Men zou het ook veel. 

kleurig kunnen heeten : want, volgens HA L= 
LER, beftaat de Kelk uit Violet- Zilverkleu- 
rige Kafjes met een Violette Streep en de 
Bloemblaadjes zyn wit en Violetkleurig bont, 

allen Baardig gepunt; het buitenfte drie-, het 
bin- 

(5) Gramen Phalaroides montanum Spicâ verficolore. 

Mont. Agr. Bon. p. 48. Dit ftreke tot opheldering dex 

gebrekkelyke aanhaalinge van REicHáRDe 
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binnenfte tweehoornig. Hoe zyn Ed.danden vr. 
Kelk, in de Soortbepaaling „ drichoornig heeft AEK. 
kunnen noemen; verftaa ik niet (f). Volgens eN 
Scurvcuzer zyn ’er twee en dikwils drie Blom- “"®*+ 
metjes in eene Kelk, 

Onze Ridder , die de gezegde Kelkblaadjes 
zal bedoelen met den naam van Blikjes, merkt 

_aan, dat de Bladen van dit zonderlinge Gras 
blaawwachtig Zyn, en, doordien hetzelve zig 
langs den Grond in ’t ronde uitbreidt, in ’ 

midden verdorrende , die kaale Plekken in 
blaauwe Kringen op de Bergen hier en daar 
veroirzaakt , welken men ,'in Duitfchland , 

Dansplaatfen der Hexen noemt, of der Wa- 
ter- Nymphen: welker oirfprong de Natuur- 
kundigen van Zwavelige uitdampingen {des 
Gronds of van het pisfen;der Paarden, had- 

denafgeleid. De Halmen regten zig fchuins 
op, omtrent een Span of een Voet hoog. De 

Wortels doen de Geneverboomen, en ’t anr 

dere Heeftergewas , verftikken. 

(6) Vingerpluim met Wingerachtige omge- vr. 
kromde Aairen, en een famengedrukte op- Cynofarus 

Coracus= 

geregte Halm; de Bladen byna tegenover ne 
roms 

elkander. | heee 

Door 

CG) Harrer heeft Calyce tricorni » niet Flore tricorui, 
gelyk die Autheur fchryft. 

(6) Cynofwrus Spicis Digltatis incurvatis, Culmo com- 
presfo , erefto , Fol, oppofitis. Sp, Plant, g. Gramen 

Dac 

U. Deer. XII, Srux, 

AAT &: 
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Door geheel Indie wordt dit Gewas gezaaid; 
en mooglyk wel in alle Zuidelyke deelen van 

Hoor Afia, dewyl het in Egypte ook bekend is, zo 
PIUK 

men wil; doch het kan geenszins Nejem el _ 
Salib zyn van ALPINUS, dus, dat is te zeg- 

gen Kruis- Gras, genaamd , wegens de ge- 

kruifte Aairtjes , zynde de volgende Soort. 

RumrHius die ‘er een goede Afbeelding van 
geeft, waar mede myn zeer fraaije Exemplaar 
van Ceilon overeenkomtftig is, merkt aan, dat 
de Plant, in een vette Grond, wel vier of vyf - 
Voeten hoog groeit , geevende, na het op- 
fchieten van de eerfte Halm, nog een menig- 

te anderen uit éénen Wortel; zo dat het zeer 

vrugtbaar moet zyn. Aan den top van de 
Halm komen vyf , zes of agt Vingerachtige 

dikke Aairen , digt tegen elkander, zynde maar 

aan de eene zyde bezet met de Bloemen of 
Zaadhuisjes, die fameneen Bol maaken. Van 

het Zaad, dat men, met de Handen , daar uit 

wryft of klopt, kooken de Indiaanen , na 

dat het van den bast gezuiverd is, een Bry of 

Pap , even als van ’t Panik- Koorn , noemende 
hetzelve Naachum of , volgens hunne uicfpraak , 
Naatsfoni, Het is nog van veele andere ge- 

bruiken 

Davlon Americanum minus. Scrrucnze Gram, 107, 

Orientale majus Frumentaceum. Prux. Alm. 174. T. gr. 
f. 5. Panicum Gramineum, f. Naats - Joui. RumrPr, Amb, 

V. p. 203. T. 76. f. 2. Tfitti-Pulln. MH, Malabe XII, 

Pp. 149. T. 78: Burm. FL, Jud, P‚ 29 
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bfùiken onder het Volk , gelyk uit den Ma- „‚x} 
DEEL, 

labaarfen Kruidhof blykt. Dit meent men, ‚IL 
dat het Koorn zy , door het welke, in ron- Briers 
de Koeken gebakken als Brood, een groot ge- 
deelte der Ingezetênen van Ethiopie gefpyzigd 
wordt. 

_ (7) Vingerpluim met vier Vingerachtigeflom- _ VT. 
ï Er le e « aft e Cynofurus 

pe, zeer uitgebe eide Aniren , die SIDE gymnins, 

zyn; gefpitfle Kelken, een kruipende Sten- EP 
tiich, gel en gepaarde Bladen. 

Naast past dit op de Plant , welke Arp re 
NUs in Plaat gebragt heeft , zeggende , dat 
menze in Egypte Aruis- Gras noemt , om dat 
de vier Aairtjes een kruis maaken, op den top 
der Halm. Het heeft Bladen , zegt hy; als 
van gemeen Gras , doch kleiner en groeit 

naauwlyks een Vinger hoog. Het kleine punt- 
je, evenwel, ontbreekt aan de Aairtjes in zy- 

ne Afbeelding en de Bladen zyn aan de Halm 
niet gepaard , zo min als in de Afbeelding van 

M o- 

(7) Cynofurus Spieis Digitatis quaternis obtufis pa- 

tentisfimis &c. Syft, Nat. Cym. Sp. quaternis termina= 

libus horizontalibus. R. Zwgdb. 64. Gramen Ifcheemum 

Malabaricum fpeciofius , longioribus mucronatis foliis. 

Pruk. Alm. 175. T. 3oo. f. 8e Gramen Vaccinum, foe- 

mina. Rumrpnr. 4mb. Vl, p. zo: T. 4e £. 1. Gre Dalty- 

lon ZEgyptiacum. C. B. Pin. 7. Zheatr. 110. Mor. S. 
3. T. 3. fe 7e Screucnz. Gram. 100. Nejem el Salib 

Arre Zgypt. Cap. XL pe 121e Burm. £/, Jud. p. 23, 

1. Deer. XIII. Stuge 
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VTT. 
Cynofurus 
dndicus. 
Indifch. 
Pr. XCL, 
Fig. 3. 
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Morrison, en in de aangehaalde van Pr v- 

KENE T, dic veeleer tot het voorgaande{chynt 

te behooren. VESLINGIUS zegt, dat het 
dikwils voorkomt met meer dan vier Aairtjes 
en noemt het Geflernd Gras. Dus zou het 

fchynen te naderen aan de volgende Soort. 

(8) Vingerpluim met gevingerde Liniaale Aai 
von een famengedrukte neigende Halm, 
die aan den voet. Knoopig is en averhoekfe 
Bladen, 

Zodanig een Gras, als dit, valt in de beide 

Indiën. Wylen de Hoogleeraar J. BuRMAR- 

‚Nus heeft het in Afbeelding gebragt, met ze= 
wen zeer lange, dunne, fpitfe Aairen, die ne- 
derwaards gebaard zyn, by elkander Sterswy- 
ze opden top der Halm geplaatst. Zyn Ed. 
Exemplaar was van Ceylon; doch het komt 
ook in andere deelen wan. Oostindie voors ge- 

lyk ik verfcheide Exemplaaren ; daar van, uit 
Java ontvangen heb, één of anderhalf Voet 

lang, doch niet meer dan vyf- Aairig. In fom- 
migen loopen de Aairen {maller naar de punt: 
in anderen blyven zy even breed, dat is Lini- 
aal en hebben ftompe enden ; gelyk inzonder- 

she heid 

4 

(8) Cynofnrus Spicis Digitatis linearibus, Culmo com-= 

presfo declinato bafi nodofo, Fol. alternis. Spe Plant. 

8. Cyn. Sp. aggreg. terminalibus deorfum Ariftatis. R. 

Lugdb, 65. Gr. Daûyloides Spicis deorfum Ariftatis. 

Buras 
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heid indie, welken de Heer THuNBe RG in 
Japan verzameld heeft. Het Koeijen - Gras van 

VI. 
zie rid 

Rumrrius, op Ambon dus genaamd, om Hoorns 
dat het jong zynde van de Runders gaarn ge-” 

geten wordt, hadt ook dergelyke Aairen 5 
het Wyfje, dat laager bleef, vier , in ’t kruis 
ftaande, en het Manretje , dat twee of drie 

Spannen hoog wierdt, tot zeven, agt en tien 
Aairen , naar ’t end verdunnende: zo dat het- 

zelve hier behoort. Het getal der Aairen is 

echter doorgaans vyf, die fomtyds wel zeer 

dun en een Vinger lang , fomtyds taamelyk dik 
en kort vallen „ gelyk in dat Japanfche, in Zig. 

3, op PLAAT XCI, vertoond ; alwaar men 

ziet, hoe fomtyds onder de Aairen , die het 
Kroontje maaken , nog een enkelde Aair ver- 

fchynt, die ook wel in de Oxel van een Blaad- 
je is vervat. 

Is nu deeze Soort van de twee voorgaanden 
weezentlyk verfchillende? Het fchynt mytoe;, 
dat de Kenmerken zeer in elkander loopen. De 
onderfte Bladen vertoonen zig dikwils als te- 

genover elkander of gepaard, terwyl de hoo- 
gere Bladen blykbaar overhoeks ftaan, of el- 
kander ‚ met haare Scheeden, vervangen. Dat 
deKelken in het Egyptifche tweebloemig zou 

den zyn, en in de beide anderen vierbloemig „ 
{chynt 

Burm. Zeyl. 106. Te 47. f 1. Gramen Vaccinum mas, 
Rumen. Amb. VI. p. roe T. 4. f. 2e- Kavara- Pullu, 

H. Mal. XII. p. 131. T. 69. Burm, Fl Ind. p. 29 
II. Deer, XIII, Srux, 

STUKe 
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fchynt iets te betekenen 3 doch gaat dit wel 
vast? Wylen de Heer BURMANNUS vondt- 

ze in het gedagte Ceylonífche maar twee of 
driebloemig. En zyn Ed. achtte het Ambon- 
{che ‚ voorgemeld , het Kruis - Gras te zyn 
van AuPiNus: waar aan het Wyfje , im- 
mers, zeer naa komt. Het Krom-Aaïrige , 
Coracan genaamd by de Cingaleezen , onder- 
fcheidt zig aanmerkelyk door de Geftalte, en 
door de grootte van ’t Gewas. Naar dit laat- 

fte fchynt een Koorn Goddam genaamd, dat 
men op Java en Baly aan de kanten van de 
Rystvelden plant, zo RuMmPHius meldt; 

de Bladen van het gedagte Koeijen- Gras; 
Rompot Carbou genaamd, ‘hebbende, doch vier 
Voeten hoog groeijende ; te gelyken. Dit 

droeg vier Aairen op den” top-der overend 
ftaande Halmen , en het Zaad ,.dat wit en 

rwart wis naar de Soorten, werdt tot Bry 
gekookt als Panik- Koorn, of ook tot Aas ge= 

TX. 
Cynofurus 
Virgatus. 

geven aan ’t Gevogelte :  terwyl: het jonge 
Gras van alle deeze, nog jong ses diende 
tot Beeften- Voeder. 

(o) Vingerpluim, dat met eenvoudige Takjes 
gesgepluimd is ‚ en ongefteelde Kelken heeft 

Roedig. Je 
A 

Co) Cynofurus Paniculâ Ramis fimplicibus , Flor. fes« 

filibus fubfexfloris; ‚ultimo „fterili; inflmis fubariftatis. Spe 

Plant. 6. Am. Acad. V. p. 393. Gramen Loliaceum 

ce BROWN. Gum. 137. Gre Daftyloa Paniculâ long 

Ec, SLOANe Fam, 34, Hill. Ie pe-mi3r Te zoeke 13e 
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ie d CE byna van zes Blommetjes, het bovenfle on= _axnee. 

vrugtbaar „de onderften eeniger maaie ge- EN | 
Hoorde 

baard. | STUK. 

Op ’t Eiland  Jamaika is, door den ver: 
maarden SLOANE , onder andere Soorten 

van Vinger-Gras, dit waargenomen ‚ waar aan 
hy een lange Pluim toefchryft, beftaande uit 
veele fchraalere zagte Aairen. BROWNE be- 
fchryft , onder de Jamaikafche, een Dolyk- 
Gras, dat de Pluim uit enkelde Rolronde Aai- 

ren famengefteld heeft , met kleine famenge- 
drukte tweezydige Aairtjes , overhoeks of in 

% verband geplaatst. Men heeft de Kelken 

vyf of zesbloemig bevonden, De Aairen ftaan 
Kranswyze aan de Halm, ’t welk een lange 
Pluim maakt. 

(ro) Vingerpluim , dat met drievoudige han= se « 

gende onvrugtbaare Aairtjes gepluimd is en eik us 

rita Bloempjes heeft. | Vergulde 

„Dit zonderlinge Gras , naauwlyks meer dan 
een halve Handbreed. hoog groeijende, munc 

niet» 

Cao) Cynofurus Panicule Spiculis fterilibus pendulis 

ternatis, Floribus Ariftatis, Sp. Plaut. to. Gram: Bar- 

cinonenfe Paniculà -denfà Aureâ. Tournr. Jif. 523. 
Sraw. Afr. f. p. 232. Gramen Paniculâ pendulâ Au- 

reà. C. B. Pin. 3. Theatr, 33. ScneEvenz. Gram. 149 

Gr. Sciurum f. Alopecurum. minus taines Eanjcu- 
fâ. Barr. Rar. 1180. Le, 4 

IL Deer. XI a) Ee de \ 
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niettemin adr zyne vergulde Aairen uit. Men 
Arbis, heeft het in de Zuidelyke deelen van Europas 

En als ook ín de Levant, gevonden. Snaw geeft 
STUK 

Cynofur us 
Floccifos 

ËUS. 
‚Vlokbla- 
dig. 

’er de Afbeelding van, onder de Planten van 
Barbarie, Het groeit. plagswyze en vergaat 
jaarlyks. Aan den voet der Aairtjes komen 
twee Kelken , ieder twee Blommetjes heb- 

bende en deeze brengen zeer fyn Zaad voort. 
De Cynofurus, welke de Heer ForsKAOHL 

ternatus , dat is drievoudig noemt , in Arabie 

door hem gevonden , fchynt echter deeze niet 
te zyn. Nog een andere heeft hy, die opmer= 
king verdient , naamelyk 

Car) Vingerpluim met Liniaale Aairen , de on= 
derften overhoeks ‚ de bovenften tweevoudig 

en overhoekfe Bladen , die aan den rand 

Viokjes draagen. 

Dit Gras ; op vogtig se Velden by Taas ge- 

meen, hadt de Halmen een Voet hoog, onder 

bekleed met Scheeden der Bladen, die ook een 

Voet lang en een Pink breed waren, hier en 

daar Haairig en aan de kanten digt bezet met 

witte rondachtige Vlakjes. Aan den top der 

Halmen kwamen fmalle Aairen voort, dikwils 

onder drie, boven twee, aan de eene zyde 

met twee ryën van Aairtjes, wier Kelk twee. 
klep- 

Cx) Cynofurns Spicis Linearibus, ‘inferioribus ker. 

gis , fupremis geminis ; Fol. alternis, margine alterne 

Flocciferis. Flor, EZUpte Arab. Pp. 21 
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kleppig was en driebloemig. De Plant, zegt pd 
hy, vertoonde zig, zelfs van verre, wegens _ UI. 
Én f Ze Hoorg. 

die wit gevlokte Bladen, zeer fraay. STUK, 

F Es Tvueca. Dravik. 

Gelyk de Latynfche naam van dit Geflagt 
zyne afleiding van Stoppelen heeft, zo past 
‘er zeer op, de Nederduitfche Dravik , die 

van Draf of Kaf afkomftig fchynt te zyn. Im- 
mers voegt hy beter op dit dan op het vol- 
gende; hoewel hy door fommigen daar aan is 
gegeven. 

_ Van ’ voorige onderfcheidt het zig genoeg- 
zaam door de Geftalte en door een langwer- 
pige Spilrondachtige Aair, met gefpitfte Kaf- 

jes of Klepjes (*). De Pluim is by fommigen 
eenzydig ‚by anderen over beide of alle zyden 
egaal; als volgt. 

JL. Met de Pluim over ééne zyde. 

(1) Dravik met een eenzydiee Pluim, vanop- _ 1. 
flaande gladde Aairtjes; het ééne Kelk tn a 

ef je gaaf, het andere gefpitst des. 
J Ee fs geld In Zwenk- 

achtige. 

b (*) Zie Fig. a2, op Plaat LXXXVII. 
(1) Fefluca Panic. fecundà;, Spic. ereftis leevibus &c. 

Syt. Nat. XII. Gen. 88. Veg, XIII. p. ror. Sp. Plant, 

zo, Feft. Spicis ereftis ad unum latus &c. R. Zugdó. 

68. Gr. Paniculatum Bromoides minus &c. Ray. Auel. 

JIL p. 415. Pruk, Alm. 174. T, 33. fo 10, ScHEvGHz, 
„Gram. 297. 

IL, Deer. XIII Srox, : 

En 
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Ovind. 
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_InEngeland en Vrankryk groeitdeeze Soort, 
die van de Muizen -Oorige verfchilt door een 
byna geäairde Pluim en niet kanthaairige Kaf- 
jes en naar de volgende gelykt, maar breeder 
Bladen heeft. 

(2) Dravik met een eenzydige gedrongene ge 
baarde Pluim; de Halm vierkantig en by. 
na naakt, de Bladen Borftelachtig. 

Dit kleine korte harde Gras, dat van de 
Schaapen zeer bemind wordt, komt met eeni- 
ge verandering door geheel Europa niet al- 
leen ‚, maar ook in Rusland en Siberie, overvloe= 

dig op Heijen en woefte Velden voor. De Tar- 

taaren zoeken de plaatfen op, waar dit Gras 
„groeit, om dat hetzelve hun een goede Weide 
voor het Vee verfchaft, Op Veenige Gron- 

den; ja zelfs op drooge plaatfen en Muuren is 
hetin Switzerland gemeen , zegt de Heer Har- 

LER. 

2) Festuca Pan. coarttatâ fecundâ Ariftatâ &c. Sp. 
Plant, 1. Gort. Belg. 24. Fl. Suec. 95 , O1. Govan 

Monsp. 49. Ger. Prove 93. Feft. Fol. peranguftis, Pa- 

niculâ ftrictâ. Harr. Melv. N. 1442. Bromus Ovinus. * 

Scop. Carn. II. N. 112. Poa Fol. Setaceis &c. Gmer, 

Sib. I. p. 107. N. 42. R, Zugdb. 62. Gramen Fol. Jan- 
ceis brevibus majus & minus. C. B. Pin, 5. Prodr. 11. 

Exile Gramen durius. Log. Ze. 7e Gramen Capillatum 

Loc. Pennatis non Ariftatis. Varrre Par. ge. g, Feft. 

Spiculis viviparis. £/, Suec. T. N. 94. Gram. Panic, Spare 
teum Alpinum, Panic. anguftà, fpadiceo - viridi, proe 

liferum, Screucnz. Gram, 213. T, ze 
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rem De Friezen noemen het dmelands-Gras , 

om dat het op dat Eiland veel voorkomt in 
dorre Zandgronden ; gelyk. ookop Tesfel en 
anderen; aan de Zeekust in Friesland; op de 

Heiden buiten Harderwyk en Naarden , als me- 
de in hiet Veld aan den Haarlemmer Hout. 
In ’t algemeen is het kenbaar aan zyne zeer 

fmalle , doch niettemin platte , Biesachtige 

Blaadjes; de vierhoekige Halmen en korte 
gebaarde Pluim. De Halm is naakt, ftaat over- 
end, en heeft op zyn hoogfte ongevaar een 
Voet, doch dikwils maar een Handbreed lang- 
te. Hoe laager , hoe vleeziger de Blaadjes 

zyn, hoe kleiner de Pluim is en hoe minder 
gebaard. Laag is het eenigszins blaauwachtig 

groen: hooger valt het groen , met de Aair- 
tjes bruinroodachtig of Violet. Ook komt het 

VI. 
Arpeer 

UI. 
Hoorp= 

STUKe 

fomtyds jongdraagende f voor, zogenaamd, ’t 4 Festuca 

welk dikwils in de Grasplanten plaats beeft op vuipera 

Gebergten of andere {chraale Gronden ; wan« 
neer het Blommetje geen ryp Zaad voort» 
brengt, maar, in plaats van dien, lange groe- 

ne Blaadjes, naar jonge Grasplantjes gelyken. 

de, uitfchiet, zo HarreER aantekent. LriN- 

NAUs, niettemin, merkt-aan , dat dit een be-= 

ftendige Verfcheidenheid zy, ook ftand hou- 

dende, wanneer men dit Gras voortteelt in de 

Tuinen. Zyn Ed. hadt ’er zelfs een byzondere 

Soort van gemaakt gehad, en SCHEUCHZER 
geeft daar van , onder dien tytel, de Afbeel. 

ind. 

1, Deer. XIII Srur. G) 
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(3) Dravik met eene eenzydige ruuwe Pluims 

de Anirtjes zesbloemis „ gebaard; het Jaat- 

fle Blommetje ongebaard ; de Halm half 
rond. 

Op drooge plaatfen in Europa groeit ook dit 
Gras, ’t welk van het voorgaande zig niet al- 

leen door de grootte, als de Halm tot twee 
en drie Voeten opfchietende, maar ook door 

‚ breeder, langer Bladen, en doot de roodheid 

IV. 
Amethuje 

ftina. 
„ Violette, 

der Aairen, wanneer dezelven ryp Zaad in heb- 
ben, onderfcheidt. Van het Hardachtige , dat 
volgt, verfchilt het, inzonderheid, door de 
vlakheid der Bladen, dat de Áairtjes wat groo- 

ter zynen de Pluim losfer: van het Muizen- 
Oorige, doordien de Wortel- Bladen Borftel- 
achtig en de Baardjes kort zyn. 

(4) Dravik met een bogtige Pluim, hellende 
eenzydige dairtjes die bykans ongebaard 
zyn, en Borftelige Bladen, 

In 

(3) Fefluca Panic, fecundà fgabrà, Spiculis fexfloris 
Ariftatis, Flosculo ultimo mutico, Culmo femi-tereti, 

Sp, Plant, 5. Fl, Suec. 93» 92. Govan Monsp. ag. Feft. 

Fol. ‘peranguftis &c. Harr. Helvs N. 1440. B, Fett, 
Fol. hirfutis latiusculis &c. Zdem. N. 1435. ScHeEucHz. 

Gram. 287 , 289. 

(4) Feftuca Panic. flexuofà , Spiculis fecundis inclina< 

tis fubmuticis &c. Sp. Plant. 6. R. Lugdb. 68. Gr. Mont. 
Fol. Capill. longioribus, Pan. heteromallâ Spadiceà & 
velut Amerhyftiná. ScHrUcHz. Gr, 276, 
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In Italie, Vrankryk , Engeland, komt, vol _ vr, 
gens den Ridder , deeze voor die als eene Ver- Air 
fcheidenhsid van de Schaapen-Dravâk , door Hoorp- 
den Heer HarLER, is opgetekend,en door 
SCHEUCHZER omftandig, als een Inboor- 
ling van Switzerland, befchreeven. Hy noemt 
het Berg - Gras , met de Bladen langer en Haair= 
achtig dun, de Pluim eenzydig, bruinrood en 

als Amethystkleurig. 

(5) Dravik met de Pluim eenvoudig getakt en af 
E EN. eftuc 
Dyna ongefteelde Aairtjes. dn, 

Kruis 
In Arabie en Paleftina komt , volgens den pende. 

Ridder, deeze voor , die den Wortel, van dik- 
te als een Penne-Schaft, zeer lang onder den 

Grond voortkruipende heeft , bekleed met 

breede Bladftukken. De Halm is meer dan 
anderhalf Voet hoog. De Bladen zyn, door 
inrolling, Draadachtig dun. 

(6) Dravik met de Pluim eenzydie, langwer- vi. 
Pigs de Aairtjes zesblagmie langwerpig jk urasse 

glad; de Bladen Borftelachtig. Met Hard 
achtige, 

… (5) Festuca Panic. Ramis fimplicibus, Spiculis fubfes- 

‚ Áilibus. Sp. Plant. IL. p. zo8. N. 2. 
(6) Festuca Panic. fecundâ oblongâ, Spice fexfloris ob« 

longis laevibus &c. Sp. Plant. 3. Feft. Pan. nutante in- 

ferne Ramofâà &c. R. Lugdó. 68, Feft. Fol, perang. Pane 
ftritâà &c.Harr. Helv. Ne 1437. Gram. Prat. Pan. duriore 
laxâ &c. Ray, Hist. 1286. Angl. TH. Pp, 413. Ì. 19.6 1. 
Gr, tenue duriusculum & pene Junceum, J. B. Hift,. IL, 

Pp. 463 | ag il 

1. Deer. XIII. Srux, 
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VL. Mot de volgende komt deeze , die óp droo- 
be SE geVelden in Europa groeit, overeen door Draad- 
halen achtige gefleufde Wortelbladen ; en plätte Gras- 

achtige Stengbladen ; maar verfchilt door de 
gladheid van de Kafjes, die zeer kort gebaard 
zvn. ’t welk, benevens de meer gedrongene 

Pluim, haar vande Roode onderfcheidt, en van 

het Schaapen-Zwenkgras, boven en behalvé 
de ronde Halmen , doordien de Aairtjes ge- 
duurig in een zeer kort Baardjeuitloopen. Har- 
LER zegt , dat hetzelve zwart is, een twaalf= 
de Duims ae J 

VII. (7) gn met eene Ani achtige Wollige Pluim 

Feng en nnn Bladen. 
TUIN, 

Ee In Spanie, als ook in Deenemarken, i is dee. 
ze waargenomen, die de Halmen een Voet of 

anderhalf hoog en Draadachtig dan, heeft ‚met 
laage rondè Wortelbladen, enecne kleine PI uim, 
beftaande uit tien of twaalf Aairtjes';de onder- 
{ten gefteeld, allen zeer kort gebaard. 

var (3) De met eene ge-auirde Pluim „ zeer 
Myurus. ‚ klein 
Muizen- 

Oorige. (7) Pbstucs Putichis en pubescente, F dl. Fia 
iformibus. Spe Plant. 4. Fl, Pan. 

(8) Festuca Pan. Ela ‚ Cal. minutisfimis ‘muticis 
&e. Sp. Plant. 8. Govan Monsp. 49. Fet. Fol, Seta= 

eeig , Paniculâ eretâ &c. Hárr. Het, 'N. 1443. Felt: 
Pan. Spicatâ nutante &c. R. Lwgdb, 68. Gr. Feftuceum 

Myurum. Barr. Zo. T. og. £ 1. ScHevcaz: Grhm. 104. 

Murorum Spicâlongisfimâ, Mor. Mijl IIJ, S, 8 T, za £ 43e 
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By Montpellier in Languedok , als ook in 
Switzerland , komt dit Gras “voor , ‘dat de 

hoogte heeft van vier Voeten en groote Bloe- 
men, naar die van het Hooge gelykende , maar 
als gevederd ende ze Aair donker paarfch- 
achtig. gep | (19) 

CD. Peffica Pan-fecundâ, Cal. quinquefloris &c. Syft. 
Ves. XIII. p. rot. Gr. Alpin. latifol. Pan. heteromallâ 
fpadiceâ , Locuftis Pennatis. Screucrze Grau 278. Harn. 
Hecho, N. 1436. 

ds: 
(a Deer, XI. 0 \ 

kleine ongebaarde Kelken en ruuwe lang vi. 

gebaarde Bloemen, — js it Cam 
Hoorns 

Dit Gras komt , in veele deelen van Europa, °°“ 
zo op drooge dorre Gronden, als op Muuren 
van oude Gebouwen, voor. Deswegen vindt , 

men ’t ook Gras der Muuren, met een zeer Jane 

ge dair , getyteld. De Halmen zyn van een 
halyen tot een geheelen Voet lang en langer, 
de Bladen zeer fmal, De Pluim komt dikwils 
een. half Voet lang voor, zeer dun en ruig 5 

beftaande uit Aairtjes ‚ wier Kafjes uitermaate 

klein zyn. De Kleur is dikwils paarfchachtig. 
De Heer HALLER hadt waargenomen , dat 
het Baardje zyn oirfprong heeft ‚beneden de 
tips gelykin die van ’t volgende Geflagt. 

Co) Dravik met eene eenzydige Pluim en vyf= tx, 
bloemige Kelken , het laatfte Blommetje pe bad 

onvrugibaar , en gladde Bladen, eli 
Koode. 
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(ro) Dravik met een | onverdeelde Pluim ; de 
Aairtjes overhoeks ‚ bynaongefteeld en rond 5 

de Bladen ingerold en fleekend _fpits. 

Zeer fpits en fcherp zyn de Bladen van dit 
Rietachtig Gras, ín Provence en elders waar- 

genomen en door den Heer GERARD afge- 
beeld, Het wordt Do/ykachtie Gras genoemd , om 
dat de Aair veel naar die van het Dolyk- Gras 
gelykt, met digt tegen de Halmen aan geplak- 
te Aaïrtjes, die een zeer dunne Pluim maaken. 

Het heeft dezelven twee Vosten hoog, met 

de Bladen Zeegroen , en gefpitfte ongebaar- 
de, Kafjes. De Oe is in het Zand der 

Lee. Kuften. 

H. Met de Pluim egaal. 

Car) Dravik met eene opgoregte Takkige 
Pluim , en ongefreelde „ gekielde , onge. 
baarde Aairtfes. 

_ Deeze Soort, in Paleftina gevonden, heeft 
' an en 

(ro) Fefluca Racemo indivifo, Spiculis alternis fúbfes= 
filibus teretibus , Fol. involutis , mucronato - pungentis’ 

bus. 4Sp, Plant. 16. Mant. 33. GEr- Prove os. Te 2. £ 
2. Govan Jl, 4. Gram. Phoenicoides &c, J. B. Hij, 
IT. p. 477. Gr. maritim, Spicâ.Lolinceâ, Prux. TT. 339 
f£. 4. Gr. M: wit. acutisfimum 3 Fol. pung, Arundinaceume 
C. B. Fifi $ 

(ix) Feftuca Pan. er. Ramofà ‚ Spiculis fesfibus cas 
rinatis muticis. Sp. Plant. 7. 
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een hooge Takkige Halm > {malle lange Els- NE ' 

vormige Bladen ; een opftaande Pluim van ur 
Aairtjes die gekield zyn en. donker van Kleur. „em. 

(ra) Dravik met eene opgeregte Pluim, byna XII 
Eyronde ongebaarde Anirtjes ; den Kelk A 

grooter dan de Blommetjes: de Halm neer Leggende, 
leggende. 

Op dorre Velden , inzonderheid van Berg- 
achtige Landen, in ons Wereldsdeel , komt 

dit Gras voor, ’t welk de Halmen fomtyds 
leggende, fomtyds overend {taande heeft ; 
van een Handbreed tot een Voet lang, en 
de Pluim fchraal bezet met dikke Aairties , 

hebbende vier of vyf Blommetjes in de Kel- 
ken , waar onder dikwils een onvolkomen 
voorkomt , dat zig Paarlachtig vertoont. 

(13) Dravik met de Pluim eenzydig, opgeregt; XII, 
de dAairtjes eenisermaate litt de bui- Md 

tenjlen Spiloûd. 
Op … 

C:2) Feftuca Paniculâ ere&Â, Spiculis fubovatìs mutí- 
cis &e. Sp. Plaut, 12, Fl, Suec, 92, 93. Oep. Dan, T, 

162. Feft. Locuftis teretibus muticis oftofloris &c: Har. 

Hel, N. 1434. Gr.-Mont, Avenaceum „ Loc. muticis tu= 
mentibus , Pilofam. ScHEucHz. Gram, 170. Gre Tätie 

neum Paluftre humilius , Sp. muticâ breviore. Mor. S. 
.T.r£ 6. Gr. Aven. parvum procumbens ‚ Pan. non 

hap Ren Afm. 174. Ì. 34» fr. Mant. Prodr; 

53. Ta. As 
(3) ee Pan, fecundâ ere@tâ; Spiculis fubâriftatis, 

ex. 
II. Dee , XIII Srun, 
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Op vrugtbaare Velden , door geheel Europas 
komt dit Gras voor ‚ dat in- hoogte uitmunt, 
De Halm bereikt „ volgens den Heer Hare 

LER ; van twee tot vier Voeten; volgens SCHRE- 
BER van êén tot twee Ellen langte. De Bla- 
den zyn taamelyk breed ; om laag meer dan 
een Voet lang; nederwaards geftreeken ruuw. 
De Pluim heeft ook een aanzienlyke langte en 

is pieramidaal doch zeer yl bezet met lang 
gefteelde Aairtjes , die zes- en agtbloemig zyn, 
beftaande uit fpitfe Kafjes, van buiten glad. 

Hier door verfchilt ‘het van het Beemdgras , 
waar toe, fommigen deeze Soort betrekken. De 
Pluim hangt fomtyds, doch niet altoos „ over 
zyde. GMELIN wil, dat de Kenmerken van - 
de Bromus, Fefluca en Poa, in dit Gras zig 
allen openbaaren zouden. De Kelkblaadjes , 
nogthans , zyn geenszins op de rug, onder 
detip gebaard , gelyk tot het volgende, Ge- 

flagt behoort „en de fpitsheid der Kafjes on- 
derfcheidt het van de laatfte. Het zoude, 
volgens BAUHINUS,de Calamagroffis zyn der 
Ouden. 

Op 

exteriorlbus teretibus. Gort. Belge 25. Fl, Suer. or, 94, 

ScHreB! Tram. za. T. 2. Feft, Pan. Spicatâ , Spiculis 

uno verfu indinatis fubmuticit. R. Zwedh. 68."Poa Pan. 

SpicatÂ, fitâ &e. Goet. 1Sib. Ì. pe rog. Poa Fol.la- 

tis asperis.. Haru. Heb. Ne 1451. Gramen Loliuceum 
&c. Sernkuenz. 200: Mor. S. 8 T. 2. £. 15e Gr. Spar- 
tum. Barr. Rar. 1154. T. 25. Gr. Arundinaceum Spicâ 

wultiplici Calamagroftis. C. B. Piu. 6. B, Gr. Prat, mas - 
zus Locuftis tumidis. Buxe, Cent, Ve p. zr. T. zó, 
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‚Op dorre: Gronden en aan de Wegen komt vr. 
dit Gras dikwils maar een Voet hoog voor ; rie zin 

mét een zeer korte, fchraale Halm, daar het Hoorns 

Zaad in blyft ‚ tot dat zy geheel verdord is. 
Tot Voedzel voor Rundvee en Paarden is het 
ùitmuntende , en byzonder goed onder ’t 

hi 

(14) Dravik met eon Takkige vaneen Plm, XIV. 
Fi 

de Aaîrtjes byna ongefteeld Spilrond en on- dd 

gebaard. Vlottende 

Dit komt, onder den naam van Zloigras s 
menig vuldig in onze Slooten , Graften en Staan- 
de Wateren , zo wel als door geheel Euro- 
pas voor. De Halmen zyn, naar de verfchil- 

lende diepte en de vettigheid van den Grond, 
zeer verfchillend. wan langte, fomtyds tot vyf 
en zes Voeten: Om laag geeft het vecle Tak- 

ken uit, aldaar zyn-de Bladen zeer lang en 
dryven met. de enden op „het Water : om 

; hoog 

(14) Feftuca Pan. Ramofâ ereâî, Spiculis- fubfesfili 

bus teretibus muticis. Gort. Belg. 24.Fl. Sue, 90, 95. 
Oep, Dan. Te 237. ScHReBe Grams 37, Te 3 GOUAN 

Monsp. ag. Poa abuis ‚teretibus multifloris, Har. Melv. / 

N. 1453. Poa- Spiculis- oblongis ereftis. A. Cliff. 28, R. 

Luadb. 62, Gramen Ad. Fluitans multiplici Spicâ. C. B. 

Pin! 2. ‘Thedtr, A1 Sofevcnz. Gram. 199. Gr. Loliace- 
um fluitans „ Spicâ longisfimâ, divifâ, Mor. -S. 8, T.: 3e 

£. 16. Gramen „Manne Jesculentum. Prutenicum.. Loes. 
Prusf. ps 108. 

IL. Deen. XII, oh, 
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hoog kort en altemaal donker groen. De Pluim; 
fomtyds byna een Elle lang, is digt bezet met 
veele kort gefteelde ronde Aairtjes, van agt 

tot tien Bloemen bevattende, wier Kelkblaad- 

Gras. jes Lancetvormig zyn en wit gerand , de Bloem- 

® Duitfch 
Manna- 
Za ad e 

* Bladz. 
275 

eN 

blaadjes van de zelfde figuur , ook fpits : ’t 
welk deeze Plant alhier betrekt: hoewel vee- 
len, en eenigen op. ’t voetfpoor van den Rid- 
der zelf, haar tot het Beemdgras hadden thuis 

gebragt.” | 
Niet het Bloedkleurige Panik- Gras hier voor 

befchreeven f, ’t welk lang daar voor gehou- 
den is; maar dit Vlotgras wordt thans gezegd 
het regte MManna-Gras te zyn. Men noemt 
het derhalve dus, of ook Schwaden- Gras, în 

Duitfchland ; om dat het zogeriaamde Duitfehe 
Manna-Zaad daar van komt. Die Schwaten 
nogthans is tweederley. De éêne krygt men 
van verfcheide Soorten van Panik, welke in 

Duitfchland, ten dien einde, hier en daar ge- 
teeld worden 5 zynde naar Geerst gelykende 
ronde (Korreltjes , van verfchillende Kleur 5 

doch waar van het Meel geelachtig is en wei- 

‚nig Lighaam heeft. De andere, zynde de zoe 
genaamde Poolfche of Frankforter Schwaden, 
‘komt eenig en alleen vän dit Vlotgras, ‘twelk 
overvloedig wild groeit in Polen, Lithauwen, 

Brandenburg en-omftreeks Frankfort aan den - 
Oder zelfs in Silezie , in eenige deelen van 

Deenemarken er Sweeden3 van waar die Man- 

na, toebereid zynde , wyd en zyd vervoerd 
wordt, Art LI d 

De 
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De manier. op welke de Inzameling en be- a: 
… feiding in Schônen, de Zuidelykfte Provincie 

van Sweeden , gefchiedt , is door den- Heer srux. 
LriNNeus aldus befchreeven(t). NaSt. Jan, 

wanneer dit Koorn ryp is , fchuift men een 

Zeef, die zeer kleine Gaatjes heeft, des mor- 

gens vroeg, de*Daauw nog op het Gras leg. 
gende, of kort na dat het geregend heeft , 
door de rype Aairen heen en weer 5 zo dat. 

het Zaad met zyn Kaf in de Zeef valle. On 
die wyze kunnen een paar Man , op plaatfen 
waar dit Gras overvloedig groeit, in twee Uu- 

ren tyds een Schepel daar van inzamelen. Dit 

Zaad fpreidt men vervolgens op Zeildoek uit, en 
laat het droogen in de Zonnefchyn. De fchif- 

“ting van het Kaf, waar door de Schwaden 
een helder geele Kleur krygt, gefchiedt in een 
Houten Mortier, van een Eiken Blok ge- 
maakt, met een rond Gat, omtrent een half 

El wyd en drie Vierendeel diep , dat naar be- 
neden fmal toeloopt. Men heeft Stampers van 
Beukenhout, die naar Rolftokken gelyken , 
dun aan de enden, en een Handvol gekapt Stroo 

op den bodem van de Mortier gefmeeten heb= 

bende, werpt men daar op een Handvol van 

het Zaad, dan weder gekapt Stroo. Voorts 

gaan twee Perfoonen te gelyk aan ’*t frampen 

en dus gaat het Kaf van het Zaad af, dat men 
’er vervolgens uit want. De Korreltjes, die 

| daa 

HE) Schonifche Reife. P- 349» 

ui. 
ooFD= 

Mante 
Gras. 
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Pa : dan zwart zyn, worden wederom , beurtlings 
mu. _ byeen Hand vol, met gekapt Stroo, in den 

Hoofp- „elfden Mortier geworpen, tot dat ’er genoeg 
… STUK. 

“ Mannain zyn. Alsdan gaan zy wederom aan ’t ftam- 

Gras. pen, tot dat de zwarte Bast van de Koorntjes 

is afgegaan, en zy volkomen geel zyn. Dan 
wordt de Schwaden wederom door harpen en 
wannen gezuiverd en volkomen fchoon ge- 
maakt. | 

Deeze Duitfche Manna geeft, met Melk of 

Wyn gekookt zynde, eene zeer voedzaame 

Spyze, die fommigen nog aangenaamer voorr 

komt dan de Ooftindifche Sagoe. Gemeenlyk 

neemt men ze ongemaalen;doch het Meel is nog 

fmaakelyker ‚ overtreffende de Ryst en Geerst. 

Allerley foorten van Bryen Gebak kunnen daar 

van gemaakt worden „en het is in alle opzigten 

zo goed als ander Meel. Men kan van dit 

Manna-Graan ook Melkdranken of Koeldran- 

ken bereiden; ’er Koffy van branden en Bran- 

dewyn van ftooken (*). 

__ Wanneer dit Vlotgres te diep in ’t Water, 

of op zodanige plaatfen groeit, dat men hst 

Zaad niet kan inzamelen, of zo men daar geen 

werk van maakt; dan kan het dienen tot een 

uitmuntend Beeften- Voeder. Men maait het 

onder Water „en daar uitgehaald zynde, wordt 

het 

C*) Vid. S. Leper fuocinta Manne excorticatio, Sorau 

1733. Oëtavo, 
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het gedroogd en ten gebruike bewaard. Zeker A 

Landman in Engeland, Dea Ngenaamd,heeft mr. oe 

enkel met het Gras, dat op een geduurig on- „Lio°ro- 
der Waterleggend Stuk Lands, van ongevaar Manna 
twee Morgen, gegroeid was, byna alleen zulk @/% 
Vlotgras zynde, vyf Werkpaarden, van April 
tot laat in de Herfst , onderhouden. De Var- 
kens zyn ’er niet minder gretig naar , zweme 
mende diep in ’t Water, om het te bekomen. 
Voorts dient het Zaad ook tot Voedzel van 
Eenden en ander Water - Gevogelte 5 ja de 
Ganzen weeten het byzonder wel te vinden. 
De Visfchen zelfs fchynen het te nuttigen : 
dewyl men opgemerkt heeft, dat de Forellen 

‘best gedyën in zulke Beeken , waar dit Gras 
meest groeit en zyn Zaad laat vallen. Het Kaf 
dient om de Wormen der Paarden te verdry= 

ven. Dus ziet men, welk een groote nuttig- 

heid dit in ’* wilde, en op meest ongebruik- 
baare plaatfen, groeijende Gras verfchaffe. 

(is) Dravik met eene ge-aairde kwabbige xy. 

Pluim, en breed Eyronde, zesbloemige , En 

ruige Aairtyes. Gekuifde, 

Op dorre Heuvelen in Portugal namde Heer 
LorerriNnG deeze waar , die veele Halmen 
uit den Wortel fchiet, naauwlyks een Vinger 

lang. 

Ca5) Feftuea Pan. Spicatâ lobatâ , Spiculis ovatis las 

tis fexfloris hirfutis. Loerr. Sp. Plant, 15. 

U. Deer, XIII. Srum, 
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__ VI. lang. De Pluim is, eenigermaate ge=aaird 

AAFDEEL byna Eyrond. Van het Gekuifde Beemdgras, 
Hoorp. daar het in geftalte naby komt, verfchilt het 

STUK, 8 3 î ĳ 
door menigvuldiger ruige Bloempjes. 

Xvr. _ (16) Dravik met een zeer dunne Pluim en Lin 
pe niaale Aairtjes ; de Kelk langer dan de 

nn Bloempjes „ de Bladen aan den voet gee 
baard. 

In Spanje vordt hy deeze, die een plag 
maakt van Wortelbladen en Draadachtige 
Halmen heeft, ook maar een Vinger lang. 
By Alexandria, in Egypte, vondt de Heer 
ForsKkAöur een Soort van Dravik, welke 

hy Geeaffeld noemt, wegens de Pluim die uit 
ongefteelde, zeer uitgebreide, Liniaale , drie- 
bloemige , ongebaarde Bloempjes , beftondt, 

Een andere hadt de Aairtjes Lancetvormig ‚met 
eene egaale Pluim en leggende Halmen. Een 
derde, aldaar ook groeijende, hadt eene Ge= 

bondelde Phtim , over ééne zyde, met lang ge- 
baarde Aairtjes , doch deeze twyfelde hy, of 
* ook de eerfte Soort mogt zyn. In Arabie 
kwam hem de volgende voor. 

(27) Dra- 

(6) Feftuca Pan. coarêtatâ , Spiculis Linearibus , Cal. 

…Flosc. longiore, Foliis bafi barbatis. Sp. Plant. 11. Ant, 

Acad, II. p. soo. Feft. Pan, contraftâ , Spiculis lineas 
_ tibus mut, longitude Calycis, Lorru. 44, 1160 
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(17) Dravik met een gekropte Pluim » veel- VI. 
FDEEL. 

bloemige Aairtjes en gaten Bloe-, e ur. 
COFD= 

nen, nd 

Dit Gras, overvloedig op ndiee ‘Heuvels Bolon 

groeijeride, in ’t Arabifch Scoucham genaamd sj, 
hadt hy beter Geklierd geheten; aangezien de Gefitfte. 

Kafjes in dit Geflaget doorgaans gefpitst zyn; 
maar Geklierde Bloemen iszeer byzonder. On- 
der ieder Meeldraadje vertoonden zig Klier- 

tjes in de uitgebreide Bloem, die vier of zes 

Blommetjes in de Kelk bevatte. De ruige 
Draadachtige Stempels kwamen ‘er bezyden 
uit. Het Gras hadt ronde, gladde, kruipende | 

Steelen ‚ met opftaande Takkige Halmen en 

zeer uitgebreide, gladde, ftyve, gefleufde en 
fpits gepunte Bladen. Hy twyfelde , nogthans 3 
of het wel hier thuis hoorde, 

Bromus. Zwenkgras. 

* De Griekfche naam, op dit geheele Ge- 
flagt toegepast, is gebruikt geweest voor 
dergelyke Planten als de Feffuca of Dravik: 
doch aangezien de meeften zig alhier, door 
de zwaaijing of flingering der Aairtjes , ondere 
Ícheiden 5 welk Gras men deswegen, in ’ 
Hoogduitfch , Schwingel noemt , dateen Zwen- 

gel 

(17) Fefluoa Paniculâ glomeratà, Spiculis multifloris, 
Flore Glandulifero, Flor. Egypt, Arab, p. 22 

1. Deere XIII. Stur, 
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vi. gel of Dorfchvlegel of iets dergelyks bete- 

ArDESE: kent, zo meen ik het gevoeglyk Zwenkgras te 

Hoorp- heeten, 
wm Het onderfcheidt zig, van ’t voorige, door 

een Aairtje, welks Blommetjes als op twee 

ryën geplaatst zyn, en een Baardje heb- 

ben , dat onder de tip van ’t Kafje is in- 
geplant (*). Het bevat de volgende, talry- 

ke, meest Europifche Soorten. 

7 (1) Zwenkgras met een uitgebreide Pluim 7 
Br ams Eyronde Aairtjes „ vegte Baardjes en dui= 
Rogmins delyke Zaadjes. 

mend, + 
Niet wegens de Geftalte, welke meer naar 

die van Gerst gelykt, voert deeze Soort den 

bynaam;maar,om dat zy dikwils in de Koorn- 
landen voorkomt onder de Rogge. Dit is 
overal: gemeen in Europa, en zy wordt des- 
wegen, by de Sweeden., Ros - Loofta geheten ; 

en aangemerkt als een gebrek of miswas onder 
% Koorn. Zy groeit; niettemin, ook ‚wild 

op 

C°) Zie Fig, 43 „op Plaat LXXXVII. 
CG) Bromus Pan, patente, Spiculis ovatis, Ariftis 

rectis, Seminibus diftinétis. Sy//, Wat. XII. Gen. 89. 
Veg. Xill. p. zo2. Gort. Belg, 25. Govan Mousp. zo. 

Ger. Prov. 96. F1. Suec. 84, 96. Bromus Foliis glabris, 

Locuftis duodecimfloris. Harr. Hel. N. 1502. Bromus 

vitiofus. Weia. Obs. Bot, p. 4. T. 1. £. 2. Bromus mul- 

tiflorus. Idem Zig 1. Feftuca Bremus Hordeaceus , Pan. 

erettâ coarftatà. £/, Suse, L, N, 87. Reva, Gedan, 1, pe 
48. Ne 4 
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ep andere. plaatfen „ zelf op Daken en verval- 
len Muurwerk; doch heeft dan doorgaans le- 
dige Kafjes of misdraagt en geeft geen Zaad. grin 
Dit heeft men als eene Verfcheidenheid aan= 
gemerkt, en ’er den naam van Muur- Gras 
met DALECHAMP, aan gegeven, BAUHI- 

Nus noemt ze Grasachtige Dravik en Morr- 

soN Haver-Gras der Koornlanden, dat groo= 
ter Is, met meer gezwollen Kafjes (f). De 
Heer WeiceEL heeft ook een Veelbloemig 
Zwenkgras onderfcheiden. Eenigen meenen 
dat het de Bromos zy van DroscoRrIDEs; 
anderen houden het voor ’t Lolium der Ouden. 
By Lorer is het gefteld onder den naam van 
Bromus, by DopoNéus onder dien van Zes- 

tuca altera. De naam van Dravik wordt 'er , 
wegens de Kaffigheid, van fommigen aan gege= 
ven. — 
De Halmen van dit Zwenkgras zyn dikwils 

‚drie Voeten hoog, dun, geknokkeld en gee 
ftreept: de Bladen een vierde Duims breed , 

ruuw: de Pluim yler of digter , met meer of 
minder Aairtjes , op lange Steeltjes zittende 
en vry groot, met de Bloempjes op tweeryën. 

| | Ia 

G) Morrison heeft de benaaming in de Text en op 

de Plaat een weinig verfchillende , dat aanleiding gege= 

yen heeft tot de Aanmerking van Harrrr, als of Lin= 
Nieus een. verkeerde figuur had aangehaald, doch het 

ì moet Fig. 16. zyn: Fig. 17 is ’er niet, 

V 2 
El. Deer, XIII. Sum. 

VI. 
Arvzci. 

11. 
hen 
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VL. In ’t eerst {taan deeze Aairtjes opwaards , ver= 
‚ARDEEL volgens duiken zy allengs en, wanneer het 
eden Zaad ryp wordt, hangen zy nederwaards. Ieder 

Aartje heeft twaalf of veertien Bloempjes. Het 
Zaad, in ruige Blaasjes zittende „is langwerpig 
als Rogge- Graan, maar dunneren Kaffig. 

Als eene Verfcheidenheid behoort hier het 

Gramen Gros van Montpelgard , een Graaffchap 
aan de Grenzen van Lotharingen , dus doot 
|. BauvuiNus genaamd (+); ’t welk niet 
minder hoogte dan ’t voorgaande en g/edde 
Aairtjes heeft; een Duim lang. De Kafjes 
zyn groenachtig, bleek gerand, met Baardjes 
van vier of vyf Liniën langte. Een dergelyke 
komt, zegt GoUAN, overvloedig voor, inde 

Graften van Montpellier, by den Koninglyken 
Tuin, met ruige Aairtjes, 

1 (a) Zwenkgras met de Pluim byna opgereers 
Bromus Eyronde Wollige Aairen,met regte Baarde 

Zat _ ges en zeer zagt Pluizige Bladen. 

In de Zuidelyke deelen van Europa komt 
deeze Soort, op drooge plaatfen, voort. In 

Switzerland is dezelve, volgens HALLER; 
zeer 

CG}) Gramen Gros Montbelgard, J. B. Hi/f. II, p. 438 

(2) Bromns Pan. ereftiuscolà &c. Scrren, Gram, 6o. 

T. 6, Wrria. Obs. p. 7. T."1. f. 4: Bromus hirfutus, Loe 

cuftis feptifloris ovato -conicis. Harr, Mew. N. 1504e 

Gr. Avenaceum Loc; villofis, eandic. & ariftatis. ScHEucHz. 

Gram, 254. Gr. Avenaceum Pratenfe &e, Mor. S. 85 

T. 7. £18, 
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zeer gemeen, en zou de Trespe der Duitfche- 
ren Zyn, dieaan Wegen , Haagen en op Muu- 
ren, jafomtyds ook op de Akkers in Duitfch- 
land, Vrankryk en Engeland groeit; zegt 
SCHREBER. Zy is veel kleiner dan de voor- 
gaande, hebbende de Halmen naauwlyks een 
Voet hoog 5; de Bladen zeer fmal; alles met 

eene zagte Wolligheid bekleed. De Pluim is 
naauwlyks twee of drie Duimen lang en heeft 
korte Steeltjes , met één of meer Aairtjes, die 

van zese tot.tien- Bloemig zyn, ook met eenige 
Haairigheid bezet en kort gebaard. Het Zaad 
is langwerpig, driekantig en bruin. Somwylen 

misdraagt cok dit Gewas , dat tot een goed 
Voedzel voor allerley Vee dient, inzonderheid 

voor Schaapen. Men kan het, met voor- 
deel, gebruiken, om het Stuifzand vast te 
maaken, fchoon het maar twee Jaaren duurt. 

Tot Hooy is het, wegens de laagte van Ge- 

was, niet zeer dienftig. 

(3) aka met een knikkende Pim, en 

Eyronde Aairtjes ‚ met wyd gemikte Baard. 

jes. In 

(3) Bromus Pan. nutante, Spic. ovatis Ariftis diva- 
ricatis &c. Govan Monsp. zo. Feftuca Graminea Glu- 
mis vacuis. ScHEucHz. Gram, 251. T. 5. f. rr. C. B. 

Pin. 9, Prodr. N. 64. Gram. Phalaroides acerofum , 
nutante Spicâ. BARR. Zo. 24. T‚ 1, 2. Mont. Ze. 52: 6, 

Gr, Feftuceum majus , Locuftis crasfis Lanuginofis. 

Buxs. Ceut. V. p. 19. T. 38. £. 17 

3, Dee XL Stuk, 

ÁFDErr. 

DI 

VI. 

En 

TI. 
Bromus 

Squarros 
Jus. 
Rappig. 
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In Vrankryk, Switzerland, Siberie , komt die 

„HI Gras volgens den Ridder voor, die aanmerkt, 
six, dat de Aairtjes glad zyn , met Draadachtige 

Steeltjcs , naar 't end verdikkende. De Baard- 

jes, die anders regt uitftaan , wyken zyde- 
waards af , dat een zeer kennelyk verfchil 
maakt. Om die reden oordeelt de Heer Har- 
LER, dat het tot de Haver behoore; doch 
bekent zelf, dat dit onderfcheid niet vast gaat. 
Hy telde negen Bloempsjes in ieder AairtjeCf). 

(4) Zwenkgras met een knikkende: kroefe 
IV. 
Bromus Pluim ; de Bladen wederzyds kaal, maar 

geen de Bladfcheeden Haairig en Pluizige 

verd. _ Aafjes. 

In Kanada is door den Heer Karm deeze 
waargenomen, die ftevige Halmen heeft van 
anderhalven Voet, en Bladen van breedte als 

Riet, gekield groen, niet Haairig , gelyk de 

Bladfcheeden. De Pluim is gekruld, bogtig, 
knikkende. De Aairtjes bevatten van agt tot 
veertien langwerpige Bloempjes , met ruige 

Kafjes. In die van het Amerikaanfch Purgeerend 
Gras, by Fruirrér, zyn de Aairtjes breeder : 
anders komt het Gewas taamelyk overeen. 

derd 

(4) Avena Locuftis teretibus novemfloris, Ariftis re« 

flexis. Harr. Heiv. N. rsor. p. 235e 

(4) Bromus Pan. nutante crispâ, Foliis utringue nue 

dis, Vaginis Pilofis: Glumis Villofis. Sp, Plaat. p. 113 

Gramen Bromoides Cathasticum, Fuzz Peruu, zo5. T. 13 
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(5) Zwenkgras met een opgeregte Pluim, de Aen 
Aairtjes byna Spilrond „ Elsvormig naakt hi 
en bykans ongeébaard. : 

_ In Duicfchland en Switzerland groeit dit . Bromus 
fierlyke Zwenkgras, door SCHREBER zeer rte 

fraay afgebeeld. Het loopt fterk uit den Stoel baard. 
voort, met zydelingfe Scheuten, gelyk het 
Kweekgras , en heeft de Halmen anderhalf 
Voet hoog ‚ met taamelyk breede Grasachtige 

Bladen. De Pluim is anderhalf Voet lang en 
beftaat uit lang gefteelde Aairtjes, die meestal 
ongebaard zyn, paarfchachtig , groen en wit, 
bont. Op vette Gronden groeit het wel drie, 
vier of vyf Voeten hoog; maar het komt meest 
voor, op Steenachtige ruuwe en woefte plaat- 
fen. Men vindt fomtyds de Aairtjes met kor- 
te Baardjes bezet; welk verfchil ook in de 
Hooge Dravik , hier voor befchreeven , naar 
welke het veel gelykt, wordt waargenomen. 

Dit gebeurt , wanneer hetzelve op Schaduw- 
achtige plaatfen, in vogtige Gronden, geteeld 
wordt. ’t Getal der Bloemen in de Aairtjes is 
van zeven tot tien , en dikwils negen, be- 

vonden. Be- 

(5) Bromus Pan. eretâ, Spiculis fubteretibus Subulas 

tis nudis fubmuticis. Scrren. Gram. 93. T. 13. Feftuca 
Loc. teretibus &c. Harr. App. 2. SCHEUCHZe p. 47° 

N. 28. Helv, N. 1433. Gr. Pratenfe elatius & majus Lo- 
cuft. tumidis. Buxse Ceut. p. 21. Te 40 & 41. Ne 16e 
Levs. £/, Hal, go, 

V4 
U. Deer, XIII. Stug, 



312 DRIEMANNIGE 

„NE Behalve het Voedzel, * welk dit Gras aan 
Ht  ’t Vee uitlevert, kan het door zyn kruipende 
Tr Scheuten en Wortelen de kanten van Slooten 

en Graften vast maaken en , zo voor het uittree- 

den van het Vee, als Rrbrd in losfe Gronden 

befchutten. 

VI (6) Zwenkgras met een knikkende ruuwê 

B OE Pluim, gebaarde ruige Aairtfes en ruuwe 
Lang- Bladen, 

baardig. N, 

Deez Soort » die in tegendeel de Aairtjes 

zeer lang gebaard heeft, fchynt', wegens de 

ruuwe Bladen, naauwlyks die van BAUHINUSs 

welke de Bladen met eene zagte Wolligheid 
bekleed hadt, te kunnen zyn. Door de langte 

der Steeltjes van de Pluim, welke tevens Tak- 
kig zyn , kan men ze, volgens Morrison; 

eonderfcheiden. Hier zou men de langte der 
Baardjes kunnen byvoegen, waar door ze uit= 

munt, en noemen dit Zwenkgras , in verge- 

Iyking met het voorgaande , tot verbetering 

van den dubbelzinnigen bynaam, bepaaldely- 

ker , Langbaardig. Maar , wegens de ruuw- 
heid van de Pluim, kon het ook Ruyw hee- 

ten, gelyk de Heer RrrcHarp wil, Het 
groeit 

(6) Bromus Pan, nutante fcabrâ, Spiculis villofis A= 
vìftatis, Fol. fcabris. Syft. Veg. XIII. Hups. Augf. go. 

N. 7. Feftuca Gram. Nemoralis latifolia mollis. C. B. 
Pin. o. Theatr. 144. Feft. Gram. Dumetorum Jubâ lon» 
giore. Mor. Mijl. III, p. 213. Se 8. To 7. fe 27e 
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groeit hier en daar; in ’t Gebergte, in Euro: JE 
gij FDEE La pa » en kruipt geenszins voort. | ek 

Hoorme 

0) Zwenkgras met een knikkend: Pluim, det 
Bladen wederzyds , zo wel als de Schee- aleen 

\ pa "…e Ciliatus. den „ eenigermaate Haairig „ de Kafjes”' Bank 
kanthaairig. | haairig. 

Uit Zaad , in Kanada door den Heer Karm 

vergaderd , is deeze Soort voortgekomen, 
met dunre Halmen , en eene zeer knikkende 
Pluim, van langwerpige, famengedrukte , ge- 
fteelde Aairtjes , ieder agt Bloempjes bevat- 

tende , onder: de tip gebaard , wier Kelk- 

Kafjes glad, de Bloemblaadjes ap de kant ge» 
haaird zyn, en th en 

(3) Zwenkgtas met een witgebreide Pluim, de vir. 
Aairtjes langwerpig tweezydie , de Kafjes  Sterilise 

Onvrugts 
Borffelachtig gebaard, baar, 

: | Op 

(7) Bromus Pan. nutante, Fol. utringue Vaginisque 

fubpilofis , Glumis Ciliatis, Sp, Plant. 5 

(8) Bromus Pan. patulâ , Spicalis” dlloheis diftichis 

&c. Sp. Plant. 6. Gort. Belg. II. N. 103. Govan 
Monsp. 5o. Br. Pan, nutante Locuftis feptifloris &c. 
Har. Hel. Ne 1505. Brom. grandiflorus, Weias Obs. 

v.9. T. 1. £. 6e Feftùca Avenacea fterilis elatior. C. B. 

Pin, g. Mor. T. 7. £. 1r. Gr. Avenaceum Pan. fparfâ, 

SerevcrHz. Gram. 258. T. 5. fe 14. Bromos Herba, hd 
Pempt., 540. 

IL, Deen, XIII Srvs. 
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Rn Op Velden, in Bosfchen en aan de Wegen, 
UL ‘in de Zuidelyke en middeldeelen van Europa, 

KAD, groeit ditonvrugibaar Zwenkgras, dat fommigen 
/ achten het Bromos der Grieken te zyn. Men 

noemt het in ’ Franfch Averon , in ’t Italiaanfch 
Vena vana, dat is Ydele Haver: om dat het naar 
Haver gelykt en geen Haver voortbrengt. De 
Halm is een Voet en daar boven lang ; de Bla- 

den zyn Haairig , aan de kanten ruuw en taa- 
melyk breed. Het heeft een lange losfe Pluim, 

meest over ééne zyde hangende, met lang ge- 
fteelde Aairtjes, die lang gebaard zyn. 

Tx: (o) Zwenkgras met een Rnikkende Pluim, en 
keld Eyrond-langwerpige Aairtjes. 
Akkerig. | 

Dit zou de Naakte of Ydele Haver zyn, die 
in de Akkers van ons Land zo wel als elders 

voorkomt; welke de Heer HA rrLER be- 

fchryft als een Allergrootst Gras , met een 
ruige Halm vyf Voeten hoog; de Bladen in ’ 

eerst ruuw „ volwasfen glad , eeh vierde Duims 

breed: de Pluim een half Voet lang , met lan. 

se zeer Takkige Steeltjes 5 de Aairtjes langer 
dan een Duim , rondachtig en geheel glad , 

Î | met 

Co) Bromus Pan. nutante, Spic. ovate - oblongis. Sp, 
Pant. 7. Gorr. Belg. 25. Fl. Suec. 85 , 97. OEp, Dans 
T. 203. Govan Monsp. 51, Ger. Prov. q7e Br. Pan. 
&iffufà pendulâ. Scop. Car. 1. 206. Br. Culmo Panicu- 
lato Spicis compresfis. /, Lapp. 27. H, Cliff. 25. Br, 

gla- 
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met agt Blommetjes , zynde korter gebaard de 

dan de voorgaande Soorten tevens dunner , zo Rh dà 

de Afbeelding van ScHEUCHZER aanwyst. strek! 

“Dus worden deeze Gras-Planten van de 
meefte Autheuren onderfcheiden , maar de 

Heer ScoroLI, dezelvenin Karniolie onder= 

zoekende, vondt tusfchen het Rogminnende;, 
Rappige, Akker- en Daken. Zwenkgras geene 
vafte paalen : des zyn Ed, die alien , onder 
den naam van Bromus polymorphus , te famen 

voegt (})- 
Ik zal derhalve ook tot geene der voorgaan- lenanhe 

de Soorten in ’t byzonder „dat Japan/e Zwenk- 
gras t'huis brengen, in Fig. 4, op Praar XCI 
afgebeeld; het welk van alle de voorgaanden 
eenigermaate{chynt te verfchillen ; doch moog- 
lyk naast komt aan de laatfte of liever aan de 
Agtfte Soort. Het heeft een dunne , ronde 
Halm, die van onderen eenigszins ruig en ges 

knokkeld is, boven glad, met zeer {malle , 
Liniaale Bladen. Aan den top fpreidt zig een 

Pluim uit, van lang en dun gefteelde Aairtjes, 

die ten deele als Kranswyze uit een Knoopje 
voortkomen en fommige Sreeltjes Takkig ver- 
deeld hebben. De onderfte Aaîrtjes zyn veel. 

al 

Fig. 4e 

glaber, “Locuftis glabris nutantibus. Harr. Helv. N. 

1509. Feftuca Graminea Jubâ effufà. C. B, Piu. g, 
Prodr. 19. Screvenz. Gram, 262, T, 5. f, 15. Bromes 

fterilis. Los. Zo. 32e 

GH) Flor: Carniole u. N. Ela 

U. Deen. XIII. Srum. 
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al zevenbloemig; de bovenften tienbloemig of VI. 
Arnrer. daar omtrent. Boven loopen zy eenigszins 
‘Hoorp- puntig uit. De Kelkblaadjes zyn klein en on- 
TUR gebaard, doch anders Lancetvormig ef Geute 

achtig, gelyk het buitenfte Bloemblaadje, dat 

een Baardje heeft, uit de Rug, onder de tips 
voortkomende: des het volftrekt tot dit Ge- 
flagt behoort, en ‚,dewyl het binnenfte Bloem- 

kafje Vliezig-dun is en op de kanten gehaaird; 
zò zou het de Agtfte Soort zeer naby- komen; 
indien de Kafjes in Baardjes uitliepen , gelyk 
SCHEUCHZER daar van getuigt. 

ee (ro) Zwenkgras met een opgerogte Pluim en 
Genicula- afltandige Bloempjes; de Halm leggende, 

dn met een Knietje. e- 
buigend. 

In Portûgal is dit door den Heer VANDEr- 
L1 waargenomen, Het heeft de Halmen naauw- 
lyks een Handbreed hoog, het uiterfte Leedje 
opgeregt, en bekleed met de Scheedjes van 
Grasachtige Bladen. De Pluim, die overend 

ftaat, heeft geen dunne, maar byna driekantie 
ge ruuwe Steeltjes. De Aairtjes beftaan uit 
vier Blommetjes , eenigermaate ruig, van el- 

kander afftandig , met ee lange regte: 

Baardjes. 

1) 
Co) Bromus Pan, ereltâ , Flosc. diftantibus Peduncu= 

Ús angulatis, Culmo genu procumbente. Sw. Plant, 19 
Mant, pe 33e 
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Cri) Zwenkgras met een kuikkende Pluim en de 

Liniaale Aairtjes. TI. 
Hoorne 

STUKe 
Op drooge Heuvelen, op de Daken der” 

Huizen en op oud Muurwerk , groeit dit Zwenk- Bromus 
gras door geheel Europa : weshalve het ook, Gene 
van fommigen, Muurgras wordt geheten, De ken 
eerfte Soort komt het zeer naby , doch ver= 

_fchilt door de knikkende Pluim en dunner , 

eenigermaate Haairige Aairtjes, zo Tour 
NEFORT aanmerkt. De aangehaalde Afbeel- 

dingen van PLUKENET en MorIisoN, ver= 

toonen ondertusfchen dit Gras met opgeregte 

Aairtjes en Pluim; welke geftalte het in ’t 
bloeijen heeft , vervolgens knikkende, gelyk 
veelen van dit Geflagt. LiNNezus zegt, 
dat het te Upfal de Daken bedekt , even als 

een Zaailand van Koorn. Hier te Lande vindt 
men ’t ook veel op oude Boeren Woonin- 
gen. In de Zuidelyke deelen van Vrankryk 

groeit het overal, op hooge drooge plaatfen 
en Puinhoopen. De Ridder befchryft het 
dus, 

De 

Cri) Bromus Paniculâ nutantc, Spicis Linearibus. Sp, 
Plant, 8. Gorte Belg. 26. Fl, Suec. 86 , 98. Govan 
Monsp. 51. Ger. Prov. 99, Brom. hirfutus , Pan. nutan- 
te pauciflorà. Harr. Mew. N. 1508. Gramen Murorum 

Spicis pendulis anguftioribus. Tournr. Par. gi. Feftu= 
ca Avenacea fterilis Spicis ereftis, Ray. Azg%, III. pe 

413. Pruke Alm, 174, T. 299. f. 2. Mor, S, 8, T. 7. 
£ 13. hd 

U. Deer. XII, Sruw, 



BI DRIEMANNIGE 

VI ‚‚ Do Halm ís van dikte als een Draad, met 
Li ad vyf dikker Knokkeltjes en geftreepte Schee» 

HoofD- , den. De Bladen zyn van boven zagt, aan 
de kanten meer gehaaird. De Pluim is 

 eenzydig , knikkende , wordende als de 
> Vrugt ryp is, op den Grond nedergedrukt. 
> De Bloemfteeltjes, vooral de onderften ‚zyn 
ss vyf in getal, Haairachtig dun, los, ruuws 

De Aairtjes Liniaal , met vyf onder de tip 

»» gebaarde Blommetjes, die uit Elsvormige 

‚ Kafjes beftaan , met het Baardje regt, zo 
9 lang als ’c Kafje.” 

xii. 2} Zwenkgras met een kaikkende Pluim en 

dn À mige Aaîrtjes, di 
Giganteuse vierbloen kÂ AUIJës s die korter gebaard 

Reusach- ZY 
dg. 

Dit Reusachtige Zwenkgras is hier te Lande 
in ’t Haagfche Bofch en elders gevonden. Het 

groeit overvloedig in lommerryke Bosfchen 
aan den Donau, volgens JAcQuin. Hetkomt, 
buitendien, ook in andere deelen van Europa 
voor, doch bereikt overal geen anderhalf of 

twee Ellen langte, gelyk SCHREBER zegt, 
| dat 

(12) Bromus Pan. nutante , Spice quadrifloris , Ariftis 
brevioribus. Sp. Plant, 12. Gort. Belg. II. N. 106. Fhe 
Suec, II. N. og. 4f. Scan. 394. ScmRrEB. Gram. 88. To 
z1. Bromus glaber , Locuftis quadrifloris nutantibus , 
Arift. longisfimis. Harr. Hel. N. 1510. Brom. Panicu- 

ià nutante &c. Scops Carze- T. p. 205. Gram. fylv. gla= 

brum Panic, recurvâ, VAlrr. Par, 93. T. 18. £. 3. 
Fes- 
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dat de Halmen hebben. HArLLER vondtze Ad 
van drie of vier Voeten , met Bladen van een En. 
half Duim , dat is ongevaar een Pink breed, srus, 
Uit ieder Knoop van de Halm komen door- 
gaans twee Bloemfteelen voort: ’t welk eene 
byzonderheid is , die het baarblykelyk van % 
Akker -Zwenkgras , dat ‘er meer by elkander 

heeft, doet verfchillen. Zo behoort dan ook 
hier, het Gladde Bofchgras van V AILLANT, 
met een omgekromde Pluim. Scororr heeft 
het glad met vierbloemige ‚ en ruig met zes- 
bloemige Aairtjes waargenomen. Zy hebben 
aan ’t end een Bondeltje van fyne Baardjes „die 
witachtig bleek rood en altoos een weinig 

kroes zyn. De Aairtjes zyn byna Rolrond « 
taamelyk dun en fpits. Meest kwamen zy den 
Heer SCHREBER met zes ofmeer Bloempjes 

voor. Niet zelden zyn de Aairtjes maar drie. 
bloemig, zegt de Heer JACQUIN (*). 

Dit Gras , dat van de meeften der veorige 
Zwenkgrazen, in de byzonderheid, van over- 

blyvende te zyn, verfchilt, groeit in Sweeden 
aan de Oevers der Zee, op lommerryke Heu- 

vels 

Feftuca Fol. Digiti latitudine longisfimis, Pan. laxâ. Ra 
Lugdb. 69. Gramen Bromoides Aquaticum latifolium &c, 
SCHEUCHZ. Gram, 264. T. 5. f. 14. B, Bromus glaber 
Paniculâ nutante. Harr. He. N. 2506. SCHBUCHZ» 
Gram. T. 5. f. 16. 

CG) Plant, Windel, Enum, p. 18, 

dl. Deen. XII, Srus, 
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velsen op Bergen. Het gedyt niet minder 
op vogtige Gronden. Dewyl het breede Bla: - 

EEE ain heeft, zou het, tot Voedzel voor het 
GTUK, Kp tn 

Vee, zeer dienftig zyn in zodanige Landen , 

daar men anders gebrek heeft aan Gras. De 
Paftoor RrMRoD; te Quenttedt in ’t Mans= 
feldfche, heeft, nu omtrent twintig Jaar ge« 
leeden , veel Proeven daar mede in ’t werk 

gefteld in zyne Hof, en het op plaatfen, daar 
anders geen Gras groeijen wilde ,‚ volkomen 

wel geteeld. Wanneer al ander Gras dor is, 
ftaat het nog groen en bloeit tweemaal in een 

Jaar. Men zou het, rekentdie Heer, viermaal 
in één Saizoen kunnen. maaijen (*). 

si. (23) Zwenkgras met eene gebondelde Pluim, by- 
are na ongefteelde Pluizige dAaîrtjes en op- 
Rood- flaande Baardjes. 

achtig. 

In Spanje is deeze Soort door den Heer 

LorFLINGgevonden,die gebynaamd wordt, 
wegens haare zagte roodachtige Pluim. Me- 
nigvuldig is ’t getal van derzelver Aairtjes, die 

langwerpig zyn en lang gebaard, vergaard tot 

een Eyrond bondeltje, 

(14) 
(C°) ScureBEr Gram. utfupra. 

C:3) Bromus Pan. Fasciculatâ , Spicis fubfesfilibus 
Villofis, Ariftis reêtis. Spe Plant. 1o. Aur Acad. IV. p. 

265. Gramen Paniculâ molli rubente, J. B. Hik. Ie p: 

g64e 
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(14) Zwenkgras met een gebondelde Pluim, VL 
byna ongefleelde gladde Auirtjes en uitge- “Ti” 

Jpreide Baardjes. hg 

| 
| de - IV. 

(15) Zwenkgras met eene ge-aairde Pluim _ Bromus 

€ byna ongefteelde 9 opgeregte 5 ruigach- Scopartus. 

Bezem- 
tige Aairtjes die omtrent vierbloemig zyn. achtig. 

XV. 
Van deeze twee is het eerfte in Spanje, het 454 

andere in Portugal gevonden door den Heer achtig. 
VANDELLI. Dit laatfte heeft de Halm een 
Span hoog, t'eenemaal bedekt met Bladfchee- 
den, en eene kort gefteelde Aair, met ver- 
fpreide Aairtjes , die taay zyn, ruigachtig , 
taamelyk ftyf , vier of vyfbloemig. De Baar- 
djes hebben de langte van de Aairtjes. 

(16) Zwenkgras met een zeer eenvoudige Tros, XVT 
Á ; Racemo- 

van eenbloemige Steeltjes, de Aairtjes zes= fis. 
bloemig, glad en gebaard, Getrok. 

In 

(+4) Bromus Pan. Fasciculatà , Spiculis fubfesfilibus 
glabris ‚ Ariftis patulis. Sp. Plant. 11. Am. Acad. IV. p. 266» 

(25) Bromus Pan. Spicatâ , Spiculis fubfesfilibus erec= 

tis pubescentibus, fubquadrifloris. Sp. Plant. 18. Maut. 

33e 

(16) Bromus Racemo fimplicisfimo, Pedunculis uni- 

floris , Floribus fexfloris &ce Sp. Plant. 13, Gort. Beig. 
il. N. ro7. Feftuca Avenacea Spicis ftrigofioribus. Ray. 
Augl. TIN. vp. 414e | 

\ X 

1. Deer, XIII. Srus. 
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eb _ In Engeland , als ook by ons op de Wallen 

dn van Nymegen ; komt deeze. Soort voor, wier 

stoor: Pluim beftaat uit een eenvoudige Tros van 
overhoekfe Steeltjes. De Bladen zyn van on= 

deren Pluizig. 

xvm. (17) Zwenkgras met een witgebreide Pluim; 
Ei de Aairtjes byna driebloemig. 

Drie- - 

Rlognig. In de Bosfchen van Deenemarken en Duitfch= 

| land komt zodanig Zwenkgras voor, dat ook 

in Switzerland is waargenomen , aldaar een 

Halm hebbende van vyf Voeten langte 5zo dat 

het te teller: is onder de grcotfte Gras- Soor- 

ten. De Aair was een Voet lang , met kleine 

Aairtjes ‚ van drie, vier of vyf Blommetjes „ ° 
in de jongheid Violet, vervolgens bleek, Het 
hadt fmalle Riecachtige Bladen. 

Bet xvur. (48) Zwenkgras met een lere Pluim, die uit= 
mn: dw gebreid is en opgeregt ; de wee pies: Linie 

“ Madrits. aal, de middelften dubbeld: de Steeltjes 

naar boven dikker. | Dit 

(17) Bromus Panic. patente , Floribus fubtrifloris. Spe 

Plant. 16. Brom Pan. laxâ , Locuftis quadrifloris, bres 

visfime Ariftatis. Harn. Hew. N. 1511. Gramen Bro- 

moides Pan. fparfâ, ScreucHz. Gram. gite Oep. Dan, 

ago ? 
(23) Bromus Pan. rariore patulo- ereêtâ , Spic. Lineas 

ribus , intermedis geminis &c, Sp. Plant, g. Am, Acade 

IV. p. 265. Bromus fterilis eretâ Pan. major. Bark. 

Ze. 76. f, 1. Gr. Bromoides pumilum &c. Scmrucuz. 

Gram. 269. 
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Dit groeit in pie: omftreeks Madrit , 

hebbende, volgens de Waarneeming van den 
Heer LoerrLiNc , een zeer yle geaairde …v 
Pluim, en taamelyk breede zagte Bladen. De 
Halmen zyn twee Voeten hoog » glad, met 

gezwollen. Knokkeltjes. 

(19) Zwenkgras met een zeer Tukkige Halm, 
ongefteelde Agairtjes en ingerold - Elsvormige 
Bladen. 

5400 
Arp 
HL 
Hem 

XIX. 
Bromus 

vamofus, 
Takkigs 

In de Levant groeit, volgens den Heer 

SCHREBER,deeze Soort, die in Takkigheid 

uitmunt, met Draadachtige leggende Halmen, 

hebbende de Aairtjes veel naar die van de 
volgende gelykende. 

(20) Zwenkgras wet de Hahn onverdeeld, de 
Aairtjes overhoeks „ byna ongefleeld, Spila 
rond en weinig gebaard. 

| Vry 

Cr) Bromus Culmo Ramofisfimo, Spiculis fesfilibus 

Je ® 
Pinnatus 

Gevindy 

Ees Sp. Plant, 20 Mant. 34. Gr. Junceum Corrficul. ve- 

lut Frutescens glabrum , Orientale. Screucnz. Gram. 38. 
(20) Bromus Culmo indivifo ; Spiculis alternis fubfes- 

filibus teretibus fubariftatis. Sp. Plant. 14. Gort. Belge 
26. Fl. Suec, 89, zoo. Oep. Dax, T. 164. Jacq. Wind. 

18. Govan Mousp. 51. GER. Prov. 98 Feftuca Culmo 

altern. fpicato. R, Zwgdó. 67. Poa &c. Guru. 516. T. 

P. 112 Triticum Spicis diftichis &c. Harr. Helw. N. 
1431. Gramen Spicâ Brizoe majus. C. B. Piu. g. Prodre 
19. Zheatr. 133. Gr. Loliaceum Corniculatum, Screucunze 

Graun, 35. Gr. Loliaceum Corniculatum, ToUrne. Paris 92 

| X 2 
1. Derw XII STUKe 
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324 DRIEMANNIGE 

“Vry algemeen komt op ruuwe Bergvelden 
en in Bosfchen, door geheel Europas dit 

Zwenkgtas voor ; dat hier te lande ook op 

Zandige Velden by Haarlem groeit. Het ver- 
{chilt aanmerkelyk in geffalte van de voor- 
gaande Soorten en komt de Tarwe zo na- 

by , dat Baumrinus het Waitzen- Gras ty= 

telde. Ook betrekt de groote HarreEr het 

XXT. 
Bromus 

Criftatuse 
Gekuifd, 

Ld 

daar toe , noemende hetzelve Zurw. met tween 
zydige Aairen en ronde ruige gebaarde Sprink- 
haantjes van twaalf Bloemen. ToURNEFoORT 
befchryft het, onder den naam wan Dolykach- 
zig gehoornd Gras,.zeer omftandig. Die ver- 
maarde Kruidkenner vondt het niet alleen in 
** Bofch van Boulogne, maar omftreeks Parys 
bynaoveral. Ook kwam hetden Heer GMELIN 
in Siberie voor. De Halm is twee Voeten en 

daar boven; de Pluim ongevaar een half Voet 

lang, en beftaat uit Aairtjes, wier vlakke zyde 
naar de Halm gekeerd is , met endelingfe Baard- 
jes, aan den Kelk. 

(ar) Zwenkgras met de Aairtjes bveezydig 
gefchubd , ongefteeld ‚ neergedrukt. 

Dit 

CG:) Bromus Spic. diftiche imbricatis fesfilibus des 

presfis, Sp. Plant, 15. Ame Acad. IT. p. 339. Feftuca. 
Culmo Spicato, Spic. multifloris. Gmer, „915. 1, 115e 

T. 23. Gr. Triticeum, Spicâ latiore compatâ. Buxse 

Cent. T. p. 32. T. 50. £, 3. Triticum Criftatume SCHREB. 
Gram, 12, T. 23. f. 2e 
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Dit Gekuifde groeit in Tartarie en Siberie, vr. 
BuxrBaAuMm vondt het in Georgie, op naakte u een 
Heuvels. De Halmen zyn een Voet of ander- Hoorr- 
half hoog. Het is aanmerkelyke veranderin- 

‚gen onderhevig, en wordt Honis- Weitzen van 
„den Heer SCHREBER genoemd, om dat het 
een zoet, bruin , kleverig Sap uitgeeft, waar 

van STELLERUS zelfs meer dan anderhalf 
Once hadt vergaderd , en het met Thee inge. 
pomen, denkende dat het de kragt van Man- 

na hebben mogt: doch zulks evenwel niet be- 
vondt. 

(22) Zwenkgras met twee opftaande dairen XXL, 
Bromus overhoeks. eb dif eli 

ST ween Dit kleine Gras, voorkomende in Paleftina Aairig 

en in de Zuidelyke deelen van Europa » 
fchynt verfcheide twyfelingen onderhevig te 
zyn. Govan merkt zeer wel aan , dat hetzel. 
ve het uit BARRELIER aangehaalde niet kan 
zyn, De Aairtjes zyn ongefteeld en plat als 
in de Tarw, met een fpitfen Kelk, wier Pun- 
ten de Baardjes uitmaaken, gelyk in de twee 

voo- 

_c2) Bromus Spicis duabus ereftis alternis. Sp. Plant. 
27. Am. dead, TV. p. 304, 450. Feftuca Ciliata. Govan 
Monsp. 48. Br. Spiculis fubbinatis compr. fesfilibus, 
Ger. Prov. 98. Gramen Spicâ Brizee minuse C‚ B. Piz. 
9. Prodr, 10. Prux. Alm. 173. T. 33. f. 1e 

X 3 
IL Deer, XII, Srux, 
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4 Á voorige Soorten; die derhalve , volgens de 
‚ Su, algemeene Kenmerken , eer zouden fchynen 

Hoorp- en nk tot het voorgaande Geflagt te behooren. In 
“ wilde groeijende is het twee-, wanneer men 

het teelt drie - Aairig. 

xxijr (23) Zwenkgras met uitgebreide Pluimen en 

pil _ge-aairde Takken ; de Aairtjes overhoeks ;, 

en aangedrukt ‚ Liniaal , met zeer korte Baarda 
ee al © 4 

Aairig. ese 

-_ By Alexandria, in Egypte , heeft de Heer 

ForsKAÖHL, op vogtige plaatfen aan de 

Graften ; deeze Soort waargenomen. Zyn 

Ed, vondt ‘er, bovendien , een andere, die 

hy Ruig noemt, of Pluizig , met zeer lange 

Baardjes, eneene, die naar het Beemdgras ges 

leek, met vyfbloemige Aairtjes. 

“ KXIVs … (e4) Zwenkgras met de Pluim byna overend 

Srinoides. 
À zi Jaen é 

“Ewierels flaande en De gewor mige Blaemfteehjes. 

achtig. | et rvi eo Ai 

Op ’t Eiland Majorka groeit dit Gras, heb- 

bende de hoogte van een Span ‚ met veele 

opgeregte Halmen,en eene langwerpige bruine 

achtige Pluim „ die aan de ‘Tanden Steeltjes 
_uite 

23) Bromus Panic. patentibus ; Ramis Spicatis; Spie 

kulis alternis appresfis Linearibus 3 Ariftis. brevis fimise 

Flor. Egypt. Arab, Pp. 23e an: 

(aa) Bromus Pan erebtinsculâ, Peduneulis Enfifors 

mibus., Mant, 552e it 
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uitgeeft, naar ’t end verbreedende, het mid- 

delfte één, de zydelingfe twee- ofdrie- Aairig. 
De Aairtjes zyn vierbloemig , met een Elsach- 
tigen gladden Kelk. Het buitenfte Bloemblaadje * 

heeft een regt Baardje. De Meelknopjes zjn 
geel, de Btamnels, wit. 

S Tipa. Kwispel-Gras- 

Den Latynfchen Geflagtnaam vertaalen 
fommigen Priemgras , dat niet zeer eigen is 5 
dewyl in het Gewas van weinige Soorten zig 

iets Priemachtigs vertoont. Ik oordeel dat men 

gevoeglyker den naam van Awispelgras gebrui- 
ken kan, dewyl de meeften zeer zwaar en ruig 
ge-Aaird zyn, als een Kwispel. De Kelk is 
tweekleppig ‚ eenbloemig : het buitenfte Kafje 
van ’t Blommetje lang , veeltyds Pluizig, ge- 

baard, en aan den voet gewricht (*. Daar 
komen de volgende Soorten van voor. 

(1) Kwispelgras met govolde Baardjes. 

„Hoorn: 
TUK, 

Î. 
Stijpa 

Pennatde 
_Ni let Gevederd. 

C5) Zie Fig. 23, op Plaat LXXXVIL 

QG) Stipa Ariftis Lanatis. Sy/f. Nat, XIl Gen. go, 
Veg. XII. p. zo4. Govan Mousp, sr Ger. Prov. 83, 

Taca. Vind. 13. Stipa Ariftis Plumofis. Hart. Helv. N. 

1514. Feftuca Ariftis plumofis. R. Zugdb. 68. Feftuca 

Glumis ‘unifloris. Gmer. Sib, IT. Ne 50. Gramen Spi- 
gatum Ariftis Pennatis, Tournr. Zu/t, 518. Gr. Spar- 

/ 

teum 
‚ Nx | 

AL Deer, XII STW 
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Niet alleen in Ooftenryk, waar van het by 

Le Cyysrusden naam heeft, maar ook in Swite 

Hoorp- gerland, Italie en de Zuidelyke deelen van 
STUK, 

Vrankryk ‚ ja zelfs in Siberie , ‘komt deeze 

Soort van Gras voor. Op de geheele reeks van 

Gebergten, die zig van Baden tot den Donau 

vitftrekt, groeit het zelve op opene plaatfen 

overvloedig , zo CLUSIUS aantekent. Gee 

heele Velden zyn 'er, tusfchen de Rivieren _ 

Tenifea en Oby; als ook tusfchen deeze en de 

Irtis , in de Noordelyke deelen van Alfie , met 

de vervuld, zegt GMELIN. 

Het heeft menigvuldige Bladen van een Voet 

lang, die fmal Zyn en Biesachtig famengerold. 

Hier tusfchen komen Halmen voort, van wei- 

nig meer langte die uit eene Bladfcheede drie 

of vier Bloemen uitgeeven, wier Kelk-Kafjes 

jeder in een Baardje uitloopen , van aanmer= 

kelyke langte. Het Blommetje, in de Kelk, 

beftaat uit twee Kafjes, waar van het buitenfte 

en grootfte een Baardje heeft ‚ aan *t begin 

fpiraal gedraaid en vervolgens ten einde toe 

gevederd met eene Donsachtige Wolligheid 

zodanig, dat het by de Pluimen der Paradys- 

vogelen vergeleeken wordt. Dit Baardje is 

fomtyds byna een Voet lang, en verfcheidene 

daar van, zig wyd en zyd uitfpreidende, maa- 

ken 

teum Pennatum, C. B. Pin. 5. Theatr. zo. Spartum Aes 

ftrizcume Crus. Hijf. ME, Pa 22I. Pamm. 719. SCHEUCHZ: 

Gram. 153. T. 3 É 13 er 
” 
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ken deeze Grasplant verwonderlyk. In Pro- „nde, 
vence legt het Landvolk deeze Pluimen in de en 

Kalk; waar door zy, die anders. wit zyn; geel srus. 

worden, en dan verfieren zy ’er hunne Hoe. 

den mede , zegt ToURNEFORT, die ver- 

haalt , dat het insgelyks op de Heuvels van ’ 

Bofch van Fontainebleau groeit (*). 

@) Kwispelgras met naakte regie Baardjes ; dE 
Zp 

de Kelken langer dan het Zaad; de Bla- _Sjncea. 

den van binnen glad. ER 

(3) Kwispelgras met naakte kromme Baard-_ 11, 
fes 5 de Kelken langer dan het Zaad; de Arte 

Bladen van binnen ruigachtig. 

In Vrankryk zekerlyk , misfchien ook in 
Duitfchland en Switzerland , komen deeze bei- 
den voor; hoewel de Heer HALLER geen an- 
deren gevonden hadt, van dien aart, dan met 

See 

(*) Plant, envir. Paris. p. 463 

(2) Stipa Ariftis nudis reltis , Calycibus Semine lon- 

gioribus &c, Sp, Plant, 3e GOvAN Monsp. 52, Ger. 
Prov. 83, Jaca. Vind. 13. Feftuca Ariftis nudis. R. Lugdh. 

68. GmeEr. 575. TI. N. 49. p. 114. Feftuca Junceo folio. 
C. B. Pin.g. Theatr. 145. Screucnz. Gram. 151. 

(3) Sttpa Ariftis nudis curvatis, Calycibus Semine lone 

gioribus, Foliis intus pubescentibus. Sa. Plant. 2. PArr. 

dt. 1. p. 267. Stipa Ar. nudis flexuofis &c. Harr. Hewe 

N. 1513. Feftuca longisfimis Ariftis. C. B. Pix. zo. Theatr. 

153. Gr. Avenaceum Mont. Spicâ fimplici, Aristis recur= 
vis. Varrr. Par. 35e 

MW. Deer, XIII, Srux, 
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VI. geboogene of gekromde Baardjes. Dit is het 
JArDEEL. 
UI. ‘eenigfte verfchil niet ; tusfchen: deeze beide 

B ie Gras-Soorten. De laatfte gelykt wel naar de 
andere zeer ‚doch heeft de Bladen, zegt men, 
korter , ftyver en minder ruuw van buiten, 

„maar van binnen ruiger: den Kelk niet witach- 
tig maar bruinftood ;: de Baardjes een weinig 

korter en volwasfen op verfcheide manieren 
gekromd. Beiden zyn zy zeer lang en ruig 
gebaard, de eerfte Zilverkleurig, zo BAuur- 

‚Nus aantekent, wien deeze uit Wallifer-Land, 
daar dezelve aan ’t Meir van Sedun overvloe- 
dig groeide, gebragt was, door Burse- 
RUs. De Heer GMELIN tekent van de eer- 

fte, die door geheel Siberie , zegt hy , zeer 

gemeen is, aan, dat de Baardjes zeer genes 

gen zyn zig om te krullen. „Ook houdt hy de 
paarfche kleur der Kelken voor eene Verfcheis 
denheid, 

_1V. _ (4) Kwispelgras, met de Baardjes naakt en 
tl regt „ naauwlyks tweemaal zo lang als de 
dige Kelk en gewolde Vrugtbeginzels. 

Dit Kwispelgras ‚by Montpellier door den 
Heer GouAN waargenomen, hadt de Halmen 

twee Voeten lang en fmalle Bladen; de Pluim 

byna ge- aaifd s met twee- of drie- Bloemige 

Steele 

Ca) Stipa Ariftis nudis reâtis , Calyce vix duplo lon- 
gioribus , Germinibus Lanatise sy/i Mat, Al, To 3 P: 

229. Govan Mllufir, 4e | 
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Steeltjes; den Kelk zolang als ’t Zaad ; dat n VI, 

Spilrand is en eenigermaate Pluizig. ETT 
nt 

€ 5) Kwispelgras met de Baardjes aan den voet" 
„Haairig; de Pluim gezaaird; de Bladen  Stipa 
__Draadachtig. rho 4 

Zeertaay. 

Op Zandige Heuvels in Spanje groeit dit 
Gras, dat men aldaar Z/parto noemt , en ten 
tyde van Prinius reeds bekend geweest is 

Onder den naam van Spartum, of Spartum Her- 

ba; om het van dat Bremachtig Gewas, ’t 

welk Spartum of Spartium genoemd wordt , te 
onderfcheiden. Het hier bedoelde, door den 

grooten Kruidkenner Crusrus zeer omftan- 
dig befchreeven en fraay afgebeeld , is een 

Kruid , met Biesachtige Bladen van twee of 
drie Voeten langtes regtopftaande, ftyf, een 

weinig dikker dan Koornhalmen, maar taay en 
gevuld. De taaiheid heeft insgelyks plaats in 
de Bladen, weinig korter, in ’t eerfte taamee 
Iyk breed, maar vervolgens, door inrolling ; 
{mal en rond, dunner dan de Halmen , waar 

aan ook Bladen zyn, doch korter, en Scheeds- 

wyze dezelven omvattende. Op ’t end komt 
„eer ld EA als van Riet, een Span lang, 

uit 

(5) Stipa Ariftis bafi pilofis, Paniculâ Spicatà, Foliis 
Filiformibus. «Sp, Plant, q. Am. Acad. IV. p. 266. 
Loerre Zlin. 118. Gram. Sparteum Paniculâ comofâ; 
C. B. Pin. 5. Spartum Herba Plinii, Crus. aijn 2 De 
gao Hisp. 504» Los. Jc. 38, 

‚% IL Deer. XII, Stuk, 
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uit Bloempjes beftaande wier Kelk ongebaard 
is, het Blommetje een Kafje heeft byna half 
zo lang, maar in een Baardje uicloopt, wel 
vyfmaal langer , dat aan den voet gedraaid is, 
en aan de buitenzyde met taamelyk lange Pluis« 
haairtjes bekleed. 

Dus nam het de fchrandere Loerrine, by: 
kans twee Eeuwen na zyn gemelden Voorgane 
ger, in deeze Grasplant waar, welke hy aan- 
merkt nog heden in Spanje van zeer veel ge- 
bruik te zyn, om Matten te vlechten tot be- 
dekking der Steenen Vloeren in de Winter ; 
om Kabeltouwen te maaken voor de Schepen , 
als ook Mandjes, Korfjes en dergelyk Huis- 
raad, tot het overdraagen en bergen van Vrug- 

ten. In de Zuidelyke deelen van Spanje, by- 

zonderlyk i in Granada, langs de geheele Zee- 

kust, totaan Murcia , voornaamelyk omftreeks 
Carthagena, zegt ore IUS, was dit Spartum 
zo gemeen ‚dat by de Ouden die freek Spar= 
taria geheten werdt. Behalve het gemelde , 
dat men van,de drooge en frisfche Bladen fa- 
briceerde, werden van dezelven, als Vlasch in 
Water geweekt zynde, vervolgens geklopt en 

dan gedroogd; ook zekere Schoenen of Pan- 
toffels, Koord en ander fyn Werk, gemaakt. 

(6) Kwispelgras dat naakte Baardjes heeft , 

de Kelken met het. Zaad geht. 
In 

(6) Stien Ariftis nudis 3 Calycibus Semen diomiëe 

bus: 
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‚In Virginie groeit dit Gras, dat dunne Hal- VE _ 
men heeft, en boven een Buikig Blad, van Tin 

langte als de Pluim, die uit gepaarde eenbloe- Kes 
mige Bloemfteeltjes beftaat. De end - Baardjes E 
der Blommetjes zyn van langte als de Steel 
tjes. 

„(D Kwispelgras met verbreede Vliezige Steel- Pt 5 
, embra 

dik 
MACE. 

Vliezige 

__Door den Heer Lorrrring is deeze Soort 
in Spanje waargenomen, die een gladde Draad- 
achtig dunne Halm heeft, met eene Tros van 
eenbloemige platte Steeltjes. Het ecne Kelke 
Klepje is van langte als het Zaad, het andere 
korter, het Bloembaardje een weinig langer 
en hagtig: het niterfte Bloempie. op één naa, 
ongefteeld, 

_ Deeze Soort zou, volgens den Ridder, ook 
aan de Kaap der Goede Hope voorkomen , 
doch daar van fchynt die te verfchillen , welke 
de Heer N.L. BURMANNUSs dfrikaansch 

Kwispel-Gras tytelt (4), en waar toe zyn Ed. de 
Afbeelding van PLUKENET thuis brengt, 
“welke by LinNNaus twyfelachtig betrokken 
‚is tot de volgende Soort. 

(8) Kwis- 

“bus. Sp. Plant. 5. Andropogon Folio fuperiore Spathae 
ceo &c. Gron. VZ. 133. 

(7) Stipa Pedicellis dilatatis Membranaceis, Spe 
_ Plant. 6. 
v(H) Stipa Africana. Burme Ll. Cup. Prodr, 3e 

U AI Dez. XIII Scum 
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(8) Kwispelgras met naakte Baardjes; de Blika 
ges aan den voet gehaaird; de Bloemen on 
gefteeld, gebondeld. 

Arguers._ Hier wordt bedoeld het zogenaamde beris- 
Beris= 

gend, 
IT. 

Fig. tE, 

pend of Verwyi-Gras van Rumernius, den 
naam, Tugalgnana of Tagelnana, op ’t Eiland 
Ternate sin Oostindie, daar van hebbende, dat 

het gebruikt wordt, om den een of ander iets 
te verwyten. By de Indiaanen , naamelyk ; 
zyn dergelyke Zinnebeeldige uitdrukkingen 

even als by de Oofterlingen , in gebruik; ’t 
welk derzelver af komst klaar bewyst. Wil 
men iemand vleijen, vereeren; tergen, Uite 

daagen, en wat dies meer is , wordt ten dien 
einde eenig Zinnebeeldig Kruid, of iet anders’ 
aan hem gezonden. De ruige, ítekelige Aai 

ren van dit Gras, achten zy dus tot berispin- 
ging of verwyt te dienen. „Het groeit „zegt 
hy, zes of zeven Voeten hoog „en heeft {male 
le Bladen van twee of drie Spean langte » 
Scheedachtig"de Leden omvattende van de 
Halm , die geknokkeld is en in Takken ver- 
deeld. Ieder Knokkel geeft een Aair uit en 

boven aan het end der Takken heeft het drie 
Aairen „ allen onder met een dikke Dons of 

Woles 

(8) Stipa Ariftis nudis, Brafteis bafi barbatis, Folse 
gculis feflili-fasciculatis. Sp, Planie 7. Gramen Ethiopie 

cum Paniculâ molli virente, Pruk, Afm. 176. T. 309 

£. 1e An Gramen Arguens, Rumere «Amb. VIT. ps 15e 
Te Óa É Ea 
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Wolligheid bekleed, waar in Zaaden fteeken 
dielange, dunne, fpitfe Baardjes hebben. 

De Bloemen zyn in Bondels vergaard, zo 
dat de Kaf jes naauwlyks van de Blikjes onder- 

_fcheiden kunnen worden ; maar de Blikjes zyn 
langer, aan den voet van buiten zeer Haairig. 

De Zaaden heeft het van onderen ruig , met 
naakte, zwarte , omgedraaide end- Baardjes ; 
zegt LINNZAUS. 

Hier uit blykt, dat het zonderlinge Gras, 
in Fig. 1. op Plaat XCII, uit myne Verza- 
meling afgebeeld , tot deeze Soort behoore. 

VI: 
Arveeq 
JN 
Hoorns 

STUK. 

De Heer TuuNrBEeERrRG heeft hetzelve 

in Japan verzameld. De Halm, die rond is , 

heeft zeer lange , dunne Scheedachtige Bla- 
den, en verdeelt zig, uit den Schoot van 
één derzelven, boven in drie Takken, welken 
ieder gepluimd zyn met verfcheide Aairen ; 
van gezegde hoedanigheid, van onderen ruig, 
en van binnen een lang gebaard Zaad bevat- 

tende, dat grooter dan natuurlyk by Letter 
ais voorgefteld. Hier door wordt de Afbeel. 

ding van dit Gras zeer verbeterd, en ’t blykt 

klaar, dat hetzelve het Ethiopifche Gras van 
PrLUKENET , met een zagte groene Pluim, geen- 
zins kanzyn. 

(9) Kwispelgras met de Bloemen ongebaard; 
: de 

1 
Stiga 

spinifer. | 
Doorn- 

Co) Stipa Flosculis muticis; Brafteis Capitulorum Fas- koppig, 

cis 
XL, Deer, XIII, Stug, 
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de Blikjes der Koppen gebondeld „zeer groot; 

met fpitJe punten. 

De Hoogleeraar BurRMANNUss deeze 

Soort voorftellende met den bynaam van Oe- 
vers, merkt aan, dat zy een kruipende Wortel 

heeft, en eene Halm van twee Voeten , op- 

ftaande, rond, gebladerd, geknokkeld , met 

afgeboogene gefleufde ftyve ‘Takken : de Bla- 
den een Span lang , Scheedig ,‚ omgekromd, 

Geutachtig , ftyf , gepunt en glanzig. Het 
Bloemhoofd beftaande uit Lancetvormige Blik- 
jes en Kroontjeswys gebondelde Bloemen, 

wier Kaf jes tweekleppig zyn , met Stekelige 
Borftels van een Handbreed langte, 

Onze Ridder merkt aan, dat dit Ooftindifche 
Zee-Gras zeer groote Koppen heett, famen- 

gefteld uit Geutachtig ingekrulde , gefpitfte , 
Îterke, lange, geftrekte Blikjes ; binnen wel- 
ken ongefteelde , eenbloemige , ongebaarde 
Kelken, die veel kleiner zyn. 

Hier toe wordt de Strand-Cyperus van Ru me 
pHius betrokken, die op onbewoonde Stran- 

den van byna alle Ooftirdifche Eilanden groeit , 
en zo ftekelig is, dat men ze niet dan van 

onderen kan aanvatten. Op fommigen vindt 

men het Gewas drie of vier Voeten hoog , 

zegt 

"cicuiatie, maximis , mucronatis. Sp. Plant, 8. Mant, 34. 

Cyperus Littorens. Rumru. Amb. VI. T. 2. fe 2. Stipa 

Littorea, Burm. Al. ud, p. 29e 



GRASPLANTEN 337 

zegt-die Autheur, met Koppen zo groot, dat VT. 
een ‘Man dezelven naauwlyks kan omvade- “Unet 
men. Elders vallen zy, met Borftels van om- Hoeaijk 
trent eén Voet langte, doch omftreeks Bata- Kwispel- 
via kleiner , en in ’t algemeen hadt men ’er®”” 

_ zyn kortswyl mede, doordien deeze Koppen, 

afgeflagen, door den Wind al rollende langs 
het Strand werden voortgedreeven : des de 

Chineezen ‘er een naam aan gaven , beteke- 
nende Rollende Doorn, en men mogt ze, zyns 
oordeels, wel Windbhollen heeten. Op de Zane 
dige Stranden van Ceylon, merkt hy aan, is 
het mede bekend. 

Ik heb van daar een Plant Zg. 2. ontvan- 
gen, welke geen andere fcheen te kunnen 
zyn, dan dit Kwispelgras. De Bladen , im- 

mers, hoewel korter dan in myne Javaanfche 
Exemplaaren van hetzelve, zyn even zo Geu- 

tig ingerold, fpits als Priemen , ftyf, krom 

en naar den voet geftreeken ruuw; Tropswys 
ontfpringende uit de dikke Knoopen van de Halm 
of Steel , die rond is, taamelyk dik, als een 
Schryfpen, en zagt op ’t gevoel. Aan den top 
maakt hy een Kop of Bol, beftaande uit traps- 

wyze vergaaringen van Lancetvormige Blik- 

jes, die anderhalf of twee Duimen lang, ftyf 
en zeer fpits zyn. Maar hier tusfchen komen: 
twee of drie gefteelde en aan ’t end gefpitfte 

Bloem-Aairen voort ‚ die -hetzelve betrekken 

tot het Geflagt van Spinifex ‚ in de Drie- ens 

Kare _twin- 
[I. Deer. XIII. SruK, 
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VI, twintigfte Klasfe, hier agter volgende; waar 

mj, van de opgegevene Plant , volgens den Rid- 

Hoorp- der, buiten de deelen der Vrugtmaaking 
ak naauwlyks verfchilt van deeze Soort. 

A vr Na. Haver. 

Een tweekleppige veelbloemige Kelk, met 
een omgedraaid Rugbaardje aan de Kafjes det 
Blommetjes, die in de Kelk vervat zyn (*) ; 

onderfcheidt dit Geflagt , ’t welk een Pluim 

heeft, beftaande uit verfcheide Bloem-Aairtjes. 

Daar komen de volgende Soorten in voor. 

I (1) Haver die gepluimd is, 1met eenbloemige 
reragd. Kelken, de Zaaden ruig „ met de Baard- 

Siberifches jes driemaal zo lans als de Kelk, 

In Siberie werdt dit flag van Haver door 
den Heer GMELIN waargenomen, die de- 
zelve tot de Dravik t’ huis bragt. De Halmen 
waren drie of vier Voeten hoog; de Bladen 
byna Biesachtig ingerold : het hadt de Pluim 
dikwils over ééne zyde, ge-aaird, een half 
Voet of een Span lang, groen, paarsch, vio- 
let, of gemengeld uit die Kleuren. 

(2) Ha- 

(2) Zie Figs 44, Plaat LXXXVII, 

QG) Avena Paniculata, Calyc, unifloris , Sem, hirfutis, - 
Ariftis Calyce tiplo longioribus. S4// Mat, XII Gen. 
gi. Veg. Xilf. p. zo4. Sp, Plant 1. Feftuca Glumis 
villofis, Ar. Calycé tripla longioribus. Gmer. Stb, I. Pe 
313 T. 32 
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(2) Haver die geploimd is „ met. vweebloemige 
Kelken, één Blommièrje tweeplaetig , bijna À 
ongebaard; één Maninelyk gebâard. 

Op verfcheide plaatfen, in Europa, op de Elatior. 
Veld= 

Velden; onder ander Gras „ komt dit Haver- Haver. 

„achtige voor y dat aanmerkelyke Verfcheiden- 
heden onderhevig is. De Halmen, waar van 
het veelen uitéénen Stoelgeeft, zyn van twee; 
drie tot vier Voeten hoog, naar de weeligheid 

van den Grond; de Bladen een half Voet of 
Tanger, taamelyk breed en donker groen. 
Somtyds zyn de Halmen van onderen Knoopig 
of dik geknokkeld , en de Wortels komen uit 
een Knobbel voort, of uit verfcheide Knob= 

bels, dikwils vyf op elkander onder aan den 

Stoel; waar van men verfchillende Soorten 

gemaakt heeft : maar dit hangt mede af van de 
Gronds. 

(2) Avena Panic. Cal. bifloris ‚ Flosc, Hermaphrod. 
fubmutico, Masculo Ariftato. Sp. Plant. 2. Gorr. Belg. 

26. Fl, Suec. q8, 1o2. Oep. Dan. 165. Govan. Mousp. 53e 
Ger. Prov. 98. Scnares. Gram. p. 25. T. 1. Avena 
diantha , Flosc, bafi villofis &c. Harr. Hel. N. 1492. 

Holcus Avenaceus. Scop. Carn. II. N. 1239. Gram. 

Avenaceum elatius, Jubâ longâ fplendente. Screucnze 
Gram. 239. B. Avena Pan. nutante, Cal. bifloris. R. 

Lugdb. 66. Gr. Avenaceum Gemmeâ radice. Mor. Hi/t. 

Il. pe 214. S. 8. T. 7. f. 38. alt. £, 37. Gramen nodoe 

Fúm- Avenaceâ Paniculâ, Rad. tuberibus preeditâ. C. Ba 
Pin, 2. Prodr. 3. Theatr. 18. Screucnze Gram, 237. Do 

def. 7. Mont, Gram. T. 76. 

bl 
31, Drew XII, Srux. 

\ 
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vi. Grondsgefteldheid, Ook heeft in de Bloemen 

AFDEEL. een aanmerkelyke verandering plaats, wier 
Hoese Blommetjes fomtyds beiden , hoewel ongee 
sTU 

Vild- Iyk, gebaard voorkomen , fomtyds het eene 
Haver, pyna geheel. ongebaard. ‘Zeer’ veel zyn de 

Bloemen onderhevig , dat alle de-Vrugtmaa- 

kende deelen in een zwart Poeijer veranderen. 
Deeze Veldhaver , hoewel een fchadelyk On- 

kruid onder ‘t Koorn, is, op zig zelf; een der 

beste Soorten van Gras, tot Voedzel voor het 

Vee; weshalve; in fommige Landen, daar van 

door zaaijing , Konstweiden gemaakt worden, 
die men tweemaal ’s Jaars kan afmaaijen. Zy 
is, ten onregte, voor het Ray-Gras/ der En- 

gelfchen gehouden, en daarom noemt menze, 

in Duitschland, Fransch Raygras. In een Wei- 

de van Beemdgras doet zy niet veel goeds; 
dewyl zy » te fchielyk opgroeijende en te 

hoog, tegen den tyd des Hooybouws reeds 
uit haar kragt gegroeid is en verdroogd. Het 

Zaad is taamelyk Meelryk, en kan , van het 
Kaf gezuiverd, tot Spys gebruikt worden. 

Hierom voert zy, misfchien, den naam van 

Fromental, by de Franfchen. 

ut. (3) Haver die gepluimd is, met de Kelken 
Stipifor= ak tweebloemig; de Baardjes tweemaal zo lang 

Lang- als’ Zaad; de Halm Ti akkig. De» 
baardigee 

Aan 

_(G) Avena Paniculata, Cal. bifloris , Atiftis Semine dus 
plo longioribus. Spe Plant. 15. lant, 34. 

wl md 
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Aan de Kaap der Goede Hope groeit dit Ha- NE 
verachtige Gras, met Halmen van een Voet, ri ra 
en ‘bloemdraagende Takjes'uit de Oxels der „oer®- 
Bladen. De Pluim is Haverachtig maar klein. 

—_Misfchien zal hier de Kaapfthe Haver van den 
Heer BORMANNUS behooren (®, 

(4) Haver met eene verdunde Pluim, tweebloe- _ IV. 
f 3 enfijlva= 

mige. Kelken en Pluizlge Zaaden; de Baard- scan 
jes tweemaal zo lang als de Kelken. Rr 

Ir Ve (5) Haver mei eêne famengeirokkene Pui HN 

en twee Bloempjes , die aan de tip twee- na. 

… Baardig zyn 5 het eene gefteeld « miet een Ri 

omgeboogen Rugbaardje, 

„Gelyk.door KarMms, in Penfylvanie , de 
eene ‚-zovis door LoEFLING, in Spanjes 
de andere. waargenomen, die tot aan de Kaap 
_der-Goede Hope groeit , zo men aantekent; 
Deeze laatfte komt ook in ’t Haagfche Bosch; 

en op de Duinen by ’t Dorp Hillegom, voor. 
Het is een Grasje , naauwlyks een Vinger 

| | el lang , 

C *) Avena. CCapenfis) Panice ovatâ, Flôsc. binis apice 
bi-ariftatis &c. Fl. Cap. Prodr, pe 3. | 

(4) Avena Pan. attennatà, Cal, bifloris , Sem. villo= 

fis, Arift. Cal. duplo longioribus. Sp. Plant. 3. 
(5) Avena Pan, contraftà, Flosc. binis, altero pedun= 

culato, apice bi-Ariftatis , Dorfo Ariftà reflex. Sp. 
Plant, 4. Gort. Belg. 1. N. rio. 

ï Yg3 

„8. Deer, XIII. Srux, 
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lang ‚ met veele Halmen en platachtige Bla- 
den, het bovenfte breeder en eene dikke digte 

Pluim, de Kelken danger dan. de Blommetjes 5 

die Borftelig gebaard zyn. CI ’ 

(6) Haver die gepluimd Á5 a met detddiee 

Kelken en gladde Zaaden, het ééne een 

daar hebbende. 

Dit is a gewoone es waar van het Zaad 
‘van veel gebruik is in de Samenleeving. Zy 
wordt ten dien einde. door geheel Europa ge- 
zaaid; doch van waar zy natuurlyk afkomftig 

‚ Zy» weet men niet zeker. Sommigen willen , 
dat zy uit Veldhaver door den Landbouw ge- 
kweekt zy 5 aangezien men haare verandering, 
door-in ’ wilde te groeïjen, ‘tot Ydele Haver 

waarneemt. „Dat haare natuurlyke Groeiplaats 
op ’t Eiland van Juan Fernandez; ín de Groo- 
te Zuidzee, aan de Kust van Chili, zyn zou= 

de; is niet geloof baar (*). Immers van waar 
7 | 90 L0Z6Û 

(6) Avena Paniculata , Cal. dispermis; Seminibus lee- 

Vibus , altero Arlftato. Sp. Plant. 5. Gorr. Belg, 26. 

H. Cliff. 25. Upf. 20. R. Lugdb. 65. Govan Monsp. 52. 

Avena diantha, Locuftis pendulis &c. Harn. Helv. N. 

1494. Avena vesca Los. Dop. Avena vulgaris £. alba, 
C. B. Pin. 23. Nigrae lbid, Bar. ve GrercHen. T. 6. 

(*) Habitat in Infula Juan Fernandez verfus Chillie 
Anfon: zegt Linnieus. In de Reistogt van Anson vind 
ik, dat hun , op dat Eiland, Akkers met Haver en Wei- 

den met Klaver voorkwamen. Maar, wat bewyst zulks £ 

Kon heteen en ander daar niet bevoorens gezaaid zyn ? 
Et 2 ‚De 
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zou men dan dit Graan, voor «de Ontdekking 
van dat Eiland , bekomen hebben; daar het- 

zelve zo vcel Eeuwen reeds is bekend geweest ? 
De oudtte Plantbefchryvers maaken daarvan 
gewag. In ’t Grieksch noemde men het Bro- 
mos, en de Latynfche naam Avena heeft men 

bynain ’t Spaansch behouden en in ’t Fransch 

veranderd in Avoine , terwyl men ’t in Îtalie 
Biava heet, te Montpellier Civade , in Enge- 
land Oats, in Sweeden Hafre , en in Duitsch- 

land, zo wel als by ons, MZever, 

By gelegenheid dat, nu vyfentwintig Jaar 
geleeden , door. zeker Bericht uit Sweeden. ;, 

ook alhier veele Liefhebbers van het onder- 
zoek der Natuurlyke zaaken zodanig ingeno- 
men werden, dat men aan de mooglykheid der 
verandering van Haver in Rogge geloof floeg en 

die zelfs door Proefneemingen meende beves= 
tigd te hebben (*): zyn vervolgens ; om de 
onwaarfchynlykheid hier van aan te toonen, 
niet alleen de Pluim en Bloemen, maar ook de 
deelen der Vrugtmaaking van de Haver , in 
vergelyking met die der Rogge, ten naauw- 
keurigtte in Plaat gebragt en befchreeven (}). 
hah | Ik 

De benaaming van Akkers en Weiden fchynt zulks aan 
de hand te geeven, Ook blykt daar niet uit, of hef 

onze gewoone Haver ware. 
_(@ Zie Uitgezogte Verhand, 11. D. bl. are; en Holl, 

Mlaatfch. IV.D in de Berichten, bl. 36. 

CI) Zie Uitgez, Verhand, IV, Deen , Plaat XXVII. 

IL Deer. KIL Sram ien 

VI. 
Arprer. 

Boorn. 
STUK 
lever. 

Gcftalte, 
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Arpser. IK zal derhalve daar van, noch van de Ges - 

UI. 
Hoorp- 

STUK. ' 
Havers 

ftalte, als zeer bekend , nlet {preeken ; dan 

alleen aanmerken, dat de drie Blommetjes ; 

aldaar by Letter D vertoond , ook fomtyds 
plaats moeten hebben in de gewoone Haver s 
met Éénbaardige Bloemen; aangezien de Heer 
Baron vAN GLEICHENS, door wien de 

Vrugtmaakende deelen zo onvergelykelyk 
fraay , door ’t Mikroskoop, in Plaat gebragt 
Zyn, zodanig een Kelk met drie Blommetjes 

en één Baardje afbeeldt (*” Indien. zyn 
Bloem twee Baardjes had, zou men mogen 
denken, of hy dezelve ook van de volgende 
Soort had ontleend. _Ondercusfchen fchynt 
daar door de zekerheid te vervallen van het 
geftelde , dat onze gewoone Haver van die 
der QOuden verfclüllen zoude 5 wel ten voor- 

naamfte daar uit opgemaakt, dat zy de Bloem 
by een Sprinkhaan vergeleeken , die Dros- 

bladz 52. enz. De onwaarfchynlykheid zeg ik, niet de 
onmoostykheid, dan in zeker opzigt: aangezien het zeker 

is, dat de Cultuur zelfs de Vrugtmaakende deelen der 
Planten veranderen kan, geïyk in de dubbelde en kin= 
derende Bloemen blykt, en zulks in de Grasplanten, 

zelfs in ’t wilde, zeer gemeen is.; zo, dat hier de Haver 

wel veranderd kon zyn in één naar Rogge gelykend 
Graan, tot de Voorttecling onbekwaam. Daar zyn meer 

Planten van deezen aart, die door de Cultuur overbly- 

vende worden, ja zelfs alleenlyk door de Wiuterkoude 
ftervene 5 py 

(&) Obfervat, Microscopiques. 1770. Tab. VL 
/ 

hf 
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CORIDES zelfs tweepootig noemt-(*) 5 want Pen. if 
de enkele Kelk maakt dergelyke vertooning 1u. 
en het is onder verfcheide Kruidkundigen nog Eee 
heden zeer gewoon, de Aairtjes van alle Gras- Haver, 

planten, zonder onderfcheid, altoos, Sprink= 

haantjes te tytelen. 

Het Zaad is onder de Graanen: dlärhlohe 5 Verfchil 
altoos eerst groen, vervolgens Strookleurig, it Heure 
zegt HALLER (}). Of zyn Ed. door a/er= 
kleinst ook allergeringst verftaan hebbe, is my 
bedenklyk: dewyl het Haver-Graan , zelfs uit» 
gepeld, zo niet grooter , ten minfte wel zo 
groot is als dat der Regge. Ook is niet alle 

Haver geelachtig van kleur. De Proefneemin- 
gen te Calmar in Sweeden , waar op-gedagte 
Berigten fteunden, waren in ’t werk gefteld 
op zwarte Oelandfe Haver, die niet gemakke« 

lyk van Rogge te onderfcheiden ís, en mis- 

{chien dubbelde Baardjes heeft (9), Wanneer 
men verder op de wonderbaarlyke verandering 
van de Haverpluim door konftige behandeling , 

vol- 

(*) Avéna Genicula quedam habet, Folio & Stipulâ 
[id eft Culmo] Triticum eemulatur & in cacuminibus de= 
pendentes parvulas weluti Locuftas bipedes gerit, in qui- 

bus Semen continetur. Libr II. C. 87. 

(f) Semen inter Cerealia minimum, Color omnìum 

viridis ‚ deinde Paleaceus. Hel. inehvat. Tom. II. p. 232. 

(S) Immers uit de Afbeelding by WEINMAXN 5 

Kruidb, Pl. 205, zou men dit befluiten, 

Ws 
IL. Deere XIII, Stug, 
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volgens de manier van Wor, acht geeft 5 
T° zal men ligt begrypen, hoe men zig daarin, 

met die te neemen voor Hm ikea vier heeft 
kunnen vergisfen (*). N 

Het algemeenfte gebruik, dat men- van de 
gewoone Witte Haver in Europa, of wel in de 
middelfte deelen van hetzelve , en in de Zui- 

delyken, heeft, is tot Voeder voor de Paars 
den. Overal, in Vrankryk, Neder- en Hoog- 

duitschland, en Italie, maakte men ‘er dit ges 
bruik van, zo LoBer aantekent ‚maar in 
Engeland gaf het meefte Volk den Paarden 
Boonen-Brood in plaats van Haver, meenen 
de dat dezelven daar door tot den Arbeid bes 

kwaamer zyn; hoewel zy daar ook goede Ha- 
ver hebben, waar van, gepeld zynde, men in 
* Land van Wales Brood en Taarten bakt 3 
die hy dikwils hadt gegeten. Zy maaken, in 
dat Land, van Haveren-Meel , in Water ge= 

kookt, een Geley, Plumery genaamd, welke 
zy warm, in brokjes gefneeden, -met Melk , 

Bier of Wyn, en Suiker , als een Lekkerny 
eeten. Meest gebruikt men in Engeland Ha- 
veren-Gort of Meel in het Vleeschnat, ’twelk 
daar door zeer gezond en voedzaam wordt, 

Tot Koeldranken voor Zieken wordt het ’er 

ook doorgaans-gebezigd. En, niettegenftaans 

| | de 

"_() Zie de Figuur. Bresl, Sammlunges „ op ’t jaar 
2218, Paz: 1408. 
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de men ‘er ongelyk meer zwarte Haver dan VT. 
witte zaait (*), vind ik dat men in Sweeden;, mie vaa 
nu dertig Jaar geleeden, Proefneemingen i in ° „ater 
werk gefteld heeft met de Engelfche Witte Haver , Haver, 

die uitmuntend bevonden werdt, inzonder- 
heid tot het brouwen-van Bier, en beter dan 
Gerst. Van-Haver-Moaut was hetzelve , zon- 
der Hop, zo goed; als ander Bier, met Hop 
gebrouwen (})- Omtrent den Jaare 1718 was 
teeds-het brouwen van Haver-Bier in Silezie 

te,Breslau ingevoerd, daar men het veele Jaa- 
ren van, Tarwe-Mout hadt gemaakt (S). Het 

Brood van Haver is eenigszins bitter en on- 
aangenaam, maar de Bry , het Af kookzel of 

de Room daar. van „ werfchaft. een uitmuntend 

Middel voor de Hoest en andere Borstkwaa» 
len: het Meel dient uitwendig tot Pappen, 
om Gezwellen- tedoen verflaan, » In Deene- 

marken gebruikt men dezelven , niet zonder 
vfugt, tot Winterhielen, fn Switzerland wordt 

van het gerooste Meel een zeer voedzaame 
Bry gemaakt , die van veel gebruik is in de 
Monsdelyke deelen (**). 

ae 7 Haver die de iss met de Voetfleel- _ VAL 
et Avena. 

tjes nudae 
_ Naaktes 

a ) Rurry Mat. Med, Lond. 1775. Pe 47. | 
GH Stockh, Verhand. van 1751e KIL. Band, p. 240, 

| (5) Breslauer Sanmlungen, van 1718 , Pp. Zei. 
CH HarLEr Helv. inchoat. Tom. II. vp. 232 

_( Avena Paniculata, Cal, trifloris &e. Sp, Plant. 6, 
G 

SAI Deer. XII Szug drin 
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“tjes langer dan de driebloemige Kelk ; twee 

Blommetjes op de Rug Sale het en 

ongebaard, | 

Deeze Soort verfchile van de verie 5 

door het Voettteeltje der Bloemen , dat langer 

is dan de Kelk, waar buiten de gladde Blom- 
metjes uitfteeken. Zyis’er;, voor ’toverige ; 
in Geftalte zeer gelyk aan; doch het-Graan , 
dat in de Gewoone Haver zo digt en vast met 

Kaf omkleed is, valt hier naakt of gepeld uit 
de Kelken, die twee Zaaden bevatten, gelyk 
in de andere: Ten tyde van Loge werdt dee- 

ze naakte Haver aan de Theems in. Engeland; 
zo hy zegt , veel gezaaïd,'tót het brouwen 
van Bier. Het Sprinkhaantje is twee- of drie- 
bloemig , en de Baardjes zyn niet gedtaaid 
moch geknikt: Zo HALLER heinen, 

Adaigen di gerind iss met dr votanig 

Leh 

Gorr. Belg. 27. Am, Acad. TE. p-aor. Av. Cal. Flo= 

re minori, Locuftis glabris bifloris , Ariftatis : Glumâ mi- 

nori bifidâe Harr, Conun, Dov, Gott. VI. p. 19 T.-2 & 

4. Avena nuda. C‚ B. Pin, 23. J. B. Hijt. II. p. 339. 

| Lon. Zo. 32: 

(B) Avena Paniculata, Cal, trifloris ,_ Flosculis omni- 
bus Ariftatis bafique Pilofis. Sp, Plant. Ze ScreB. Gram, 

100. T. 15. Gort, Belg, 27. Flor. Suec. 97, ror. Govan 

Monsp. 53 Gek: ‚Prov. 99. Av. triantha Loc. patulis 
villofis. Harr. Heb. N. 1495. Avena Seminibus hirfu- 

ús. Re Zugdb, 65. Feftuca Utriculis Lanugine flavescen- 
, ern 

& 
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"Kelken; alle Blommetfes met Baardjes en 
Haairig aan den Voet. 

In de Zaailanden van allerley Koorn, door TVE 
geheel Europa , komt deeze Wilde Haver als 
een Onkruid voor. Zy heeft de Halmen vier 
Voeten , ja in vrugtbaare Gronden wel vyf 
Voeten hoog; de Bladen glad, fomtyds een 
half Duim breed , naar agteren ruuw 5 de 
Pluim zeer groot en yl,uit Aairtjes beftaande 
die dikwils een Duim lang zyn, met gefpitfte 
Kelken en drie of fomtyds ook maar twee 
Blommetjes ‚ doch die beiden gebaard zyn. 
leder Blommetje beftaat uit twee geelachtige 
Kafjes, hebbende het eene een geknikt Baard . 
je, en het Pluis der Bloemfteeltjes is ook geel. 
Het Zaad legt in de twee Bloemkafjes digt be= 
flooten, die, als het ryp is, van onderen met 

" geelachtige bruine Haairtjes zyn bezet. Het 
derde Blommetje, dat tusfchen de beide an- 
deren op een langer Styltje ftaat, is veel kleis 

ner en niet gehaaird of gebaard. Dit Blom- 
metje, niettemin, heeft ook zyne Vrugtmaa- 

kende deelen , en draagt insgelyk Zaad, Ja 
het gebeurt wel, dat het Scyltje hooger uit- 
groeit en op zyn top een onvolkomen Blom- 
metje heeft, dat dan het vierde, en nog daar 

tusfchen één, dat dan het vyfde is, in eene 
zelfde Kelk of Sprinkhaantje. 

| Dee- 

tibus. C‚, B. Pin. zo. Egilops Bromoides Belgarum. Log. 
do. 33. Feftuca prior. Dop, Pempt, 

IL Dar, XIII. Stuk, 

Vier 
AFDEEL, 

UIT. 
oge 

Wilde 
Haver, 
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„ Deeze Wilde Haver is aan de geelachtigheid 
der Pluimen kenbaar, In zwaare Kley-Gronden 

Hoorn. vindt men ze niet veel; om dat het Zaad daar 
“pi ile 
Haver. 

zo niet kan indringen ; want hetzelve valt met 
zyne Baardjes af , en wordt dan door den Wind 
her- en derwaards EERE „Ook kruipt het ; 
dus in een Koornhoop Zynde , tusfchen het 
andere Graan door, tot aan den Wand. Als 
men van dit Zaad, met zyne Kaf jes en Baard- 
jes, een hoopje by malkander heeft, en het- 
zelve nat maakt, zo komt ’er, door uitdroo- 
ging „ een aartige beweeging in , als of het 
levendige Diertjes waren. Dit gefchiedt door 
de uitrekking en inkrimpingder Baardjes, en 
heeft aanleiding gegeven tot het maken van 
zekere Hygrometers , om de Vogtigheid of 

droogte der Lugt waar te neemen. De dikte 
en langte der Baardjes, maakt dezelven daar 

zeer bekwaam toe. Door vogtigheid worden 
zy regt, en verlangen zig 5 door droogte 
krimpen zy in, en zulks is de Grondflag van 
deeze Werktuigjes, die niet alleen aartig , maar 
ook by fommigen in veel achting zyn (*). 

In Vrankryk noemt men deeze Soort Have- 
ron, in Engeland Povre Oats, of ook Gebaard 
Haver-Gras ‚ wegens de veelheid en langte der 

Baard- 

(&) Des. Barbes on fait rEygrometre de Masnan. 

Varrr. Bot. Par. p. 19. Arifta Hyprometra Anglorum. 
Jonren Vademecum, Hygrometrum Johrenii ex Ariftà 
LiNN. 
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Baafdjes; weshalve men ze in ’t Nederduitsch 
Gebaarde Evene getyteld vindt. In Landen, met 
Duiven-Mest toegemaakt, wordt het veel ge- 
vonden: want de Wilde Duiven, de Graantjes 
inflokkende, loozen dezelven onverteerd. Het 

Zaad gelykt veel naar Tarwe-Graan, doch 
fchynt niet goed te zyn om te eeten3 worden= 
de zelfs van het Vee, zegt men, niet genut- 

tigd. Misfchien wordt het van ’t Ongediert 
gegeten ; alzo men ’t , in Duitschland , ook Mui- 
zekoorn noemt. Mooglyk zal de bitterheid 
welke fomtyds in ’t Roggenbrood plaats heeft, 
daar uit ontftaan, Ondertusfchen is dit Zaad 
zo duurzaam, dat het, wat diep in de Grond 
raakende, dikwils na het tweede of derde Jaar 
weder uitfpruit, tot nadeel en fpyt der Land- 

bouweren 3 terwyl het zig ook , in ’t eerfte 
opgroeijen ‚ niet onderfcheiden laat van de 
gewoone Haver. Daar zyn derhalve verfchei- 
de Middelen bedagt , om de Landen van die 

Pest te verlosfen. De groene Halmen even- 
wel zyn, eer het in Bloem fchiet , een aan- 
genaame Spyze voor de Beeften. 

| (9) Haver, die gepluimd is , met de Kelken 

pt 
HI. 

IX. 

byna driebloemig, alle de Blommetjes ge- Pre od 
baard, met Haairig b gin Haairige Woetjes Derdhale 

vige, 
| In 

Co) Avena Paniculata „ Cal, Mubtriflozis „ Flosc, omni- 

bus 

iL Deer, XIIL Srux, | 
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VL In Switzerland, Ooftenryk en Duitfchland, 

derzan als ook by Haarlem, is deeze Soort van Ha- 

Hoorp- ver gevonden, die het derde Blommetje on- Ee 

STUK volmaakt heeft ‘en met een klein Baardje voor- 

zien. DeHaairigheid is Zilverachtig bruin- 

rood. Harrer heeft dezelve voor een Ver- 

{cheidenheid-van de geelachtige, die volgt, 

gehouden. De Halm is omtrent drie Voeren 

__hoog- \ 

x. (ro) Haver, die byna ge- -aurd is, met om- 

Avena trent driebloemige Kelken , aan den Voet 
Wubescens. 
HRe haairig en platte or Bladen. 

In Engeland, Vrankryk, Duitfchland, als 

ook in Rusland en Siberie, komt deeze Soort 

op de Velden voor , die ook in Switzerland 

gemeen is; een fraay Gras, zo de Heer Har- 

ER aantekent. Het heeft insgelyks de Hal- 

men drie Voeten hoog, en ruige Bladen, by« 
kans een half Duim breed, met eene lange, 

yle, 

bus Ariftatis, receptaculis barbatis. Sp. Plant. 15. Mant, 

34. Gort. Belg. II. N. z12. Gram. Prat. villofum, Pa- 

nic. denfÀ ex Argenteo dilute fpadiceâ f. fuscà, ScnrucHz. 

Gram. 220. T. 4. f. 17. 

(zo) Avena fabfpicara, Cal. fubtrifloris bafi piloûs, 

Fol. planis pubescentibus. Sp. PA p. 1165. Mant, 327e 

Av. triantha Loc, teretibus ereftis. Harr. He, N. 

2498. Avena Cal. trifloris, Pan. nutante &c. Gmer. $. 

T. pe 129: Gr. Avenaceum hirfutum &c. Screvcnz. Gr, 

‘226. T. 4. fe 20, Feftuca Dumetorum, C. B. Pir. 20e 

Prodr. Tg. 



GRASPLAN TE N. ank Zh 

yle, epftaande Aair, van Kelken die Zilver- PALL 

glanzig zyn, van onderen Violet. Hierdoor 1. 
heeft de Pluim eene fierlyke bonte Kleur. De Maen 
Blommetjes , daar binnen, doorgaans drie, 
fomtyds ook vier of vyf in getal, hebben zeer 
Haairige Voetjes en altemaal een Baardje op 
de Rug, Door de vlakke Bladen is het van 
de Weid-Haver , die volgt , meest verfchillende. 

(11) Haver, die gepluimd is ‚ met de Kelken XL 
vyfbloemig ; de buitenffe Blonumetjes en _ fteritis. 
Baardjes aan den Voct gehaaird, de Ed 
binnenftea ongebaard, 

In Spanje is deeze door ALTSTROEMER 
waargenomen , die overeenkomtftig fchynt te 
zyn met het d/lergrootfte Havergras dat de 
Heer MaecNor by Montpellier vondt, met 

Halmen van drie of vier Voeten hoogte, de 
Bloemen wit gewold en zeer lange Baardjes. 

(12) Haver met een losfe Pluim en korte driee XII 

bloemige Kelken ; alle de Blommetjes ge- Plagen 
CLUS, 

baard hebbende. Geel. 
4 In achtige, 

(Er) Avena Paniculata, Cal. quinquefloris „ext. Flosc. 
Ariftisque bafi Pilofis , inter, muticis. Sp, Plant. 8. Gram. 

Aven. maximum &c. Maan. Monsp. 121. ZEgilops Mau- 

ritanica , Ariftis longioribus binis. Per. Gaz. T. 38. 
£ | 

_ (22) Avena Pan. laxâ, Cal. trifloris brevibus , Flosc. 
omnibus Ariftatis, Spe Plant. g. Mant, 326. Gort. Belg, 

1e 
1, Deer, XIII. Sruxe | 
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In de zelfde Gewesten, byna; als de Ruige 
Arpzer. achtige ‚ voorgemeld , komt deeze voor, die 

Hooip- door haare fierlyk geele losfe Pluim uitmunt; 
STUK, 

Goud. 
Haver. 

weshalve menze , in ’t Hoogduitfch , Goud- 

Haver noemt. Zy is ook in ons Land ge- 
vonden. Zy groeit zo wel op laäge natte 
Weiden, als op Zandige Heuvels en Geberg- 

ten. Hierom valt zy ook in grootte zeer ver- 

fchillende; met de Halmen van anderhalf tot 
drie Voeten lang, dun en knoopig, overend 
taande , met korte , groene hiet zeer breede 

Bladen; aan ’t end eene gearmde Pluim heb= 
bende; die veel naar de Pluimen: van het 

Beemdgras gelykt.. De Aairtjes zyn zeer 
klein , met geelachtig groene Kelkblaadjes , 
ieder twee, drie of vier Blommetjes. bevat- 

tende, die roode Meelknopjes hebben. Het 

Zaad, dat zeer klein is-en langwerpig. dun ; 
heeft eene geclachtige Kleur, | 

Deeze Geelbloemige of Goud - Hide heeft 

aanmerkelyke veranderingen. De Bladen zyn 

fmaller of breeder , op vette, vogtige-Gron- 
den glad , op fchraale , hooge ; ruuw-en zo 

ruig, dat het Gras zig gantfch bruin vertoont. 

De 

II.N. 114. Govan Monsp. 53. Scnren. Grant, rp 4 

g-Guer. Sib: IT: pe 129. N. 67. R. Zugdb, 66. FL, 

Suec. II. N. 103, Avena triantha, Locuftis teretibus. 

Harre Hebv. N. 1497. Gram. Aven. Prat. @latius , 
Pan. denfà flavescente. Scneuenz. Gram, 225. B, Gr. 
Aven. Prat. elatius &c, SCHEUCHZ, Gram, 223. Moke 
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De gemeene heeft de Aaïrtjes kleiner „ met ‚VI. 
: Á bi, ÁFDEEr. 

twee of drie Blommetjes; de hoogere heeftze nr. 
| OE RIAMR mm atiäe in KAna Hoorn. grooter, met vier of vyf Blommetjes in ééne ne 

Kelk. Ook is de Kleur der Pluim fomtyds conde 

bruinroodachtig. Zy kan zeer. wel tot Voed- Haver. 
zel dienen voor het Vee, ten minfte voor 
Schaapen ; doch ’er is weinig kragt in: des 

het te verwonderen zy, dat MirreEr dit 
Gras zo uitermaate pryst (*”). 

(13) Haver die gevaaird is, met vierbloemi- XII. 
al | … _ Avena ‚ge Kelken ‚ die langer dan het Blonmetje f,agizis. 

CYM. Broofchee 

… Deeze Soort, die in de Zuidelyke deelen 
van Europa groeit, is aanmerkelyke verande. 
ringen onderhevig, gelyk blykt uit de Afbeel. - 

dingen van BARRELIER. Dit is misfchien 
de reden; dat LiNNezus thans de Kelken 

langer ftelt, die zyn Ed. bevoorens gezegd 
hadt, korter te zyn dan de Blommetjes (4). 

Dit haalt de Heer SCHREBER aan, doch mist 

| in 

C°) Gardiners Diionary abridged. Art. Gramen. 

(23) Avena -Spicata, Calycibus quadrifloris Flosculo 
longioribus. Sp. Plant, to. ScnreB. Gram. 19. T. 24. 

£. 3. Gram, Loliaceum hirfntum, fpurium, Ariftis ge= 

niculatis,. BARR. Ze, go5. Gr. Loliaceum Spicâ longisfi= 

mâ Ariftatâ. Buxs. Cezt, V. pe 20. T. 39. £. 1. Govan 
Monsp. 53e 

(GF) Avena Spicata Flosc. fubquaternis Calyce longio? 
vibus. Sp. Plant. 10. | 

3 

II, Deet. XIII, Stug, 
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Vl in de aanhaaling der Plaaten van BARRE- 

ui. LIER, door wien dit genoemd wordt een 
Look Dolykachtig „ ruig basterd-Gras ‚met. geknikte 

Baardjes, De Halmen, die meest op den Grond 
leggen, zyn dikwils maar een Span lang, ten 
deele met korte Blaadjes, ten deele met de 
Aair bekleed, wier Aairtjes ook wel drie of 
vyf, ja tot agt Blommetjes bevatten. Men 
heeft ’er Verfcheidenheden van , ten opzigte 
der ruigte of gladheid van de Bladen. De 
broofchheid der Aairen geeft “den bynaam 
aan deeze Soort, die haare Groeiplaats op 

drooge Gronden heeft. 

XIV. (14) Haver, die byna ge-Aaird is, met vyf= 
Pae bloemige Kelken. 
Weid- 

Haver, * Getal der Blommetjes , volgens het wel- 
ke onze Ridder den reeks der Haver - Soorten 
gefchikt heeft, niet zeker gaande, gelyk wy 
dit verfcheide maalen gezien hebben; zo be- 

floot Doktor ScoroLI, dat deeze en de 
twee voorgaande, met en benevens dc Naak- 
te en Geelachtige, en nog twee anderen, ge= 

voeg- 

(14) Avena fubfpicata , Cale quinguefloris. Sp. Plants 

21. Mant. 327. Gort. Zugr. 15. Fl. Suec. II, N. rog 

Avena Pet. brevibus unifloris &c. Har. Helv. N. 1499. 

Av. Cal. trifloris , Pan. erettâà , Fol. Setaceis, GMELe 

Sib. T. p. 127. Gram. Aven, elatius , Fol. anguftioribus 

glabris. Mor. Hift. IIL. p. 217. S. 8. T.7.f, 1. Gr. Aven, 

Locuftis fplendentibus et bicornibus, Varuu. Paris. T. 18. 

& 1. 
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voeglyk tot een zelfde Soort,'onder den naam _ VI. 
van Haairige Haver, kou den famengevoegd “Tr 
worden. Ik weet niet, w.*rom zyn Ed, alle „Hoos 
de Europifche dan niet by een genomen heb- 
be, onder den tytel van Wilde Haver. Im- 
mers verfchilt deeze Weid - Haver ook van 
de Ruigachtige weinig, dan doordien de Bla- 
den niet vlak, maar ingerold zyn 5 ’t welk 

evenwel een weezentlyk onderfcheid maakt, 
En zo is ’t ook gelegen met de overige Soor- 
ten. In fommige deelen van Sweeden groeit 
deeze Weid- Haver zo fterk op de Berg . Vel- 

den, dat ’'er de Geneverboompjes door ver- 

ftikt worden , doordien zy ’er al het Voedzel 
aan beneemt, 

(25) Haver , die ge- Aaird is , met de Kel. XV. 

ken langer dan de zesbloemige dairtjes ; RO 

het buitenfle Bloemblaadje aan de tip Beg GerAaite 
baard en KUECO 

In Penfylvanie groeit deeze, een fial Gras 
met Liniaale Bladen , de Aair famengefteld uit 

drie of vier opftaande Aairtjes , die eenigere 

maate gefteeld zyn, entieder een tweebladi- 
gen Kelk hebben, langer dan het Aairtje, dat 
zesbloemig is, 

| (16) 

(15) Avena Spicata, Calycibus Spiculis fexfloris lon= 
gioribus; Petalo exteriore apice Ariftato, furcatoque, 
sp. Plant. 12« 

il, Deer. XIII. Srus, 
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(16) Haver , die hykans,ge- daird is, amet 
zweelingfe dAairtjes , het ééne gefteeld ;wyd 
gemikte Baardjes en agtbloemige Kelken. 

By Montpellier is door den Heer Govan 
deeze Soort van Gras gevonden; die ook in 

Dravik- Switzerland voorkomt, by ScHEUCHZER, 
achtige. Glad fmalbladie dAlpifch Haver-Gras getyteld. 

De Halmen , twee Voetenlang, hebben naauw- 

Iyks de dikte van een Speld , en de Kelken 
zyn doorgaans met agt Blommetjes gevuld. 

Door den Heer ForsKAÖöHL is, in de 

Weaeftynen by Kairo, de voor gemelde drie- 
bloemige Penfylvanifche , en buitendien nog 

tweederley Wilde Haver, in Egypte waarge- 
nomen (T)- 

LA cuRrus. Haazeftaart. 

Een korte ruige Aair, eenigermaate naar eene 
Haazeftaart gelykende, heeft dien naam aan dit 
Geflagt doen geeven; weshalve fommigen het 
Fluweelgras noemen. 'De twee Kelkfchubbetjes 
zvn geheel ruig of loopen in een Haairig Baard- 
je uit: bet buitenfte Bloemblaadje heeft twee 
end - Baardjes , benevens een derde, dat om- 

se 

(16) Avena fubfpicata , Spiculis binatis, alterâà pe- 

dunculatâ , Ariftis divaricatis , Cal. oétofloris. Govan 

Monsp. 52. Gre Alp. Avenaceum glabrum angufiifolium 

&e, Senevenz. Gram. 228. T. 4. f. 21 , 22e 

CE) Flor, Zgypt, Arab, p. 23, LXL 
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geboogen is (f). Dit Geflagt bevat de twee 
volgende Soorten. 

(1) Haazeftaart met eene Eyronde gebaarde 
Aair. 

Dit Gras groeit in de Zuidelyke deelen van 
Europa en is in Vrankryk niet ongemeen. 
By Montpellier vindt men her langs de ge- 
heele Zeekust en aan de Oevers der Meiren: 
zo ook in Provence. By ons zou het, vol« 
gens BOERHAAVE, ook inlandfch zyn. De 
Halmen zyn één of anderhalven Voet hoog, 
opftaande , glad , met Leedjes; de Bladen 
breed, lang, fpitsen flap. Zelfs zyn de Hal- 
men en Bladen met een fyn Fluweelachtig 
Dons bedekt. De Aair, op ’t end der Halm, 

is Eyrond, één of anderhalf Duim lang; be- 
ftaande als uit zeer fyn Pluis, van geelachtige 
Haairtjes, voortkomende uit eene witte Wol= 
ligheid. Deeze Haairtjes zyn, door het Ver« 

grootglas gezien, niet rond, maar plat, even 

als in het Zosfeffaart-Gras, voorheen befchree- 

vens welken naam men Ook aan dit gegeven 
DEEEF 0 (2) 

(5) Zie Fig. 22, op Plaat LXXXVII. 

(a) Lagurus Spicà Ovatâ Arittatâ. Sy/F. Nat. XII. 

Gen. 92. Veg. XIIL p. ros. Gort. Bels. 27. H, Cliff. 

25. SCHREB. Gram, 143. T. 19. f. 1. BARR. Zo. 116. 6, 14 

2. Gramen Alopecuroides Spicâ rotundiore. C. B, Pin, 

a. Theatr. 56. Gr. Spic toment longisfimis Ariftis dona= 

tum, ScrEucHz. Gram, 58. Govan donsp, 54e 

IE. Deer. XIII, Srun, 
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VI. (e) Haazeftaart met eene Rolronde ongebaarde 
AFDEer. 6 
1 Aair. 

Hoorp= 
STUK. 

nt Dit komt in Italie en de Levant voor, als 
Lagurus ook by Montpellier en in Provence, op vog- 

Cylundri= 
An tige plaatfen , volgens den Heer GERARD ; 

Rolrond, die het aldus waarnam. Het heeft veele regte 

eenvoudige gladde Halmen, van twee Voeten 
langte en daar boven. De Wortelbladen zyn 
taamelyk lang ; de Halmbladen korter dan de 

Leedjes , en hoe hooger hoe Scheediger. De 
Aair, die naakt is, een Span lang, heeft on- 
gefteclde Bloemen „met tweekleppige Kelken, 
die van buiten met eene lange Wolligheid be- 
kleed zyn. Het Blommetje , korter dan de 
Kelk, ís zeer klein en tweekleppig , met hoog 

geele Meelknopjes en ruige Stempels. Some 

tyds zyn de Meelknopjes bruinachtig rood, 
waar door dan de Aair eene rosachtige of 
paarfche Kleur, als van geftippelde Zyde of 
Fluweel, bekomt. TABERNEMONT zou dit 

Gras ook by Gent in Vlaanderen gevonden 
hebben, 

ÄRUN- 
NK | 

C2) Lagurus Spicà Cylindricà muticâ. Sp. Plant. a 
Ger. Prov. 103. Grt. Alopecuros Spicà longâ tomentofà 
candicante. J. B. Hijl, II. p. 474. Gr. tomentofum Spi- 
catum. C. B. Piv. 4. Theatr. 6o Gre tam. Cret. Spi« 

catum. Screucnz. Gr. 57. Gr. Prat, Alopecurum Seris 

ceà Paniculâ, Barr, Zo, 1x, 
hen 

A 
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ARUNpDpo. Riet. | Abre. 

Onder den gemeenen naam van Riet zyn de Hiace 
Planten begreepen ‚ die, behalve de algemee= 
neKenmerken, van drie Meeldraadjesen twee 

‘ Stylen of Stempels, in tweekleppige Kelken 
famengehoopte Blommetjes hebber, binnen 
den Kelk met Woiligheid omringd (*). 
Van de zes Soorten , by LINN&us voor- 

komende, is de eerite , als geheel Boemach- 
tig zynde, reeds lang te vooren door my be- 

fchreeven (tT). Dezelve, naamelyk , is het 

Bamboes- Riet; in Oostindie van veel gebruik, 

gelyk ik aldaar verhaald heb. Hier volgen nu 
de overige Soorten. | 

(2) Riet mer vyfbloemige Kelken , een vers 11. 

fbreide Pluim en Heefterige Halmen. Arundo 
Donax. 
Hengel. 

In de Zuidelyke deelen van Europa, inzon-riete 
der- 

(5) Zie Fig. 45, op Plaat LXXXVII. 
(CP) Zie bladz. 58, in het II. Stuk. 

(2) Aruudo Calycibus quinquefforis , Paniculâ diffufä , 

Culmo Fruticofo. Sy/t. Nat, XII. Gen. 93. Zeg. XII. 
P. 106. Sp. Plant, 2 Ar. Cal. trifloris , Paniculâ diffu= 

fâ. R. ZLugdb. 66. Mrirr. Dit. N. 2, ForsK. Zg. Arab, 
P: 73. Ar. Caule Lignofo geniculato, Fol, latisfimis 

Locuftis trifloris, Harr. Hel. N. 1516. Ar. Sativa. ir. 
Cliff. 7. H‚ Cliff. 26. Ar. fativa q. Donax Dioscoridis, 

C, B. Pin. 7. Zheatr. 271, ScreUcnz. Gram. 159. Ar. 
maxima «, Hortenfis. J. B, Hijt. II. p. 436. B, Ar. In- 
dica Laconica verficolar. Mor, Hijf, ITL p. 219. Se 8 Te 

8. É g. 

IL. Deer, XIII, Stug, 
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_derheid in Spanje, doch ook ín Switzerland, 
‘en zelís in Siberie , komt dit Riet voor , dat 

van ouds Donax is genoemd geweest. Het 
wordt ook Zaay- Riet geheten of Tum Riet, 

in onderfcheiding van de Wilde Soorten, en 
Cyperfch of Spaanfth Riet ‚naar de Groeiplaats , 

of Mengelriet, naar het gebruik. „, Het is ge- 

> noeg bekend, in de Hoven en bezaaide plaat- 

„> fen van Languedok,(zeid LoBEL;) zo dat 
> de Boeren daar van Spinrokken voor de 
…, Vrouwen maaken, en dwarfe Stokken, om 

5, de Venfters vast te fluiten: men buigtze ook 
s tot de Boogen van Prieelen en ander Sie- 

» raad der Hoven, en fteektze in den Grond, 

…… om de Wyngaarden aan te binden.” In ’% 
Franfch noemt men het Canne, te Montpellier 
Cana, alwaar het overal voorkomt in de Tui- 

nen en aan de kanten der Landeryên. Dit 
komt daar van, dat men het dikwils aldaar tot 

Wandelftokken gebruikt, gelyk de Weevers 
er alom ook hunne Kammen van maaken. Het 
blyft over , en groeit na ’t affnyden fteeds 
wederom by den Wortel uit: des men er, in 

de Zuidelyke Landen, een geduurigen Voor- 
raad van. heeft. 

. Hetis een dik Riet, uit veele Leden be- 

_ftaande, als bekendis, die ieder een taamelyk 

breed Blad uitgeeven. In Switzerland groeide 
het zes Voeten hoog en daar boven, zegt de 

Heer Harrer. Wy weeten, dat het daar 

niet by blyft; gelyk ook anderen de hoogte 
j op 
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op vyf Ellen, en de dikte als van een Piek- , VI. 
ArFpeet. 

iteel, begrooten, UI. 
De Heer ForsKAörr nam het in Arabie „Hoorn 
en Egypte waar, van agt tot veertien Ellen zage. 
hoog en fomtyds Takkig; zo dat het een ge-£ 
heelen Boom moet gemaakt hebben (}). Het 

hadt de Bladen , aldaar , dikwils over éêne zyde, 

groen, van onderen met een witachtige mid- 

del-Rib: vlak, aan den voet wit, aan de kan- 

ten niet gehaaird, in ’t midden langst ‚de Halm 

ten halve omringende, De Pluim, aan ’t end, 
was uitgebreid, geelachtig , hangende naar den 
Wind over ééne zyde. De Kelken waren drie= 
of vierbloemig „ en hadden het ééne Bloem- 
klepje gebaard. Twee of drie Blommetjes 
kwamen in Switzerland flegts in de Kelken van 
dit Riet voor, zo HALLER aantekert en 

SCHEUCHZER afbeeldt; maar de Heer Turra 
heeft dezelven, in Îtalie, doorgaans vyiblpe- 

mig bevonden. 

Behalve dit Riet, dat aan de Beeken in Ge- 
lukkig Arabie, en te Rofette in de Graften 
gemeen was, wordende by de Arabieren Ka. 

fab, en by de Egyptenaars Buz Haegni ges 
noemd ; kwam dien Kruidkenner aldaar een 

verfchillend voor , niet minder groot , met 

kant- 

(5) Hy zegt Une , doch ik denk, dat het maar Cu- 

biteu zullen geweest zyn, die hy bedoelde en evenwel 

was het dan nog hy de wing Doeten hoog. 

11, Deer. XIII, Stuk, 
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Ph kanthaairige Bladen , aan den voet wit en ruig ; 
HI. voor’t overige geftreept, vlak en geheel groen. 
ae Dit of het andere, en een Soort van Suiker- 

Hengel. Riet*, bekleedt de Oevers van den Nyl, zegt 
en hy» zo digt, als de Elzen in ’t Noorden ende 
bladz.146. Mangles- Boomen in Indie. De Egyptenaars 

gebruikenze tot leevende Haagen , die dikwils 
zes of agt Ellen hoog opgroeijen , zynde met 
een Sloot omringd. Bovendien worden de 

buitenfte dikwils , tot meer veiligheid en be- 
fchutting ‚, met twee reepen van Palmboom- 
bladen famengeftrengeld. Men wil, dat in 

een Kistje van zulk Riet Mo/es, nog zeer jong 

zynde, gelegd zy en op ’t Water gedreeven 

hebbe (f). 

LL (3) Riet met vyfbloemige Kelken en eene losfe 
Arundo Pluim. 

Phragmi- 
des. k 

Water- _ Dit is het Gemeene Riet, dat aan de kanten 
af. B 

ie der Wateren, en in dezelven , door geheel 
Europa groeit en ook zeer gemeen is in Sibe- 
rie. By ons weet men, hoe de kanten van 

Graf. 

GE) Flor. Zgypt. Arab, p. 24. Zie bladz, 79, hier voor. 
(3) Arundo Cal quinquefloris , Paniculâ laxâ. Sp, 

Plant, 3. Gorr. Beig. 27. R. Lugdb. 66. Gron. Virg. 
237. Gmer. Sib. T. pe 125. FL Suec. 99, 105. GOVAN 

Mionsp. 55. Gere Prov. to5. Ar. Fol fecantibus, Lo= 

cuft, trifloris, pappofis muticis. Harre Hel. N. 1515 
Ar. vulgaris f, Phragmites Dioscoridis. CG. B. Pin, 15e 

ScHeucHz. Gram, 161, Ar. Paluftris, CAMER. Epit, 73. Be 

Ar, media vulgaris &c, Screucmz. Gram, 162. _ 
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‚ Graften, Slooten, Vaarten en Rivieren, daar ‚VL 
mede op veele plaatfen digt geboord zyn. EE ie 
Mooglyk zal de fcheiding, welke het dus tus-, Hoorp- 
fchen Water en Land maakt , aanleiding gege- voatera 

ven hebben tot den naam Phragmites, dien het ®% — 
by de Ouden voerde. Anderen leiden dien af 
van de Schuttingen , daar mede op de Zaay- 
Landen gemaakt, waar toe het nog heden wel 

ineenige Tuinen. dient , tot breeking van den 
Wind. Anders noemt men ’t by ons gemeenlyk 

Dek- Riet, om dat het alom ftrekt tot dekking 

der Boeren Huizen. Dergelyk gebruik werdt 
zelfs in Arabie gemaakt van zulk Riet, dat by 
groote Bosfchen, verfcheide Ellen hoog, 
groeide in een Meir, agt Uuren bezuiden de 

Stad Suéz , doch niet aan de Oevers van de Roo- 

de Zee, noch aan die van den Nyl, gevonden 

wordt, zo ForsKAÖHLaanmerkt. Het werdt 
van daar , ten dien einde, door Egypte en A- 
rabie vervoerd. 

Dit Riet, in ’t Franfch den naam van Ro/e- 
au, int Engelfch van Reed, in ’t Hoogduitfch 
van Rhor voerende, is ten opzigt van zyne 
Geftalte zeer bekend. Het groeit met zyne 

dunne Halmen, die hol zyn , en weleer tot 
Herders - Fluiten gediend hebben, dikwils 

meer dan eens Mans langte hoog; doch blyft 
ook wel veel laager. Het heeft Houtige , 
knokkelige kruipende Wortels , welke zig vast 
onder elkander ftrengelen: zo dat het by ge- 

kben _— heele 
MW. Deer: XIII. Srux. 
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heele Bonken , als Eilandjes , van den Wal 
afgefcheiden, op ’t Water dryven kan. Ook 
ondervinden dit de Lardlieden , tot hunne 

{pyt, in veele broekige Landen; daar het 
paauwlyks uit te roeïjen is. De Bladen, wel 
een Duim breed , fpits aan ’t end, ftevig en 
geftreept, hebben fcherpe' kanten ; daar men 
ligt de Handen aan kan kwetzen , wanneer 

men het vattende ’er door haalt. De Pluim, 
dikwils een Voet lang en bruinroodachtig , 
doorgaans over zyde knikkende , beftaat uit 
een menigte van lange dunne Aairtjes, die 
van twee tot vyf Blommetjes bevatten. Na 

het bloeijen fchynt deeze Pluim byna geheel 
uit Pluis te beftaan , dat de Steeltjes der Zaa- 
den omkleedt „ en is witachtig graauw. 

Behalve het voorgemelde g gebruik dient het 

Riet tot Matten , ter dekking; van tedere Planten 
voor de Koude, als ook tot Wanden van Hut- 
ten of arme Landwooningen, Het is, in zyn 
geheel, zoet van Smaäak, nzonderhéid. de jon- 
ge Spruiten en de Wortels , die eenigermaate 
walgelyk zyn. Men heeft ’er, op ‘t voetfpoor 

der Ouden, kortlings weder ‘om in de Genees- 

kunde gebruik van gemaakt. Mooglyk: zyn 
zy wel zo dienftig en kragtig. als Gras - Worte- 
len. ’t Kan ook wel zyn, dat men ’er ín fom- 

mige Landen Brood van bakt, na dat zy fyn 
gemalen zyn; gelyk ik gemeld vind. De Pluim 

wordt in Sweeden gebezigd ,om de Wol groen 
| te 
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te verwen. Het Pluizig Zaad kan doofheid ant 4 
veroorzaaken, wanneer het met zyn Kaf in ’ Pe 

Oor raakt ; om dat het ’er naauwlyks weder srus, 
uit te krygen is. 

4) Riet met eenbloemige Kelken , eene op- pe | 
flaande Pluim, de Bladen van onderen epigejose 

Lands 
glad. Riet, 

Op drooge Heuvelen in ons Wereldsdeel, 
als ook op onze Duinen, komt deeze Soort 
voor, die veeleer. den naam van Rietgras zou 
verdienen. … Zy heeft de Halmen maar twee 

Voeten, zegt LiNNeus, hoog, dikker dan 

die van Tarwe; de Bladen een Vinger breed, 
en eene digte opgeregte Pluim. In Sweeden 
werdt het Berg- Riet geheten. Forskaöar 
vondt, by Alexandrie in Egypte, een Riet, 
waâr aan hy deezen bynaam geeft. Dit hadt 

eene Aaitachtige Pluim, en opftaande byna 
famengevouwen Bladen 5 agterwaards aan de 
kanten ruuw en_met een witte Streep van bo= 

ven, in ’ midden van het Blad; met een ftyve 
fteekende Punt (+4). 

BEAT tenod , aud (5) 
C4) Arundo Cal. unifloris „ Panic. eretâ ‚ Fol. fubtus 

giabris. Sp. Plant. 4, Gort Belg. 11, N. rij. El, Swuec, 
zo1 , 106. Ar. Locuftis unifloris Sericeis muticis ‚Panic. 
friaâ. Harr. Hew‚‚N.1520. Gr. Arundin, Paniculatum 
Montanum &c, SCHEUCHZ. Gram, 124. 
CD Hor. Egypt. Arab p. 23e 

IL. Deere, XIII, Stug, 
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vr (5) Riet met eenbloemige Kelken , Willige 

ein Bloemen en Takkige Halmen, | 
HoorD- 

dee _Deeze Soort noem ik Weid- Riet , om dat 
Vv. - ; 

Arundo zy op Moerasfige Weiden in Europa groeit. 
td In de Veenige Bofchvelden der Laplandfche 

Weide Woeftenyén komt dezelve, zegt onze Ridders 
Rie doorgaans voor. Aan de Rivier Neva in Rus- 

land is dit Riet , volgens den Heer pE Gor- 
TER, gemeen,en, volgens GMELIN , door 
geheel Siberie zeer gemeen. In Languedok 
en Provence groeit het by ander Riet aan al- 
lerley Wateren 5 in Switzerland op vogtige 
Weiden; hier te Lande op vette vogtige Ake 
kers en Velden, by de Stad Delft en in de Bee 
tuwe, 
Men noemt het Pluim = Rieigras volgens Lo- ; 

BE La die zegt, dat het op de Doornachtige 

kanten van fommige Velden in Brabant en 
Vlaanderen groeit. De Halmen heeft het, vol« 
gens SCHEUCHZER, drie, vier of vyf, Voe- 
ten hoog, uit verfcheide Leden beftaande, en 
de Bladen een Kwartier Duims breed , ruuw 

of 

(5) Arwado Cal. unifloris Ieevibus , Coroll. Lanugino= 
fis, Culmo Ramofo. Sp. Plant, 5. Gorr. Belg. 28. Eh 

Suec. roo; 107. Oep. Dan, 280. R. Lugdh. 66. Govan 

Monsp. 55. GERe Prov. zog. Gmer. Sibe T. p. 126. Ar. 
Locuftis unifloris pappofis muticis. Har. Hel. N. 15102 

Gr. Arundinaceum Pan. molli fpadiceâ majus. C. B. Piz, 
7. Theatr. 94. Scurucnz. Gre 122. Tab.3.f. 3. Proar: T. 5. 

Calamogroftis guorundam , vulgo Gramen Planiofün. Ee Be 

Á5. be 
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of fcherp in ’ aantaften, Uit de Osxelsder „Vl 
Bladen komen dikwils: Takken voort. Het Il. 
heeft een digte Pluim , of Aair van ongelykeg, soor 

dikte, met ontelbaare Bloemen; de Kelken 

Violet, de Blommetjes als bewonden met een 
witachtig Dons, dat de geheele Pluim, inzon- 
derheid ryp zynde, Zilverkleurig maakt. Voor 
de Beeften is het onnut , hard , onvertecers 

baar. 

(6) Riet met eenbloemigé Kelken; de Bladen NI 
$ k , Arundo ingerold, met flekelige fpitfe punten. Arenaria. 

Zand= 
Se ; $ Riet. 

Dit eigentlyke Zand. Riet groeit alom aan 
de. Zandige Zee-Kuften van Europa, op de 
Duinen of Zanddyken niet alleen ‚ maar ook 

in Valeijenen op de Oevers van Meiren, ge. 
Iyk Govan het by Montpellier vondt. Het 

komt op St. Pieters- Eiland by Petersburg voor, 

en de Stranden van den Noorder. Oceaan 8 

daar de Laplandfche Bergen teneinde loopen, 
heb- 

(6) Arundo Cal. unifloris, Foliis involutis mucrona- 
to - pungentibus. Sp. Plant. 6. Gort. Belg. 28, F/. Suec. 

102, 108. Govan. Mousp. 55. Ger. Prov. 104. Gort. 

dugr. 19. Gramen Sparteum Spicatum Fol. mucronatis 
dongioribus. C. B. Piu. 5, Spicâ Secalina. Zhaeutre 67. 
Gr. Spic. Secalinum maritimum maximum , Spicâ enn 

giore. Tournee. Zuff, 528. Scneucunz. Gram. 148 Sradt 

tum tertium. Crus, Hisp, 508, Spartum noftras, Tos, 

{o. 89. 

Ka 
EL Deer. XII. Srume Pi 
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hebben ook, doch zeldzaam „ dit Gewas, dat 

derhalve van de Koude weinig aandoening _ 
heeft. Men betrekt het tot de Soorten van 

Spartum en noemt hetby ons Zelmof Duinhelm, 
welke benaaming, om dat dit Woord gemeen- 

lyk een Hoofddekzel betekent , door fommi- 
gen daar van afgeleid wordt , dat het tot be- 
fchutting der Duinen voor ’t verftuiven 

{trekt (}). Anderen , die het Han uitfpree- 
ken, willen , dat deeze naam van de zout- 

heid der Zee , volgens het Griekfch, afkom- 
{tig zyn zoude. Het een of andere kan naauw- 
lyks plaats hebben, en , indien het gelykluie 
dend kon zyn met Halm, dan zou ik het 
daar van afleiden, dat het de Bladen altemaal 

van eene Halmachtige gedaante heeft, en dus 

byna niets is, dan eene vergaaring van Hal- 

men: zo dat men het met regt kon noemen 
Halmkruid en vervolgens Hálm. 

Dic Duin-Helm, by geen waarfchynl ykheid 
door ontaarding, gelyk omnaid willen, van 

het Spaanfche Baardgras of Priemgras afkom= 

ftig, is een Grasplant, die met lange, witte, 

Houtige Wortels door den Grond kruipt, en 
uit derzelver Knoopen telkens nieuwe Scheu- 

ten uitgeeft. De Bladen, Scheedachtig- el 
kender by den Stoel omvattende, zyn, ieder 

BE 

GH) Sic diëtus guod ut Galea Caput , ita hic Frutex Agrof 

wiuniat ab Arenc incurfi. KiLIAAN. 
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had 

op zig zelf, ter langte van een Voet of meer, zld ak 
zodanig ingerold, dat zy zig als Biezen ver UL 

toonen, hebbende aan ’t end een ftyve fpitfe en 

ftekelige Punt. De Halmen," hol ef knoopig _ Duine 

als-Riet; wat hooger dan de Bladen, hebben f** 
een Aair, veel gelykende naar die van Rog- 
ge, vier of vyf Duimen lang , ter dikte van 
een Vinger, ruig en ruuw, in ’t eerst donker 

paarfch, vervolgens witachtig , uit fpirfe Kelk- 

kafjes beftàande , die een enkeld Blommetje 
bevatten. De Plant is voor ’t overige van 
eene blaauwachtig groene Kleur en zeer glads 

doch door de Punten der Bladen kan men zig 
onvoorziens de Handen en bloote Beenen 
kwetzen, 

Behalve de gemeene Soort’, die op zeer. 
veele plaatfen aan en op de buiten- en binnen: 

Duinen van ons Land, als ook op de Velu. 
we, ’t zy natuurlyk , of door plantinge , voor= 

komt, valt een breedbladig Helm, digt aan ’t 
Zee-Strand, by Zandvoort, op de Duinen, 

en één met korter Bladen, op fommige plaat- 
fen; onder ’t voorige : terwyl men een a/ler- 
grootffe Soort van Helm by Scheveningen dan- 
treft. Die zogenaamde Rogge-Aairen, wel- 
ken op 't Zand in de Zee by Stavoren in Vries- 

land groeijen zouden , zyn niets anders dan 

Aairen van dit Helm. Het bygeloof wil, dat 
dezelven uit in de Zee gefmeeten Koorn zou- 
den ontftaan zyn : maar ’t is buiten twyfel 

Aaa nog 
EL. Deer. XIII, Srum. 
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nog het overblyfzel van een oùdtyds aldaar | 
gewezen Zee- Strand, 

De Natuur fchynt deeze Plant ; in ’ by- 
zonder, gefchikt te hebben, om het Zand 

der Zee. Oeveren by een te houden, en dus 

is 'er; na alle onderzoekingen en overweegin- 

gen ten dien opzigte, nog geen bekwaamer 

Gewas uitgevonden, om de Zand- Verftuivin= 
gen onzer Duinen te beletten. Te wenfchen 
zou het derhalve zyn, dat alle Middelen wer- 

den aangewend, om de beplanting derzelven;, 

op opene plaatfen, daar zulks noodig is, met 
dit Helmgewas , in een bekwaam Saizoen en 
met behoorlyke voorzorgen te doen gefchie- 

den; ten einde ‘erniet ‚in plaats van leevende;, 
doode Planten, of zodanigen die noodzaakelyk 
uitgaan en. verdorren moeten , werden inge. 

boet, tot vrugtelooze verfpilling van moeite 

en koften (+). 

ArisTIpa. Driebaard. 

Alzo de drie Baardjes, aan °t end van het 

eenkleppig Blommetje , een byzonder Ken- 
merk 

($) Zie de Aanmerkingen deswegen, in het XIX. 
Deers, 2e STuK , van de Verhandelingen der Holland. 

fche Maatfchappyje te Haarlem , bladz. 26 en 3 Stuk, 

bladz. 12 : door my » benevens andere Omftandigheden , 

deeze. nuttige Duinplant betreffende , aangehaald in het 

II. Drers, 2. Sruw van deeze Vat. Hiftorie, alwaar, 

‘bladz. 437 en 441» by misftelling , gezet is IX, Deen 
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toa van dit Geflage zyn, kan hetzelve ge- ASL 
voeglyk Drichaard heeren : terwyl het ook “Tj 
zynen Latynfchen naam van deeze DBE en 
Baardjes heeft (*). Het bevat de volgende 

uitheemfche Soorten. 

iebaar ; kie Ì T. CI) Driebaard met eon Takkige Pluim en pr 
vrrfpreide Aairen, Adfcenfin 

Onis. 

Ascenzi= 
Tot het driebaardige Gras, ’t welk de be- ons. 

roemde SLoANE op ’t Eiland Madéra, by de 

Stad Funchal, aantrof , en dat langbaardige 
van Madrasf, by PLUKENET, fchynt te be. 

hooren dat Gras, ’t welk als één van de vier 

Planten op ’t Eiland Ascenzion, in de Atlan- 
tifche Oceaan, door den Heer OsBerckK is 
opgetekend. Dit gelykt zeer naar de Schaa- 
pen - Dravik, welke men Amelands- Gras 

noemt f ;maar is een weinig grooter , en maakt F Zie 

Plaggen. De Halmen zyn om laag getakt , do Biadz- 290 
Bladen allengs verfmallende , gefleufd Elsvor- 

mig: de Pluim langwerpig beftaande uit Draad- 
achtig dunne Bloemkafjes, in drie lange Baard- 
jes uitloopende. 

(2) 

(*) Zie Fig. ar, op Plaat LXXXVII. 
CG) Ariflida Paniculâ Ramofâ , Spicis fparfis. Sy, 

Nat, XII. Gen. 64. Ves. XIII. p. 106. Gr. Avenaceum 
Panic. minus fparfâ &c. Sroan. Gum. 35. Hift. 1. Pp. 16. 
T. 2. f, 96. Gr. Avenaceum Maderaspatanum , Pan. 

f fparfà 8, Prux, Alm, 174. T. zgtef, 32 
la) Aa 

U. Deer, AIT, STe, 
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Ae (2) Driebaard met zeer eenvoudige Pluimtake 
II ken en overhoekfe Aairen. 

Hoorp= 
STUK. 

Dit Westindifche , op Jamaika kinde 
„gritida verfchilt van het voorgaande , doordien de 

rictle en Takken van de Pluim onverdeeld zynen dat 
Westin- de Aairtjes overhoeks beftaan uit ongefteelde difch. . 

Bloempjes, met een paarfchachtig Kelkklepje. 

AEL (3) Driebaard , dat gepluimd is, met het mid- 
Gevederd. delfte Baardje kid en gewold ‚ de Hal- 

| men Pluizig. 

In Amerika groeit, volgens den Heer SCHRE- 
BER, deeze Soort , welke door haare gewolde 
Baardjes naar het Gevederde Kwispelgras ge- 
Iykt, maar de Pluim famengeftelder heeft, en 

in allen decle kleiner is. De twee bykomende 
kleine Borftelige Baardjes of Haairtjes, aan 
den Voet van ’t groote wederzyds, uitwy- 
kende , geplaatst, hebben dit Gras hier doen 
thuis brengen. 

IV, (4) Driebaard , dat gepluimd is, met het mids 

| de ind _ delffe Baardje langer en glad. 
Rietach= 

tig. In 

(2) Ariflida Panicule Ramis fimplicisfimis , Spicis alter= 

nis. Am. Acad. NE. P. 393: 

(3) Ariftida Paniculata, Arittâ intermediâ longiore La« 

natâ ,Culmis Villofis. Sp. Plant. p. 1666. Gr. Orient. to= 
ment. Spicatum minus Ariftis Pennatis. Tourne. Cor. 39. 

(4) Ariftida Paniculata, Ariftâ intermedià lougiore ; 

feevie Maut, 536. 
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_ In Ooftindie heeft'‘de Heer KoENie dit v4, 

Gras waargenomen , dat naar gemeen Gras en 

gelykt, maar de Halmen vier Voeten hoog , ,Hoorp» 
dun, glad en digt heeft: de Bladen ingerold, p sesnard. 
Ímal, glad , geftreept: de Pluim langwerpig , 

uit-Haairachtig dunne Voetfteeltjes ; opgeregt» 
beftaande, De Bloemen zyn langwerpig; grys- 
achtig,. met ‚bykans vyf Blommetjes in een 
dunne Kelk; de Blommetjes aan het Klepje 
met een omgekromd Baardje , dat zydelings 

nog twee anderen Reen ‚ byna onzigtbaar 
klein. 

„Met reden kon de Franfche Heer GUET- 

TARD tot dit Geflagt, waar van zyn Ed. nog- 
thans maar de twee eerfte Soorten bekend wa- 

ren, zekere Grasplant t’huis brengen , die in 
de Ukraine groeit , aldaar 7irfa genaamd by 
de Kofakken. De Soort daar van is aldus door 

„hem bepaald. 

(5) Driebaard mer Takkige Pluimen vanver= _V. 

Jpreide Aniren ; een zeer lang Baardje op en 

het Blommetje zittende en Elsvormige Bla- hes 0 
d ge 

den. 

‘t Gewas ,zegt hy, gelykt zeer naar Haver; 
(weshalve ik het Zaverachtig noem;) en het 

Zaad 

(GG) Ariflida Paniculis Ramofis, Spicis fparfis, Co= 

olle Ariftà longisfimâ infidente , Foliis Subulatis. Guert. 
dem, des Sciences & Arts, Tom. TI, p. 19: Tx. 

| Aa 4 
U. Deer, XIII, SruK, 
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vr. Zaad of Graan wordt aldaar, met Smaak, van . 
ADEL. de Paarden gegeten. Hy heeft de Plant, uit 
icon. het gene hem van daar gezonden was; in 

bd Vrankryk geteeld, en zeer fraay in Plaat doen 
“pre rengen. Uit den Wortel fchiet zy een groo- 
te trop Bladen, die Scheedswyze elkander om- 

vatten, en helder groen zyn, loopende pun- 

tig uit. De langte deezer Bladen is omtrent 
anderhalf Voet, en uit het midden derzelven 

rysteen Halm van by de twee Voeten hoog- 
te, met eenige breede Scheedebladen omvat. 

Die Halm verdeelt zig in twee Pluimen , waar 
van de één eer dan de andere open gaat, be- 
ftaande uit verfpreide Aairen, van twee, drie, 

vier, tot twaalf Bloemen , op Haairachtig dun- 
ne Steeltjes. Ïeder Bloem heeft een Kelk van 

twee langwerpige puntige Kafjes , waar bin- 
nen het Blommetje van één Kafje met kleine 
witte Haairtjes aan den voet en drie Meeldraad- 

jes met Vorkswys’ gefpleeten Knopjes, bene- 
„vens twee witte ruige Stempels , die, zig naar 

elkander omkrommende, als een Kroontje 

maaken om den Kelk. Het zeldzaamfte is, 

dat zvn Ed, het Zaad, na dat het Bloemkafje 

„daar afgefcheiden was, nog bezet vondt met 

het Baardje, van vier of vyf Duimen langte , 

% welk hem deeze Grasplant in dit Geflagt 
hadt: doen plaatzen. Maar , hoe kon dit val- 
lea, terwyl het Vrugtbeginzel zyne Stempels 

_ hadt? Zou men niet mogen denken; dat zyn 

Ed. 
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Ed. daar in bedroogen ware geweest, terwyl VI 
hy zelf het Baardje aan het Blommetje toee ARTE). 

fchfyft en dus afbeeldt? Immers zyne Waar-, Hoore 
neemingen komen my niet genoegzaam voor, 
om daar uit de Kenmerken van dit Geflagt, 

zo duidelyk uit andere Soorten door Line 
N&Us bepaald, gelyk hy in bedenken geeft, 
te verbeteren. 

Lorrunm. Dolyk. 

‘Een Kelk, die eenbladig is en vast zit, als 
een Omwindzel veele Blommetjes bevatten- 

de (}), onderfcheidt dit Geflagt , dat anders 

ook aan de Geftalte der Aairen kenbaar is. Hier 
van‘komen de volgende, meest Europdelie 
Soorten, voor. 

Cr) Dolyk met een ongebaarde Aair , de Aair- A 

tjes platacntig veelbloemig. on 

Ovefblys. 

Op Wegen en Velden komt dit Overblyvend vend, 

Do- 

\ 

(4) Zie Fig. 4, op Plaat LXXXVII. 

(a) Lolum Spicâ muticâ, Spiculis compresfis multi= 

floris. Sy/t. Nat, XII. Gen. 95. Veg. XIII. p. 106. 
Gort. Belg. p. 29. Fl. Suec. 104, 110. Re Jugdb. 69. 

Govan Monsp. 55. Ger. Prov. zoo. Lolium Rad. pe- 

renni, Locuftis o@tofloris contiguis. Harr.-Helv. N. 1416. 
Gramen Loliaceum anguftiore folio et Spicâ. C, Be 
Pin. g. Theatr. 127. Scrrucuz, Gram, 25. g, Ariftatum. 
Varrr. Par. 80. T. 17, £. 3. y, Gram. Loliaceum Spi< 

câ latâ ex plurimis Spicis, Screucuz. Gr. 20. R'2 

IL Deer, XIII. Sun, 



478 DRIEMAN NICE 

vi. Dok, door geheel Europa, menigvuldig 
per vóor. Het groeit ook op Kerkhoven, Puin- 

de hoopen en allerley woefte plaatfen. De En- 
Dolit. gelfchen hebben het, onder den naam van 

Rye-Grasf, dat is Rogge- Gras, tot Voedzel 

voor het Vee geteeld , dat men verkeerdelyk 
met de hier voor befchteevene Veld- Havet 

‚iZie verwart, zo als ik heb opgemerkt f. Men 
Eladze 340. moet hetzelve met de Bafterd- Gerst, die ins- 

gelvks Muizekoorn genoemd wordt, en mede 
aan de Wegen groeit , ook niet vermengen. 

De Franfchen geeven ’er den naam van Fuus- 
fe braye, ‘of Bafterd- Dolyk, de Engelfchen 
van Red Darnell, de Italiaanen van Giog/io 
falvatico of Wilde Dolyk en van Perice, aan. 
Deeze laatfte naam ziet eigentlyk op den La- 
tynfchen of Griekfchen Phenix, welke ‘er we- 
gens de roodheid der Aairen , zo fommigen 
willen, doch waarfchynlyker wegens de Ge- 

à _ ftalte, aan ís gegeven. | 

Het heeft de Halmen een Voet of daar bo- 
ven lang , dikwils meer dan half bezet met 
platte Aairtjes, ieder uit een bogt van de Halm 

groeijende , en met de Rug der Kafjes naar 

de Halm gekeerd. Gemeenlyk zyn deeze on: 

gebaard , maar VAILLANT heeft het met 
gebaairde Aairtjes waargenomen. Ook komt 

het fomwylen , zeer fraay, met verdubbelde 
Aairtjes voor. Wel zestien Verfcheidenheden 
van die Dolyk, in ons Land gevonden, heeft 

| | wy= 
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wylen de vlytige Graskenner RAINVILLE ar 
aan den Hoogleeraar DE GORTER medegedeeld. EE 
Altoos zyn de Aairtjes groen met Witte rand- sruz. … 
jes: zo dat die roadheid , voorgemeld , een Det. 
herfenfchim moet zyn; misfchien uit verwar- 
ring van dit met ander Gras gefprooten. 

(2) Dolyk met een ongebaarde Spilronde dair Bn 

en driebloemige dairtjes, tenue, 
Dun- 

… Aaiïrige 
Terwyl het voorgaande door fmaller Aair 

en Blad van het volgende onderfcheiden wordt, 
komt hier een Soort ter baan, die beiden nog 

fmaller en tevens de Aairen rond heeft ‚maar , 

niettemin , door fommigen flegts voor eene 

Verfcheidenheid van het voorgaande gehouden 
wordt. Immers zo zyn ‘er ook, in Vrankryk 

en Duitfchland, met vier, vyf en zes- Bloemige, 

met platter of ronder en meer of min afftan- 
dige Aairtjes gevonden, welken de Heer Har- 
LER altemaal betrekkelyk oordeelt tot de voor- 

gaande Agtbloemige, of tot het Switzerfche 
Dolyk, ’t welk hy Vierbloemig tytelt (}). G 

5 

(2) Lolium Spicà muticâ tereti, Spiculis trifloris. Gorr. 
Belg. II..N. zer. Gmer. Zub. p. 31. Gr. Loliaceume 

Fol. et Spicis tenuisfimis, Vairr. Par, 81. Graminis 

Lol. anguft. Fol.-& Spicà, varietas. C. Be Pin. g. Spicâ 
tereti anguftisfimâ. Scnevenz. Gram, 28, 

(GJ) Lolium perenne,  Locuftis. disfitis.„ quadrifloris, 

Harrr. Helv. N. 1418, 

IL Deer. XIII. Srum. aa’ 
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it 6:40 Dolyk met een gebaarde Aair en platte 

veelbloemige Aaîrtjes. 

Overal, doch byzonderlyk in de Zaaylan- 

den tusfchen ’t Koorn, voornaamelyk in nat- 
te Zomers, groeit deeze, die voor het eigent- 
lyke Dok of Lolyk, het Lolium van Dros- 
CORIDES; gehouden wordt. Die naam is 

waarfchynlyk van een Griekích woord , dat 
bederven betekent, afkomttig 5 dewyl men het 
aanmerkte als een bederf van ’: Koorn. In ’% 
Ttaliaanfch noemt men ket nog Loglio en Gios 
zlio,in ’t Hoogduitfch Zu/ch of Lolch ‚in ’tEn- 
gelfch Darnell of Yvray, enin ’” Franfch £ 
vraye ‚ welke benaaming op deszelfs bedwel« 

mende eigenfchap ziet. 

Het valt grooter dan ’t voorgaande, als de 

Halmen een Elle en hooger hebbende ; ook 
zyn de Bladen, zo wel als de Aair, langer en 
breeder, met de Aairtjes verder afftandig van 
elkander, en voorzien met Baardies , door- 

gaans agtbloemig. Dit alles, evenwel, maakt 
zo 

(3) Lolium Spicâ Ariftatâà, Spiculis compresfis mul« 
tifloris. Gort. Belg. 29. Govan Monsp. 55. Ger. Prov. 

zoo. Oep. Dau. T. 160. Lol. Spicis Ariftatis , Rad, an« 
nuâ. A, Cliff. 23. R. Lugdb. 69. Fl. Suec. 103, tog. 

Lol, annuum, Locuftis disfitis. Hart. Hel. N. 1420. 
Gr. Loliaceum Spicâ longiore ,S. Lol. Dioscoridis, C. B. 
Pin. 9. Theatr, 121. Scrrucnz. Gram, 31. (8, Lol f, 

Gram. Loliaceum fine Ariftis. C. B. Pin. ge Lolium al- 

bum. Hupos, Ang/, Lolium, Lor, Dop, &c, 
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4 0 OE VN VI. Zo zeer het weezentlyk veríchil niet uit 3 als in. 

dat dit een Jaarlyks Gewas of Zaayplant is, _ UI. 

het andere overwintert, Hier van, naamelyk , srus 

komt ook eene Verfcheidenheid zonder Baard- Dolyke 
jes, Witte Dolyk genaamd, in Engeland voor, 
en het heeft, in fommige Landen, ook wel 
vierbloemige Aairtjes. GoUAN merkt zulks 
van het Montpellierfe aan, Het Zaad is Ey- 
rond, aan beide zyden platachtig , en kleiner, 
gelykende anders veel naar Graan. 

Het denkbeeld der Ouden , dat het Dolyk 
een verbaftering van de Tarw of Gerst zou 
zyn, wordt door het geregelde ° maakzel en 
verfchil der Vrugtmaakende deelen genoeg- 
zaam wederlegd. Gegronder was hunne Stel- 
ling , dat dit Onkruid het Hoofd bezwaarde 
en de Menfchen als dronken maakte. Zy hiel- 
den het gebruik van deszelfs Zaad voor een 
oirzaak der verduifteringe van ’t Gezigt (+). 
Veele Waarneemingen deezer Eeuw beveftigen 
die rvadeelige hoedanigheden van het Dolyk. 
Inzonderheid is het fchadelyk in Brood, ’t zy 
geheel of ten deele daar van gebakken; gelyk 
in tyden van fchaarsheid nog wel gefchiedt, in 

fommige deelen van Europa. De Menfchen 
Woï- 

GG)’ Turrornrastrus grave Lollum dixit et Caput 
tentans. Ztem> Lolio viétitare dicebantur, qui Vifu erant 

imbecillo. Ovtprus dixit Careant Loliis Oculos vitiantj- 

bus Agri & Vira. Zufelix Loliums quia Cibus Homi- 

num Fortune adverfze. 

Il. Deer. XIII. Stuk, 
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worden. daar van met Benaauwdheden, Hoofd 

pyn, Slaapzugt , Duizeligheid en zelfs met 

Stuipen bevangen. Kinderen, evenwel, en 
die van een Waterig, flap Geftelzyn, heb- 
ben ‘er minder nadeel van, dan vlugge, Gal- 
achtige, Bloedryke Perfoonen. Men wil ook; 

dat zulk Brood den Beeften nadeelig zy, heb- 
bende Hoenders, Ganzen , Varkens, ja zelfs 

Paarden „ doen fterven. In ’t Bier, dat men 

van zulk Graan maakt , gaat die eigenfchap 
over: zo dat hetzelve dronkenfchap veroir- 
zaakt en vlhoofdigheid: jade Genever , daar 
van geftookt , zou byzonder koppig zyn (*). 
Met het Zaad , evenwel, worden Hoenders 

en Varkens gemest, en uitwendig is het een 

Pynftillend Middel; waar toe het Meel van 

Dolyk; in Pappen opgelegd, reeds in gebruik 
was by de Ouden. 

Om de reden te antideldien! van die uicwer- 

kingen, heeft de Heer Riviére, te Mont- 
pellier , het Zaad van Dolyk op fterken Wyn- 

geest gezet , en daar uit veele Harstachtige 

Stoffen: gekreegen, welken zyn, Ed., niet zon- 
der reden , achtte de oirzaak wel te kunnen 
zyn van de Bedwelming. en Duizeligheden., 

ú uit 

(5) Op Gothland „ daar het overvloedig onder de.Gerst 

groeit, werdt. het aangemerkt minder kwaad te doen 

in’ Brood, dan in ’ Bier, ’t welk de Menfchen ligt 

dronken en dan eenige Uuren geheel blind. maakte. 
Linn. Gothl. Reize, p. 223» 245e f 
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ait deszelfs gebruik, ontítaande. Het Kruid VI. 
gaf hem , door Detftillatie, na voorafgaande EET in 

Broeijing en Rotting eenen vluggen Urineu- „Hoorn 
zen Geeft ; gelyk alle andere Plantgewasfen. pos, 
Het Zaad is anderszins niet onaangenaam van 

Smaak en eenigszins Zuurachtig; gelyk men 

heeft bekomen (*). 

>er ook , door Gisting, een Zuuren Geest uit 

(4) Dolyk met een dubbelde Hair , eenbloemi- PA 

ge Kelken en gewolde Blommetjes. diftachia 

en 
Aan de Kust van Malabar valt deeze Svort Aairig, 

van Dolyk,door den Heer KoENre ontdekt, 
de eenigfte die tot nog toe in Oostindie ge- 
vonden was. Dezelve heeft Grasachtige Bla- 
den en leggende Halmen , aan den Voet tak- 

kig; die- Bloem draagen opftaande, een Voet 
lang, Draadachtig dun en glad : op ’t end 
twee zeer dunne Aairtjes van gelyke langte, 
aan de eene zyde, uitwaards, overhoeks met 
Rloempjes » die witachtig ruig zyn. Het Kelk- 

fchub- 

(9) Vid, Harr. Heb. inchoat, Tom. IT, p. 205 , 206. 

die echter den Spir. Urinofus ten ouvegte aan het Zaad 

toefchryft: want op bladz, 314 , der Mem, de Montpellier , 
door zyn Ed. aangehaald , wordt flegts van dien Geest, 

uit het Kruid, gefproken. Ik begryp de bewerkingen 

omtrent zodanig, als ik ze hier , kortelyk, heb ver: 
haald. 

(4) Lottum Spicà binatâ , Calycibus unifloris, Corok 
fis. Lanatis. Mant, 187. 
4 

1, Deer. XIII. Stug, 

EN 
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VI fchubbetje is eenkleppig , Liniaal, lomp, eens 
“Il. bloemig en blyft zitten, bevattende een Ey- 
HoorB- Lond Wollig Blommetje. 
Dolyhe — Het duizelende Dolyk, zo wel als het O- 

verblyvend ; is door den Heer FoRsSKAÖHL 

ook in Egypte, en het laatstgemelde omftreeks 
Smyrna; doch geen van beiden in Gelukkig 
Arabie, zo ’t fchynt , waargenomen. 

Er YyMUs. Koorngtas. 

Een zydelingfe , tweekleppige ‚ vergaarde 
veelbloemige Kelk, of een veelbladig Omwind- 
zel (*), onderfcheidt dit Geflagt, dât den ty. 
tel van Maairgras by fommigen voert; doch, 

dewyl alle Soorten geen Haairige Aairen heb- 
ben, zal ik het liever Koorngras noemen, als 

pasfende opde meeften , die de gedaante hebben 
van Rogge, Tarw of Gerst. ZJymos was, by 
de Grieken, de naam van zeker Panik-Koorn. 
Van dit Koorngras komen de volgende Soor- 
ven Vvool. 

Í. | 

pike (1) Koorngras met een opflaande bekrompen 

Bins, dair en Willige Kelken , langer dan de 
Zandig. , 
ij Blommetjes. 

Op 
(9) Zie Fig. 6 op Plaat LXXXVII. 

(1) Elymus Spicà eeftrà ar&â, Cal, tomentofis, Flos- 

culo longioribus. Sy/t. Nat. Xil, Gen. 96. Weg. XIIL p. 

107. Gort. Beig. 29. Iugr. 19. Govan Monsp, 56. Gers 
Prov. zoo, El. Foliis mucronato= pungentibus. Jf. Scar, 

336e 
= 
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Op de Zeekuften van ons Wereldsdeel, die VE 
‘AFDEer, 

Zandig zyn, groeit alom dit Gewas, ’t welk uu. 
by ons Zee- Haver genoemd wordt of Zand- „Hon: 
Haver ; niet wegens de Haverachtige Geftal- zauz- 
te, maar om dat deszelfs Graantjes weelgely- #9” 
ken naar Haver. Het was te vooren, door 
den Ridder, genoemd Roe met tweelingfe 
Aairtjes, en door den Hoogleeraar A. vaN 

Roven Zarw met gefpitfte fteekende Bla- 
den. GMELIN noemt het Zerw met overbly- 
vende Wortel, en twee Wollige Aairtjes. Hy 
befchryft hetzelve en beeldt het af, volgens 
de Waarneemingen van STELLERUS , door 

wien dit Koorn- Gras op de Oevers van een 
Eilandje in ’t Meir Baikal, by de Stad Irkuts- 
koy in Siberie, zo overvloedig werdt gevon- 
den, als of’t er gezaaid ware. De Rusfen noem- 

den het Wilde Rogge. Even zodanig komt 

het voor by Strelna en Peterhof, als ook aan 

het opper-gedeelte van de Rivier Neva, bo- 
ven den Waterval, zo de Heer DE GOR TER 

aantekent , die aldaar waarnam, dat de Bla- 

den, naar de punt toe, wegens zeker aanklee- 

vend wit Poeijer , byna Zilverachtig zyn en 
zeer ruuw ‚ van onderen glad ; daar zy van 

de 

336, Triticum Rad. perenni, Sp. binis Lanuginofise 
Gmer. s500. Í. p. 119. T, 25, Secale Spicuiis geminatis. 

Fl, Suec. 106, rrr. Friticum Foliis acuminatis pungen= 

tibus. R. Zugdb. z1. Gr. Caninnm maritimum Spicâ Tri= 

ticeâ noftras. Ray. Hijl, 1256, Screucnz, Gram, 6, 

II. Deer, XIII. Stuk. 
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VI. 
AFDEEL. 
Hij 

Hoorp= 
STUKe 

Zand- 
Haver. 

de Halm afwyken , fmal en aan den rand als _ 

met cen rappig Vliesje gezoomd. | 

Ik zal, wegens de Geftalte van deeze Zee. 

Haver, die by Katwyk en Zantvoort aan de 

Duinen, als ook aan den Zeekant buiten Har 

derwyk en elders, overvloedig groeit, alleen 

aanmerken, dat zy aan ons Strand doorgaans de 

hoogte van twee of drie Voeten en Rietachtige 

Bladen heeft en niet minder kruipende Wor- 

tels. die het Zand by elkander houden, dan 

het Duin-Helm 3; kunnende derhalve, zo wel 

als dat Gewas, tot weering der Zand-Ver- 

ftuivingen dienen ; gelyk ik reeds heb opge- 
merke (*). In Sweeden, daar zy op veele 

plaatfen overvloedig de Stranden bedekt, maak- 

te men ’er ook gebruik van , omze door Zaaifen 
in gulle Zanden, die men voor ’t weg waaijen, 

bewaaren wilde, te vermenigvuldigen (#). De 

Geftalte van de Aairen , die dikwils langer dan 
een Span zyn » gelykt veel naar die der Rog- 

ge; of ook naar de Aairen van het Helm, 

hier voor befchreeven (J). Een derzelven;, 
of beiden , maaken het Wilde- Koorn der Ys- 

landeren uit , van welks Zaad zy eenig Meel 
weeten te bekomen, tot Levens . ondere 

houd (S). | (2) 

@ Zie lil, Deers Il, Stuk van deeze Mat, ien 
bladz. 440. 
GE) Het zelfde, bladz. 435. 
(4) Zie bladz. 371, 

á (9 Orars. uud Povers, Reife durch Island. IÌ, ee, 
L, 113 
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Ce) Koorngras met eene nederhangende bee VI 
krompene Aair en bveelingfe Aairtjes, die han 
langer dan ’t Omwindzel zyn. Hoorp: 

À STUK, Ì 

Dit onderfcheidt deeze , in Sibetie overal Zonus 
wild groeijende Gras-Soort, welke in ver- Sti 
fcheide Kruidtuinen is voortgeteeld. GME- - 

LIN noemde dezelve Zurw met een over- 
blyvende Wortel en twee, of fomtyds drie- 

lingfe, zeer lang gebaarde Aairtjes. Zy heeft 
zeer broofche Halmen, dikwils twee Ellen of. 

eens Mans langte hoog en taamelyk breede 
Grasachtige Bladen, meer dan een Voet lang. 

De Aair , van wel een half Voet of een 

Span , beftaat grootendeels uit twee Aairtjes 
tegen elkander over, van drie tot tien Blom- 
metjes bevattende , en eenigszins rood- of 
bruinachtig groen van Kleur. | 

(3) Koorngras met eene nederhangende vit-__. 
gebreide Aair, van zesbloemige Aairtjes Erg 
de onderften drievoudig. { Philadel 

phifch, 

(4) 

Cc) Etmuús Spicâ pendulâ artâ, Spiculis binatis Ca- 

Iyce longioribus, Sp. Plant, 3. Am, Acad. II. p. 20. 

SCHREB. Gram. T. ar. f, 1. Triticum Radice perennis 

Spic. binis longisfime Ariftatis. Gmer. Si. Ï. p. 123e 
T. 28. B. Spiculis ternis. Zbid, 

(3) Elymus Spicà pendulâ patulâ, Spiculis fexfloris „ 

inferioribus ternatis. Sp. Plant, 2. Aim. Acad, IV. Pe 

266. 

| B 
U. Deer. XIII. Stuk, 
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VL (4) Koorngras met een knikkende witgchreide | 

| A Aair „ de onderfte Aairtjes drie-, de bo- 
OOFD« 

5 

STu% venflen tweevoudig. 

IV. 
Eiymus _ De bynaamen wyzen de afkomst en groei- 

gemaden: plaats van deeze beiden aan , die naar het 
Kana- Siberifche gelyken, doch in weezentlyke 

daafth. hoedanigheden verfchillen. 

Vv, (5) Koorngras met een knikkende bekrompen 

Kele. air, de Aairtjes regt en zonder Om= 
windzel; de onderften tweevoudig. 

Naar het Hondsgras , gemeenlyk Kweek ge- 
naamd, voert dit den bynaam, als veel naar 
’t zelve gelykende, hoewel het geen kruipen- 
de Wortels heeft. Het komt in Europa hier 
en daar voor, zynde in Sweeden en Swit- 

zerland, omftreeks Parys en ook in ons Land, 
gevonden. Het heeft de Halmen twee Voe- 

ten 

" (a) Elymus Spicâ nutante patulâ Spiculis inferiori- 
bus ternatis , fuperioribus binatis. Sp. Plant, 4. Am. Acad. 

III. p. 20. 

(5) Elymus Spicâ nutante artâ, Spiculis reftis Invo- 

lucro deftitutis, infimis geminise Sp, Plant, 8. Gort. 

Belg. p. 29. lugr, p. 19. Fl. Suec. IL. N. rra. Triticum 

Rad. Fibrofà, Fol. hirfutis, Locuft. quiuguefloris Aris- 
tatis. Harr. Helv, N. 1429. Trit. Rad. petenni &ce 

Gmer. Sib. 1. p. 122. T. 27. Gramen Spicâ Triticeâ 
compaêâ &c. Scneucnz. Grám, p. 10. Gr, Caninum non 

repens elatius Spicâ Ariftatâ. Mor. Hijf. III. p. 177. 

5.8. T.r. f. 2. Buxs. Cent. IV. jp. 20de 50, Triti= 
eum Caninum. Gort. Belg. IL, N, 128. 
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ten en daar boven hoog; de Bladen wat Haai- 
rig, een Kwartier Dulms breed. Om dat de 

VI. 
AFDreL 

LIE 
onderfte Aairtjes tweevoudig zyn, heeft onzc Hoorn: 
Ridder het van de Tarw afgezonderd; doch 

anderen hebben dit niet waargenomen , en voe- 
gen het by dezelve. De Aairtjes zyn taame- 
lyk lang gebaard. | 

(6) Koorngras met een opgeregte dair, drie- 
EI. C 

bloemige Aairtjes en een geftreept Omwind- en 
zel. 

CUSs Ss 

Virginifch. 

De Heer Cray Ton noemt dit Virginifche 
Ge-aaird Rogge-Gras. Het heeft de Aair 
grooter dan die van Gerst , hebbende een 

‘ getande Graat, met twee ongefteelde Om- 
windzels aan ieder Tandje, van twee lange 
dikke Straalen, in een lang Baardje uitloopen- 
de. Hier tusfchen komen, gelyk in de ge« 
woone Gerst, telkens drie Blomrmetjes by 
elkander voor, 

STUK, 

VI. 

(7) Koorngras met een opgeregte dair Zj VIL 
tweebloemige Aairtjes, even lang als thu 
Wim, pifch, 

In 

(6) Elymus Spicâ eretà, Spiculis trifloris , Involucro 

ftriato. Sp. Plant, 5. Hordeum Flose. omnibus herma- 

pkhroditis, Invol. Flosc. crasfitie & longitud. fuperante. 

Gron. Virs. 13. 
(7) Elymus Spicâ ereftà, Sptculis bifloris, Involucro 

gequalibus. Sp, Plant, g. Maut, 33. Hordeum Spicis 

tigidis Cylindr, Calycinis Glumls Ariftatis, Harr, Melv. 

TI Dazu XIII Srux, 
Bb 3 Lg 
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vi In de Bosfchen van Duitfchland, by Got. 
ADEL tingen ‚ als ook, in Switzerland op fommige 
ed Gebergten, groeit deeze Soort van Koorngrass 

— welke Gerst met ftyve Rolronde Aairen en ge- 
baarde Kelkkafjes , getyteld is door den Heer 
HarrLeEr. Hier toe wordt het Groote of Berg- 

Gersigras van C. BAuHinus, betrokken 
door LinNeus, die aanmerkt, dat het naar 

t Virginifche grootelyks gelyke , maar de 

Blaadjes van ’t Omwindzel niet geftreept heb- 
be. De Blommetjes , met de Baardjes langer 

dan hetzelve , zyn twee in getal, niet me 

als in ’t voorige. 

9 Ei 4 (8) Koorngras met sweebloemige HAairtjes en 

Gr Men zeer uitgebreide Borffelige Omwindzels. 

Ruighaai- 
rig. 

Aan de Zeekusten van Portugal en Spanje ; 
als ook op de Velden omftreeks Madrit , komt 
deeze voor, die allereerst door den ver- 
maarden ToURNEFORT ontdekt werdt. Zy 
kan met regt, Rwighaairig genoemd worden, 
alzo deeze Kruidkenner haar Pluim by ’t Hoofd 

/ van 

N- 1537. Hord. Cylindr, Murray Prodr. p. 43. Gr. 
Hordeaceum Mont. Spicâ ftrigofiore , brevius Ariftatâ. 

Screvcuz. Gram, 16. Prodr, T. 1. £. 1. Gramen Hor- 

deaceum montanum. f. majus. C. B, Piu, g. Theatr. 135. 

(8) Elymus Spiculis bifloris , Involucris Setaceis pd= 

tentisfimis. Sp. Plant. 6. Elym, Invol.,reflexo - patenti= 
bns. Am. Acad, III. p. 21. Serres. Gram, T. 24. É 
2. Avena Lufitanica Spic. Cap. Medufz referens. Mors 

Hiff. III. p. 2ro. Raj. Suppl. 6rr. Gram. Spic. Enfita- 
“_nicum Gap, Medufge effigie, Tournee Zu/t. 519, 
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van Medufa vergelykt. Het is een langwer- _ VI. 
FDEEL, pige Aair, uit vierbladige Borftelige Omwind- “Tj. 

zels famengefteld, die zeer lang zyn en, op „Heorp- 
verfcheide manieren, door malkander geboo= 
gen of omgekromd ; ’t welk eene verwarde 

Vertooning maakt, leder bevat twee Aairtjes 
van twee gebaarde Blommetjes. De Halm is 
dun, omtrent een Voet lang. FoRrsKAÖöHr 

pam een Soort van Koorngras in Gelukkig A- 
rabie waar, aan ’t welke hy ook dien naam 
geeft (*). Het ZJsvormige , dat zyn Ed. by 
Alexandrie in Egypte aan de kanten der Akke- 

ten voorkwam, fchynt nader te komen aan 
de volgende Soort (Te 

(@) Koorngras met. een opgeregte dair, de rx. 
Aairtjes witgebreid , zonder Omwindzel, es 

yftrix 

In Virginie groeit dit Koorngras , dat vier-,Egelachs 
tig. 

bloemige Aairtjes heeft met lange Baardjes, zo- 

danig uitgebreid, dat zy de Pluim naar een E- 
gel doen gelyken ; zo de Heer CLAYTON 
waargenomen heeft. | 

SrEcArE Rog. 

De Kelk beflaat ‚ in dit Geflagt „ uit twee 
Klep- 

(5) Elymus Cap. Medufte. Eor. Zgypt. Arab, p. 25. 

(5) Elymus Subulatus. Ibid. p. 26, 

(9) Elymus Spicâ erettâ , Spiculis Involucro deftitutis 
‘patentibus, Sp. “Plant. 7. GRON. Virg. 15. Gramen A- 

venaceum Loc, Ariftatis, Panic. Echium referentibus. 

Carr. N. 570, * 

II. Des. XIII. Srus, 



892 DRIEMANNIG E 

„NE, Klepjes tegenover elkander en twee Blommer 
en tjes bevattende. Hy is op zig zelf geplaatst 

duw aan een getande Graat (*). Het bevat de 

volgende Soorten, 

de (1) Rog, die de kanten der Kafjes ruuw ge- 
ecte Ä 

Cereule. haaîrd heeft. 

Gewoone. 

Dit Koorn , dat in de Noordelyke deelen 

van Europa, byzonderlyk aan de Oostzee s 

jn Poolen en Pruisfen, overvloedig gezaaid 

wordt en geteeld , fchynt wild te groeijen in 

fommige der Zuidelyke deelen, en in Siberie, 

GouAN zegt, dat het in Languedok overal 

groeije er van den Heer Murray wordt de 

groeiplaats gefteld op ’t Eiland Kandia. In 

Duitfchland en onze Nederlanden bouwt men 

ook veel Rogge, doeh zy kan daar niet ge= 

houden worden voor een inlandfch Kruid. 
De Rogge-Aair, en derzelver Vrugtmaa- 

kende deelen, zyn zo duidelyk afgebeeld en 

befchreeven ‚ om het verfchil met de Haver 

aan te toonen CH» dat ik daar van niet om. 

ftandig 

(+) Zie Fig. 1, op Plaat EXXXV II. d 

(1) Secale Glumarum Ciliis fcabris, Syst. Nate XII. 

Gen. 97. Vege Xill p, 107. Gort. Belg, 30. Govan 
Monsp. 56. H. Ups. 22. Haru. Hek. N. 1421. Secale 

hybernum vel majus. C. B. Pix, 22. Theatr. 425. Secale 

Vernum vel minus. C, B. Pin, 23, Zheatre 427. ToURNE. 
Jnfts pe 513. Le, 204 

CD) Uttgezogte Verhand,. IV. Deer, blade. 57. Ph 

XXV IL 
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ftandig fpreeken zal.’ Is het hoogfte van Fe 

ons Koorn, zegt HALLER , hebbende in, UI. 

Duitfchland de Halmen fomtyds zes Voeten sus. 
hoog; doch zyn Ed. bekent, dat zy in Swit- Zogge. 

zerland zo hoog niet valle, en in zeer fchraale 
Gronden, die men daar veel in Brabant , Vrank- 

ryk en Ítalie, toe gebruikt, groeit zy veel laa- 

ger. In ’t algemeen, nogthans, is de Halm 
langer en dunner dan die der Tarwe. De Win- 
ter-Rog, welke in de Herfst gezaaid wordt , 

valt zwaarder dan de Zomer-Rog , die ’s Voor- 

jaars in den Grond wordt geworpen en niet- 

dan in kleinte en fchraalheid van de Winter- 
Rogge verfchilt. Ook komt het in deeze dik- 
wils voor, dat de Kelken drie Bloempjes be- 
vatten ‚ naamelyk een kleiner, tusfchen twee 
gewoonen op een Steeltje ftaande, Misfchien 
hangt daar van af, de ongemeene vrugtbaar- 
heid van dit Koorn in Afrika, alwaar men ge- 
meenlyk van één Schepel vyftig in-oogst, zo 

de Heer DEs LANDES aantekent (*), 
De Baron von GLEICHEN, die ‘zulks op- 

pert, heeft de Vrugtmaakende deelen der Rog- 
ge, door fterke Vergrooting , ongemeen fraay 

en duidelyk onder ’t Oog gebragt. Men 
ziet ‘er wederom uit, dat het Kborn, behal 
ve zyne nuttigheden , een Schat van Schoon- 
heden bevat, Verwonderlyk is het maakzel 

der 

(>) Differ. Traitts el Phyfiqgue p‚ 31 
die Bb 

11, Deer. XIII. Stuk, 
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Arpeet: 
ML. 
Dn 

maes. 

5IE DRIEMANNIAIGE 

der Meelknopjes en Stempelen , als ook:-de 
figuur der Bolletjes van het frisfche Stuifmeel ; . 
als. gladde Eytjes. Zyn Ed, merkt aan, dat 

men , de Rog in bloey ftaande, met een hel- 
dere Lugt en een klein Koeltje , dikwils een 
Nevel van dit Stuifmeel over den Akker ziet 
hangen(*). De Heer LEDERMULLER heeft 
het zonderling famenweefzel van een Blaadje 

der Rogge Plant , keurlyk in Plaat gebragt (4). 
Mair ongelyk meer treffende is de Natuur. 
kundige Ontleeding der Rogge, doot deezen 
Jaatftens die zelfs het kiemen en opfchieten 
der Rogge-Koorntjes , benevens de byzon- 
derheden tot de Aair behoorende, als ook 

een Rogge-Plant,die by hem, in vier Wee- 
ken tyds, veertien Halmen gefchooten hadt, 
in Plaat vertoont (L). Dus zouden dan ook 
veertien Aairen daar van kunnen voortgeko- 
men zyn; ’t welk misfchien het Geval is, 
door den Heer HaArrLeEr aangehaald, als 
eene Verfcheidenheid van Rogge ($). 

„ Deeze beroemde Kruidkenner hadt, geduu- 

rende zyn Verblyf te Gottingen, nooit Rog- 

gen =Brood kunnen verdraagen ; dewyl hy 
‘er 

_(&) Obfervat, Microscop. Neur. 1770. Fol. p. 25. Te 20e 
(4) Mikroskoopifche vera An Quar to, HL Deer. 

PERRE VWA 
CG) Phys. Mikrosh. Zerglied. des Korns oder Rokense 

Neuremb. 1764, in Folio. 
(5) Secale Spicis usque quatuordecim &c. TENzer. 

_ Mouth, Unterr, 1, Harz, Heb, Indhoat, Tom. IE, p. 206. 
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ter het Zuur van in de Maag kreeg. Veel 

Menfchen, zelfs die dagelyks arbeiden, zyn 

VI. 
en N 

ook van dit denkbeeld en eeten liever flap , Hoors- 

Voedzel; terwyl het zekerlyk ftilzittende Per-° 

_ foonen, die-veen zwakke Maag hebben, niet 

wel bekomt Maar het te buiten gaan van 
de Maat, is in alle opzigten en altoos na- 

deelig. Vette, bederflyke of ligt rottende 
Spyzen, bekomen beter met Rogge- dan met 
Tarwe-Brood. Ik heb een Man gekend van 
omtrent tagtig Jaaren, dis my verhaalde , van 

eene Lusteloosheid en verval van Kragten 4 
waar door hy als op den Oever des Doods 

gebragt was ; herfteld te zyn door het eeten 
van Rogge- Brood alleen, Voeg hier bys 
hoe men leest, dat de Teering, door enkel 
Bry van Rogge-Mee te nuttigen; edt 

zy C°) 
Ik wil degemare niet ontkennen, dat dit 

Koorn een fcherp Zuur bevat, hoe zoet ook 
deszelfs frifch gemalen Meel zy: want zoete 
dingen verzuuren fchielykst en -fterkst. De 

groote BOERHAAVE verhaalde, dat uit 
Rogge -Brood een Middel getrokken. was, ’t 
welk den Blaasfteen oploste. Anderen bewee- 

ren, dat doer het Sap van Rogge met Gan- 
zenkruid de Steen ontbonden zy. ’t Is zeker; 
dat door Gisting, uit de Rog een zuur Sap of 

Geest 

() ScrerHAMmER Natur, P: 253e 

na 
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vr. Geest komt, welke het Yzer en Koper, niet 
AIDEEL. minder knaagt en verteert dan Sterk Water. 
Hoorp- De kragt van de zogenaamde Jenever, die, 

STUKE __;n zo groote menigte, van Rog geftookt wordt , 
is bekend. 

Nadeelen Dit Koorn is behalve de Brand of het Zwart 

ene welk het met de Tarw gemeen heeft, een by- 
de Kogge. zondere Kwaal onderhevig , het Spoor genaamd , 

in ’t Franfch Zrgot. Deeze beftaat , volgens 
den Heer AimeEN; in eene uitzetting der 
Rogge-Kroontjes, in langte en dikte, terwyl 
zy van binnenals vermolfemd zyn(*). Zy kry- 
gen daar door eene figuur, die dezelven naär 
een Haanen- BRAL doet gelyken 3 waar van 

de naam. Men is ’er , in Vrankryk, in een 

natte, koude Zomer , dikwils mede gee 
plaagd: te meer, om dat dit Spoor zig 
fomtyds in groote menigte onder de Rog be- 
vindt en by een fchraalen Oogst niet daar uit 

gefchift wordt; ’t welk men anders gemakke: 
lyk door ziften kan doen, wegens de grootte 

der Korrelen. In ’t jaar 1709 was onder de 
Rog van Sologne byna een vierde deel Spoor , 
en de genen, die van het daar van gebak- 

ken Brood aten , wierden als door dronken- 
fehap bedwelmd of kreegen Stuipen en daar- 
na eene Verfterving der Ledemaaten (+). Dit 

85: 

CG ) Zie Nieuwe Landbouw , HI. STUK , bl. Tore 

GE) Hift. de ' Acad, R. des So, de Paris, de 3710; 

Pp. 80 
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is, zo in ’t korte, een voorftelling van de wy, 
nadeelen , welken dit Spoor -Graan doet ;waar Afpeers 
over de Heer SALERNE een geheel Vertoog Hoorne 
aan ’t licht gegeven heeft (*). Sologne is “TU 
een Moerasfige Landftreek, die naauwlyks Ross® 
genoeg opbrengt tot onderhoud der Ingeze- 
tenen. Waarfchynlyk doet dit zo wel tot 
het gedagte bederf van de Rogge, als ‘tot de 
Kwaal der Menfchen, het zyne. Een Big , 

evenwel, die men hadt willen opvoeden met 
zulk Koorn , waar in rykelyk een derde Spoor 
was, isdaar van geftorven. Op zig zelf gege. 

ten is het doodelyk. Dat deeze Kwaalen, uit 
_ het Spoor ontftaande , by wylen ook in an- 

dere deelen van Europa waargenomen zyn , 
heeft de Heer T issoT, in zyn Brief aan den 

Engelfchen Heer Dr. G. BAKER, in’t jaar 
1765, omftandig aangetoond (4). 
> De Gehoornde Rog, (Ergot, zegt die pede 

„, Heer ,) is een byzondere Kwaal, door wel- belles. 
, ke alleen de Rogge of misfchien nog twee ®* 
‚> of ‘drie Alpifche Grasplanten , gelyk my myn 

‚‚ beroemde Vrind HarLER verhaald heeft, 
+ aangetast worden. ’tÌs eene ongeregelde 
„> groeijing van het Rogge-Koorntje, ’t welk 

» als een gemiddelde zelfftandigheid tusfchen 
, Graan 

(*) Mem. fur les Maladies que caufe le Seigle Ergo- 
té. Mem, de Math. & Phys, Tom. IL. p. 155. 

(49 Phil. Tranfatt, Vol, LV. p. 1080 
é 

1. Deer. XIII, Stuk. 



908 DRIEMANNIGE 

VI. Graan en Blad verkrygt, van Kleur (ge 
tr s yk ik , hoewel zeer zelden , gezien heb; 
Hoorp" , wanthet groeit in onze Landfchappen [Swits 
is EE zerland | weinig 5) bruinachtig groen, zyn- 

» de onregelmaatig famengedrukt , en, gelyk 
> weleer de Heeren MARCHAND en VAIL- 

> LANT gezien hebben, dikwils veertien 
s of vyftien Liniën [datis meer dan een Duim] 
„> lang en twee Liniën breed. ‘Ten naauw- 

‚> keurigfte zyn die Graanen door LANGIUs, 
> met bygevoegde Proefneemingen over der- 
> zelver eigenfchappen , befchreeven (*). Ge- 
9» zaaid zynde {pruiten zy nooit uit, Men 
» heeftze overvloedigst in Regenachtige Jaa- 

ss Ten, en wanneer een zeer heete Zomer op 
>> een vogtig Voorjaar volgt.” 

Te Dit Rogge-Spoor moet niet, gelyk fommi- 
AE gen gedaan hebben, verward worden met het 

KOM Hijgzerkorn of Moeder -Koorn der Duitfche- 

ren „ dat eene onfchadelyke uitzetting der 
_Graanen is, in vrugtbaare Jaaren. Sommigen 
pasfen deezen naam ook wel toe op het zoge- 
naamde Stam- of Heefter - Koorn , onder de 

Rogge inzonderheid plaats hebbende, wan- 

neer veele Halmen uit ééne Stam groeijen , 

en ieder een Aair draagen van zes of agt 

Duimen lang, die zeer wel gevoed en gevuld 

zyn. Men zaait hetzelve voor den Winter , 
| en 

C*) Descript. Morborum ex efu Clavorum Secatinoruin cui 

Pane Iucern. 1717. Vid, AZ, Erud, 1718, pag: 309e 
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en dan wordt het Gole in de volgende Zo- „NL! 

mer ryp. In Noorwegen is zodanige Heefter- 1 

Rogge zeer gemeen, en Van daar overgebragt srur 

in Pommeren en Poolen; maar tot groote Oog- Ro 55% 
ften zal menze ‚ om dat het Graan zo ligt uit 

de Aairen valt , niet verkiezen. De vermaare 

de LepeRMULLER heeft dit flag van Rog- 
ge uitvoerig befchreeven en op Plaaten afge« 
maald (#). 

(2) Rog met Pluizig gehaairde Kafjes en mn. 

Wigvormige Kelkfchubben. ek 
Pluizige. 

In deeze Soort, die in de Zuidelyke dee. 
len van Europa, en in de Levant, wild wordt 
gevonden, zyn de Kafjes Pluizig gehaaird , en 

zy valt ook grooter, zynde veel langer ge« 

baard dan de gewoone Rogge. 

(3) Rog met ruige Kafjes, de Kelkfchubben 
; f Orientale. Elsvormig. (4) le 

C*) Zorfiell, und Zerglied, einer Rochenplanze , gemein= En 

lich das Staudten , Stek oder Gerflenkorn genant, Nurnbe 

1765. Folio, 
(2) Secale Glumarum Citiis Villofis , Squamis Calycis 

nis Cuneïformibus. Sp. Plaut. 2. Govan Monsp. 56. Gre 

Spicatum Secalinum , Glumis Villofis in Ar. longas defin. 

TourNE. Zuff. 518. Gr. Secalinum maximum. Parke 

Theatr. Ti44s B, Gramen Creticum Secalinum, Glume 

Ciliaribus. T. Cor. 39. Boxs, Ceut. V. T. ar. 

(3) Secale Glumis hirfutis , Squamis Caiycinis Snbula- 
tis. Sp. Plant. 3. Gr. Orient. Secal, Spicâ brevi & latâ. 

Tourne. Cor. 39e 

IL Deer. XII. Ston. 
„ 
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UE (4) Rog met de Kafjes aan de buitenzyde 
UI. gehaaird. 

Hoorp- 
STUK. 
dv: Deeze Soorten van Rogge zyn door den 

Creticem. vermaarden TourNerorT in de Middel- 

AR landfche Zee, en de laatfte op ’t Eiland Kan- 

dia waargenomen. Deeze hadt, zo hy aante- 
kent, een knobbeligen Wortel, doch verfchilts 

zegt SCHEUCHZER, grootelyks van het Bol- 
wortelige Rogge = Gras van Aleppo ‚door Bag= 
RELIER afgebeeld , *t welk by onzen Ridder - 
de Vyfde Soort is van ’t hier volgende: Ge« 

flagt. 

HorpDeEuM. Gerst. 

De Kelken zydelings, tweekleppig , een= 
bloemig, drie by elkander (*), onderfcheidt 
dit insgelyks zeer bekende Koorn , ‘t welk 
ook een getande Graat heeft , van ’t voor- 
gaande. Gedagte drie Kelken maaken met ele 
kander een zesbladig Omwindzeltje uit. Daar 
by kan men voegen , dat de meefte Soorten 
lang gebaard zyn. Hier volgen dezelven. 

| | (2) Gerst 

(4) Secate Glumis extrorfum Ciliatis. Gre Cret. Spic, 
Secalinum altisfimum , Tuberofà Radice. TouRNFe Cors 

39. ScHEucHnz. Gram. 22. 
_(®) Zie Fig. 5, op Plaat LXXXV IL 
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… {1) Gerst met alle Bloempjes tweeflagtig en 
gebaard ; twee Ryên regter opftaande, 

Dit is een niet minder bekend Koorn dan 

VE 
Arneers 

HI. 
„Hoorp- 
STUK. 

de Rogge. Men noemt het, naar den Latyn- go;deum 
fchen naam, Hordeum „ in ’t Italiaanfch Orzo, 

in ’t Franfch Orge; maar in t Engelfch heet 

het Barley, in ’t Spaanfch Cerada , in ’t Hon- 
gaarfch Arpa, in ’t Hoogduitfch Gerflen, gelyk 
by ons Gerst. Omtrent de natuurlyke Groeie 

"plaats fchynt geen zekerheid te zyn; hoewel 
__fommigen die in Schotland, anderer in Rus- 

land of zelfs op ’t Eiland Sicilie ftellen. Dr- 

OSCORIDES maakte maar van eenerley Gerft 

gewag; doch TrmrorPrnHrASTUS {preekt van 
deszelfs verfchillendheden naar ’t getal der 

Ryén van Graantjes in de Aair, twee, vier 
of zesvoudig. De eerfte en laatfte worden 
nog als byzondere Soorten onderfcheiden, Wy 
fpreeken hier van die Gerst, welke de Koornt- 

jes 

(1) Hordeum Flosculis omnibus hermaphroditis Arise 
‚tatis, Ordinibus duobus ereftioribus. Syft. Nai. XII, 
Gen. 98. Jege XIIL pe 107. Gort. Belg. zo. Govan 
Ïlonsp. 58. Seminibus Corticatis. Mat, Med. 47, H. Cliff. 

24. R. Zugdb. 69. Hord. Spicâ fubdiftichâ , Cal. Foliofo 
Setaceo &c, Harr. Melv. N. 1533. ®. Hord, Flosce om= 

nib. - hermaphroditis , Sem. decorcitatis. He. Ups. 23e 

Hord. nudum, gymnocriton. J. B. Hiff, Il. 430. Zeopye 
ron vel Tritico-Speltum. C, B. Zheatr. 423. yy, Hord, 

polyftichum hybernum, C, B. Pin, 22. Jheatr, 438. 

/ | Be 
AI. Deere, XIII, Srus, 

vulgare. 
Gemeene. 
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VI. jes op vier Ryën heeft , maar twee derzelven 

ri. regteropftaande dan de anderen. Deeze wordt 
_Hoofr“ wederom gefchift in Zomer- en Winter-Gerst , 

Gerst, naar den Zaaytyd: hoewel de laatfte veel 

zwaarder valt dan de andere. Ook is ’er van 

deeze eene Verfcheidenheid , met gepelde 

Koorntjes , zeldzaam in de Akkers voor- 

komende, in Duitfchland Memel Gerst gee 
naamd. 

De Deelen der Vrugtmaaking van de Gerst 
zyn, door gedagten Heer Baron de Grrr 

C HE N,ook naauwkeurig in Plaat vertoond (*). 

De Heer HarrER merkt aan, dat deeze 

Soort, in alle Bloemen ; twee Kelk - Kafjes 
s heeft, korter dan het Blommetje , Elsvor- 

> mig, in een kort Baardje uitloopende. Het 
> buitenfte Bloemkafje, zegt hy , is zeer hol, 

s, met de zyden famengeplooid en de Rug 
», gehaaird , de tip eindigende in een Baardje 
ss van drie Duimen langte : het binnenfte is 
> ongebaard. De Twee Bloemblaadjes zyn 
» Pluimachtig. Uitwaards, in de aanvoeging 

s‚ van het grootfte Kafje, is een Haaïrige Styl 
„> zo lang als een derde van het Katje, zynde 

ss een onvolmaakt Bloempje.” 

TI. 0) me empies twee en EO (2) Gerst met alle Bloempjes tweeflagtig 
… hexuastie 2e 

ChUMe 

Zeszydige (*) Obferv. Microscop. T. 27. 

(2) Hordeum Flosc. omnibus hentas Ariftäa 
ëis , 
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gebaard 3 de Zanden op zes Ryên egaal _ VL 

geplaatst, Bi 
Hoorpa, 

Zodanige is de Bene die men gemeenlyk “5 
zaait , ook wel genaamd Roode Gerst. Zy kt 
heeft de Aair dikker en zwaarder. De one 

derfte Bloemen zyn onvolmaakt; de overigen 

hebben den Kelk korter den de Bloem, aan ’t 

begin Bladerig, aan ’t end gebaard, Het bui- 

tenfte Bioemkafjé geeft een ruuw Baardje uit, 

van twee Duimen lang; het binnenfte is kort 
en Lancetvormig. Twee Pluimachtige Bloem- 
blaadjes zyn ’er , het derde heeft de gedaante 

van een Baardje , als in de voorige , zegt Hare 
LER, 

(3) Gerst met de zdelinaf? Bloempjes DWan- 111 

nelyk en ongebaard, de Zaaden hoekig en jjteum 
op elkander leggende, Nba, 

18e. 

De 

ts, Sem. fexfariam cequaliter. pofitis. H. Ups. 23. Mier. 

Dit, N. 6. Hord. Spicâ polyftichâ Flor. omnibus her 

maphroditis longe Ariftatis. Harr. Mew. N. 1534. H, 
Hexaftichum pulchrum. J. B. Hef, IL. p. 129. Hord. 
polyftichum vernum & hybernum. C., B. Zheatr, 439e 
Hordeum. Los. Ze. 

(3) Hordeum Flosculis lateralibus Masculis muticis , 
Sem angul, imbricatis. A. Ups. 23. Mat, Med. p. az. 

Govan Monsp. 58. Hordeum. Harz. Hew. N, 1535. 

Hord. Diftichum. C. B. Pu, 22, J. B. Hift. Il. p- 429. 8. 
Hord. nudum , f. Seminibus decortitatis, Mor. 1, 6.f£, z. 
ars Cc 2 
ä kl. DEELe XII. STUK. 
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Ania, De zeldzaame byzonderheid, dat van de 
nd vier ryên Bloempjes , welken deeze Soort zo 

sro. wel als de eerfte heeft, twee uit onvrugt- 

Gerst. baare beftaan5 zo dat de Aairen van deeze 
Gerst maar twee ryën van Zaaden hebben, en 

derhalve tweezydie zyn; onderfcheidt dezelve 

ten duidelykfte. Zy is fchraalder en teerder ; 
ook laager van Gewas, wordende daarom A/eí- 
ne Gerst of ook Zomer «Gerst geheten; om dat 
zy niet dan in-’t Voorjaar gezaaid wordt en 
meest tot Aas -voor Hoenders, Ganzen en an- 

der Pluimgediert, In ’t Hoogduitfch noemt 

menze deswegen Zutergerst , in Italie Scan- 
della, in ’t Franfch Pomette of Paumette. 

Hier toe behoort de zogenaamde Blote 
Gerf?, dus niet zo zeer geheten , om dat zy 

minder gebaard is, als wegens de bloote 
Graankorrels. Men noemtze in ’t Franfch 
Sukrion of Orge nu, en uit deeze heeft de 
Heer ADANSON , door ’t zaaijen, verfchei- 

de veranderingen ten opzigt van de Bloem- 

deelen bekomen, die echter niet beftendig 
waren (*). 

IV. (4) Gerst met de zydelingfe Bloempjes Man- 

En î nelyk en ongebaard , de Zaaden hoekig , 
Speltige, : uitgebreid, met basten. 

Zo 

(*) Mem. del’ Acad. R. des Sciences de 1765 ‚ P. 960. 
(a) Hordeum Flosc, lateralibus Masculis muticis ‚ Sem. 

| 
au 
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bek ie Ee 2 Zo weinig verfchilt deeze van de voorgaan A. 
de, dat de Heer HArLER ze !daar toe be- II. 
trokken heeft. Men noemtze Baard-Gerst DN: idd 
om dat zy de Baardjes langer heeft dan de Gerst, 
gemeene, naamelyk van vier tot zes Duimen. 
Zy ‘heeft anders de Aair breeder , platter en 

korter; de Graankorrels digter op één gepakt 

en eenigermaate hoekig. Voor ’t overige 
komt zy, alzo de Korrels maar op twee ryên 
aanrypen , met de Tweezydige naast overeen : 
hoewel zy zes ryën heeft van Bloempjes 3 
maar de overige .misdraagen. Dewyl zy naar 
de Spelt zweemt, is ’er de naam van Zeo -Cri- 
thon, die tevens den Griekíchen naam van de 

Gerst influit, aan gegeven. In; Italie noemt 
menze Duitfche Ryft; in Engeland Sprat- Bar- 
ley, in Sweeden Skyffelkorn , of ook Pluim. 

_ Koorn; dewyl zy zig door haare plat geveder-. 
de Aairen alszins Vederachtig vertoont. 
Deeze Soort van Gerst wordt beter dan de 

voorgaande geacht , om dat zy , ook in vette 

Grond , niet te fterk in ’t Stroo fchiet en 

zwaarer Korrels draagt 5; weshalve menze in 
Duitfchlard verkiest tot het Bierbrouwen. 

| / Men 

angularibus patentibns corticatis. ScrreB. Grúm, 125, 

‘T. 17. Hord. dift. Spicâ latâ compresfâà breviore. Mor. 

Hijt. III: p. 206. Hord. diët. Oryza Germanicae J. B. 

Hift. ll. p. 420. Zeocriton f. Or. Gefmanica. C. B. Piu, 
22, Jh. 421. Mor. db 62. 

| Cc3 | 
IL, Deen, XIÌI, Srux, | pe 

} 
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vi. Men heeft ’er , zo in Engeland als in Vrank- 
ARES * ryk, verfcheide Proeven mede werkftellig ge- 
Hoorp- maakt en daar van een ryken- Oogst bekomen, 
Ser Doch zy vereifcht een vrugtbaaren en wel toe- 

bereiden Akker: ook moet het Zaad, dat men 

tot zaaijen gebruiken wil, eerst vän de kleine 
Korrels, die daar onder zyn, gezuiverd wor- 
den: daarenboven laat zy zig zeer moeielyk 
pellen: zo dat het teelen van deeze Baard- 

Gerst meer tot Liefhebbery , dan tot een wee- 
zentlyk en beftendig voordeel, in deeze Lan- 
den dient. In Italie wordt zy op verfcheide 
plaatfen gebouwd. 

Gebruik Van ouds is de Gerst onder de Israëlieten be= 

der GONst. enden, gelykdeTarwe, tot Levensonderhoud 
gebruikt geweest. ’t Land Kanaän, zeid M o- 
SES; was vrugtbaar in Tarw en Gerst, Te- 

genwoordig teelt menze in Egypte meest tot 

Aas voor Hoenders en Paarden - Voeder , zegt 

FotskAÖHL, die waarnam , dat ’er door- 

gaans twintig Aairen voortkwamen op éénen 
Stoel, ftaande de Planten een Span van elkan- 
der. Men vind in de Heilige Schrift te meer- 

maalen van dit Koorn onder de Schatten des 

Lands, onder de Cfferhanden en onder den 

Voorraad , gewag gemaakt. Door CHrrs- 

Tus werden, met vyf Gerften -Brooden en 
twee Vischjes , vyfduizend Menfíchen verza- 

digd. Daar komt een Meel van, dat zoet van 

Smaak is, en waar van het Landvolk, in vee- 
| le 
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le deelen van Europa, zyn Brood bakt, Op PA: 
de Switzerfche Alpen ven in de. Noordelyke AT 
Landen, isdit zeer gemeen. Zulk Brood heeft „Hioerp” 
alleenlyk dit gebrek , dat het te fchielyk droog Gerst. 
wordt: doch overtreft nog oneindig het gene 
door de Laplanders, uit fchaarsheid , van Boom- 
bast wordt gemaäkt. Ook geeft veel aanlei- 

ding tot de Gerstteeling in de Noordfche Lan- 
den „dat dit Koorn aldaar zo fchielyk aanrypt» 
kunnende dikwils in agt of negen Weeken , 
na dat het gezaaid is, reeds gefneeden wor- 

den worden, zo LiNNus verhaalt en zulks 
in het Noordelykfte van Europa (*). Het 
Gerfte- Meel is ook, tot Gebak en Bry, geen 
onbekwaam Voedzel. De Varkens worden, 
remeenlyk, in ons Gewest, daar mede vet ge” 
maakt. De Paarden worden in Spanje met 

Gerst gevoerd , even als alhier met Haver. 
Voorts dient zy tot Aas voor Pluimgedierte , 
als gezegd is, Doch wel het voornaamfte ge- 
bruik van de Gerst, hier te Lande , is om 

Mout te: maaken tot het brouwen van ‘Bier , 
dat ook bereid kan worden vanander Koorn (+). 

In de Geneeskunde was , van-ouds her, tot In da 
heete Ziekten „ niets gebruikelyker dan een Gences- 

5 Ger kunde, 

DEEL, 

(5) Vid, Flor. Lapp. Proleg. $. 29. 
Gr) Zie de Aanmerkingen van den Heer Linnzus, 

over het Bier , Srockn. dee van 1763, of XXV. 
Band, pag. 58e 

Cc 4 
IJ. Deen XIII, Srux, 
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Gerfte- Drank, of Afkookzel van Gerst, ont j 

de kragten der Lyderen te behouden. Nog 
heden, weet men, van hoe veel dienst het= 
zelve zy. Dun, verfch Bier, kan ook tot het 

zelfde einde ftrekken. BOERHAAVE leerde ; 
dat Bier kragtiger was dan Wyn3 doch het- 
zelve is, oud zynde, tevens koppiger. Vet- 
te, dikke Bieren zyn zeer voedzaam, als blykt 
uit de Brunswyker Mom en dienen tot verfter- 
king van zwakke Geftellen. Men heeft nu 
kortlings het Weekelyks brouwen van verfch 
Bier, op de Schepen, die lange Reizen doen, 
hect allernuttigfte tot voorkoming van het 
Scheurbuik' bevonden (*). Van zuur Bier 

wordt, door een nieuwe Gisting, Azyn gee 
maakt. Uitwendig is het Gerfte - Meel , in 

Pappens dienftig om Gezwellen te doen ver- 
flaan, of de Verettering te bevorderen. „De 
Baardjes van dit Koorn zyn, als kleine Vlym- 

pjes» tot opening van de Adertjes der ont- 

ftoken Oogleden , volgens de uitvinding van 
WooLHOUZE, zo HALLER aanmerkt , in 

gebruik geweest ; doch volgens HEISTER 

waren het de Baardjes van Rogge - Aai 
ten (Ì). DE 

(*) De eerfte Uitvinding daar van wordt aan den Heer 

Maceripe , Geneesheer en Chirurgyn te Dublin in Fer- 
land, toegefchreeven. Zie Alg. Vaderle Letter - Oefenin= 

gen , II. D. bladz. 559. 

(GH) Zuftit, Chirurg. Gar. LI, de Scarificatione Ocu= 

lorum, 
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De Gerst is, behalve andere Kwaalen, wel 
allermeest, zo men aanmerkt, die, welke de 

VL 
FDEELs 

ni. 

Kanker genoemd wordt, onderhevig. Moog- „Hoerp- 

Iyk is het die , waar van Loper de Afbeel- 
ding geeft onder den naam van Brand der Zo- 
mer-Gerfte, vertoonende een zeer fchraale en 
als uitgeteerde Aair. Immers het is eene on- 
gefteldheid , waar door de Vrugtmaakende dee- 
len zodanig worden aangedaan , dat de Aair 

geheel vlakkig of zwartachtig wordt, en de 

Graankorrels niet dan Blaasjes zyn, met een 

Poeijerachtige Stof gevuld. In verfcheide 
andere Planten heeft dit ook wel plaats , en zelfs 
in allerley ander Koorn, doch in de Gerst het 
allermeeste (*). 

Terwyl deeze vier Soorten van Gerst zo 
weinig verfchillen, Komt het my bedenkelyk 
voor, of niet wel de eene, door verandering 
van Grond of door het Klimaat en Saizoen, in 
de andere overgaa; ’t welk inderdaad een ftuk 
zou zyn, voor de Liefhebbers van den Land- 
bouw wel waardig te onderzoeken. 

Ik zal nu de Gerstachtige Gras- Soorten voor- 
ftellen. 

(5) Gerst- 

C) Zie het Vertoog van den Heer Armen over de 
Oirzaak van de Kanker in ’t Koorn, Uitgezogte Ver 

hand, V1l. Deer, bladz, 220, eng. Als ook Mieuwen 
_ Landbouw , Ml. Stur, bladz. 36 , enz, Als ook D. pz 

Gorter Flor, Belg. Ed. Il. p. 347: | 

CC 5 
IL. Deer, XIII, STUR, 

TUK. 

Kanker 
in de 
Gerst, 
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VI. (5) Gerst - Gras met alle Bloempjes vroetbaar , 

ea drievoudig en gebaard ‚ de Omwindzels 
Hoorb. Borftelig , aan den Woet kamihaairig. 

STUK. 

Borimm In Italie en de Levant, inzonderheid by 
eg Aleppo; is dit Gras waargenomen , ‘t welk zig 

zeer duidelyk door zynen Bolachtigen Wor- 
tel onderfcheidt. Het heeft een Helm van.drie 
Voeten hoogte en eene Aair byna als die van 
het Gerstachtig Gras onzer Wegen en Voet- 
paden. 

Bol 
teli Ba 

vr. _ (6) Gerst- Gras met de zydelinefe Bloempjes 
Nodofum, onvrugibaar „ ongebaard ; de Omwindzels 
Kn io, 

Mine tjes Borftelachtie , glad. 

Dit valt in Italie (*), zegt LINNAUus, en 

in Engeland, hebbende veel Knoopige Wor« 
tels: het middelfte Bloempje is gebaard en de 
Omwindzeltjes hebben paarfche Baardjes » 
langer dan de Bloempjes. 

(7) 

(5) Hordeum Flosc. omnibus fertilibus , ternis, Aris- 
tatis , Involucris Setaceis bafi ciliatis. Zu. Acad, IV. pe 

Bo4. Gr. Secalinum Bulbofâ Radice, Barr. Zo. 112. £. 
2. ScHevcHz. Gr. 19. Gr. Bulbofum ex Aleppo. C. B. 

Pina. Prodr. 4. Theatr. 21. Mor. S-. 8. T-6. £ 7. 

(6) Hordeum Flosc. Lateral. Masculis muticis , &ce 
Sp. Plant. 7. Gram. Myofuroides Nodofam, Ray. Aug, 
UL Pe 397 T. 20 f. 2 

() Van Ltalia heeft de Heer Reicnarp Zudia ge: 

maakt. 
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(7) Gerst- Ens met de zydelinefe Bloempjes Vr. 

ae Mannelyk en gebaard , de middelfie Oim-_ aam. 

® grindeels kanthaairig. „Hoorn: 

JA 

Zeer algemeen komt deeze, die Baflerd- ek 

Gerf? genoemd wordt , op Steenige Wegen, wieg 
Muuren en Puinhoopen , waar van zy denGers, 
bynaam heeft,door geheel Europa voor. Har- 

LER zegt, dat zy in Switzerland groeit aan de 
„Muuren der Wegen. In Sweeden vondt onze 
Ridder ze op de Wallen van Landskroon en 
andere Steden. In ons Holland is zy alom ge- 
meen aan de kanten van Straaten en Puinige 

Wegen: zo dat zy een harden Grond fchynt 
te beminnen. In Rusland vondt de Heer De 
GoRTER deeze Gras-Soort niet, die door 
haare Gerstachtige gedaante zeer bekend is, 

hebbende Halmen van een Voet hoog en 

daar boven; als geknakt ,en Borftelige Baard- 

jes; 

(7) Hordeum Flosc. Lateralibus Masculis Ariftatis, 
Involucris intermediis ciliatis. Sp. Plant, 6. Gort. Belg. 
30. Fl. Suec. 107, 113. Orp. Dan. T. 629. Jacq. Vinde 
20. GOUVAN Monsp. 58. Gere Prov. 101. Scop. Carn, 

zio. R. Lugdb. 69. Hord. Spicâ crasfà longe Ariftatâ , - 

Cal. Glumis. Ariftotis. Harr. Hew. N. 1536. Gramen 
Hordeaceum minus et vulgare. C. B. Piz, g. Theatr, 
134» ScHeucHz. Gram. 14. Gr. Secal. vulgatisf. Viarum 

Mor. S. 8. T. 6e £. 4. Hord. Spontaneum fpurium. Log. 
Jc. 30. ®@, Gr. Spicatum Secalinum minus. Tourn. Zu/f. 
SCHEUCHZ. Gram. 17. N. 3. Gramen Spicâ Secalinâ, C. 
B. Prodr, 18. Harr. Hel, N. 1533. 

EL Deen XIII, Srus, 
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VI. jes; waar door het van de echte Gerst ver- ke fchilt en daar van geene verbastering fghynt 

da te zyn, zo HALLER aantekent, in welk ver- 
“___moeden anderen gevallen waren (*). Sommi- 

gen noemenze ook wel Mfuizen- Koorn. 
Een grooter Gras van dien aart, door C, 

BaumiNus op ’t Gebergte Wasferfall ge- 
vonden (+), en doorgaans in de Bosfchen 

by Gottingen voorkomende „ zo de Heer 
HaArrer waarnam; groeide twee Ellen of 
zes Voeten hoog ; maar deeze is hier voor 
tot het Koorn-Gras , met den bynaam van 

ba Europifch, t'huis gebragt *. 
Kleine, Of de Kleine Basterd-Gerst van C. BAv- 

HINUS, die overal op drooge Gronden voor= 
komt, eene Verfcheidenheid , dan eene wee- 
zentlyk verfchillende Soort , (waar aan fom- 
migen den bynaam van Rogachtige geeven,) 
uitmaake, laat ik onbeflist. Door geheel Si- 
berie, alwaar het by ons gemeene Gerstgras 
van dien aart niet fchynt te groeijen, was dit 

Kleine , Rogachtige, zeer gemeen, en onder- 
fcheidde zig , zeer duidelyk, door zyne bruin- 
rood of fomtyds ook fchoon paarfch gebaarde _ 
Aairen. Zou dit dan ook kunnen zyn de 
Muur- Gerst, daar PrrNrius van fpreekt (1). 
Zie hier de befchryving door GMELIN. ss, De 

Groote, 

(&) Vid. 4. Hebvet. IT. p. 132 mt 

(5) Gramen Hordeaceum Mortanum feu majus. C. 
B. Theatr. 135. Hordeumfp. rigidis Cyiindricis , Calycinis 

Glumis Ariftatis. Har. Hel. N. 1537. 
CG) Herba phoenicea nobis Hordeum Murinum. Ei/f. 

Nat, Libr, XXII. Cap. 65 
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5, De Blaasjes zyn veel kleiner dan in het avon 
» kleine gemeene Gerfigras van BaumIiNnusen HL 
s de Aaïren eindigen om laag nooit in het Kaf- srum 
s> je. De zydelingfe Blaasjes zyn doorgaans Gerst- 
»» zo fchraal en klein, dat zy niet dan by ®** 
> naauwkeurige befchouwing als zodanig, 

», maar in de eerfte opflag als Baardjes zig 

s» vertoonen. Derzelver Baardjes zyn fom- 

> wylen naauwlyks zigtbaar , fomwylen van 

, een half Duim en langer, in welk geval die 

> evenredigheid , der Baardjes onder elkan- 

> der , plaats heeft, welke in de Figuur van 

> VAILLANT keurlyk is uitgedrukt C+). 
> Altoos zien de Baardjes roodachtig , doch 
9) fomtyds vallen zy , met de geheele Blaas- 
> jes, fierlyk paarfch 3 gelyk STrLLERUS 

5» omftreeks Irkut waargenomen heeft (1).” 
In Switzerland heeft de Heer HALLER dee- 

ze Rogachtige Basterd-Gerst aan de Oevers 
van Rivieren enBAuHINUS in Koornlanden 
gevonden: doch zy is’er zeldzaam, en de an- 

dete zeer gemeen. De Bloempjes , welken 
GMELIN Blaasjes noemt, heeft dezelve , zo 
hy aanmerkt, als ook de Baardjes korter en 
ruuwer, gelykende meer tweezydig , hoewel 
weezentlyk zeszydig zynde; zo dat deeze 
mooglyk eerder eene verbaftering van het 

Gerst- of Rogge-Koorn zou fchynen, als de 

ge 

we 

Ci) Botan. Paris, p. 83. T. 17. fe 6. 

(1) Gmer. sSiber, TI. pe 124 » 125, 

IH, Deer. XIJJ, Srux, 
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gewoone Basterd- Gerst der Muuren of Voet | 
paden. 

(8) Gerst-Gras met de Baardjes en Borftelige 
Onnvindzels uitermaate lang. 

Kwispel- 
Gerst, Dit is het Levantfche Haairgras van den Heer 

SCHREBER, t welk de beroemde SHERARD 
by Smyrnaontdekt heeft , zynde door ScreEucg- 
ZER genoemd Gerflgras , dat de Aairen om- 
ringd heeft met zeer lange Baardjes. Dergelyk 

Gras vondt BuxBAuM aan den Bosphorus en 
in Georgie. Het heeft de gedaante van de 
Muur - Gerst , zo even befchreeven , zegt 

LiNNe=us,doch de Omwindzels en Baardjes, 
viermaal langer dan de Aair, geeven ’er een 

zonderling voorkomen aan. Men kan zulks 
inde Afbeelding van ScHREBER befchouwen, 
die aanmerkt dat deeze Soort, door niet meer 
dan twee Bloempjes op ieder Tand van de Graae 
te hebben, van de Gerst verfchillen zoude. 

WT RITIC UM’ Tsiw. 

. De Kenmerken, die dit Geflagt wan het 
voorgaande onderfcheiden , zyn een eenzaaÁ= 

me 

(8) Hordeum Ariftis Involucrisque Setaceis longisfimis. 
ssp. Plant. 3, Elymus Crinitus. Scrres. Gram, p. 15. Te 

24. £. 3. Gramen Hordeaceum, Spicâ Ariftis longisfimis 
circumvallatâ. Scnrucnz. Gram ‚20. Buxs. Cen Le ps 
gade sz f. Te 
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| me tweekleppige Kelk , drie of meer Blomme- _ VT. 
' L A 

tjes bevattende; benevens ftompachtig fpit{e Trani 

Bloemen (*) die ook doorgaans veel minder bien 
gebaard zyn; zittende in de bogten van ecne 

zonderling geboogene Graat ({). Het bevat _ 
de volgende Soorten ; waar onder de agt eer- 

ften Jaarige , de anderen overblyvende Planten 
Zyn. 

(1) Tarw met de Kelken vierbloemig, Buikig, _ I. 
glad, op elkander leggende en gebaard. 2risicumi) eeltivum, 

Zomere] 

(2) Tarw met de Kelken vierbloemig , Buikig, Tarw, 

effen „ op elkander leggende en byna onge- Fryer. 
_baards Dat 47. 

/ 8 \ Winters 
| Tarw. 
C*) Flos obtufinsculus acutus heeft Linnmus, dat door 

den Heer ReicHARD, uit een byzondere Smaak, ver« 

anderd is in obtufinsculus obtufus « ’t welk misfchien zeg. 

gen wil flomper dan fomp. Immers onze Ridder heeft 

ser alleen mede te kennen willen geeven , dat de Bloem 

minder fpits is dan in de Gerst en Rogge, of, gelyk 
zyn Ed. van ’t buiteníte Bloemklepje zegt (obtufa cune 
acuminè) Stomp met een puntje. 

__ (C) Zie Fig. 3, op Plaat LXXXV Ile 
(1) Zriticum Calycibus quadrifloris Ventricofis , gla- 

bris , imbricatis Ariftatis. Sy/f, Nat, X11, Gen. 99. Veg. 
Xlll, pe 103. GOVAN Monsp. 57. Hort. Ups, 21. Mirte 
Dik. N. 1. Trit. Loc. imbric. quadrifloris , Ariftatis. 

Harr. Helv, N. 1422. Harr. Comm, Nov. Gott. V. T. 

z. fr. Trit. Rad, annuâ, Spicâ glabrâ Ariftatâ. H. Cliff, 

24. R. Zugdé. zo. Frit. Ariftatum. Brackw. T, ao. £. 4, 
5. Trit. zeftivam. C. B, Pin. 21. Trit. Typhinum. Lor. 

Jc. 26. 

2) Zriticum Cal, quadrifloris Ventricofis, levibus, 
ari 

IL DEEL. XII. STUK. 
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Dat onze Ridder de Gebaarde voor Zomers 
Tarw , de Ongebaarde voor Winter -Tarw hier 
opgeeve , acht de vermaarde HALLER niet 
billyk: want onder de laatfte zegt hy komt 

ook Gebaarde Tarw voor , zo wel als Onge- 
baarde onder de eerfte ; en men ziet dikwils 

dat Tarw, die op een ruuwen Grond Baardjes 

gehad heeft, dezelven aflegge in een wel toe- 
bereid , vrugtbaar Aardryk. Zelfs komt uit 

Zaad van Zomer- Tarwe, zo zyn Ed. getuigt 
ondervonden te hebben, Winter -Tarw voort : 
des die onderfcheiding byna geheel vervallen 
zoude. | 

‚, Beiden zyn het Zaayplanten, (zegt hy) 
‚ van onzekeren oirfprong: ’t zy waarlyk op 
‚ Sicilie of by de Bafchkiren [aan de Rivier 
Samarra, in Tartarie , alwaar zo men wil 
ook de Tweezydige Gerst van zelf groeit, 
of in het Oosten , de oirfprongelyke Plant 
verfchuile: ’t zy dezelve van eenig Honds- 
Gras , dat niet genoegzaam bekend is ‚door 

„ langduurige oefening, volmaakte Tarw ge- 
» worden zy. Waarfchynlyk is het, ten 
„ minfte , dat deeze onze Tarw het Puron zy 
», der Ouden , hoedanig, inzonderheid op Si- 

ss Cl- 

imbricatis fubmuticis, Govan MMousp. 57. H. Ups. ara 

Mat. Med. 47. Haru. Hebv. N. 1422. Trit. Rad. annuâ , 

Spicâ muticâ, H. Cliff. 24. R. Lugdb. zo. Triticum 
Brackw. T. 40. f. 1, 2.3. Frit. hyb, Ariftis carens. C. 

B. Pin. 21. Siligo. Los. Zc. 25. Trit. rufum Grano maximoz 

C. B. Pin. 21. Harr. Gott. V.T.r É 2 
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_» cilie } met een rood ; kraakbeenig hard Graan, sl 

‚5 voorkomt, dat by ons zagter valt. Want ‘1m 
ss in Egypte, Griekenland en het Ooften , en 

_s, bouwt men dergelyke ‘Tarwe, Voorts kun- Zarw. 
»» nen wy zo min de Verfcheidenheden by-de 
ss Ouden bekend, als die der Hedendaagfchen , 

» ontwarren.” 

De Tarw, in ’t Hebreeuwfch Chittach ge- en 
naamd of Chintach, in ’t Griekích Puron , thans 

zo bekend onder den naam van 7riticum , is oud= 

tyds Robur en Siigo genoemd geweest. In’ 

Engelfch noemt menze Wheat of Weete ‚ dat 
veel overeenkomst heeft met den Hoogduit- 
fchen naam Weitfen, waar van wederom Weite 

of Weit , dat in verfcheide deelen van onze 

Nederlanden voor Tarw gebruiklyk is, af- 

flamt , en ziet op de witte Kleur van het Meel 
en daar van gebakken Brood. In ’t Franfch 
vereert menze met den algemeenen naam 

Froment en Bled, dat is Koorn, by uitmuntend- 
heid; gelyk de Italiaanen het Zourmento, Gra« 

no en Solina heeten, de Spaanfchen Zrigo. 
Onder de Graanen is de Tarw in zo veel 

achting , dat men die al van ouds, in ’t by- 

zonder, Koorn genoemd heeft, in ’t Griekfch 
Sitos, datis Spyze. Nog heden is dit by vee« 
len in gebruik; terwyl zy de Rog en Gerst 

flegts mede begrypen onder den naam van 
Graanen.. Offchoon wel, in de Heilige Schrift, 
doorgaans gefproken wordt van Tarw en Gerst, 

als 
_ DD, Deer, XIII. Stux, 
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Ee als de Leeftogt der Israëlieten, zo vindt men 

u. nogthans in’t byzonder gewaagd van het Zete 
oon te der Tarwe. Men vinde dat dit Koorn al= 

Zarw, leen, door SALOMO, tot Onderhoud geges! 

ven werdtsaan Vorftelyke Huisgezinnen : men 
vindt in het Nieuwe Testament byna alleen 
van Tarw gefproken en in de Openbaaringe 
van JOHANNES wordt de Tarw op driemaal 
zo veel Prys gefteld als de Gerst + dat meer 
verfchilt dan hedendaags. 

Deland- Hier uit blykt de uitmuntendheid van dit 
Bourg Koorn, dat het voornaamfte Onderwerp ge- 

weest is vanden Landbouw, van den aanvang 

des Werelds af. Van ApaAms Zoenen was 

Haren een Veehoeder , maar KAIN een 
Landbouwer. Na den Vloek, wegens zyn 

Broedermoord ‚ week deeze Oostwaards , en 
heeft waarfchynlyk den Landbouw verfpreid 
jn de binnenfte deelen van Alie. De Egyp- 
tenaars zyn nog heden Meefters daar in , hou- 
dende door hunne Waterleidingen het Land 

vrugtbaar 5 terwyl de Inwooners van Geluk-. 

kig Arabie , eene anders dorre Landsdouw , 

zelfs de kanten der Bergen, door het afloo- 

pende Water, konftig weeten te bevogtigen 

en te maaken tot ongemeen vrugtbaare Tere 

rasfen, Bemesting heeft het Land aldaar, tot 

den Koornbouw , niet noodig. Men zaait ’er 

tot Spys byna niet dan Tarwe, en Gerst tot 

een foort van Drank: Rogge én Haver zyn 

er 
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‘er onbekend, De Winter is, om zotefpree= VT. 
ken, de tyd des Oogsts in die OofterfcheLan- “jr, 
den, gelykerwys de Zomer in het Noorden, Hoor. 

| j STUK. 
De Gerst wordt’er reedsin February,de Tarw z,n, 
in Maart ryp. Dikwils teelt menze onder mal- | 
kander in die Gewesten ,en dus wordt van bei= 

den, of van elk in ’t byzonder, dat gezegen- 
de Brood gebakken , ’ welk tot Onderhoud 
{trekt van alle befchaafde Natiën aan deeze 
zyde des Aardbodems. 

Dat het Koorn oudtyds, (een Wonderwerk Ben 

uitgeflooten ) vrugtbaarer geweest zou zyn van ned 
dan heden , is niet waarfchynlyk. Men kan Ln 
in Egypte, zo ForskAÖHr aantekent, om= ten. 
trent {laat maaken op een tienvoudigen Oogst 
van Tarwe en anderhalf maal zo veel van Gerst. 

By Geneve zyn Landeryën, die maar driemaal 
zo veel, als ‘er gezaaid was, uitleverden (4). 
Doch dit was een ongelukkig Jaar : men re- 

kende, zestien Jaaren door malkander , op 

eenen ruim twaalf voudigen Oogst (1). Vol- 
gens de nieuwe wyze van Landbouwen , zou 
byna een derde meer door die Landen zyn 
opgebragt. Verfcheide Proeven zyn daar 
omtrent, ook in onze Provintiën ; federt twin- 

tig 

CH) Proeven tot den Nieuwen Laudbouw, II, Sruk, Am» 
fterd. 1763. bladz, 36. 

(CI) Het zelfde bladz, 117. 

Dd 2 
_ U. Deer, XIII Serum 
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tig Jaaren genomen (*). De Tarwe. Graanen, 
daar toe uitgekoozen , op Bedden geftoken in 
een wel geroerde Grond, elke Graankorrel 
een half Voet van de andere , in een kuiltje 
van een Duim diepte, hebben Stengen voort 
gebragt, ieder met by en over de dertig Hal- 
men 3 zo dat van een twaalfde van een Vat 

negenentwintig Vaten waren voortgekomen. 
Dit is gefchied te Vugt, in de Meijery van 
’s Hertogenbosfche (f). Naar den kant van’ 

„Gooy heeft men, op dergelyke manier , van 
een fchraalen ongemesten Grond wel andere 

halfmaal zo veel Koorn gewonnen als gewoone 
Iyk. Met Rog- en ander Graan gelukte het 

nog beter (}). 

Dit pooten van de Tarw , gelyk men ’t noemt, 

heeft zekerlyk het voordeel , dat de Graanen 

elkander niet in de Groey beletten, en dat ’er „ 

om zo te fpreeken , geen Grond verlooren 
gaat; ’t welk aenleiding geeft tot die groote 

Vrugtbaarheid. Het fchynt, echter „in ons 

Land , tot nog toe, onder de Boeren niet 

doorgedrongen te zyn: ’t welk mooglyk door 
de grooter moeite en koften , of door aanklee- 

ving der oude gewoonte , veroirzaakt is, Vee- 
len fchroomen zig aan befpotting bloot teftel- 

| len, 

(*) Zie ITL Stug, bladz. 356 , enz. 

(5) Zie Holl. Maatfch, XIII, D. 2. Stuk, bladz, 
265 ‚ enz. 

CL) Zie N. Landbouw, III. Stuk, als boven en nieuwe 
Proeven in ’t IV, Srux, 
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VI.- len, wanneer iets nieuws „ dat zy ondernee- „ 
men; eens tot hunne fchade niet welflaagen _ IT. 
mogt. Nu twaalf Jaar geleeden , evenwel We 
hebben zekere Landbouwers in het Norfolkfe, Zuw, 

in Engeland , dit doorgeftaan en zyn zo ver 
gekomen , dat één derzelven omtrent ander- 
halfhonderd Morgen Lands, op die wyze , met 
een goeden uitflag bepoot hebbende, gedagte 
Nieuwe Landbouw ’er algemeen is doorge- 

drongen. Zelfs heeft men de Manier door. 
verfcheide Uitvindingen verbeterd, en een: 
byzonderen Ploeg , daar toe dienftig, uitge- 

vonden (*). 
Men hadt, uit pryswaardige Lief hebbery, Sterke 

in deeze nieuwe Tarw-teelt , geteld den. Op- valdigins. 
breng van Graanen uit ééne Korrel , zynde Cr 
twec= of driehonderd en daar boven. Omtrent 
dien zelfden tyd vernam men , dat de Heer 
Mriurer, Hovenier van den Koninglyken 
Kruideuin te Cambridge in Engeland , Zoon. 
van den beroemden Kruidkenner deezes naams, 

door het fcheuren van Tarwe-Planten, die in 
de Zomer van ’t jaar 1766 gezaaid waren ; door 
het verplanten van de gefcheurden en derzel- 
ver zyd-fcheuten , die den Winter overblee- 

ven; in ’t volgende Voorjaar van één Graan- 

korrel bekomen had vyfhonderd Planten, die 
voort- 

C) Geutlemans Magazine Nov. 1780, Zie Alg. Vad, Lete 
Ber - Oef. 1781. III. Deer. Mengelw. bl, 380 

| Dd 
1, D Eer. XIII. S tum 
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voortbragten meer dan twintigduizend Aaitens 
uitleverende omtrent agtenveertig Pond Koorn: 
’t Getal der Graankorrelen uit die ééne dus 
gefprocten ‚ werdt berekend op meer dan 

wyfhonderdzesenzeventieduizend, Dit is een ver- 

baazende vermenigvuldiging , welke nog veel 

verder gebragt had kunnen worden: want de 
Planten waren in ’t Voorjaar maar eens ge- 
fcheurd (*). Deeze Proefneemingen, door 
wylen onzen Vrind , Doktor BasTERr;, te 
Zirtikzee, in ’t jaar 177oen 1771, nagedaan, 
waren denzelven niet gelukt: dat echter maar 
aan toevalligheden te wyten fchynt: alzo de 
Heer vAN HAZEN meende, zo hy niet belet 

ware geweest ‚nog een grooter getal van Plan= 

ten en Aairen , dan de Heer MirLLER voor- 
gemeld, te zullen bekomen hebben (}). Zyf- 
tigduizend van éénen Graankorrel te teelen, is 

thans niet ongewoon (J). Deeze Konftige 
vermeerdering der Graanen heeft haaren oir= 

fprong van de Proeven en Waarneemingen 
door den beroemden W orrr, Hoogleeraar 
in de Wiskonst te Halle , die vyftig Jaaren 
vtoeger uiteen eenig Koorntje , op die wy- 
Ze, meet dan tweeduizend fluks bekwam (S). 

Dee: 

_(*) Phit. Tranfaët. for 1768. Vol. LVIIL. p. 203. 

GG) Brief over den mislukten uitflag der Tarw-Teelt , 

door J. Baster. Zeeuwfch Genootfchep, III. Deer. bladz, 

597: | 
(4) Zie N. Laxdb, I, Stur , bl. 214: d | 

CS) Zie Breslauer Saumnlungen, 1718; Pe 5883 CnZ 
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Deeze Heer hadt ook van de voorgemelde wy- _ Vr. 
| ; …_ ÁFDrer, ze van Nieuwen Landbouw, door pooting “Tir 

der Graanen, reeds een denkbeeld (*). „enmar 
‘t Is bovendien een voordeel van den Nieu png. 

wen Landbouw ; dat de Graanen dus zo zeer Koorn, 

niet bloot gefteld zyn aan derzelver gewoone 
Kwaalen , welken de Tarw meer dan anderen 

onderhevig is. Als eene der voornaamften 
moet men dat Ongemak aanmerken, ‘t welk 

‚Brandkoorn genoemd wordt. Dit werdt al 
vroeg ‚ onder dc Israëlieten, aangemerkt als 

eene Landplaag ({). Die fchraale en van den 
Ooftenwind werzengde Aairen, in Pharaös 
Droom , zullen daar toe behooren (1). Men 
vinde ‘er de Afbeelding van by DopoNzus 
en LoBeEr , onder den naam van Uffilago, 
in ’t Hoog- en Nederduitfch Brandt, in ’t 

Franfch Bru/ure ‚in ’t Engelfch Blight or Brants 
corne, ss Àls de Aair, zegt hy (9), nog te= 

s der isen op ’t bloeijen ftaat 3 wanneer ’er 
s dan een zwaare Regen valt,en hier op volgt 

ss een heete Zonnefchyn , waar door dezelve 
ss verfchroeid wordt en als verdort: dan komt 

í 2 Et 
CS) 1bid. p. 592 

CD) I Koninaene VIII vs. 37e 
CL) Gen. Cap. XLI. 

'_€9) Loper. Kruidboek. Antw. 1581. bladz. 45. Zie aans 
| gaande de Ufli{ago in verfcheide Soorten van Koorn- en 

Gras- Planten de nieuwe Uitgave der Fler. Befgica , door 
den beroemden Hoogleeraar D. pe GorrEr, in dit jaar 
2781, bladz. 347, 348. 

| d 4 
il. Dez. AIT. STUK, 
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> er dit Misgewas van , ’t welk daar in be= 
‚‚ ftaat , dat de Aair beladen is, met een 
‚ zwart Poeijer of Stof , door de vermolfe- 
> ming der Graankorrelen , die als verbrand 
> zyn.” Hy geeft ’er de figuur van, zo wel 

in Gerst en Haver, als in de Tarwe. Volgens 

deeze befchryving zou het met de JMolm of 
het Zwart veel overeenkonist hebben, daar 

men het, volgens anderen, wel van zou moe= 
ten ondetfcheiden (*).  Zekerer is ’t, dat men 

het niet verwarren moet met de Kanker in ’ 

Koorn, hoewel hetzelve daar uit ontftaan kan. 

Veelen geeven ’er den naam aan van Viëlle, en 
verwarrenze , ten onregte, met de Honig- 

daauw (+). Het fchynt een hooger trap te 
zyn, en als een Verzwooren Kanker: want 

terwyl in de Kanker , genaamd Charbon, de- 

Vermolmde Graanen nog in een Velletje zyn 

befloeten ‚ en, hoewel uitgezwollen , haare ge- 

daante behouden, zynze hier als geheel in een 
zwart Poeijer veranderd, dat wegftuift ‚en aan 

de Aairen , die nog gezond zyn , door den 

Daauw bevogtigd , kleevernde, dezelven ins- 

gelyks befinet (4). Hier uit is het gantích 
niet 

@. Zie het VI. Deer der Uitgezogte Verlumdelingen E 

bladz. 357, en het VIL. Deer , bladz, 233 > als ook het 

UI. Sruk van den Nieuwen Landbouw, aan’t begin , al= 

waarde Ziekten van het Koorn omftandig worden voorgeftelde 

GD Gelyk de Heer Bonner: zie Uitgezogte Verhandes 

lingen. MI. Deen. , bladz. 54. 

(Lj Zie de gedagten van den Heer T 1ssor, over deee 
ze Koorn - Kwaalen . Pair. Zraus, Vor, LV. pe z09. 
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niet onwaarfchynlyk, dat zekere kleine Infek- 
ten mede iets tot dit bederf der Graanen toe- 

Vv 1 

Árprrr, 
UT. 

brengen (*); en aangeziende Baron van Grrr. Hoorp- 
CHEN in de meefte Bloempjes der Tarwe ze- 
kere kleine Diertjes, die men te regt Ziertjes 

noemen mag , vondt , naauwlyks grooter dan 

een Spelde-Punt , welken die Heer vergroot 
afbeeldt (f); zo zou men niet onbillyk ver- 
_moeden mogen, of deeze ook, door Vogtig- 

heid en broeijing vermenigvuldigende, aanlei- 

ding konden geeven tot dit Kceornbederf (1). 
Een andere Kwaal, die ook zeer dikwils de 

STUK. 

Tarw. 

Honige 

Tarw aantast, is de Honigdaawwp, zogenaamd. daauw. 

Men vindt daar van, insgelyks , onder de Israë- 
lieten, als eene Landplaag gefproken,' Ge- 
meenlyk verftaat men daar door een Honigach= 
tig, kleverig Vogt, dat zig in de Zomer by 

Druppels aanzet op de Bladen der Boomen 
en Planten. ’t Kan zyn, dat dit Vogt, uits 

droogende , die roodachtige Stoffe overlaat , 
welke de Franfchen Za Rouville of de Roest 
noemen, de Italiaanen Rugine, de Engelfchen 

Mil. 

C*) Vorgelyk ’t Gevoelen van den Heer Trirrer, A. 
Landbouw , \1l. SrTuK, bladz, 25, en van dot Heer 

Turr, bladz. 14. 
(GE) Obfervat. Microscopigues. 1770. Folio. Tab. XVI. 

(4) Dat zou eenigermaate fttooken met het. denkbeeld 

van den Heer Armen, die de Miëtle ftelt ecn bederf te 

zyn der Bloemen van het Koorn, Mem, de Math. & 
Phys. Tom. III. p. 69. 

II, Deer. XIII. Stu, 
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Mildew (*). Het is eene Kwaal , welke de 
Bladen en Stengen of Halmen van het Koorn 

HooFD= gantast, bedekkende die, hier en daar, met een 
STUK. 

‚… darw, Roestachtig Poeijer , dat zelfs de witte Hon= 
den, die door het Graan loopen befinet. Som- 

migen willen „dat het de uitzypeling van eenig » 
waarfchynlyk reeds bedorven ‚ Vogt der Pians 
ten Zy, 't welk zig met den Daauw ver- 
mengt, of op zig zelve deeze droevige Kwaal 

veroirzaakt , die het Koorn doet kwynen en 

misdraagen. 
Middelen Immers, dat de Honigdaauw niet. aan de 

daar te- 

zele uitwerkingen der Lugt ,door Droogte, Dam= 
pen of Nevels , toe te fchryven zy , is taa= 

melyk blykbaar uit het berigt van wylen den 
‘Heer Doktor BaAsTERS; die verhaalt , dat 
zeer veele Boeren in Zeeland , daar men zo 
uitmuntende Tarwe teelt, raad weeten, om 

__ nooit eenige Llaauwe Tarw te hebben, als ook 

om de Roest, het Brandkoorn , Zwarte en 

Verzengde Tarw, het Vloeijen en andere 

Ziekten van dit Koorn, te verhoeden (Te 
Ook vind ik aangemerkt, dat fchraale Lan- 
den meest aan dergelyke Kwaalen onderhevig 

zyn : waarfchynlyk , doordien ’t Gewas niet 
fterk genoeg is , om dezelven te wederftaan (1). 

| \ Som. 

(*) Zie ’*t gedagte III. Stuk , voorden Nieuwen Land- 
Oouw , bladz. 2, enz. 

(CT) Aantek., Holl, Maat/ch. XIX. DerLs ze StTUK 5 
bladz. 193. 

CH) Stochhiolins, Verhand, ZXXIV. Band. p. 280 3 
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Sommigen hebben het Graan ‚ dat zy zaaijen VI. 
wilden „daar tegen met Kalk of Zout befprengd; | Anr 
maar in Sweeden heeft men dienftig bevonden, 

5 & TUK 

het Zaad, dat men in de Herfst meent te zaat« 

jen, een Handbreed hoog leggende op een 

Houten Vloer, in ’t Voorjaar met het Loof 
van uitbottende Denne- Takjes digt te beftee- 
ken, en het dus tot den Zaaityd te laaten leg- 

gen. Ter plaatfe, daar men voorheen zeer 

gekweld was door Roeftig Koorn, hadt men , 
na het in °t werk ftellen van dit Middel ,federt 

_vyftien Jaaren geen Ongemak in de Tarw 
befpeurd (*). 

_ Dat zodanige Middelen , ten dien einde, 

dienftig zyn , blykt inzonderheid uit de Proeven 

en Waarneemingen van den Vryheer van M u n= 

CHAUSEN, doorzyne Ontdekkingen omtrent 
de voor ’t bloote Oog onzigtbaare Diertjes 

vermaard, die bevonden heeft, dat de Stofjes 

der Zwart vermolfemde Graankorrelen Eijeren 

van Infufie -Diertjes zyn, door onzen Ridder 
onder de Wardiertjes begreepen (GF). Deeze 

Eijertjes, vogtig in zekere trap van Warmte 
gehouden , kwam ‘er een Eyvormig Diertje 
uit voort, dat, barftende, weder een groote 

me- 

CG) Stochh, Verhand, XXX1II. Band, p. 172. 
(FP) Zie het 1, Drers XVII, Stuk van deeze Mae 

tuurlyhe Hiftorie , bl. zor. | 
on 

iT, Deer. XIII Sz, 

Hoorne 

Tarw, 
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menigte van dergelyke Eijertjes overliet, Dees 
ze, verbeeldt hy zig, dat met-de Graanen 

wederom gezaaid worden, en dan, als dezel« 

ven opfchieten , het Koorn op gezegde ma- 
nier bederven : zo dat de Brand of het Zwart 

dikwils een derde of-een vierde deel van een 

Akker beflaat. Daar uit blykt, hoe nuttig de 
uitkiezing van goed Zaadkoorn , deszelfs af- 
wasfchinge indien het eenigszins befmet is, 
bevogtiging met Pekel. en Kalkwater , indien 
Men ’t verfch moet zaaijen „ en anderszins des- 

zelfs drooghouding zy ‚ om bevryd te blyven 
van deeze Akkerplaag. Hy hadt dezelve, twin- 

tig Jaaren lang , in zyne Tarwe niet. verno- 

men; terwyl by zyne nabuuren , middelerwyls 

dikwils een derde van den Oogst daar door 

verlooren was gegaan (*). 

Uit het voorgaande blykt , dat de Honig- 

daauw of Roest, in ’t Franfch genaamd Rowi. 
le, een Kwaal is die de Bladen en Halmen van 

allerley Koorn: de Brand of Kanker, Charbon, 
een Kwaal die de Bloemen aandoet: het Zwart 

of Vermolfeming , genaamd Niëlle, een Kwaal 

die de Graankorrels zelfs verteert. Deeze 

laatfte heeft meest in de Tarw plaats; terwyl 

het Spoor, Ergot , een byzondere Kwaal is, 

beftaande in een bedorven uitzwelling der Rog- 

ge-Koorntjes, door eene inwendige oirzaak, 
; __Deeze 

C*) Der Hausvatter. Hanover 8766. Oftavo. II. Band, 

De 329. Vide Amane Acad, Vor, VIL, pe 296, 
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Deeze komt aan de Kanker het naafte, als vr. 

door welke dikwils de Graanen grootelyks in 
uitzwellen 3 weshalve de Heer pu HAMmrer Hoorp= 
die Kwaal Ja Boy noemde, dat is de Bult. do: 
Gemakkelykst neemt men deeze waar in de 

Graanen van Turks Koorn, zo de Heer Bo n- 

NE T aantekent, als welken hy daar door hadt 

uitgezet gezien tot de grootte van een Hoen- 
der- Ey , vol van een zwatt, ftinkend , Ette- 

rig Poeijer en als in Plaatjes gefpleeten (*). 
In hoe verre, nu, de gedagte Kwaalen in  Bewaus 

trappen verfchillen, en of zy alleen van Jar. Ee tnt 
diertjes, die met de Schimmel naverwant zyn; 
voortkomen, en of deeze Diertjes ook eenige 
gemeenfchap met de Aaltjes in Verzengde Tar- 
we, (die tot de Kanker of Brand (Charbon) in 

% Graan behooren zou), of ook met de Styf- 
zel- Aaltjes (+) hebben; laat ik onbeflist. Ook 
weet ik niet, of hier toe betrekkelyk; zy, dat 

lang gedroogde, verfchrompelde Tarwe-Graan= 
tjes „in laauw Water gelegd , als een wit Worm- 

pje uitgeeven. Zekerer is ’t, dat de Graanen 

zelf, ingeoogst, gedorfcht , en door de Wan, 
van Kaf gezuiverd zynde, nog een goede Be- 

waarplaats noodig hebben, en door Verfchie- 
ten behoed worden voor de vermenigvuldie 

ging 

C°) Phil. Tranfiff. Vor. LV. p. 109» Bonner. Recherch. 
fur lufage des Feuilles, pag. 327. Fig. to. Pl. XXXI. 

GH) Zie BAKER over ’t Mikroskoop , Lepermuurer, en 
deeze Nat. Hift 1. D. XVIII, Stuk ,bladz. 194. 

IL, Deer. XII Srox, 
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VL ging van ’t Ongediert , dat altoos meer of min 
AFDEEL. 3 
zi. by dezelven huisvest en ze anders in ’t kort 

„oord: geheel vernielen zoude, De Kander of Koorn- 
“Zarw, tors en de Wolf of Koornworm, zyn daar van 

de voornaamften (*). Daar is een klein Vlieg- 
je, Frit genaamd, door den Heer LiNNaus 
ontdekt, welks Wormpje , zo hy meent, wel 
het tiende of twintigfte deel der Gerstkorre- 
len, die in Sweeden geteeld worden, verteert5 

zo dat menze van binnen tot Stof vermaalen 

vinde, met het Wormpje of Pypje daar in (+). 
Ander Ongedierte , dat de Graanen, ’t zy in 
of buiten de Aairen, befchadigt of op vreet, _ 

_gaa ik voorby. Ik merk alleen aan, dat de 
bewaaring derzelven van groot belang is; ge= 
Iyk dan daar toe ook verfcheide Middelen voors 
gefteld zyn , door den Heer pu HAMEL, 

zynde dezelven inzonderheid betrekkelyk toe 
het droog houden der Graanen „ door goede 
Bewaarplaatfen en Koorn-Magazynen aan te 
leggen (1): Een nieuwe Manier, om de Graa- 

nen , zonder Verfchieten, te behoeden voor 

Broeijing en Ongedierte, door welke men de 
Uitvindingen van gezegden Heer ten dien op- 

zigte aanmerkelyk meent verbeterd te heb- 
ben; 

C5) Zie het Mikro skoop” gemakkelyk gemaakt, XXXIV 

en XXXV. Hoofdftuk , Hoofdftuk, Piaat XIII. Fig. 18, 13e 

CI) Linn. Uuters. der tanden Gerfie, Stoehhe Verhand.X1E, 
Band, van 1750. Pe 185. Am. Acad, Vol. VIT. Pp. 418. pe 

CI) Zie Uitsezogte Verhand. 11, Deur bladz. 349, 
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hen, beftaat vobrnaamelyk in eeneKoornftoof ; _ vt. 
waar in de Graanen, byna gelyk de Bollen by “ "ier 
de Bloemisten, in Bakken zo lugtig worden He ak 
gelegd „dat zy geene Togtmaaking behoeven, 
moetende alleenlyk door Vuur wel gedroogd 
zyn , dat tot vernieling van de Eijeren der 
Schimmel Diertjes dient (*). Men heeft het 
Koorn, immers ‚ na verloop van een groote 

menigte Jaaren , in drooge Kelders, nog on» 

verteerd en goed bevonden, 

Behalve het Brood , welks overgroote nnt- Meel," 
tigheid , aangenaamheid en gebruik , iedereen de 
bekend is; heeft men niet minder dienst van 

het Meelen de Meelbloem, oudtyds genaamd 
Olyra en Simila, welk laatfte woord aanleiding 
fchynt gegeven te hebben tot den naam van 
Semmel in ’t Hoogduitfch, welk niet onze Zee 
melen, maar het Meel daar uit gezift of Bloem 
van Meel betekent, Dus noemen zy ons Wit= 
tebrood , Semmelbrodt , dat met den Latynfchen 

naam Panis Similagineus overeenftemt, in ’ 
Franfch Pain de Fleur de Farine , Brood van 

Meelbloem; terwyl Panis Siligineus eigentlyk 
is.Pain blanc, in onderfcheiding van Pain bis 

of Roggen - Brood , en by ons Tarwe- Brood 
in ‘t algemeen betekent. Het gene nu, uit 
de gemalen Tarw , na het uitziften van het 
Meel, overblyft, dat roemen wy Zemelen , 

Pure 

Zar. 

(*) Zie de zelfde VII, D. bladz. sir. 

| IL DEEL. XIII. STUK, 
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VL 

a * ie 
. 

Melker. Furfures, en, wanneer die grootendeels in het 

IH. Meel gelaten zyn, dan wordt het Huisbakken- 
B ken - Brood (Grof Brood ,) dat menin’ Franích 
Zarw, Pain de menage heet. De Zemelen noemt 

men Son de Farine, in ’t Engelfch Bran, De 

Styfzel is het Lymerig gedeelte , dat op een 

byzondere manier gehaald wordt uit het Koorn. 
In ’t Latyn noemt menze dimylums, dat is 
Ameldonk, in ’% Franfch Zmidon. 

Medici- In hoedanigheden heeft de Tarw, wat het 

Erie “*_Medicinaal gebruik betreft , veel overeenkomst 
8 met andere Graanen. Men heeft al van ouds 

geweten ‚ dat het zitten met de Beenen in een 
hoop Tarwe, voor het Voet-Euveldienftig was. 

Een Pap van Tarwe- Meel , met Olie of Bo- 
ter, dient zeer om de Verettering te bevor- 

deren. Het is verzagtende voor de Borst , 

en ftrekt uitwendig , zo om ’t Bloed te fteme 

pen, als tegen de Roos in ’t. Aangezigt. Die 
zelfde hoedanigheden hebben in het Styfzel 

‚plaats , dat ook inwendig dient, om door zy- 
ne lymigheid de Ingewanden te befchutten 
in een Roode Loop en andere fcherpe Ont- 
lastingen. Ook wordt het in Oogwatertjes 
gebruikt , met Ceruis en Papaver-Zaad. In 
de belegering van Londonderry diende het 
tot Spyze, en genas tevens den toen aldaat 
heerfchende Buikloop. De Zemelen. zyn; 
met Azyn en Gom Ammoniak, tot Stoovin- 

gen zeer nuttig, om inwendige Verhardingen 
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te verdryven. Men niaakt ’er , met “Water, VI 

een Melk van, die door wasfchen de Huidzeer Arveer, 
verzagt, de Sproeten wegneemt, de Jeukt doet Hoorns 
bedaaren en” inwendig tot een Koeldrank *"?* 
dient (*. Het Zuurdeeg maakt de Eelt en als 
Lykdoorns der Voeten zagt. Het verfche 
Brood, warm open gefneeden en met eenige 
Kruideryën opgelegd, heeft dikwils zwaar Ko- 
lyken andere Pynen fpoedig doen overgaan , 

enz (f)- 

(3) Tarw met de Kelken vierbloemig, Buikig _ 11. 

en eene famengeflelde dair. Bee EDE 
Lum. 

Daar de Gebaarde Tarw, Proment Grifon hee 
in Switzerland genaamd, door verbetering van 

den Grond dikwils in Ongebaarde overgaat, 
gelyk wy gezien hebben ; zo heeft het zelfde 

plaats in de Kleur van ’t Graan. Men onder= 
fcheidt het in Roode, Bonteen Witte Tarw, 
waar van de laatfte het befte Brood geeft5 
Maar de Roode, in Zeeuwfche of Vriefche Ake 

kers-gezaaid, levert fpoedig Witte Tarwe uit; 
gelyk in tegendeel de Vriefche of Zeeuwfche, 

| op 

(*) De Franfchen noemen dif Eaú blanche, 
(L) Vid. Rurrv Mut, Med, ubi plurima-in hanc rem. 

(3) Zriticum Cal. qüadrifloris Ventricofis , Spicâ cards 

pofitâ. Syl. Vee, XIII. Trit. Spicâ bafi Ramofd 
Hars. Heb. Ne. 14222 Triticum multiplici Spicâ. J. Be 
Hift. ll, p. 408. Los. Ze. p. 26. Mor, S. 8. T, mo 
£, 7. Es En 

UL. Dee, XII Sture 
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VI. op fchraale Gronden in de Betuwe of in Bra: « 
ARDEEL bant overgebragt, niet dan graauwe of bruine 
Hoord- achtige of zogenaamde ‘Roode Tarwe geeft. 

Sper, Dit is dan maar een verbastering ‚ welke in de 
“_meefte Planten en Dieren, door ’t Voedzel en 

Klimaat, waargenomen wordt. Hiersvan zullen 
wy de zwaarheid der Poolfe en de wissen 
der Kaapfche Tarwe afleiden. 

Wonder Weezentlyker is ’t verfchil der baande 
ee by ons Roomfche of Turkfche Tarw genaamd s 

en by de Franfchen Bled de Miracle, dat is 
Wonder - Tarw. Decze brengt verfcheide 
groote, wel gevulde Aairen, tropswyze, aan 

den top der Halmen voort, en heeft dus wee- 

zentlyk een Samengeftelde Aair of is Weel. 
Aairig. In Gewas verfchilt zy anders niet van 
de gewoone Tarw , en brengt, op fchraa- 
le Landen , weinig meer voort; gelyk zy dan 
ook in verfcheide Provinciën van Vrankryk 
verbasterd voorkomt, onder den naam van 
Grisfüne, Grosfét of Kru/ét , in Lotharingen, 
Vlaanderen en Artois, onder dien van BfZe- 
Souri of Muizen-Koorn. Waarfchynlyk is ’t, 

dat zy uit Barbaryfch Graan , volgens den 
Nieuwen Landbouw, gepoot wordende, wel 
haare Geftalte: en 5 Vrugrbaarheid zou behou- 
den (*). 

Wonder- De Franfche Kruidkenner ÄDANSsoON, heeft 
Gerst, … " by 

(9 Zie N. Landbouw, 1. Stok . bladz. 06e « « 
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by toeval , onder de Gerst die in ’ jaar 1764 

gezaaid was in de Vlakten van Ivry ‚ welke ge- £ 
duurende de Maand February waren over- 
{lroomd geweest, een dergelyke Gerst Aair 
gevonden , waar van een Plant voortkwam met 

zestien Armen, ieder een Aair draagende, van 

welken drie Veel- Aairig waren ; doch nader- 
hand-is die byzonderheid van deeze Wonder: 

Gerst ‚by hem; weder byna geheel verdween 
nen (*). 

Onder den naam van Spreit-WWeitzen is de 
gedagte Wonder- Tarw in Sweeden, door den 
Hallandfchen Paftoor OsBeEeeckK, uit Duitfch- 

land ontvangen en voortgeteeld uit twee 
Verfcheidenheden daar van, welken een Hoog- 
duitfch Profesfor uit Hongarie en Vrankryk 
hadt bekomen. Hy merkt aan , dat dezelve 

veel vrugtbaarer ware dan de gewoone Tarw. 
Zy bragt; naamelyk, tagtig Korrels voort in 
de Hoofd-Aair , die nog vier of vyf kleiner 
Aairen aan ieder zyde hadt (4). Loger heeft, 
nu meer dan twee Eeuwen geleeden, een 
geheel Veld vol daar van by Rysfel gezien, 
Ook fchynt Pr iNtus van deeze Tarwe , on- 
der den naam van Centigranum, gewag te 
maaken, De Boeren by Lyons noemden 

| het 

@ Mem. de PAcad, R‚ des Sciences, de 1765. ps rabi 

Oëtavo. 

CG) Stochh. Zok XXXI, Band, van ’t jaar 1768 ; 

bladz, 64. 

Ee 2 
IT. Deer. XIII Stu, 
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het Bé qui truche; Bekens de gefpleetene 
‘Aair;s zo J. BAUKHINUS aantekent, 

(4) Tarw met de Kelken vierbloemig . Buikigs 

ruig, op elkander leggende en flomp. 

De dikke , gezwollene, ruige Aair, Onder- 
fcheidt deeze Soort , die met dat alles, door 

den Heer HALLER; flegts voor eene Ver- 

fcheidenheid van de Zomer - Tarwe gehouden 
wordt. Hy merkt aan-, dat dezelve ook ge- 
baard en ongebaard voorkome. Men zou ze 
op fommige plaatfen, in Engeland, Zendebeks= 
Tarw noemen, volgens R A v,wegens de dik- 
te der Aairen ; doch die in de Engelfchc tevens 
zeer groot en Afchgraauw waren en gebaard: 
zo dat hier twee Afbeeldingen van Morrison 
te betrekken zyn, de eene met een lange, de 

andere met een korte Aar. By Nymegen: 
groeit deeze Tarw; in ’t wilde, op verfehei. 
de plaatfen. 

(5) Tarw, 

a) Triticaín Cal. quadrifl. Ventr. villofis &c.- Spe, 
__ Plant. 3. Gort. Fl. Belg. 11 N. 125. Trite Radice an- 

nuÂ Glumis Villofis. He Cliff. 24. Re Zugdb, zo, Trit. 
Spicâ villofà quadr. longiore & breviore , rotundiore, 

Mous HEfsil ER pi°*76= S08 ETE T3, BEN 

Arift. Spicâ maximâ cineritiâ , Glum, hirfutis, nòftras. 
Raj. Hil. 11; 1233. Harz Gott, V. p: 23. Ìe Ee 



Ed 

‘ehoat. Tom, Il. p. 209 
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(5) Tarw met tweebloemige naakte Kelken, 

‚zeer Jang gebaarde Bloemen en de Tanden 

der Graat ine 

VI. 
ÁFDEeL. 

l | EK 

Hoorp- 
STUK. ie 

Deeze, die den bynaam van Poolfche voert, 7riticum 

lange Aair, veel naar die der Rogge gelyken- 
de, met zeer lange Baardjes. De Korrels zyn 

wel de helft langer en tevens dikker dan die 

der gewoone Tarwe: zo dat, indien de Kel- 

ken vierbloemig waren, hier mooglyk ook 
_die zeer groote Soort van Tarw, welke, vol- 
gens HarrrEr,in Thuringen gebouwd wordt, 

zou t’huis te brengen zyn : want die hadt 
ook een zeer gladde Aair (*). Doch de Ver- 
fcheidenheden van dit Koorn, en deszelfg 
veranderingen door den Grond , de Behan- 

deling en het Saizoen , zyn, gelyk die der 
andere Graanen , menigvuldig, 

(6) Tarw 

(5) Triticum ‘Cal, bifloris nudis, Flosculis longisfime 
Ariftatis &c. Sp. Plant. 4. Mir. Diff. 5. Trit. Ieevisfie 
mum Lacuftjs trifloris &c. Harre. Gott, V. p. 17. T. 1. 
£- 16. Trit. Polonicum. Prux. Phyt. T. 231. £. 6. Trit. 
majus longiore Grano „ Glum. Fol. Polonicum. Mor, 
uts. £. 8. An. g, Robur f. Triticum Ins, Gallo - Belgis 
Loca vocatum. Lon. Zo. 27? 

(*) Trit. levisfimum , glaucum , Locustis quadrifloris , 
duobis Floribus Ariftatis, duobus mucronatis, Hetv, Ine 

0 6 3 
il, Deer, XIII. Stuk, 

Pel om dat zy in Poolen geteeld wordt, heeft een p onicum, 
oolfche. 
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(6) Tarw met vierbloemige geknotte Kelken en 
gebaarde tweeflagtige Bloempjes, waar VAR 

het middelfte onvolmaakt. | 

Die Koorn, oudtyds Zea , hedendaags Spe/- 
ta genaamd, in *t Franfch Zpeautre, in ’t En- 
gelfch Spelt- Corne, in ‘t Hoogduitfch SpeZz, 
Dinckel- Korn of Zweykorn, heeft de geftalte 
byna van Tarw, doch groeit een weinig laa- 

ger dan die, maar hooger dan de Gerst. De 

Bloemen zyn wat Kegelachtiger dan in de voor- 
gaande en hebben kleine enkelde Baardjes, die 

de Aair een ander aanzien geeven. Het Zaad, 

uit twee of drie famengevoegde Koorntjes, in 
twee Blaasjes , beftaande,islanger dan het Tare 

we- Graan en fcherp gerugd, ros van Kleur, 

gaande niet gemakkelyk uit zyn Kaf, zo dat 

het gepeld moet worden als de Gerst. 
Dit flag van Koorn is al vroeg onder de 

Israëlieten en Oofterfche Volken bekend ge- 
weest; gelyk hetzelve nog heden in Egypte 
en Arabie geteeld wordt. Ja HERODOTUS 

fchryft, dat de Zea het eenigfte Koorn was 
der Egyptenaaren : waar van nogthans het te- 
gendeel uit de Heilige Schrift blykt, Dat zy 

ok de 

(6) Zriticum Cal. quadrifloris truncatis , &c. Sp. Plant. 

5. H. Ups. 21. Govan Monsp, 57. Frit. Flor. quater- 
nis , duobus fecundis , Glumis adheerentibus, Har. Zele 

N. r424. Frit. Loc. trifloris &c. Harr. Gott. V, p. 17. 

Zea dicoacos vel Spelta major. C. B. Plu. 22. Theatr. 
412, Mor. S. 8. T. 6. fer. | 
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de eigentlyke Tarw niet is geweest, zou men 
daar uit opmaaken , dat ’er de Paarden mede 

VI. 
Arpeer, 

Eil. 

gevoerd werden ; voor welken de Tarw te vet ee 

en zwaar , ja nadeelig is. Ondertusfchen is ’t 

zeker , dat de Ouden de Zea geteld hebben 

onder de Soorten van Koorn: gelyk de Spelt 

nog heden, in de vlakke en Noordelyke dee- 
len van Switzerland ‚ het voornaamtte Graan is, 

zo de Heer HALLER aantekent, wordende 

ook in Swaben en Frankenland, zo wel als ig 

andere deelen van Europa, gebouwd, 

De Spelt is van het zelfde gebruik als de 
Tarw , en wordt in hoedanigheid gerekend als 
een middelflag tusfchen Tarw en Gerst: zyn- 
de het Brood , daar van gebakken, ruim zo 

aangenaam en verteerbaar ,doch niet zo voed- 

zaam als het Tarwebrood. Het Meel, inzon- 

derheid , is witter en fyner dan het Tarwe- 
Meel, hebbende ook meer Lymigheid in zig 3 
zo dat het bekwaamer geacht wordt om Styfe 
zel van te maaken , daar ook wel de Spelt 
den bynaam van voert (*). Men heeft de« 
zelve deswegen Par genoemd , van ’t welke 
Zarina afkomftig is , en Ador , een byna ge- 
lyknaamig Woord , waar van het Grean den 
naam kreeg (}). Een zeer gemeen Soort van 

Bier 

(*) Zea Amvlea vel Zeopyron Amyleum. C. P. Piz. 

22. Zea Amylacea, Mor. Hijf. IIl. S. 8. T. 6. £. 3. 

(1) Zea vulgo Spelta, Far antiquis , Ador pofterio® 

ribus & Semen Adoreume Dop. 
4 

NM. Deer. XIII. Sruu, 

Ay pelt 
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vr. Bier of Drank, daar van gemaakt, was by den 
CARDEEL naam van dica bekend. 

gen (2) Tarw met byna driebloemige Kelken , het 

dee eerfte Blommetje gebaard , het middelfte 
MON (= | 

En ì ONVTUIZ haar. 

Een< | 
‘koorne Dit Graan, ook vooreen Spelt gehouden, 

verfchilt daar van niet alleen doordien het maat 

een enkel Graan ineen Bastje heeft, maar ook 
doordien het veel laager blyft en langer ge- 
baard is; weshalve fommigen het tot de Gerst 
betrokken hebben, Volgens Govan zou dit 
de echte Spelt, en de voorgaande een bafterds 
Spelte zyn. -De Latynfche naam is Briza, de 
Hoogduitfche, om gezegde reden , Minkoru; 

weshalve wy het Zenkoorn heeten, zegt Do- 

DONEUS. Men noemt het ook wel St. Pie 

ters Koorn, en in ’t Hoogduitfch Blicken. Op 

de onvrugtbaarfte plaatfen groeit het en wordt 

door ’t Bergvolk dikwils gezaaid , doch is een 
zeer flegt en hard Voedzel. 

(8) Tarw 

(7) Zriticum Cal. fubtrifloris, primo Ariftato , inter= 
medio fterili. Sp. Plant. 6. Govan Mousp. 57. Tr. Spis 

cà diftichâ , Flor, ternis &c. Harn. Hel. N. 1425. Gotta 
V. pe 18. T. 1. £. 17. Hord. diftichum Spicâ nitidâ, f. 
Briza nuncupatum. Tournr. Zu/f. 513. Zea Briza dic- 
ta f. monococcos Germ. C., B. Piu. 21. Mor. S. & Te 

6. £. 2 Briza monococcos Dodonzi, Log. Zo. 3e 
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(8) Tarw met zesbloemige Kelken en eenzydige vi. 

d Bloempjes » die aan de tip gebaard zyn. AEDEER 
Hoorn. 
TUK, In Spanje groeit deeze Soort, die voorheen * wr 

Zee Dravik was getyteld, Men moet geens- 7iticuj 

zins denken dat het de Spaanfche Tarw zy: want tene 
het is een Gras , naauwlyks een Span hoog ;_ Spaam 

met geaairde eenzydige Bloemen en Haairach- Êhe- 
tige Baardjes. De Aairtjes zyn zesbloemig 3 
de Bladen Elsvormig met geftreepte Schee- 

den. | 
De volgende, die men eigentlyker ook Zarw- 

Gras kan noemen, zyn overblyvende Planten. 

Co) Tarw-Gras met vyfbloemige geknotte Kele _ IX. 
Ren en ingerolde Bladen. en 

tig. 

_ Dit is een fraaije Gras- Plant, in de Zuide- 
lyke deelen van Europa en in de Levant groei- 
jende, zo Linneus zegt. BaumiNus 
vondtze aan den Rhyn,Harrer in Wallifer- 

Land 

(8) Tviticum Cal. fexfloris, Flosc. fecundis, apice A- 

rìftatis. Mant. 325. Festuca (maritima) Spica lineari 

fecundâ reftâ, Flore adpresfis fubariftatis, sp. Plaat, 11. 

Pp. 110. Loerr. Zlin. 44. 
(9) Trittenm Cal. quinquefloris truncatis , Fol, invo- 
lutis. Jm, Acad. TV. p. 266: Sp. Plant. 3. Gort. Z% 

Belg. IL. N. 126. Frits Rad. repente Culmo duro &c» 
Harr. He. N. 1428. Trit. Rad, perenni, Spic. folita= 

rijs. GMEr, 45. IT, p. 118. N. 54. Gramen Tritici Spicâ 

muticee fimili. C. B. Pix. g. Prodr, 18. T, 17. Theatr, 
132, Mor. S.8. T. ifs. 

| Bes 
IL, DEEle ALI. STUK, E 
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Land overvloedig. Zy groeit wel anderhalf 
Aroean. Elle hoog, en heeft Halmen naar die der on- 
Hoom- gebaarde Tarwe gelykende, met Biesachtige 
Tk Bladen, die zeer glad zyn. Het komt fomtyds 

ook gebaard voor , en groeit in de Duinen by 
Scheveningen. 

5 (ro) Tarw-Gras met vierbloemige Elsvormige 
EELCUID . 

Pen di geb ifle Kelken en Platte Bladen. 

Voorts 

rien, Dit Gras, door geheel Europa, wegens 

zyne lange voortkruipende Wortelen , bekend, 
noemt men in ’t Latyn Gramen Caninum of 

Canarium , waar van het ook in ’t Duitfch 

Honds-Gras geheten wordt. De Engelfchen 
noemen ’t Dogsgrafe , Couchgrasf, of Ouick- 

grasf , dat overeenkomt met onze benaaming 
Kweek. of Kweefgras , waarfchynlyk daar aan 
gegeven, om dat het zo fterk voortteelt. An- 

„ ders noemt men ’t ook wel Peen, wegens de 

lange Wortels , of Lideras , om dat de Hal- 

men in Leden verdeeld zyn ; maar zulks heeft 
het 

(ro) Triticum Cal. quadrifloris Subulatis acuminatis, 
Fol. planis. Sp. Plant.g. Gort. Belg. 31e Gouan Mousp, 

57. Ger. Prov. zor. Trit. Rad. repente Fol, viridibus. 
FI. Suec. 105, 114. Gmeru. Sib. TL. p. 118. N. 53. Harn. 

Helv. N. 1426: Scrren. Gram. T, 26. Gramen Cani- 

num repens vulgatius. Mor. T. 1. É. 8. Gram. Cani= 
num Arvenfe f. Gram. Dioscoridis. C. B, Pin, 1. Theatr. 

7. Gram. Lolia Rade. repente f. Gr. Officin. Ariftis de- 

natum. Varur. Par. T. 17. É£, 2. 
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het gemeen met meer Gras-Sootten. Men vr. 
vindt het onder de Duinplanten opgeteld, by Ein 
den naam van Arwipkoorn. By fommigen heeft Hoorn. 
het eenvoudig den naam van Gras , als het al- movos. 

_lergemeenfte; gelyk de Italiaanen het Gramin- Sras. 
ga, de Spanjaarden Gramenha en Grama hee- 

ten. , 
‘Zonderling is ’t, dat men van dit zo beken- _Afbeels 

de Gras naauwlyks goede Afbeeldingen heeft ; isen: 
gelyk ToURNEFORT reeds klaagde(*). Die 

by Doponeus, in ’t Latyn onder den naam 

van Gramen , in 't Neerduitfch onder dien van 

Lidtgras of Peen ‚ vondt hy ten opzigt van de 
Aairen zeer gebrekkelyk. By TABERNE- 
‘MoNT komt ’er, zegt hy, een taamelyk goe- 

‚de Afbeelding, onder den naam Gramen Ca- 

ninum 1, van voor , welke door C. BAUmr- 

NUs overgenomen isen by LoBEr geplaatst 

onder den naam van Gramen Canarium, doch 

niet voldoet ten opzigt van de Wortelen. Met 
reden gaf dan de Heer ScHREBER een ver- 
beterde Figuur van dit Gras aan ’t licht, op 

eene Plaat, waar zyn Ed. tevens de menigvul- 
dige veranderingen aantoont en voorftelt , die 

‘er in dit Kweekgras plaats hebben. 
‚Men kan dezelven by hem nazien. Ik merk Verfcher- 
alleen’ kortelyk aan , dat de Aair Dolykach-Snhedene 
achtig is, gelyk Monti dezelve befchouwd 

| heeft 

(5) Plant. env. Paris. Pe 27 1 

IE. Deer. XII. Srum 



VI. 
Arpeer 

TI. 
Hoorp- 
STUKe 

44 DRIEMANNIGE 

heeft (*); beftaande het verfchil van dit Gras 
‘en het Dolyk inzonderheid daar in, dat de 
Aairtjes aan de Halm hier niet in een enkelde 

„Kweek. Kelk begreepen zyn. Terwyl de Kélken , even- 
SrAS. wel, niets ftompachtigs hebben , begryp ik 

niet, hoe meest alle Autheuren zig zo geduldig 
aan de fchikking van LriNNaus hebben on- 

derworpen, om het in ’t Geflagt van Tarw te 

laaten. De Verfcheidenheden , als gemeld , 

zyn meestendeels veranderingen: de plaatzing 
en ’t getal der Aairtjes en der Blommetjes in 

dezelven is geheel onbeftendig. De Slangs- 
wys voortkruipende holle Wortelen, die ech- 
ter van fommigen voor Halten gehouden wore. 

den (}), maaken het zekerfte Kenmerk uit, zo 
wel als de platte Grasachtige Bladen. De hoog- 

te der knokkelige opftaande Halmen verfchilt 
van twee tot zes Voeten. Dit hangt groote. 
Iyks van den Grond af , zo wel als de uitge- 
ftrektheid der Krúipftaarten 5 des: mên in 

Duitfchland het kleine, dat op de Akkers 
groeit, Loof kweek; het groote, in de Hoven’, 

Snoerkweek noemt: waar van HALLER twee 
by- 

(5) Hetzelve noemende “Gramen Loliaceum Radice re- 
rente f. Gramen Offcinarum. ps 42. JC. 25. 

CH) Harrer zegt, dat het voortkruipt teretibus Ute 

ginofis Draconibus , een zonderlinge uitdrukking : hoewel 
Dracones oudtyds gebruikt zy , voor Slangswys fl'nge- 

/ 

‚rende Wyngaard - Ranken. Forskaörnr hadt in Egypte 

Gras - Wortels gezien , die volmaakt geleeken naas ge- 
droogde vd Pp. 26e 
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byzondere Soorten maakt. ScoPorLIonder- A 

fcheidt het, naar dat de Aairen gebaard zyn _ ur. 
met een Haairige , of ongebaard met een glad- ten 
de Halm 5-doch de Aairtjes zyn altoos meer. Kweeka 

of min gebaard , en de grootte der Baardjes £’*% 
hangt niet af van de ruigte der Halmen. Of 
dat Zeekantig het gemeene Hondsgras gely- 
kende in Vriesland , en dat Kleine Knokkel- 

gras met lige Wortelen, in Zeeland aan de 
Dyken voorkomende (*), weezentlyke Ver- 
fcheidenheden van het Kweekgras zyn, bepaal 
ik niet. 

Men meent, dat dit het Gras der Ouden Gebruik 
zy, by:hun genaamd dgroflis of Agria , dat Eh he 

is Landgras; waar van Prinrus fchryft, dat 

het een knokkeligen. Wortel heeft, die met 

Leedjes voortkruipt , en uit den top nieuwe 
Wortels {preidt , waar van de Egyptenaars, ín 

de eerfte tyden , zouden geleefd hebben; al- 
zo dezelven zoet zyn, tot Voedzel ftrekken- 
de voor Menfchen en Beeften (+). Heden- 
daags fchynt. dit aldaar geen plaats te heb= 
ben; maar de zogenaamde Wortels worden 
nog heden in het Napelfche tot Voedzel der 
Paarden gebruikt: ’t welk ook wel in Opper- 

Gel- 

C°) Gramen Marit. vulg. Canino fimile, Mor. Boere 
Îtem, Gramen Geniculatum parvum zg enororum Agge- 
tum &c. Zie Gorm. /. Belg, 32. 

(5) Harr. Melv. ichoat, II, 210. E13 VÒ M 

SL Deer. XIII Srum - 
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vr. Gelderland, in de Bergachtige deelen van Sile- 
it zie, en waarfchynlyk op veele andere plaat- 
Hoorp. fen , gefchiedt. Voor het Rundvee , inzon- 
STA derheid dt op ’t Kalven ftaat, zynze ook, by 

gebrek van Hooy , zeer nuttig. Nu en dan 
* Rad. gebruikt men de Graswortelen* , in fchaars- 

Grantnis heid van Koorn, tot Levensmiddelen voor de, 
Menfchen; ’t welk nog geen twintig Jaar ge- 
leeden in Saxen gebeurd is. Men gaat dan 
van de gemalen Wortels , met eenig Meel 

daar by, zelfs Brood bakken (}). Anders wor- 
den zy weinig geacht, en met het Gras, dat 

men zo veel mooglyk is uitroeit , op hoopen 

gefmeeten „… en verrot zynde , tot Mest ge= 
bruikt. Elders worden zy zorgvuldig opge- 
zogt ‚ en zelfs geteeld ten dienfte der: Ge- 

neeskunde; dewyl men ze onder de Winkel= 
middelen stelt, en veel gebruikt in Dranken, 
die tot Bloedzuivering „Verkoeling, Verzag- 
ting van Scherpheden en Uitloozing der Vog- 
ten ftrekken. Mer teltze onder en gebruikt- 

j Rad. A-ze dus voof Openende Wortelen f. In Vranks 
ONS yk isderzelver gebruik in Koel- en Bofst- 

dranken zeer gemeen. In Engeland gebruikt 
men ook wel de Wortels van de Veld-Huver ; 

X Bladz.hier voor befchreeven J, en elders andere 

339: Gras- Wortelen, in plaats van dien. 
Nadeel Dat de Kweek den naam van Honds- Gras 

van de 
Ke bekomen heeft, om dat de Honden , hunae 

gE nuwtig- Maag overladen hebbende, daar van eeten om 
ei 

„# 
(2) Linn. Schou, Reife, p: 63e IX 
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‘te braaken, is wel mooglyk ; hoewel zy ook AE 

ander Gras ‚en misfchien dat wegens defcherp- _ ur. ° 
te der Bladen dienftiger daar toe is , verkie- „„,°°"P- 
zen. De Franfche naam Chiendent, gebrui. Kweek 

8ras. kelyk voor ’t Gras in ’t algemeen , is niet hier 

van, maâar van de Scheuten , die naar een 

Hondstand gelyken , afleidelyk. Het voort. 

loopen der Halmen of Wortelen onder de 
Grond, tot verfcheide Ellen langte, maakt dit 

Kweekgras zeer gehaat en fchadelyk, zo by 
de Landlieden als Tuiniers, en de uitroeijing 
zeer moeielyk; alzo het minfte Stukje van een 
Wortel, dat in of op den Grond leggen blyft , 
een nieuwe Plant geeft. De benadeeling, wel- 
ke het aan het Koorn, aan goed Gras, aan de 

Moeskruiden en Peulvrugten toebrengt „ is zeer 
groot 3 maar het zou, door gezegde hoeda- 
nigheid, misfchien met vrugt kunnen gebruikt 
worden ‚ om Wallen , Dyken, Paden, vast 

te maaken , en inzonderheid om de Zand- Ver- 

ftuivingen op een fpoedige manier voor te ko- 

men; aangezien her zig, zeer gemakkelyk , 
door aan ftukjes gefneeden, verfche Wortels 

laat voortplanten (*). Dus ftrekt, het gene 
| A Paid 
G) Ziet Werk van den Heer ScreBer, over de 

Grasplanten , als boven, die van de manieren van Uit- 

roeijing zeer omftandig fpreekt en een Lvst geeft van 
by de vyftig Gras-Planten „ door haare voortlgopende 

Wortels ook hier toe dienftig, De manier. zegt hy, ‚ wordt 

in zyn Vaders Auweizung swie der Flugzand Fehend à zi Mis 

ghen ‚Leipzig , 1764 , omftandiger voorgedragen. 

TL. Deer. XJIL STUKS, 
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OVL in’teene opzigt fchadelyk is ; in ’t andere ten 
BEP dienfte van de Huishouding der Natuur, en 
Hoorp- men ziet, dat ‘er niets nutteloos gefghapen ZY» 

' STUK, Á 

XI. Cri) Tarw-Gras met veelbloemige Kelken, ge 
Friticum _fPitfle Blommetjes en eene Takkige Aair. 

maritin 
FHU, à 

Pi eN . p ‘ « ‚Zeekan- _ Dit, aan de Zeekustén van Engeland en 
jk Vrankryk waargenomen , Dolykachtig Gras , 

is zeer klein en hard : zo dat ‚het misfchien 
de kleinfte Soort der gedagte byfoorten 
van het voorgaande, aan de Dyken van Zeee 
land groeijende , wel kon zyn. . Het heeft de 
Halm een Span lang, eenigermaate Takkig; 
de Bladen gok van die langte , met paarfch- 
achtige Scheeden : een Takkige Aair, byna 
gepluimd, met platte agt- of tienbloemige 
Aairtjes , overhoeks , aan den voet dikach- 
tigs ongefteeld en eenzaame in de mikken. 

XE (io) Tarw-Gras met byna vierbloemige Kek 

nnee ken, fpitfe ongebaarde a en Bor- 
Eu flelige Bladen, wen. Aan 

: Cz) 7riticum Cal. multifloris , Flosculis mncronatis , 

Spicâ ramofâ. Sp. Plant. 10, Poa Pan, Ramofà, Flor. 

altern. fesfilibus. Re Lugdb; 274, Feftuca Pan. coarêta- 

tÂ fecundâ &c. Ger. Prov. 94. Gramen pumilum Lolia- 
eeo fimile. Ray. Aughe Ille p‚ 395. Gre exile duriuscu- 

lum maritimum. Pruxk. Phyt. T. 32. f. 7. Gr. Maritimum 

Paniculâ Loliaceâ. C. B. Piu. 8. Prodr. 19. Mor S, 

GEN 

Cz2) Zriticum Cal. fabguadrifloris, Flosc. muticis acte 

sf Z 
tis 3 
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„Aan de Wegen komt dit in Provence voor; ‚VE 
gelyk het, in fommige Velden , in Switzerland it 
waargenomen was door den Heer HALLERs srum 

in grootte zeer verfchillende, een Voet of 
anderhalf, ja twee Voeten hoog ‚ doch zeer 
fyn van Gewas, met Draadachtig dunne Hal. 

men en Borftelachtige Bladen 5 alle Bloemen 
geaaird , van vier of vyf tot agt en meer in 
een Aairtje. Inde Zuidelyke deelen van Vrank- 
ryk valt het maar een Span hoog , met minder 

en kleiner Bloemen. 

(13) Tarw-Gras met eeneydige , ongebaarde XI. 
Kelken, overhoeks. Eeen 

Op de Kusten van Italie en Vrankryk aan de Eenzydig. 
Middellandfche Zee groeit dit kleine Gras- 
plantje, naauwlyks een Duim hoog. J. Bau- 
HINUS geeft ’er de Afbeelding van, waar uit 

blykt, dat de Aairtjes Dolykachtig zyn, gelyk 

in alle de vier laatfte Soorten, die weezentlyk 
wel tot het Geflagt van Dolyk hadden mogen 

Dus » 

tis, Fol. Setaceìs. Sp. Plant. 7. Trit. Rad. FibrofA, Fol, 
anguftisfimis. Harr. Helv. N. 1430. Feftuca Spicâ fecun= 
dâ reftâ &c. Ger. Prov. 96. Gramen Loliaceum minus 
Spicâ fimplicie C. B. Pin. g. zen ii Mor. S. 8. Te 
af 3: 

3) Zritichm Cal. unilateralibus alternis meticis. Mant, 
35. Gramen minlmum, J. B. Hif, II. p. 465, Gr. pu- 
di Unciale Paniculâ Loliaceâ, Boce, Mus. 2. T. 57. 

Ff 
iL Deez, XII. Srux. 



ós DRiEMANNIGE 

VL. Dus heb ik de Grasplanten befchreevén ,_ 

cin die drie Meeldraadjes hebben en twee Stylen 

hdd of Stempels , een getal uitmaakende van nee 
gen-en-twintig Geflagten. Van die , welke 
drie Stylen of Stempels hebben, had ik, om de 
gelykvormigheid , ook nog tot deeze Afdees 
ling befpaard, het Geflagt van 

ERIocAUroN. Kanthalm. 

Dit, hoewel door Bladen en Gewas naar de 
Grasplanten zweemende, heeft kantige, gcen 
ronde Halmen, die met Bolletjes, op de wy- 
ze der Samenteelige Kruiden, byzonderlyk 
gelyk in het Kogelkruid (*) , getopt zyn. Dee- 
ze Hoofdjes hebben een gemeenen Schubbi- 
gen Kelk, gelyk de Madelieven; de Bloem- 
pjes, daar het Hoofdje uit famengefteld is; 

_ beftaan uit drie gelyke Blaadjes en hebben het 
Vrugtbeginzel met drie Meeldraadjes gekroond, 
behalve de drie Stylen voorgemeld. Hier van 

komen de volgende Uitheemfche Soorten voor. 

a (1) Kanthalm met een driehoekige Halm , Dee 
Eriocau- genvormige Bladen en een Eyrond Bolletje, 
lon triane 
gulare. Ì 
Driehoes Dit 

kig. 
(*) Zie Il, D. VIT. Stuk , bladz, 229. 
CG) Ertiocaulon Culmo triangulari, Fol. Enfiformibus, 

Capitulo ovato. Syt. Nat, XII. Gen. roo. Veg, XIIL pe 
zog. Plantaginella Aurea Alopecuroides Brafiliana. Fot, 
Gramineis. BREYN Cent, T. 50. Mor, Hil IL Pp, 25% 
tT. 16. fe 17e \ 
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Dit is een zeer klein Plantje uit Brafilie af. 

komftig, dat naar de Smalbladige Weegbree 
wel wat gelykt, doch de Bladen Grasachtig 
heeft en glad , uit denStoel voortkomende , 
waar tusfchen menigvuldige ‚ wel tot vyftig , 

DEËr: 
HI. 

Hoorne 
STU Ka 

dunne Steeltjes, van twee of drie Duimenlang= 
te, die op ’t end ieder een Hoofdje hebben 
met Pluis van Afchgraauwe Kleur, waar in 
kleine geele Blommetjes, als Gouden ftippen, 

uitblinken. 

(2) Kanthalm met een vyfhoekige Halm , De- 
genvormige Bladen; de algemeene Kelk nf 
bladig e 

ed 8) Kanthalm met een zeshoekige Halm en De- 

genvormige Bladen. 

(a) Kanthalm wet een zeshoekige Halm en Bor- “7 
flelachtige Bladen, Op 

Cc) Zriocaulon Culmo quinquangulari, Fol. Enfiform. 
Cal. univ. pentaphyllo. #Y. Zeyl, 48. Scabiofa Graminea, 

nudicaulis. &c. Pruk. T. 241. f. 7. Rhandalia Made- 

raspatana , Gram, folio , Globulifera. Per. Mus. Burm: 

fl Tud, Ps 30. 

(3) Eriocaulon Culmo fexangulari , Foliis Enfiformt- 
bus. Fl. Zeyl, 49. Burm. Fl. Ind. p. 31. T. 9 f. 4. Gra 
Junceum Cap. albis apliyllis. Burm. Zeyl, 108. Gr. Jun» 
ceum Ind. Or. minus, Capit. rotundo &c. Prux. Maut. 48, 
(4) Eriocauton Culmo fexangulari, Fol. Setaceis. F4, 

Zeyl, zo. Rhandalia Malabarica Capillaceo folio. Pez; 

Gaz. T. 53. f. zo. Hort, Mal, XII, p. zag. fe 63. Burm. 
ZI, Tud. p. 31. 

Ffa 
TE. Deer, XII, Stom, 

Bin 
Eriocasta 

lor quin= 

Vy fhoe= 
kig. 

IT. 
Sekangu= 

Zeshoes 
kig. 

IV. 
Setucéslitts 
Borftelig, 
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Pad Ö Op Ceylon, Malabar en elders aan de Vaste 

LEEN „Kust van Indie, komen deeze voor, het laatfte 
stug. inzonderheid op Waterige plaatfen. Het Zes= 

hoekige onderfcheidt zig bovendien van het 
voorgaande, doordien het de Kelkblaadjes van 

het Hoofdje niet fmal maar rondachtig heeft ; 
gelyk zy ook in myn Ceylonfch Exemplaar 
zyn. Hetzelve is duidelyk uit Kafachtige 
Schubbetjes famengehoopt,; gelyk PLUKENET 
daar van getuigt. Het laatfte verfchilt door- 
dien de Bladen volftrekt Borftelachtig zyn, en 
heeft de Halm in een Vliezige Scheede befloo- 
ten, ’t welk in het myne ook plaats heeft , 
welks Bladen niet Borftelig zyn. Het bereikt, 

zegt. HERMANNUS, omtrent een Voet hoogs 
te: het myne zes Duimen: zo dat dit zekerlyk 
tot de Derde Soort behoort. De Worteltjes 
van het Borftelige zyn verfpreid in ’t Water. 

v. … (5) Kanthalm met een tienhoekige Halm en 

Pe _Degenvormige Bladen. 
caungulare, » 

ben Dit laatfte , dat op Waterige plaatfen in 
“__Noord- Amerika groeit, heeft de Halmen nu 

korter dan langer en de Hoofdjes ook grooter 
| en 

(5) Eriocaulon Culmo decangulari, Fol. Enfiformibus. 
Gron. Fl, Virg. p. 15. Erioc. Noveboracenfe , Capit. al« 

bo globofo. fs Globularia Americana , Statices hand ab- 
Íimilis &c. Pruk, Amalih, T- 409. f. 5. Rhandalia Ame- 

ricana procerior. Per. Gaz. T. 6. fe 2. Globularie afie 
nis Aquatica &c, CraxT, N. 234 & 439. 
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en kleiner, harder en zagter 5 mooglyk naar, VL 
FDEEL,. 

dén Grond en dé diepte van ’t Water. Om- ir. 
ftreeks Nieuw Jork is het gemeen. „Het ge- Ed” 
lykt zeer naar het Kogelkruid, hebbende dun- xl 
ne ongebladerde Grasachtige Halmen of Stee- 
len, en weinige op den Grond leggende Bladen 
als van Gras. Op den top van ieder Steel , 
die zwartglanzig gewold is, komt een witach- 

tig Kogelrond Hoofdje. Volgens de Waar- 
neeming van den Heer Hope zyn de middel- 

fte Blommetjes van hetzelve Mannelyk, die 
aan den Omtrek Vrouwelyk. ieder in zyn eis 
gen tweebladig Kelkje: zo dat deeze Plant tot 
de Klasfe der Eerhuizigen , dat is die Man- 
nelyke en Vrouwelyke Bloemen draagen, be- 

hooren zou: maar dit in de voorige Soorten 

nog niet blykende , welke ook door drievou« 
dige Zaaden verfchillen ; heeftze onze Ridder 
nog hier gelaten (*). 

IV. HOOFD- 

C) Vid. Maul, alt. p. 167. Ubi novus Charafter pros 
ponitur, 

sch 
IL. Deer, XII, Srum, 
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ME LR 
Hoorpe« 

SEUEs IV. HOOFDSTUK. 

Befthryving der, ZESMANNIGEGRASP LANs 
TENs Zoë welken de Ryst, de Bloembiezen; 

«en eenige anderen moeten Phuis gebragt wors 

“den. | 

/ hin weinige Grasplanten hebben zes Meel- 

draadjes in ieder Bloempje. Ik heb, 

behalve de Bloembiezen , nog twee andere 
Geflagten, buiten de Ryst , hier toe betrok 
ken, als volgt, 

J U Neus. Bloembies, 

_ Dit Geflagt, t welk wegens de Biesachtige 
‘Geftalte hier thuis behoort, heeft de Vrugts 
maakende deelen Bloemachtiger dan de ande- 
re Biezen; weshalve ook de vermaarde Tour. 
NEFORT een zesbladige Bloem aan ’t zelve toes 
gefchreeven hadt (*), maar volgens den Heer 
Linneus is dit de Kelk „en de Bloem, dien- 

volgens , Bladerloos. Het behoort tot de Zere 

wyvigen, dat is die maar een enkelen Styl heb. 
ben, in de Zesde Klasfe, en heeft een Zaad= 

huisje met ééne holligheid. Hier van komen 

de vólgende Soorten, meest Europifche ; 
voor. 

C+) Vide Zul. Botan, pe 246. Tabs 12% 



— 

GRASPLANTEN 4558 
% 

voor. Zy worden in zodanige die naakte en 
Je _gebladerde Halmen hebben, onderfcheiden: 

Il. Met naakte Halmen. 

(1) Bloembies met de Halm byna naakt, 
Spilrond „ gefpitst „ hebbende aan ’t end 
een Pluim „ met een tweebladig Doornach- 

tig Omwindzel. 

Op Moerasfige plaatfen aan de Zeekusten 
van Engeland, Vrankryk en Ítalie , als ook by 
ons op het Koegras by de Helder , komen 
deeze voor, die men zelfs in Languedok door 
gaans Jouns noemt , als zynde aldaar de ge- 
meene Bloembiezen, in ’t Franfch Joncs ge- 

paamd. Men onderfcheidtze , in 't Hoog- 
duitfch , Engelfch en Hollandfch , naauwlyks 
met een algemeenen naam van de Biezen. Zy 
heeten Scherpe , om dat zy fteekende punten 
hebben en men fchryft ’er Hoofdjes aan toe ; 
dls die van ’t Sorghum : om dat dezelven be- 
ftaan uit tropjes van lang gefteelde Bolletjes. 
Deeze Hoofdjes maaken de Pluim uit, die ge- 

_Woonlyk laager is dan de top der Halm, doch 
in 

\ 

Á CG) Funous Culme fubnudo tereti mucronato &c. Sy/f. 
Nat, XII. Gen. 433. Veg. XIII, p. 279. Gort. Belg, 
99. Govan Monsp, 182. Ger. Prov. 138. Juncus acutus. 
Capit. Sorghi. C. B. Pin. 11. Prodr, 21, J. Be Hil, IIe 
P» 520: B, Juncus acutus maritimus Anglicus, Rape Hijt, 

3303, Mor: S. 8 T, zo. f. 14 & 15, 

Ff 
U. Dezr. XIII Srume 

he) 
Tv 

Bi. 

STUKe 

1. 

GUUCUS 
CUCULUS. 

Scherpe. 
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VL ineene Verfcheidenhaid, in Engeland gevof- 
kan den, hooger. leder Pluim is gefchoord door | 
Hooep- een dubbeld ftekelig Blaadje. 

sTUKÉ 

Ir, (2) Bloembies wet de Halm naakt , gefirekt 
Funcus ï $ 
a En. en een zydelings Hoofdje, 
rat us. 

Gekropte. (3) Bloembies met de Halm naakt, geftrekt ; 

E in el en een zydelings Pluimpje, 
Uitge= 

breide. … — (4) Bloembies met de Halm naakt, aan den 
EVE ser or ; rk jop Já liezig , omgekromd ‚ en een zydelingfe 

Omgeboo- Pluim. 
gene, 

_ Deeze mag men wel de Gemeene Biezen noe- 
men der middelfte en Noordelyke deelen van 
Europa; hoewel zy niet de gewoone [Matten- 
Biezen zyn,waar van de grove Matten gevlog- 

ten 

(2) Swneus Culmo nudo, ftriëto ; Capituto laterali. Gorr3 
Belg. og. Govan Mousp. 183. Gere Prov. 138. FL. Suec. 

278, 293 R: Lugdb, 44. Juncus Caule nudo , Fol, ter. mol- 
libus , Pan. conglomeratâ. Haru, Helv. N. 1312. Juncus 

vis Paniculâ non fparfâ. C. B. Pin, za. Zheatr, 183. 

Tuncus. Cam. Epit. 780. Los. Ft. 34. 

G) Funeus Culmo' nudo, ftrilto; Paniculâ lateralf. 
Gorr. Belg. 99, GOUAN Monsp. 183. Ger. Prov. 139. 

Flor. Suec. 279, 299. Re Lugdb. 44. Juncus Var. B. 
Harr. Hel. N. 1311 &. Junc. Culmo nudo acuminato , 

ad bafin Squamato , Flor. fesfilibus : @, Idem Flor. pes 

dunculatis. Fl. Lapp. 116,,117. Gron. Virg. 38. Jun- 
éus levis , Paniculâ fparfâ , major. C. B. Pine 1 En Theatr. 

182. Juncus leevis. Dop. Pempt. 606. Lon. Jc. 84. 

(4) Funcus Culmo. nudo , apice membranaceo incur- 

KCE 
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ten worden. Zy hebben Weks in lang die hoog- 
te niet , maar zyn evenwel tot Vlegtwerk be- 

Abre 
IV. 

kwaam en komen niet minder menigvuldig op} dk 
_fommige Moerasfige plaatfen in ons Land voor; 
inzonderheid de twee laatften. Ook wordt het 
vooze Merg , daar uit, wel gebruikt tot Pit in 
de Lampen. Door menoui wordt het zo 
ligt, dat men ’er dingetjes van maaken kan , 
die als Pluimpjes in de Lugt vliegen. Men 
hoemtze On/cherpe of zagte Biezen, om dat 
derzelver punten , hoewel fpits, niet ftyf zyn 
noch fleeken ; maar de laatstgenoemde voc- 
ren den naam van Yzer. Biezen, om dat zy zo 
hard zyn, dat zy van Kastemaakers en andere 

Werklieden in glad Hout , tot het polyften 
daar van gebezigd worden. Ook zyn dezel- 
ven, wegens de hardheid en taailieid, volgens 
fommigen, tot binden en tot Touwwerk zeer 
bekwaam. | 
De vermaarde HarrER merkt de Tweede 

aan als eene Verfcheidenheid van de Derde, 
en de Eeríte zou laager vallen , hebbende de 

Hal- 

vo , Paniculâ laterali, Gort. Belg. 99. Govan Mouspe 
183. Gere. Prov. 139. Juncus Caule nudo, Fol. ter. 
ftrittis , Pan. laterali fparfâ. Hart. Helv, N. 1311. Jun- 

cus acumine reflexo major. C. B. Pin. 12. Prodr. 184. 
B. Junc. acumine reflexo alter. C. B. Pin. 12. Ye 

Juncus “Paniculâ univerfali Culmo longiore „ fecundariis 

fparfis. Guerr. Stamp, aid. Juncus acutus Paniculâ 
fparfâ. C‚ B; Pin, z1. | 

EES 
II, Deer, XIII, Stu, 
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VI. Halmen maar een Elle hoog. LINNustwy- 
ADEL felde, in Sweeden, of de gekroptheid der 
Hou. Bloemen wel een Soortelyk verfchil uitmaakte SÍUK. } di | 

van derzelver uitgebreidheid , die trapswyze 
verandert. In Lapland twyfelde zyn Ed. aan 
het weezentlyke verfchil der Tweede en Der- 
de, Men bevindt dat zy in de Tuinen haare 
Verfcheidenheid behouden. Ik heb uit Jdpan, 

door den Heer TaUuNBERG verzameld , zo 
wel de Gekropte als de Viigeleide. Bies be- 
komen. 

V, (5) Bloembies met eene hohe Draadach= 
BP unchs Benin zige > knikkende Halm en eene zydeling fe 
Draad- Pluim, 

achtige, 

De dunheid der Halmen, byna als Draaden;, 
geeft den bynaam aan deeze, die hier en daar, 
op Veenige', Moerasfige , onder Water ftaans 

de Gronden, zo wel in Switzerland; tusfchen 

de Gebergten , als in Lapland voorkomt, en 
inzonderheid ook door de ongemeen laage 
plaatzing van het Bloempluimpje, bynä op de 

helft der Halm, verichilt, 

(6) Bloem: 

(5) Funens Culmo nudo, Filiformi, nutante, Panicu- 

1ä lateral, R, Lugdb. 44. GEON« Virg. 152. Fl. Suece 

280 , 300. Juncus Fol, mollibus &e. Harn. Melv. N. 1313» 

Juncus parvus &ce Raj. Zngl, HL p. 432. Fl. Zapp. 
218. Juncus Ieevis Paniculâ. fparfà minor. C. B, Pin, 1än 

ATheatr. 183. Serteucnz. Gram 347 T. 7. £. Te 
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(6) Bloembies met de Halm naakt, aan °% VI. 

end driebladig en driebloemig. ik 

Zen 
Hoorpe 

ze 
STUK. 

Op de Zwitzerfche Alpen, zo wel als opde 

_Laplandfche Gebergten zyn deeze Biezen , die en 
trifidus 

de Koude Gewesten beminnen, zeer gemeen. priedees 

Zy maaken ’er dikke Plaggen, uit welken Hal. lié 
men voortkomen van ongevaar een Span lang- 
te, die zig aan ’t end in drie en fomtyds ook, 
doch zeldzaam, in vier dergelyke Blaadjes 
verdeelen , welke in de mikken de tropjes van 
Bloemen bevatten. De Bladen, welke zy me- 
de uit den Wortel uitgeeven , zyn , gelyk 

in de andere Bloembiezen , niet dan onvol- 
maakte Halmen. 

(7) Bloembies met naakte Halmen , Borftel. 
VII. 

achtige Bladen en gekropte ongebladerde Squarraa 
Jus. Hoofdjes. _ “ Raprigei 

Niet 

(69 Funcus Culmo nudo , Foliis, Floribusque tribus 

terminalibus. F4, Lapp. 119. FL, Suec. 281 , 301, R, Zugdb,. 

43. Jùncus acumine reflexo trifidus. Harre Helw, Ne 

1315. Juno. ac. relexo „ minor et trifidus. C., B. Piu, 12, 

Prodr, 22. Theatr. 186. Juncoides Alp. trifidum, Scneucuz. 

Gram, 325. Oep. Dau. Te 107. 

(7) SFuncus Culmo nudo , Foliig Setaceis, Capitulis gla= 
wmeratis aphyllis. Gorr. Belg. 100, Govan Mousp. 183. 

Fl. Suee. 282, 302. Junc. Fol. Set. Culmo nudo &c.R. 

Lugdb. 44. Juncus rigidus ,-Pan. Spicatâ, Floribus car= 

tilagineis. Harr. Hel. N. 1317. Junc. Montanus palus 

ftris. Rap. Hijl. 2303 Fl, RADE 131. Gramen Junceum 

Fol 

AI. Deer, XII, rum, 
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Ai _ Niet alleen op de Moerasfige , Veenige ‚ 

iv. dorre Gronden, in verfcheide deelen van 
ADE, Sweeden en Lapland, maar ook in de Moeras- 

fen van den Gothards- Berg in Switzerland, in 
Languedok en elders aan den Zeekant, groei 

jen deeze rappige Biezen, by LoBerL Zee 
Biesgras gehaamd ; het welke , zo hy zegt, 
gemeenlyk voorkomt in de aan Zee leggende 

Velden , als by Middelburg, Vlisfingen , Gent 
in Vlaanderen, Briftol in Engeland, enz. In 

ans Helland ontbreekt hetzelve ook geens- 

zins aan den Ykant en is in de Wouden van 
Vriesland zeer gemeen, zo wel op hooge als 
op laage Gronden. Het verfchilt in geftalte 
aanmerkelyk van de voorgaanden , doordien 

het uit den Wortel een trop Biesachtige Blaad- 

jes uitgeeft, die byna op den Grond leggen, 
zynde veel korter dan de Halmen , welke 

omtrent de langte hebben van een Span , en. 
zig uitbreiden in rappige Hoofdjes. Voorts 
is een byzondere ftyfheid in dit Gewas op- 
merkelyk. | sn 

II. Met gebladerde Halmen. 

vrm. _ (8) Bloembies met Kuoopig gewrichte Bladen 

ne sd en gefpitfte Bloemblaadjes.. Dee- 

Knoopiee. eo, & Spicâ Jüncie C. B. Pin.5. Mor. S. 8, T. 9. £. 

23. Grame Junceum Semine acuminato. Loes. Prusf. 
115. f. 29. Juncus parvus cum pericarpiis rotundis. J. B, 

II. p- 522. Gr. Junceum maritimum. Los. Ze, 18. 

(8) Guncus Fol, nodoío = Articulatis , Petalis mucro= 

; ms 
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Deeze Noord - Amerikaanfche gelykt naar de _ vr. 
volgende zeer , maar de Bloemen zyn meer “Ty 
in Hoofdjes vergaard, die grooter zyn en Hoorn: 

5 5 î 4 STUKe 
yler, met de Pluim enkeld getakt ; doch on- 
derfcheidt zig inzonderheid door de gefpitfte 

| Bloemblaadjes. be 

(9) Bloembies met Kuoopig gewrichte Bladen TX. 
EF HNCUS 

en flompe Bloemblaadjes. Articula- 
LUS 

Op Waterige plaatfen, in het Water, als; rl 
ook aan de kanten van Graften en Wallen , 
komt dit flag van Biezen door geheel Euro- 
pa voor; zynde niet alleen in de Laplandfche 
Bosfchen , maar ook in de opene Landsdou- 
wen van onze Provinciën, zeer gemeen. Zy 

on- 

natis. Sp, Plant. ge Juncus Fol. minor, Per. ovatis A 

mer. GRON. Virg. 15. Gr, Junceum elatius &c, Psuks 

Alm, 179. T. 92. fe ge Gr. Junc. Virgin, Mor. S. 8. T. 
ef: 

(9) Funes Fol. nodofo-Articulatis, Petalis obtufis. 
Sp. Plant, 8. Gort. Belg. 1oo. Govan Monsp. 183e 

Gere Prov. 139. Juncus Fol. Articulofis &c. R. Zugdb, 

43. Tournr. Jute 247. Fl. Lapp. 120. Fl. Suec. 285, 

303. Gr. Junceum Fcl artic. Aquaticum. C. B. Pin. 5e 

Prodr. 12. Theatr. 76. @‚ Idem cum Utriculis. C. B. 

Prodr, 12. gy. Juncus Alpinus Fol. Articulofo. Scneucrz, 

Gram. 333. Gramen Junceum Fol. articulofo Sylvaticum. 

C. B, Theatr, 75. d, Junci Foliofi, Fol. per ficcitatem 

nodofis. Mier. Gez. 38. N. 1-13. Juncus &c, HaLr, 
Helv, N. 1321 , 1324) 1323. 

U. Deer. XIII. Stuk. % 



4 onderfcheiden zig door de Gewrichte of uit 
IV. Leedjes beftaande Bladen; *t welk echter fome 

ED tyds naauwlyks dan in gedroogde Exemplaaren 
te befchouwen is, De Heer LinNaus geeft 
er de onderftaande Verfcheidenheden van op; 

maar de Heer HartrRr meende thans Soore 
telyke verfchillen daar in opgemerkt te hebe 
ben. De eene hadt de Bladen Pypig , hoeda- 
nig de Alpifche was van Sc HEUCHZER, de 
andere, en wel de gemeenfte der Wateren , 

_platachtig; de derde Spilrond ;en in de eerfte 
was de Pluim eenvoudig, met gebaarde Kaf 
jes, in de tweede éénmaal, in de derde twee- 

maal of by herhaalingen getakt. De hoogte der 

Halmen van de eerfte was minder , van de twee= 

de meer dan een Voet , en de laatíte groeide 
nog veel hooger. 

rbe (10) Bloembies met Liniaale gefleufde Blan 
nnen den en ffompe Zaadhuisjes. 
Bolachtie 
ge 
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Op dorre Moerasfige Velden , aan Wegen 
en Voetpaden , groeit deeze Soort meest in 

de Noordelyke deelen van Europa; doch ook 
in 

Cro) Funcus Fol. Linearibus Canaliculatis , Caps. ob= 

rufis, Sp. Plant. 10. Gort. Belg. ror. El. Suec. 284, 

304. Oeps Dan. T. 431. Gort. Zuzr. 51. Juncus Fol. 

angul. Culmo fubnudo. R. Zugdb: 43. Juncus parvus 

cum Pericarpiis rotundis. J. B. Hil. IÌ. pe 522. Junc. 
Fol. carinatis , Paniculâ fparfâ, Fruêtu Globofo. Harz. 

Helv. N. 1315. Juncus compreslus. Jaca: Vind, 235 
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in ónze Provinciëh in natte Weidlanden aan VL 
hêt Haarlemmer -Meir,in Vriesland en elders, et 

in natte Laagten en aan de kanten der Sloo- ar 
ten. In Duitfchland , zegt HALLERSs is zy 
gemeen, die dezelve in Switzerland ook op 
Moerasfige plaatfen en aan de Oevers van: den 
Rhyn vondt. Zy heeft een kruipende Wortel 
die digte Plaggen maakt, eenigszins Bolachtig, 
De Halmen, een Voet lang endaar boven, zyn 
Draadachtig, dun, platachtig ‚met Liniaale fimal- 
le gladde Bladen , van onderen ronden geftreept;, 
van boven geflenfd. De Bloemtrosjes zyn on- 
gelyk , met gebaarde Stoppeltjes en Bladen 

befchut, in wier mikje altoos een Bloempje 
zit. Derzelver Kleur is jong zynde groen, 
en ryp wordende bruin rood ;,leverende ronde 
achtige , bruine , gladde Zaadhuisjes uit. 

__ Onder de Oostindifche Planten nog geene Ceylon: 
Soort van Bloembiezen opgegeven zynde, is Sok 
die Ceylonfche, uit myne Verzameling te aan. Pisr 
merkelyker , welke in; Fie. 1 „op Plaat XCII 
afgebeeld voorkomt. Het Exemplaar heeft - 
byna anderhalf Voet langte: zó dat flegts het 
bovenfte. gedeelte hief vertoond heeft kunnen 
worden : waar uit de groeijing der Bloemen 
met getakte Pluimen , in.de mikken der Blar 
den, die gefleufd fchynen te zyn, blykbaar 
is, geevende een Paarlachtig. rond Záad. Of 
deeze Plant tot de laatfte Soort betrokken kan 
worden, is my onzeker. | 

| IL, Deen. XIII, Srug, CI i) 



VI. 
AFDEEL. 
‚_IV.: 
Hoorp- 

STUK. 

XT. 
guncus 

Bufontus. 
Paddige. 
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(11) Bloembies met cen gegafftide Halm, hoe. — 
kige Bladen en eenzaame \ongefteelde Bloes 
IEN e 

Op vogtige Gronden , dikwils aan de kans 
ten van Graften, of in dezelven, en ook wel 

in het Water, groeit door geheel Europa; 
van Lapland tot in Italie , als ook in Groot 
Brittannie enin Rusland aan de kanten vanden 
Nevaftroom , dit Paddegras , zogenaamd. Dik- 

wils valt het maar twee Duimen, fomtyds ook 

tot een half Voet hoog. Hier uit, en uit de 
verfchillende Geftalte , fpruitcu de Verfchei= 
denheden » hier onder opgenoemd. Ook kruipt 
het eene voort , het andere niet. Het vers 

deelt zig in dunne Rankjes, in wier mikjes de 
Bloemen enkeld zitten, in een Kaffige Kelk , 
hebbende onder zig witte Stoppeltjes. Het 
Zaadhuisjc is driekantig ; bruinrood , veel 
zaadig. _ 
De Heer DE GorTER merkt aan, dat het 

Els- 

Caz) Juucus Culmo dichotomo, Fole angulatis, Flor. 
folitariis fesfilibus. Gort. Belg. zor. FL, Suec, 283, 305. 

Fl. Lapp. 122. Gort. Zugr. 52. Govan Mousp. 134. R. 

Lugdb. 43. Juncus Caule Brachiato &c. Harr. Heiw. 

N. 1319. Gramen Nemorofum Calyculis paleaceis. Ca 
B. Pin. 7. Theatr, zoo. Holofteum Mathioli. Lon. Ze. 18, 

B. Rerens. 4, Procerior fpecles altera, ScrrucHze Gr. 

329. d, Gr. Bufonium er, anguftifolium majus. Barr. 

Tc. 264. €, Gr. Holofteum Alpinum minimum, C. B. 
Pin. 7. Prody. 64. Theatre Tore 
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_ Elskruid ( Swbu/aria) dit Grâs in Rusland on- ‚VE 
affcheidelyk verzelt. LINNAUs fpreekt van _1v. 
een Speldekoppige Spinnewebs Paddèftoel, in en 
Sweeden; waar uit dit Paddegras zou voort- 

komen, zo fommigen Sida Ee groeit by 
ons in de Duin - Valeijen en elders. 

(12) Bloembies met Bor flelige platachtige Xif. 
_ Bladen „ dubbelde end = Bloemfteeltjes en sa 

byna tweebloemige cenzaame Kafjes. grondigë, 

Dus is byna deeze Soort befchreeven;, die 
op diepe Veenige Gronden , in de Bofch- 
Moetasfen van Sweeden, groeit, de Hälmen 

een Span hoog hebbende ; de buitenfte Bloem= 
blaadjes (00) fmaller , {pitfer ‚ holrond , van 

‘_buïten paarfchachtig , de binnenfte bleeker 3 
Draadachtige Meeldraadjes met geele RoD 

jes: het Vrugtbeginzel vry groot ‚ met een 

witten Styl en drie omgeboogen Stempels. 

(13) Bloembies met een Elsvormig Blad, en eenù BEE 
byna vierbloemie end - Hoofdje. … Oefieds 

| | D rvkfe. Ô 

(12) Guncus Fols Setaceis depresfinsculis , Pedunculis 

geminis terminalibus, Glumis folitariis fubbifloris. Sp, 
Plant. 12. 

(*) Petala ; dat niet anders kan betekenen dan Bloems 
blaadjes; ’t welk ftrydt tegen de Geflagts - bepaaling , 
hier voor. 
(3) Funcus Fol. Subulato , Capitulo fubquadriflors 

skerminali, Sp, Plant, 19. Maut, 63, Jaco, Vind, 237. T: 
ú. f. 2. 

od 3 
iT. Deer, XIII, Stour, 

= 
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In kloven der Steenrotfen, met Aarde ge- 

vuld, digt by den hoogften top van den 
Schneeberg , in Ooftenryk, vondt de Heer 

JaeQviN dit zonderlinge Biesplantje, door 
den Ridder naar hem getyteld. Uit een dik- 
ke , Knoopige , kruipende Wortel gaf het 
Stengetjes van een Handbreed hoogte, met 
een enkel Blad, ver uitfteekende boven het 
Hoofdje , beftaande uit vier en meer bruin- 

paarfche Bloempjes , veel grooter dan in de 

volgende Soort. 

(14) Bloembies met een Elsvormig Blad, en 

een tweebloemig end= Kafje. 

(ED Bloembies met platte Bladen , en een 

driebloemig end = Kafje, 

_Op de Laplandfche Alpen zyn deeze Bies- 

plantjes waargenomen., Het eerfte groeit 
naauwlyks een Duim hoog, en heeft maar 
één Scheedachtig Blaadje : het andere, dat 

platte Bladen heeft , bereikt, meer of min, 
| de 

(za) Fumeus Fol. Subulato, Glumâ bìflorÂ terminali. 
Sp. Plant, 13. Oep. Dau, 120e Flor, Suec. II. Ne 307, Aan. 

Acad, II. p. 266. T. 3. f. 3. 

15) Suncus Fol. planis , Gluma trilorâ termen Spe 
Plant, 14. Oep. Dan. 132. Fl. Suec. 286, 306. Junc. 

Glumâ triflorâ (Culmum terminante. Fl. Làpp. 115. T. 

‘zo. £. 5. Tunc. exiguus Montanus mucrone carense C, B. 

Pine 12e Prodr. 22, Theatr, 183. Rupme Elyse IL, p‚ 103. £, 3 
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de langte van een Vinger, met zyne Halm, vr. 
die zo dik is alseen Varkens-Borftel. Dat ° etn 
Biesje, ’t welk de vermaarde BURSERUS Op Hoor 
een Gebergte in Ooftenryk'gevonden hadt, 
door C. Bauminus befchreeven , fchynt 
eenigszins naar het laatfte te SERT 

(16) Bloembies met platte Hanirige Bladen ee f 
Unct 

en een Takkie Bloemtuiltje. Pilofus. * 
N Haairiges 

__ Dit Bloembies-Gras valt met zyne aanmer- 

kelyke Verfcheidenheden in verfcheide deelen 

van Europa, meest in de Bosfchen voorkomen- 
de. Het kan onder de algemeene bepaaling 
van onzen Ridder begreepen worden; doch 

de beroemde HarreEr heeft ’er vier Soorten 

van gemaakt , allen in eenige byzonderheden 
verfchillende. Allen hebben zy de Bladen min 
of meer ruighaairig , breeder of {maller , doch 

al« 

' (46) Fumeus Fol. planis Pilofis, Corymbo Ramofo. 
Gort. Belg. ror. FA Suec, 287, 308. Oep. Dane aar. 
Govan Monsp. 184. Ger. Prov. 141. func. Fol. planis, 
Paniculâ diffufäâ. R. Zugdb. 43. Gramen Nemorofum 
hifutum latifolium majus. C‚ B. Pin. 7. Mor. S. 8. T. 
g. £ ze B, Gr. hirs. anguftif. perenne Lini Utriculis, 
Barr. Zo. 740. y. Juncus &c. Flor. fparfis. Fl, Lapp. 124. 
8, Gr. Nem. hirfut. latifol. maximum. Mor. uts. T. d. fa 
2. €, Gr. hirfat. anguftifolium majus. C‚ B. Pin. z. Prodr. 

26. Theatr. 105. Mor. T. gt £. 3. & Gr. Hrirs, Iatifoe 
um minus. C. B. Zheatr. zoz. Juncus Fol, planis he 
futis &c. Hart. Hels, Ne 1324- 1327» | 

2 Gg 
u. D SELe XIII. STUK. 
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altoos Grasachtig ; maar verfchillen zeer in 

grootte. Het grootfte heeft de Halmen een 
Elle; het kleinfte een Span hoog. Men vindt 
het Groote en Kleine in de Provincie van Fries- 
land in de Wouden en op de Kley in de Bos- 
fcher. Ook bevindt zig het Kleine, by my; 

onder de Planten, door den Heer THUNBERG 

in Japan verzameld. 

(17) Bloembies met platte eenigszins Haairige 

Bladen, de Tuiltjes korter dan het Blad , 
de Bloemen gebondeld. 

Op de Heide by Nymegen groeit deeze, die 
anders haare Grociplaats heeft op de Geberg- 

ten van Switzerland, Boheme, Oostenryk en 

elders. HALLER zegt, dat het een ftevige 

Plant is, van drie Voeten hoogte, doch Bau- 

HINUS geeft ’er Steeltjes van een Voet aan. 
Wegens haare groote witte Bloempjes is zy 
een der fraaiften onder alle de Biezen. Hier- 

om wordt zy Witbloemig Gras van fommigen 
geheten: terwyl de voorgaande den naam van 

Haairig of ruig Bofchgras voert. 

( 18) Bloem- 

(7) Juneus Fol. hlanis fubpilofis, Corymbis folio bree 

vioribus , Flor, Fasciculatis. Sp, Plant, 16. Gorr. Belg. 
11. N. 316. Juncus planifolius Panic, umbellatis &c. Harre 

Helv. N. 1328, Juncoides Mont, nemorofum &c. Screucrz. 

p. 320. T. 7. £ 7. Gramen hirfutum anguftif, minus 

“Panic. albis. C. B. Zheatr. 106, 



ar EE Ne 

GRASPLANTEN, 469. 

(18) Bloembies met platte eenigszins Haairige 
Bladen , en gefteelde of ongefteelde Bloem- 

Aairen. 

Dit is een klein Biesachtig Gras ‚met Hoofd- 
jes naar die van het Vlookruid gelykende, % 

welk op Zandige Velden , zo wel in de Zui- 

delyke als in de Noordelyke deelen van Euro- 
pa, voorkomt. Het groeit op het groote Veld 

aan den Haarlemmer Hout, in de Weidlanden 

omtrent Zwol, als ook by Harderwyk en el- 
ders in onze Provinciën. Dit zelfde Gras 
komt in Rusland en door geheel Siberie, 

tot in Kamtfchatka, voor. De Heer T HUN- 
BERG heeft het ook in Japan gevonden. Tot 
zes Verfcheidenheden zyn door LIiNN&us 

_ daar van opgetekend, onder welken eenigen 

de Hoofdjes wit, anderen geel of zwartachtig 

hebben, Ook vindt men dezelven in fommig 
Ovaal, 

(3) Funcus Fol. planis fubpilofis , Spicis fesf. pedun- 

culatisque. Sp, Plaut. 17, Gort, Belg. p. zoz. Fl, Suec. 

288, 309. Govan Monsp. 184. H. Cliff. 137. Re Lugdós 

42. GRON. Wirg. 38. Juncus planifolius, Spicis petiolatis 

mutantibus , Petalis Ariftatis. Harn. Hel, N. 1330. Jun- 

cus Villofas Capit, Pfyllii. TourNr. Zu/t. 246. Gramen 
hirs. Capitulis Pfyllii, C. B. Pin. 7. Theatr. 103. B. Spi- 
cis ovatis. Fl, Lapp. T. 10. f. 2. y, Gr. hirfutum Capit. 

globofo. C. B. Theatr. 104. ò, Latifolium elatius. Mier. 
Gen. 42. e, Alpinum glabrum. Senevcnz. Gram, 314. É, 

_ Hirs. elatius Pan. Junceâ. Raj. Ang/. Ill. p. 416. 1 
Juncoides Bohemicum Panic. nigricante, Mc. Gez, 42 

j G8 3 
EL Deer: XIII, Stug. 

“VI. 
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EV. 
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vr. Ovaal, in ander Klootrond. De Bladen zyn 
ÄFDEEL. maar weinig ruig en fomtyds geheel glad of 
Hoorp- kaal ,dat ook door den Ouderdom plaats grypt. 

SUR Immers de Heer Hauer heeft zulks in de 
Switzerfche Alpen opgemerkt; alwaar ook die 
Verfcheidenheid hem voorkwam , welke het 

Hoofdje als een Kroontje en glanzig geel 
heeft, met gladde Bladen, door SCHEUCHZER 
eerst aldaar gevonden (*); waar van zyn Ed. 
cen byzondere Soort maakte. Het Lapland- 
fche ; bevoorens ook door den Ridder afge- 
zonderd, hadt eene gepluimde Aair, van vere 
fcheide Eyronde Bolletjes, over ééne zyde. 

xix …— (19) Bloembies mert platte Bladen en eene gea 

Ashe | trofle knikkende Aair. 

Ge-aaits | . | 
de. Niet alleen op de Laplandfche , maar ook 

op de Switzerfche Alpen naar den kant van 
dralie, groeit dit Biesachtig Gras ,’t welk door 

de gezegde byzonderheid zig onderfcheidt ; 
hoewel het door den Heer HArLLER tot het 

voorgaande betrokken wordt. Tusfchen dat 

| der 

(*) Juncus planifolius glaber, Panicula nitente , Flore 

obtufis. Helv. N. 1329. Juncoïdes Alpinum glabrum &ce 
ScrHeucHz. Var. g‚ uts. 

(19) Funcus Foliis planis , Spicâ Racemofà nutante, 
Sp. Plante 18, Govan Monsp. 184. GERs Prov, 140 

Oep. Dan. 271. Fl. Lapp. 125. T. ro. f. qe Fl. Suec, 289 

310. juncus Alpinus latifolius Pan. Racemofâ, nigricante 

pendulâ. Tir. Pis, or, Hage Hel, N. 1330. B. 
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der Noordelyke en Zuidelyke Landen fchynt vr. 
ook een aanmerkelyk verfchil plaats te heb- elden 
ben , ten opzigt van het Aairtje, ’t welk Tir- „Hoorn 
LIus hangende noemt. é 

In Egypte vondt de Heer te 
_behâälve eene Zlsbladige , een Gedoornde Bloem- 
bies, welke hem ook omftreeks Konftantino: 

polen was voorgekomen, dubepaald. 

(20) Bloembies , die de Omwindeels van het XX. 
e « JUICUS 

onderfte Pluimpje flekelig , van het boven= en 

fie B orflelig heeft. dong 

Nak deeze Biezen , zegt hy ‚ worden de 

Matten of Sprcijen gemaakt ‚. waar mede de 

Oofterfche Volken de Vloeren bedekken. Men 
brengtze uit de bovenfte deelen van Egypte , 
en het Land om Suéz, in zulk een menigte te 
Kairo, dat menze naar Konftantinopolen uit- 
voert. Zy zyn zeer fraay gevlogten en kost- 
baar. Voor ééne zulke Mat , bekwaam om 
den Vloer van een maatig groot Vertrek te 

beleggen, worden dikwils twintig Piafters be- 

taald. Ondertusfchen is ’t zonderling , dat de 

Ingezetenen van Klein Afie , waar die zelfde 

Biezen overvloedig groeijen,die niet kennen, 

of geen werk maaken van ze te vlechten. 
De Tweewyvigen onder de Zesmannige Plan- 

ten s 

(20) Funcus Involucris Panicule infimee vungentibus s 

Faperioris Setiferis, Flor, Egypt. Arab. p.75. 

„GG 
1. Deen. XII. Srum, ik 
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il tens leveren hier alleenlyk uit, het Geflagt 

van 

On yz A r-Ryst. 

Een Gewas , waar van het Graan , in de 
Noordelyke deelen van Europa ‚ bekender is 
dan de Plant o&}Bloem : zo dat ook de groote 
Kruidkenner ToURNEFORT die niet in Af» 
beelding gebragt , maar flegts de Zaadpluim, 
met het gebaarde. Zaad, vertoond heeft. De 
Bloem zelfs fchynt tot in het voorfte deezer 
Eeuw niet regt bekend te zyn geweest; alzo. 
‘er de Ouden geen duidelyk gewag van maa- 
ken (*). Mooglyk was de Italiaan MrcHE- 
LIUsS, in den Jaare 1729, wel de eerfte, die 

dezelve in Plaat vertoonde; waar door de hoe- 

danigheid der Vrugtmaakende deelen aan Lin- 

Naus bleek. Fmmers de groote BOERHAAVE 
verklaarde , niet lang te vooren , dat hem, 

aangaande de Bloem der Ryst, niets zekers 
voorgekomen was. Thans weeten wy, dat. 
dezelve zodanig is, als hier voor , op Plaat 

LXXXVII, wordt vertoond en in de be- 

fchryving van fig. 26 , zeer omftarndig , aan- 

geweezen. Sommigen twyfelen echter, of 
ook de Bloem uit twee Blommetjes beftaa, 

ge De 

(@) Bausrnus getuigt ’er van:,, Wy hebben de Bloe- 
men niet waargenomen ,die men zegt paarfch te zyn 

2 als in de Geerst ‚ brengende te gelyk Bloemen en 

„ Zaad, voort.” Theatr. p. 480, 
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De Ryst zou, zo fommigen willen ‚ natùur= VI. 
Iyk in Ethiopie voortkomen. Zy groeit in ke is 
de Moerasfen van Oostindie, zeid onze Rid- Kili: 

der toen hy den Cliffortfen Tuin befchreef. 

Zou hem diestyds onbekend zyn geweest dat 
dit Graan in Noord- Amerika en het Milanee- 
fche zo wel groeit en gebouwd wordt, als in 

Oostindie 2? Met meer reden hadt hy kunnen 
zeggen, dat het de voornaamfte Spyze is der 

Chineezen; Japanners en Indiaanen , vervul- 

lende aldaar de plaats van ons Koorn. 
’t Gewas (1), veel zweemende naar dat van _L 

Tarw of Gerst, heeft dikker en ftyver Hal- Pe 
men van één of anderhalf Elle hoog , met Eyste 

breede, Rietachtige Bladen , die de knokkels 

der Halmen Scheedachtig omvatten. Aan den 
top fpreidt de Halm zig uit in eene Pluim, 
digter dan die van Haver, en eenigermaate ge- 
lykende naar Geerst, yler dan die van Panik- 
Koorn. Zy is in Takjes verdeeld , die over- 

hoeks bezet zyn met kort gefteelde Bloemen, 
wier Kelkje zeer klein is, maar het Blomme- 
tje uit twee ruige Klepjes beftaat ; het éêne 

lang gebaard , als voorheen in Plaat vertoond 

| iS, 

pe St. 

(1) Oryzae Sy/t. Nat. XII. Gen. 343. Veg. XII. Gen. 
448- p. 233. TOURNE. Zu/f. 513. T. 296. C. B. Pin. 24. 

_ Zheatr. 479. Cam. Epit. 192. Dop. Pempt. 5og. Log. Le. 

38. Caresn. Car. 1. T. 14. Ser. Vos. 1. Band. T. 28. 

Mrcen. Gen. 35. T. 31. H. Cliff, 137. Mat, Med, 174. R- 
Zugdb. 58 Boern. Lugdó5. IT, pe 160. 

Gg 5 
IL. Deer, XIII, Sus. e 
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pis iss en-my. ook blykt in een dergelyke Ryste 
SV. Aair, van Java overgezonden, wier Halm 
HoorD- twee Voeten langte heeft ; met de Bladen wei+ 

Ítrykende ‚ ruuw , gelyk in veele Grasplan- 
ten. Het Vrugtbeginzel , in het Honigbakje 
vervat, verwandelt in een Rystkoorntje , dat 
met de gedroogde Bloemblaadjes als Bast om- 
kleed is , en fomtyds zyn Baardje al fpoedig 
moet verliezen. CATESBY, immers, beeldt 
een rype Ryst-Aair af, geheel ongebaard. Ik 
heb dergelyken van Java bekomen , die nog 
wel met Baardjes zyn voorzien. 

Verfchei- _Deeze laatíten onderfcheiden zig, als zyn- 
denheden, qe van: Witte, Roode en Zwarte Ryst, naar de 

verfchillende Kleur van de Bast, zo lang zy 
‘in Liqueur blyven , zeer kenbaar; maar , de- 

zelven opdroogende ‚ verandert het Zwarte 
aanmerkelyk en wordt eenigszins bont, ’twelk 

de reden zal zyn, dat de Hoogleeraar Bur- 
MANNUS van Witte, Roode en Bonte Ryst, 
als in Oostindie voorkomende ; {preekt Mo- 

RiSON hadt reeds van driederley Oostindifche 

Ryst, Roode, Witte en Zwarte , gewag ge- 
maakt, die eenigszins van de Italfaanfche of 
Milaanfche „ als zynde by ons de gemeene 
Ryst, verfchillen zouden. Ondertusfchen kan 
men die veranderingen van-Kleur, zo wel als 
de meer of minder grootte, dewyl de Pit al- 

toos 
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toós Wit is, alleenlyk voor: Verfcheidenhe- vt. 
| SES 

De Ryst, in ’t Latyn, volgens het Griekfch Kin 

Orjza ‚ mooglyk om dat zy zodiep gro@it, roet in 
genaamd , in ’t Italiaanfch Rifo, in ’t Franfch Oostindie, 
Ris, in ’t Engelfch Rice, wordt in ’t Maleitfch. 
Pady geheten, en als zy uit de Bolfter of 
gepeld is, Bras, „Gemeenlyk teelt men, de- 
zelve, Zo wel op Java als in China, op laa- 
ge Landen , die men , doór middel van Sluis= 

jes; kan onder Water zetten. Hier in wordt 
de Ryst in April gezaaiden in Mey Halm voor 

Halm in Medderig Land , dat onder Water 
{taat , verplant : waar na menze in’t Water 
laat opgroeijen; zodanig, dat zy met de top- 
pen maar pas boven komt, en dat men over 
de Ryst- Akkers kan vaaren, ja zelfs Vifch 
daar in vangen. Op drooge Landen worde 
zy ook wel, doch niet dan in het Regen- 

Saizoen , gebouwd. - Aldaar zaait menze in 

September , verplantze in. November , omze 
in February of Maart in te oogften. Dit ge. 
fchiedt fomtyds op plaatfen , daar Bosfchen 

afgekapt zyn, wier Sttuiken en Stompen men 
verbrand heeft. De Ryst, ingeoogst zynde, 
wordt of door ftampen ineen Houten Mortier, 

of door middel van Handmolens, gelyk de 
Chinéezen doen , van de Bast gefcheiden of 
gepeld , en kost dan te Batavia gemeenlyk 
de Coyang van 27 Picols of 3375 Ponden „ 

1 Deen. XIII. | Saur, 35 
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85 a 40 Ryksdaalers , dat is ruim een halve 
Stuiver ’t Pond (*). 

By Droscoripes werdt de Ryst geteld 
onder de Soorten van Koorn, en aangemerkt ; 

dat dezelve op natte Modderige plaatfen groei- 
de: TurorHmRasTUus merkt aan, dat zy 

een groot deel tyds in ’'t Water huishoudt en 

STRAEO, dat zy voortkomt tusfchen Rivie- 

ten. Zy wisten reeds, dat menze in Indie 

zaaide 5 dat zy wel vier Kubiten hoog groei- 

de; *t welk niet boven de waarheid gaat 3 
want RumPurus zegt, dat fommige. Ryst 
meer dan eens Mans hoogte opfchiet. Ook 
was hun bekend , dat zy voor het grootfte 

deel van Indie tot Spyze ftrekte , gelyk nog 
heden plaats heeft: niet zo zeer, om dat men 

de Ryst verkiest boven ander Koorn ; maar 
om dat zy zig beter fchikt naar het Saizoen 
van die Gewesten , verduurende de zwaarfte 
Plasregens zonder Ongemak , en aanrypende 

in de Droogte , waar door zy dan ook zo 
droog en hard wordt, als wy ze kennen. Dus 

kan men het Raadzel, hoe het bykome, dat 
een in ’t Water groeijende Plant zulk droog 
Graan uitlevert, volkomen oplosfen. In 

| Pie- 

… (&) Dit volgens Berigten my door den Wel Ed. Ge- 

ftrengen Heer Mr. J. C. M, RaAprrmacHeRr;, Extraors 

dinair Raad van Nederlandfch Indie , medegedeeld, Om 

ftandiger kan men alles, wat de Ryst betreft, vinden by 

Rumenius , Ambonfch Kruidb, V. Deel vur Boek , 

XXX. Hoofdft, bladz. 196, 
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Piemont en *t Milaneefch , als ook in Karoli-. vr. 
Da, daar men de meefte Ryst voor Europa“ Iv 
teelt, hebben dergelyke veranderingen van, sloom 
Saizoen plaats. | 
Men bakt in Indie wel geen ezen Brood Gebruik 

“van Ryst, dat waarfchynlyk te droog zon 

zyn; maar bereidt ’er verfcheiderley Taarten 

en Koeken van, die, met Boter en Speceryën 
toegemaakt , zeer fmaakelyk zyn. De ge- 

woone manier is, de Ryst met Water, Ka- 

_lappus- Melk of Vleefchnat, te kooken , en ver- 

volgens te laaten meuken, tot dat het zodanig 

zy, als wy Aysten- Gort noemen; ’t welk dan 

of met de Vingeren, gelyk by de meefte In- 
‘ diaanen, of met Stokjes, gelyk by de Chinee- 
zen, in den Mond geftoken wordt. De hoe- 
danigheid deezer Spyze wordt verfchillende 

beoordeeld. Ook is ‘t een groot onderfcheid, 
of menze dagelyks , dan flegts nu en dan gee 
bruike. Op den duur is zekerlyk de Tarw , 
als het edelfte Koorn , gezonder voor den 
Menfch. Ook meent men dat het onophou. 

delyk gebruik , ’t welk de Chineezen van de 
Ryst maaken , aanleiding geeve tot blindheid 
in de Ouderdom. By Menfchen, die ’er niet 
aan gewoon Zyn, is Ryflenbry dienftig tot 
verfterking der Ingewanden in overmaatige 

Ontlastingen , zelfs van Bloed ; doordien. zy | 
eene floppende hoedanigheid heet: Dat ‘er 

“egen aanmerkelyk Zuur in 2; blykt , derd 
dik. 

1. Daer. XIIL Stuz, 
È 
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dikwils de Melk ftolt, wanneer dezelve op 'É 
Vuur gezet wordt met raauwe Ryst. Voor ver= 
fcheiderley Borstkwaalen is deszelfs gebruik „ 
wanneer zy wel bereid is, niet minder dienftig 5 

dan van Gort of Melkfpyzen. Bry daar van, 

met Amandel-Melk, Boter en Suiker, wordt 
voor den Hoest zeer gepreezen. Van zekere 
Ryst, die te kleverig is om te eeten, wor 

den in Oostindie Balletjes gemaakt , met wel« 
ken men een foort van Bier; Brom genaamd ; 

weet te brouwen, dat zeer aangenaam is van 
Smaak.. Het Afkookzel van Ryst, genaamd 

Candje , is aldaar, als Gerftewater , tot een 
Koeldrank voor Zieken in gebruik. Hoe de 

zo bekende Arak , daar van, met Kalappus- 

Weyn geftookt worde, heb ik bevoorens mee 
degedeeld (*). | 

… Onder de Driewyvigen deezer Klasfe bii 
den zig de volgende Grasachtige Planten. 

SCHEUCHZ ERM AS 

Een Gewas, dat in Geftalte veel naar de 

Bloembiezen gelykt , en een zesdeeligen Kelk 
heeft zonder Bloemblaadjes , maar drie ge 
zwollen Zaadhuisjes , die eenzaadig zyn, in 

ieder Bloem, zonder Stylen , maar alleen ie- 

| der 

CG) In de befchryving van den Kokos « Nooten Boom , 
1l. Deens I. STUK; van deeze Natuurlyhe meen bladza 
ed 



den vermaarden BAUHINUS, als op. Moe-, 

CRA SPLANTEN A19, 

def ‘een Stempel hebbende ‚volgens de Waar- avi: 

geeming van LINNZUS. IV. 

“De eeniefte Soort (1), hier van , bevoo- 

rens tot de- Bloembiezen t'huis gebragt , door 1 
Scheuche 
eria Pax 

rasfige plaatfen in de Switzerfche Alpen door liioeras: 

BURSERUS gevonden zynde , werdt naderfige. 

door onzen Ridder in Sweeden ontdekt, en 

naar de beroemde Gebroeders ScHEUCHZER, 
die de Kruidkunde, inzonderheid wat de Gras- 
planten aangaat , zo zeer bevoordeeld en op-= 
gehelderd hebben, getyteld,. In alle- diepe 
Veenige Moerasfen , met zwarte Aarde gee 
vuld, en begroeid met Mos en Biezen ; in= 

zonderheid in Lapland, was dit Plantje zeer 
gemeen. Men heeft het ook in Pruisfen waar- 

genomen en in Afbeelding gebragt. Boven 
dien groeit het in Rusland en Siberie. 

De Heer HALLER, die het doch niet in 
Switzerland hadt gevonden, befchryft het als 
volgt. „, Halmen van een Voet , geknok- 

s keld „ 

(12) Scheuchzeria. Sy/f, Nar, XII, Gen. 447. Zeg. XIIIe 
Gen. 452. p. 236. FL, Lapp. 133. T. zo. f. 1e FL Succ. 

297» 320. R. Lugdb. 45. Harn. Heb. 258, II, N. 13ro. 
Guer. Sb. I. p. 73. Gort. Zuer. 55. Bere. Viadr, 

67. Juncus floridus minor. C, B. Piu. 12, Prodr. 23.‘ Theatre 

‚190. Rups. Alys. Te p. z1o. f, 2. Juncoidi affinis Paluftris, 

Screucuz. Gram. 336. Gramen Junceum Aq. Semine 

Racemofo. Loes. Prusf. 114. T. 280 Oep. T. 67e 

| EL Der XIII. Sruxs 
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»> keld, met witte Scheeden by den Groüd | 

‚ bekleed. Gekielde Bladen, die famenge- 

ss Told zyn ,- doch zo, dat menze kan ont- 

ss Wikkelen. Eyrond - Lancetvormige Stop- 
» peltjes , de Steelen omvattende, Uit de 
s> knietjes een yle Pluim ‚ van eens Takkige 

s> Steeltjes, waar nevens, aan een lang Steel- 
s tje, zitten, eenzaame zesbladige Bloemen; 
» uit den groenen geelachtig , met Lancet- 
»… vormige Blaadjes. De Meeldraadjes boven 

ss de Bloem uitfteekende,- Gefpitfte Scheed- 
> jes, die rond zyn, kort, breed en plat ; 
ss twee of drie, tegen elkander gekeerd , een= 
‚> Of tweezaadig. Eyronde , famengedrukte 

5» Zaadjes, naar een Amandel gelykende,” 

Dus ziet men , dat eenige veranderingen 
plaats hebben in dit Plantje , °t welk ‚zo Gme- 
LIN aanmerkt, door zyne kleinte ligtelyk , 

onder Mos en andere ruiëte , het gezigt ont- 
glipt: want het heeft fomtyds ‘de Halmen 
maar een Handbreed hoog. Hy twyfelde 
niet, of het was door geheel Siberie gemeen. 
’ Getal der Vrugtbeginzels en Zaadhuisjes 
verandert van drie tot Zes, maar natuurlykst 
is het drie, zegt LinNaus. De Zaadjes 
zyn omtrent zo groot als Peperkorrels, waar 
van fomtyds maar twee tot volmaaktheid kor 
men, zo BAUHINUs meldt. 

De 1 
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TrRrerLoe HIN. Zoutgras. Nn 
| JR 

De Griekfche naam , voor dit Geflagt ge- Hoorsr 
bruikt, betekent eigentlyk Driepuntgras , en is 
daar op toegepast , om dat het Zaadhuisje ; 
van onderen , driepuntig open fplyt. Men 

heeft het voorheen onder de Soorten van Gras 

geteld. TouRrNEFoRT gaf ‘er, wegens de 
Biesachtigheid , den naam van Juucago aan, 

dien Mricnerius heeft behouden. Ik noem 
het Zoutgras , om reden als men ftraks zal 
zien. De Bloem beftaat, volgêns onzen Rid- 
der, uit drie Bloemblaadjes , die in een drie- 
bladig Kelkje vervat zyn; doch volgens Har- 
LER heeft het'een zesbladig Bloempje , waar 

van de binnenfte Blaadjes de Meelknopjes be- 

vatten, die haar Stuifmeel veerkragtig uitwer= 
pen. MicHerLius, wederom, houdtze al 
len voor Kelkblaadjes.en fchryft dus een Bla- 

derlooze Bloem aan dit Geflagt toe. De Styl 
beftaat uit drie of meer langwerpige Vrugtbe- 

ginzels, aan ’t end gekroond met een ruigen 

Stempel, Het bevat de volgende Soorten. 

_(1) Zoutgras met driehokkige, byna Liniaale, 4. 
Zaadhuisjes. Lriglochin 

palultre, 
Moe= 

Dee» rasfig. 

CG) Trigbochin Capfulis trilocularibus foblinearibus. Syst. 
Nat. XII. Gen. 448. Veg, XIII. Gen. 453. ps 286. Gort. Í 
Belg. p. 106, GOVAN Mousp. 189. Ger, Prov, 125. Taca: 

Vind, | | Hh 
dl. Deer, XIII. STUK. ’ 
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VT. 
ATFDEEL. 

IV. 
Hoorp- 

STUK. 

Zoutgras 

Deeze Soort groeit door geheel Europa op 
natte Velden , die eenigermaate Moerasfig 

zyn ‚ waar van zy den bynaam heeft. Dus 

vindt men ze in Italie, in Languedok en Pro. 

vence, in Switzerland , in de binnenfte! deelen 

van Duitfchland , in Sweeden en Rusland, als 
ook in Siberie, De Hoogleeraar DE GomÉ 
TER namze overvloedig waar op de Zandige 
Oevers van den Neva -Stroom by Petersburg , 
die dikwils onder Water loopen. Door ge= 
heel Siberie komt zy , zegt GMELIN , zo 

wel op zuiver Moerasfige, als op brakke Gron- 
den voor. Dus vindt menze ook in onze 
Provincie, aan de Waterkanten, zelfs in vog- 

tige Weidlanden aan de Duinen en elders, ja 
zy is in die van Friesland en HRe zeer 
gemeen, — 
Men kan , derhalve, deeze Soort met regt 

geen Zee- Gras noemen, maar beter Geaaird 

Biesgras, gelykBAUHINUS zegt. Zy heeft een 
Biesachtige geftalte, met dikachtige zagte 
Wortelblaadjes van een half Voet langte, waar 
tusfchen ‚ uit vezelige Wortels, Halmen op- 

fchie- 

Vind, 62. Fl. Suec, 298, 321. AÙ. Stochh. 1742. pe 147. 

T.6.f. 1, 2,3. Harr. Heb. II. p. 165 Triglochin 

Fruêtu tenui. Fl, Lapp.134. R. Lugdb, 44. Juncago pa- 

luftris et vulgaris. TourNr. Zu/t. 266. Mier. Gez. 43, 

T. 31. Oep. Dan. T. 411. Gramen Junc. Spicatum f. 
Triglochin. C. B. Piu. 6. Theatr. 80. Gramen Triglochin, 

T. B. Hift. 1, p. 508 Gr. Mar. Spicatum alterum, Los, 
Je m7. | 
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fchieten van één of anderhalven Voet hoog, vr. 
die, op de wyze van fommige Fiyacinthen , AEOEEP 
byna tér halver langte , dunnetjes begroeid zyn Hoorn- 
met kleine witachtig geele Bloempjes , van” 
gezegde hoedanigheid. Op ieder volgt een 
langwerpig , opgeregt en als tegen de Halm 
aangedrukt Zaadhuisje, dat van onderen, als 
gemeld is, in drie punten open {plyt, zig dus 
alseen Weerhaak vertoonende. 

(2) Zoutgras’ dat een Bolachtigen Wortelheeft, Teis Ĳ on 
LSLOCH LI 

met Vezelen bedekt. bulbofum. 
Bolwars 

Deeze Soort, aan de Kaap der Goede Ho'Ìs* 
pe groeijende , verfchilt van de voorgaande 
byna alleen door den Bolachtigen Wortel , dien 
HALLER ook aan het gewoone Driepuntgras, 
in Switzerland, waargenomen heeft @), Wy 
moeten derhalve hier t’huis brengen dat 

Bolwortelige , ’t welk op vogtige Velden aan 
den Zee-Oever van Ïtalie, en elders aldaar 

binnenslands, op Moerasfige of overftroomde 
plaatfen , inzonderheid die brak van Grond 

Zyn, 

(2) Zrigbochin Radice Bulbofà , Fibrls obtetâ. Mant. 

226, Gramen Triglochin Bulbofum Monomotapenfe. BrEYN 
Fasc, 24: Juncago maritima perennis Bulbofâ Radice. 

Micu. Gen. p. 44e Juncus Bulb, maritimus Floribus Sili- 

duofis. BARr. Ze.1271. Hyacinthi parvi facie Gramen 

Zrecjen T. B. Hiff, IL. pe 508. 

br () Culmus imus Bulbofus Foliofas Radices emittit, 
elv. utse 

i ha 
u. DeEEL. XIII. STUK» 
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Arre Zyn, groeit , zo wel als aan de Zeekust van 
Narbonne 3 door J. BaumiNus afgebeeld. 
Immers het Kaapfe ook, gelykt , zo Line 

NEUS aanmerkt naar ’t voorgaande, maar is 

in allen deele kleiner , en heeft de Vrugtbe- 
ginzels een weinig anders geplaatst. „ Drie 

s> Stylen, (zegt hy ) verlangd en uitgebreid, 

9; die in het andere opgeregt zyn en naauw- 

» lyks kenbaar” (*). Zyn Ed. hadt geen Styl 
aan dit Geflagt toegefchreeven. 

Hoek. 
STUK. 

TIL (3) Zoutgras met zeshokkige Byronde Zaad: 
Tristochin Lie 
maritie hui 5jCSe 
UM. k 

nn Deeze verfchilt duidelyk van de voorigen, 
en kan met reden ge= aaird Zeegras genoemd 
worden , dewyl menze meest aan den Zee- 

kant aantreft. De Bloempjes zyn groen en 
een weinig roodachtig aan de tippen, de 

Zaadhuisjes rond en fplyten in zesfen of met 
zes punten van onderen, of in vyven, wan- 

neer zy vyfhokkige aka heeft, gelyk 
Mr- 

(*) Styli tres protraêti &f[patentes,qui in Tr. has 

erefti et obfoleti. Mant, … 

(3) Zriglochin Caps. fexlocularibus ovatis. Oep. Dar. 

306, Gort. Belg. 106. FL, Swec. 209 > 322. AF. sStachh. 

1742. P. 147e T. 6. f. 4, 5. Sp. Plant. 2. Trigl, Fruêtu 
fubrotundo. Pl. Lapp. 135. R. Zugdb. 45. Juncago Pa- 

luftr. & Maritima perennis. Mrcr, Gez. 44. Gramen Spie 

catum alterum.C. B. Pin. 6. Th. 32. Gr. Sp. cum peric. parve 

rotuudis, J. B. Hijfte Il. p: 508. Gr. Marinum Spicatume 

Lon. J. 16. 
add 
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Mienrrrius dezelve wearnam. Zy komt, vr. 

niettemin, ook wel binnenslands en by de eer- kn 
fte voor; maar in Switzerland ontbreekt zy, Hoorp- 
volgens den Heer Harrrr, t'eenemaal. By … 
Neurenburg groeit zy aan Beekjes en Cru- A 
SsIus heeftze aan de Zeekust van Vlaanderen 
gevonden. Wy hebben ze ook in de Neder- 
landen. | 
Lorer merkt aan , dat de eene, zo wel 

als de andere, overvloedig in Zeeland , op ‘t 

Eiland Walcheren , groeije: des men ze ook 

onder de Planten van dat Eiland opgetekend 
vindt (*): maar hy zegt, , defe twee Gras= 

» kens zyn fuer, ende daarom den Peerden, 

+» Koeijen ende Osfen , onnut.” HALLER 

getuigt, integendeel , dat de Zoutige Smaak 
aangenaam en gezond is voor het Vee 5 des 

men de Weiden ‚aan de Monden van de Rhône, 

zeer goed acht voor de Schaapen, die ’er won. 
der vet worden. SCHREBER,zegt hy, pryst 
de voortteeling daar van, op vogtige Weiden; 
aans doch hy hadt zulks moeielyk bevonden 
in Switzerland, ten opzigt van de laatíte , wel- 

ke zyn Ed, de zoute Soort noemt. Beiden wor- 
den zy in Sweeden Sa/ting of Saftgras geheten ; 
en aangemerkt als een zeer lekker Voedzel voor 

de Runderen (f). V. HOOFD. 

; C) Pervevier Plant, Walachr. 1610, p. 184. 
(4) Zie ’t Vertoog van Linnmus, in de Stochh. Ver- 

hand, van 1742 ; Pag. 169 , onder den naam van Saltimug- 

Kraut die beide in Plaat voorftellende , Tab. VI, als boven. 

1 3 
U Deer, XIII. Stuk, 
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te 

Vv. HOOFDS TOR 

Befchryving der Ernnumzien GRASPLANTEN ; 
tot welken de Lifchdodden , Mays of Spaan- 
{che Tarw, en verfcheide anderen behooren. 

De andere Klasfen van het Stelzel der Se- 

xen, in welken geene Grasplanten zyn ; 

overftappende, komen wy thans tot de Een- 
en-twintigfte, die de Eenhuizigen (2Mouoikig) 

bevat: dat is zodanigen ; die Mannelyke en, 
Vrouwelyke Bloemen , op eene zelfde Plant; 

van elkander afgezonderd , hebben. Hier. 
van heb ik tot deeze Afdeeling befpaard , 
de volgende Geflagten , die, dat aanmerkee 

lyk is, ook meeftendeels tot de Driemanni- 
gen, en de twee laatften tot de Zesmannigen, 
in deeze Klasfe, behooren 

T vreu a, Litchdodde. 

Deeze is een Lifchachtige Plant, gelyk de 
_ Neerduitfche naam aanduidt. Men noemtze 

in ’t Hoogduitfch, wegens de Knodsachtige 
figuur van de Stengels of Halmen, die aan % 
end zekere dikke Dodden hebben, MNarrene 

Kolben , Rohr - Kolben „ Liefch- Kolben, en ook 
wel eenvoudig Kolben. De Griekíche naam 

ed wordt 
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wordt van haare Moerasfige Groeiplaats afge- 

leid ; doch fchynt my veeleer afkomftig te zyn 

VI. 

ao 

van de opgeblazen Vertooning, welke zy met „ooi: 

haare niets betekenende Dodden of Dollen , die Lifcha 

fommigen Zotskappen genoemd hebben „ maa- doddes 
ken. ’t Woord Zuphos ; immers, heeft dergely- 
ken zin, ontleend van Rook (*). De Italiaa- 
nen noemenze- Mazza forda , om dat zy zig 

als een Knods vertoonen , doch geen geluid 

geeven of uitwerking doen, wanneer men ’er 
mede flaat;5 de Franfchen Mas/e d'Eau of 
Masfe de Roftau: datis Water- of Riet - Knods. 

De Engelfchen heetenze Cats- Tuyl, dat is Kat- 
a. en Reede- Mace of Riet-Kncds;doch 
die benaamingen zyn zeer onbepaald. Vers 

fcheide anderen , die zeer zonderling zyn, 
gaa ik voorby (1e iid De 

F (*) Loser is op de koers geweest, met zulks ook 
van dat woord, ’t welk in zekere zin Wind betekent , 

af te leiden ; doch vergeleek het , oneigen, by een ges 
draay van den Wind. 

() De vermaarde Hoogleeraar D. pr Gorter, heeft , 
_ in zyne nieuwe Uitgave der Flora Belgica, eenige anden 

re gebruikelyke naamen van dit Kruid, in ons Land, 
voorgefteld ; gelyk dat menze Duivels - Koppen noemt en 

Raboorden: welke laatfte naam, als bekend is, hier te 

Lande door de Kinderen ook gegeven wordt aan zekere 

Spruitjes, welken zy in de Grond vinden, op plaatfen 

daar ’t Riet groeit en deeze fchynen my veeleer Scheut- 

jes van Riet zyn, die zy om de zoetigheid uitzuigen en 

afkaauwen: want ik hebze dezelven in ’t Riet, op 

plaatfen daar in ’t geheel geen Lifchdodden: groeijen , 
zien uitplukken en verzamelen. 

ù bah wb Hh 4 
IJ. Deer, XIII, Srux, 
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De Mannelyke en Vrouwelyke Bloemen 

maaken in die Geflagt ieder een zogenaamde 
Kat , dat is een Rolronde Dolle uit, boven 
elkander. « De Mannelyke bekleedt het bo- 

venfte van de Halm , en beftaat uit drie famen- 
gevoegde Meelknopjes , voortkomende uit een 
naauwlyks blykbaare driebladige Kelk. De 
Vrouwelyke Dol , onder de Mannelyke , is 
ook Rolrond ‚en beftaat uit een zeer fyn Dons- 
achtig Haair , waar in de Vrugtbeginzeltjes, op 
een fyn Steeltje zittende, vervat zyn, die een 

zeer klein Zaad, weinig grooter dan Zandkor- 
reltjes, uitleveren, Men heeft ’er de vol- 
gende Soorten van 

Gi) Lifchdodde met byna Degenvormige Bla- 
den, de Bloem- en Vrugt- air digt by 
elkander. 

Deeze Soort, die door de langte der Dollen 
uitmunt, welke dikwils cen Voet en daar ba= 

ven bereikt, heeft vezelven ook digt-tegen 
elkander aan en de boventte of Bloem- Aair 

veel kleiner en ligt afbreekende. . Hier van 
komt 

Cr) Typha Fol, fub-Enfiformibus, Spicà masculâ foe« 
_mineÂque approximatis. Sy/t. Net. XII, Gen. rogo. Vege 

XIII. p. zoe Gorte Belg. 264. FL, Avec. 774, 8308 

Govan Zfonsp. 264. Ger, Prov. 120 Jaca. Vind. 169. 
Tyrha Clavâ unicâ, HaáArr: Helve N. 13054 Typha pas 

Juftris major. C. B. Piu. 20. Theatr, 337. Mor, Hijk. HIT, 

P- 246. S. 8, T. 13. £ 1e Lom Zo, 81. Cane Eflie Gog, 
Dop. daa 
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komt het, dat men in de Afbeelding van Lo- As 

BEL en Doponaus deeze Soort met enkel „ie, 

Vrouwelyke Aairen afgebeeld vindt. Ig die sro. 

van C. BaumINus is bovendien een misflag „5/0 

_dat de Halmen te veel en te hoog met Schee= 

den bezet zyn; om welke reden, waarfchyn- 

lyk, TourNerFoRT de Afbeelding van TA- 

BERNEMONT- voor zeer flegt uitmaakte (*). 

Zy groeit in ’t Riet, aan de kanten van Mei. 

ren , Vaarten en Rivieren, zo hier te Lande 

als in andere deelen van Europa. De Heer 
Harrer befchryftze dus. | 

„> Een Halm van zes Voeten hoogte: plat- 
9 te verhevenronde Bladen , die dik zyn; 

» Ímaller dan een Duim, van drie Voeten en 
ss langer , de Halm omvattende. Een gnke- 

9, le onafgebrokene Dol, zes Duimen lang , 
s, een Duim breed, bruin: Zaaden met Plui= 
> zige Steeltjes, die weg vliegen.” 

Het Pluis zegt men dat wel gebruikt worde om 
Kusfens en Beddekens te vullen: maar dan moe. 
ten dieniet groot zyn, of het zou in meer veel- ie 

heid moeten voorkomen, dan men ’tgemeenlyk 
hier te Lande ziet, De Bladen worden fom- 
tyds van het Vee gegeten , en fommigen fchry- 

ven den Wortel byzonder voedzaame en ver= 
fterkende kragten toe. 

(2) Lifche 

(*) Pltut, eu, Paris. Pp. 36ge 

| _Hhs 
1, Dere, XJIJ, STR, / 
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„(e2) Lifchdodde mer half- Rolronde Bladen 3 

de. Bloem= en Vrugt- -deir ver van els 
‚ Kander, 

De Lifchdodden. vindt men fomtyds wel de 
helft laager en met {maller Bladen , de Aairen 
naauwlyks een Duim of anderhalf lang en 

twee Duimen van elkander. Dit acht de Heer 
Linneus eene Verfcheidenheid te zyn, we- 
gens de beknelling der Wortelen tusfchen Stee= 
nen voortkomende, En dus zow dezelve wee- 
zentlyk niet verfchillen van de gewoone Smal- 

bladige. Lifchdodde , met een fchraale Aair ; 

welke de Bladen Biesachtiger heeft „-zynde 
by ons en alom weinig minder gemeen dan de 

Breedbladige. met een dikke Aair. Door ge- 
heel Siberie, zegt G MELINs;komen zy beiden 

menigvuldig voor, en de Tartaaren achten de 
Halmen zeer bekwaam «om. Matten van te 
vlechten. + Ook wordt aangemerkt dat de Blas 

dens fyn geklopt , dienftig zyn om de Naa- 
f den 

Cc) Zypha Fol. femi-cylIndricis, Spicâà masculâ foez 
mineâqgue remotis. Gort. Belg. 264: Ger. Prov. 120, 
Govan Monsp, 480: [ace Vd. 169. Gort. Zugr. 148. Ty= 
eha Clavâ masculâ a foemininâ fremotâ. Harr. Melv. N, 

1306. Typha. H. Cliff, 439. El Suec. 772 s 830. R. Zugdb, 

93. Greer. Stb. TL. pe 133. Typha media, Crus. Panu, 716. 

Typha paluftris Clavâ gracili. C. B. Pix. 20. TourNre 

Tuff. 530. Typha paluftris minor duplici-Clavâ. Mor. S, 

8. T. 13. f. 3. Typha minor £ Typhula. J. B. Hij. 1. 
P. 518. C. B. Zheatr, 34r. 
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den-van Schuiten digt te breeuwen , en dat _ VI. 

zy van de Kuipers gebruikt worden , vom:de ce ann 
Hoepels vast tedoen fluiten om de Vaten. Kid 

SPARGANIUM. Egelknop. 
8 | 

De naam van Rieigras en Driekantie Lifth 
te onbepaald zynde , gebruik ik die van Zeel- 
knop, overeenkomftig met Zgelknosp, gelyk 
de Duicfchers dit Gewas tytelen. De Grieke 
fche naam kon van de breede Bladen afkomftig 
zyn. Immers men goemt het, in ’t Franfch 

Ruban d'Eau, dat is Water - Lint: in ’t En- 
‚ gelfch Bur- Reed , dat is Klis-Riet , wegens 

de ruige ronde Bloemhoofdjes , de bovenften , 

met Mannelyke Bloemen , wier Kelk dricblas 
dig is, zo wel als der Vrouwelyken , in de onder« 

fte Bolletjes ‚alwaar hy een tweedeeligen Stem- 

pel bevat. Hier op volgen een- of tweehok- 
kige Zaadhuisjes, ook tot een Bolletje ver- 
el 

(1) Egelknop met opgeregte driekantige Bla= 
den. In Spargas 

; en ereGa 

_@ Sparganium Fol, ereftis triquetris. Sy/t. Nat. XI Oran, 

Gen, rogr. Vege XIII. p. zo2e Gort. Belg. 264. [GOUAN 
Monsp. 485. Ger, Prov. 120. Fl. Suece 770, 331. Re 

' Lugdb. 73. GRON. Jirg. 114. Gmer, 8%. 1. p. 133 

Hart. Hew, N. 1303. Sparganium Ramofum & non 
Ramofum. C. B. Pix, 15. Theatr, 228. Platanarda f. Bu 

tomon. Dop, Pempt, 6or. Lor. 4e, 80. Tournr. Jfte 530 

T. 302% 

EL Deen. XIII. Srus, 
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VL. - In Moerasfen, Meiren, Slooten en Beeken; 

‘liefst in niet fterk bewoogen Wateren, die 
Hooi: tevens helder zyn , groeit door geheel; Euro- 

pa dit Gewas, dat meestal twee of drie Voe- 

ten , doch fomtyds ook eens Mans langte hoog 
voorkomt, zo LiNNeaus aantekent. Het is 
kenbaar aan een Rietachtige groeijing met 
breede geelacht ig groen glanzige Bladen, de 
onderften driekantig , de bovenften. plat ‚ groei- 
jende aan de Steng, die fomtyds enkeld is , 
fomtyds zeer Takkig , gelyk men ’t dus over- 

vlocdig in de Slooten tusfchen Haarlem en - 
Overveen kan befchouwen. De Steng en 
Takjes zyn met de voorgemelde ruige Bol- 
letjes beladen , waar door het een aartige Ver. 
tooning maakt. 

nm. Ce) Egelknop met neerleggende platte Bladen. 
Spargas | beid 
HUM NA » 
a In de Noordelyke deelen van Europa was 

mend, deeze kleinere Soort, met op ’t Water leg- 
gende en dus als zwemmende Bladen, door 
onzen Ridder waargenomen. Zyn Ed. merke 

aan, dat dezelve voorkomt in groote zagt. 
preso loei- 

(2) Sparganimm Fol. decumbentibus planis. Sp. Plant, 

2. Sparg. Fol. natantibus plano=convexis. £/, Zapp. 

354. FI. Suce. 771, 832. Spang. non Ramofum minus, 

Dirre Giesf. 139. Sp. 58. Sparg. Fol. planis mollibus 

decumbentibus. Harr. Helv. Ne 1304. Sparganium mie 

nimum. Ray, Hist. 910. Angie Il, ps 437e 

+ 
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vloeijende Stroomen en in Meiren , dikwils 
ter diepte van twee Vademen , zo dat dit geen 
kleine Plant kan zyn : maar het allerkleinfte, 
Egelknop, door Rav in Engeland gevonden» 

was ook in de Moerasfen van Sweeden ges 
meen. Of dat alleen door de Groeiplaats ver- 
fchilde, kon hy niet bepaalen. HA rr Er houdt 
dit Kleine *vaor een Verfcheidenheid van ’t 
voorgaande, dat hy gezien hadt , naauwlyks 

een Handbreed hoog. Voorts was hem, zo 

hy meende , ook in Switzerland dat Zwem- 
mende van LiNNeaus voorgekomen. Dit 
hadt maar drie of vier Zaadbolletjes, en één 

enkel Bloembolletje, aan den top der Stengen. 

Z E'A, Spaanfche Tarw. 

Dit Geflagt heeft de Mannelyke en Vrou- 
welyke Bloemen in verfchillende Aairen, bo= 

ven elkander, de eerstgemelden hoogst. Van 
deeze beftaat de Kelk, zo wel als de Bloem , 

VI. 
AFDEELS 

V. 
eo 

met haare drie Meeldraadjes, uit langwerpige 
Kafjes. De Vrouwelyke Bloem heeft ronde 
holle Klepjes , het Vrugtbeginzel influitende 
met een zeer lange Styl. Deeze Stylen maa- 
ken, met elkander , de Vrugt. Atir zeer Ve- 
zelig en als gehaaird. « Dit alles ziet men hier 
voör duidelyk aangeweezen (*). | 

j Maar 

(*) In Fig.g.op Plaat LXXXVII, en bladz, 23, 

{U. Daer. XIII. Srus, 
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Maar ééne Soort is hiet van bekend , welke 
den naam van Muys of Maiz in Amerika 
voert (1). Wy noemenze gemeenlyk Spaan- 
fche Tarwe, om dat zy doot de Spanjaarden uit 
de Westindiën overgebragt en, in Spanje 

voortgeteeld zynde, van daar door Europa 
is verfpreid. Anderen noemenze ook wel Zr 
diaanfch en. fommigen Turkfch Koorn , om dat 
zy in de onderhoorigen van ’t Ottomannifch 
Ryk ook wel tot Spyze gekweekt wordt: of 
om dat zy eerst uit de Levant overgebragt is 
in Italie: ’t welk fchyn zou hebben , indien 
zy het Zriticum Baërianum van Pr1inNius kon 
zyn. In Languedok , daar menze B/e de Ture 

guieen in de Landtaal Bla d'Efpagne noemt, 
is zy genaturalizeerd , zegt Gouan. Anders 
heet menze , in ’t Franfch , gemeenlyk Bé 

Sarrazin : misfchien , om dat de Mooren ze 

fterk gebouwd hebben. In Oostindie, alwaar 
zy ook overgebragt is, doch meer aan de 
Vaste Kust dan op de Eilanden geteeld 
wordt , noemen de Maleijers haar Fagor, de 

Chineezen Fannie, LINNAus den gewoo- 
nen naam Mays , als barbaarfch, verwerpen- 
de, heeft dien van Zea , zekerlyk voor een 

Se: 

(2) Zea. Syff. Nat. XII. Gen. ro42. Meg. XII. pe 

zo2. H. Cliff. 437, H. Ups. 281. R. Luedb. 73. Govan 
Monsp. 481. Mays Granis Aureis, Tournr. Zu/f. 53re 

Frumentum Indicum Mays diftum. C. Be Pin. 25, 

Theatr. 490. Frumentum Indicum, Cam. Epit. 185, Dope 
Eempt. zoge 
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geheel ander Koorn in gebruik geweest (+), _ Vv. 
hier op toegepast. Die van Brafil noemden ” t his in 

Anati: de Mexikaanen 7%0//i > ZO HERNANDEZ : | 

fchryft. 
Van dit Koorn zyn, met verloop des dal , Verfches 

door de Voortteeling of door den Grond , Senhedens 
veele veranderingen , die ftand. houden , ge- 

fprooten. Ik heb niet zo zeer het Oog op 

de grootte van ’t Gewas, dat hier te Lande, 
gelyk bekend is, dikwils meer dan eens Mans 
langte, en inde Indiën veel hooger groeit(4)s 
met Bladen van een Elle lang en een half 

Voet breed: noch op het getalder Aairen , dat 
naar de vrugtbaarheid des Aardryks en het 

Klimaat, ongemeen verfchilt. Dus ziet men, 
aan de Kust van Guinée , dikwils zeven of 

agt Aairen (1) op ééne Halm of Steel; daar 
het gewoone getal derzelven in Amerika twee , 
drie-of vieris, en alzo een Aair verfcheide 
honderd Graankorrels bevat, dieop ryën langs 
den Stoel , en in deszelfs holligheden gefchikt 
zyn; zo blykt, dat men daar van een verbaa- 
Bee Renes kan hebben (S). De 

Kor. 

(C°) Zie Zritici Sp. 6, bladz. hier voor. 
(4) Tot drie Mans langte of 18 Voeten in Karolina’, 

zegt Karm, | 

CD Men kan aldaar fomtyds een duizend Aaïren 
hebben voor een Gulden Hollandfch Geld; die byna een 
Zak Koorn uitleveren. 

“_S) Ik heb een Aaiïr , met blaauwachtige en geele 
Kors 

U. Deer. XIII. SruK, hi 
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VL Korrels, nu, zyn wel gemeenlyk Goudgeel 4 
ENE doch ook witachtig „uit den blaauwen paarfch , 

Hoorn bruinrood, rood of zwart 5 ja men vindt die 
Spaanfthe Kleuren verfcheidelyk gemengeld ín eene zelf- 

Zawe de Aair. Dus komt het voor met de Aair 
Goudkleurig en wit bont 5 wit of rooden bruin: 

rood; wit of bleek Violet met bruinroode Stip- 
pen; witachtig geel met de Stippen Violet en 
blaauw of rood 3 als ook met de Aair- rood , 
zwart en bruinrood, of blaauw, geel, Violet 

en wits alle welke Verfcheidenheden de bee 
roemde TouRrRNEFoORT heeft opgetekend 
zo wel als die van Spaanfche Tarw met veel- 
voudige of verdeelde Aairen , waar van Boc- 

CONE fpreekt (*). 
Teeling. Over de manier van Teeling van dit Graan 

zal ik niet breed uitweiden. De Korrels wor- 
den twee aan twee , anderhalf Voet van mal- 
kander, in een diep geroerden en gemeften , 

liefst Zandigen Grond, in een zelfde Gat ge- 

ftoken, en als zy beiden groeïjen haalt men 

de zwakfte Planc uit. Na de bevrugting wor- 
den 

Ld 

Korrels , op agt ryën, ieder van dertig of daaromtrent : 

dit maakt ongevaar 250 Korrels. Ik heb ’er één met 

enkel Goudgeele Korrels op zestien ryën, ieder van 

fuim dertig: dat is nagenoeg 5oo Korrels in ééne Aair; 

en zo ’er dus maar vier Aairen zyn voortgebragt ge- 
weest , dan kwamen van één tweeduizend Graankor= 

vels, 
(*) Frumentum Indicum Spicà divifà , feu A 

ehyon. Kar. Plant. 32, 
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| A En | VL den de Bloem- Aairen afgefneeden en dus topt Abee, 
men de Stengen, waar van de afval ook ver- _ V. 
volgens een goed Voeder is voor ’t Vee, Vee- Belg is: 

le- Aanmerkingen hier omtrent zyn elders Spaan/ine 
opgetekend, uit het berigt van den Heer Av- {”* 
MEN, die verhaalt , dat het in Vrankryk ge- 

malen en onder Tarwe of Rogge - Meel ge= 

mengd', zeer fmaakelyk en gezond Brood uit- 

levert , maar op zig zelf te zwaarmoedig en 
hard om te verteeren zy. ‘Tot Voedzel voor 
Hoenders, Eenden, Ganzen,als ook om Var- 

kens te mesten, is het zeer nuttig (*). 
Byna allerley Spyzen en Dranken werden in Gebruik 

de Weftindiën van de Mays of Spaanfche Tarw 
gemaakt , zo HERNANDEZ aantekent. Zy 
aten dit Koorn of als Ryst gekookt of geroost, 

of tot Meel gemalen en dan op allerley mante- 
ren gebakken , inzonderheid tot Brood, ’twelk 
zo duurzaam was, dat men het Maanden be- 
waaren kon. Het dient in Afkookzel, gelyk 
aan de Kust van Guinée, tot Bier, en door 

Gisting tot Wyn of Sterken Drank; even als 
ons Koorn. In Oostindie, inzonderheid op 

de Molukkes , wordt het veel aan de kanten 

der Rystvelden gezaaid, zo Rumrurus 
| meldt 

(*) Zie Proeven en Wuarn, over den Nieuwen Land= 

bouw. IJ. Stuk, bl. 186 Over de Teeling van dit Koorn 
in onze Westindiën: zie den Zeg. Staat wan Amerika, 
IL. D. bl. Ó14. 

Ni 
1, Deer. XIII. Srum, 
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VL. meldt (f) en dan de ontype nog Melkache 
AFDEEL. . 8 

tige Aairen op den Roofter of op Kolen tot- 
ME verfnapering gebraden, gelyk nog heden op 
Spaanfche veele plaatfen van Indie gefchiedt. In Egyp- 
daw. te, Arabie en de Levant, teelt men het wei- 

nig, doch meer in Ítalie , Vrankryk en Duitích- 
land. In Hongarie wordt het by geheele Vele 

den vol gebouwd. Het werdt door wylen 
den Heer Doktor BasTER ook als een nut- 

tig Koorn , ter Voortteeling, in onze Neder: 
landen , aangepreezen. ;, Daar zyn, zegt 
s hy, twee Soorten van, een grooter en 
9, kleiner Turks Koorn, welk laatfte door de 
> Inwooners van Noord - Amerika voornaa: 
‚, melyk geteeld wordt, om dat het Zaad , 
5) Vier Maanden na de Zaaijing ; ingeoogst 

„> kan worden,” De Groote Mays ftaar , zelfs 

te Suriname, omtrent agt Maanden op ’t Veld. 
Niet minder gunftig denkbeeld hadt de Heer 
VAN HaAzEN van de Voortteeling van dit 

Graan, in ons Gewest (*), 

Zyishet. De Spaanfche Tarw is het voornaamfte on= 
Poen in derwerp van den Landbouw in Noord- Ámeri- 
Noord- ka. Zy wordt zo wel van de Amerikaanen als 
Anterikd gar ls zogenaamde Wilden geplant, ja veel 

meer van de eerften; want de laatíten beftaan 

grootendeels door de Jagt. Wanneer iemand 
de Volkplantingen der Europeaanen aldaar 

door= 
GG) Ambonfch Kruidb. V. D. bladz. 202: 

(5) Zie Verhand, der Hollandfche Maatfch, XIX, D. ze 

Stuk, Haarl. 1779 , bladze 198, 241e 
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doofreist, ziet hy Mylen Wegs niet dan groo- af 
te Mays- Velden. Met dit Koorn dryven de hiel 

OOED. 

Ingezetenen aldaar een zwaaren Handel: want srux, 

buiten ’t gene dat binnenslands gebruikt wordt, Spaanfohé 

voeren zy jaarlyks een menigte, zo wel naat hid: 

Portugal als’ naar de Westindiën , uit, In 
Karolina, Virginie , Maryland , Penfylvanie, 
Nieuw Jerfey en een groot deel van Nieuw- 
Jork , planten de Ingezetenen meeftendeels 
de Groote Soort, terwyl de Kleine of Drie- 
Maandfe in Nieuw Engeland en Kanada meest 
gebouwd wordt. Evenwel wordt in de eerst- 
gemelde Landen ook wat van de Kleine gc- 
plant, om dat die vroeger ryp wordt; maar 
de Groote levert meer en grooter Aairen en 
zwaarder Loof uit ten dienfte van het Vee. Aan 
den anderen kant , wederom, vereifcht dezel- 
ve meer ruimte 5 dat is, daar kunnen meer 

Planten op een zelfde Akker geteeld worden 
van de Kleine, die ook witter, fyner e bee 

ter Meel geeft , dan de Groote: zo dat ieder 
hier ín zyn verkiezing volgt, Alleenlyk is ’t 
in de Noordelyke Provinciën noodig zig tot 
de Kleine te bepaalen; alzo de Groote dikwils 
aldaar geen tyd tot rypwording heeft. En van 
een zelfde Koorn komt hoe Noordelyker hoe 
kleiner Plant: ja,die in Virginie geteeld is, 
wordt in Nieuw Engeland , en die uit Nieuw 
Engeland in Kanada gezaaid , het eerfte Jaar 
naauwlyks ryp. | | 

De Landen in Noord-Amerika zyn veelal Manier 
f aais 

li a jing. 

IL. Deer. XIII, Stuk. 
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‚fchraale Zandige Heijen , daar geen Tarw of, 
Gerst, ja naauwlyks Rog geteeld kan worden; 

gelyk ‘geheel Nieuw Jerfey dus beftaat. Op 

Spaanfchedezelven „ niettemin, heeft men een fchoone - 
Sel AV We Teelt van dit Koorn, dateen Penwortel fchict , 

die diep in de Aarde dringt, en daar door be- 

ftand is tegen Wind en droogte, Maar het- 
zelve vereifcht, om die reden, een wel ge- 

roerden Grond , dat door Ploegen gefchiedt; 
waat mede men Vooren maakt, die elkander 

kruislings fnyden , vier of zes Voeten van el- 
kander voor de Groote , twee of drie Voeten 
voor de Kleine Mays. In de Kruifingen wordt 
het Koorn, by vier of vyf Korrels te gelyk , 

‚ geftoken, doende fomtyds daar by een weinig 
Mest, en dan de Aarde Heuvelswys by een 
haalende. In Nieuw Jork neemt men daar toe een 

foort van Haringen , waar van men één of twee 
in zulk een Heuveltje begraaft. Kinderen kun- 
nen deeze Planting onder eenig toezigt ver- 
rigteu, -De Mays opfchietende , worden ’er 
door de Wilden dikwils Boonen by geftoken, 
die zig om de Steelen flingeren en dus een 
dubbeld voordeel geeven. Ook planten zy 
‘er wel Batatten of Zonnebloemen tusfchen, 
tot hun Voedzel. 

7 ef 3 
Bezorging De meefte voorzorg is de gezaaide Korrels 

van ES voor Inkhoorntjes en Maysdieven , (dat een 
Koorn 

foort van Vogelen zyn , van grootte als een 
Spreeuw,) en voor de Kraaijen, te bewaaren, 

Daar 
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„Daar toe weeken zy de Korrels in een Afkook- 
zel der Wortelen van Wit Nieskruid; ’t welk 

het Gedierte ,- dat dezelven "eet, dronken s 

VI. 
ÁFDrEts 

V. 
1OOFD= 

maakt. Zy worden op ’*t meefte vier Vinge- Sp 
ren diep geftoken, en dan opfchietende; by de 
witroeijing van het Onkruid , hetzelve , met 
de Aarde , by de Stengels opgehoopt; dat te- 
vens tot’ befchutting ftrekt van den Stoel der 
Planten. Zo ’er ruimte geroeg is, wordt 
dikwils het Onkruid met de Ploeg uitgeroeid. 
De Heuveltjes worden eindelyk een Elle hoog 
en niet minder breed , bevattende gemeenlyk 
drie of vier Stengels van dit Koorn. De Uite 
loopers worden er afgerukt 3 de verwelkte 
Bloemen afgefneeden 5 ’t welk de’ Aairen tot 

_ meer volkomenheid brengt, die eindelyk, ryp 
zynde ‚ in de Herfst afgeplukt, en, wat te 
droogen gelegen hebbende, voorts tot bewaa. 
ring opgelegd of gehangen worden. De Wil: 
den laaten hunne Mays-Aairen in een- zagte 
Rook droogen „en hangenze dan op, aan het 
Dak hunner Hucten , waar door zy dezelven 
veele faaren, tot dagelykfe Spyze en Zaay- 
Koorn „goed houden. Maar dikwils verber- 
gen zy het in Kuilen van den Grond , op droo- 
ge plaatfen ; gedagte Kuilen eerst met ge- 
droogde Boomfchors , Riet of Gras bekleed 
hebbende ; dat weleer by hun de gewoonte 
was en nog in tyden van Oorlog plaats heeft, 
Dit is een uirtrekzel van ’t gene de Heer 

ï ie ee 

IL Daer. XIII Sron,  * | Karn 

ar 

TUK. 

an ‚Sche 

We 
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VI. KALM, aangaande de Teeling van dit Koorn, 
AFDE in Noord - Amerika ‚ heeft waargenomen (a 
„Hoor Ten opzigt van, deszelfs fterke vermenigvul- 
„Spaanfche diging merkt-hy aan, dat het voor een Mis- 
Tarw, …— gewas in die Landen gerekend wordt, wanneer 

men niet tweehonderdmaal. zo veel , als ’er ge- 
zaaid: is, van de Spaanfche Tarw- inoogft. 
Naauwlyks ééne Aair heeft minder dan drie- 
honderd Korrels „en daar groeijen gemeenlyk 
twee of drie Aairen op-één Halm: zo dat; of- 
fchoon al eenig verlies-door ’t Ongediert ge- 
leeden wordt, de vermenigvuldiging-door-, 

gaans wel zeshonderd is voor één. Daar be- 
hoeft, derhalve, maar weinig geplant te wor« 

_ den voor de Huishouding en-tot-den- Uitvoer 

levert dit Koorn onverbeeldelyk uit. De groe= 
ne Aairen „ gebraden , worden voor een lek- 
kerny, gehouden ; «en uit de Stengels kan men 
een Sap zuigen „dat zeer aangenaam is, zyn 

de daar van ook Suiker gekookt geweest en 
van de gekneusde Stengels brouwen zy een 

foort van Bier. 
Brood Het voornaamfte gebraik, dat van de Spaan- 

wed da fche Tarwin Noord-Amerika gemaakt wordt; 
is tot Brood, ’t welk de gewoone Spyze der 

Amerikaanen is, zelfs by Luiden van Aan- 
zier en Vermogen. Komt een Vreemdeling 
by hun, dan laaten zy hém zo wel Tarwe- 

ie als 

C5) Zie Stochh, Verband, Xllle & XIV. Baud. 
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als Mays-Brood voorzetten en kiezen wat vr. 

hem best behaagt. Men doet doorgaans wat a Zn j 
Rogge- of Tarwe- Meel onder dat der Mays ; Hoorp- 
dus is dat Brood zeer gezond en {maakelyk „ den fiche 
houdende het Lighaam open. Geen Onge- Zarw. 
makken hadt de Heer Kar M, noch in zig zelf 

noch in anderen; die het geduurig aten, ver= 

nomen. Dikwils mengen zy ’er , voor het 

bakken, Pompoenen of andere Vrugten , en 

de Wilden Blaauwbesfen , wilde Druiven of 

Aardbeziën onder ; dat dan het Brood zeer 

lekker maakt, inzonderheid , wanneer het 

verfch en warm gegeten wordt. 

_Maarallesovertrof , volgens zyn oordeel ,de Lekkere 

Brij van Mays, die zo wit zietals Melk. , Toen PY 
ik my eenigen tyd by de Hollanders ophield, 
(zegt hy) die Noordwaards van Albanie 
woonden , hadik alle Avonden niets te eeten 
dan Maysbry of Melk, en byna geen ander 
Ontbyt , dan die zelfde Maysbry , of in 
Botter gebraden, of met zoete Melk opge- 

warmd; dewyl die Hollanders den geheelen 
ss tyd niets anders eeten, In de Zomer, by- 

5» zonderlyk , toen ik by hun was, kookten 
ss Zy ten deele Bry, tén deele Prut, van Mays- 
s, meel en Room, die cen hongerige Maag 

taamelyk fmaakte. Men maakt ook van de 
Grutte van Mays een Bry of Pap, met Wa-” 

ter, Wey of ook met zoete Melk gekookt, 

zeer veel gelykende naar Ryftenbry en niet 

Ì » al- 

93 
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Rn leer met Suiker of Syroop zeer lekker , 
9 maar ook zeer voedzaam.” | 
De Europeaanen hebben van de Amerikaa- 

nen; in dat Wereldsdeel , geleerd, zekere 
Vleefchfoepen te maaken van Mays, welken 
de Franfchen Sagamité , de Engelfchen Hom- 
mony, de Zweeden Sapaan noemen. Ten dien 

einde kneust men de Spaanfche Tarw -Korreis „ 

geweekt zynde, in een Houten Blok dat uitge- 
hold is , tot een foort van Grutte, die dan 

eerst wat gekookt en vervolgens.het Vleefch 
daar in gedaan wordt. Ie Mays, naamelyk , 

moet tot het gebruik gepeld worden, dat al- 
dus gefchiedt : maar men weekt ze ook wel 
in een foort van Loog van Asfche , waar door 
de Bast ’er af gaat „terwyl de Korrels heel bly- 
ven , en hier door werdt Doétor CorLDEN 

bedroogen, de zodanig gepelde aanziende en 
vbefchryvende als waakte Mays. Daar wordt 
ook Mout van gemaakt tot het brouwen van 
Bier, ’t welk inzonderheid gefchiedt met 
blaauwe Mays , en fommigen hebben ‘er Mòute 
wyn van geftookt. 
De natuurlyke Ingezetenen van Kanada, en 

andere Wilden, die , zo tot hunne Reistog- 

ten met Pelteryën, als tot de Jagt en tot den 

Corlog , dikwils een Voorraad van Voedzel 
behoeven , van weinig omflag of zwaarte, 

hebben daar toe dit Koorn zeer behendig 
weeten te gebruiken. Gebraden ftampen zy 

het. 
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hetzelve tot Grutten , onder welke , na dat vr, 

het Kaf uitgewannen is, zy wat Suiker men- ATDEEL 
gen, en ftoppen het dus in een Zakje of an- Hoorpe 
7 5 STUK. 
der Tuig, dat zy gemakkelyk op deRug kun= Saale 
nen draagen. In de Wildernisfen Honger Zar. 4 

krygende neemen zy een Handvol daar van 
en mengen die onder Water, dat zy vinden; 

% welk hun dan tot Drank en Spyze ftrekt. 

De Iroquoizen noemen deezen Voorraads- 
Kost Ouvitzera. Het is een Kragtmeel , mis- 
fchien zo nuttig, als men ooit heeft uitge. 
dagt. 

Van den dienst, dien men van de Spaan- 
fche Tarw, zo voor de Paarden en ander Vee, 

als voor het Pluimgediert kan hebben , {prak 
jk-hier voor. Ook is ’t niet onwaarfchynlyk, 

dat het Meel daar, van , met Melk en Boter 

of Vet tot een Pap gekookt, zeer dienftig 

zy tot verzagting van Pyn en het doen vers 

flaan of aanrypen van Gezwellen : gelyk ook 
de Heer Kar Mm verhaalt (*). 

Niet zonder reden hebben, dan, de gezegde 

kundige Natuur - onderzoekers de Voorttee. 

ling van dit Koorn,in onze Provintiën , aange: 
preezen. Wy zouden dus de onvrugtbaarfte 
Gronden, met gemak, ten nutte kunnen maa- 
ken, en eenen onuitputbaaren Voorraad van 

Graa- 

_C*) Stochh, Verhand. als boven, 

Bs 

Al. Deen, XIN. Srun, 
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Graanen bezorgen aan ons Lend, ja uit het 
zelve veele andere Volken kunnen fpyzigen; 

‘Hoorp- even als de Noord - Amerikaanen doen; heb- 
TUK. di 

spaanfche 
Zarw, 

Vrugt- 
maakende 
deelen. 

bende daar toe geen hulp van buitenslandfch 

Volk noodig : terwyl ook-dit Gewas tot be- 

fchutting dienen kon van andere Plantagiën ; 
inzonderheid van die van Tabak, 

Te verwonderen is ’t ; dat de Spaanfche 
Tarw, in hoedanigheid dus zo zeer met het 

gewoone Koörn. overeenkomftig, daar van in 
de Vrugtmaaking zodanig verfchille ; dat zy 
de Mannelyke en Vrouwelyke Bloemen. af= 

gezonderd heeft. Ondertusfchen heeft de- 
zelve hier door tot bevestiging geftrekt van 

de Bevrugtinge der Planten. Veelen. hebben 
bevonden , dat , zo de Bloem- Aairen vroeg 

afgefneeden worden aan een Plant , die op 
zig zelve {taat ‚de Vrugt - Aairen volftrekt mis- 

draagen en geen Graankorrels uitleveren, Aan 

den anderen kant, wederom „ heeft men op- 

gemerkt, dat, zo blaauwe of roode Mays ge- 

zaaid wordt op een Akker , onder de witte of 

geele, alsdan een menigte bonte Aairen voort- 
komen, met Korrels van verfchillende Kleur. 

Bovendien is zy fomtyds onderhevig, een 
enkele Aair voort te brengen, half Mannelyk, 

half Vrouwelyk; gelyk de Heer- Baron van 
GLEICHEN opmerkt, door wien de Vrugt- 
maakende deelen. van dit Koorn ten allerduis 
delykfte en wegens de grootte ook ten blyk- 

baars 
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baarfte in Plaat vertoond zyn. Immers die VL 

Buisjes , welke het fyne Stof der Bolletjes van EERE 

het Stuifmeel in den Stamper brengen, zyn „noors 
door zyn Ed, ook aangeweezen (*). 

TRIP SA EC UM, Lidkoorn. 

Om dat de Aair van dit Gras, dat een Soort 
van Graanen draagt , tegen de natuur der an- 

deren uit Leedjes beftaat , noem ik hetzelve 
Lidkoorn, Hoe dat de Mannelyke en Vrou- 
welyke. Bloemen zig onderfcheiden, de laat- 
ften met Gaatjes doorboord zynde,is hier voor 
zeer duidelyk aangeweezen (4). Het Geflagt 
bevat de twee volgende Soorten. 

(1) Lidkoorn met Wauwyvige Aairen, L 
| Je Tripfacuns 

Daëtyloi- 
In aes. 

| eg Gevin= 

(+) Obferve Microscopiquês, Fol. Tab. XIX. Vergelyk gerd, 
Pl. I, bladz. 87, in het-II. D.I, Stuk deezer Nat, 

Hiftorie, 

(H) In Fig. 12 op Plaat LXXXVII : zie bladz. 24. 
QG) Fripfacum Spicis Androgynis, Syfe Nat. XII. 

Gen. zo44. Veg. XIII. p. 702. Coix Sem. angulatis. M. 
Cliff. 438. R. Lugdb. 720 GRON. Virg. 144. Gramen 

Daêtylon maxim. Americe Pruk. Abm, 174» T. 190. £ 
2. Gr. Daé. Ind. efcul. Spicâ articulatâ. Amsr. Phyt. 

EP. BAD: Te 546, 547. Mor. “Hil. TIL: p. 195. S. 85° 

T. 3, fs 11. Screucnz. Gram, 108. Raj. Hiff, 1908. Se- 

famum perenne Ind. Spicâà Frumentaceâ. Zan. ijf. pe 
z81. T. 69: niet 68, gelyk, verkeerd is aangehaald. 

il. Deer. XIII, Srum 
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_In‘een Tuin der Kapucynen te Lucca vondt 
AFDEEL. de vermaarde ZANONI dit Gewas, uit In« 
Hoorp- difch Zaad gefprooten 5 ’t welk hy in zyn Tuin 

STUK. 

Lidkoorn, 
overbragt „ daar het zeer wel voort wilde, 
Om dat het een overblyvende Wortel hadt , 

en ten opzigt van’ het Zaad zeer geleck , 
hieldt hy hetzelve voor ’t Se/amum der Ouden; 
waar van PrrNiusfchreef: Zet komt wit Indie 

en men maakt Olie daar van. Hoe *t zy, zyn 
Ed. vondt het by MorisonN , in deszelfs 
Kruidkundies Voorfpel , aangeroerd, onder den 
naam van Zudifch Koorn , met een gewrichte Aair 

en overbiyvende Wortel; die aanmerkte , dat het 

zeer kenbaar was , aan een Aair van een half - 

Voet langte , uit Leedjes famengefteld vaneen 
halven of geheelen Duim. Naderhand be- 
{chreef de laatstgemelde Kruidkenner hetzele 
ve aldus. 

> Dit zeer groote Gras, uit Virginie over- 

ss gebragt, groeit weeldig in de Tuin en ver- 

„ draaëtde Winter - Koude, Het geeft Zwaard- 

> achtige Bladen uit, van een Elle of langer, 

s» groen, overlangs geftreept, ruuw gerand , 
» met een brosfche middelrib aan de-Rug 
55 gekield. Tusfchen deeze Bladen ; die overe 

‚ end ftaan, fchiet het Halmen , van een Pink 

„of Schryfpen dik, met weinig Knietjes en 
> lenge ‘Leden , hoekig „ uit den groenen 
sy paarfch „ eens. Mans langte hoog. ‘Der- 

s» zelver ‘top verdeelt zig, Krooftjeswys, in 
dries 

Ln | ê 
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„‚-drie, vier of vyf Aairen , van een Span of Pv À 
ï î FDEELS 

„ een Voet lang, geftrekt en uitgebreid. le- _ V. 

„der Aair is Schubbig , op een Kwartier spee?" 
s> Duims afftand gewricht , en ligt breekbaar 

in Leedjes, die enkelde Korrels, overhoeks 

geplaatst, en in een hoekige , geelachtige 
„, Scheede beflooten , bevatten. Van ieder 
„… Knietje hangen, in de Zomermaanden, twee 

», Wollige bruinachtige Tongetjes, af, die 

uit de gevorkte Bloem , gelyk in anderen, 
» voortkomen.” 

Door dit laatfte bedoelt Morrison, zeker- 

lyk, de twee ruige Stempels , die op den gee 
gaffelden Styl zitten. Het Koorn wordt door 

ZANONI by Piftaches vergeleeken , doch valt 
kleiner. ’t Gewas wil ook zeer wel in onze 

Tuinen voort, gelyk in Engeland , maar wordt 

’s Winters tegen de Vorst gedekt. Evenwel 
is ’t bedenkelyk , of het wel tot de Ooftindi- 

fche Planten , daar de Heer BurRMANNUS 
het thuis brengt, behoore. 

(2) Lidkoorn met een tweeflagtige Aair, IL 
Zripfacuna 

Uit Zaad van Jamaika was dit in de Akade- eK 
mie-Tuin, te Upfal in Sweeden, geteeld, Sam. 

Twee- 
bloei- flagtig. 

Cc) Tripfacum Spicâà Hermaphroditâ. Linn. Dec. 17. 
T. g. Cenchrus Spicâ oblongâ glabrâ, Calycibus rigidis „ 
guadripartitis ; incifuris apertis, Laciniis acuminatis. 

Brown. dam. p. 367. N. a, 

IL. Dern XIII STuK. 
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VE. bloeijende ’er Jaarlyks en ryp Zaad geevens 
ÂFDEEL. 

V. de; doch niet overblyvende, BrowNEe hadt 

Ra hetzelve genoemd , Cenchrus tet een lang=- 

Lidkoorn, wetpige gladde Aair en ftyve Kelken, die in 

vieren gedeeld zyn, met open infnydingen 
en fpitfe flippen. Het fchiet een Halm, van 
twee Voeten hoogte, rondachtig , opftaande, 

zeer glad en Takkig; met Bladen aan de Knie- 

tjes die zeer {mal zyn, een Stroo breed , een 

Span lang of langer. Aan den top en ’*t end 
der Takken komt een Aair, die lang gefteeld , 

Cylindrifch is en omgekromd, hebbende een 
bogtige Graat, in welks bogten Eyronde 
Bloempjes zitten , overhoeks.  Derzelver 

Kelk, uit vier of vyf Kafjes beftaande, is als 

gevenfterd , de openingen door een ftomp 
Tandje van een gefcheiden, met Lancetvor- 
mige fpitfe Klepjes , en bevat twee, drie of 

vier Blommetjes, die veel kleiner zyn, ieder 

ineen Kelkkafje vervat, en drie Meeldraad- 

jes hebbende met een Eyrond Vrugtbegin- 
zel , dat een zeer klein geel, byna doorfchy- 

nend, Eyrond Zaadje wordt. 

Corx. Traangrâs. 

De naam van Yobs Traanen, die gemeenlyk, 
ik weet niet om welke reden, aan dit Gewas 

gegeven wordt , gaf aanleiding tot dien van 
Traangras. Het fchynt door IT nEoPHRAS- 

TUS 
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Tus Coix genoemd te zyn. De Kenmerken. vr. 
s : AFDEsr. 

maaken eene befchryving der Vrugtdeelen ,  v.*_ 
wier Mannelyken in een Aair afgezonderd Hoorns 
zyn van de Vrouwelyke , die onder dezelve 
een foort van Traan uitmaaken , met twee 
Blomimetjes daar in 5; gelyk ook de Kelk der 

Mannelyken tweebloemig is en het Zaad met 
den Beenachtigen Kelk gedekt (*). 

De eenigfte Soort ,daar van opgegeven (1), ene 
is weleer voorgefteld onder den naam van Zaayma. 
5 , | | Gewoon: 

Rietachtig Steenzaad of Geerst , en‚ dewyl het 
bekend was by de Ouden, is het te denken , 
dat de Levant daar van de natuurlyke Groei« 

‚ plaats zy. PLiNrus heeft, onder den naam 
van Diospyros ‚buiten twyfel hetzelve bedoeld d, 
als Steenhard Zaad hebbende , zo groot als 
Cicers, wit en glanzig gelyk Paarlen. Lorer, 
befchryft het gene uit Kandie, Syrie en Rho- 
dus, gebragt en aldaar van zelf gegroeid was: 
dat is te zeggen in ’t wilde: ja Prinius 

zegt 

(*°) Zie de Afbeelding Fig. 8, op Plaat LXXXVII , 
bladz. 23. 

CG) Coix. Syff. Nat. XII. Gen, Io43. Pes. XIII. pe 
zoz. H. Cliff. 437, Ups. 281. R. Lugdb. 72. Fl. Zeyl, 
330. GRON. Virg. 143. Lithosperm. Arundinaceum. C. 
B. Pin. 258. Lacryma Job. Tournr. Inft. 531. Crus. 
Hisp. sor. Lacryma Job multis f. Milium Arundinas 
ceum. J. B. ijt, Ile 440. g, Lacryma Jobi Indicae 
Rumra. Amb. V. p. 103. T. 75. £ 2e Lachryma Jobî 
Zeylanica omnium maxima. Burm. Zeyl, 139. Here 
Eugdb. 426 Catriconda, H, Mal, XII. Pp. 133. T. 70. 

‚EL. Deer, XIII Srux, 

Ed 
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Traan= 

gras, 
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zegt ‘er van: het befte groeit in Kandie, dat it — 

in zyn natuurlyk Land. De Kloofterlingen 
plagten het veel te kweeken in de Tuinen, 
om dat zy Paternosters maakten van het 
Zaad. Of dit ook aanleiding gegeven hebbe 
tot den belach!yken naam van Jobs of Chris- 
tus-Traanen , is bedenkelyk. In Duitfch- 

land en Vrankryk noemt men ze ook wel 
Lieve Vrouwe en in Spanje Maofes Traanen, 
Crusrus geeft daar van , onder de Spaan- 
fche Planten , een zeer fraaije Afbeelding, 
FoRrsKAOHL heeftze, by Kairo in BEvDtes 
wild groeijende gevonden. 

Dit Traangras zweemt, in Gewas en Bla- 

den, veel naar de Spaanfche ‘Tarwe, doch valt 

in Europa op ver naa zo hoog niet als in 

Oostindie , alwaar het de hoogte bereikt van 

zes Voeten, zoRumPHrus meldt (*). Waar- 
fchynlyk zal die meerdere grootte van het 
Klimaat afkomftig zyn; gelyk men zulks in 
meer Planten waarneemt. Dus zal hier ook 
behooren de Rietachtige Geerst van HERMAN- 
NUs , met Zaad als van het Lithofpermum , 
zeer groot en hard: als mede de Zonne. Geerst 
van BoNTIius,en die uitermaate groote Jobs 

Traas 

(+) Te weeten daz gene, ’t welk van hem befchree- 

ven is en afgebeeld , onder den naam van Zachryma Hobî, 

niet dat Gewas,’t welk Ova Piscium of Kuit der Vis- 

fchen by hem genoemd wordt, op dit Gcflagt-aange- 

haald zynde door de Heeren Linneus en Burt 

MANNUS. © 
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Traanen, deor Prumrer gemeld en van „u 
MERIAN in Afbeelding gebragt» zo fommi- a 
gen willen (*): welke my echter vry wat vet» srus, 

Áchillende voorkomen. Pat Kruid groeide al- 

daar op Waterige plaatfen , vier of vyf Voe- 

ten hoog; zo zy aanmerkt , en hadt de Tros- 

jes zeer kort gefteeld; dat niet zodanig is in 
het. Ooftindifche , aldaar Salee genaamd , eù 

meest van het Europifche verfchillende, doot 

eetbaar Zaad te hebben. Aan ’t end van ieder 
Steeltje , waar in zig de Pluim verdeelt, groeit 
een Korrel als een Erwt , die wel zeer hard 
van Bast is , doch door weeken gepeld kan 

worden , zegt RumrPHruss en waar van de 

Amboineezen, gekookt , veel werks maaken tot 
‘werfnapering. Het werdt aan de kànten van 
de Rystvelden , of ‘ook in de Tuinen , op dè 
Oofter-Eilanden , als ook op Java en elders , 
geplant of gezaaid. Men heeft et, zegt hy, 
ook Wilde, Salee outan genaamd, die door de 

Steenhardheid van het Zaad nader kwam aan 

de, Europifche of Levantfche Jobs Traa: 
nen. 

Or Y r-A.- Speltgras. 

De Griekfche naam O/yra werdt aan een 
be van Koorn oudtyds gegeven , dat in de 

Ooss 

5) Surin. Jnftéten. Tab. 54. BuRm. Fl Zeyl, uts. 

ÄL Deer, XIII. SruK, 
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‘Oofterfche Landen groeide , en daar men in 
AFDEELe Egypte Meel van maakte: doch de derde of 
Hoorp- flegtfte Soort (*) ;des veelen het voor de Spelt 

STUK. 

T. 
Olyra 

batifolid. 
Breed- 

bladig. 

neemen. Ik noem, derhalve , dit Geflágt 
Speltgras. De Kenmerken zyn; hier ‘voor „dui- 
delyk opgegeven ({)- 
De eenigfte Soort, tot nog toe gevon- 

den (1), groeit in de Westindiën. De be- 
roemde SLOANE ontdekte dezelve op ’t Eis 
land Jamaika en noemde ze Groot Panikgras 
met een eenvoudige gladde Aair , de Korrels 

op Steeltjes zittende. Het heeft een hooge 
gewrichte Halm, met de Scheeden der Bladen 
bekleed, en ongefteelde, Eyronde, zeer bree= 
de gefpitfte Bladen. De Pluim is enkeld , met 
menigvuldige Mannelyke Bloemen zydelings 

en eene Vrouwelyke , die Vrugt draagt, aan 
%*% end, op een verdikkend Steeltje: zo dat 
het Kraakbeenig Zaad zig als een Befie ver- 

toont. 

CAREX Cyperbies, 

| De Ouden hebben door Carex verftaan een 

Soort 

(*) Far in Egypto ex Olyra conficitur. Tertium Ge-= 

nus Spice hoc ibi eft. Prin. Hijt. Libr, XVHI. Cap. 

Ze P: 373 
(4) In Fig. 33, op Praar LXXXVII: zie bladz, 28, 

-{z) Olyra. Sy/f. Nat, XII. Gen. 1o45. Veg. XIII. p. 
„03. Am. Acad. V. p. 408. Gramen Paniceum majus 

Spicâ fimplici levi, Granis Petiolis infidentibus, SLOANe 
dam. 30. Hijfte L.p.z07.T, 64 É 2, 
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Soort van ftekelige Biezen, en wel het Helm- 
gras onzer Zee- Duinen , zo fommigen wil- 
len: anderen hebben dien naam op andere, in É 
“* Water groeijende Kruiden, toegepast. LiN- 
_Naus gebruikt hem hier voor een Geflagt van 
Planten , welken de vermaarde TouRrNE- 

FORT gedeeltelyk Cyperoides genoemd heeft; 
als gelykende naar den Cyperus, dien ik Cy- 

pergras geheten heb: zo dat ik deeze Plans 

ten, die gemeenlyk Biesachtig zyn, Cypera 

biezen zal heeten. | 

De Kenmerken beftaan daar in, dat het Gee. 
flagt gefchubde Katjes heeft, meer of min naar 

die der Biezen gelykende , doch geene twee-= 

flagtige Bloemen daar in, maar Mannelyke en 
Vrouwelyke, elk byzonder, en wel of in de 

zelfde Aair of Katje begreepen , of in afge- 
zonderde Aairen, op veelerley manieren. Le 
Kelk, ondertusfchen , is in beiderley Bloe- 

men eenbladig ; die der Mannelyken bevat 
drie Meeldraadjes , die der Vrouwelyken een 
Honigbakje , waar in het Vrugtbeginzel be- 
flooten, dat drie Stempels heeft, Het Zaad 

_rypt binnen het Honigbakje aan (*). 
De menigvuldige , meestendeels Europi- 

{che Soorten, zyn in verfcheide Afdeelingen 
onderfcheiden, als volgt. 

I. Met 

(3) Vergelyk Fig. 34, Plaat LXXXVIT. 

Kk a 
EL Deer, XIII STUK 

VI. 
Arpiir, 

tV. 
Hoorgs 
TUK 
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71. (a) Cyperbies met een enkelde tweehuizige 

zi Aair. 
HoorD= 

HD (2) Cyperbies met een enkelde, dair , die 

Carex Manwyvie is en Eyrond, van boven Man- 

AAE nelyk; de Zaadhuisfes op elkander leggende 
huizige, uitgebreid. 

ES 
Capitata. Rs Ó 
Rond- (3) Cyperbies met een enkelde Manwyvige 

hoofdige. _ ds j 3 ef 
de | air, van boven Mannelyk; de Zaadhuis= 

Pufisnhies jes wyd gemikt en agterom geboogen. 
__ Vloozaa- N 

dige. Van deeze drie komt de eerfte in vogtige 

Weidlanden , de laatfte in Modderpoelen; zo 
| wel 

(1) Carex Spicà fimplici dioicâ. Syt. Nat. XII. Gens 

1046 Veg. XIII. pe 703. Gort, Belg. 265. Fl, Snec. 746, 

833. Oep. Dane 166. GOvAN Hfonsp. 481. Cyperoides 

parvum , Caul. & Fol. tenuisfimis triangularibus &e. 

Micue Gez. 56. T. 32.f. 1e Gram. Cyperoides minimum 

Spicâ fimplici crasfâ. Mor. Zijt, III, S. 8. T&2f. ult. 
(2) Carex Spicâ fimplicì Androgynâ ovatâ, fup. mass 

culâ, Caps. imbricato- patulis. Sp. Plant. 2. Oren. Dans 

379 Cyp. parvum , Caule. & Fol. ten. triang. Spicâ 

fubrotundâ. Mica. Gen. 56:T--32e fe 2ev Gr. Cypers. 

minimum Ranunculi capitulo, &c. Mor. S. 8. T. 12, 

£. 6, Car- Spicâ unica fubrotunda feminibus inflatis, 

Harr. Hele N. 1351. 
(3) Carex Spicâ fimple Androgynâ , fuperne masculâ, 

Capfulis divaricatis retroflexis. Spe Plant. 3. Gort. 

4 Belg. 265 H. Cliff. 438 FL. Swec. 747 » 834. Dauis. Par, 

287. Gmer- Sib. T. 144: Car. minima , Caul. & Fol. Ca- 

-opillaceis &ec. Mien, Gen. 66. T. 33: f. te Gramen Cyp. 

minimum &c. Mor. S. 8. T. 12. f 21. Carex Spicâà 

wnicâ terete, Sem, Roftratis. Harm, Melv. N. 1350. 

a. 
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wel in onze Provinciën , als in andere deelen Make. 
van Europa voor. De tweede is by Gronin-  V. 
gen gevonden en valt ook zo wel in Lapland sros. 
als in Engeland, In Switzerland zyn ook dee- 
ze Biesachtige’ Plantjes waargenomen ; zo de 
Heer Harrer meldt, ten minfte de twee 
laatften. De hoogte van ’t Gewas-is naauw- 
lyks een half Voet , en het beftaat uit zeer 
dunne Halmpjes, aan ’t end een Aairtje draa- 

gende „ dat Manrnelyk of Vrouwelyk is in 

de eerfte ; Manwyvig in de beide anderen. 
De Zaadhuisjes , die rondachtig zyn in de 
tweede, vertoonen zig in de derde byna als 
Vlooijen. 

_ (4) Cyperbies met een enkelde Manwyvige IV. 
air , van onderen Mlannelyk; de Zaad- En 
huisies op elkander lesgende, horizontaal, /#- Jes op 56 ) Bennie 

Door den Heer KarMm is deeze in Kana- 
da gevonden , die eene langwerpige, Rolron- 

de-dikke Aair heeft , uit Hokjes beftaande ;, 

“als gezegd is, die een lang uitfteekerd punt- 
je hebben en onder gedekt met dorre Man- 

pelyke Kafjes. Zy behoort tot de grootften 
van dit Geflagt. | j 

(5) Cyperbies met een byna Bolrond Kroontje, v. 
de , Cyperok 

dee 
Kwispelis 

Ca) Carex Spicâ fimplici Androgynâà, inferne mascu-ge, 

f ; Capfulis imbricatis horizontalibus. Sp. Plant. 4. 
5) Corex Umbellà fubcapitatâ , Flor, fimpl, Subula- 

Kk 3 Üs , 
1. Deer, XIII. StTuKe 
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pr VL de Bloemen zeer eenvoudig Elsvormig, mé 
hen een dr iebladig lang Omwindzel, 
Hoorne ' 

STUK. Deeze, die door de lange Staarten der Zaa« 
den, of ook wegens de byhangzels „een Kwis- 

pelig Hoofdje heeft, is een zeer fraay Plan= 

tje, op Moerasfige plaatfen, die Mosfig zyn, 
in Siberie voorkomende, volgens GMELINS 

dat ook BuxBaAuMm by Aftrachan , aan de 

Kaspifche Zee, hadt waargenomen. Mre 
cHELIUS noemt het Bokhemifche PFaarlykfe 
Water- Bies, naar den Cyperus gelykende, met 
een zagten Steel. De Heer SCHREBER nOg« 
thans, die het gezonden hadt, befchryft het 

als een overblyvende Wortel hebbende en 
Halmen van een Voet lang, welke driekane« 
tig zyn, met een end - Hoofdjeuit veele Krop- 
jes beftaande , waar van de buitenfte Manne- 
Iyk , de binneníte Vrouwelyk: drie witte 
Meeldraadjes 3 een Stamper , langer dan 

Honigbakje met een’ tweedeeligen Styl, 

IL. Met Manwyvige Aaïren. 

VI. (6) Cyperbies met Maunwyvige Eyrond=dries 

Be kane 

Veronee= 

Schee tis, Invol. tetraph. elongato. Sy/f, Nat. Veg. XIII. Cas 
rex Bohemica Aq. annua &c, Mren. Gez. 7o. T. 33e 

f. 19. Scirpus Spicà multipartità ,„ Sem, Caudatis. 

Guer, Sib, TI. p. 81- Cyperus minor Capit. inflexis, 

Buxa. Cent, IV. p. 34. T. Ó1. Scrren. Gram, 52. Te 
28. £, 3. 

(6) Carex Spicis ternis congeftis fesf. ovatis triquetris 
en ° Ans 

En 
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kantige Aairen , drie famengehoopt , ende- vi, 

lings, ongefleeld; met een tweebladig Anpeen 
Omwindzel., 4e NA, | | Hoorns 

STUK, 

Op den top van den Baldus-Berg , in ’t 
Veroneefche , heeft BaumiNus dit Bies 
gewasje ingezameld, dat door zyn tweebladig 
Olwindzel “voótneartelyk: van ‘t voorgaande 

verfchilt.. Het heeft de Halm ruim een Voet 
lang, met een Hoofdje aan ’t end, naar dat 
van Kanary - Zaad gelykende , purtig , uit 
Schubbetjes famengehoopt, en door twee 
Blaadjes gefchoord, waar van het één veel 
langer is dan het andere, Het Hoofdje be= 
ftaat uit drie of vier Aairtjes, die wit zyn en 

langwerpig , met helder blinkende Mannelyke 
Bloemkafjes ; aan wier voet de Vrouwelyke- 

bultige met een driedeeligen Styl. 

(7) Cyperbies met een famengeftelde Mair 5 vi; 
Ì F de Carex 

| / arenaria, 

Androgvnis, Involucro diphyllo. Sw. Plaut, 5. Am, dead, te 

IV. p. 33r. Car. Alp. Capitulis albis &c. Sea. Ver. T- 
Pe 125.,Gr. Junceum Mont. Cap. Squamofo. C, B. Pix, 

6. Prodr. 13. Theutr, Zo, Gr. Junc. @ Monte Baldó, In 

B. Hijf. II. p. 509. 
(7) Carex Spicâ comp. Spiculis Androgynis , infer. rem. 

Fol. long. inftraêtis ; Culmo triquetro, Sp. Plant. 6. Gort. 
Bels. II, N. 760. Oep. Dau. T. 425 Kl. Succ, 749 , 

835 Carex Marit, humilis, Rad. repente. Mier. Gez. 
67. T. 33 fe 4 Gr. Cyperoides e Monte ‘Ballon (fimile 
humilius, Pruws-.Alm. «178. T. 34 f. 30 Lors. Prusf, 
a16. FE. 31. Harr. Heb. N. 1362 , 1363 

> 

‘ EL Dezer. XIII. Srvx, 4 ' 
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de Aairtjes Munwyvig 5 de onderflen v 

der af en met een langer Blaadje voorzien: 

de Halm driekantige 

Van dit Biesachtig Gras , dat op Zandige 

plaatfen in Europa groeit, maakt HarLERtwee. 

Soorten zo de Heer pr GorTER te regt 
aanmerkt, die geen van beiden met de onze 

ftrooken, welke overvloedig in de Duinen en 
aan de kanten van Zandige Akkers in ons Land 
voorkomt , en aldaar Melmdraad genoemd 
wordt. Zy is, wegens haare kruipende Wor- 

tels ‚lastig zegt zyn Ed.,en gehaat by ’t Land. 

volk; doch, die Wortels zyn tot Medicinaal 

gebruik, in plaats van Salfaparilla, aangepree- 

zen. Mooglyk hebben zy dergelyke kragt als 

de Graswortelen. In Sweeden, daar men het 

weel aantreft in het Stuifzand’, aan de Zee- 
ftranden, is de Halm maar een Handbreed 
hoog; doch in Switzerland bereikt de ééne 

Soort van HAr LER wel één, de andere twee 

Voeten hoogte. 

(8) Cyperbies met een famengeftelde Aairs de 

Aairtjes Mamnwyvig , de onderften verder af” 

® Modderie > en met een langer Blaadje voorzien : de 

Halm Spilrond, 
oi Oo p 

(8) Carex Spicâ comp. Spic. Androgynis; infer. re- 

motior. Foliolo long. inftruêtis; Culmo terett, Sp, Plaat, 

7. Fl. Suec, 749; 836. 
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_Op Modderige plaatfen in Sweeden is deeze 
waargenomen ‚ die de Halmen maar een Vin- 

ger lang hadt en een zeer famengeftelde Aair,, 

gelykende veel naar de voorgaande; doch de” 

Aaïr is platter. | | 

(o) Cyperbies met een famengeftelde dair; de 
dairtjes Eyrond, ongefteeld , digt by el- 
kander „ overhoeks ‚, Manwyvig naakt, 

Cio) Cyperbies met een meervoudig famenge- 
| fleide Aair, die van onderen losfer is: de 

Aairtjes Eyrond, Manwyvig gekropt, van 
boven Mannelyk, Wee 

"_(9) Carex Spicâ compofitâ ; Spiculis ovatis fesfilibus 

approximatis &c. Sp. Plant, 8. Gort. Belg, 265. GovAN 
Monsp. 482. Jagae Vind. 166. Fl. Suec. 751, 837. Gmer.. 
Sib, 1. p. 147. Carex Spic. nudis fubrotundis diftinttis 

&c. Harr. Hel. N. 1361. Car. anguftifolia Caule tri- 

quetro &c. See, Ver, IT. p. 124. T. 1. £. 2. Gr. Cypes 

roides paluftre majus Spicà divifâ, C. B, Pix, 6. Theutr. 

88. Gr. Cyperoides ex Monte Ballon, fpica divifâ. JT. 

B. Hift. II. p. 497. Gram. Cyperoides parvum Ag. Loer, 

Jc, 19. 

Cio) Carex Spicâ fupradecompofità inferne laxiore 

&e. Sp. Plant, ro. Gort. Belg. 265. GOVAN Monsp. 482. 
Jaca. Vind. 166. Fl. Suec. 750, 838 Oep, Dan, 308. 
R. Lugdb. 74. Gmer. ib. Ie Pp. 146. T. 32. Carex 

Spicis fubrotundis echinatis &c, Hacr. Melv. N. 1364. 

Car. Paluftris major Radice fibrofà, Mic. Geu. 69. Te 
33 f. 13, 14e Gr. Cyperoides paluftre majus , Splcâ 

compaftâ. C. B. Pine 6, Zheatr. 87. Gr. Cyperoides trie 

quetrum Spicâ integrâ. J. B. Mijl, II. p. 479. Gr, Pa- 
(uftre Cyperoides. Lon. Zo, 19. 

ks 
_I. Deer. XII. Srun, 

VE. 
Arprers 

Hoorn. 
TUK. 

IX. 
Carex 

Leporina. 
Haazens 

ftaartige, 

X. 
Vulpina. 
Vosfen- 

ftaartige. 
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VL Wegens de gelykenis der Aairen voeren dee- 
par rie zeden bynaam , waar van de eerfte meer in vog 
Bice tige Weidene groeit, de andere in Moerasfen , 

en beiden dikwils aan de kanten van Slooten 
en Graften. Men noemtze gemeenlyk Wild 
Water-Galigaan= Gras ; om dat zy naar het 
Cypergras, ‘t welk men Galigaan noemt, veel 
gelyken. De hoogte is op de eene plaats meer, 
op de andefe minder: zo dat menze fomtyds 
met Halmen van twee Voeten, fomtyds van 
één Voet of een Span, ja minder langte aan- 
treft, De laatfte is, in onze Gewesten, door- 

gaans de langfte ; daar de Heer Govan de- 
zelve in Languedok met Halmen van andere 

halve Handbreed waarnam. „Met een ftekelig 

ruuwe Aair komt deeze voor, die uit veele 

ronde Aairtjes famengefteld is of famengehoopt, 
en dus aan de bepaaling voldoet; gelyk men 
uit de zeer fraaije Afbeelding, van Mrcur- 
LIius kanizien. De Figuuren van Loper en 
BaumiNus geeven;, wegens de kleinte, maar 
een ruuwe Schets van deeze Biesgewasfen, 

pel (11) Cyperbies met een famengeflelde tweezy: 
Pte dige naakte dair; de Aartjes Manwyvig „ 

Spelt-_____ Jangwerpie , dan elkander raakende: de 
achtige. | 

Halm naakte In 

(rr) Carex Spicâ compofità diftichâ nudâà. &c. Sp. 
Plant. o. Am. Acad, IV. p. 293, Car. Spicis diftichis te- 
retibus repandis. Harr. Helv. N. 1358. Câr. fibratâ ras 

dice anguftifolia &c, Mrem. Gen. zo. T. 33. £. 17. Gr. 

Cyperoides elegans , Spicâ compofitâ asperioree Ray. Hil. 
1297e 
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In Europa valt ook deeze fraaije Soort, VI 

welke den Heer Hater doorgaans voor. £ perl 
kwam in de Alpen van ’t Berníche Gebied ene | 
zynde omftreeks Gottingen gemeen. Zy heeft 
driekantige naakte Halmen van anderhalf Voet 
langte en lange Bladen; de Aairtjes zyn byna 
gelyk in de Spelt gefchikt ,maakende een plat- 
te Aair,allen witachtig. 

(12) Cyperbies met de Aairtjes byna Eyrond, Xu. 

aftandie , ongefteeld ‚ Manwyvig : de Zaad- Carex Mu- 
vicati. 

huisjes „ [bits „ fpreidende ‚ gedoornd, geken of 

kts it XIIL 
(23) Cyperbies mer de Aairtjes byna Eyrond ree 

OlIyK< 

afflandig „ongefteeld , Dlanwyvig : de Zaad- achtige. 
huisjes Eyrond, Spilrondachtig , wyd »a | 
mikt, ongedoornd, 

De Gedoornde , ook in ons Nederland ge= 
vonden ‚ komt in Switzerland op verfcheide 

plaat- 

Cz2) Carex Spiculis , fnbovatis, fesfilibus remotis , An« 
drogynis &c. Sp. Plant. 11. Gort. Bel. II. N. 764. 
Govan Mousp. 482. Oep. Dan. 284. Fl. Snec. 752 , 839. 
Guer. Si. TI. p. 148. Car. nemorofÂ, Fibrofâ. Rad, 
Mricm. Gen. 69. T. 33. £, zo, 11, 12. Car. Caule Foa 
liisque asperls &c, Harr. Hel. N.: 1365, Gramen Nee 
morofum Spicis patvis asperis. C, B. Pin, 7. Theatre 
200. Mor. S. 8. T 12. £, 27. 

(23) Carex Spiculis fubovatis fesf. remotis Androgynls ' 
Ze. Sp. Plant, 13, Gort. Beig, II. N. 7ó5. FL, Sec. 
TI. N. 840. 

il. Dern. XIII, SUR, 
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plaatfen, als ook in Sweeden , in Rusland en 
zelfs in Siberie voor. Het zyn ronde ftekeli= 

ge Hoofdjes , ver van elkander , waar door 
zy zig onderfcheidt , komende anders de Vos- 
fenftaartige zeer naby. De Heer HALLER 
verbeeldt zig , dat de Dalykachtige , met on- 
gedoornde Hoofdjes, wel een Verfcheidenheid 
kon zyn; daar van, door de jongheid verfchil- 
lende, en derhalve ook kleiner, gelyk Lr n- 

Naus die in Sweeden waargenomen hadt. 

(14) Cyperbies met de Aairtfes Eyrond , byna 

ongefteeld, af)fandig , Manwyvig zen Blike 
jes met. de Halm gelyk, 

Op verfcheide plaatfen aan de Waterkanten 

in onze Provintiën , en elders in Europa, komt 

deeze voor, die kleine ongefteelde Aairtjes 

heeft in de mikjes van Blaadjes aan de Halm, 

welken de Ridder Blikjes noemt. Mricnerivs 

vondt dit Biesgewas overvloedig omftréeks 

Florence. Aan de Oevers van Beekjes by Zu- 
rich 

(ra) Carex Spîculis ovatis fubfesf, remotis Androgy- 

nis; Braêteis Culmum gequantibus. Sp. Plant, 14, Gort. 

Belg. II. Ne 766. Am. Acad, IV. p. 293. Jaca. Vind. 

167. Oep. Dan 370. Mic. Gen. zo. T. 33. f. 16. Cya 

peroides anguftifol. Spicis fesfilibus in Foliorum alis. 

Ray. Hijl. 1295. Mor. S. 8. FT. 12. É 17. Prur, Alm, 

1783. T. 34 É£. 3. B, Carex Axillaris. Sp, Plant, 12. Can 

rex Sp. Androgynis &e. Harr. Melv. N. 1357. Scrneucuze 
Grain: 483. 
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rich in Switzerland is hetzelve gemeen. Het vr, 
heeft een taamelyke grootte, i, Rat ig 

| Hoorb- 
STUK. (15) Cyperbies met de Aairtjes langwerpig eel 

ongefteeld , affFandie , Manwyvie:de Zaad- Carver 
sies fpî longata. huisjes fpits Eyrond. nge s 

oeps _Aairige. 

( I 6) Cyperbies met de Aairtjes vondachtig s EVT. 

Canescen$s affkandie , ongefteeld „ ttomp , Manwyvig, Ghana 
de Zaadhuisjes , flompachtie. Eyrond. tige. 

Deeze beiden zyn in de Noordelyke deelen 
van Europa, als ook in Duicfchland en elders, 
ja zelfs in Switzerland t'huis. De eerfte heeft 
Halmen van twee Voeten , zo de Heer Har- 

LER aanmerkt , die ruuw en driekantig zyn , 

tusfchen {malle Bladen opfchietende , en bo- 
ven met Aairen beladen van aanzienlyke lang- — 
te, die uit enkele Aairtjes beftaan, als gemeld 
is. De andere heeft minder hoogte en de Aair- 

tjes 

(15) Carex Spiculis oblongis fesfilibus remotis Andros 
eynis ; Capfulis ovatis acutis. Sp. Plant. 15, Fl, Suec. 

753» 841. Cyperoides polyftachion, Spicis laxis &c. 

Scrnrvenz. Grim. 847. T. zr. É. 4? Gramen Cyperoides 
“_anguftifolium , Spicis longis erettis. C. B. Pix. 6. Theatr. 

84. Mor. S. 8. T. 12. f. 8. 12. f. 8e Carex Spicis ovas 
tis &c. Harr. Helv. N.. 1359. 

(26) Carex Spic. fubrotundis remotis fesfilibus obtufis 

Androgynis &c. Sp. Plant, 16, FL, Suec, 754, 342. Fl. 

Lapp. N. 332. Gr. Cyperoides Spicis curtis divulfis. 

Loes. Prusf. 117. T. 3 Harr. Helv, N, 13602 Oep. 
Dan. 285. 

IJ, Daer. XIII. Srur, 

ve 
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VI. tjes zyn rondachtig. Beiden groeijen zy op 
nos aan broekige plaatfen er de laatfte heeft de Aai= 

„Hoorn: ren grysachtig of uit den zwarten en witten 

„bont. 

Xvii. (27) Cyperbies met een famengeftelde Tros , 
Gn £ jk van Manwyvige dairtjes. 

Ge- 

eluimde. In modderige Berg- Valeijen der Zuidelyke 
deelen van Europa, komt volgens Linneus 
deeze voor, die volgens HALLER in Swit= 

zerland op dergelyke plaatfen gemeen is, en- 
van hem, eenvoudiglyk, Cyperbies met eene Ge- 
Plwimde dair getyteld wordt. Dezelve heeft, 
zegt hy , een Steel van drie Voeten hoog ; 

driekantig 5 ruuw , zo wel als de Bladen, en 
eene lange , geaairde , Takkige Pluim; van 

Aairtjes famengefteld uit geel, roodachtig en 
wit bonte Bloemkafjes. 

xvim. (18) Cyperbies met Manwyvige, Rolronde 
Aairen, die Vinswyze gepluimd zyn , eenige 

difche. onderfte Bloempjes Prouwelyk hebbende. 

In 

(27) Carex Racemo compofito ; Spiculis Androgynis. 

Sp. Plant. 17. Am, Acad. TV. p. 294. Car. Spicâ pa 

niculatâ. Harr. Hel. 1368. Gort. Belg. ML N. 767, 

Cate anguftif, Caule triquetro, Spicâà multiplici fuscâ, 

Mica, Gez. 68. T. 33. f. 7. Cyperus longus inodorus 

fylvaticus. C, B. Pin. 14. Theatr, 221. 
(48) Carex Spias Androgynis Cylindricis Paniculatiss 

_ Flose. aliquot infimis foemineis, Mant. 574 
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‚ In Ooftindie groeit deeze, met byna dries Mlt 

kantige Halmen van anderhalf Voet lang, en en 

Grasachtige Stengbladen , dikwils langer; de srus, 

Pluim beftaande uit veele driekantige Tros- 

jes , van overhoekfe byna ongefteelde Aair- 

tjes, met-Elsvormige Schubbetjes gedekt. De 
twee of drie onderfte Bloempjes der Aairen 
zyn Vrouwelyk: het Zaad is Eyrond , drie- 

hoekig , ‘ípits. 

II. Met de Aairen van verfchillende Sexe 3 
de Vrugtdraagende ongefteeld. 

(19) Cyperbies met de Aairen getropt , byna XIX. 
ongefteeld , rondachtig: de DNlannelyke Li- Pe sd ci 

niaal: de tanduisjes omgekromd fpits. Aat. 

Dit Watergras met fleekende Aairen, gelyk 
Loser hetzelve noemt, komt in Waterige 
Weiden, zo by deeze Stad als elders in onze 

Provinciën , en door geheel Europa voor. An- 
deren heeten het Duitfch gedoornd of klein 
Moeras-Gras. Het maakt, uit een Vezeligen 
Wortel, een Plant van Rietachtige Blaadjes, 

die 

(29) Carex Spicis confertis fubfesfilibus fubrotundis s 
Masculâ lineari &e. Sp. Plant. 18. Gort. Belg. 266. 

FI. Suec. 755 , 843. GOUAN Mousp. 482. Jaca. Vind. 167. 

Cyperoides paluftre acul, Cap. breviore. Tournr. Zujt, 

529. Gr. Cyperoides aculeatum Germ, f, minus. C‚ B, Pin. 

vá Th. 109. Mors 3: 8. È. Te £ ig. Gr. Paiufire tia 

natum. Lon, Zo. I5e 

EL Deze. XII, STUK» 



Xx. 
Carex 

Pedata. 
Voet- 

dairige. 

XXI. 
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die fmal zyn, naauwlyks een Handbreed lân& 
en fchiet, uit het midden derzelven , Halmpjes 
van een’ Span of een Voet , driehoekig, ge* 

ftreept, met kleine Blaadjes, in welker mike 
jes ronde Bolletjes en twee aan ’tend, waar 
tusfchen een lang dun Aairtje opwaards ge= 
keerd. Gezegde Bolletjes beftaan uit Blaas- 
jes met een klein Staartje , dat door aanry= 
ping van het Zaad ftyf wordt en zy verande 
ren van groen in geelachtig ros: zynde dus 
eenigermaate gedoornd, bevattende een bruin 
driekantig Zaad. 

(ao) Cyperbies met de Vrouwelyke Aairen 
— dangwerpig ongefteeld ; de onderfle in de Oe 

xel: de Bladen byna Draadachtig. 

(21) Cyperbies met Liniaale opgeregte dais 
ren, 

(26) Carver Spicis foemineis fesfilibus oblongis &c. Sa 
Plant. ig. Carex Sp. femin» raris , Marem adeequanti= 

bus, imâ petiolatâ, Harr. Helv. N. 1375. Gramen Ca= 

tvophyllatum nemorofúm Spicâ multiplici. C. B. Pin, 4. 

Zheatr. 47. Prodr, 22. Scneúcnz. Gr. 450. Mic. Ger, 
P 65. E. 32 Ê. Id. 

Car) Carex Spicis Linearibus ereêtis , Masculâ brevio= 

re inferioreque „ Brafteis aphyllis Capfülis diftantibus, 

Sp. Plant. 20. Gort. Belg. 266. FL. Suec. 758, 844» 
Govan Monsp. 482. H. Cliff. 438. R. Lugdh, 75e Cype= 

roides Mont. nemorofum dc, Mrcr. Gen. 65. T. 32, fe 

9. Gr. Caryophyllatum Mont. Spicâ variâ, C. B. Pix, ge 

Prodr. g. Theatr. 48. Car. Spicis foemininis petiolatis ras 

ris Masculam fuperantibus. Harz. Hel. Ne 1376. 
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ven, de Mannelyke korter eu langer; onge. VL 
d AFDEEr 

bladerde Blikjes, en afflandige Zaadhuis- 8 V. 

jes. Srei 5 

„De zonderlinge gedaante der Aaïren geeft 
den bynaam aan deeze, die veel naar elkander 
gelyken , komende in de Bosfchen van ons 

Wereldsdeel hier en daar voor, hoewel de 
laatfte gemeener zo’t fchyrt, die ook in on- 

ze Provinciën wordt gevonden. De Bladen 

zyn Anjelierachtig , de Halmen een Span of 

daaromtrent hoog, zig Vingerachtig verdee- 
lende ‚en eenigermaate bruinachtig rood ‚doch 

zeer fmal,en yl geaaird. Men vindt de laatfte 

zelfs op Heuvels en andere drooge plaatfen. 

(22) Cyperbies met de Vrowwelyke Aairen on- XXI 

gefteeld, byna eenzaam, Eyrond, digtaan pronte. 
de Mannelyke ; de Halm naakt; de Zaad- hee 

huisjes ruigachtig. 

Op opene Bergachtige plaatfen komt deeze 

in Europa, als ook op onze Duinen en el. 
ders voor. Zy valt laag, maakende Plaggen 

van 

(22) Cuvex Spicis Foemineis fesfilibus fubfolitariis ova- 
kis mascule approximatis &e. Sp. Plant, 23. Gorr. 

Belg. II. N. 770. Pl. Suec. IT. 845. Jaca. Wind. 167. 

Cyperoides Alpinum Saxatile &c: Mrcg. Gen. 64. T, 32. 
f. 3. Car. Fol, Caryophylleeis, Spicis fesfil. approximatis 
&c. Harr. Hel. N. 1372. 

Ll 

EL Dezer. XIII. Sus, 
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are an Anjelierachtige Bladen, welker Stoel een 
Halm fchiet van een half Voet hoogte, die 

hoors: dikwils maar één Vrouwelyk Aairtje, dat door 
de rypheid zwart wordt, onder het Mannely- 
ke heeft. Met een Vergrootglas laat zig de 
ruigte der Zaadhuisjes waarneemen. 

XXIII. (23) Cyperbies met de Vrouwelyke Aairen 
hie bd bles eenigermaate gefleeld, opftaande; de Zaad: 
Woliige, huisjes byna Kogelrond en Wollig. 

In Ooftenryk is deeze door den Heer JA- 
CQUIN waargenomen , welke de Halm drie- 

kantig heeft met fmalle Bladen, en eene Man- 
nelyke end-Aair , die bleekros is* en lang: 
werpig , waar onder twee Vrouwelyke, uit 

Wollige Blaasjes famengefteld , en rondach- 
tige gladde, wat puntige Zaaden , bevattende. 

xxiv. (24) Cyperbies met de Mannelyke dair Jang- 
2 on ° werpig ‚ de Vrouwelyke Eiyrond ; ongefteeld , 
Aairige. met een korter Bhoemblaadje, digt gena- 

derd, 

| (25) 
(23) Carex Spicis Foemineis fubpedunculatis , Capfus 

is fubglobofis tomentofis. Sp. Plant, 38. Mante 123. 

Cyperoides anguftifolium Mont. Folliculis Seminum Vil= 

lofis. Screvcnz. Gram. 423, | 

(ca) Carex Spicâ Masculâ oblongâ, Foemineâ fesfili 

ovatâ, Foliolo Florali breviori approximatâ. Sp. Plant; 
22. Gort. Belge 1. N. z7r. Fb, Suec. 759, 864. Fl, 

Zapp. N. 336. Cyperoides Alpinum Saxatile &c. Mxca, 

Gen, 64. T. 320 fs 3e 
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(25) Cyperbies met de Mannelyke Aairlang. VI. 

werpis ; de Vrouwelyken langwerpig onge- Se 

fleeid 3 de onderfie met een korter eigen H hij» 

Blaadje. | Hee, 
Carex Fis 

(26) Cyperbies met getropte rondachtige end- sen 
Aairtjess de Wannelyke Aair langwerpig. achtige. 

XXVI. 

(27) Cyperbies met drie Lyronde ongefteelde En 

Aairen overhoeks ; de Mannelyke Jang- gende. 
XXVII. 

werpig. Saxatilis. 
Rotsmin= 

Alle deeze vier zyn hier te Lande, en wel nende. 
de eerfte op de Duinen by Egmond op den 
Hoef; de tweede in de Weidlanden en Velden 
by Haarlem en elders; de derde er vierde op 
de Duinen by Scheveningen waargenomen. 

Men vindtze meeftendeels in Sweeden , en 
fom- 

' (25) Carex Spicâ Masculâ oblongâ, Foemineis fesf. 
eblongis, infer. Folio proprio breviore. Sp. Plant, 23. 
Gort. Belg. IL. N. 772. Fb, Suec. 760 » 847. Cyperoidcs 

fylv. tenuifolium , Spicis parvis tenuibus fpadiceo- virie 

dibus. Screucnz. Gr, 425. T. 10. fe II. 

(26) Carex Spicis terminal. confertis fubrotundis ,‚ Mus- 

culinâ oblongâ. Sp. Plaut. 24. Gorr. Belg. II. N. 773e 

R. Zugdb. 75. Gr. Cyperoides tenuifolium &c. Pruk,. 

lm. 178. Te gr. É. 3. 

(27) Carex Sp. tribus ovatis fesfilibus alternis , Mas- 

culâ oblongâ. Sp. Plant, 25. Gort, Belg, II. N. 774, 
Fle Succ. 756, 848, Cyperoides Alpinum faxatile &c. 

Mic, Gen. 63. T. 32. É£. 42 Oene Dau. T. 159. Carex 

Ápicis foemininis binis &c. Hari, Hel, N. 13882 

l 2 
\ II Deer. XIII. Stuk. 
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Vi 

Hoorp- 
STUK, 

XXVI 
Carex 

Atrata. 
Zwarte 

Aairige. 
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fommigen ook elders in Europa. « De laatfte 
wordt door den Heer HArrER aangehaald , 
als in Switzerland voorkomende, zyndealdaar 
in ‘t Gebergte gemeen: doch zeldzaam is ’t; 

dat de zyne twee Vrouwelyke , Jang gefteerde, 

afftandige Aairen hadt, en langfnuitige, twee- 
deelige Zaadhuisjes 5 ja dikwils maar ééne Vrou- 
welyke , fomtyds zonder Mannelyke Aair. 
LinNaus befchryftze , in Sweeden, aldus. 

De end-Aair Mannelyk , Eyrond lang- 
> werpig ‚ bruinrood of bleek Roestkleurig » 

„‚ met geelachtige Meelknopjes. Twee Vrou- 

… welyke Aairen , overhoeks ‚ ongefteeld , 
‚‚ Eyrond, zwart, met Schubben zo lang als 

‚‚ de Stampers onderfcheiden, De Vrugtbe- 
‚ ginzels zwart, driekantig , met zwarte , 
‚‚ tweedeelige’, lange Stylen. Onder de on- 
soriderfte Aar een Borftelig Blaadje , korter 

‚ dan dezelve,” 

IV. Met de Aairen van verfchillende . 

de Vrugtdraagende gefteeld. 

(28) Cyperbies met Wamwyvige Aniren, en- 
de- 

(28) Carex Spicis Androgynis terminalibus peduncu- 

latis &c. Sp. Plant. 26. Gorr, Belg. 1. Ne 775- Jäcae 

Vind, 167. Fl, Snec. 761 , 849. Guerre. 15/0. IL p. 149 

H. Cliff. 438. R. Zugdb. 74. Gr. Alp. pulchrum, Fo- 

lis Caryophylleeis , Spicis atris et tumentibus. ScneucHz. 

Gram. 481. Gre Cyperoides Alp. majus , Spicis atriís 

&c. Rups. Elys, Te p. 55e Ts 23: Care Spicis ovatis, 

ä pee 
ae 
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delings gefieeld; de bloeijende opgerezt, de IL 
md EE Le 

Vrugtdraagende neerhangende, V. 
Hoorp=; 

STUK. 
Op de hoogften der Switzerfche Alpen, in- 

‘zonderheid naar den kant van ’t Wallifer- 
Land; als ook op de Ooftenrykfe en Lapland- 

fe Bergvelden, en door geheel Siberie, is dee- 

ze Soort gemeen, die men insgelyks op. onze 
Duinen vindt, Uit een groote Houtige Wor= 

tel geeft zy Anjelierige Wortelbladen , en 
fchiet Halmen van een Voet of anderhalf 
hoog; doch op de Bergtoppen komt zy naauw. 
Iyks een Handbreed hoog voor. De Kafjes 
Zyn byna zwart, maar de Zaadhuisjes geel , 
zode Heer Harren aantekent. By hem is 
dit Gewas uit SCHEUCHZER » verkeerdelyk 
met witfe, in plaats van zwarte Aairen „aange= 
haald, 

(29) Cyperbies met Byronde hangende Mai- xx1x. 
ven, de Mannelyke langer en meer opftaan- „ Carex 

J NN Limofùa, 
de; den Wortel kruipende. Slykeriges 

De 

vetiolatis , congeftis , fenes Jeenb nutantibus. Harr. Hefv. 

N. 1369. Oep. Dan. T. 138. | 
“ (29) Carex Spicis ovatis pendulis, Masculâ longiore 
eretâore, Radice repente. Sp. Plaat. 27. Gorr. Befg. 
il. Ne 776. MJ. Suec. 762, 850. Gmer. Sib. I. p. 140. 
Oep. Dau. T. 158% Carex Spicis foemininis pendulis, 
Capfùlis ovatis compresfis. Harr. Heb. N. 1392. Cy« 

peroides Spicâ pendulÂ breviore &ec, Scueuenz, Gran, 
Pe 443. Te AO. {,; 13e 

U. Deen. XIII Srux, 
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De Kruipende Wortel onderfcheidt byzon= 
ArDrEs. derlyk deeze , die in Moerasfige Slykerige 
ee 

SIUKe 

Gronden, zo in Lapland, als in Switzerland 
en Siberie , gemeen is , komende insgelyks in 
onze Duin -Valeijen voor. By SCHEUCHZER 
vindt men ’er een goede Afbeelding van; maar 
by BAUHINUS ftaatze niet bekend (*). De 
Heer HALLER merkte aan, dat de Steelen 
een Voet lang zyn ‚de Bladen een Linie breed: 
de Mannelyke of Bloem- Aair een Duim lang , 
de Vrugt- Aairen ‚drie, twee of één, uit de O- 

xels der Bladen , dikker dan de Manrelyke, 

beitaande uit Lancetvormige gebaarde bruin 
roode Kafjes en Eyronde famengedrukte Zaad-= 

huisjes met een zeer kort Puntje. Dit heeft 
plaats in het Exemplaar door den Heer Tuur- 
BERG in Japan verzameld, en met den naam 
van deeze Soort beftempeld 5; gelyk hetzelve 

PLXCIL in Pie. 2, op Pl, XCHL, wat het bovenfte ge- 
Pig. 2e 

deelte van de Halm betreft, die hier wel an- 

derhalven of by de twee Voeten lang is, ver- 
toond wordt. | 

(30) Cy- 

(*) Cyperoides Spica pendulâ minus. Báure Pin. 85. 

MURRAY. p. 705. Gort. Belg. uts. is ‘er niet, en Zheatr. 

35. vindt men wel Swicâ pendulâ breviore , maar die 

behoort tot de Pfeudo - Cyperus , Sp, 34. Ook is de 

aanhaaling van ScHEUCHZER, in Sp, Plant, en 
Fl, Belg. foute 
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(30) Cyperbies met hangende Aairen; de _ VI 

Mannelyke opgerest ; de Vrouwelyke lang- ie: aid 

werpig thweezydig ‚ en naakte gefbitfte Zaad. hr od 
huisjes. ee XX s 

Carex Che 

Á 8 tlarts. (31) Cyperbies met hangende Aairen; deren. 

Mannelyke opgeregt ; de Vrouwelyke Ey- dunne. 
XXXT. rond ak > de bn es geiropt en Pallescens 

flomp. Bleekach- 
tige. 

Deeze beiden komen in Sweeden voor, als 

ook in Switzerland en in Italie. Micnzerius 

nam de laatífte in Berg -Bosfchen ‚ omftreeks 
Florence waar; SEGuIER de eerfte op den Bal- 
dus- Berg in ’t Veroncefche. Dezelve is een 

der kleinften van dit Geflagt,zo de Heer Har- 
LER aanmerkt, de Blaadjes en Halmen naauwe 

lyks een Handbreed hoog hebbende, alles by- 

| na 

Go) Carex Spicis pendulis; Masculâ ercââ , Foemie 

neis oblongis diftichis , Capfulis nudis acuminatis. Sp. 

Plant, 28. Ff. Suec. 763, 851. FL. Lopp. 326. Carex 

Spicis foemininis raris pendulis &c. Harr. Helv, N. 

1394. Cyperoides Alpinum Spicis Seminiferis , pendulis 

Ge Sen. Ver, LI ep. 55. Te3. fr. Oem. Dau. T. 

168. 

(31) Carex Spicis pendulis; Masculâ eretâ ; Foemie 
neis ovatis imbricatis &c. Sp. Plant, 29. FL. Suec. 764 

352, Gmer. Si. Te pe 139. Car. Spicis tribus peduncu= 

latfs &c, Fl, Lapp. 327. R. Lugdb, 75. Car. Spicis foe- 

mininis pendulis , Caps. ovato- conicis. Harr. Hel, N. 

1393. Cyperoides polyftachyon flavicans &c. Puk, Afm, 

178. T. 34. f, 5. Mica, Gez, Ór. T, 32. fs 13, | 

Eilsá 
IL Dezr. XIIL. Sum. 
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VI. na Haairachtig dun en teder. De laatíte komt ÁFDEEL. ne v. “door geheel Siberie , overal op Moerasfige 
Wada plaatfen voor „zegt GMELIN, hebbende de 
‚_… Halmen fomtyds hooger dan anderhalven Voet, 

en zeer ruige Bladen. Zy heeft ééne Man- 
nelyke bruine en drie of vier bleeke Vrouwe- 
Tyke Aairen, by elkander getropt : weshalven 
men ze Peel- Aairie genoemd vindt. - 

xxxi. (32) Cyperbies met gefleelde opgeregte af- 
Carex Fan flandige dAairen; de Vrowwelyken Liniaal 
ALICE. : x 4 

Panik- en ffompachtige opgeblazene Zaadhuisjes. 
achtige. 

In Veenen en natte Heygronden komt dee- 
ze by ons voor, gelyk zy dus ook in Swee- 

den gevonden wordt , zynde van alle de Cy= 
perbiezen , zo LINNmus zegt, in Lapland 
de gemeenfte. Zy groeit door geheel Siberie, 
tot in de Ooftelykfte deelen , volgens G ME- 
LIN, met Halmen van een Handbreed of een 
Voet. In Switzerland , daar zy ook in de 
Alpen gemeen is , valt zy hooger , en heeft 
fomtyds meer dan ééne Mannelyke Aair, 

(33) 

(32) Carex Spicis pedunculatis eréttis remotis, Foe 
mineis linearibus &c. Sp. Plant. zo. Gort. Belg, 267e 
Fl. Suec. 765, 853. Jaca. Vind. 167. Daris. Par. 283. 

Gmer. 16. 1. p. 136. Fl, Lapp. 333. Catex Spicâà 

Mare unâ pluribusve; Femininis -petiolatis ereétis &c. 

Hart. Hel. N. 1405. Cyperoides Fol. Caryophylieis 

&tc, Micr. Gen. br. T. 32. f. 11, Pruk. Alm, 178. Ts 

gr. fe 7. Oep. Daz, T. 261, 
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(33) Cyperbies met gefteelde end -Aairenz een „VL 
| … _Arprex. 

Mannelyke en Wrouwelyke: de Zaadhuis= _N. 

jes Elsvormig , zo lang als de dair, | Be 
, 2 s ” XXXTIT, : 

In Noord-Amerika groeit deeze , volgens Carex Fot 
s k Liculata. 

Karm, hebbende eene driekantige Halm , Bjaazige. 

van twee Voeten langte ‚ met fmaller Bladen 
bekleed : de end-Aair Mannelyk langwerpig 
gefteeld , en in ’t zelfde mikje een Vrouwely- 
ke of Vrugt- Aair, van zeven of agt fpits Ke= 

gelvormige Zaadhuisi B. 

(34) Cyperbies met hangende Aairen entwee: KXXIV. 

Bafterds 

Zeer dikwils komt deeze, die men Bafterd Ee 

Galigaan noemt , aan, de kanten der Slooten 

en Rivieren op veele plaatfen van ons Land, 
5 en 

(33) Carex Spicis terminalibus pedunculatis ; Mascu- 

là Foemineâque ; Caps. Subul. longitudine Spice. Sp. 

Plant, 31. Gr. Cyperoides Marianum, Tamarisci Belga= 

rum „pericarpiis &c. Prur, Maut. 96. T. arg. f. te 

(34) Carex Spicis pendulis , Pedunculis geminatis. Sp. 

Plant. 32. Gort. Belg. 267. Govan Mousp. 482. Dara. 
Paris 281. Fl Suec. 766 , 854. GRON. Virg. 114. Gmer. 

‚Sib. 1. N. 81. p. rar. Carex Spicis femininis pendulis 

asperis , Capfulis longe roftratis retroverfis. Har. Hel, 

N. 1397. Gramen Cyperoides Spicâ pendulâ breviore. 

C. B. Pin. 6. Zheatr. 85. Cyperoides &c. Scrrucuz. 

Gram. 440. Mor. S. 8. T. ra. £, 5. Pfeudo - Cyperus. 

Dop. Pempt. 339e Lon. Jc. 76. 

Ll 
1. Deer. XIIL Stuk, 
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vr. en elders in Europa, voor. Ook groeit Zy 
sihda veel in flaande Wateren. Het is een der 
Hoorp- grootften van dit Geflagt, de Halmen tot drie 

STUK» 
‘Voeten en hooger hebbende, wel een Vinger 

dik; de Bladen bykans een Duim breed , en 
de Aairen twee Duimen lang, allen neerhan- 

gende, aan lange Steelen, dikwils tweevoudig 
uit de holte van een Blad voortkomende, doch 
niet altoos: zo dat dit geen vast Kenmerk 

maakt. De rype Aairen hebben de Zaadhuis- 

jes Elsvormig , geftreept, met een dubbelde 
Doorn gefpitst en agterom geboogen. De 
Blikjes zyn , in deeze Soort, byna Borftel- 
achtig. 

xxxv. (35) Cyperbies met de Aairen opgeregt , Rol. 
Carex Caess rond, drievoudig byna ongefteeld; de Mans 

ztoftt. 

Ten nelyke aan *t end der driekantige Halm. 
tige, | - 

xxxvr. (36) Cyperbies met de Aairen zeer ver af= 
Diflanse flan- 

Afge- 

zonderde. (35) Cares Spicis ereftis Cylindr. ternis fubfesfilibus » 

Masculâ terminali 8c. Sp. Plant. 34» Gort, Belg. 267" 
Fl. Suec. 767, 855- Gorr. Jugr. 151. Gmer. Sib. I. p. 

137. Harr. Melv. N. 1382. b. Gramen Cyperoides Ca- 

ryophyllatum , Folio longiote & anguftiore &c. Mor. 

Flite AEK pe 2430 SRE. ZIE 3 

(36) Carex Spicis remotisfimis fubfesfilibus; Bradeâ 
Vaginali: Capfulis angulatis mucronatis. Spe Plant. 33. 

Gorr. Befg. IL. N. 779. Car. Spicis parvis longe diftan- 

tibus. Screverz. Gram. 431. Car. Spicis brevisfime pe- 

tiolatis disfitis. Harr. He. N. 1382. Gr. Cyperoides 
gracile alterum &c. More S. 8, Te 12, £. 18. 
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flandie , byna ongefteeld; een Scheedig VI. 

Blikje en hoekige gefpitfte Zaadhuisjes. kin a 

…_ Deeze beiden komen in Veenige, Broekige **“** 
Landen, zo in Switzerland, als by ons voor; 
gelyk ikze dus in Noordholland heb gevonden. 

De eerfte maakt Turfachtige Klompen, door 
de veelheid haarer Bladeren „en vervult dus 

geheele -Moerasfen; gelyk LINNAus ten op- 
zigt van Sweeden aanmerkt. In de Moeras- 
fen van Siberie en Rusland ís zy vry gemeen. 

De Halm heeft zy omtrent een Span of een 
Voet hoog. De andere groeit hooger , en 
heeft de Vrugt-Aairtjes , zo van de Manne- 

Iyke, ats van elkander, ver af géplaatst, ieder 
in een Bladmikje , kort gefteeld en niet knik- 

kende, HALLER achtte ze tot eene zelfde 
Soort te behooren. 

V. Met de Aairen van verfchillende Sexe3 
Mannelyken meer dan één. 

(37) Cyperbies met verfcheide Mannelyke Aai- XXXVIL 
ven, de Vrouwelyke byna ongefteeld; de, Bld à 
Zaadhuisjes flompachtig, Spitfe,! 

Door 

(37) C4rex Spicis Masculis pluribus Foemineis fubfes- 
filibus , Capfulis obtufiusculis. Sp. Plant, 35. Gort. Beige 

267. Daris. Par. 281. Govan Monsp. 483. Ger. Prov. 
z13. Jac. Vind, 168. Gorr. Zugr. z51. Fl. Suec. 769, 

857. 

IL Deer. XII Srox, 

Hoorns 
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VI. 
ÂFDEELe 

Vv 
HoorD- 

STUKe 

Door geheel Europa is deeze Soort gee 
meen. Behalve de Verfcheidenheden van 
Zwart en Ros, door den Ridder opgegeven ; 
waar van de eerfte op drooge plaatfen, in 

Weiden , de andere aan de kanten van Sloo- 

ten, Graften en Poelen, in ’t Water groeit 3 

(maakende zelfs Eilandjes daar in, die dryven 
kunnen en waar op men kan gaan en ftaan , zo 
HALLER aantekent;) heeft de vermaarde 
Hoogleeraar pr GoRTERs in onze Provin= 

tiën , nog andere Verfcheidenheden daar van 

opgemerkt en befchreeven. De Rosfe, zegt 
zyn Ed., heeft fomtyds de Vrugt-Aairen 
Manwyvig 5 fomtyds alleen de-onderfte daar 
van gefteeld ; fomtyds die lang gefteeld en 
neerhangende 5 fomtyds de bovenfte Bloem- 
Aair als geknot of afgebroken. Anders zyn 
de Aairen fpits gepunt, waar van deeze Soort 

den naam zal hebben. Van de Zwarte, zegt 
hy, ís een Grootere en Kleinere, waar ‘van de 

laatfte in de Aairen wederom eenige veran- 
de. 

"857. Carex Spicis ereftis , oblongis fesfilibus &c. A. cfr 

430. R.. Zugdb. 74.’ Cars Sp. Masc. ternis , Femininis 

numerofis &c. Harr. Hel. N. 1404, «& Car. nigra ver- 

na vulgaris. Flor. Lapp. 320.-Gr. Cyperoides Fol. Ca- 

ryophylleeis vulgatisfimum. Ray. Hi/le 1292e 3, Car. Sp. 

Masc fap. numerofis &c. R. Zugdk, 75. Cyperoides 
Fol. Car. Spicis habitioribus, Squamis curtis. Mrcr. 
Gen. 62e T. 32. f. 12. Gramen Cyperoides lätifolium Spie 

câ rufâ feu Caule triangulo, C. B. Pin, 6, Zhoair. 83e 

Cyperoides, Lon, Jo, ix, * 
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deringen heeft. Tot deeze laatfte betrekt ‚VL 
FDEEL» 

zyn Ed. het kleine Anjelierbladige Gras met eene — Vv. 

van dén gerukte Aair, by -BauuiNus, en het „eers 
Geaaird Grasje met Anjelier- Bladen by he ank ie 
zynde Zwart-Geel Voorjaars-Gras-by-anderen 

getyteld (+). De Heer HA LrLER maakt, op 

dien voet, van dezelve een Soort , welke 

zyn Ed. echter niet zeer beftendig acht te 

zyn. Ondertusfchen was dit Grasje gezegden 
Hoogleeraar zeer gemeen by Petersburg voor« 
gekomen,-en zyn Éd, merkt aan, dat men het 
hier ook in vogtige Zandgranden vindt. 

Dit laatfte groeit zelden meer dan een half 
Voet hoog: het andere heeft dikwils Halmen 

van twee Voeten en Bladen die nog langer 
zyn, een half Duim breed. LINNA&us merkt 

aan, dat ’er in deeze Soort, naar de droogere 

of nattere Groeiplaats , een verfchil in hoogte 

plaats hebbe van een Duim tot drie Voeten. 

In Duitfchland , zegt HALLER, eeten de 

Paarden alleen de Cyperbiezen , maar in Swit- 

zerland leveren dezelven ook Moeras- Hooy 

voor de Koeijen en Schaapen; zo ’er flegts 
geen Unjer in zy. In Sweeden wordt het goe- 

â | de 

(5) Cyperoides nigro- luteum vernum minus. Tourne. 
. Juft. 529. Gramen Caryophyll. Fol. Spicâ divulfâ. C. B. 
Pin. 3» Theatr… 46. Gr. Spicat. Fol. Vetonicxe Caryo- 
phyllate. Los. Je.ro. Car. Spicis Maribus ovatis ‚Fer 

“minin. gracilibus ereêtis 8&c, Harr. Mew, N. 1406, 

iL Deer, XIII, Srus, 
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VI. de Gras door deeze Biezen verftikt, zo onze 

da Ridder aantekent. Hier zyn zy, in dat op- 
Hoois- zigt, by ’t Landvolk ook zeer gehaat.  On- 

», ze Herders en Koeijen -Melkers en pryfen 
9 ’t niet zeer, (zegt LoBrEr van dat laatst 
> gemelde ,) om dat de Koeijen ’t zelve niet 

> gaarn eeten , en niet veel Melks daar af 

‚> geeven: want het is fuur en hard.” 

xxxvinn (38) Cyperbies met verfcheide Mamnelyke Aai 
MBE 
Vifnarid | vens de Vrouwelyken gefteeld ; de Zaad= 

Groot- is ES. 
Aaïr. huisjes opgeblazen met punty 

Menigvuldig aan de kanten van veele Vaar- 
ten en Slooten, als ook in Staande Wateren 

en Moerasfen , komt deeze Soort, ze in on- 

ze Provinciën ,„ als door geheel Europa ; ja 
ook in Rusland en Siberie voor. De Vlamin- 

gen noemen dezelve Zegghe of Water-Rietgras, 
vole 

(38) Carex Spicis Masculis pluribus; Foeimineis pen- 

dunculatis 5 Capfulis inflatis acuminatis. sp. Plaat. 36. 

Gorr. Belg. 268. Govan Mousp. 433. GER. Prov. 112. 

Dar. Paris 282. Jaca. Vind. 168. Gort. Zuger. 152. Fl. 

Supce 768, 356. Gmer. Sib. T. p. 143. Carex Spic. Ma- 

ribus unÂ pluribusve, Femininis ereftis teretibus , Cap- 
fulis ampullatis roftratis. Harr, Hel. N. 14or. Gr. Cy- 
peroides anguftifolium Sp. longis ereftise C. B. Pin. 6. 

Theatr. 84. B, Carex Culmo longisfimo, Sp. tenuibus 
xemotis. R. Zugdb. 75. Mor. S,8. T- 12. f. 9. w, 
Car, Spicis femininis oblongis pedunc. brevioribus &c 

R. Zugdb. 76. Gramen paluftre majus. Log, Zo, ze 
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volgens Lo Ber; welk eerfte woord van Hoog- rn 

duitfche afkomst zal zyn. Of de ruuwheid der _ V- 
fen HooFDBe 

Bladen , als een Zaag, ook aanleiding daar sruk, 

toe geeve, is by my bedenkelyk. Men heeft | 

dien naam op het geheele Geflagt van Carex 

toegepast ‚ hoewel de meefte Soorten , in ’ 

Hoogduitfch , Cyper- of Galgan= Gras geheten 

worden. In ’tSweedfch noemt men ze, alge= 

meenlyk, volgens LINNZEUS; $farr , en on- 

derfcheidtze metbynaamen; gelyk deeze Soort 

Blafe- Starr , de voorgaande Blao- Starr ge« 

noemd wordt, de volgende Grus* Starr, HaL- 

LER befchryft deeze aldus, 
;, De Halmen zeer hoog, tot vyf Voeten 

PN driekantig , op de hoeken. ruuw. De Bla- 
„, den tot twee Voeten lang , een Kwartier 
„‚ Duims breed, als men agterwaards ftrykt 
5 zeer ruuw. . Twee of drie Mannelyke Aai- 
> ren, die zeer fchraal zyn, rosachtig , twee 
> Duimen lang, met Eyrond Lancetvormige 

s> ftompe Kafjes , die breede witte randjes 

„> hebben. Van twee tot vier, kort gefteel, 

s, de ‚ Vrouwelyke of Vrugt-Aairen , in de 
> Oxels der Bladen opgeregt, met bruin roo- 

» de Lancetvormige Kafjes. « De Zaadhuisjes 

s Ämpulachtig gezwollen , geftreept , met een 
> tweehoornig Halsje, dat fchraal is en dun.” 

De laatstgemelde Aairen zyn fomtyds vier 
of vyf Duimen lang , beftaande uit gezegde 

_ Blaasachtige Zaadhuisjes, en dus taamelyk dik 
Zya- 

il DErLe XIII. STUKe 



VL 
AFpreL. 

V. 
Hoorp- 
STUK, 

XXXIX. 
Carex 

Wirta. 
Rui Zee 
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zynde; doch fomtyds vallen zy ook dunneren — 
kleiner 5 gelyk de geheele Plant, maar een 
half Voet hoog; dat dan de ééne Verfcheiden= 

heid uitmaakt 5 terwyl de andere zeer korte 

Vrugt- Aairen heeft, doch de uiterfte der 

Mannelyke uitermaate lang. De Vrugt-Aai- 
ten hangen ook fomtyds neder : zo dat de 
Blaasachtigheid der Zaadhuisjes hier de voor« 
naamfte onderfcheiding maakt, 

„ Alle deeze Water » Galigaanen worden net- 
> gens anders toe gebruikt , zo veel ik weet, 
ss (zegt LoBEL) dan om te ftrooijen op Boes 
, ten Kermisfen en Ommegangen.”. Onze 

Ridder merkt aan , dat de Laplanders de ge- 

{neden , gedroogde en belezen Bladen, in hun- 
ne Schoenen doen , zo om de Koude in de 

Winter , als de Hitte in-de Zomer af te wee- 

ren. », De Glasblaazers gebruikenze, (zegt 
s hy), om ’t Glas, inzonderheid Wynfles- 

 fchen, te bekleeden: de Stoelemaakers tot 
‚ Matten te vlechten: de Kuipers om de 

> Spleeten en Naaden der Vaten te {toppen :” 
waar toe men doorgaans flegts gewoone Mat- 
ten- Biezen neemt. al 3 

(39) Cyperbies met ver afflandige Aairen; de 
Mannelyken meer dan één: de Vrouwelye 
ken eenigermaate gefteeld en opgeregt: de 

Zaadhuisjes ruighaairig. 
Op 

£39) Carex Spicis remotis , Masculis pluribus ; Foemi- 
‘ nes 

« 
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Op dorre Zandige plaatfen,zo in onsLand, — VL 
als in Switzerland, Duitfchland en Sweeden, Í "REE 
komt deeze. Ruige Cyperbies voor, die op „nioorp= 
vogtige vette Gronden wel ter hoogte van 

twee , drie of vier Voeten opfchiet , zo de 

Heer pre GoRrTER aantekent. Doorgaans 

zyn de Halmen geen Voet hoog, gebladerd, 

met twee of drie Mannelyke Aairen aan den 
top , en even zo veel Vrouwelyken, in de O- 

xels der Bladen, kort gefteeld, met Lancet- 
vormige gebaarde Kafjes en Kegelvormige rui-. 
ge Zaadhuisjes. 

VI. Met de Mannelyke Aairen afgezonderd 
van de Vrouwelyke Bloem, 

(40) Cyperbies met de Wannelyke Aairen ge 
o B Lia pluimd; de Vrouwelyke Bloes MER CCNZAAM 3 siosperman 

ds Zaaden Kogelrond en glanzig. Steens 
| | Tot zaadig: - 

neis fubpedunculatis eres; Capfulis hirtis. Sp, Plant. 

37. Gort. Belg, 268. Jaca. Vind. 163. Fl. Suec. 767, 
858. Carex Pilofa, Spicis ereftis &c. H. Cliff. 438, Cy= 

peroides polyftachvon lanuginofum, Mor. S. 8. T. 123 

£. ro. Prux. TT. 34. f. 6, Carex Caule, Foliis , Capfu= 

lisque hirfutis. Harr. Hefv. N, 1403. Gram. Spic. Fol, 
& Spicis hirfatis mollibus. C. B. Theatr. 48. 

(40) Carex Spicis paniculatis Masculis, Flor. Foemi= 
neis folitariis; Sem. Globofis .nitidis. Syff. Vat. Ves, 

XIII. Schoenus Lithospermuse Sp. Plant, p. 65. Burm. 
FI. Tud. p. 19. Schoenus fecans. Am. Acad. V. Pe 3ÓTs 

‚_Scirpus Lithospermus. Sp. Plant, 1. p. 51 Cyperus mas 

Xie 

1. Deer, Xi. sr 
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Tot een blyk, hoe de uitheemfche Planten - 
dwaalen kunnen, eer Zy een vaste zitplaats 

bekomen ‚ kan dit zonderlinge Gewas ver- 

ftrekker. Het is eerst door den Ridder in ’t 
Geflagt van Scipus, vervolgens in dat van 
Schenus gefchikt geweest, komende eindelyk 
hier t’huis. SLOANE, die het op Jamaika in 

de Westiûdiën vondt, noemde het zeër groot 
knokkelig Bofch-Cypergras , en Morrison 

Allergrootfte Amerikaanfche Cyperus , met Zaad 
van Lithospermum; waar van LiNNaus den 
bynaam ontleend heeft. By RumrPHius 
vindt men het, onderde Ambonfche Planten, 
afgebeeld met den naam van Rúctgras of Ca- 

lamagrostis 3 om dat het eene Rietachtige ge- 
ftalte heeft. Hy befchryft het aldus. 
De Halm groeit twaalf of dertien Voeten 

hoog, een Vinger dik , en is niet volkomen 

rond, maar met twee platte zyden, in Le- 
den verdeeld en van binnen gevuld met eene 

vooze Draadige zelfftandigheid. De Leden 
zyn omtrent een Voet lang , met uitpuilende 
Knokkels. Aan ieder Knokkel ftaat een Blad, 

van derdhalf Voeten langte en een Vinger 
| breed 

ximus Americ. Lithospermi Semine. Mor. Mift. HI, 

p. 237- S. 8 FT, zr. £, 16, Gr. Cyperoides Sylvat. mas 

ximum geniculatum afperius , Semine Milii. Solis. SLoan. 
Fam, 36. Hift. 1. p. 118. T. go. f.r. Calamagroftis. 

Romeu Amba VI. p. 16. T. 6. £. 21 Kaden - Pallu, Zorts 

Mail. XII. p. 39. Te 48. 
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breed (*); maar om laag is de Steel Vlerkswy- „Vl 
5 | isd … ArFDEEk: 

ze omgeven met Bladen van wel vyf Voeten _ v. 
langte. Boven maakt de Halm een foort van Wen 
Rietpluim, als een groote Aair, van meer dan 
anderhalf Voet langte, in veele Steelen vere 
deeld, waat van fommigen Schubbige Aairtjes 
draagen, die ruig zyn, en in een Baard uit- 
loopen; anderen enkele Knoppen, met lange 
ftekelige Baarden , waar binnen een bruinachtig 
en wit Zaad, 

Dit Rietgras groeit op Ambon overal in ’t 
Veld , zegt hy , op open plaatfen ; zo wel 
langs de Rivierkanten als aan den Voet der 
Bergen, waar ‘tzo digte Struiken maakt, dat 
zig het Wild daar agter kan verfchuilen. 
De Driemannige Grasplanten van deeze 

Klasfe thans befchreeven hebbende , gaa ik 
over tot de Zesmannigen , van welken maar 
de twee volgende Geflagten voorkomen; naa= 
melyk 

ZIzANTI1IA Wild Koorn. 

Niet oneigen heeft onze Ridder den Griek= 
{chen 

(+) Dat deeze Bladen , zo wel als de Halm, aan 
den rand en Kiel fcherp gepunt en {nhydende zyn, wee 

gens kleine ftekelige Doorntjes, als ook zeer lang en 

meer dan een Dpim breed: hier van maakt Rumruius 

geen gewag. Hy fchryft ’er een lang gebaard Zaad aan 

toe ; doch dit zal op de Zaarknoppen zien, De Styl is 
driedeelig , zegt LiNNzus. 

_ Mma | 
II, Deere XlIlle Stum, 

Fe) 
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Vl. fchen naam, die oudtyds Onkruid of Dolyk 
AE heeft betekend , als een Miswas der Tarwe „ 

„Jaap toegepast op het Wild Koorn , dat in andere 
Wereldsdeelen gevonden wordt. Men vindt 

immers, oudtyds , ook van Frumentum Ziza- 

nie gefproken. En fchoon dit Koorn tot ge- 
bruik dienftig ís, haalt het echter niet by den 
deugd der Tarwe: des het Spreekwoord , in 

deezen , zyne aardigheid behoudt (+). De 
Wilden , näamelyk , gemakshalve zig hier me- 
de behelpende , misfen het voordeel van be- 
ter Koorn. 
De Kenmerken beftaan in Bloempjes zon- 

„der Kelk , Mannelyken en Vrouwelyken by- 
zonder, de eerften ongebaard , met zes Meel- 

draadjes , de anderen een tweedeeligen Styl 
of twee Stempels hebbende, en een Kafje als 
een.Kapje, dat het Zaad omkleedt (+). Daar 
van zyn de drie volgende Soorten opgete- 
kend. 

L 1) Wild k met een uitgeftorte Pluim. Ak (1) Wild Koorn met een uitgeftorte Pluim 

Aquatica. / 
Waterige Op 

(*) Frumento relilto Zizaniis infidere. 
(GH) Zie Piaat LXXXVII. Fig. 16, hief voor , in wier 

verklaaring gezegd wordt ougebaarde Bloempjes (Corol- 

la bivalwis imberbis), dat beter gezegd was ougekelkte ; 

alzo het Vrouwelyke Kapje in fommig een Baardje 

‚heef | | 
Gi) Zizania Paniculata effufa. S4/t, Nate XII: Gen. 

1062. 
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Op overftroomde Lânden, zo wel op ’ ad Ĳ 
Eiland- Jarmaika als in Virginie , groeit deeze vv. 
Soort van Wild Koorn, die van MrrCBELL; oor 

Elymus genoemd is of Wilde Haver, en van wij 

CrAYTON een fraaije zeer groote Cyperbies°"” 
met Rietbladen, De vermaarde SLOANE ty- 
teltze Hoog fthraal Riet, met de Bladen uit den 
groenen blaauw „ en kleiner Sprinkhaantjes. 

t Gewas heeft een opftaande gekranste 
Pluim, van eén Voet langte, daar de Vrouwe- 

lyke Bloemen boven zyn, de Mannelyken 
onder. Deeze laatften beflaan de vier of vyf 
onderfte verdeelde Kransjes: terwyl de eerften 
een Aairachtige Pluim maaken. De Manne- 

lyke Bloem beftaat uit twee Kafjes , bevat- 

tende zes Meeldraadjes : de Vrouwelyke ins. 

gelyks ‚ maar het eene Kafje is veel grooter , 

hol, het andere omvattende en loopt in een 

faamelyk lang Baardje uit, Deeze heeft twee 

kleine Styltjes „ met Haairige Stempels, op 

een Vrugtbeginzel zittende , dat een langwer- 

pig fpits, glanzig Zaad werdt, in het gedagte 
Katje begreepen. 

Oe) Wild 

to62 -Veg. XIIIe p. 714: Zizania, Gron, Virg. 159, 

48. Elymus. Mica. Geu. N. 7. Arundo alta gracilis , 

Fol, e viridi coeruleis. , Locuftis minoribus. SLoan. Jam 

Ba Pi 1.p. rio 1,67. 

mj 
1. Dree, XIIL STUK. 
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PA (2) Wild Koorn met de Pluim van onderen 
ihk | geirost Mannelyk , van boven geaaird 

p= 
sr Gr Vrouwelyk. 

Il. 

ro In Staande Wateren en aan de kanten van 
Moerasfig. Rivieren in de middelfte deelen van Noord- 

Amerika groeit deeze Soort, met Halmen, 
die naar de diepte des Waters min of meer in 
de hoogte fchieten, Men heeft tot agttien 
Halmen geteld uit ééne Wortel. Zy zyn ge- 
heel bekleed met Scheeden der Bladen, wel- 
ke veel naar die van. ons Water - Beemdgras ge- 
Iyken. De Pluim van de middelfte Halm is 
dikwils vier Voeten lang , die der andere Hal- 
men één Voet, Onder beftaan zy uit getak- 

te Kransjes, met ongefteelde Bloempjes, van 
bleek roodachtige Kleur, die flegts twee Kaf. 
jes hebben, welken men, naar believen, Kelk- 
of Bloemblaadjes kan noemen. Hier in’ zyn 
de zes geele Meeldraadjes of Meelknopjes 
vervat. … Het bovenfte der Pluim is eene dig- 
te Aair van Bloempjes, die insgelyks uit twee 
Klepjes beftaan, van dergelyke figuur en hoe- 
danigheid , als in de voorgaande Soort. 
De Afbeelding van dit Gewas is door den 

Heer ScHrEUcHzZER van Zurig, „in °t jaar 1760, 
te- 

(2) Zizania Paniculâ inferne Racemofâ Masculâ, fu4 
perne Spicatâ Foemineâ. Mant. 295» Zizania fylv. asé 

furgens tenuis Ramofa. BROWN: CÌUie 34 SCHEER 

Gram, 54. T. 2q, 
/ 
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te Leiden by zyne Disfertatie, over de Meel. Psi 
achtige Spyzen , gevoegd; zynde te Parys, Ee 
onder ’t opzigt van den Heer Dr Jussieu, srani 
naar de Natuur gemaakt „en door den Heer Pr ras 
SCHREBER overgenomen. Men noemt dit 
Koorn in ‘t Franích Ri/ave en in Kanada Folle 
Avoine , dat is Malle Haver. Het bloeit in Jus 
ly. en brengt in September en Oktober ryp 
Zaad voort, dat veel naar Ryst gelykt, en tot 

verfnapering {trekt voor de Wilden, die het- 

zelve zorgvuldig aan de Waterkanten gaan ins 
zamelen. -In de Koninglyke Tuin te Trianon, 
als ook in de Akademie - Tuin te Upfal in 
Sweeden, is het zeer-wel voortgekomen, en 
zoude misfchien in Europa, zo welals het 
Manna-Gras , voorgemeld *, geteeld kunnen * Zie 

‚worden. bladz. 300 

-_(3) Wild Koorn met eene bjna geïroste. A. 

Pluim, | | zeg 
| Veldig, 

Op desc: Zandige Velden aan de Kust 
van Malabar groeit deeze Soort, die aan 
ronde Steelen fmalle ftyve groene gefpitfte 
Bladen heeft. - Uit de Knietjes komen dunne 

Steeltjes voort, die in Bladerige Kelken ron« 
de 

” (B) Zizania Paniculata fubracemofa +. Gramen Panicu- 

fatum Indicum &c. Ras. Hijt. 617. Katou - sjolaim. Horte 
Mal, XII. pe 113. T..6o, Burm. Ff, Ind. p. 200. 

| Mm 4 
Kl, Daem XIII Srux, 

. 
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Breed- 

bladig. 

Ser EENuurzietë” 

de zwartachtige Korrels voortbrengen. Dit 
Zaad , met Areekfap gewreven, geneest de 

Spruuw der Kinderen; wannger de Tong daar. 

mede BEREN, wordt. jen 
/ 

à _P 1 AR Us. Baakbloem. 

Van de zonderlinge geftalte der Bloempjes s 

die als een ouderwetfe Vuurbaak of Licht- 
Toorn voorfteller (*), heeft waarfchynlyk 

LinNeus den Geflagtnaam ontleend. De 

Vrouwelyke Bloem is ongefteeld en heeft een, 
tweekleppigen Kelk , zo wel als de Mannely- 

ke, die gefteeld isen daar boven of bezyden 
vitfteekt, met een tweekleppig Blommetje en, 

zes Meeldraadjes. 

De eenigfte Soort (1) wordt Zree edbladie 

gebynaamd , om dat de Bladen uitermaate breed 

zyn onder de Grasplanten. Zy is op ’t Eis 

_Jand Jamaika,in de Westindiën , gevonden , 
en door BRrow NE niet alleen „maar ook door 

SLOANE afgebeeld en belonen Deez’ 

geeft ’er den naam aan van Bofch- Hiavergras 
met zeer breede Bladen en ongebaarde Bloe- 

men , 

(!) Zie Fig. 34,0p Plaat LXXXVIT. 
(1) Pharus. Sy/t. Nat. XII. Gen. 1063. Weg. XIII. pe 

pig. Am, Acad. V. p. 409. Pharus Fol. Nervofis obtu= 

fs, paginâ fupinâ coelum refpicientibus. BROWN. Sam. 34ge 
T, 38. £. 3. Gramen Avenaceum Sylv. &c, SLOAN. Sun 
35 Hift, Ì. Pe 116. Te. Z3 Kik Za 
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men, de Kafjes bruinrood. Zie hier de be: vr 

fchryving. csi 
De Halm is een Voet ode ‚ dikwils met twee „Hoorn: À 

__Knokkels van onderen. De Bladen zyn zeer gs 
groot, fterk geribd, van langte als de Halm , loom, 
Êyrondachtig gefpitst, met de agterkant om 
hoog. De Bladfteelen eens zo lang als het 
Blad (*), zyn tot de helft Scheedig. Een yle 
opftaande Pluitn heeft de Vrouwelyke Bloemen 
overhoeks ‚. ongefteeld , ver afftandig ; met 
een eenbloemig Mannelyk Steeltje , aan den 
voet van % Vrouwelyk Bloempje ingeplant 4 
en weinig langer dan hetzelve,. 

BEREZL BEREA ER ZK. an 

VL HOOFDSTUK. 

Befchryving der Twee HUIZI GE. GRA Sa 
PLANTEN, Zot welken maar één Geflaet bee 

__drokken wordt, Touwgras genaamd, 

Rr de Geflagten der Twee-en- twine 
tigfte Klasfe > Tweehuizige genaamd, om 

dat de Mannelyke en Vrouwelyke Bloemen 
haar zitplaats op byzondere Planten hebben, 

ds 

nen Mooglk moet dit zyn half zo lang als 't Blad: 
anders verftaa ik niet , hoe zy tot de helft Scheedig 
kunnen, zyn. 

Mm 5 
1. Deer: XII Srux. 
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is nu onlangs eerst het volgende thuis ge 
‘bragt. 

Res Trio. Touwgras. 

Van dit Geflagt, dat waarfchynlyk wegens 

de gedaante dus benoemd is, zyn de Kenmer- 
ken door LiNNdaus aldus opgegeven, 
Van de Mannelyke Bloemen , zo. wel als van 

de Vrouwelyken, is “s Kelk een Eyrond Aait- 
tje , met eenbloemige op elkander leggende 

Schubben,die Eyrond en Vliezig zyn: het Blom- 
metje beftaat uit zes langwerpige Vliezige bly- 
vende Blaadjes. De Mannelyken hebben drie 
Haairachtige Meeldraadjes, met langwerpiga 
opgeregte Meelknopjes. De Vroüwelyken heb- 
ben een rondachtig Vrugtbeginzel , met drie 
Elsvormige blyvende Stylen en Draadachtige 
verwelkende Stempels. Het Zaadhuisje is 
driehokkig , rondachtig , met zes plooijen , en 
heeft zes famenluikende punten, Het bevat 

eenige langwerpig- Rolronde ; ftompe Zaa- 
den. | 

Alle de Söorten van dit Geflagt.zyn door den 
Heer KoENte aan de Kaip der Goede Ho- 

pe verzameld, De Deenfche Heer Cr, Fris 

RorrBörr , Hoogleeraar in de Ontleed- en 
Kruidkunde te Koppenhagen , heeft dezelven 
en nog meer; „omftandig, befchreeven en in 

Plaat gebragts- hoewel hem van ééne maar de 
‘Vrou= 
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Vrouwelyke Plant is voorgekomen. De vol. VI. 
gende zyn daar van, uitgekipt „ en in de Der- le 

tiende Uirgaave van het Samenftel der Planten, sn 

van onzen Ridder, dus voorgedragen. 

(1) Touwgras met eeu witkroonende Steel en _T. 
gepluimde Aairen. PS A 

jkun Lus. 

…_ Dit heeft een zeer hooge , bogtige, ftyve Gepluimd, 
taaije Houtige Halm , aan de eene zyde ver- 

hevenrond, aan de- andere vlak, groenachtig . 

geel, fyn geftippeld, met Draadachtige Tak- 
ken overhoeks, uit Scheedjes voortkomende, 

en eene Pluim maakende, van anderhalf Voet ; 

die zeer Takkig is. De Aairtjes zyn naauwlyks 
een Kwartier Duims lang, en beftaan uit Ey- 
ronde, gekielde, tosfe , Zilverkleurig gerande 
Schubbetjes , ieder een Bloempje inhoudende 

van gezegde hoedanigheid, met drie Meel 
draadjes : doch de Heer RorrTBörr acht 

dat het Blommetje driebladig zy , en een dries 
bladigen Kelk hebbe. 

(2) Touwgras mei geaaid Halmen en een. 
zaame Aairen. Dichotox 

MUS. 
Dit Gegaffeld, 

_ „) Reo Caule Frondofo ; Spicis. Paniculatis. 54/7. 

Nat. Veg. XIII. Gen. 1331. Reftio Paniculâ fesquipeda= 
li multiflorà , Spicis oblongis ovatis &c. Rorrs. Progr. 
2772. P- 10: Ne 4. Zoon, Haffn. 1773. p. 4. T.IILf. 3 

(2) Reflio Culmis dichotomis Spicisfolitariis, Syft, Nat, 

Weg. XIII, Sp. 2. Suf, Nat, XII, pe.735. Reftio Culmo 
proe 

il, Deer, XIIL Seun, 
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vr. _ Dit bevoorens reeds ek wel meer dan hor: 
rde derd Jaaren eenigermaate bekend geweest Ge- 
Hoorne was, wâs door onzen Ridder, die meende dat 
oe hy de Vrugtmaaking gezien hadt, in ’t Ge- 

flagt van Biesgras geplaatst, onder den naam 
van Schenus Capenfis. De vermaarde BREyN 
hadt de Afbeelding van een T'äk daar van ‚doch 
zonder eenige: blyk van Bloemen, ronder den 
naam van Zwariknoopig , Biesachtig:, Kaapfch 
Paardeftaart , uitgegeven. … SCHEUCHZER 
befchreef ‘het, onder dien van Riet van de 
Kaap der Goede Hope, met dairen die naar. 
Katjes gelyken. „Deezen was het-door den ver= 
maarden PETIVER.van Londen gezonden. 
Hy merkt aan, dat de Houtige Halm, Biezig; 
taay, van binnen met Merg gevuld, van ia 

ten groen, ter plaatfe daar-dezelve een Pluim 
maakt , op anderhalf Voet afftands.„ meer of 
min, Knokkels heeft , die met een Scheede 
bekleed zyn; ieder een Lakje voortbrengen- 
de van een half Voet of langer, ook Knokke- 

lig, en ; Ee twee of drie Takjes uit. 

gee- 

proftrato , Ramis Filiformibus fecundis adfcendentibus, 
Spicis terminalibus pluribus. Rorru. Progr. 1772. p. 

zo. Ne 3 Zion. pa. Ta ref. zt. Schoemus’ (Capenfis) 
Culmo tereti Ramofisfimo &c. Linn. Sy/t. Nat. Xie: 

p. go. Canna Cap- B. Spei Sp. Juliformibus. Screverz! 
Gram. 3523 Equifetum Juncêum- nigrinodum Cap. B. 

Spei. Bravo Cent. pe-126. T. ge. Per. Gaz T. rn Set 
Mus. a24. Juncus … Afticanus Lignofo Culmo &c. Prux.' 
Mant. 199 
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| Bievende ‚ die met Aairtjes beladen zyn. Veel va” 
grooter moet derhalve zyn Exemplaar geweest ai aan 
zyn, dan dat van den Heer RorrBörr, Hoor 
die van Halmen fpreekt van anderhalf Voet 
langte, in Leedjes van vier Duimen verdeeld, 
met bruine of zwartachtige Scheedjes. Het 
droeg rappige Aairen , met Bloempjes bynaals 
die van de voorgaande Soort. 

(3) Touwgras met eenvoudige Halmen, en ge UI. 
Et 5 Reftio 

tuilde Aairen. Piminieus 
zchndhe Ryzig. 

Een Takkige leggende Halm heeft deeze 
Soort, met zeer lange Hoofdtakken, aan den 
top bondels maakende van Rysachtige Tak- 
jes, met Scheedjes en een end- Aair van één 
of twee Duimen langte , beftaande uit Eyrond« 

Elsvormige Aairtjes , overhoeks, tot tien in 
getal. Maar deeze Soort komt in veelerley 
gedaante van Gewas voor. Zy onderfcheidt 
zig door de Doorntjes der Schubben van de 
Aairtjes ook van de voorgaande. 

<, | | ete id 

(4) Touwgras met eenvoudige Halmen , en „ iv: 

enkelde, ongefteelde overhoekfe Aairen, een 
Hou=Ploemig. 

(3) Reftfo Culmis fimpllcibus, Spicis Corymbofis. Syst. 
Wat. Veg. XIII, Sp. 3. Reftio Scapis Floriferis longis= 
fimis &c. Rorrs. Progr. 1772. p. 10. Ne 1. Zoon, p. 4e 

T. 1. f T. 

C4) Reftio Culmis fimpl, Spicis. alteenis fesfilibus fim- 

U. Deer. XIII, Srum, si 

Na 
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Houtige , Vezelige Wortels , gelyk in de 
weede Soort, geeven een trop uit van har- 

Host de , taaije Draadachtige Halmen , waat van 
STUK 

Aairigee 

de meeften onvrugtbaar zyn en een foort van 
Loof maaken, doordien zy zig langs hoe 
fyner verdeelen en uitfpruiten , aan ’t end als 
otigekruld.. Zeer weinigen, eetis zo lang , 
rezt uitgeftrekt , draagen aan ’t end Aaïiten, 
die veelal uit drie ‚doch fomtyds ook uit twee; 

vier of vyf Aairtjes beftaan, welke Rolrond- 

achtig fpits zyn , en Bloempjes bevatten als 

de voorgaanden, 

(5) Touwgras met eenvoudige Halmen en ect 
enkelde end - Air, 

_Deeze heeft een hurkende, Houtige, ron- 
de, geftrekte , Biezige , bruine , zeer Tak- 

kige Halm, die Knoopig is met Scheedjes ; 
en aan ’t end van ieder Tak een enkele Dolyk- 
achtige Aair, een Duim lang , met veel lan- 

ger fpitfer Schubben dan in de voorigen , tus- 

_fchen welken de Bloempjes , die veel Wleiner 

zyn, met drie Meeldraadjes. 

(6) 

gliebus. Syft. Nat. Veg. XIIL Sp. 4. Reftio Culmis te- 

retibus ereftis, Vag. Membran. bifidis &c. Rorra. Progr, 

1772: p. zoe N. 2. Zoons p. 3. T- II. £ 20 

(5) Restio Culmis fimplicibus Spicà terminali, Sy// 
‘Nat. Veg. XIII. Sp. 5. Reftio Spicâ fimplici terminalt 
oblongâ diftichâ, Rorrs. Progr, 1772 Ve Ile Ne 20e 

Reftio diftichus. Zoon, p. 6, T.I £ ze or 
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(6) Touwgras met eenvoudige Halmen , ge= VI. 
b 7 £ ÁFDEErn 

krapte Aairen en verfpreide enkelde Bloemn- B: 
Hoorne 

fcheeden. 

VI. 

Dic heeft de Halm ter dikte van een Gane zje{® 
ze-Schaft , vier Voeten lang , geheel een-, fros- 

î À __draagends 
voudig , geftrekt , Knoopig ; rond, groen- 

achtig bruin, met de Leden naar‚’t end groo- 

ter, gelyk in veele anderen: de Knokkels be- 
kleed met ‘Lederachtige Scheedjes , die, af- 
vallende, een zwart Ringetje overlaaten. Aan 
* end is een Bloemtros, van anderhalf of twee 
Duimen langte, uit Bloem{ícheeden famenge- 
fteld, alleen van Vrouwelyke Bloeien; zyns 
de van deeze Soort geen Mannelyke Bloemen 
voorgekomen ‚ zo min als van eene andere , 
welke de Heer RoTTBoLrL diffachyos , dat 
js Twee - Aairig noemt. Voorts heeft zyn 
Ed. nog een Zriticeus of Tarwachtig, waar 
van hy Mannelyke en Vrouwelyke Exem- 

“plaaren hadt, befchreeven en afgebeeld: als 
pok een Reftio compresfus en Wirgatus, beïden 
met enkel Mannelyke Bloemen, gelyk de 

ove- 

(6) Reftio Culmis fimplicibus , Spicâ glomeratâ , Spas 

this partialibus fimplicibus. Sy/t. Wat. Veg. XIII. Sp. 

6. Reftio Thyrfifer , Thyrfo oblongo terminali, Spathis 

alternis maxtimis , in Lobos divifo. Rorrg. Progr. 1772 

p. 15. N. g. Zoon. p. & T. III £ ze. Elegia Juncea, 

Linn. Mant. 207. : 

‚EL Deer. Kik STUK, 
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overige Exemplaaren : maar deeze vier, òf 
dit Geflagt in ’t Werk van onzen Ridder niet 

Hoorn. aangehaald, ftap ik over. 
STUK. 

De Biesachtige Elegia aangaande , welke 
door zyn Ed., volgens de Waarneeming van 
KorNrie, is befchreeven : dezelve fchynt 
eenigermaate met het Trosdraagende. Touw- 
gras te ftrooken; doch «de Vrugtmaaking 
was niet naauwkeurig onderzogt in de Vrou= 

welyken. Men hadt, in de Mannelyken daar 

van, platachtige, bruine wit gerande Meel- 
knopjes gezien, 

VIL--EO O: ED sets Uors 

Befchryving der VRELWYVIGE GRASP L AN- 
TENs Zot welken het Lorghzaad , Baardgras, 
Kleefgras en verfcheide anderen meest Uit 
heemfche; zyn #’huis gebragt. 

ME ELWYVIGEN heb ik, | volgens het 

Griekfche woord Polygamia , zodanige 
Planten genoemd (*), in welken zo wel wees 

Ja 

(*) Dit Woord Veelwyvigen behoud ik, hoewel het „ 
wat de Grasplanten betreft, eer Veelmannigen zou moe= 
ten zyn;om dat ik hetzelve, ter verduitfching van Poe 

lygamia, altoos in deeze Natuurlyke Hiftorie heb ge 
bezigd ; als betekenende eene vermenging buiten den ge 

woonen band des Huwelyks of den Echten Staat. 

| had 
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pn als Mannelyke en fomtyds ook Prou- | 
__welyke Bloemen ; ’t zy op den zelfden, ’t zy Aen 

op verfchillende Stoelen ; voortkomen. De B 
Grasplanten, van dien aart, behooren allen 
tot den Eerften Rang in die Klasfe , de Ken 

huizigen naamelyk en zyn vervat in de agt 
volgende Geflagten, | 

SPINIFEX Doorngras, 

Onder deezen naam is thans een Geflagt 
gemaakt , dat van het Kwispelgras , en wel 
‚van deszelfs laatfte Soort, het Doornkoppige, 
afgezonderd wordt door de volgende Ken- 
merken. Een Zweeflagtige Bloem, wier Kelk 
‚een tweekleppig ‚ tweebloemig Kafje ‚ met de 

Klepjes aan de Graat evenwydig. Een twee- 

kleppig ongebaard Blommetje , met drie Meel- 

draadjes en twee Stylen. Een Mannelyke Bloem; 
die een gemeenen Kelk met de Tweeflagtige 
heeft; het Blommetje en de Meeldraadjes even- 
eens, maar geen Vrugtdeelen, 

De eeniefte Soort, daar vanopgegeven(1), _ 1 

Zou het Ne Boomachtig Riet zyn eh Jguarvo= 

van /#5; 
| | Rappig 

(1) Spinifex. Sy/l. Nat. Veg, XIII. Gen. 1333. pe 757: 
Mant. 300 Arundo Arborescens Tabaxifera. Mor. Mift, 
MI. p. 219 S. 8. Ì. 8e fs rr Ily Muliu. Hort. Jef. 

XII. p. 75. Ray. Suppl. 614. Gramen Daftylon pumi= 

kam Malabaricum, Spicis Loliaceis in acutam Spinam 
terminatis. Screucnz. Gram. 112. 

| N 
EL Deer. XIIT. Stuge 
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van Morrison, ’t welk een Stam van twee 

of drie Mans langten hoog heeft en Rietach- 
tige Bladen , komende in alle opzigten met 

het Bamboes - Riet , reeds lang befchreeven (*) , 
overeen. My fchynt noch de //y MZullu, van 
den Malabaarfen Kruidhof ; noch het Laage 

Malabaarfe Vingergras van Scurucuzer, het 
allerminfte met dat Beomachtig Riet. te ftroo- 
ken. Zou ook, by misftelling, hetzelve ge- 
nomen zyn voor de volgende Soort van Mo= , 
RISON, ook groeijende aan de Malabaarfe 
Kust (}), en aldaar Py/- Riet van de onzen 
genaamd, by de Malabaaren Beesha en Schryfr 

Bamboesby de Portugeezen? Of vooreen derde 

Soort van dergelyk Riet , aan die Kusten 

groeijende? Immers het voorgemelde kan ze- 
kerlyk hier niet behooren. 

LinNdmus befchryft aldus dit Rappige 
Doorngras ‚ dat op de Zandige Zee: Oevers 
van Oostindie groeit. Het heeft de Halmen 
zeer groot, van dikte als een Vinger, Zeee 
groen, gelyk het geheele Gras, met Leden, 
aande Knokkels met troppen van Bladen voor= 
zien, glad, geftopt : de Bladen Grasachtig s 

_famengerold , krom uitgebreid, ftyf, aan de 
tip doornig , een Handbreed lang , met ge- 

ftreepte Broekachtige in boven Wol- 
lig, 

(7) Zie II. Deens IL, Sruk deezer Mat. Hiftowie, bl. 58. 

CE) Arundo farfta Indica Flor. Spicatis „ Beeshae 
Hort. Mate Vv. Mor, SDA E2e 4 Ik 
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fig. Het heeft drie of vier end-Bondeltjes, _ví. 
uit verfcheide Tropjes famengefteld van Lan- Áfprers 
cetvormige kortere Blaadjes , zonder Schee- Hoors 
den, tusfchen welken veelal drie Aairen. Ie- à 

der dair is bykans een Vinger lang, met een 
driekantige Graat die in een Doorn uitloopt 

en vyf zydelingfe Bloemen overhoeks , onge= 

fteeld, wat van elkander af. Deeze zyn lang- 
werpig Eyrond , met de zyden naar de Graat 
gekeerd , gelyk de Bladen. Zy beftaán uit 

een Kafje, met twee Lancetvormig Eyronde 

Klepjes, geftreept en {pits, 
Het is een zeer groot Gras, naar het, Cev- 

Doornkoppige Kwispelgras zodanig gelyken-= PL KEI 

de, voegt ’eronze Ridder by, dat men het, #8 # 
als het geen Bloemen heeft, niet daar van 
onderfcheiden kan , uitgenomen door de groot- 
te. Derhalve, zegt hy; behoort ook dat van 

de Malabaarfe Kust alhier. Wanneer, nog- 

thans, hetzelve naar het Gedoornde Kundiafthe 
Riet van ArrPiNus (*) gelykt, zo Rav 

wil, dan moet het zekerlyk hier van verfchil- 
Ten. Ik heb van Ceylon onder anderen, een 
gedroogde Plant bekomen, die in de meefte 
opzigten zodanig met de voorige befchryving 
ftrookt , dat menze achten moet geen andere 

te 

(&) Arundo Graminea aculeata, Arr, Ezot. Cap. XLVL 
p. 105. 

Nn g 
1. Des. XII Stus, 
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te zyn. De Afbeelding , in Me. o, op Praar 
XCII, hier voor , daar van gegeven , toont 
zulks duidelyk. Het eenige verfchil zou mis- 

fchien het getal der Aairen „en dat der Bloem- 
pjes in de Aairen , als ook derzelver plaat- 
zing, betreffen : waar omtrent de Planten dik- 
wils veranderlyk zyn. De hoedanigheid der 
Bloempjes of zy Mannelyk zyn en ‘T'weeflag- 
tig, waar omtrent LiNNdgus zelf niet ver- 
zekerd was (*), heb ik, om ’t Voorwerp niet 
te bederven , niet onderzogt. Het Riet fchynt 

van eenen hurkenden aart te zyn, en heeft de 

Halmen zekerlyk niet hol , maar geftopt. 

ANDRoOrPoOG ON. Baardgras. 

Wegens de gebaardheid der Aairen mag 

dit Geflagt den naam van. Baardgras te regt 
voeren, welken ook de Griekfche benaaming 
aarduidt, als betekenende Mans Baard. Het 

gelykt in dien opzigte veel naar het zoge- 

naamde Vosfeftaart- Gras (dlopecurus) , doch 
verfchile door de Bloemen , wear van fom- 

migen tweeflagtig , anderen Mannelyk zyn , 

hebbende éénbloemige Kafjes en het Blomme- 
tje aan den voet ge baard , beiden drie Meel: 

draadjes, doch de eerften twee Stylen boven. 

dien, en een enkel Zaad Cf). Het 

(&) Flosculus alter Hermaphroditus, alter Masculus 2 

Mant, utse 

(GH) Zie Fig. 25» Plaat LXXXVIL Het fchynt firy- 
8 dig ‚ 
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‚Het bevat veele, byna allen Uitheemfche _ vrs 

Soorten , tot meer dan twintig, als volgt. A 
Hoorg« 

(1) Baardgras met de Aair eenzaam, Schub- STOK. 
_ big en ruige Zaaden ; de Baardjes naakt Aris 

en omgedraaid. Er haig 
Snydend. 

Hier toe behoort het Suydend of Sny- Gras 
van RumeHius, dus genaamd, om dat de 

Bladen veel naar die der Cyperbiezen gelyken, 

en Degenvormig plat , met fcherpe kanten, 
syn. Het groeit. zegt hy, op de Oofterfe 
Eilanden in Ooftindie overal, en iser zeer 

gehaat , om dat het zo fnel opfchiet en zo 
fterk voortloopt, zonder tot veel nut te ftrek- 

ken. De Bladen worden vier of vyf Voeten 
lang , en zitten zo digt op malkander , dat 

men ’er niet door kan gaan , zonder ze neer 
te trappen. Het beflaat geheele Velden en 
Heuvels en verftopt niet alleen de Wegen in 
de Bosfchen, maar zelfs de Paden in de ‘Tui- 

nen; 

dig, wanneer in Sy/t. Nat. Veg. XIII. p. 753 & 758; 
van de Mannelyke Bloemen gezegd wordt, dat zy ge- 

baard, en in Gex,. Plant., als ook in Am. Acad. dat 

zy ongebaard zyn (Coroflâ muticâ); maar uit de Af- 

beelding blykt, dat zy wel een Baardje hebben , doch 

op ver naa zo groot niet als de Tweeflagtigen. 

(a) Andropogon Spicâ folitariâ imbricatÂâ, Sem hirfu- 

tis ; Ariftis nudis contortis. Sy/f, Nat, XII. Gen. 1145. Vez. 

XIII. p. 258. Burm. Pl, ud, p. 118. Gramen Caricofujmn. 

Rumeu. Amb. VI. p. 17. T. 7. f. 2, A. , 

| Nn 3 
II. Dasr. XIII. Srux, 
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VI. nen, wanneer menze maar twee Weeken niet 

arden gebruikt. Dikwils wordt het afgebrand , om 
„Hoor. de Landen daar van te zuiveren ; doch het 

groeit weder op en ftrekt dus tot een groote 
Plaag. In de Regentyd fchiet het dunne Stee- 
len, ieder met een gebaarde Wollige Pluim, 
van een Span of een Voet lang en een Vinger 
dik; waar van de Wolligheid door het Gemeen 
wel gebruikt wordt, om in Kusfens te ftop- 
pen. Op Java en Baly dekken de Inlanders 

met de Bladen, aan Bosjes gebonden als Stroo , 
hunne Wooningen; ’t welk duurzaam is, doch 

veel Ongediert uitlevert. 

il. (2) Baardgras met de Aair eenzaam , de on« 
Andropoe 

gon con- derfte Bloemen ongebaard, 
tort une 

PE nd Het Ooftindifch Rogge- Gras, met een 
fchraale Wollige Aair , van PLUKENETs 

dat de Baardjes boven lang en wonderlyk, als 
een Touwetje, in elkander gedraaid heeft, van 
PLUKENET, is door ScHreucHzeR onder den 

naam van «Egilops van Madrasf, met Haairige 
gebaarde Kafjes, befchreeven. Hy hadt het 
van PrriveEr van Londen ontvangen en 

merkt 

(2) Andropogon Spicâ folitarià , Floribus inferioribus 

muticis. Syr Plant. 2, Borm. Ll. Jud. 118. MEgilops Mades 

vaspatana &ece SemeucHz. Gr. ga. Gram. Secalinum In- 
dicum Spicâ gracili tomentofà &©. Pruw. Zim, 173 Te 

zl fs 5, Mor, 5. 8. T. 4. fe ulte 
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merkt aan , dat de Baardjes hier alleenlyk uit vi. 
den top voortkomen, zynde de aange Kaf Ten 
jes ongebaard. | De É Hoos. 

(3) Baardgras met de Aair langwerpig de Pei 
Bloemen Wollie , afltandig , wyd gemikt; gen diva- 

ricatum. 

een bogtig naakt Baardje, - Wyd 
gemikt, 

Dit Virginifche Gras heeft lange fmalle Bla- 
den 5 de Kafjes zyn bruin, hard en glanzig , 
met weinige korte Haairtjes bezet en de Meel- 

knopjes geel: de Zaaden met een zeer lang 
bruin glanzig gegolfd Baardje gekroond. 

(4) Baardgras met de Steeltjes van de Pluim RAG 
ryllus, zeer eenvoudig driebloemig ; het tweeflagtig ee 

Blommetje kanthaairig , van boven en onde. 
ven gebaard. 

De 

(3) Aundvopogon Spicà oblongâ , Floribus Lanatis ree 

mmotis divaricatis, Ariftâ flexuofà nudâ. Sp. Pl/aut. 3, 
Lagurus humilior, Paniculâ conicâ laxâ nutante , Cul« 
mum terminante. GRON. Virg. 135 

(4) Andropogon Panic, Pedunc. fimplicisfimis trifloris 

Stc. Sp. Plant. 5e Am. Acad, IV. p. 332. Govan Mousp. 
813. ZEgilops Bromoides Jubâ purpurascente. J. B. Hift, 

Il, P: 436. ScreucHz. Gr. 267. Gr. Sparteum Feftu- 

ceum fe LEgilops Spartea Villofa, BARRre Jc. 18. £, 2. 

Phoenix Spicâ laxâ , Locuftis longe petiolatis &c. Haru. 
Helv. Ne 1412. Avena Spiculis polygamis trifloris. Score 
Carne 207. 

Nn 4 
IL Deer, XIIL Srux. | 
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VL De gedaante der Bloemen moet den by= 
AFDEEL naam geeven aan dit Gras, ’t welk in de Zui- 

Meije delyke deelen van Europa, als ook in’ Graauw- 

bunderland „is waargenomen. DotorScorc- 

L1 vondt het in Karniolie, en betrekt het 

tot de Haver, befchtyvende de Vrugtmaaken- 
de deelen zeer omftandig, gelyk ook ScueucH- 
ZER; die een naauwkeurige Afbeelding van de 
Aairen geeft en BARRELIER van het Gewas. 
DeSteelen „zegt. HAT LER 3: zyn dries MOE 
ten hoog; doch Seunrucuzer maakt de 
Halmen maar anderhalf of twee Voeten , met 
eene Pluim die paarfchachtig gekleurd is, een 

Handbreed of een half Voet lang. 

Vv. (5) Baardgras met een knikkende Pluim, en 

etl 2 gedraaide gladde Baardjes; de Kelkkafjes 
Lans. Fit 5 k { 

Knik- s 
kend, 

In Virginie en de Westindiërt groeit dit 
Baardgras , dat het bovenfte Blad Scheedig 
en Kogelronde Baardjes heeft, met eene wit- 

te Fluweelachtige Wolligheid, De vermaarde 

SLOANE meende hetzelve op ’t Eiland Nie- 

ves gevonden te hebben. De Wolligheid ís 
hier, gelyk in’t voorgaande , zeer kort. CrAY- 

„TON 

GG) Andropogon Paniculâ nutante;5 Ariftis tortuofis 

Ieevibus 5; Glumis Calycinis hirfutis. Sp. Plant. 4. An- 

drop. Folio fuperiore Spathaceo &c. Gron. Virg. 113. 

Gramen Avenaceum Pan. minus fparfà &c, SLOANe 
Jam, 35. Hifk. leop-va4 Te 14e bran 



GRASPLANTEN. $69 

TON noemde hetzelve Geerst, met een dun- vn 

pe Aair uit de zyde van een lange Scheede vir. 
voortkomende , en het onderfte Klepje uit- En 
loopende in een zeer lang: Baardje, 

(6) Baardgras met een knikkende Pluim , vier- VL 
Audropo- 

kleppige driebloemige. Kelken en een gebaard. gon qua- | 
tweeflagtie Bloempjc. drivaloe, 

| kleppig. 

In de Upfalfche Akademie- Tuin ís deeze 
geteeld, zonder dat mende piaats der afkomst 

wist. Het was een Jaarlykfe Zaay - Plant , 
met veele Takkige Halmen van een Voet 

hoogte en overhoekfe Bladen, met eene knik- 
kende end-Tros, uit veele Trosjes famen- 
gefteld, van Draadachtige Bloemfteeltjes. Zy 
kwam het Krekelige Baardgras naby. 

(7) Baardgras met eene verfpreide Pluims en vrij 
Schuitachtige Blikjes; waar in drie dwarfe Aen 

gebaarde bloempjes. Hi Schuit 
achtig. 

Deeze , in Ooftindie door den Heer K or- 
Nic gevonden, hadt Halmen wan een Vadem 

\ lang, 

(6) Andropogon Pan. nutante, Calycibus quadrival- 

vibus trifloris , Flosculo hermaphrodito, Ariftato. Mant, 

303: 

GD) Andropogon Pan. fparfâ „ Braâeis Cymbiformi- 

bus, Flor. transverfis Ariftatis ternis, Maut, 303. 

‚Nn 5 
TL. Derwe XIII Stuk, 

/ 
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VL. lang, zeer glad , gevuld , regcopftaande, sen — 
ARDEEL meeftendeels met Bladfcheeden gedekt, van 
Hoorn: dikte als een Pennefchaft. De Bladen waren 

Grasachtig , een Voet lang, geftreept. Uit 
de Oxels der bovenften kwamen veele dunne 
Steeltjes , aan ’t end ieder een Schuitachtig 

bruinrood. Blikje hebbende, met drie of meer 
Bloempjes daar in. | 

VII (8) Baardgras met de Bloemfleeltjes Kroontjes- 
hete ops” vjf bloemig zonder Kelk > en dén ge. 
Jiratum, baard tweeflagtig Blóempje. 
Leggend. 7 

Veel Halmen van een Voet „ die zeer Tak- 
kig zyn en Knoopig; leggende, Wortel- 

fchietende ‚ met Scheedachtige Blaadjes, ga- 

ven in dit Oostindifche Gras, aan ’t end, dun- 

ne Steeltjes uit , met een Kroontje van vyf 

Bloempjes ‚, waar van het middelfte alleen twee. 
flagtig was, de overigen Mannelyk. Gedagte 
Heer KoeNie heeft ook dit ontdekt, 

IX. (9) Baard gras met een losfe Pluim en gewolde 
Alopecu= 
ede G aats 

Vosfen« 
ftaartig. (8) Andropogon Pedunculis umbeliato- quinquefloris 

ecalyculatis 5 F losculo hexmaphrodito Ariftato. Maut. 

304- 
(9) Andropogon Paniculà laxâà , Rachi zaal Flos 

culo u'roaue Ariftâà tortuofà. Sp. Plaut, 9. Androp. 

Culmo Paniculato. Gron. Virg. 133. Gramen Dafylon 

Alopecuroidis facie, Paniculâ longisfimâà &zc. SLOAN. 

tam, 34. Hifte L p. 113, Te zo. be Ia 
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Graat ; de beide Blaempjes een gedraaid VL 
Baardje hebbende. | ng 

Hoorfps 
In Noord - Amerika groeit dit Gras , dat STUK. 

dikwils de hoogte van zeven Voeten bereikt , 
en een groote Pluim heeft, als het Kiet, aan 

t end der Halm. Die Pluim beftazt uit veele 
Aairtjes, welke met paarfch Zilverkleurig Flu- 
weelachtig Dons digt bekleed zyn en paaríche 
Meelknopjes hebben. De Wortelbladen zyn 
taamelyk breed en lang, ftyf , bolrond, ge- 
fpitst. Het bloeit ‘er in de Herfst, in Bosíchen 

met een flykerigen Grond. 

(ro) Baardgras met twee end- Aairen en eene _X. 
Andrope onverdeelde Halm, gon diftan 

chyon. 

In de Zuidelyke deelen van Europa komt dit „ Twee 
airig. 

Gras, doch zeldzaam , voor. Het is door Bau- 

HINUS onder de Dravik geteld geweest. BUR- 
SERUS zou het in Switzerland gevonden heb- 
ben en de Beer Grraanv heeft hetzelve in 

Provence waargenomen , befchreeven en af- 

Sé 

(io) Andropogon Spicis binis terminalibus , Culmo in- 

divifo. Sp. Plant, g. Ger: Prov. 106. Tab. 3. Fig. 2 
Hart. Hel. Ne 1415. Gr. Daêtylon Spicâ geminâ, 

TournrF. Juft. gar. Gr. bicorne f. diftachyophorum, 
Bocce Rar. 20. Feftuca Junceo folio Spicâà geminâ. C. 
B. Pin. g. Prodr, 19. Theatr. 145. J. B. Hift. IL, p. 

544. B, Andropogon Sanguinarium, Seuren. Gram, TV. 
23 Fig. 1. 

1. Deer. XII Stug, 
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VI. gebeeld. Harrer merkt aan , dat het Hal. 

hen men hebbe van twee Voeten hoogte , die on- 
Hoorp- getakt zyn, aan ’t end twee Aairen uitgee- 

STUK. 
vende, welke ieder beftaan uit meer dan twine 

tig gebaarde Bloempjes. Het buitenfte Kelk- 
klepje is eenigermaate geknot en aan de tip 

ruigachtig ; het binnenfte zeer klein , zegt 
LiNNAUS. 

Zeer naa fchynt hier aan te komen het Bruin. 
roode Bloedgras van Barbarie , door SCHaRreE- 
BER afgebeeld en befchreeven , dat twee of 
drie Aairen op ‘t end der Halm heeft. Het 
grootfte verfchil is, dat de Halmen ‘lakkig 

zyn, de Bloemen grooter en digter aan elkan- 
der, de Baardjes kleiner , zo die Heer aan- 

merkt, 

BE os (11) Baardgras , dat een Pluim heeft van ge- 
Er paarde dairen , die Eyrond langwerpiszyn; 

fo} chie= 

er de Graat ruigachtig ; de Bloemen ongefieeld 
en met een gedraaid Baardje, 
1OOV'« 

Dit 

Cr1) Andropogon Pan. Spicis conjugatis ovato-ob- 

longis, Rachi pubescente Flosc. fesfilibus Ariftâ tortuo= 

£â. Sp. Plant. zo. Flor. Zoyl. 465. Mat, Med, 31. Burm. 

Fl. Ind. p. 219. Juncus odoratus. fe Aromaticus. C. B. 

Pin. 11. Theatr. 163. Schoenanthum Amboinicum. Rumru. 

Amb. V. p. 18m T. 72. f. 2e Gramen Daêtylon Aro- 
… maticum multiplici Paniculâ. Prux. Alm, 175. T. 1oó-f. 1. 

Mox: S. 8. T. 9. £ 25. Gr. Daêtylon Zeyl, Burm, Zesd. 
107. 
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Dit Kruid, in ’t Nederduitfch Kemels- Hooy, vr, 
in ’t Arabifch Zeben Meccati, datis Stroo van Arrere 
Mekka , genaamd, voert in de Ooftindifche Hoorp- 
Eilanden in ’t algemeen den naam van Siree en nis 
Zo RumrPHrius aantekent. Het groeit, naas Hooy, ‚4 

melyk, zo wel aldaar, als in de Oofterfche 
Landen: hoewel men ’t gene tot Medicyn ge- 
bruikt wordt, als welriekender zynde, uit A- 

rabie bekomt, Onze Ridder hadt het bevoo- 
rens tot het Haazeftaart- Gras t’huis gebragt. 
BaurIiNus noemde het welriekende of Krui- 

derige Bieze en Cersus ronde Bies; om dat hy 
wel opmerkte, dat de Bladen eigentlyk niet 
Biesachtig zyn, maar rond. In fommige Land- 

fchappen van Arabie, zegt GARZIAS, groeit 
het zo overvloedig , als het gemeene Gras in 

Spanje. De Karavaanen, uit Syrieen Egypte 
naar Mekka reizende, vinden aan den weg een 
menigte van dit Gras of Hooy, dat den Ke- 
melen tot Voedzel ftrekt; waar van het den 
naam heeft. Het wordt ook op dezelven ge- 
laden, om ter plaatfe , daar men het niet vindt, 
te gebruiken , en in menigte te Alexandrie en 

Kairo in Egypte gebragt, alwaar men ’t dik- 
wils als Stroo gebruikt in de Paarde- Stallen , 
wegens den aangenaamen Reuk. 

_„ In manier van groeijing fchynt het Indifche 
aanmerkelyk van het Arabifche te verfchillen. 

Daar het laatfte naauwlyks hooger wordt dan 

een Voet, hêeft het andere de Bladen wel een 
| hale 

IL Desn. XIII. Szuw, 
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Pen halve Vadem lang, doch ook zeer fmal ef 
Vil. {pits aan ’t end, maar byna nooit bloeijende ; 

„Hoorp- se welk het Arabifche dikwils doet, fchieten- 
Kemels- de dan Halmen, die wat langer zyn , met Do- 

Hlossp lykachtige Bloemen. De Wortel ís in beiden 
zeer Kruiderig van Reuk , zo wel als de Bla- 
den;doch hief in wordt het Indifche zeer door 

het Arabifche overtroffen. Ditlaatfte wordt 

in Bondeltjes, fomtyds met de Bloemen, als 

een Drogery in Europa overgebragts doch het 
verliest wel dra zynen Geur. Andersis het 
taamelyk Hartfterkende, Windbreekende en 
zagtelyk verwarmende: dus dienftig tegen {om 
mige Hoofd- en Zenuw-Kwaalen. «Weinig; 
hogthans , wordt het hedendaags, dan in de 

aloude famentftelling van de Theriaak, als een 
Winkelmiddel nagehouden. Op fommige plaat- 

fen in Oostindie deftilleert men ‘er een Olie 
van, genaamd Olie van Siree , Welke tot vere 

fterking van de Maag, tot aangenaamheid én 
bewaaring der Spyzen eù Dranken , inzon= 
derheid van den Palm- Wyn, veel gebruikt - 
wordt. 

XII, « (12) Baardgras, dat een Pluim heeft “van gez 
Andropo= d 

gon Vir= Paars 
gintcum 

Virginifch, (12) Andropogon Paniculde Spicis conjugatis , Pedune. 

fimplicibus , Rachi Lanatâ &c. Sp. Plaut. 11. R. Lugdb, 
53, GRON. Virg. 132. Androp. altisfimuin gracile &cs 

Brown. Sum. 365. Gramen Daêtylon bicorne tomentofuri 

minus. SLOAN,. Jan 33. Hift, Ì. rio. T. 68. £. 3 

j- 
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paarde Aniren , met enkelde Bloemfteeltjes 4 

een govolde Graat en ongebaarde Bloemp- 

_ jes „ het Mannelyke uitgeteerd. — 

“ 3) Baardgras , dat een Pluim heeft van ge 
paarde Aairen , met zeer Takkige Bloem- 
fleeltjes; een gewolde Graat; de Bloempjes 

met eén krank Baardje het Mannelijke uit. 
geteerd. 

Deeze beiden, niet grootelyks verfchillen« 
de, komen zo wel in Noord-Amerika, als in 
de Westindiën voor, SLOANE vondtze bei= 

den op Jamaika , en het laatfte was inzonder- 
heid van het eerfte onderfcheiden , doordien 

het veel hooger opfchoot, en zeer menig vul- 
dige Aairen in de Pluim hadt. Hy wil, dat 
het een Pluimgras van MARCGRAAF zoude 

‘zyn, in Brafil groeijende , en aldaar Capupuba 

genaamd by de Ingezetenen. Tweehoornig werdt 

het, wegens de gepaarde Aairen, geheten. 

Het Hooy van dit Gras wordt in Noord. Ame- 
rika, door de Wilden , voornaamelyk ge- 

vi. 
AFDE Ets 
VIL 

HooFD« 
STUK 

XI. 
Andropaa 

gon bicora, 
ne. 

‘wee 
hoötnie. 

bruikt, 

(23) Andropogon Panicule Spic. conjug. Pedunc. 
Ramofisfimis , Rachi Lanatâà &c. Sp. Plant. 12. R. 

Lugdb, 53. Androp. ereftum Montanum &c. Brown. 
Fam. 365. Lagurus Spicis oblongis peduncuwlatis, &c, 
H. Cliffs 25. GroNe Virg. 135. Gr. Daft. bicorne to= 

ment. maximum, Spicis numerofisfimis. SLOAN. Ga 

33 Hit. Ip. 42. T. 15. 

EL. Deer. XIIJ. Stug, 
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XIV. (14) Baardgras, dat een Pluim heeft van ge- 

gon hir- paarde Aairen en ruige Kelken. 

Dit in Portugal ,. op Sicilie en te Smyrna, 
vcorkomend Baardgras, is tot de Dravik be- 
trokken geweest, naar welke het veel gelykt, 
doch onderfcheidt zig daar van, door de al« 
gemeene Kenmerken van dit Geflagt. De 
Pluim beftaat uit twee - Aairige Steeltjes , die , 

zo wel als de Bloemen, geheel ruig zyn. 

xv. (15) Baardgras met een losfé gladde Pluim , 
Re peeling fe ongebaarde Bloempjes , het ééne 

Steeltje korter, en gewolde Kelken. 

Dit, waar aan de Groeiplaats op Jamaika 
toegefchreeven wordt, was door den ver- 

maar- 

(14) "Andropogon Pan. Spic. conjugatis , Calycibus 
hirfutis. Sp. Plant. 13. R. Zugdb, 53. GRON. Virg. 133. 
Loer. /f. 171. Feftuca Junceo folio, Spicâ geminâ. C. 

B. Piu. g. Prodr. 19. Theatr. 145. Gramen Daêylon 

Spicâ geminâ. Scrnrevcnz. Gr. 95e Gr. Daft. Siculum, 
multiplici Paniculâ. Prur. Alm. 175. T. g2.f, 1. > 

(15) Audropogon Pan. laxâ glabrâ , Flosc. geminis mu- 
ticis, Pedicello altero breviore &c. Sp. Plant. 6, Ame 

Acad, V. p. 412. Androp. Aven, asfurgens &c: Browne 
Sam. 365e Gt. Avenaceum , Paniculâ minus fparfâà &ca 
SLOANe Jam, 35. Hijt, IL. p. 43. T, 24. f. 2. 
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maarden SLOANE, zo het hem wel in de ge= Arseer, 
dagten lag, op ‘t Eiland Nieves of Mewis, Vil 

_digt by St. Chriftoffel, gevonden. Hy merkt sro. 
‘aan , dat de Kafjes met een witte Fluweel- 
achtige Wolligheid bekleed zyn. 

s (16) Baardgras met gevingerde Aairen , bly- XVL 

vende Kelken en kanthaairige Blommetjes, nig 
batum, 

“In Oostindie groeit dit Baardgras , met ne 

een gewrichte Halm van een Voet hoogte 3 
drie Grasachtige Bladen en tot tien gevin- 
gerde Aairen , gelyk van langte , uitwaards 
eenzydig, opgeregt, ongefteeld, In hetKelk= 
kafje komén twee Blommetjes voor „een Vrou- 

wWelyk laager, een Mannelyk hooger, beiden 
met taamelyk lange Baardjes. Zy hebben witte 

Meelknopjes en paàrfche Stempels, 

(17) Baardgras met de Takken der Pluim meer- VIT 
…_ voudig verdeeld en PFonedraagende, Nardus 

8 _ Spikes 
i Narde 

er. 

(16) Andropogon Spicis digitätis, Cal, perfiftentibus, 
Corollis ciliatis. Maut. 302. Ö 

_… (@7) Andropogon Paniculee Ramis fupradecompofitis 

proliferis. Sp. Plant. 14. Burm. El, Ind, p. 219. Lagu- 

gus. Pan. Ramis &c. Al. Zeyl. a5. Mat. Med. 11. Calas 

mus odoratus Matthioli. C. B. Piz, 17. Zheatr. 263 

Arundo Zeylanicá faréta , odore et fapore Calami Aros 
matici. Burm. Zeyl. 15 

1, Dee XIII. Srum, 
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Terwyl de Celtifche Spike- Nard een Soort 
Arn, is van Valeriaan (*), kwam onzen LiNsaus 

STUK 

AY dike: 
Nard, 

Hoorn: geen Plant meer naar de Zudifche der Apôtheee 
ken gelykende voor, dan het Welriekend Riet 
van MarTeuioLuss, dat geacht wordt te 

zyn het Ceylonfche gevulde Riet , met den 

Reuk en Smaak van Kalmus. Dit wordt, on- 

der de Planten van dat Eiland, aldus befchree- 
ven. 
_s, De grootte is als van Riet. Uit de Oxels 
Ee cter koste Bladen , van de platte zyde 
„ der Halmen ‚ komen uit een Scheede twee 
„> Steeltjes voort ‚ waar van het eene korter 
s, tit zyn boezem eenige korte Steeltjes uits 

9» geeft, weder Kinderende; het andere lan- 

„ gere Steeltjeis ook doorgaans van dien aart ; 

„ zo dat het te famen een gemengde Pluim 
‚, maakt met Kelk gelykende Blaadjes.” 
De Zndifche Spike- Nard is kragtiger dande 

Celtifche „ doch anders byna van de zelfde 

hoedanigheid. Zy komt over, als Aairen van 
bruine Haairachtige Vezelen aan *t boven-end 
van een Halm of Worteltje zittende, die als *t 

ware uit gedroogde Blaadjes beftaan. De Smaak 
is bitter, fcherp en Kruiderig 5 de Reuk niet 
onaangenaam. Van de Inlanders op ’t Eiland 
Java, daar zy veel groeit , maakt men ‘er in 
de Keuken Beo van ‚ omeen Geur te gee- 

ven 

(*) Zie het VIL, Srux deezer Plantbefchry fag e blads, 
De 

14e 
tis 
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ven aan de Spyzen. Van ouds heeft menze „Vi & 
zeer aangepreezen, als een Hartfterkend, vi. 
Windbreekend en Tegengiftig Middel. Uit „Hoor 

dien hoofde komt zy nog in verfcheide, zo _Spiten 

in- als uitwendige, Winkelbereidingen5 doch 
heeft, voor ’t overige, in Europa weinig ach- 
ting; dewyl men ’er kragtiger cpeceryén kan 
bekomen. 

(18) Baardgras met omtrent drie gevingerde XVII. 
fi , ouk. de Andros Aairen , en Bloempjes overhoeks, die onge- obemub 

ftleeld zyn en ongebaard, nd 

baard. 
Aan de Kaap der Goede Hope groeit, vol- PLXCITI, 

„gens LiINNAUS, deeze Soort, die veele Hal. #5. 3» 
men van een Span heeft, een weinig Haairig 

zo wel als de Scheeden en Bladen, die inge- 
rold Elsvormig zyn: drie of vier gevingerde 

Aairen , Liniaal, gewricht, eenzydig: twee- 
kleppige Kelken, die {pits zyn, aan de zyden 

gaapende , groen: Bloemblaadjes met den Kelk 
tegenftrydig, gekleurd, teder en geene Baardjese 

Tot deeze Soort fchynt dat Kaapfe Gras 
thuis gebragt te moeten worden, waar van 

ik de Afbeelding in Fig. 3, op Plaat XCIII, 
gegeven heb. Hetzelve , niettemin , heeft 
veel meer dan drie of vier, jatot negen Aat 
ren op ‚den top der Halm, met overhoekfe. 

Bloemp- 

(18) Audropogon Spicis digitatis fubternis , Flosculis 
alternis fesfilibus muticis. Sp. Plant, 15. 

| Oo a 
1, Deer, XIII. Srum, 
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a Bloempjes ‚ eenzydig “geplaatst aaneen lange 
#_ VI. dunne Graat. De Bloempjes kan men zeggen 
HoorD- : ) : : srug, _ Oongebaard te zyn, in vergelyking met de an« 

dere Soorten, hoewel het buitenfte Kelkkafje . 
een zeer klein opgeregt Baardje heeft. De 
Kleur is eenigszins bruinachtig. «De Halm is 
rond, glad en regt ‚. byna een. Voet-lang , 
gedeeltelyk bekleed met de Bladfcheeden. Ik 
kan ’er geene Haairigheid aan befpeuren, Dee- 

ze ‘Soort was, geloof ik, nog niet afge- 
beeld (*). 

XIX. - (19) Baardgras mes veele gevingerde Aairen 3 

Pi nn de Bloempjes ongefteeld , sehaard en onge- 
Mum. baard: en sewolde Woetres. 
Hoender= Ja ad J 
Poot. 

_Niet alleen in de Zuidelyke deelen van Eu- 

ropa, maar ook in Switzerland en in het Oos- 
tenrykfe , omftreeks Weenen , ís dit Baard- 

| gras 

(@) De Heer N. Le Burmannus betrekt daar toe 
wel een Figuur van Morrison , doch die is een Zripfa=, 

eum, op welk Geflagt zyn Ed. deeze zelfde Figuur hadt 

aangehaald , onder de Ooftindifche Planten. 

(zo) Audropogon Spicis digitatis plurimis, Flosculis 

‘fesfilibus Ariftatro muticoque; Pedicellis Lanatis. Spa 
Plant. 16. Mante zoo. Govan Mousp. 513. Androp. Spi- 

cis Villofis feptenis , Locuftis bifloris , Fol. alternis fes” 

filibus. Harre Hel. N. 1414. Jaco. Viud. 177. Iche- 

mum Paniculâ digitatâ , Spic. oppofitis fdisjunêtisve &c. 

Daris. Paris. 288. Gramen Da@ylon Spicis villofis. C. 
_B. Pin. 8. Theatr. 116. Scmevenz. Gram. 94. Gr. Dac- 
tylon Sp. Ariftatis-geniculatis, Barre Zo. 753e f 2e 



\ 

GRASPLANTEN., s8r 

gras op dorre drooge Heuvels en Velden, aan 
de Wegen en kanten der Akkerlanden „ zeer 

VI 
Arpreg; 
VII. 

Gemeen. Te Montpellier noemt men het, Hoost, 

Pied de Poule, dat-is Hoenderpoot , volgens 

GouvaN en die benaaming is zekerlyk van 
de famengevoegde Aairen , op den top der 

Halm, afkomtftig , wier getal van vyf tot ze- 

ven is, volgens HALLER , die evenwel aan- 

mèêrkt, dat dezelven niet gevingerd maar ge- 
tropt zyn ‚ van een Duim en langer, geheel 
Wollig. De Halm is anderhalf of twee Voe- 
ten hoog. De Bloempjes {taan op tweeryën;, 

in ieder Tandje van de Graat twee , het eene 
gebaard, het andere ongebaard en grooter, 
zynde dit laatfte vrugtbaar. De Aairen heb- 
ben eene paarfchachtige Kleur, ’ welk moog- 
yk aanleiding gegeven heeft om den bynaam 
Ifchemum hier op toe te pasfen. 

(20) Baardgras met veele regtopflaande gee XX. 
Andropo- 

wrichte gladde gevingerde Aairen ; de Bloem- an oi 

_pjes wederzyds gebaard, 

Dit 

“ (zo) Aundropogon Spicis digitatis plurimis ereftiusculis 

Articulatis loevibus &c. Sp. Plant. 17. Gr. Daltvlon Indi- 
cum, Sp. Villofis rubescentibus. Mor. S. 8. T. 3. É. 15, 

Burm. Fl. Jud, p. arg. Audrop, majus Paniculâ fparfâe 
Brown. Gan. 365. Gr. Daft. majus Paniculâ longà , 
Sp. plurinus nudis crasfis, SLOAN. Sam. 34. Hift. 1, pe 

zi2, T. 69. fe 3. 

03 
IL. Deer. XIII Srux, 

culatum, 

Gebon- 
deld, 



XXL 
Andropo= 

gon poly= 
daliylon. 

Veel- 
vingerige 

382 VEELWYVIGE. 

Dit zou zo wel in Oost- als in Westindie 
.… voorkomen, volgens Mokrison , die het af- 

beeldt onder den naam van Zudifch Vinger-Gras „ 

met Pluizige roodachtige Aairen, LiNNzvUs 
nogthans „tekent aan,dat de Aairen glad Zyn; 

en, volgens SLOANE, zyn zy naakt en dik, 

dat Baairloos zal willen betekenen. Dic Behyne 
volkomeú tegenftrydig, of zy moeften, in ’% 

laatfte geval, de Haairigheid der Baardjes zyn 
kwyt geraakt, Immersdat van Jamaika hadt, 
volgens BROWNE, de Aairen wederzyds ge- 
baard, 

(er) Baardgras met sehondelde Aairen , de 
buitenfte Bloemblaadjes gebaard ; die van 
het onderfte Bloempje kanthaairig. 

Op Jamaika groeide ook dit Gras over- 

vloedig, dat SLOANEsnoemde Hooger Vins 
gergras met veele Wollige Aairen , die wel 
een Vinger lang zyn, eu geheel bezet met 
eene witte Wolligheid. Het paarfche ruige 
Javaanfche Vingergras , door KLEINHoOF 
waargenomen , heeft de Heer N. L. Bur- 

MAN NUS hier thuis gebragt. 
| Den 

(21) Audropogan Spicis Fasciculatis, Petalis exteriori= 

bus Ariffatis &ce Sp. Plant. 18; Am, Acad. Ve p. 412e 

Androp. polyda@ylon asfurgens &c. BROWN. dam. 364 

Gr. Daâylon elatius , Sp. plurimis tomentofis,. SroAns 

Jan. 33. Hijt. 1. p. zir. FT. 65-£. 2. Daêtylus purpu- 

zeus hirfutus Javanicus. Kreinne Burme Fl, Jud, p. 239 
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in Heer Mens haED kwam, aan de Oe- 
vers van den Nyl in Egypte, het volgende 
voor. 

(22) Baardgras met de Aairen getropt aan 
den top der Halm , overhoeks; twee Bloem 
pies gepaard; het één Tweeflagtig gebaard 
en ongefteeld ; het draden gefteeld en ongen 
baard, 

Hy noemt hetzelve geringd, om dat de Hal- 
men, twee Voeten lang, verdikte ruige Knie- 
tjes hadden, als Ringetjes van Haair, De Aai. 

AFDrEEL. 
VII. 

Hoorp* 
STUK. 

XXII. 
Andropse 

gon Aunue 
latum. 

Geringd. 

ren waren drie Duim lang, fomtyds tweelings, 
fomtyds eenzaam, uitgebreid. De Bloempjes * 
hadden zeer lange gedraaide Baardjes 5; doch 

by ieder was ’er. één, beftaande uit een geheel 
ledig Kelkje, zonder Bloem of Vrugtbegin- 

zel. In Arabie zyn hem nog drie andere Soor- 

ten van dit Geflagt voorgekomen (*). 

Ho rcus. Zorghzaad. 

De Geflagtnaam Moleus betekende by Prr- 
NIUsS een Gras, dat op drooge Steenrotfen 

groels 

C22) Audropogon Spicis ad apicem Culmi confertis , 
alternis , Floribus geminatis ; Ariftato fesfili Hermaphro- 

dito ; pedicellato mutico inani. Flor. LESypt. Arab. 133. 

@ Hnaropegon Ramofam, bicorne , contortum. Vid, 
wid, 

WOO 4 
SL Deere XIII Srux, 

B 



Vi. 
AFDEEL. 

Vil. 
Hocrp= 

STUK. 

Holcus 
Swicttuse. 

Gea aird, 
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groeide , Aaïren hebbende met lange dunne 
Baardjes en Halmen als de Gerst. Men acht 
dat dit de Muur. Gerst zy , hier voor befchree- 
ven. Het fchynt ook op fommige Soorten van 
dit Geflagt toepasfelyk te zyn 5 hoewel niet 
zo zeer op de voornaamften, naar welken ik 

het Zorekzaad noem: want de benaaming van 

Paardegras ‚ door fommigen gebruikt, voegt 
daar aan niet. De Tweeflachtige Bloemen 
hebben gebaarde Kafjes , drie Meeldraadjes , 

twee Stylen en een enkel Zaad: de Mannely- 
ke een tweckleppig Kafje , gelyk hier voor 

aangeweezen is (*). Het bevat ‘de volgende 
Soorten, 

(2) Zorghzaad met sweehloemige ongebaarde 
Kaffes , tweelingfé Bloemen met een Pen- 

feeltje omwonden en eene Ey nik langwer- 
pige Aair. 

In Indie groeit dit ; dat veel gelykt naar 

het Panik-Koorn , weshalve het ook Zudifch 
Pa- 

(@) Zie Fig. 38 op Plaat EXXXVII. 

(a) Hofcus Glumis bifloris muticis , Floribns geminis 
Penicillo involucratis , Spicâ ovato - oblongÂ. Syft. Nat. 

XII. Gen. 1146. Veg. XIII. pe 759. Burm. &l, Jud, 
220. Panicum Splcà fimplici oequali , Ped. bifloris. R. 

Lúgdb. 54. Pan. Ind. Sp. obtufâ coeruleâ. C. B. Pir. 
7e Theatr. 522. Panicum Americanum. Crus. Hift, lk 

Pp: 215. Gr. Panic. Sylv. maximum Ind. Orient. Purus, 
lm. 164: T. 32ef, 4 Pane coerule Indicum, Los, Je. 43 
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Panicum , met eene ftompe blaauwe Aair, van Bau- he, 
HINUS is getyteld. Uit Peru fchryft hy, was Hoorn. 
het Zaad omtrent den aanvang der voorgaan srux. 

de Eeuw, of wat vroeger , in Spanje overge- , en 
bragt, en van daar verfpreid in de Tuinen van 
Europa, daar men ’t nog heden jaarlyks zaait. 
Het heeft een Halm van twee Voeten, een 
Pennefchaft dik, met Bladfcheeden bekleed , 
die ftekelig zyn , Zo wel als de Halm en Bla- 
den. Deeze , doorgaans tien in getal, zyn 
een Vinger breed. De Aair is kort en zeer 
dik , uit korte Steeltjes beftaande, die aan 
den top een bondeltje Haairborfteltjes hebben 

en daar binnen twee ongefteelde Bloemen. 
De Kelk is tweekleppig , Vliezig , tweebloe- 
mig, met het buitenfte Bloermblaadje der Twee- 

flagtigen gefpitst, der Mannelykenftomp: de 

Styl langer dan de Bloem, Wollig, aan ’t end 

een weinig in tweeën gedeeld; met langwer.- 
pige Meelknopjes. 

(2) Zorghzaad met gladde zwarte Kafjes en _n 

Klootronde witte gebaarde Zaaden. Holcus 
Bicolor. 
Twees 

In Perfie zou de Groeciplaats van he Soort kleurig 
ZYN; 

(2) Holcus Glumis glabris nigris , Seminibus globofis 
albis Ariftatis. Maxt. 301. Holcus Glumis glabris. H, 

Cliff. 468. Milium Arundinaceum fubrotundo Semine , 
Sorgho nominatum. CG. B. Pin. 26. Mor, Hift, Ul, p. 

196. S, 8. T, 5 £, 7. ' 
Oo 5 

il, Deer, XIIL STUK 
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VI, zyn, welke van het gewoone Zorghzaad ver= 
ArDEEl: fchilt door de Kleur en Figuur der Zaaden , 

„_-Hoorp- die een zwart Kapje hebben. Anderszins ge- 
STUm | 

lykt zy naar de volgende zeer. Waarfchyn- 
yk is het diet Koorn, waar van PLIiNius 
{preekt onder den naam van Geerf? , … die 
> toen-binnen tien Jaaren uit Indie in Italie 

> was overgebragt, zwart van Kleur, groot 

ss van Korrel , met Rietachtige Halmen. Zy 
s> fchoot op tot zeven Voeten hoogte, en 

maakte groote Aairen , zynde van alle Graa- 

s, nen het vrugtbaarfte” (*). 

Ti. (3) Zorghzaad met Pluizige Kafjes en far 

ta mengedrukte gebaarde Zaaden. 

Gewoon. 

Dit is het Gewoone Zorgekzaad , dat in In- 
die, zo wel als aan de Kust van Afrika, veel 
geteeld wordt, het Groote Neger- Koorn uits 
maakende. Dit heeft de Zaaden niet zo rond 
als de voorgaande Soort en zonder zwarte 

Kapjes. De Kelk is groen en ruigachtig 3 de 
Pluim Eyrond en regtopftaânde. De voorige 
Kruidbefchryvers hebben het tot de Geerst 

dg be- 

(5) Hijt. Nat, Libr. XVIIE, Cap. 7. 
(3) Holcus Glamis villofis, Seminibus compresfis A- 

riftatis. Mant, soo. H. Ups. 301. GRON, Orient, 325. Sorg- 
hi. J. DB. Huff. 1. p. 447. Borm. El. Zud, p. 220. Milium 
Arundinaceum  plano alboque femine. C. B. Pin. 26. 

Govan Monsp. 513. Milium albo et plano Semine. TouRNE. 
Luft, sia. Sorgo, Melica Italorum, Los. Zé, 41e — 
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betrokken gehad en deswegen noemt men KN 
het, in ’t Franfch, Millet d'Inde. In Italie, VIG 
daar men ’t ook veel teelt, heet het Melicg H9ernr 
of Sorghi, in Engeland Zurkie Millet of Turkie Zorg. 
Hirsft, in Duitfchland Sorehfaamen , Welfcher “tad. 
Hirfch, dat is Italiaanfche Geerst, of Sorghe 

weitzen, dat is Zorgh- Tarwe, 
Te regt noemt Ba UHINUS dit Gewas Rit 

achtige Gearft ; alzo het zig op de Velden , 

| daar men het bouwt, gelyk Riet vertoont. Her 
groeit met dikke Knoopige Halmen, veel naar 
die van de Spaanfche ‘Larw gelykende, welke 

van zes tot tien Voeten hoog zyn, en op ’t 
end eene Aair hebben van wel een Span of 
een Voet langte en zeer uitgebreid , die Zaa« 
den draagt grooter dan Hennipzaad, wier 
Kleur in de befte Soort wit is, doch ook bruin 
of zwart, hoedanig Zorghzaad in Oostindie 

_ meest geteeld wordt. Het zal wel ’t vrugtbaarfte 
zyn vanalle Koorn , dewyl men ‘er doorgaans tot 
een anderhalf of twee honderdvoudigen Oogst 
van heeft. Waarfchynlyk is de honderdvou- 
dige Oogft van ÏsAAK van zulk Koorn ge- 
weest (*),: Aan de Kust van Guinee heeft 

het de grootte van Linzen of kleine Erwten, 
en daar wordt dit Koorn Guiarnatt geheten. 

De voornaamfte Teelt van het Witte Zorgh- 
zaad, Marcoman genaamd, is in Arabie, alwaar 

er een zeer fmaakelyk Brood van gemaakt 
| | wordt ; 

@) Genes. Kap. XXVle vs, 120 

TL DEEL Xie STUx. 
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—_ Zorsfhie 
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wordt, zoRauworr verhaalt, in Koekjes van 

omtrent zes Vingerbreed lang, vier breed en 

twee dik, FORSKAOHL; niettemin, getuigt, 
dat dit Brood voor een Europifche Tong on- 

fmaakelyk zy. De Arabieren eeten byna geen 
ander Brood. In Syrie en Paleftina, daar men 
veel Tarw teelt, verkoopt het Landvolk die, 
om dit Brood te nuttigen. Het Koorn wordt Dur- 
re geheten , maakende met de Dochna byna het 
eenigfte Onderwerp van den Landbouw der 
Arabieren uit. Van de eerstgemelde heeft men 

drie Oogften in het Jaar , en het Zaad is be- 
kleed met groene of bruine Kafjes ; wit van 
Kleur, fommig met: Goudgeele puntjes. De 
Vogels zyn ’er ongemeen gretig naar, en dit 
maakt dat zy , in de twee laatfte Oogften uit 

gevallen Zaad, naauwlyks van de Akkers te 

houden zyn. Ook wordt het Zorghzaad, in 
Turkye, Egypte en de Levant , meest tot 
Aas van ’t Pluim gediert geteeld. Dit Koora 

was het Spoor of Brand, gelyk de Rogge en 
Tarw, onderhevig. De Dochna hadt het Zaad 
van grootte als Ryst , ovaal , famengedrukt 
en Roestkleurig. In Gelukkig Arabie was 
eene kleine Soort, die hy Getroste noemt, de 

Dockhna nabykomende, zeer gemeen. Dezel-. 
ve hadt eene Rolronde Aair , van een Span 
lang en een Vinger dik , aan ’t end met drie 

Aaïrtjes (*), Ik heb een Aair Zorghzaad van - 

Suratte, dat witis met een roode Bast, 
N @ 

) Fhor, Egypt, Arab. p. 175e 



(4) Zorghzaad met gladde Kafjes en twee- vi. 
flagtige ongebaarde Bloemen, de Vrouse- ed 

Iyke gebaard, | î Bi 

Dit, in Syrie groeijende en in Barbarie, Belk Haine 1 
de Halmen twee of drie Ellen hoogs de Bla- Been: 
den meer dan een Elle lang , in ’c midden met “Syrifchs 

een overlangfe Rib, eenden van Kleur. De 
Pluim is zeer yl, uit lang gefteelde Aairtjes 

beftaande , die , byna gelyk in het Zwenk- 
gras , knikken en door de minfte beweeging: 
zwaaijen. De geheele Pluim is paarfchachtig 
met eenig ligt groen gemengeld. By ieder 
vrugtbaar Bloempje zvn twee onvrugtbaare 
gefteelde geplaatst. Het heeft wit getipte Baard 
jes. Het Zaad is ovaal en plat, byna als 

een Kwee-Appel-Pit , met de beide Styltjes 
gekroond, wederzyds glad, aan den eenen kant 

donker bruin, aan den anderen wat helderer, 

Men vindt het door den Heer ScHRreEBER 
zeer fraay afgebeeld , die aanmerkt, dat het 
ook in verfcheide deelen van Italie, tot in 

| het 

Ca) Hotcus Glumis glabris, Flor. hermaphroditis mus= 

ticis, Foemineo Ariftato. Sp. Plant. 4, Gram. ‘Arundie 
zaceum Paniculatum &c. Scmeucnz. Gram. 5og. ‘Gr. 

Arundin. Halepenfe, Tragopogonis folio, Panic. Mi= 

liaccâ. Prur. Alm. 176. T. 32. f‚, 1. Gr. Pan. Agund. 

Syriacum Mulliaun diëtum. Mor. Hit. III. p. zor. 

Holcus Paniculâ laxâ nutante, Glamis oblongis &c, 
ScHREB. Gram, T. 18. 

IL. Deer, XIII. Sruz. 
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PRL A het Veroneefche , inzonderheid op Heuvels * | 

VIL. groeit, en aldaar op eenige plaatfen gebouwd 
HoorD- p Î 

srugK, wordt. In Duitfchland kweekt men het in 
de Tuinen van Liefhebbery,daar het ’sWin- 

ters overblyft en zelfs den Vorst verduurt , in 
_de open Lugt. 

Me (5) Zorghzaad met Pluizige Kafjes en alle Zaa- 
Holcus 

Sacchard= den 2 ebaard, 

EUS. 

Suikerig. Van het Sorehum verfchilt dit Indifche door 
eene regtopftaande byna gekranfte Pluim , met 

zeer uitgebreide horizontaale Trosfen » die 
eenigermaate neerhangenen dus geen kleine 
Eyronde Aair maaken. De algemeene Graat 
der Pluim is niet ruuw maar glad. De Kafjes zyn 

aan alle zyden Pluizig. Alle de tweellagtige Bloe- 

men hebben, aan ’t eene Kafje, een lang ge- 
draaid Baardje. 

Dit is het Suiker - Riet met kleine Bladen van 

NriEeuHorFs, die ’t zelve afbeeldt , zynde in 

‘e jaar 1656 uit het Mogols Land overge 
bragt , volgens BREYN , die aanmerkt, dat 
het rond zwart Zaad hebbe; hoewel hy het 

ook hadt met Roestkleurige Zaaden, en dit 
zal 

[4 

(5) Holcus Glumis villofis, Seminibus omnibus Arifta= 

tis. Sp. Plant. 3. Mant. zoo. Burm. Fl. Zud. 220. Mis 

linm Ind, Arund. Caule, Gran, flavescentibus. Herm. 

Lugdb. 425. Mil, Ind. Sacchariferum altisfimume BrREyN 

Prodr. 2. Frum. Ind. quod Milium' Indicum vocante 

Baum. Zheatr. 488. Rumen. dmb, V. pe 14: Tel Kel 

£r 
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zal dat zyn; ’twelkHERMANNUSbefchryft, vr. 5 

die het ook hadt met zwart Zaad. Het wierdt dn 

zeven Voeten hoog en heeft de Halm een Vin- „Hoos: 
ger dik met {malle Bladen , aan-den top een zorgt 
Aair draagende vaneen Span lang en een Vuist 2444 
dik, uit veele digt famengekropte Aairen bee 
ftaande (*); dat weinig met de voorgaande 
befchryving ftrookt. De Zaaden, die geel- 
ächcig waren ; hadden kleine zwart glanzige 
Kelkjes. Dit komt nader met het Tweekleu- 

rige ovêreen, Niet beter ftrookt het aange- 
haalde Indifche Koorn van BAumIiNus, Za 

difche Geerst genaamd, natuurlyk aan de West- 
kust van Afrika groeijende, daar mede : zo 
dat omtrent dit Koorn nog een aanmerkelyke 
duifterheid heerfcht , misfchien door de veran= 
deringen, welken het Zorghzaad in de andere 
Wereldsdeelen. onderhevig is, veroirzaakt. 

Het allernaafte komt dat Indifche , ’t welk 

„Rumrrrius onder den, naam van Sorghum 
befchryft en afbeeldt, met deeze Soort over- 

een. ” 
Dit le dat men in ’t Moorfch Koeskoes 

noemt, heeft Korrels zo groot als Peper , 

die «tot. Brooden gebakken en door geheel 

Oostindie, by gebrek van Ryst, gegeten wor- 

den. De Chineezen noemen het Kaukan en 
5 Îtoo- 

vC) Multis Paniculis ftriëtius invicem Janâis coacer- 
vala. 4 , 

TI, Deer. XIIL STUK, 
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VL ba, Ge peer ftooken daar van, met Sytoop en Towak of 
VIL, Kalappus- Wyn, Arak (veel fterker „dan die 
OK van Ryst geftookt wordt;) onder den naam 

__ van Kaulean-Tjeuw : zo my de Wel Ed. Ge- 
ftrenge Heer Mr.J. C.M, RADERMACHER; 

thans Ordinair Raad gean Indie, heeft mede- 

gedeeld. 

VI. (6) Zorghzaad met pweebloemige He die 
Nt byna naakt zyn; een ongebaard tweeflagtig 

Zagt. ______Bloempje; het Marnmelyke met een gekuikt 

___Baardje. 

vir. _ (7) Zorghzaad met sweebloemige Pluizige Kaf: 
he e_ } ges 3 het tweeflagtig Bloempje ongebaatd; 

het Manteljke met éen omgekromd Baardje. 

Wy komen nu tot de Soorten van Gras , 
die tot dit Geflagt betrokken zyn, onder wel- 
ken deeze weleer Geplwimnd Gras zyn genoemd 
geweest. Beiden groeijen zy in ons Werelds- 

deel, en in onze Provinciën, maar de laatfté 
is gemeener dan de eerfte, die de Kelken fpit- 

fer. 

> (6) Hofens Glumis bifloris nudidsculis, Flosculo herz 

maphrodito mutico, Masculo Ariftâ geniculatâ. Sp. Plant. 

6. Govan Monsps 514. Gort. Belg, 287. ScareB. Grarh, 

T. 20, £. 2. Gramen Caninum Paniculatum molle. Ray. 
Hift. 1285. Scnevcnz. Gram, 235. T. 4. £. 25. Grams 

Panicul. molle, Rad. Gram. Canini repentee Mor, Hit, 

UI. p. 242. Avena. Harr. Heb. N. 1485. 

DD Holcus Glum, biflor, Villofis, Flosc. hermaphrod. 

wus 
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fer heeft, voorkomende in Zandige Bouwlan- VI. 
den, De andere groeit veel op hooge Zan- An, 
dige Velden , buiten Haarlem en elders. De, Hoor 
Vrugtmaakende deelen verfchillen weinig, maar 
de Geftalte onderfcheidt het een van ’t andere 

genoegzaam, als uit de fraaije Afbeelding van 
ScareBER blykt. Soberer is die van Ba u- 
HINUS,ten opzigt van’t Gewolde , dat „zo wel 

als ‘tandere ‚ de Halmen twee of drie Voeten 

hoog heeft en, volgens HALLER, in Switzer- 

land overvloedig voorkomt op Velden , die 
vogtig van Grond zyn, en aan de Oevers der 
Meiren. ScHREBER noemt dit Jolie Paar- 

de- Gras, en HupsonN zegt, dat de Engel: 
fchen het Zagt Weidgras heeten. Niet alleen 

het Hooy, daar van, is voor de Paarden zeer 

goed ‚ maar de Schaapen beminnen het Gras 
zeer, terwyl het door zyne Vezelige Wortels 
het Zand en drooge Aarde by elkander houdt, 

inzonderheid het Zagte, zo genaamd, ’ welk 

Kruipende Wortels » gelykerwys het Honds- 
gras, heeft. | Dic 

mutico; Masculo Ariftà recurvâà. Sp. Plant. 5. Govan 
Mlonsp. 5ia. Ger. Prov. 106. Gorr. Belg. 287. Scars. 

Gram. T. 20. f. 1 Aira Fol. pubescentibus &c. F/. Suec. 

67, 917. Aira Flosc. masculo Ariftato, Foemineo mu- 

tico. H. Cliff. 27. R. Lugdb. 66. Avena diantha, Flor. 

ovatis , perfetto mutico , imperfetto Ariftato. Hart. 
Helv. N. 1484. Loes. Prusf. T. 25. Gramen Pratenfe 
Paniculatum molle. C. B. Piu, 2, Prodr, 5; Theatr, 27. 
ScueucHz. Gram, 234. 

U. Deer; XII. Stuk. 
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Dit laatfte heeft de Pluim meer gedron= 
gen en minder uitgefpreid dan het Gewolde; 
ook zyn de Bladen , op ver naa, zo Wollig 

‚ niet, in beiden dof Zeegroen en taamelykbreed. 
HaArLER twyfelde, of zy niet tot eene zelf= 
de Soort behoorden. Immers decze Gras- 

planten zyn, zo de Hoogleeraar Dr GORTER | 

aantekent , zeer veranderlyk, niet aileen in 
de Kleur van de Pluim, welke groen, Olyf 
kleurig of geelachtig is in de eerfte, terwyl 
de andere dezelve wit of bleek paarfch, paarfch 
of zwart heeft; maar ook: in derzelver uitge= 
breidheid. De Baardjes, zegt zyn Ed: , zyn 

in de leevende Plant byna allen tegt; en de 

Bloemblaadjes groeijen fomtyds zeer lang uit. 

(8) Zorghzaad met de Kafjes tweebloemig glad, 
ongebaard „ gefpbitst en een a Da EN 
Plappe Pluim. 

In Virginie en Kanada groeit deeze Soort , 
die de geftalte heeft van het Blaauwe Rietgras. 
De Halmen zyn twee Voeten lang, dun, wat 
knikkende: de Bladen glad, aan den rand 

ruuw, ruig gemikt: de Pluim zwak, zeer 

weinig getakt, met de Bloemfteeltjes meestal 
tweebloemig: het ARE Hloempis dik, 
Eyrond. (9) 

(8) Hofcus Glumis glabris bifloris muticis acuminatis 4 

Paniculâ Filiformi debili. Sp. Plaut. 8. Aira Calycibus trie 

valvibus trifloris, GROone Pira. 136. II. 159. 
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(9) Zorghzaad met de Kafjes tweebloemig ge VIJ 

flreept ongebaard , gefpitst „ en een gen be 

drongene langwerpige Pluim, : Hoos: 
TUK. P 

IX. In Moerasfen van Virginie groeit deeze,die 77,5, 
lange platte Bladen heeft, met dikachtige as. 

itreepte Scheeden. De Pluim is lang en fmal, zij 
als Haairig, wegens de dunne Bloeinfteeltjes , 

die echter korten Takkig zyn, twee Bloem- 
pjes draagende in een zeer klein Kelkje. Het 
eene Bloempje is Mannelyk,het andere Twee- + 
flagtig. 

(ro) Zorghzaad met driebloemige „ ongebaarde D is AAE 
gelpitfte Kafjes . het Bloempje tweeflagtig- Ruikend. 
vweemannig. 

In de Noordelyke deelen ‘van Europa , als 
ook 

(9) Holcus Glumis 'ftriatus bifloris muticis, acumina= 
tis; Paniculâ confertâ oblongâ. Sp, Plant. ro. Aira Pa= 
niculâ oblongâ, Flor, muticis &c, GRON. Virg. 135, II, 
160. | 

(io) Holcus Glumis trifloris muticis acuminatis ; Flos- 
culo hermaphrodito diandro. Sp. Plant. 7. Gort. Belg. 
IL. N. 829. Hierochloë. Gmer. Sib. I. ps ror. Govan 

Monsp. 524. Jaco Vind. 176. Aira Fol. planis, Flor. 
trifloris Ariftatis &c. FL, Succ. zo, 918. Poa Spiculis 
bifloris Cordatis. F/ Zapp. 53. Gramen Paniculatum 
edoratum, C. B. Pin, 7. Prodr. 7. Theatr. 36. Scneucuz. 

Gram. 236. Gramen. Marie Borusforume Loes. Prus/. 
uri. T. 26. 

Pp 2 
TL. Daem. XII, Sun, 

2 
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‚ook in Ooftenryk en zelfs in onze Nederlan- 
den, groeit dit Gras, dat zo welriekende is, 

dat men het in ’t Pruisfifche Lieve Vrouwe Gras — 

noemt , wordende by Bondeltjes tusfchen de 
Kleeders in Kasfen gelegd. GMELIN gaf 
er , deswegen , den tytel van MZierochloë aan. 
Hy vondt dat hetzelve , ín een tweekaffige 
wyde Kelk , drie Bloempjes bevatte, zynde 
het middelfte Vrouwelyk , de twee anderen 
Mannelyk. Eens was hem maar, in Siberie, 
alwaar ook dit Gras alom groeide, een T'wee- 

flagtig Bloempje in ’t midden voorgekomen. 
Het zelfde is, in t gene dat men by ons vindt; 
waargenomen. Het heeft finalle Bladen, die 

langer dan de Halm zyn, en kruipende Wor- 

tels, zegt BAUHINUS. | 

(ar) Zorghzaad met driehloemige Kafjes , het 
eerfte Bloempje ongewapend, twee aan den 

rand gedoornd; de Bladen Eyrondachtig. 

In Oostindie is diet Gras door OsrrcK' 
waargenomen , dat de Halm glad, naauwlyks 

een Voet lang heeft, de Bladen zeer breed en 
byna Eyrond , met breedachtige geftreepte 
Scheeden. De Pluim heeft eenvoudige Roed- 
achtige Takjes, met de Bloemen eenzaam op 

B Haair- 

„ Gi) Helens Giumis trifloris, Flosculo primo inermi , 
duobus margine aculeatis, Fol. fubovatis, Sp, Plant. g. 

Oss, Zin. 247, Burms FL Jud, 220 
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Haairachtige Steeltjes. De Kelk is kort,twee- vi. 
kleppig , driebloemig ; met het eerfte Blom- en 
metje glad, het tweede en derde , aan den bo- te 

UK, 
venrand, gewapend met kromme Doorntjes. * 

(12) Zorghzaad met gevingerde dAairen, het XI. 
7 ' ’. Holens 

édre Kafklepje een gaatje hebbende, pertufus. 
Eonr- 

boord. 
Detze, ook in ARE groeijende Soort, 

js we ens dat ronde Gaatje , in het buitenfte 

Bloemblaadje van het Tweeflagtig Biommetjes 
niet in dat van ’t Mannelyke, zeer zeldzaam, 

en bewyst de onuitputtelyke Konst des Schep- 
pers. Het heeft de Halm gewricht en Takkig, 
ongevaar een Voet lang, met fmalle Grasach- 

tige Bladen, en vyf gevingerde Aairtjes van 
gelyke langte, De Graat is dun en Haairig 
met tweebloemige Tandjes, het cvene Bloem- 

pje gefteeld en Mannelyk , het andere on- 
gefteeld Tweeflagtig. Dit, in de meefte der- 
gelyken plaats hebbende , toont de byzone 
dere fchikking der Natuur, in de Mannelyke 

Bloemdeelen hoogst te plaatfen : maar het ge- 

dagte Gaatje maakt een byzondere ander. 

fcheiding van deeze Soort. 

ÄPLUD A. 
\ 

(22) Hoteus Spicis Digitatis , Glumis Valvulâ en. 
Mant, 30e 

| pg 
EI. Deer. XIII, Stur. 
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Arrupa. Breedblad. 

Om het my onbekende woord , Apluda, te 
vertaalen , gebruik ik de benaaming van Breed- 

blad voor dit Geflagt, welke toepasfelyk is 
op alle Soorten, die breeder van Blad zyn 
dan de Grasplanten in ’t algemeen. Het heeft 
een gemeenen tweekleppigen Kelk, welke een 
Vrouwelyk Blommetje bevat en twee Manne- 
lyken , die gefteeld zyn, daar nevens (*). Het 
Blommetje is in beiden tweekleppig, de Styl 
in het Vrouwelyke enkeld, zo wel als °t Zaad. 
Daar zyn de volgende uicheemfche Soorten in 
begreepen. 

(1) Breedblad met Lancetvormige Bladen en 
alle Bloempjes ongebaard. 

De Groeiplaats is in Indië van deeze Soort, 
die de Halmen zeer lang , zwak en glad heeft , 
met gezwollen Knietjes: de Bladen lang , plat, 
Lancetvormig ; gefteeld of naar de Scheede 
toe in een Steeltje verfmallende. De Pluim is 
dun en klein, zydelings voortkomende uit de 

Scheedjes van kleinere Bladen , gelyk in het 
Baardgras dikwils plaats heeft. 

(2) 

(*) Zie Fig. 37, op Praat LXXXVIL 
(a) Apluda Fok Lanceolatis , Flosculis omnibus mue 

ticis. SyfZ. Nat. XIl, Gen, z147-. Weg. XIII. p. 760 
Burm. FJ. Lud, p. 220 
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(2) Breedblad met Lancetvormige Bladen; de ‚VL 
Arpeer 

Manmnelyke Bloempjes ongebaard; het on. VI 

gefteelde met een end- Baardje. | Bit 

iT. 

Dit indifche Gras heeft ook langé Halmen 40/74 
van een Voet , die glad zyn, en Bladen als Gebaard. 
het Haazen- Oor Kruid, dat is Lancetvormig , 

ruuw, gefteeld. De Bloemtrosjes komen ook 

uit de Oxelfcheedjes der Bladen voort, en het 

heeft drie Bloempjes op ieder Steeltje, maar 
het Vrouwelyk is hier met cen lang gedraaid 
Baardje voorzien. Anders heeft deeze Soort, 
welke ScnereucHzeER Haverachtig: Kemels- 

hooy noemt, veel overeenkomst met de voor- 

Bae: sé | 

En Breedbtäd met Eyronde Bladen , de Mag. if 
nelyke Bloempjes ongebaard; Jet ongefteelde Z dese 
met een end- Baardje. ze ol 

Dit op Jamaika groeijend Kruid, door Brow- 

NE Zeugites genaamd, heeft een zeer Takkige 
Rietachtige Halm, met Eyronde Blaadjes, die 

kort 

€2) Apluda Fol. Lanceolatis; Flosculis Masculis muti= 
cis 5 fesfili Ariftâ terminali. Aw. Acad. IV. Pp. 303. BURMe 

FI. Tnd. p. 220. Schoenanthus Avenaceus procumbens Ma« 
deraspatanus Buplevri folio. Screucuz, Grime 11g. 

(3) Apluda Fol. Ovatis ; Flosc. Masculis muticis; fesfie 
ik Ariftâ terminali, Am. Acad. V‚ p. 412. Zeugites Arun= 

din. Ramofas minor rufescens, Paniculâ fparfà’ térmi= 

gali, BROWN. Gum. 341. T. IV. É. 3e 

Pp a 
1, Deer, XIII, Srux. 
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VI. kort gefteeld zyn , doch niettemin de Halas 
ABDEEL: Scheedachtig omkleeden, welke aan ‘tend 
oo een verfpreide Pluim heeft, rosachtig van 

Kleur. … 

ÏscHAE MUM,’ Schub-Aair. 

Door de Ouden werdt de Griekfche naam 
Jfchemum aan zeker Kruid, dat naar Geerst 

geleek, gegeven, wegens de Bloedftempende 

kragt, welke dat woord aanduidt (*), Een 
Soort van Baardgras voert , deswegen, dien 

Bynaam. De Aairen, daar van, gelyken veel 

naar die van dit Geflagt, vertoonende zig als 

gefchubd : weshalve ik het Schub - Mair tytel: 

want Schuberas drukt zulks niet wel uit, In 
een gemeene Kelk bevat hetzelve twee Bloem- 
pjes, het eene. Mannelyk , hetandere 1 wee- 
flagtig, die byna van de zelfde gedaante zyn, 

beiden tweekleppig (f). Het bevat de twee 

volgende Soorten. Ke 

L (1) Schub-Aair met ongebaarde Zaaden. 
Jfchoemuns 
MIULICUM. 

Onge= 
baard. Het 

C*) Wcheemum Milio fimilis , Foliis asperis , Squamofis 
Sanguinem fiftens. Puin. Lior. XXV. Cap: 45. 

(4) Zie Fig. 13, op Plaat LXXXVIT. 
G) Zfthemum Seminibus muticis. Sy/t. Nat. XII. 

Gen. 1149. Veg. XIII. p. 760. Gramen Arund. Indicum 
Spicatum, Spicâ fquamofà. Raj. Hijt. 3 p. 604. Tagadis 

sl. Mal, Xìl. p. gre Te 49. Burme FA, nd. p. 221. 
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Het is een Grasachtig Ktuid; in Oostindie vr. 
groeijende, dat eêne Aair heeft, die in tweeën in 
verdeeld is, en als gefchubd met overhoekfe, Hoorp- 

enkelde, tweebloemige hoekige Bloemfteel- ii 

tjes, die tegen de Halm aangedrukt zyn. De 

Kelk der Tweeflagtige. Bloemen zit op ’t 
end van ’t Steeltje 5 daar onder een andere ;, 

aar den voet van ’t zelve buitenwaards inge: 
plant , dietweekleppig is en hard , twee Blom- 

metjes, het eene Mannelyk, het andere Vrou- 
welyk, bevattende. De Stempels der Stylen 
zyn dik en ruig : de Zaaden ongebaard. De 
Steel van de Aair is met Bladen bekleed. 

(2) Schub - Aair met gebaarde Zoaden. 1. 
Lfchemum 

_Deeze, in China door den Heer Os Be rn 
waargenomen, heeft het maakzel , van de Aair 

en Bloemen , even als de voorgaande, zegt 
onze Ridder , maar- de Halm is hooger , de 
Aair langer en derzelver Steel naakt. De 
Zaaden zyn met een gedraaid Baardje , dat 
langer dan de en is, gewapend. 

Ik kan niet nalaaten hier de Afbeelding by BR 
te voegen van het Ceylonfche Gewas , onder PI) KCT. 
deezen naam door den Heer Trunrreng PS + 

overgebragt; zie Pl, XCII, Fie. 4. De Schub. 

big- 

(2) Zfeheemum Seminibus Ariftatis. Sy/t. Nat. Buru. 
FL, Ind, p. 221. 

Pp 5 
SI, Deen. XII. Srux. 
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vi. bigheid der Aair is in hetzelve zeer blykbaar, 
ArDSEL die ook geheel naakt is, doch enkeld, en be- 
Hoorp- halve de lange gedraaide Baardjes de tuig. 

STOM ge der Stempelen , die als gevederd zyn; zeer 

klaar vertoont. De Aair heb ik derhalve 
grooter dan natuurlyk doen afbeelden. Zy 
heeft een bruinachtige Kleur, De Halm is 
rond en glad, byna een Voet lang „en bekleed 

“met Scheedjes der Bladen, aan ’t end een wei- 

nig puntig afwykende van de Halm. 

CENCHRUS. Kleefgrss. 

Den naam van Kleefgras kan dit Geflagt bil. 
lyk voeren , wegens de ftekelige Hoofdjes , 

byna als die der kleine Klisfen , welken het 

heeft. De Griekfche naam is voor Geerst ge- 
bruikt geweest. Het ftekelige Omwindzel, 

waar uit die Hoofdjes beftaan , bevat twee 

Bloempjes ‚ die ieder een byzonderen twee- 
bloemigen Kelk hebben ,met het eene Blcem- 
pje Mannelyk, het andere Twecflagtig , bei- 

“den ongebaard (*). Het bevat de volgende 
Soorten. 

4 leeferas me ; ; 
cedi CP) Kleefgras met een goaairde Pluim, de 

_Racemofus …_____Kofjes gedoornd met kanthaairige Bor- 
Getrost. fe Jrjes. 

ik, 

(5) Zie Fig. 7. Plaat LXXXVII, in wier vetklaaring 
C4m. Acad. VII.) waar van de- myne ontleend is, ge- 
zegd wordt, dat het Omwindzel driebtoemig zy , hier twee- 

bloemig. kenni, 
(2) Cenchrus Pan. Spicatà, Glumis muricatis Setis 

Cie 
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Ran de Zeekusten der Zuidelyke deelen van wy. 

Europa, als ook elders, groeit dit Gras, dat Arprer. 

de Heer GERARD achtte niet hier te behoo- Hoorn. 
ren; dewyl het, zegt hy, geen Omwindzel te 

en alle de Bloempjes tweeflagtig heeft. Het 
voert den naam van Zee-Hondsgras , dat een 
_gedoornde Aair heeft „by BAUHINUS of van 

Ruuw Zee- Hondsgras , wegens de ruuwe fte- 

keligheid der Aairen. Het breidt zig wonder- 
baarlyk uit, maakende een Plant van wel een 

Elle of anderhalf breed, doordien het uit den 
Stoel veele Halmen fchiet, die hurkende we- 

der in. den Grond wortelen en nieuwe Plan: 
ten maaken. Dus dient het ongemeen tot 

vafthouding en verbinding van het Zand der 
Stranden, en zou, indien het de koude onzer 

Lugtfteek verdraagen kor, ook ftrekken kun- 
nen em de Verftuiving onzer Zandduinen te 

beletten. Inmiddels kan het , in de Lustho- 
ven, tot verfraaijing der Parterres dienen, 

die het bekleed met een aartig Groen , waar 

inde paarfche Aairen fraay affteeken ; zo SCHRE- 
BER 

Ciliaribus. Sy/te Nat. X1l, Gen. 1149. Veg. XIII. p. 761. 
Daris. Par, 305. Govan Monsp: 514, Seuren. Gram. 

Tab. 4. Tragus. Harr. HeWw. Ne 1413. Agroftis Pani- 
culâ Spicatà, Glumis echinatis. Ger. Prov. 83. Gramen 
Caninum maritimum Spicâ echinatâ. C. B. Pin. 2. 

ScnEucHz. Gram. 76. Gr. Can. maritimum asperum. C. 

B. Prodr, 2. T. 2. Gr. Canin. Marit. BEA, echina-= 
tis Glumis. Bare Zo. 718 

IT Deer. XII. Sew, 
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. BER aanmerkt. Zyn Ed. heeft het fraay-in 
hin Afbeelding gebragt, en alle de deelen der 
„ Vrugtmaaking vertoond. HaArreEr, die het 

Tragus noemde, merkt ook aan, dat het wei- 

nig voldoet aan de Kenmerken van dit Geflagt. 
Het heeft, niettemin ‚ zeer ruuwe ftekelige 

Bloemhoofdjes en groeit ook in Ooftindie. 

1. (2) Kleefgras met de Pluim zeer eenvoudig 
en getakt „ de Blommetjes agterwaards fleke- 
CCIIS, lie, de Kelken driekleppig en_ twee: 
Klisach- rn 

tig. bloemig. dn 

Die Indifche heeft Hartvormig Lancetvor- 
mige Bladen, die aan den rand ruuw zyn en 
een zeer uitgebreide Pluim, met eenvoudige , 

Haairachtig dunne, Horizontaale Takken; de 
Aairtjes overhoeks gefteeld „ langwerpig Ey- 

rond: den Kelk driekleppig als in het Panik- 
Gras, langwerpig , tweebloemig 5 het onder- 

fte Bloempje vrugtbaar , het bovenfte onvrugt= 
‚ baar. Het buitenfte Bloemkafje is boven, 
op zyde , met ftyve Borfteltjes gewapend. 

u. (3) Kleefgras met een gedoornde Aair , van ver- 
sell Scheiderley gefpitfte Schubben. 

| n 

(2) Cenchrus Paniculee Ramis fimplicisfimis , Corollis 
vetrorfum hispidis , Calycibus trivalvibus bifloris. Sp. Plaut. 

2. Burm. Fl. Ind, p. 221. 

(B) Cenchrus Spicâ muricatâ, Squamis variis mucro' 
natis, Mant, 302, 
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In Oostindie is ook deeze Soort door den vr. 
Heer Kor Nie gevonden , die een leggende “MEEL 
Halm heeft van een Span, Takkig, met Gras- #Hoorp. | 

achtige, zagte, Scheedebladen. Een Draad- ini 
achtig end-Steeltje draagt een langwerpige 
eenzydige naakte Aair , met eene bogtige , 
Vliezige Graat , waar gekropte Bloempjes in= 
geplant zyn, die rappig beftaan uit ftyvée , 
gladde, geftreepte , gefpitfte Schubben , van 
Eyronde , Lancetvormige, Elsvormig fpitíe fi- 
guur, 

(4) Kleefgras met eene Eyronde eenvoudige IV. 
nds | Cenchrus 

, Capitatus. 
| Hoofdig. d 

In de Zuidelyke deelen van Europa, byzon- 
derlyk in Languedok, Provence en Italie, is 
de Groeiplaats van dit ftekelhoofdige Gras , 
dat de Halmen naauwlyks twee duimen hoog, 

_ geheel eenvoudig en zonder Knoopen, of aan 
den Voet maar met één Knietje heeft, zode 
Heer GoUAN aantekent. Het komt op de 
allerdorfte Heuvelen voort, | 

(5), 

(4) Cenchrus Spicâ ovatâ fimplici. Sp. Plant, 3. R. 
Lugdb. 71. Loerr, dt. 172. Govan Monsp. 515. Gra= 
men Spicâ fubrotundâ ‘echinatâ. C. B. Pin, 7. Prodr, 
16. ScneucHz. (Gram. 74. Gr. Mont. echinatum Tribu= 
loides, Cor. Ecphr. 1. p. 340. T. 338. £. 1. Gr. minie 
mum Spicâ globofà echinatâ, Barr. Rar, 1176, T. 28, 
Er & F. 862.f. 2. Gem. Prov. 107, 

1, Deer, XIII. Srug, 
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Pet C5) Kleefgras mer eene langwerpige famengeÉ 

IL, …__kropte dair. 
Hoorp- 

STUK. 
Vv. Op Jamaika en elders in de Westindiën , 

Cenchrusgroeit deeze Soort, na den Regentyd, overe 
Echinatus, É 3 
Stekelig. vloedig „ zegt SLOANE , die aanmerkt, dat 

de Aair wit zy of rood. Naar die van het 
Panik- Koorn gelykt zy eenigermaate, doch 

verfchilt door de groote ftekelige Bloemen. 

Mrieurevius heeft ze, wegens die gelyke- 

nis, Panicaftrella getyteld. 

vi. (6) Kleefgras met een gekropte Aair, de Vroue 
» jn welyke Kafjes Kogelrond kromdoornig ruig. 

Minkye 
zerig. 

De Bloemhoofdjes gelyken in deeze Soort , 
zo wel als in de voorgaande , eénigermaate 
naar de Zaadhuisjes van ’t Kruid dat men des= 
wegen Minkyzers noemt of Waternooten. 
Micuertus onderfcheidt deeze door een 
dunne witachtige Aair. SLOANE noemtze, 

Stekelig of Gedoornd hurkend Zee- Gras met 
een langere Halm en ruuwer Aairen. Onder 

de 

(G) Ceuchrus Spicâ obiongâ conglomeratâ, Sp. Plant. 

a. R: Lugdb. 72. Scnren. Gram. T. 23. fe 1e Panicas 

ftrella Amer. majòr annua „ Sp. laxâ purpurascente. 

Mic. Gen. 36, Gr. Americe Spicâ echinatâ , majoribus 

Locuftis, Pruk. Alme 177. T. gas f. 3e Gre Echine mas 
xim. Spicâ rubrâ. SLoan. Gam. 30. Hiff. 1. p. 108. 

(6) Cenchrus Spica glomeratÂ; Glumis Foemineis 
gloe 
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de Doornen zyn de Hoofdjes met. Wolligheid 

begroeid, Het valt aan de Zee-Kust van Vir- 
VI 

Arpeems ! 
VII 

ginie en is een jaarlyks Gewas, als het voor- Miker 

gaande. 

(7) Kleefgras dat de Aair met Borftelige Om 

windzeltjes heeft , die kanthaairig en vier= 

bloemig zyn. 

® 

VIL 
Cenchrus 

Ciliaris,. 
Kant- 

„haairigs 

Aan de Kaap der Goede Hope vondt de Heer 

„KoeNic, aan de kanten der Akkeren en in de 

Duinen, dit Kleefgras , dat een opftygende 
gladde Halm heeft, van dikte als een Draad, 
een Span lang , gewricht, met geboogen Kniete 
jes. De Bladen waren als van gemeen Gras; 
de Aairen rond, als een Vinger maar korter, 

met overhoekfe Hoofdjes van vier Bloempe 
jes, in een Omwindzel als geheel uit Baardjes 

_ beftaande, bruin van Kleur. 

(83) Kleef. 

globofis muricato =fpinofis hirfutis. Sp. Plante 5. CenÉ« 

chrus Cap. Spino tomentofis, GRON. Jrg. 160. Panis 
caftrella minor annua, Spicâ anguftâ alblcantee Gr. 
Marit. Echinatum procumbens &c. SLoan. Sam. 30, 

Hift. 1. pe 108. T. 65. f. 1. Gr. Tribuloides Spicatum 

maximum Virginianum. Pruk. Alm. 177. Mor. S. 8, 

T.5.f. 4. 
(7) Cenohrus Spicâ Involucellis_ he Ciliatis quae 

drifloris. Mant. 302. 

Il. Duer. XIIL. Srux, 
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Vi. (8) Kleefgras met dubbelde Trosfen, van Ko” 

A gelronde rimpelig gekartelde Vrugten, 
HoorD= 

ki: Re Dit Oostindifche Kleefgras heeft Takkige, 
Cenchrus naakte , gladde Halmeú , aan de eene zyde 
ae plat: Grasachtige Bladen, met ruige Scheed- 
Korrelig.jes aan den voet: Oxel- Trosfen , dikwils 

twee; van zeer kleine Vrugtjes , naauwlyks 

de grootte van Koolzaad hebbende. 

IX. (9) Kleefgras met zydelingfe ongefteelde Hoof 

en jes, gefpitfte Bladen en een Heefterige 
Heefterig. stengel, 

Dit overblyvend Heefterig Kleefgras , in 
Armenie door den beroemden TOURNEFORT 

waargenomen, heeft gedoornde Aairen , in een 
Hoofdje vergaard, Het Gedoornd Grasachtig 
Riet van Kandia, door ArrPinus afgebeeld , 
zou hier mede overeenkomftig zyn. 

Ee 1Lrors. Geiten- Oog. 

De naam van dit Geflagt, Geiten. Oog be- 

| tc- 

(8) Ceuchrus Racemis geminis, Fruêibus globofis ru- 
gofo - crenulatis. Mant. 575. 

(g) Cenchrus Capit. lateralibus fesfilibus ‚ Fol. mucro-= 

natis , Caule Fruticofo. Sp. Plant. ge Arundo Graminea 
Acnleata. Arre Exot, to5. T. 104. Gr- Orientale Spicas 

tum Fruticofam Spinofum &c, TOURNEF. Cor, 39, 
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tekenende, wordt aan zekere Oogkwaal , 7raar- 

fifkel genaamd, gegeven , tot wier Geneezing 

het Kruid van dien naam oudtyds aangepree- 
zen werdt (*). Men was omtrent die benaa- 

VI. 

AFDEEr. 
Ate 
Hoorne 

STUKe 

ming, echter, zo onzeker, dat de Dravik en 
Dolyk ook LEgilops genoemd zyn geweest. 
Men heeft dien naam zelfs aan een Eikeboom, 

anders Cercis genaamd, gegeven (ft). Dr- 

OSCORIDES ‚evenwel, fchynt dit Kruid be- 
doeld te hebben (1); waar van de Kenmerken 

beftaan in een byna driebloemige Kelk, een 

Kraakbeenig Kafje zynde, en een Bloemkafje 
met drie Baardjes gekroond, zo wel in de 

Tweeflagtige als Mannelyke of onvrugtbaare 
Bloempjes ($), waar van de éerfte drie Meel. 
draadjes hebben en twee Stylen en ieder een 

enkeld Zaad , dat eenigermaate naar Gerst 

zweemt: weshalve dit Kruid Orzo /a/vatico by 
de Italiaanen genoemd wordt , of Grano fal- 
vatico, dat is Wilde Gerst of Wild Koorn ; 
by de Franfchen Coguiole , by de Duitfchers 
Haazen- Brood of Brembdtwalch, dat is Vreem= 
de Dravik. is 

De volgende Soorten zyn daar van opgege- 
el line CI) 

_(@) Egilops Tritici folio fanat Agilopes; in Hordeo 

nascitur. Pin. Hijt. Nat. XXV. Cap. 93. 

(4) Zie II. D. 3. Srux, bladz, 316. . 

…_() Agilops Folia Fritici habet , molliora, in fammo Capi- 

te Semina bina vel terna, rubra, quibus Arifte velut 

Capillaceze exeunt. Libr. IV. Cap. 134, 
(S) Zie Fig, 2, Plaat LXXXVII, 

IL Dean. XIII. Siu. — Ee 



VI. 
Arperr. 

Hoorp- 
STUK. 

Ls 
ZE id 

OV 

R Bad 
Aairig. 

Te 
Cuudata. 

Geftaart. 

6IO … VEELWYVIGE 

(1) Geiten -Oog met een schaarde dair en 
alle Kelken driehaardig. / 

In Italie komt deeze aan de kanten der Ak. 

kerlanden, in de Maanden Mey en Juny, me 

nigvuldig voor , fchryft SCHEUCHZER, en 

by Rome ziet menze dikwils in Mey, ten min= 
fte een Span hoog. BA unHinus hadt- 
ze, in Languedok en Provence, onder de 
Tarwen Gerst, aan de Zandige zoomen der 

Akkeren, menigmaal een Voet hoog gezien 3 

doch, in de ‘Tuinen van Duitfchland gezaaid; 

bereikte zy wel anderhalf Voet hoogte. De 
Bladen waren zagter en kleiner dan die van 
*t ander Koorn ; maar ket Zaad verfchilde 
weinig van Gerst, dan dat het kleiner was 
en wat breeder, drie by elkander ineen Blaas- 

je of Kafje, dat veele Baardjes uitgaf. Of hee 

kwaad deed onder de Tarw of Gerst, was nog 

onzeker. 

(2) Geiten - Oog met een gebaarde Aair en al 

le Kelken tweebaardig, Op 

(2) Egilops Spicà Ariftatâà Calycibus omnibus tri- 

ariftatis. Syff: Nat. XIT. Gen. 1150. Veg. XIII. p. 7ór. 
Govan Monsp. 515: Ger. Prov. 108. MEgilops Spica ova= 

tà, Ar ftis breviore. H. Ups. zor. Daris. Par. 304 

Esgilops R. Lugdb. 72. Don. Pempt, 73. Cam. Epit, 

928. f. 2: Feftuca altera Carit. duris, C. B. Pin. roa 

Theatr, 151. Gramen Spicat. dur. et crasf. Locuftis, Spike 

câ brevi, Tourn, Zuft. 51g. Scnevenz. Gram. 11, 

(2) Egilops Spicâ Ariftatâ , Calycibus omnibus bi- 
als 
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Op ’t Eiland Kandia moet, door den bee 7 JE 
FDEELs . roemden TcURNEFORT, dit waargenomen“ vir 

zyn, dat hy Kretifch Gras noemt , met een „ioorn- 
fchraale Aair, die in twee zeer lange en ruuwe 
_Baardjes uitloopt. Ik vind aangemerkt , dat 
alle Kafjes, uitgenomen het laatfte, tweetan= 
dig zyn. 

(3) Geiten-Oog met een gebaarde Aair, de m1. 
onderfte Kelken beh lon 

cialis. 

In de Züidelyke deelen van Bub Fealieen., Lans- 
Klein Afie, in Languedok en Provence, als oen 

ook omftreeks Parys , is deeze Soort gevon- 
den, die aldaar aan Wegen, op Akkers en in 
dorre Gronden groeit. Men kanze derhalve ook 

zeer wel in de middeldeelen van Duitfchland 
en de Nederlanden aankweeken. Zy heeft 
een overblyvenden Vezeligen Wortel, en 

{chiet verfcheide Halmen , met taamelyk bree- 
_de eenigszins ruuwe Bladen,en eene Aair van 
ten minfte Urie Duimen langte. Dezelve is 
famengefteld uiet verfcheide dikke Bloemknop- 

| pen 

ariftatis. Sp. Plant. 2. Gramen Cret. Spicâ gracili , in duas 
Ariftas longisf. & asperas abeunte. Tournr. Cor. 29. | 

(GG) ZEgilops Spicâ AriftatÂ , Cal. inferioribus bi-atis= 
tatise >p. Plant. 4: Mant. sor. ScureB. Gram. T. zo. 

Govan Monsp. 515. Ger. Prov. tog. Feft. altera, Cap. 

duris, Spicâ triunciali. C. B. Pix. 1o. Gr. Spicat. dute 

& crasf. Locuftis , Spicâ longisfimâ, Tournm. Zult, 51. 
ScueucHz. Gram, 

2 

IL Deer, XII. Smug. 
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PR pen met lange Baardjes, zig vertoonende als 
vil. gehoornde Infekten. Ieder Knop bevat drie 
B Bloempjes , als boven gemeld, één Manne. 

lyk, de twee onderften beiden T'weeflagtig ; 
zo dat ’er doorgaans maar twee Zaaden of 
Koorntj-s aanrypen in ieder Kelk. 

BIN. (4) Geiten. Oog met eene Elsvormige dair, 
PE die langer is dan de Baardjes, 
Raprig. 

In de Levant is de Groeiplaats van deeze, 
volgens den beroemden TOUR NEFORT;zegt 

LINNAEUS. 

V, (5) Geiten-Oog met eene Elsvormige onges 
he baarde „ gladde, omgekromde Aaîr en dén= 
kromd, bloemige Kelken. 

In Moerasfen aan de Zeekust van Spanje 

en Italie is deeze waargenomen , die de Aair 
Draadachtig , naauwlyks dikker dan de Halm 

en rond heeft, veel naar die van het Borftel- 
gras gelykende: de Kelk is tweekleppig on- 
verdeeld en de Bloemklepjes zyn daar mede 

ftrydig. 
(6) 

(4) ZEgitops Spicâ Subulatâ, Ariftis longiore. Spe 

Ptant. 3. 

(5) Zgilops SpicÂ Subulatâ muticâ levi incurvâ , Ca= 
Ivcibus unifloris. Sp. Plant, 5. Nardus Spicâ Subulatâ 
diftichâ. R. Zwgdó. 58, Gr. Loliaceum Spicis Articulo= 

fis ereftis. Tournr. Zu/t. Screucrnz. Gram, 43, Gre Myu- 

ros ereftum minimum. Arundinaceum, Bocc. Mus, 7 
T. 59. 
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(6) Geiten- Oog met Draadachtige ongebaar= VT. 
| de Aairen, die getuild zyn. de nd 

Hoorp= 

Aan de Kust van Malabar groeit dit zon: “T®* 
derlinge Gras , zo de Ridder aantekent, aan Zsilps 

de Graften of Slooten der Landen. Het heeft pace 
8 erhoogd, 

de Halmen eens Mans langte hoog , regtop- 
ftaande, glad, geftreept en taay, met Kniet« 
jes en twee of drie Bladen , van omtrent een 
Voet langte. Aan den top der Halm is eene 
‘Tuil van Elsvormige Aairen , omtrent een 
Vinger lang, veel naar die van ’ voorige ge- 
Iykende : maar de Kelk is eenkleppig , door- 
gaans tweebloemig 5 het buitenfte Blommetje 

Mannelyk , het binnenfte Tweellagtig. De 
Bloemklepjes zyn korter dan de Kelk , niet 

daar mede ftrydig; de Meeldraadjes , drie in 

getal, hebben paarfche Knopjes: de Styl is 
tweedeelig , ruige 

MA NISsUR Is. Draadgras. 

Dit Geflagt heeft Tweeflagtige en Manne: 

Iyke Bloemen , gelyk de voorigen; doch de 
Kelk is tweekleppig , éénbloemig ‚ met het 

_buitenfte Klepje aan de zyden en tip uitgerand 

en het Blommetje kleiner dan de Kelk: drie 
Meeldraadjes en een tweedeeligen Styl. 

e 

(6) Egilops. Spicis Filiformibus muticis corymbofis, 
Mant, 575 

Qa 3 
IL Deer, XIII, Srux, 
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ARD 

VI 
Hoorp- 

__ STUK. 

Ï. 

514 ‚VEELWYLYVDER: 

De eenigfte Soort daar van, in Indie groeie 
jende (1), heeft een zeer byzondere gedaan- 

te. De Halmen zyn opftygende of verfpreid, 
gewricht, glad , van dikte als grof Garen „een 

Maonifurts Voet lang, naar den voet ‘lakkig, van bo- 
Miyurus. 
Muizen- 

aorig. 

ven met Aairdraagende ‘lakken , overhoeks, 

De Bladen Grasachtig , Scheedig , uitgebreid , 

fmaller: de Bloembladen, aan den voet van ’t 

Steeltje, zonder Scheeden , opgeregt, ingerold , 

Lancetvormig. De Aairen „elk-op zig zelve, drie 
of vier aan de Halm,één encelings de anderen 

zvdetings geplaatst, gefteeld , eens zo dik als de 
Halmen, Vingerslangte,Schubbig; aande Rug 
digter gefchubd, eenigermaate gewricht, met 
eenige Stippen als doorboord , wegens de uitge- 
rande Schubben; aan de onderzyde (naar den 

Grond toe) gewricht: tweevoudig, rappig ; met 
de Bloempjes geftreept, rondachtig uitpuilende. 
De HeerForskaönr heeft in Arabie twee 

nieuwe Geflagten van Grasplanten ontdekt , 
hier volgende. 

SE HI MA. Lidgras 

Deezen Geflagtnaam heeft hy ontleend van 
* Arabifch woord Seekim; gelyk men dit Gras 

te Hadie noemde; alwaar het zyne Groeiplaats 

ip de Gebergten hadt. Ik noem het Lidgras, 

wegens de groote Leden der Halmen. ZynEd, 
bepaalt het dus. at (2) 

(2) Manifuris. Sy/t. Nat, Veg, XIII. Gen. 1334. Maut, 

393 
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, (1) Lidgras met een enkelde Air; gepaarde 4 

tweebloemige Aairtjes; de Mannelyke Bloem Anaet, 

HoorFp= ongebaard , de Tweeflagtige gebaard, STUK 
dd | . 
Het heeft Draadachtigee -Halmen van een , Sehima ie Lfchoemois 

half Elle lang , eenvoudig, zelden Takkig , zes. 
glad, in Leedjes verdeeld van anderhalve Span vn 

langte. De Bladen, met gladde Scheeden de | 
Halm omvattende , voor ’t overige plat, ge- 
ftreept , Liniaal , ruuw , aan den voet ruig. 
Op ’tend der Halm was een Aair, uit dub* 

belde Aairtjes beftaande, het eene ongefteeld, 
het andere gefteeld, ieder in een tweekleppige 

Kelk twee Bloempjes bevattende. In het on- 
gefteelde was het buitenfte Mannelyk, het bin- 
nenfte Tweeflagtig; in het gefteelde waren zy 

beiden Mannelyk. De Kelk was tweekleppig 
«en gebaard. Hy geeft ’er den Bynaam aan; 

als naar dit Gras, ’t welk ik Schub- Aair ge- 
noemd heb, veel gelykende. 

A 

LHeEMEDA Scheedegras, 

_ Hier geeft hy ook den Geflagtnaam naar ’ 
Arabifch woord Zheemed aan. Ik noem het, 

om reden, gelyk men zo aanftonds zal zien, 

Scheen 

(2) Schima Spicâ fimplici; Spiculis conjugatis biflo- 

ris; Fl. masculo mutico, hermaphradito Ariftato, For, 
fEgypt. Arab. p. 173. 

IL. Derre XIII. Srum. 



616 GRASPLAN ETEN. 

VL Scheedegras. Het behoort mede tot de Veel 
en wyvigen en kwam insgelyks by Hadie voor. 
Hoorp- Eenvoudig noemt hy dit Gras Driemannig(1)s: 

STUK. ens je . 
‚dat echter tot weinig onderfcheiding dient, en 

Themeda _befchryft het dus. Uit een Scheede komt als 
diandra. 
Drieman- een Floofije voort van Aairtjes, wier buiten- 
ig. ften gekranst en Mannelyk zyn; de Kelk een- 

kleppig ‚ eenbloemig , het Blommetje twee- 
kleppig 5 zonder Stylen of Baardjes. Uit het 

midden van het Hoofdje ryst een kort Steel- 

tje, waar op drie Aaïrtjes, twee Mannelyke 

gefteeld , een Tweekleppig ongefteeld. De 
Takken en Hoofdjes zyn voor de uitbreiding 
in breede platte Scheeden verholen geweest. 

Men mogt de Vrugtmaaking van diet Gras met 
regt verwonderlyk noemen. 

(2) Themeda triandrae Flor. ZEgypt. Ar. pe 178. 

4 

Betten Vernomen wen Ve, meng Mme, \erssevon EEN 

ae 

Het volgende Stuk, zynde het laatfte van 

de befchryving der Plantgewasfen, zal de 

VARENS, Wieren, Mossen, PADDEe 

STOELEN, en dus alle tot de Crypiogamia 

behoorende, behelzen. 

ELA D=: 

A 
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ne DER 

GRASPLANTEN. 
\ 

À. C. 
Á ier - Windhalm. 213 | Cyperbies, 514 
Amelands - Gras, 291 j Cypergras, sg 
Armourettes. 265 ,267 * Cyper- Wortel. 63 
Anjctierbladig Gras. 541 | D. | 

B. Degenkruid. > Al 
Baakbloem,. E 552 | Dek - Riet. ° 365 
Baard - Gerst, 5 405 | Doddegras, 5 193 
Baard - Gras. E 564 | Dolyk. ° 377 
Bagge - Gras, . 268 | Doorngras. 2 SÓIr 
Bafterd - Galigaan. 537 } Draadgras, j 613 
Bafterd- Gerst. Art | Dravik, : 23g 
Beemdgras. e … 243 | Driebaard, 372 

 Beevend Gras. 262 { Driepuntgras. A3L 
Berg - Gras. s 238 f Duinhelm, s 370 

Berg - Phenix. 257 | Daitfche Ryft, 495 
Berg-Riet. 241, 4 kj Duivelskeppen, 4l7 
Bies . Om 
Biesgras. ° Eendebeks- Tarw, 436 
Biezen Riet. Je Eenkoorn. Ä A40 
Blicken. . | Egelknop. p 491 
Bloedgras. ’ 179 j 

‚van Barbarie, 572! Fluwcelgras, k 358 
Bloembies. € 454 | G: 
Blaembies - Gras, 469 HGaligaan. . 11 
Bobarts - Gras, 135 | Gatigaan - Gras. 522 
Bont Riet. 5 158 | Gangitifche Nardys, I3r 

Borftelgras. s 128 | Gebaarde Evene, 8SI 
Bofch - Cypergras, 546 | Geelbloem. Á "3 3 
Bofch- Gras. « 468 | Geerst. 137 
Bofchluizen, ° 192 ;,Geerst. CItaliaanfche) 587 
Brandkoorn. i A23 [ Geerstgras, 179, 206 
Breedblad. 5 598 ' Car oot) 223 

Brood, (Soorten van) 431 Se Ggken- Gog, Ms 
Ge. 
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Gepluimd Gras, sga | Kleefgras. » 602 

Gerst. ° 4oo | Klis- Riet, 49t 

(wilde) e 6og | Koeijengras. PE 

Gerst - Gras. e 4:10 4 Kolben. 8 486 

Gefternd Gras. * 284 | Konftige Landbouw, A21 

Goud - Haver. e 354 | Koorn. Froment AE7 

Graanen. 417, 429 (Wild) 6es 

Gras - Wortels. 446 | Koorngras. 2 384 

H. Koornkwaalen, _ 428,43 

Haairbiezen, e 103 ‚ Krop - Aair. 271 

Haairz2rase 384, 434 | Kruipkoorn, A42 

Haancpoot, ° +175 | Kruisgras. Ni 283 

Haanepoot Panikgras. 179 \ Kweekgras. 5 442 

Haazenbroad. 609 | Kwispel - Biezen. 125 

Heezeftaarte 358 | Kwispel - Gerst, 414 

Haver. . 338 ! Kwispelgras. : 527 

Havergras. 237 » 349 L. 
Heefter- Koorn. 398 | Lid- Gras. 442, 614 

Helm. oe 370 | Lidkoorn. 507 

Helindraad. k 529 ! Lieve Vrouwe Gras. 594 

Hemelsdaauw. 0 Traanen, 512 

Hemel - Gerst. 402; Lifchdodde, 486 

Hengel - Riet. 362 | Lo:yk. E 380 

Hirsgras. e a10 , Loofhutten - Gras,’ I86G 

Hoenderpoot. 530 : 

Hollandfch Gras. 228 | Manna- Gras. 179, 300 

Hondsgras. __ 273, 442 t Matten - Biezen, ë 93 

(Klein) 221 f Matte - Vlafch. 126 

Hondsftaartgtas. 275{ Mays of Maiz, «… 7 494 

Honigdaauw. 425 | Moeder- Koorn, 308 

Hoofdjes- Gras. 54 | Moeras- Gras, 527 

6 Molm of Zwartin ’tKoorn.424 

obs Traanen. SO Mofes Traanen, 512 

Tongdraagend Beemdgras. 245 | Muizen - Koorn. 412,434,35I 
K. » Muizenftaart = Gras, 197 

Kamgrase 275 | Muur- Gerst, 411,584 

Kanary - Gras. XS , Muurgrase, . 307, 317 

Kanker in de Gerst, 409 À 

Kant - Halm. . 450 } Naakte Haver, 348 

Katoen - Biezen. 125 | Narren - Kolben, 486 

Katoenbloem. 126} Neger - Koorn. 586 

Katteftaart - Gras. 194 ‚ Nootgras. 133 

Kemgis - HoOye 473 P 

_Klander of Koorntorretje. 430 [ Paard
egras. 176,58 k ô 5 

Et 
aal 

ne a a dea ne en EE en 
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398 Paarlgras, 237 | Spoor in de Rogge. 
‚ Padde - Gras, ì 464 | Spreit- Weitzen, 435 

Panik - Koorn, 168 | Stekelgras, N 32 
Papier - Riet. 79 | Strand - Cyperus. 336 
Peen- Gras, 5 442 | Struisgras, ki are 
St. Pieters Koorn. 440 | Suiker- Riet, _ En 139 
Pleiftergras. 8 176 T. 
Pluimgras 243 | Larw. e ALA. 
Pluimkoorn. . aosf Tarw-Gras, _ . AGT 
Pluim - Rietgras. 368 p Timothy- Gras, i95 
Poolfche Tarw. 437 | Tirfa der Kofakken. 375 
Priemgras. 129 | Touwgras, . 554 
Pyl-Kiet, . 562 , Traangras. ° SIo 

R. Trechtergras, 137 
Raavepoot. 6 za | Trilgrase . 262 
Raboorden, . 487 (Klein) e2sr,263 
Raspgras. . 163 | Turkfch Koorn. 464 
Ray- Gras of Rye-Gras,340,378 4 
Reukgras, 34 | Varen. Gras. s 267 
Riet. 36r Ì Veld- Haver. ° 339 
Riíetgras, e 228, 401 | Veldvlafch. 125 
Rog. A 391 | Verwyt- Grase 331. 
Ropgge- Gras. 378 | Vingerpluim, 275 
Rohr - Kolben, 486 | Vlok- Biezen. 125 
Roode Gerst. 403 | \lotbiezen, e 92 

‚ Rookgras. 254 | Vlotgras. N 299 
Ryst, trish A72 (Wit) 203 

S Vosfeftaart, 199 
Scheedegras, 615 f Ws 
Scherpe Biezen. . 455 { Water-Cyperus, 113 
Schub- Aair. a 6oo | Water- Doddegras. 200 
Schwaden - Gras, goo j Water -Galigaanen, 544 
Sefamum. 5c8 Water - Lint. 49e 

Sesleria. . 279 | Water. Riet, e 304 
Snydendof Sny- Oras, 565} Water-Rietgras, 244, 542 

“Spaanfche Taiw. 203 ‚ Weid- Haver. 356 
Spaaních Riet. 362 | Weid- Riet. î 368 
Spartum of Esparto. 331 | Weite of Weit. A17 
Speldbiezen, gi ' Weitzen. Gras, 324 
Spelde of Naalde- Gras. 192 | Wilde Haver. 540 
Spelte. k 433 | Wild Koorn, A 547 
Spelteras. . 513 , Windbolten, 33% 
Spike - Nard, : 577 { Wit Biesgras. RR. 
Pp:tsgras. Ô 268 fj Witbloemig Gras, 468 

Rr a W uif 
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Wolf of Koornwotm,. 430 | Zee - Dravik. AAI 
Wolgras. : 123 | Zee - Gras. 482 
Wonder - Gerst, 435| Zee-Havergras. _… _ 269 
Wonder - Gras. 6 199 ; | Zee - Hondsgras. 603 

Wonder - Tar vr, 434 * Zegghe of Water-Rietgras. 542 
| Ys en \ Zemelen. 432 

Ydele Haver. 3r4 j Zilver - Haairgras; 237 
Yzer- Biezen. ’ 457 | Zomer: Gerst, 404. 

| Z. Zonne-Geerst. 5 512 
Zaadgras, 8 aio, Zorzh- Tarwe « — 587 
Zaay - Riet, 362 | Zorghzaad. : 583 
Zand- of Zee- Haver. 385 j Zourgras. Pi. A8L 
Zand - Riet, 369 + Zwenkgras. ; 305 
Zee - Biesgras. 460 Zyde- Biezen, 6 125 
Zee- Biezen, «…… … . 49 | 

| \ 

De PLAATEN zyn dus ingevoegd. 

PraarT LXXXVII. tegenover Bladz. ar 

… … LXXXVIIL a — 67 
‚…. LEXXIN, ma 

Hape ee jn er oe 133 

Rh mn 209 

se MOSCT ne ee 333 

ee OU. re ADR 
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ZF gilops. 
Agrostis. 
Aira. 
Alopecurus. — 
„Andropogon. 

_Anthoxunihume 
Apluda. 
Á riftida, 

Arundo. 
Avena. 

Bobartia. 
Briza. 
Bromus. 

Carex. 
Cenchrus. 
Cina. 
Coix. 

Cornucopie, 
Cynofurus. 
Cyperus, 

Daêylis, 

Elymus. 
Eriocanlon, 

| Eriophorwm. 

Festuca. 

id 

6c8 
ai 

33. 
598 
372 | 
361 

338 

262 

305 

514 
602 

5IO 
137 
275 
59 

289 ars 

if 

„B: Es Ee 

GESLAGTEN: 
“H, 

Holcus. 
Hordeum. 

Funcus. 

Lagurus, 
Lolium, 
Lygeum, 

Manifuris, 
elica. 

Milium, 

Nardus. 

Olyra, 
Oryza. 

Panicum: 
Paspalum. 
Phatiaris. 

Pharus. 

Rr 3 
harum. 

„in nes pi R. 

od 

928  À 
199 | Ifchemum, 3 

564 

585 
490 

6ooa 

554 
139 

scheuck. 
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Scheuchzeria. 478 
Schenus. 5 dd 43 3 Friticum. s 414 
Scirpus. 8 Typha. » 486 
Secale. je U. 
Sehima. é 614 | Uniola. : 268 
Sparganium. — « 19% Ä, | 
Spinifex. : sór | Ayris. : 41 
Stipa. . 327 VA 

Bis Zea. . 493 
Themeda. 615 | Zizania, : 547 
Zriglochin, é 481 

B Yr Er Ze 

By den loffelyken Oeconomifshen Tak onzer Hollandíche Maat= 
fchappye te Haarlem, in den voorleeden Jaare 1781, de Zilwex 

ven Medaille en 3 Duhaaten uitgeloofd zynde , aan den genen, 

die Middelen aan de hand zou geeven , om de Bouwlanden te ziti= 
weren van het zogenaamde Voaer Gras; heb ik mv, hetzelve in 

onze Provincie niet kennende, en by naame nergens aangete- 

kend vindende , noch by inlandfche , noch by. uitlandfche Kruid- 
befchryvers ; daar over geinformeerd by den beroemden Hoog- 

deeraar , den Heer D. be GorTEr, thans te Zutphen in Geldere 

land woonende ; die de goedheid hadt, my , na onderzoek dien- 

aangaande, te berigten: dat de naam aldaar by *t Gemeen zeer 
wel bekend is, als zynde het een groot Onkruid , vaornaamelyk 

onder de Boekweit , geevende wit Zaad. Sommigen , zegt zvn Ed. , 

noemen het ook Vogelzaad „anderen Vogelvoet. Onder deezen laat- 

fren naam is een Gewas bekend, doch dat behoort niet tot de 
Gras - Soorten. Voorts verneem ik, dat het Vogelgras omftreeks 
Doorn en Driebergen, en elders in ’t Sticht van Utrecht, ouk 

veel in ’t Koorn groeit, zynde een lang opfchietend Gras , met 

den Top wel wat naar dien van Riet gelykende; zo zwaar, dat 

het Koorn, waar om heen het Gewas zig flingert, daar door 
naar beneden getrokken wordt. Deezen Zomer zal wel door ge= 

dagten Hoogleeraar onderzogt worden, welke Soort van Plant 

dit zy. Ik heb inmiddels, om dat men het in dit Sruk niet te 

vergeefs zou zoeken, zulks hier ten dienfte van ’t Algemeen 
willen aantekenen, 

Tripfacum, ge 7 ser 

e Tepesen, 










