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Fig. I. Japanfcb Rib - Varen , Bkchnum Japo-

nicum^ hL ii^*

—- 2. Kaapich Mlltkriild , Aspknium m^nan-

themum» • ^^» '34»

^7
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Fig* 13. Doozig, Lichen Pyxidatus, hl 542*—^ 14, Orcel of Orfeilje , Z/c/^e?» Roccella van
de Kanarijche Eilanden. hl, 550#

Plaat CIV. Afbeelding van Ver w mos-
sen. . tegenover Bhdz» ^^l

Fig, 1-4. Zeer zeldzaame en uitgezogte Plant-
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—^ 6. Van de Sküiaanfche Orieilje, allen
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Flaat cv. Afbeelding van Paddestoelen*

Wig^ I. Een Japan fch Zwammetje , j^gari»
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num parafiticum, hl. 634.
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BESCHRYVING "

DER ^'\

PLANTEN.
ril A F D E E L I N G.

D ï: varen S.

/ L H o Q F D S T ü K.

De Eigenfchappen van de Geheim - Echte Plan-

ten in V algemeen , en van de Varens In V
hyzonder; voornaamelyk ten opzlgt van derzei'

ver Voonteeling of Fnigtmaakende deelen.

^AA^y komen thans tot de laatfie Klas- Cryptog-?-

< cy>fe der Planten, in het Samen-
"''^'^"'^'^^

4^ ** ]> ftel van Linn^us, door zyn
^VV^ Ed. Cryptogamia getyteld. Dit

•woord heb ik G eh ei M - Echte Plan-
ten verduitfcht: want dat de Bloemen, door

haare kleinheid, buiten het bereik onzer Oo-

gen of op eenigerley manier verborgen

zyn (*) : gelyk fommigen willen , die het

derhalve Planten met onken'hmrs Sexen hee^

(*J Uiig»2cgte Verhmtd, il. D. bl 450*

A
U. Dd«ü> ^1Y« 3zui^



a De Eigenschappen der

iVil. fen(^), is oneigen. Beter zou men het

I. vertaaien kunnen , Planten van eene duiflere

STUK^
' Vrugtmaaking of Teeling ( t ) • ^^'^^ ^^ manier

.van dei zei ver Voortplanting nog grootelyks

in gefchil flaat.

Voornaame Kruidkundigen, ondertusfchen,

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

melyke Bruiloft der Plantgewasfen verklaard

hadc (I ; , niet goedkeurende of met iets

nieuws willende praalt n ; hebben hen in een

andere Vorm vemooten. Dus maakte de

vermaarde Wachendorf daar van Cryp-

thanthce (§) , en Adr. van Royen, Cryp*

tanther(B ^^*)„ Het woord, door den ütrecht-

fen Hoogleeraar gebruikt , betekent Planten

fnet verborgen Bloemen i het andere, van den Leid-

fen Hoog lee raar . met verborgen Meelknopjds :

terwyl volgens de Waarneemingen der laat-

fle Natuurkundigen , de Bloemen\ ten minfte
" dat gedeelte , welk men Meelknopjes tytelt,

in deeze P'anten allerblykbaarst zyn.

Gedag(eii Waarfchvniyk is die verandering gefprooten
der Ou-

^jj. i^^j. denkbeeld , dat het zigtbaare der

Vrugtmaaking , 'c welk zig in deeze Planten

open-

'(-'9 Mit unkenntliclien Gefchlechtern. Planer Gatt»

dir Pflanzen, Gotting. 1775, p, 1603.

(f) Plantse obfcurae Fruftificationis vel Generationisf.

(4) Nupti'je clam celebrantur. Syfi^ Nat, Feg^ XllJ.

(§J Hort. ültrajeü. p. 346.

(•^ FIqt, Le/jd. Frodr* p. 495.

W



Geheim 'Echte Planten, 3

^penfeaart , Zaadjes zouden zyn , of Zaadhuis^ VIT.

jes^ De Ouden meenden , dat zy Bloemen ^^°^^**

m)dh Zaad voortbragten , en van de Varens Hoofd-

zelf zegt L o B E L ; 23? groeijen en Jïerven zonder

Zmd Q"^^. TouRNEFORT verzekerde, in

tegendeel , dat zy geen Bloemen hadden ,

maar Vrugt droegen aan de Rug der Bladen,

Hierom werden zy, van fommigen, Epiph^U

]ofperm(B geheten: maar de geleerde Ray dit

woord, als niet algemeen genoeg , verwerpen-

de , ftelt , onder den naam van Capïllares , het'

Kenmerk derzclven,dat zy een zeer fynZaad-

ilof hebben , meestal groeijende aan de Rug

der Bladen (f). Den Mosfen en Paddeitoelen

werdt door hem, zo min als door Tourne-
IF0RT5 eenige Bloem of Zaad toegekend.

Hier tegen kwam , in 't voorfte gedeelte Dee^e

deezer Eeuw, de vermaarde Italiaan, MicHE-hebbea"

Lixjs , in 't wapen^ „ Hoewel Tourne-|!^^^^^ '^^

3, FORT, (zegt hy) aan de Zestiende Klasfe

^, g^QXs. Bloem , en Bloemen noch Zaad aan de

5, volgende toefchryft (|); zyn wy nogthans

jj ten

<'") Piatitamm Genus , quod uuilum Semeii molitiir :

zegt CiESALPiNüs. van deeze Planten in 't algemeen. Cap,

16. Plinius, Filicis dao genera nee Florem liabent nee

Semen.

Cf) Nota Capillarium efto' Semen minutïsfimum Piil-

Ye^reum , Foliis et pleruraque averiis inna&cens. MetK

Flantt entend, f. g.

(4.) De Zestiende Klasfe , by Tournefort, bevat de Va-

rens, Lichens en dergelyken: de Zeventiende de Uoskn »

Paddeftoeleïi , Zee-Ruy, Wier, enz,

A 2,

ÏL Dmu XIV. Stm,
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4 De ErcENScnAi^PÉiT der

VII.' ii ten uiterfte verzekerd , dat niet alleen de
Afdeel»

, Planten , in de Zestiende Klasfe vervat

,

Hoofd- „ Bloemen voortbrengen , maar dat ook die
SXUK

5, van de Zeventiende , zo wel als alle ande-

ren, welken de Natuur heeft voorcgebragt.

Bloem- en Zaaddraagende zyn. Wy ge-

j, looven , naamelyk , niet, dat 'er eenige

5, Plant gevonden wordt, zonder Bloem of

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

5, dendaagfchen , (zelfs , die in onze Leeftyd

„ zig beroemd gemaakt hebben , niet uitge*

5, zonderd ,) fommigen zyn, die zeggen, dat

„ 'er Bloem- en Zaadlooze Planten voorko-

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

35 deeze Kenmerken niet naauwkeurig onder^

35 zogt hebben ; of aan derzelver kleinheid

;

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

5, door Vergrootglazen geholpen , by fommi-

3, gen ontglippen. Bovendien is de zeer on-

3, gewoone gedaante van zodanige Bloemen

3, of Zaaden dikwils de oirzaak geweest, dat

3, menze daar voor niet heeft aangezien
, ge-

5^ lyk dit, by voorbeeld, met de Bloemen der

35 Varens gebeurd is.

3, Tot beveftiging vau ons Gevoelen, dat

55 alle Plantgewasfen Bloem en Zaad hebben 3

,5 is geen omflag van Woorden noodig, maar

3, de Vertooning alleen genoegzaam van eeni**

39 ge weinige Bloemen en Zaaden ; inzonder*

33 heid by zodanigen , die niet alleen als

55 van dezelven ontbloot 3 maar naauwlyks

9) als



Geheim-Echte Planten. $

5, als Planten aangemerkt werden; zynde, vil.

9, zo men meende, by toeval of door eenige
^^J^^=^-

„ belachlyke oirzaak ontdaan ; in wier getal Hoofd-

5, zy de Paddeftoelen 5 Truffels, Schimmei en
^

95 dergelyken plaatften» Weshalve, daar hec

3, ons gelukt is in eenige Geflagten der ge-

5, melde Klasfcn en anderen van ons uitge-

35 dagt 5 toL dezelven behoorende , dat gene

55 te ontdekken, waar van 't Gemeen toe nog

35 toe onkundig is en dat wy altoos geloofd

55 hebben te beflaan ; naamelyk de Bloemen

,, van de Zestiende , en de Bloemea zo wei

„ als de Zaaden van de Zeventiende Kiajfe

55 van Tournefort; hebben wy getracht

5, die op de gezegde Geflagten in Plaat voor

3» te (lellen , en tevens een naauwkeuriger

55 veïdeeliiig van de Soorten, die tot dezelve

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

5, de Bloemen niet zo wel als ds Zaaden kun-

,5 nen befchouwen: maar, wegens de overeeu-

j5 komst, welke 'er tusfchen eenige Bloemen

5, van de Zestiende en Zeventiende Klasfen

^5 plaats heeft 5 is eene twyfeling ontftaan, of

3, zy in haare Klasfen te laaten en te bevefl:!-

3, gen , dan liever allen tot eene zelfde Klasfe

55 te betrekken waren. In 't Tweede Deel

5, van dit Werk , daar v/y van de Zee -Ge-

5, wasfen en Flaairplanten , als ook van de

53 Aard-Mosfen meenen te handelen, zal be-

A 3 55 kwaa-

JL Pesï.. ^JYi Sm«,



2Jgtg,

ö De EigekschAfpen dek

a\Ïé '* ^'^s^mer geiegenheid zyn , tot, het oplosfeïx
ïDEEL.

^^ ^^^ ^.^ twyfeling (*)."

s^^^^ Dat de Mosfen, die door den vermaardcH'

Waaï- TotTRNEFoRT als Flanten zonder Bloemen:

T^^tGn voorgefleld waren (f), weezentlyk Bloemen,

f/en op- en welfommigen, naar oogenfcbyn , Manne-
lyk 5 anderen Vrouwelyk hebben , is door

gezegden Autheur, reeds by voorraad, in 't

zelfde Deel aangetoond. Tournefort
hadt 5 zo by meende , de Frugten of Zaadeii

daar van afgebeeld ; doch men erkent thans ^

dat die Topjes, met een Hiiikje gedekt , het

Mannelyk Stuifmeel' bevatten en verfpreiden:

zo dat hy de Bloem voor het Zaad genomen

hebbe (.[) Immers naderhand zyn, door

den geleerden Heer P. J. Bergius, thans

Hoogleeraar in de Natuurlyke Hiftorie te

Stokholm, in zyne lawydings-Redenvoering

te üpfal, in den jaare 1750, de waare Zad'*

den der Mosfen nier alleen befchreeven , maar

ook in Afbeelding gebragt (§}; waar van ik

in

e*) MïCHEL. J^Iovci Plant, Geneva. Florent. 1729.

p. 72.

ffj Muscus eft Plant^ Genus Floribus carens. Injl*

2?. Uevh. ji. 550.

(4J Tbid. p 556. T, 326. H, T, K, L, M.

($J Am, Aead, Vol. JI. Holm. 1751. p. 284* Dat

fommigen alle die Verhandelingen, bevoorens afzonderlyk

uitgegeven, onbillyk op rekening van LiNNiEUS Hellen,

en, het gene daar in vervat is, voor zyn Ed. Werk óf

Opllei aandien, fchynt byzonderlyk uit deeze te blyken ;

al-



Geheim-Echte Plantejt. 7

in 't vervoiff nader fpreeken en ook écht:- ^^^^•

geeven zal op de Tegenwerpmuen , ten dien i

opzigce gemaakt door den Heer N J. r^^'^^^^^f^'

Necker 5 die dezelven voor Zaadblaadjes

of jonge Plantjes houdt t*). De groote Hal •

LER was insgelyks van dit Gevoelen. Dat ook

de Paddeftoelen haare Bloemen en Zaadjes

hebben 5 is door gedagten Italiaan aangetoond

en ondervonden f). Terwyl de wyciberoem-

de ReaümüRj, reeds lang te vooren , de

Bloemen en Vrugten van het Zee-Ruy en

dergelyke Planten ontdekt en befchreevea

De Vrugtmaaking of Voortteeling der PIan«DeVrngt

ten van deeze myne Afdeeling, de V a u e n s ^^J'^^'^s

naamelyk , tor welke de zogenaamoe Haair- rens is

planten (Plantcz Capillares) behooren , Ichync "^ ^^

nog wel de duiflerlle van allen te zyn. Im-

mers die voornaame Plantkenners van den

ouden tyd , Theo phr as rus en Dios-
KoRïDEs, ja op dtrzeiver voetfpoor Pli-
Kius en Ga LE N us , verzekerden 5 dat zy

gee]$.

alwaar van onzen Ri^jder meermaals in de tweede Pcr-

foon gefprokeii wordt : terwyl mefi ook geenszins den-

Heer Bergkjs onbekwaam kan achten geweest te zyn,'

cm zelf zulk eene Diafertatie op te Hellen

O ^fif, Acad, Tlieod, Pcdat. ïom» lï, Man'i, 17:0
V, 423.

(:];y Nova Plant. Gen, p. 136.

(D ^iift' fie i'Acad, R. des c'.euces., de ï^ii» p, p.
Oftavo ; item -de. 1712.

'

"

A-4 '

II. Deel. XIV. Stuk.



ïï De ElGENSCHAP?PEN DÉR
'

Vil. gem Zaad gaven. DJt heeft ooic de vermaar**

j^ ^*de DoDONiEus gevolgd; zeggende, dat

0?üK?°"
^^^ ^^°^' ^f^ ^^ ^'^'S ^^" derzelvei- Bladen ,

ten onrechte van fommigen voor het Zaad-

deezer Planten was aangezien en gehouden

geweest (*), Daar moeten dan reeds voor

zyn tyd geweest hebben , die het voor Zaad

hielden* Naderhand is dit Gevoelen, allengs,

zodanig doorgedrongen, dat geen der Kruid-

Jcenneren van de voorgaande Eeuw , byna , daar

aan twyfelde. C ^e s a l p i n o s hadt gezegd

,

dat 'er een Zemellge Wolligheid agter aan de

Blad.en groeide, die het Zaad der Farensw^s;

welk denkbeeld de B a u h i n u s s e n , R a y

en anderen toevielen; ja dat To urne fort
gantfch ontwyfelbaar oordeelde, hebbende de-

Zaadhuisjes en Zaaden zeer duidelyk in Plaat

vertoond (f).

Het Zaad De fchrandere Italiaan , C o l u mn A j naa-

wai?ge- nielyks hadt 3 op 't voetilioor van Czesiüs,
iiomQu* die Zaaden met fterke vergrooting befchouwd.

5^ Dat ruige uitgroeizel der Bladen (zege hy)

jy op zyn tyd door het Mikroskoop onder-

55 zoekende , zal men groote groenachtige

5^ Bloemen en Zaaden, ja aan het Zaad, voor

55 't blooce Oog naauwlyks zo groot als een

55 zwart Zandkorreltje , dat Navelachtige ge-

5, deel'Ce , waar mede het aangehecht was en

5, waar

(f) Kruidhoeh Ilï. D- 15. Boek ,bladz, 752*.

et) inflit. Rei Herh, p. 5^8. T. 31 1 , 3^3.
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„ waar door het gevoed werdt , ten duide- Vil.

,,Jyk(te gewaar worden. Men zal, naame- i.

„ lyk , in die geelachtige Haairige uitpüilin-^^^°^**.„

„ gen twee ryën befpeuren van Tuiltjes

,

„ ieder omtrent vyftig Bloemen of Vrugten

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

gelfchmanW. Cole, van Briftoi , deedt na*

der Waarneemingen daar omtrent, die door

hem, in 't jaar 1669 9 Briefswyze aan den

beroemden Hook medegedeeld werden en

vervolgens door deezen aan 't licht gegeven;

waar van ons Ray koïtelyk het volgende

meldt (t).

55 De Huisjes of Doosjes , die het Zaad

fi bevatten , zyn , in d£ meefte Planten van

3, dit Geflagt , kleiner dan een Afchgraauw

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

„ gen tot een derde of vierde deel en min-

s> der, gelykende veel naar zekere Blaasjes,

5j met Ringetjes of Wormachtige Bandjes

„ omwonden. Onder deeze Blaasjes waren

„ 'er , dÏQ men rekende omtrent honderd ,

55 geheel met het bloote Oog onzigtbaare ,,

3, Zaadjes te bevatten. De Bladen, inzonder-

3, held van het Wyfjes Varen , voorzigtlg

„ vergaderd en bewaard zynde , vervolgens

j, in de Zon of open Lugt geplaatst, wierdt

3, men een flerke beweeging in derzelver .

„Wol-

CO Anmt. ad Nof^ Reccki , m Éijit Mexfc. p. 8^5,

(f) Bijl. Plant, Tom. I. p. 133. ,, >.

IL DiïEi.. XIV. Stük,
A ^
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VIL
^^ Wolligheid gewaar en de Zaadhuisjés bör*'

1.

*

5, ften , werpende het Zaad uit, gelyk men

si^^^^"^^
zulks in die van fommige Planten reeds

3, lang heeft waargenomen ; waar by zig te-

„ vens een knappend Geluid inzonderheid

3, wanneer men dezelven op een Papier by

5, een vergaderd hadt , openbaarde , en door

„ het Mikroskoop zag men de Zaadjes uit

3, dezelven hier en daar verfpreid. '^ieZaad-

55 huisjes en Zaadjes worden in alle Haair-

,, planten , gelyk in de Vaiens, steenmy i

3, Hartstong en anderen, hoe zeer ook iri

5, grootte en gedaante verfchillende byna

3, van de zelfde figuur en grootte bevonden.

5, De ongemeene kleinheid der Zaadjes was;

99 in vergeliking met het Gewas, verbaazen-

3, de. Nogthans vondt men , by dezelven,

3, met het Mikroskoop Diertjes loepen , die

35 nog veel kleiner waren. De Zaadjes der

3, Varens geleeken naar 't Zaad van VnrQn

55 of Linzen, en fommigen waren als drooge

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

5, varen verfchilden in figuur en kleur. Oe

,5 overigen roodachtig of bruin zynde, waren

35 deezè geel en Niervormig als 't Zaad van

j'5 Rups -Klaveren." Voorts laat hy 'er dit

op volfi;cn

lïizame- ,3 De Zaaden der Haairplanten worden niet

5t"zlive" »* ^^^^ ^^"^ Herfst ryp. Hier uit blykt hoe

betwist. 5, beuzeiac f^g en valfch 't gemeene praatje

3, zy 3 van de vergadering van 't Zaad van

>> Va-
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,, Varen , dat fommigen op den langften Dag, vii.

„ anderen op St. Jans Nagt verzekeren te ^^^^^^*

i, kunnen sefchieden • met Linnen daar on- Hooid-
STUK

3, der gefpreid. 't Is echter te verwonderen, * •

„ dat de vlytige en geenszins inbeeldige

5, Kruidkenner Tragüs niet gefchroomd

5, heeft, opentlyk te betuigen, hoe hy noch

5, door bygeloof gedreeven , of op Tover-

3, middelen üeunende , viermaal ter toei:s ge-

5, bragt hebbe, om, op St. Jans Nagt, met

5, onder gefpreid Linnen en Bladen van Wol-

5, lekruid , dit Zaad te vergaderen ; bekennen-

5, de, dat het hem gebeurd zy, 's morgens,

5, voor het aanbreeken van den Dag , dus

„ een klein zwart Zaad , naar dat der Heul*

„ bollen gelykende, meer onder de eene dan

5, onder de andere Plant, ook meer in 't eene

,j dan in 't andere Jaar , te vergaderen C*).

„ Maar, hoe zeer ook Tracus zig tragt

„ te zuiveren van bygeloof, zal hy den blaam

„ van ligtgeloovigheid ten minften niet ont-

,, gaan kunnen , by de genen, die weeten ,

„ dat de Zaadjes van het Varen niet voor de

„ Maand September voortkomen, en, al wa-

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

3, grootglas zigtbaar zyn."

Voornaame Kruidkundigen, van deezcEeuw,
hebben dan ook de beftaanlykheid van het Zaad

^ dee»

CD De Stirp. Eijï, Lib. ï. jp. m* _

II, Deel, XIY. Srum
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VIL deezer Gewasfen voor zeker gehouden (^'X
ArDEEt« MoRisoN zegt, dat hy zelfde Zaadjes van

Hoo'ïD- de rugzyde der Hertstongea , daar afgewree-
*^^' ven 5 op een vogtigen befchaduwden Grond

verfpreid , en met den Vinger in de Mos-
achtige Korst ingeftreeken hebbende , in 't

volgende Jaar daar uit onteJbaare Plantjes, van

dien aart, heeft zien voortkomen (f). Onze
groote BoERHAAVE zegt. 5, De Europi-

55 fche Haairplanten ontbreekt een Steng en

5, eene tot nog toe zigtbaare Bloem ; maar zy

5, draagen Zaad , dat met het bloote Oog ,

5, wegens de kleinheid , naauwlyks zigtbaar

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

35 jcs geplaatst: welke Pluisjes in kuiltjes, die

23 op zekere ryën in de Bladen ingedruk-t

5, zyn» gefchikt voorkomen ; weshalve men-

55 ze EpiphyllofpermcG noemt" (.j.),

DeVrngt- Onder de Voorzitting, zelfs, van den Ridder

beSfr"e?
LiNN^us , is ïu den jaare 1745, te Upfal,

ven. door den Heer Heilig tag eene Verbande *

ling verdedigd; waar in de Vrugtmaahng dor

Varens aldus befchreeven wordt (§)." Aan

,5 den agterkant der Bladen van deeze Planten

55 komen, in zekere Kuiltjes , famengehoop-

55 te Bolletjes voor, meteen Vliesje gedekt
^

g, 't w^elk , op zyn tyd gaapende , uittocht aan

.53 de*i

' CO Zie Phil Tranfaa, VoL LV- p. 264.

(f) Hifi. Planh Tom. UI. p. 555.

Q.) Ind Hort. Lugd^ Bat, p. 25.

l§) Anti Amd, Vol, L Holm. 1^49, p. s^j^
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55 dezelven geeft. Deeze Bolletjes, op een ^\y
3, Haairachtig Steekje zittende 5 zyn doorgaans if^

'

5, Klootrond , en met een gedraaid Veerkrag-^^^^^J^^'^''

55 tig Ringetje gezoomd , 't welk los fpringen-

5, de het Bolletje tweekleppig opent. Als dan

,5 werpen die Bolletjes een Stof uit , welks

3, Deeltjes, onzigtbaar voor 't bloote Oog^

39 door het Mikroskoop van een bepaalde fi-

3, guur, met eenige Haairtjes gewapend, ver-

5, fchynen. Dat open fpringen doet de^Bol-

jj letjes , op een Papier lamengehoopt , als

3, levendige Diertjes zig vertoonen; hier in

5, naar de Vrugten of Zaadhuisjes van de Si-

„ gesbeckia gelykende" (*).

Die beweegirjg is voor veele Jaaren reeds

waargenomen door den vermaarden Borel-
Lüs Cf) , en naderhand door anderen beves-

tigd ; maar fommigen hebbenze , door ver-

v/arring van den naam, aan dat Stof of aan de

Zaadjes zelf toegefchreeven. De groote Hal-
LER is eenigszins duifier in dat opzigt (|).

Volgens hem zouden de Deeltjes van dat Stof

zelf y of de zogenaamde Zaadjes , die uit de

gemelde opengebarflen Zaadhuisjes fpricgen,

nog

00 Zie het IL D. X. Stuk, deezQï Nat. Bijïone

^

Madz. 8i3«

ff) Cent. Obferv. Art. 3. N. 54.

(4) Annulus Capfulam cogit disfilire, fuiimcliie fuiidere

Pollinem, qui elaftica vi fubfiliat, Granulis foeius itinvï*

oaerabllibvis. Hist^ Helv,

tl, DSEL. XIY, SïUHa I
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VII. nog met ontelbaare Korreltjes bezwangerd
Afdeel.

^yj^. ,^ ^^^^ mQdQ uit de Waarneemingen
Hoofd- van den Baron van Gleichen blykt, die

't zelve veertigduizendmaal vergroot voor-

ftelt, en Schmiedel heeft in eene Soort van

Varen die Stofjes ook met Ringetjes afgebeeld.

Het Stof 35 Dat dit Stof Zaadjes en geen Stuifmeel

^^^^^^^^^5, zy, ( vervolgt ;men ,) blykt uit de Proef-

35 neemingen van Morïson, bevoorensge-

5, meld 5 en anderen. Plumier meent,

55 in Boomachtig Varen , Klokswyze half-

5, klootronde , grysachtige Bloemen gezien

3, te hebben ; maar mooglyk zullen de open

35 gebarften Zaadhuisjes , als naar Klokjes

55 gelykende , door hem voor Bloemen ge-

35 houden zyn : want zo lang de Vrugtmaa-

3, kende deelen daar in niet zyn ontdekr: , is

35 daar van geen zekerheid. De overeenkomst

„ deezer Plan ten, evenwel,* daar in 't Lycopo^

3, ïïium Meelknopjes van de Zaadhuisjes onder-

3, fcheiden, en in de Pilukna^een Soort van

3, Marfika^ Bloemen y van de Vrugt afgezon-

35 derd, waargenomen zyn; doet ons, boewei

55 de Bloemen der Varens nog onbekend'

5^ zyn 5 daar van het zelfde denken."

Meel- De Heer Baron von Gleichen, ge-

knopjes zegde Bolletjes vastelyk voor Zaadhuisjes

ïiomen, houdende , meent in dit flag van Planten ,

buitendien, Meeldraadjes en Meelknopjes ge-

voudeu te hebben. Het Vliesje, dat de bui-

tenzyde van het Blad bekleedt 3 't welk

niet
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niet dan met het end daar aan gehecht is , .^l^v

opligtende, en 'er een flukje affnydende, ko- i

men by zeer flerke Vergrooting, zegt hy^^^l^^^^

wanneer men 't nat maakt, in hetzelve Meel-

knopjes , die geel zvn , en Meeldraadjes , die

bogtig door elkander loopen, te voorfchyn.

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

naar Stuifmeel - Bolletjes geleek. Dit is door

zyn Ed. dus in het Boomvaren waargenomen

en afgebeeld (* . Hy merkt aan , dat deeze

Meelknopjes niet grooter zyn dan het Stuif-

meel van de meefte Bloemen. In het Steen*

ruy (Rufa Muraria hadt hy zulks ook waar-

genomen , zynde die Meelknopjes aldaar nog

wat grooter. Maar , zouden dit niet de KHe-

ren der Bladen zyn , welken de Heer Gü et*

TARD zo omftandig heeft befchreeven en

zelfs in dit flag van Planten waargenomen ^

zig als kleine Schubbecjes verheffende boven

derzelver Oppervlakte Cfj? Ten minfle komt

het zonderling voor , dat de Mannelyke dee-

len der Vrugtmaaking hier onder een Vliesje

beflooten zouden leggen , en als in deszelfs

geweefzel vervat zyn. Zekere kleine Bolle-

tjes , welke aan de Puntjes der geflraalde

Schildjes of Schubbetjes op de Vinblaadjes in

een Soort van Water -Varen zitten, heeft de

Heer Schmiedel daar voor gehouden (|J.
Dit

(^\) Nouuetl. decouvert. Tab. III.

(f) Zie het 11. Deels L Stuk, van deeze Nat. His*

iorie, bladz. 58.

Q) Icon, Ftauu p. 48. T. XIII. Fig, 6.9, Dat de

V^. Dbei.. XIV. Siüifc ver..
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Vir. Dit alles om het oude Gevoelen , dat de
ArDESL.

Qpg^ hardende Bolletjes op de agterzyde der

Hoofd- Bladen van, de Haairplanten Vrugten of Zaad-

huisjes zyn, ftaande te houden. De bewyzen,

daar omtrent bygebragt, zyn inzonderheid,

dat men jonge Plantjes uit dit Stof, door 't

zelve op een bekwaame plaats te zaaijen ,

bekomen hebbe, gelyk bevoorens is gemeld.

Hall ER brengt, ten dien opzigte, de Proe-

ven by van St^ehelinus, door wien de

Hertstonge dus geteeld was op een Muur ;

waar van hy aan Plantjes van verfchillende

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

dit ongeloofbaar maakt (f). Maar, aan den

anderen kant, komen die Bolletjes, en der-

zelver gelleelde Huisjes, benevens derzclver

losbarfting , zo zeer met het Stuifmeel der

Bloemen overeen , üac z^y van veelen voor

Meelknopjes {Anthem) en dus voor de Man-
iielyke deelen der Vrugtmaaking, dat is voor

Bloemen, gehouden worden ; terwyl dan de

Vrou-

%^ermaarde Haller' dit bedoele , (wanneer hy Hijl,

Helv. Tom. III. p. 5, zegt. ï^e Antheris non perinde

liquet. Globulos minutisfimos , iii Polypodii opeixuHs Ra-
dios facientes , Schmidelius eo^referi; : is waarfchyalyk

,

doch de aanhaaling en befchryving flrookt niet.

j(^) Histm Helv. loco citaro,

(t) Daar is , misfchien , minder evenredigheid van de

Zaadjes eenes Appelbooms, tot denzelven, déinvaiidee^

2e Bolletjes tot de Haairplanten,
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"Vrouwelylce en 'het 2aad nog onbekend zyn VIL

5Jouden. Degeleerde Heer T hun berg, ^^^*
|

tfeans Boogleeraar te Upfal in Sweeden , achtHoo-Fo- '

zulfcs, ten minfte wat de ge-aairde Vrugt-

-raaakingen .van de Varens en andere Baair-.

planten betrefi:, voikomes zeker (*)•

Hier komt in bedenking j waarom deezewaaiom

<5ewaÊfen met den naam van Haai rplan-^^^^J^^

TEN (Planm Capillares) zyn beflempeld. genaamd.

Mooglyk hebben zy dien van het Vrouwen-

Haair , zogenaamd , of Capillus Venem , welks

Haairachtigheid , wanneer het gedroogd is,

zeer blykbaar in de Oogen ftraalt^ Immers

in de Geneeskunde zyn reeds lang vyf Haairi-

ge Kruiden {Herboi Capillares^ bekend ge-

weest: n^amelyk het Vrouwen -Haair 5 zo even

gemeld, de Hertstonge, Wed^rdood , Steen-

ruite en Mikkruid. R A Y hadt tot een Ken-

merk der Haairplanten gefield , geen Steng te

kebben; en als uit enkele Bladen te beflaan:

doch , wegens de nieuwlings ontdekte der an-

dere Wereldsdeelen , vondt hy Eelf die be-

paalin^ onbeilaanbaar en ftelde vervolgens tot

derzelver Kenmerk : een zeer fyn Poeijerach-

tig Zaad op de Bladen ^ en meest aan derzel--

ver agterof Ruggezyde, groeijende (f). Des-

we-

(*) In zyn Wel Ed. Vertoog, aan de Holl. Maat-

scHAPPY ingeleverd, en, door my vertaald, in derzelver

Verhandelingen geplaatst, XX. Deels a. Stuk, bladz. 419.

^f) MethoL Piant, emend, & mifa , Lond. 1703. p, 8*

B
II. Dssi,. Xiy. StUK.
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I y^^^L.
wegen noemen anderen ze EpiphylIosperm(2

;

I.. gelyk de geleerde Morison die beide be-

stuk!
" naamingen gebruikt (*), en de genen, die het

Zaad niet op de Bhóen drazgeri:, aan de Haair^

planten naverwant noemt. Maar de reden ,

dat zulks alleen het| Kenmerk der Haair-

planten zou zyn , is my zeer duider,

Verdee- Terwy I R A Y maar vier GefJagten van deeze

GellagtenrGewasfen gefield hadt , met onverdeelde ,

• enkeld , dubbeld en meervoudig Gevinde

Bladen; heeft Morison daar vdiVi zeven Ge-

jlagten 'gemaakt; als i. Met regte onverdeelde

Bladen: 2. Met regte half- onverdeelde of in-

gefneeden: g. Met tot de Rib toe ingekorve-

ne: 4. Met zodanige Bladen die Lancetvormig

en ge - oord waren : 5. Met famengeftelde Bla-

den den Steel bleek: 6. Met dcrgelyke den

Steel zwart en glanzig hebbende : 7. Met de-

Vrugtmaakingen afgezonderd van de Bladen*

Tot het eerfte behoorde de Hertstonge ^ tot

het tweede het Miltkruid : tot het derde het

Boomvaren: tot het vierde het Oorkruid : tot

het vyfde de Varens : tot het zesde het Vrou-

wen • Haair en de Steenruite : tot het zevende

het Adders -Tong, Maankruid , enz. Door
Tour NE FORT was een andere Verdeehng

der Geflagten gemaakt,
f
R A y bragt naderhand

een verbeterde Methode ter baan , de Verdee-

ling

(^ De Piantis Capillaribns epiphylIplpermiiSf WJ^^

flmt.Wl.
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fmg afleidefldé van de plaatzing der Vrugtmaa- VIL

Mngen, waar in hy ten deele gevolgd is door ^^j^^'^

onzen L ï n n ^.u s , die zeer oordeelkundig Hoofd-

^ezelven aldus gefchikt hseft* •

*^ '

V AREN s

!• Met ge-aairde FrugtmaaMitgen^ -,

. Eq^üisetüm. Paai:4€ftaart. .

O N o e LE A* Welk - Varen,
'

Ophioglossüm, Adders-Tong*

OsMüNDAt Tros-Varen,
.

^.MetdeFrugtmaakingmaanhetLoof,

AcROSTicHüM. ^ Plak-Varen»

Pt E RIS. Rand- Varen,

BlechnüM, Rib -Varen*

Hemionitis, Oor- Varen.

L o N c H I T I s. Bogt - Varen. '<

•' ^ A s F L E N I u M, Miltkrnid.

('^ ^ Pol Y PODIUM. Boom -Varen,
'

'
* A Di A N T ü M. Venus ^ Haair.

Trichomanes. V^ederdoQd.

3* Met de Vrugtmaakingen aan den JVor^

...
.

.
,

tel.

Marsilea, Dryfblad.

PïLiJLARiA. Pillenkruid.

ïsoëTES. Priemkruid.

B % il. HOOFD.
IL Dbïl. XIV. SxüK.
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Vit.
AïDEEl..

H.
Hoofd-
stuk,

II. HOOFDSTUK.
Befchryving van de H A A i R ï> L A N T E N met

Ge-aairde Bevrugtingen , tot welken het

Paardeflaart , Welk-Varen, Adders -Tong
tVi'Vxos'N^x^Tiyhehooren,

T^e Varens of Haairplanten met Geaairde
•^ Bevrugtingen , zyn zodanigen , die de-

zelven vari de Bladen afgezonderd hebben

en A^irswyze geplaatst. Hier toe hadt Lin^
N^o,s , behalve het Paardeflaart, Welk- Va-

ren , Adders -Tong cnTros-VarenjOokdeCyc^s'

en Zamia , twee uitheemfche Palmboom-Gewas-

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

der dePalmboomen , zyn befchreeven (*). De
Heer Th ün berg, dezelven in Indienaauw-

keurig onderzogt hebbende, oordeelt dat zy,

alzo de Vrugtmaaking thans volkomen bekend

is, tot de Klasfe der Tweehuizigen (D/ö/te)

moeten betrokken worden , en heeft twee

nieuwe Soorten daar van , de eene in Japan ,

de andere aan de Kaap ontdekt, en van die

beiden omftandige befchryvingen aan 't licht

gegeven (f). Ten opzigt van de Cycas , die

ten

(^) Zie het II. Deels I. Stuk, van deeze Natuurïykc

Biftoriet bladz. 282, 299, 425.

(f) li\ zyn Ed. voorgemelde Vertoog, Varhand, da

Holt. Mmtfchappj , te Ha^lem , XX. Deels 2 STüKj

blad?» 41 9*.
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ten onregte met denSagoe- Boom verward was , v n.

is thans 3 onder den naam ^zn Krullende Moes- ^\^^^^^

Palm 9 een omftandig Berigt, in Ooftindie op Hoofd-

gemaakt zynde , medegedeeld (* ). Ik gaa^^"^*

dan tot de befchryving van 't eerstgemelde

Geflagt over (f).

Equisetum. Paardeflaart,

Dit bevat de Kruiden , die men Taardefiaart

noemt, in 't Franfch Prêie ©f Queue de Cheval^

in 't Engelfch Horfe^TaiL De Duitfchers

heetenze Schafftenheu of Pennen - Hooy , en

Kamenkraut , dat is Kannenkruid : gemecnlyk

,y Paar^

P) Verhandel, vau het Bataviafch Genootfchap, IlL

Deel , Batavia 1781 > Ijladz. j\i\*

et) Te verwonderen is 't, dat men in een gantfch

fflieuv/ Vertoog over 't Heermoes of Paardeftaart , waar

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

fchap van den Landbouw alhier behaald heeft ; den Vy-

geboom nog onder de Cnjptogamia , en dus het Equi-

fetum als het tweede Geflagt opgetekend vindt: daar

liet al by de dertig Jaaren is , dat het Equifetum de

eerfte in Rang is geweest. CVid. Gen. Plant. Linn. Ed.

V. Holm. 1754O zynde de Vygeboom toen reeds in een

'andere Klasfe geplaatst. Hoe kon de Heer C N. nog

den Ouden Druk^van 't jaar 1742 , daartoe gebruiken :

terwyl hy die verandering in alle de volgende Uitgaven

van 't Sy!t, Mat. Linn. Ed. X , XII & XHI. zeer dui-

delyk moeft gezien hebben? En eeri deezer laatften be-

hoorde hy zekerlyk in te zien » wanneer hy over zu!k

«en zaak wilde fchryven.

B3
II. DSBL. £IV. Stvk.
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aTÜl.
^^^'^^^' ^^ Kattejïaart: doch Katteflaart is eeö

HooiiH
STUK.

naam , die niet tot dit Geflagt maar tot dat

van Hippurh behoort (*), By ons zyn zy >

F/?^f^^-onder den naam van Heermoes ^ Haarhuis^ Roe»
paart,,

^^i ^^ j/;^^^^^ onder \ Landvolk bekend.

De vermaarde Tournefort hadt dezel-

ven 5 als wier Bloem en Zaad bekend was > tot

de Klasfe der Planten met Bloemen zonder Bloem-^

blaadjes betrokken. Onze Ridder ftelt tot

Geflagts -Kenmerken , dat zy Schildvormige

Vrugtmaakingen hebben , die aan den voet
veelkleppig gaapen. Zyn Ed. heeft 'er de
zeven volgende Soorten van opgegeven»

I; (ï) Paardeftaart met een geaairde Steng enfa^

j^mi^"^ ^^ngeflelde Bladen.

cmn.
Bosfchig, Deeze Soort , in de Bofehvelden der Noor-

delykedeelen van Europa, volgens Liwn^üs>
gemeen , komt op dergelyke plaatfen , in Swit-

zerland^ ook, volgens HALLERvoor^ en in

fommige deelen van Duitfchland op lommer»

ry*

O Zie het 11. D. VIT. St^k, bladz. 57.

(i) Equifetum Caule Spicato, Frondibus compofitis»

SyJL Nau Veg. XIII. Gen. 1169. Sp. i* Fl, Suec. 834,

927. Gort. Belg^ \\, p. 275. Equif. 5etis Ramofis inter-

nodio multoties Icngioribus^ R. Lugdb. 496. Equif. Syl*

vaticuiii, FL Lapp. 391. Tab. Hist. 562. Eq. Syiv. te-

nüïsfimis Sqi\^^ C. B. Fin, 16. Theatv. 245» Eq. FoL repetito-

Ramofis, Vaginis laxisfimis. Haljl. Helv» inchoah T, liL



I)eHaairplanten. a3

ryke Weiden, zo Tabernemont aante- ^vn.

kent* Geen Bosfchen, byna, zyn 'ervan ont- ii.

bloot in Moskovie, 't Is twyfelachtig of het 5^°^™'

ook in onze Provinciën gevoiiden worde. PmircU<

Het vertoont zig met zyn Loof volkomen ^^^^"'^'

als de Kransjes -Kruiden, in geilalte byna als

een Denneboom, zegt onze Ridder. Het on-

derfcheidt zig van de anderen door de zagt-

heid, en de fyne verdeeling zyner Bladen, zo

Ray aantekent. H aller merkt aan^ dat

het de Scheedjes van de Steng, die een Voet

of anderhalf hoog is , allergrootst, ruim en

geel, met groote driehoekige Tanden inge-

fneeden , de Bladen zeer dun , vierhoekig

,

geftrekt, meer dan twaalf in getal heeft. Ie-

der Blad geeft wederom agt of tien Kransjes

van vyf Blaadjes uit, die zo Scheedig zyn,

dat zy als gedoomd voorkomen. Op den top

der Steng , is een gefleelde , lange , bonte

Aair (*).

Van dit Paa'^deftaart getuigt L i n n^ n s , dat

hetzelve 't voornaamfte Voedzel der Paarden

is in dat gedeelte van Sweeden , 't welk Jem-

tenland heet. i\nders vind ik geen gewag van

deszelfs gebruik of nuttigheden»

(O

n) Volgens Haller ffeïv. mchoat. 11 1. p. 3. Op den

Beïg Neuneuen ^ in een Denne-Bofch, Iiadt hy het

Overvloedig gevonden met een korte bruinroodachtige

Bloem -Aair. Spica Florali brev! fufpadicea , in foliofo

'Caule. //. Heiü. p. 280.

B4
ri, DïBi., XIY» Svi^
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An)i!Bi, ^^^ Paardeftaart mei een naakte Frtigtmaa-'

^^ n kende Steng; de onvrmtbaare Bladenp-,
Hoofd- ^

'
II.

Veele Laage Landen iii onze Provinciën zyn
JEquifetum hefmet met dit Paardeftaart, 'c welk gemeen-

Akkerjg. ïyk Heermoes genoemd wordt of ook Unj.er in

JN oordholland- Voorts groeit het door ge-

heel Europa hier en daar in de Weidlanden

,

waar van veelen 'er byna door bedorven zyn»

Niets is in Switzerland,des Voorjaars , gemee-

Ber aan de Slooten of Graften, en 'm vogtige

Landsdouwen 5 zegt H aller. Het komt

©p Zandige^ dïooge Akkerlanden door geheel

Duitfchland, zelfs in. Moskovie, ook veel

voor> en wordt insgelyks in Virginie gevon-

den,

In de Maand April fcbiet deeze Soort uit

den Wortel dunne tedere witachtige Scheuten,

die in een Bloemknop uitloopen , doch fchie-

lyk verdwynen. In de Meymaand geeft het

zyn

(2) Eqmfetum Scapo fruftificante nudo ; fterili froir-

dofo. Gort. Belg. II. p. 275. Equif. Scapo Fruft. nudo^

€aule fterili Ramis eompofitis. FL Suec. 833 , 928. Mat,

Med. 479. Equif. Setis fimplicibus inteniodio multoties

longioribus. R. Lugdb> 496. Equifet. Arvenfe. FL Lapp^

390, H. Cliff. 471. Gron, Virg^ 123. Equifetum Aiv.

ïongior. Setis. C B. Fin. 16. Theatr. Bot. 247. Equif.

jiiinus. FucHS. Hijï, 323. Hippuris minor Dod. Petnpt^

73. Klein Péerdefteerfc met en zonder Bloemen. Dod.

Kruidh. bl. 9. Lob. Ic, 794, 795. Eq. Caule Florifero

nudo fterili verticillato , radioram duodecim, Hail. Heh^

inchoaU III. N. 1676.
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zynLoof, beftaande uit bogtige Stengels van^Vii.^

een of anderhalf Voet langte, Knoópig famen- 11/

gefield uit veele in elkander fteekende Scheed-^^uK?^"'

jes, ieder een Kransje hebbende van ongevaar Paard*-

een dozyn lange Borflelige Bladen (*).
/f»^''»

Gelyk het zeer weinig te vermoeden is ,

dat de eerlle uitfchietende Spruiten Zaad,

maar veeleer dat dezelven Bloemdraagende ,

en dus Mannelyk zyn , blykt zulks nog te

meer aan de wonderbaare beweeging van der-

zelver Stuifmeel. Hall er heeft die in dee-

ze Soort, zo hy fchryft (\)y waargenomen ;

op 't voetfpoor van Stehelinus , aldus

fpreekende. „ Van alle Paardeftaart , doch

3, inzonderheid van het Akkerige , welks Bloem

3, afzonderlyk van de Bladen voortkomt, in

„ 't vroege Voorjaar groeijende, fchuddemen

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

5, agt Doosjes, die onder de knikkende Schil-

5, den zyn , een groen Stuifmeel vallen , zo

„ zwaar , dat het in Vl^ater zinkt. Dit een

5, weinig drooger , echter niet al te droog ,

3, op een Glaasje geftort zynde, zal, wanneer

3j men het door 't Mikroskoop befchouwt

,

5, aartig huppelen en fpringen 5 zo dat men
„ het

(*J Dit Kenmerk van de byzonder opfchietende Bloem-

fteeltjes , welke ik zeer dikwih waargenomen heb , on-

derfcheidt dit Heermoes zeer duidelyk van het volgende.

(t) Hujus particulas Spermatics^s tripudiare vidl

Meiv. utfupra.

B5
«. Dbei. XIV. Swi,
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Afdeel,?5 het geluid daar van zelfs kan höoren. De
^i- 55 Zaadelyke Lighaampjes, caamelykjbewee-

sxüK, 5, gen en draaijen zig , door een ingeboren

_ Paarde-
^^ Vcetkragt. De Bolletjes zyn byna allen

55 voorzien met twee Pooten tot vyf toe ;

55 waar van het uiterfte end, gefpleeten , zig

55 weder famenvoegt als eenStriL Die Beent-

5, jes ontfpannen zig met een groote Veer-

55 kragt 5 en doen de Bolletjes , verfcheide

5, Minuuten lang, tot eenigen afftand huppe-

55 len. Dus overtreft deeze zeer gemeene

55 Plant alle beweegingen van het gevoelig

„ Boomvaren en de Mimofajgrootelyks, in

5, vlugheid en aanhouding (f).

III. (3) Paardedaart met eene hoekige Steng \ het

¥ah!}iT' Loofenkeldhladerlg.
.

Moeras- _ ^ ,. , ,

fig» Deeze Soort, die aan een taamelyk groote

zwarte Aair , op de gebladerde Steng, ken-

baar is, komt ook vry algemeen in Europa,

en dikwils op vogtige Velden , doch ook wel

op

<'*) Hall. It. Helveticum. Opusc. BoU p, 28i^

(3>) Equifetum Caule angulato, frondibns fimplicibus'.

Gort. Beïg. il. p. 275. Eq. Setis fimpl. internodia vix

fuperantibus . R. Lugdb. 496. Fit Suec. 835 , 929. Eq.

Paluftre, FL Lap.p. 392. Eq Paluftre brevioribus Setis.

C B. Pin. 16. Theatr. 242. /S, Eq. Palullre minus ]>o-

lyftachion, C. B- Pm^ 16. Prodr, 24. Raj. Angt. IIJ,

35. 131. T. 5. f. 3« Eq. Caule fulcato, Ramis multiflo-

ris, Folijs indivifis. Hall. ffeïv% inchoau Hl, p. s. N.
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op drooge plaatfen en in zeer verfchillende vir.

Gronden , voor. Dit doet dezelve in by- ^^f^^^
zondere Geftalten verfchyoen. Op 't droo« Hooïd-

.. , , r U ' STUK.
ge groeijende heeft zy Stengetjes van een

p^^^^^^^

Voet 5 met niet meer dan vier of vyf Sleuven Jtaarf,

geenszins ruüV7. In Noordholland wordt de-

zelve gemeenlyk ünjer genoemd , als een on-

deugend Kruid. De Steng -Scheedjes zyn ge-

baard, bladerig, zeer zwart met witte randen.

Het geeft zeer veele Takken uit , met Krans-

jes van agt of negen Bladen , die diep gefleufd

zyn, en ieder Tak heeft eene Bloem -Aair.

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

der en hooger , met veel meer en dieper

Sleuven , en veel Takken hebben aan 't end

ook een Aairtje of zwart Knopje. Somtyds

komt het zonder dezelven voor , en dus

vindt menze onder malkander groeijende,

Aan die Knopjes wordt , door de Landlie- Nade6*

den, de nadeeligheid van dit Heermoes of ün-^^^heid.

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

taamelyk verzekerd. De Paarden fchaadt het

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

by gebrek van Gras eeten ; maar het Rundvee

kan dit Onkruid niet verdraagen. Elders wil

men waargenomen hebben , dat het de Beeflen

dikwils hun Jong verfmakken doet(*}* Hal-

LER

f*J Eph» Nat. Cur, VoU I, Ob^. 230. ^^«. ^cad.YoL

l' V' 537-

II. Deel, XIV. Sivk.
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Ari^Èu ^^^ ^^^^ ^^^^ ^^^^ ^^° ' ^^ ^^°^ ^^°^' ^^ °^"

IL dervindiog gehad, die aan den Afgang flierf»

5xuk!^°' De manier, op welke het door zyne fcherp-

Paarde-held in de Ingewanden dier Beeften werkt , en
fiaare, ggQ^n bloedigen Afgang of doodelyke Bloed-

watering veroirzaakt, is door den Heer Berk-

HEY omftandig aangeweezen (*J. Zyn Ed^

oordeelt die ruuwe , zonder Bladen » welke

als de zesde Soort (laat te volgen , by ons

meest in Slooten groeijende , met reden de

gevaarlykfle (f). Hy acht, dat men het Heer"

huis noemt als Haarhuis , wegens de Haairig-

heid der Pypachtige Bladen ; en misfchien is

de naam Heermoes ook wel daar van afkomftig.

In Groningen noemen de Boeren het Hotupy-

pen; zegt de Heer d e G orteb. Dit fchynt

meest op de ongebladerdc Soort toepasfelyk

te zyn.

Middelen De Heer H ALLER merkt aan, dat de uit-

Inliiïn^
roeijing van dit Onkruid een wenfchelyke zaak

,

den Landman veel Gelds waardig, zyn zoude.

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

maakt

,

(*) Vevkand. der Holl. Maatfck te Haarlem VÏÏL
Deel. Antw, bl. 158-

(f^ Want fchoon dezelve elders uitgemonfterd wordt,

als ten dien opzigte geheel niet ia bedenken komende

,

om dat zy meest in Slooten of Beeken en Bofchjes

groeit: (Zie 't gedagte Vertoog van C. N. ,) is het nog-

thans zeker , dat zy zeer dikwils gelegenheid geeft
_,

©m a^fchooren te wordea m gegeten door bet Vee.

.

ïoeijmg.
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maakt (*) , nóch Mest öf eeliig ander Mid- ^^^^^^
del, was hem daar toe nuttig geweest. Ge- ii.

<Jagte Heer Berkhey geeft wel tot het uit-jj^u^^^^"

haaien van deszelfs Wortelen zekeren Sloot- paard*-

haak aan de hand,* doch erkent zelf, datzulks/*^*?'-*.

niet dienflig is dan in 't Water , in Modder

of zeer weeke Moerasfige Gronden : zo dat

zyn Ed. den Ploeg aanpryst om het geheel te

overwinnen. Het aanbelang der Middelen ,

ten dien einde , heeft het lofFelyke Genoot-

fchap van den Landbouw , in deeze Stad»

aangefpoord, om een Prysvraag daar omtrent

op te geeven, die onlangs door den geleer-

den Heer C. Noseman beantwoord is , met

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

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

delen tot Uitroeijing, welke by het Landvolk

in gebruik zyn ; zo wel als de nadeelen , die

men van 't ünjer of Heermoes ondervindt

,

omftandig aangetoond.
^ ^ v^,

,

Aan de Wortels van dit Paardefiaart, door Eetbaars

hun voortkruipen niet minder laflig zynde op .jJJ^
^

"

Ysland , groeijen aldaar zekere Knobbeltjes,

van grootte als Hazelnooten, die zoet en eet-

baar zyn , wordende van fommigen Suiker»

Appeltjes geheten. Zy zyn van buiten wit,

van

(*y Grafer \\\. Saml, p. 29. Zie myne befchryving deï

Grasplanten, in 't voorg XIU. Stuk, bladz.447.

ff) Dit Vertoog itaat , in het Tweede Deels Derde
Stuk , der Verhandelingen yan dat Genootfchap,

11. De«6. XIV^Stür,



go jB E S o H R V V I N C V A N

VIL van binnen wat groenachtig en hebben ciêq
AïDEEfc.

^-v^^ai-te Hoornige Schil of Dop. Het groeit
Hoofd- aldaar best in een Zandige, drooge en losf^

^'^^'
Grond (*)•

Eqlïfefwn (4) Paardeflaart met eene gefireepte Steng en

Fimiatiie* hyna enkelhladig Loof*
Rivierig.

Wegens de groeiplaats aan de kanten der

Rivieren en Meiren in ons Wereldsdeel, gaf

LiNN^us 'er dien bynaam aan. Zodanig

komt het in Lapland overvloedig voor. Veel-

al vindt men 't op Waterige plaatfen , gelyk het

by ons ook in vogtige Weidlanden, en aan

de kanten der Slooten groeit. Over den Ty-

ber te Rome waren plaatfen, zodanig met

dit Kruid bezet , dat menze Codeta noemde ,

zo Festus verhaalt: wegens de Staartachti-

ge gedaante van hetzelve, dat eigentlyk den

naam van Hippuris voerde. By ons noemt men
het Groot Vaardeftaart ^ en in het Sticht van

Utrecht Breekebeen ^ volgens den Heer ïde

GöR-
. i.^i'3KiC():tJl ::

(*) Equïfetum Fel, oftonis. Rei/e durck Istand^ Koj?-

p€nh. and Leipz. 1774. 11. Th. p. 230.

(4^ Equifetum Caule ftriatOj Frondibus fubfimplicibus.

Gort, Belg. II. p. 276. Equif. Caule non fulcato latis-

fimo , Verticillis denfisfimis. FL Sttec. 83Ö , 930. Equife-

tum paluftre longioribus Setis. C B. Pin, 15. TJieatv,

242. Hippuris. Lob. Ic, 793. Dod» Kritidh, 98. Equili

alterum. Tabern. Krauterh* 590. Equif. Caule Florifero

ïiudo, fterili verticiliato , radiorum quadraginta. HALt»
Belv. inchmU lU. p. ï.
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Gorter; waarfchynlyk wegens de broofch- ^yii.

heid der ScengeD. Het groeit, in Switzerland, Afdeel,

op Jcoude Waterige plaatfen , aan Mciren van Hooïd-

zuiver Water, in Berg- Valeijen en omftreeks ^^^^^^^

Bern, zegt Haller, die het aldus he' fiam,

fchryft.

„ Het is de fraaifte van alle onze Paarde»

3, (taarten, meteen Steng van een Elleboog,

„ een Duim dik , met dertig tot veertig Bla-

„den, die diep gefleufd en vierkantig zyn.

3, De Steng beftaat uit veele taamelyk lange

55 Leedjes, ook Takken uitgeevende. Zy is

3, bleek , wordende door den tyd zwart; week,

„ niet gefleufd , Pypig hol , met kleine Pyp-

„ jes rondom degrootegeplaatst# DeScheed-

5, achtige Leden zyn in zo veel fpitfe Tan-

5, den gefpleeten , als de Krans Bladen heeft.

„ Deeze Stengen bloeijen niet: maar 's Voor-

„ jaars komen 'er andere dikke Scheuten, zon-

55 der Bladen, een Voet of anderhalf lang,

y, met Roosachtige Bloemdopjes , hebbende

„ een blaauwachtig Stuifmeel."

Dit Paardeftaart , zegt zyn Ed., zal het ge- Gebïuik;

weest zyn , dat men te Rome tot Spys ge-

bruikte 3 onder 't Gemeene Volk. Het was

'er, echter, in weinig achting (*> Lin-
VMtfs merkt aan , dat het in Sweeden afge-

fneeden wordt tot Voeder voorde Koeijen ,

om

(*) Equifetum, Hipparis, vituperata nobïs> extiögviit

Curforum Lienes Plin. Eiji, Nat, L. XXVJ,

II. Dfisi,. XIY. SxuK.]



3^ Beschryvïnc van

VII. om meer Melk te geeven , doch de Paardea
Afdeel.

j^^^i^gQ »g^ weinig Smaak in. De Rendieren
Hoofd* koozen hetzelve, tot hun Voedzel, uit ander

STUK»

p^^r^«?-t^ooygewas. Het moet derhalve veel minder
ftaavu yuuv7 en fcherp zyn, dan de anderen, inzon-

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

als in de Apotheeken gebruikelyk; v^aar toe

L I N N.ffiu s het Akkerige doodverv^t en Hal-
i:er het naastvoorgaande Moerasfige Kleine-

Paardeflaart, fpreekende aldus daar van*

Genee- , , De Geneeskragten acht ik naauwlyks zeker

kragt 9> te zyn van dit Kruid. Het is Waterig ea

„ weinig fcherp. Men heeft het aangepree-

3, zen als Samentrekkende, in de Buikloop ea

5, Bloedfpuuwing dienstig. Dat het , met

„ gekookte Azyn op de Schaambeenderen

„ gelegd , het Water afgezet zou hebben ,

j,, verhaalt Heücherus. Men mag wel

„ vastftellen, dat het Pisdryvende zy;dewyi

,5 het Bloedwateren in 't Vee veroirzaakr.

„ Niettemin pocht Bras s AVO LUS, dathy,
>;.!;i:; .'

^^ j^gj. het; Sap en Poeijer deezes Kruids, een

9, Dame genezen hebbe. Volgens H o yerus,

« nog-

(*D Deeze Soort zal bedoeld zyn , wanneer in Am,
Acad, Vol. I. p. 537, door den Heer Aspelin gezegd

wordt , Equifetum Vaecis utilisfimum Foenum. Verfcheide

Soorten vv.n Equifetum , op Ysland groeijende» zvn «en

aeer begeerd en goed Voedzel voor het Vee , dat 'ee

fpoedig vet door v/OïdU Mei/edweh Isknd,l, Th, p. i*
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53 15ógthans , is het dé Maag en Blaas fcha- viif»

^) delyk geweest. Tegen de Schurft der
^fdesl,

,, Blaas, wederom, zou niets beter zyn, dan Hoofd-

i, *t Afkookzel van Paardeftaart , volgens A-^

3, GRicoLA AMMoNiüSé Van de Kolen

5, wordt met Ohe een Zalf gekookt tegejn

5^ Brandfteden* Doch ik geloof dat het ^

'

35 naauwlyks met ernft gebruikt worde" (*J«
Uit dit alles ziet men, dat de Geneeskrag-

ten v^n byzondere Soorten, die zeer verfchil-

lende eigenfchappen hebben, verward worden.

Een Scheidkundig onderzoek zou misfchien de

zaak nader kunnen [ophelderen. De gewoon-

te van gebruik maakt, zo fommigen aanmer-

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

ïn 't vervolg geen nadeel heeft.

(5) Paard eftaart fjïet de Stetig hyna naakt en V.
^i^j Ecjuifemm.

e i^^^^ Limofum.
Slykeri^»

In diepe Moerasllge Veengronden vaü Swee-

den heeft Linn^us deeze waargenomen,

welke hy zelf oordeelt de voorgaande naby te

koïiien , hebbende fomtyds eenig Loof aan de

Steng. H ALLER merkt aan, dat zy eene

\
ver-

e*) HaLler He^^v. imhoat. utfupra.

(5) Equifetum Caule fübundo Isevl. Fl, Saet.%^Y> 93*'

I>ALiB. Far. 308. Eq. nudum Isevius noftras. Raj. ^ngL
Hl. p. 131. T. 5. f, 3, Ha L L» ^^/z;. j^f^oK/. N,

2677.

c
11. Dbeu XIV. Stuk.
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Afdeel
verandering is van het Moerasfige Paarde-

11.
' flaart, 't welke, in 't Water groeijende, eeo

stuk!^^ dikker Steng verkrygt, met veele Sleuven of

p^^r^f- Voortjes overlangs. By Frankfart aan den
fiaart.

-^{^an is hec, in Waterige Greppels, ook

waargenomen (*). In onze Provinciën fchynt

het , tot nog toe , dus niet gevonden te

zyn.

VT. (<5) Paardedaart met de Steng naakt enruuw^

rnZnaleT ^^^ ^^^^ ^'^^^ eemgermaate Takkig,'

Winterig.'

Deeze Soort is in Zandige Slooten aan

den Duinkanc en andere ftilftaande Wate-
ren van ons Land ; als ook door geheel Eu-

ropa, zelfs in Rusland en byzondcrlykinSwee-

den 9 vry gemeen. Ook groeit zy , zo hier

als elders , in vogtige Bosfchagiën. Men
vindt daar van 5 waar over men zig billyk-mag

verwonderen , by Dodo nous en Lob el,

geen Afbeelding. Zy fehynen dezelve gehou-

den te hebben voor eene verandering van

het GrootG Paardeftaart , dat echter de Steng

ïile£

e*) Reichard, Flora, Ffancofuft.\'2'22> p. 117.

C6) Equijetum Caule nudo fcabro , bafi fubfamofOc

Gort. Belg, 276» FL Suee. 838, 931. Eq. Scapo nudo

fimplicisfimo. R. Lugdb. 496. Gron. Virg, 196. Eq. hy-

emaie. Flor, Lapjj. 394. Eq. Fol nudum Ramofum &
nou Ramofum. C. B. Pin, 16. Theatr. 248. Equifetum*

Cam» Epit. 692. f. A. Equif. Caule fubnudo asperrimo,

Vaginis Caulinis indivifis , Rameis eiiiatis. Hali., Beiu^

iHihoaU llh p. 3«



iiiet ruüw heeft, gelyk dk, het welke deswe* VIT,

gen Schaafflroo genoemd, en van de Sx:hryn- ^
fj^^

Werkers gebruikt wordt cm glad Bout te ^^°^°"

polyften* Andere Soorten zyn daar toe ook
p^^^^,^

\vel in gebruik, en Worden, wegens dQjiaan,^

ruuwheid, in Dnitfcbland gebezigd, cm Tin-

Inen Vaatwerk te fchuüren: weshalve men het

Kanmnkmkl noemen zou» Die naam^ echter,

kan ook wel daar aan gegeven zyn, wegens

de aartig in elkander fteekende Leedjes, wel-

ke zeer zigtbaar zyn in deeze Soort. Om
dat zy 's Winters overblyfc , zal onze Rid-

der 'er den bynaaiii aan gegeven hebben ,

Van Winierig Paardeftaarr.

Het heeft de Stengen fomtyds wd vier of

Vyf Voeten lang, aan 't end gekranst; doch

Voor 't overige uit Leedjes beftaande ^ die

zelfs naauwlyks getand zyn , wit gezoomd ^

niet zwart ^ gelyk de anderen ; hoewel met

zwarte Tipjes. De Takken , welken het

fomtyds uitgeeft j hebben integendeel dè

Scheedjes Ooghaairig getand. Over 't geheel

18 de Steng zeer ruuw op de kanten vanhaa*

re Sleuven y en draagt op den top een zeej*

zigtbaar bruin Aairtje.

Van dit Faardeilaait getuigt Linn.'Eüs:

dat het een goed Voedzel voor de Paardeö

jty, maar fchadelyk voor de Runders , ^\q

^er de Tanden door kwyt raaken , en het der-

halve dikwils weg fmyten. : terwyï ook de

Schaapen, die 'er door miskraamen ^ dit Ksukl

Biet willen nuttigen. €2 (7)
vlL Ps^sr» .XIV. SïüJK-,
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ArütL. f7) Paardeftaart met een geflreepte BoomachtU

VIll/. ge Steng en enkeld y geftrekt^ Aaïrdraa-'
Hoorn» j r r

STUK. g^^d Loof.

VIT. Door den vermaarden Plumier is, m
GiglnV^^^dQ Westindiën , deeze zeer hooge Takkige

ReT* h-
^°°^^ ^^"^ Paardeftaart, gevonden. De Tak-

tig. ken van de Steng i Kringswyze uit de Leedjes

fchietende , twaalf in getal , waren ieder met

een Aairtje gepunt : des het dat groote Water-

Paardeftaart niet kan zyn , 't v^éik , volgens

wS LOA NE, op Jamaika groeit (*), Het Naak»

te, zo even gemeld, wordt ook in Noord-

Amerika gevonden. Haller zegt^ dateen

dergelyk^met gebaarde Scheedjes, in de Rhyn

voorkomt, zynde door zyn Ed. ook omftreeks

Bern, in Switzerland , waargenomen (f).

Hoe zeer ook de befchreevene Soorten van

Paardeftaart oo^fchynlyk verfchillen, zouden

echter de veranderingen , daar in geduurig

voorkomeFide , byna doen denken , of niet de

Grond en Groeiplaats gelegenheid gaf totVer-

fcheidenheden van eene zelfde Plant, die voor

Soorten gehouden zyn. Immers, ik heb dit

dikwils gedagt ten opzigt van de vier eerfte

Soor-

^ (7) Equifetiim Caule ftriato -Arborescente &c. Equr-

fetum altislimum Ramofum. Plum. Sp. 11. Icotï. 125,

f. 2.

(•-) Sloan. ^cim. Cat. p. 215.

Ci) Equifetum Caule fulcato, fiibnudo, Vaginis Ai"'^

tatis. N. 1678. Eawii'. nudum. Taberjn. ^(^q^
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Soorten, en Doftor Sc op olt vondtdeon- VIT.

derfcheiding zo duiiter , dat hy maar twee als 1 1.

Soorten voorftelde ; de eene met een Gladde , sj^^^/

°'

de andere met een Gefleufde Steng , waar hy Paarde'

de anderen 5 als Verfcheidenheden , aan onder^^^^''^'

fchikte (*). Inderdaad deeze Planten verdien-

den 5 ten dien opzigte , wel nader onder-

z;ock%

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

Deezen Geflagtnaam geeft Linn^üs aan

een Gewas , welks Kenmed^en zyn , een twee-

zydige Aair en vyfkleppige deelen van Vrugc-

maaking. Behalve de eene Soort, tot welke

dezelven behoorden , is een nieuwe daar by

gekomen: zo dat zyn Ed. daar van thans twee

iSoorten opgeeft, hier volgende.

(l^ Welk-Varen met gevind Loofy dat aan j^

de tippen eenigermaate getakt is. ^^'l^/^/^.^

' ^'^^ Gevoel igj

. (*•'") Fhra Camiotica, p. i^2»

fi) Onoclea Frondibus pinnatis , Apice fubramofis. Sijfï,

Nat, Veg^ XIII. N. 1170. Angiopievis. MicH. Gen. 29.

Osmimda Frondibus pinnatis &c. H. Clijf. a^yz. Gro^.

Virg, 196, ir. 163. Filix Mariana Osmundse fade , Ra- .

cemifera. Pluk. Mant. go. T. 404. f. 2. Polypodum
Virg. majus, Osmundae facie, tenerius. Moris. Hifi,

ill. i> 563. S. 14. T. 2. f. 10. Fiiix Indica Polypodii

facie. Mentz. Pug. 6. T. 10. Filix Indica Osmundae fa-

cje. Bod. Stap^ 320. Polypodiiim fenfihile. Munt, Hijf,

290.

n. DÈEfc. XIV. Stuk.
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j^FDEj^L. ^^n oüds is reeds deeze Plant, onder de;^

HooïD-
^^^^^ "^^^ Virginifch of Gevoelig Boomvaren ^

^TüK. bekend. Ba UHi NU s maakt 'er gewag van
^^

^etfi- onder den naam van Gevoelig Kruid met Loof'

van Boomvareri, Sedert is het onaer de Boom-
varens of Varens geteld geweest ; gelyk Mün-
TiNG daar van getuigt , ,, dat het een Planü

„ is van eene verwonderens waardige natuur ^

35 zodanig, dat, wanneer iemand een der Bla-

j, den tusfchen de Vingers drukt , hetzelve

j, des anderen daags geheel verwelkt en ver-

3, dort: weshalve men het met regt^zegthy,

3, Gevoelig Boomvaren mag heeten. Ja al hec

3, Loof famendrukkende zal de geheele Plant

3, verdorren ; doch de Wortel geeft weder

3, nieuwe Bladen uit: al gebeurde dit driemaal

aj in een Zomer/* Dewyl het de Vrugtnfiaa-.

leende deelen Troswyze vergaderd heeft, zo
heeft onze Ridder het tot de Osmunda be-

trokken gehad ; doch , fchoon 'er een Plant

van was in de CllfFortfe Tuin^ die Gevoelig-

heid, zo 't fchynt, iiiet ondervonden. Mi'
CHELius noemde het, wegens de groote

Vatachtige hokjes , in de Vrugt- of Bloem-

tros, Angiopteriz, Linn^üs heeft het ein-

delyk, ik weet niet om welke reden, Onocka.

gedoopt, MoRisoN befchry ft het aldus»

3, Uit Wortels van een Vinger dik ^ die Knoo'^

a, pig zyn, met fcheeve Spruchtels en Veze-

3^ len , kpmen Bladen vooit, die, nog te-^

ix der ?:yn^e of eerst üitfpruitende , omga-

5i %X^\^
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e, kruid verfchyi^en, zynde bekleed met eene ^^JJ'
,5 bruine Wolligheid, welke 'er afgaat en ver- ?i-

„ dwynt. Vervolgens breiden de Bladen zig^xuK.^^"'

,, breeder en grooteruit^dan de andere Boom- iFeii^

9, varens , zynde dun^ bleek groen en glad
^^^^''^^'^^

5, met taamdyk breede Kwabben of Vinnen,

3, op de kanten uitgefneeden en zo teder, dat

9, zy op de minde famendrukking of aanraa-

,^ king verwelken. De Bladen vergaan by 't

5, aankomen van den Winter en fchieten

5, 's Voorja ars weder uit.*'

In de Europifche Tuinen heeft men, tot

nog toe , zo 't fchynt, de Vrugtmaaking of

Vrugtmaakende deelen niet kunnen waarnee-

men, van dit zonderlinge Gewas ^ dat ook ia

Oostindie groeit f*).

(2) Welk - Varen met duhheld - gevind Vrtigt- II.

maakendLoofi de dekzehjes driekleppig, Pol^podi-
oides.

ïn de Kloven der hoogde Rotfen van den^''''^^^*

Tafelberg aan de Kaap is dit door den Heer

KoENiG groeijende gevonden, en aldus be-

fchreeven. Het heeft een Draadachtige ,

glanzige, kruipende^rosfe, wortelende Steng.

Het

' O) Crescit in iitraque Indi^. N. L« Bürmannus, FL
Ind. p. 227.

(2) Onodea Frondibus bipiiinatts Friiftificaiilibiis , o-

percuUs trivalyibus. Miuit^ \k 306.

C4
ïl. Ds£U XJV. Stuk,
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AfdeeL. ^^^ ^^^^ ^^ fameDgeflield ; de Blaadjes tweev

,11. vinnig gepaard 5 uitgebreid: de ViDneties by-
MOOFD- . . rn j' i- • .

STUK. na tweevinnig, ver arftandig, liniaal, tot aan

^eïïi' de Rib verdeeld, flompachtig : de Vrugtmaa-

kingen , gelyk in het Boomvaren , naar den
voet der Tandjes zydelings, yl, platachtig ^

gedekt met een drkkleppigen Kolk of drie-

deelig Vlies , dat uit het middelpuat naar

den voet verdeeld is.

Voorts merkt LiWNiEUs aan: i, dat de?

,, ronde Vrugtmaakingen , gedekt met een

55 Vliezig dekzel , 't welk driekleppig is en

55 een vasten rand heeft , veeleer dit Geflagt

,

35 dan eenig ander der opgegevenen, fchynt

,, aan te duiden : hoewel de andere Soort

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

tweqzydige Aair beftaande^j grootendeels..

Ophioglossum. Adders -^ Tong^

Van ouds was reeds deeze Griekfche be^

naaming in gebruik , voor een Geflagt varj

Planten 5 welker Vrugtmaakingen vergaard

^yn, inde gedaante van een Adders- Tong*

Volgens onzen Ridder beflaan dezelven in

een gewrichte tweezydige Aair, wier Leed-

jes overdwars gaapen. De volgende Soorten

^yn daar van waargenomen.

(!) m^
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(i) Adders -Tong met Eyrond Loof. a
^^^'

11.

Door geheel Europa komt deeze Soort Hoofb-'

voor , op vogtige Zandige Bofchvelden ,
"""^'

en by ons in de Duin - Valeljen , als ook in OphilghS"

broekige Landen , by Zutphen en Zwol. l^^^aLm!'
groeit insgelyks in Ooflindie, volgens Rum- Gemeen,

PHTUs, en volgens CLAYTONinVirginie(*J),

Men noemtze Adders -Tong of Nater-Tongy

in 't Franfch Langue de Serpent y wegens het

Tongetje , dat uit het Blad voorkomt , en

Henoph'^llum y dat zo veel zegt als UmfoHum

of Eenblad : ook wel Speenkruid, Het heeft

een enkeld Steekje, van een Handbreed hoog,

dat regt opwaards uitloopt in een puntig £3^-

rond of Lancetvormig Blad , waar van het

Steekje als omvangen wordt. Dit Blad is

ongcribd en zonder naad : weshalve, moog-
lyk, de Franfchen dit Kruidje Herhe fans cou^

ture heeten, üic deszelfs boezem fchiet me-
I de

' CO Opkiogtosfum Fronde ovata. Sijfl. Nat. Feg» XII J,

Oen, 1171. Gort, Be/g. \[. 276. Burm. F/, Ind. p. 227.

FU Suec^ 839 > 832. Dalib. Par. 309. Ophioglosfum Fa-^

!io ovato, vSpica difticha. H. Cliff. 472. Oph. vulgatum»

C. B. fin, 354. Plum. FiU XXXVI. T. B. f. 5. Ophio-

glosfum C. B. Fiu. 364, Dod, Fempt. 139, Lob. Ic^ 8o8«

Oejj. Dan» Ï47. ^^ Ophiaglosfum minus fubrotundo fo«

Ho. C. B. Fin. 354. Prodr. 150. Ophioglosfum f. Eiinea-.

phyllum. Lob. Hift. 471. Rumph. Amb. V), p. 152. T.

68. f. 2.

(_••*) Ophioglosfum, Radicerepente, Gron. /^/r^, IL 1^4,

Cj
ÏI. DcEi.. XIV. SïUB.
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VIï. de regt opwaards een dun Steekje, dat aan 't

^Tl^*** ^"^ zig als een Tongetje verbreedt en ver-

HooFD^ dikt, beiflaandc wederzyds uit zekere Hok*
STUK. . j. j r o r- •

^^^^^^„jes, -die, open gaande, een fyn Stof uitwer-

y*^^- pen , laatende dan dit Tongetje in eene Zaags-

wyze gedaante over. Het komt in April of

Mey uit den Grond , en blyft naauwlyks zes

weeken frifch. In Oostindie komt het veel

op vlakke drooge Velden voor, zo Rüm-.

pHiüs aanmerkt, inzonderheid na de afbran»

ding van het Snygras , wanneer 'er Regen op

volgt. Het heeft aldaar fomtyds kïuipende

Wortels , geiyk het Boomvaren. Anders

komt het met het Europifehe overeen.

De Smaak van dit Plantje is lymerig en

5^oetachtig -.weshalve men het voor een Wond-
middel gehouden heeft. Inwendig is het, tot

een Vierdeloots daags , tegen Breuken aan-

gepreezen geweest. Men heeft het Lancea

Chrifti genoemd , en mooglyk is daar van we!

|de ingebeelde kragt , tegen Toveryën, af.

'komilig.

Van dit Europifehe Adders -Tong zyn eeni-

ge Verfcheidenheden. Het komt kleiner

voor, met een roodachtig, als ook met een

hoekig Blad , en het Tongetje is niet alleen

twee en drievoudig , gelyk Mentzel de*

zelven uit het Brandenburgfe afbeeldt , maar

valt in Engeland drie-, vier en zesdubbeld,

zo Los EL aanmerkt. Somtyds vindt men
liet, in zyn geheel, Daauwlyks twee Dui-

mm hoog, (j^)
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(2) A4ders - Tong met Lmcemvmig Loof, vil.
Afoeeli

De fmalbladigheidondeiTcheidt deeze Soort, Hoofd-

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

wordt, Ophwgiou
funt Lujin

tanicum»

(3) Adders Tong met Eanvormig Loof. portu-
geefch.

De Netvormigheid van het ^eweefzel der^^^JJ^^^

Bladen geeft den bynaam aan deeze , die naar/«w»

het gemeene Adders -Tong veel gelykt
^aigf^^^^^^*

groeijende in Zuid -Amerika,

(4) Adders -Tong met Vindeelig Loof jy
ZeüanU

Onder de Ceylonfche Planten is deeze door
^''J^'j^^^^j^

den Heer Thun berg verzameld , welke Plaat
XCTV

wegens de figuur der Vrugtmaakingen en ge» F/^.*^,

te alszins tot dit Geflagt behoorc, terwylook

de Aair tweezydig is. Ik geef daar van de

Afbeelding in Fig. i , op Plaat XCIV : van

het Blad , naamelyk , 't v^elk ook een zeer

fraay Netswys' Geweefzel heeft en weder-

9yds Vindeelig ingefneeden is, hebbende, aan

den

(ü^ Ophiogtosfupt Fronde Lanceolat^. Syst. Nat.

Ophiogl. pumnum Antumnale. Grisl- Lufiu Ophiogl.

^nguftif. minimum. Barr. j??^r. 1280. T.252.f. 2.

(3) Ophioglosfum Fronde Cordat^. Sp. Plant, 4. Ophiogl.

Cord. & redculatum. Plum. Fil. 141. T. 164, Ophia-

glosf. vulgari fade. Pet. Fit, 179. T. lo. f. 4.

(4) Qpfiiogtosfiim Fronde Finnatif^da. MikU ,

II. Deel, ^IV. Sïü]5«
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VII. ,^en Voet, twee afgezonderde, fcheef geoor-

11.
*

de Vinblaadjes ^ en afeonderlyk is gedeeld : ter-

sruK?^"* wyl de Vrugtmaaking zig op een dunner Sceel-

Adder»'X]Qi vüH Omtrent negen Duimen of een Span
^°^'^^'

langte , vertoont. Het is een Aair van twee

Duimen 5 die wede zyd's, aan den Voet, ook

een klein Aairtje heeft, even als 't Blad zyne

Vinuetjes. De Aairtjes zyn bezet met me-

nigvuldige Korreltjes , gelyk in 't volgende

Geflagt,

y. (5) Adders -Tong met gepalmd Loofy aan den

finTpaU ^^^ Aairdraagende'

Oeraimd.^
Dit Amerikaanfche heeft de Bladen als een

Handpalm verdeeld of Vingerachtig , en de

Vrugtmaakingen komen uit derzelver Voet
voort j zo Plu MI ER. vertoont.

VI» (^) Adders - Tong met een hogttge hoekige

d
c

Pedanryju Steng en een Voetacütig Loof,

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

Daast een Eenden -Poots Voet of dergelyken.

Op

(sJ) OpUogtosfum Fronde Palmata , baii Spicifera. Sp^

Tlant. N* 5 Ophiogl. Palmatum. Plum. FU. 139. T. 163»

Pet. FiU 178 T. 11. f. 2.

(6) OpUoglosfum Caule flexuofo angulofo , Fronde Pe-^

data. BURM, FL Ind. p, 2^^. Tab. 66, U i. Filix fcpji-

dens Foi. trJpartiti^t Pryon,
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Op Java was dit door den tieer PryóN VIT*

waargenomen , die het klimmend Varen noem- \\,

^*

de , met drledeeUge Bladen. Onze Hoogleraar 5^^,^^°*

N. L. BürMannüs maakte 'er een nieuwe Adders^

Soort van, met gedagte bepaaling. Ik heb,^''^^^»

het gene de Heer Thünbergop Java, rond-

om Samarang^ verzameld heeft , welks Bladen

gepaard en ,
juist gelyk in het afgebeelde

Takje van den eerflgemelden , onder drie-,

boven vierdeelig of vierkwabbig zyn ; maar

dieper, tot aan het Steekje toe, verdeeld, en

op de vlakte met evenwydige, van de Rib

fchuins afloopende Streepjes ; fmaller en wel

vyf Duimen lang geflipt.

(7) Adders - Tong met Liniaaly zeer lang, vit»

onverdeeld Loof. OphiogUs^
•' fum pets.

didmn*

Een Bygewas der Boomen in Oostindie, datNeerhtn-

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

ren beftaande , welke drie, vier of vyf Voe-

ten lang zyn, ruim een Duim breed, dikach-

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

zulke Bladen groeijen uit éénen Wortel , die

in de Schors der Boomen zit. Sommigen dee-

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

deeld;

(7J Ophiögtosfum Frondibiis Linearrbus iongisfimis in-

divifis. Sp. Ptaut. 3. Burivi^ Fl. Ind. 227. Scolopendiia

major. Rumpu. Amhy VI. p. 84. T. 37. f. 3.

lU DsBi, XIV, SXUK,
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VII. deeld; doch de meeden geeven, omtrent eëii
iiFDEEL.

Y^^^ ^,^^ ^^^ Wortel af, uit het midden een
Hoofd- Stegltje 5 dat een Aair draagt, wel gelykendë

^^^^^^.naar die van lange Peper , maar platter en op
^^^s* de zyden byna geiyk die van het gev/oone

Adders -Tong gedreept en kartelig, fomtyds

een Vinger , fomtyds een Voet lang. In 't

Maleits noemt men het Baunramhu^ dat is

Haairig Blad, Meest komt het aan de Sagu*

eer-, doch ook aan andere wilde Eofchboo-

men , voor*

V i 1 1- (^) Adders - Tong met een hogtige ronde Steng

f£jcZ: ^^ ê'paard FMiadig Loon de Blaadje^

dens^ wederz^ds Aairdraagendeé
Klim-

mend.
Pi.'XClv;. Van dit klimmend Gewas , dat zo wel in

'^' ^" West- als in Ooftindie groeit, zyn verfcheidè

Afbeeldingen aan 't licht gegeven , die het in

zeer verfchillendé gedaante voordellen. By.

zonder fraay is de Vertooning van het Brafi*

iiaanfche , by B ii e y n , door M o r i s o n over-

genomen, welke duidelyk doet zien, hoe de

Vrügt-

(83 Öphiogtosfum Caule flexuofo tereti ; Frond. conjug*

jiinnatis; Foliolis utrinque Spiciferist Sp. Plcmt. N. 6,

" B, Cltjf. 473» F/. Zeyt. 37,1. Bürm. Fl. Ind. p, 227. Fi-

iix fcahdeiis pulchra Braliliana. Breyn Cent. 185* T- 96.

Pet. T. 64. f- II, Lonchitis fcandens Brafilialia. Mor*
liifu 11 r. p, 568. S. 14. Té 3. f. 15. Adituitlium volubi-

Ie minus. Rumph. AmKYh p. 75. T. 33, f. 2 , s.Tfeii»

ValU-pamia. Hon. MaL Xil. p. 6^, T. 33.
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Vrugtmaakingen wederzyds als Aairüjes fpmi- -^^^•

ten uit de kaneen der Bladen. Die heeft Rum- h.

?Hiüs fiegts in één Blad, -F/;^. 3 , aangewee- sS^"""
zen: terwyl Fig. 2 een endelings Takje voor- ^ddersi^

Helt, met eenvoudige Blaadjes. Dat dit dus
^''''^*

zy , ontdek ik in een Tak van zulk Gewas 9
wel drie Voeten LiDg, op Java rondom Sama-
rang door den Heer T 11 ü n b e r © verzameld
alwaar de Bladen naar 't end toe dus Kiyfach-
tig, byna driekantig ; de laager Bladen Lan-
eetvorrnïg en aan den Voet wederzyds ge-oord
zynj of ook wel tweevoudig verdeeld. Van
de Vrugtmaakingen komt aan deezenTak niets
voor j maar ik heb dezelven zeer blykbaai;
aan fommige Blaadjes van een anderen vai?
Ceylon, die wederom het Loof wat verfchil-
lende heeft ^ doch zodanig dat het aan de op*,

gegevene bepaaling van Linn^us eeniger-
maate voldoet. Mooglyk zal dit de Verfchei-
denheid zyn' daar de Heer B u r m a n i^ u s van
fpreekt , met Bartvormige Blaadjes en korter
Aairtjcs. De Afbeelding van zulk een Vin-
draagend ge-aaird Blad geef ik in Fig. 2, op
Plaat XCIV, van een zodanig Gewas in Japan
verzameld , *t welk zelfs de onvrugtbaare
Blaadjes ingefneeden heeft.

Li NN.EUS merkt aan , dat de Vinnen in
deeze Soort Hartvormig gepiekt, of Piekswys'

Lancetvormig zyn : de Biaddeelen niet tegen*
over elkander , maar fanieagevoegd zittende

il. Djssi., XIV, Sï«. ^^^



40 BÉSCHR^VtNO VAN

Vn. aan de knobbeltjes der Takjes» Zulks is blyk*

i"J]*^^^' baar in gezegde Exemplaareh*
HOOFD-

^^ix ^^^ Adders - Tong mei een hogtige koekigê

Ophio' Steng en twëeb/adig Loof^ de Vinnen drie*

fexuofuw. ^^^^^^g gepalmd.

Bogtig.

Tot deeze Soort heeft de Ridder t'huis ge*

bragt , het Grooie Slingerende Fènus - ïiaair vai>

RüMPHiüs, dat op de drie- en-dertigfte

Plaat is afgebeeld; terwyl de twee-en-dertig-

fte door hem aangehaald wordt* Op deeze

vindt men niets 5 dat met de befchryving ftrookt*

terwyl ook dezelve niet overeenkomt met de

bepaaling: alzo dat Venus - Haair ronde fun-

gerende Steelen heeft. Het Loof aangaande >

dit wordt niet duidelyk befchreeven , en is

ook veranderlyk ; doch fchynt door de Ge-

vingerde Bladen meest.van de voorgaande Soort

te verfchillen, die fomtyds maar in tweeën of

drieën, fomtyds meervoudig zyn verdeeld. Dus
acht menze met het Klimmend Varen van Slo*

ANE, op Jamaika groeijende% met de Bladen

in Iang9 , fmalle , niet gekartelde Vinnen ge-

fpleeten , overeenkomftig ; 't welk taamelyfc.

liiet dat Vrouwen -Haair van Rümphius
lirookt:

(9) Ophioglosfum Caule iïexuofo angulatö , Frotid. di*

pbyllis , Pinnis trifido - palmatis. Sp, Plant, N. 7. Fh
^^y^' 375- BuRM. FL Ind. p. 22I' Adianthum volubile

majus. RüMPH, Amh, VI. p. 75, T. 33. Valli - Panna.
Bovi, Mak Xll, p. 63. T, 3?.
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ïlroökt: doch zyne Afbeeïding fchyDt veeleer vu.

liet voor befchreevene Foetachtige aan te wy- ^^^^^^

zeïi. De Heer N. L. Bür«mannus heeft daar Hoofd-

^an een nieuwe Soort gemaakt (*).

<;io) Adders- Tong met overhoeJcfe Finmn , X.

die zeer lang
, fmal en fpits zp^ ghsfmT

acumiua*

Op \ Gebergte, bezuiden Batavia, is hetg''jJtsbla-

Gewasj daar ik in Fig, 3 de Afbeelding vandig»^

geef, gevonden. Dit fchynt een nieuwe ^ig^ 3/

Soort te zyn van Adders - Tong ; alzo de

Vinbladen niet met de twee laatllen overeen-

komen. De Steng of Bladdcel vertoont zig.

bogtig en eenigermaate hoekig , zynde over^

hoeks , niet tegen over elkander, bezet met

Bladen van vier Duimen langte, die veelal zeer

JTmal en fpits uitloopen , op zyde als Zaagtan-

dig mgefnecden door een menigte ronde Aair^

tjes van Stuifmeel of Stofknopjes , welke

,

als het Stof daar af is, een Gaatje overlaaten.

Voorts is clit Gewas niet ruig of gehaaird,

glad 3 groenachtig van Kleur.

OsMüNDA. Tros -Varen.

Dit Geflagt van Planten heeft eene getros-

te

' (•*) Opiüoglosfum Circinnatunn. Fl. Ind, p. 228»

f10) Ophiogiosfum Caule flexuofo , Vium alternis acu»

tisümls praelongis, anguftis. MiM,

D
ïï, DSEJL, XIV» S?U!Ï«
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^n.' t€ of Trosachtige Takkige Aair , zo Lïn»
AïDEiL» j^^üs aanmerkc, mee Kogelronde Vrugtmaa-

HöoFD- kingen. In fommige Soorten van hetzelve zie
UK
y^^^^ de Bloemfleel op de Steng aan den voet vaa

Faren^ *t Loof ; in fommigen komen de Bloemfteelen

öaakc uit den Wortel voort ; in anderen draage

het Loof zelf de Vrugtmaakende deelen. Dit

maakt drie Afdeelingen , als volgt.

I. Met de Bloemfleel op de Steng.

I.
'. (1) Tros -Varen met een enkelden Bloemfleel;

Osmunda
jj^^ j^q^-j^ gekranst , Lancctvormig mver^

Ceylonfch, deeld*

Op Ceylon en Amboina groeit , volgens

LiNNiEüs, dit Tros -Varen, waar toe zyn

Ed. betrokken heeft het ïngefneeden Slangen^'

tong van Rümphius, dat, wat het Loof

aangaat , veel naar het Voetachtige of Ge-

palmde gelykt. 't Is een Plant die een Voet

of Elle hoog groeit 5 en Bladen heeft in twaalf

Slippen verdeeld. Clit het midden der Bladen

fchiet een Aairdraagend Steeltje. De Wortels

gelyken naar die van 't Boomvaren. Het is,

zegt hy, een lierlyke Plant in de Hoven. De
Bla-

(ij Osmunda Scapo Caulino folitarlo , Frondibus ver-

ticlilatis , Lanceolatis ijKÜvifis. Sijfl, Nai, Fcg, XWh
Gen. iifi-Sp. I. FL ZeijU N. 373. Burm. FL Ind^ p.

228* Ophioglosfum iaciniatum. Rüjwph. ^s^è. VL p. 153»
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Bladeö eö Steden wordeü tot Moas gebruikt VIT.

en <ie jonge Schentea als Aspergies gekookt ^^^^^^^*

^a gegeten. ,Ho^-^

(l) Tros - Varen mei een enkelden Blo^mfiegl \\.

en enkela gevma Blaa^, \ '- --^unaria.

Vry algemeen komt dit Kruidje, dat men,

naar den Latynfchen naam Lw^arla ^ in "t,

Franfch Lumire, in 't Hollandfch Maar^kruid,

noemt , op drooge Bergachtige VeMen door

geheel Europa voon By ons vindt men 't ,

.

hier en daar^ iü de DuinrValeijen , in Enge-

land op de Heuvels by Greenwich en aan de

Theems, zegt Lob el. Het wordt ,dus ge-

noemd wegens zyne halfmaanswyze Blaadjes^,

die als Vinnen aan een Steekje flaan , het,

eenigfle Blad uitmaakende , 't welk aan zyn

voet een Steekje uitgeeft , dat een Trosachti*

ge Aair draagt^ Dus groeit het fomtyds eea

Hand»

Ifaj 'Oimunda Scapo Cawlino folifario > Fronde pintia*

fc^ folitariil. Gort. Belg. lU p. 277. FL Suec. 842, 932,

Daliö. Far. 309. H, Cllff. ,472- FL Lapp, 389. Lunaria

Racemora minor & vulgaris. C. B. Pin. 354. Lunaria
minor. Cam» Epit* 643. Lunaria. Dod. Pempt. 139. Lob»,

ïc. 107. |3, Lunaria Racemofa ramofa major. C. B.

^^* 355' Lmiarise rarior fpecies. Cam. Fpii. 6^^. y^ . ; ;,^

iLunaria Racemofa minor, Adiaathi folio. Breyij. Cem^

1'èy T. 93. jè, Lunaria minor Rutaceo folio. C» B, Piu^

355. Epimcdiuni. Col. Phytob. p. 65. T. i|«

D %
ÏL Bissi. XIY. Stuk.
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VIT. Handbreed of een Span hoog; maar het blyft

11.
' ook wel zeer klein , ter hoogte van een of

sTUK°^°" ^^^^ Duimen. In Engeland is eene verande-

Tros. ring gevonden met meer Bladen dan één , wel-
Varen,

^^ Camerariüs afbeeldt. Ook komt het

op de Gebergten , aan de Gren2fen van Poolen

en Pruisfen, zeer klein voor met diep inge-

kerfde Blaadjes, als die van 't Vrouwen - Haair

of Moederkruid ; hoedanig door Breyn in

Plaat vertoond wordt. Het is insgelyks met

Blaadjes als van Wynruit gevonden , en ïq

veele andere gedalten , gelyk men negen Ver-

fcheidenheden , daar van, door Buxbaum
verzameld, in Afbeelding vindt (*}.

Dit Maankruid is eenigszins famentrekkende

en wordt als een Wondmiddel , of ook tegen

de Breuken der Kindereti, gepreezen. Binnen

den voet van den Steel , wanneer die in 'c

Voorjaar uitgefchooten is , openbaart zig de
Plant van *t aanflaande Jaar, in alle zyne dee-

len, een Jaar voor uit , in volkomenheid, dui-

delyker dan in de Hepatica of Daphne^ zegü

LlNN^US (f).

111* (3) Tros -Varen met een enkelden Bkemfteel^

%7g"nt het Loofmeervoudig VinlMlg. Jn

Virgi- pj) mv, Aa. Phijs. Meel. Tom. 1. Norimb. 1757. p. 43.

(t) Flor.Suec. II. S70

(3) Osnmnda Scapo Caulino folitario, Fronde fupra-

decompolita. Sp. Plant. N. 3. Gron. Firg, iq6.1I. 164,

Osmunda Aspliodeli radice. Flüm» FU, 136. Tt 159»

Fet. Fil. 168. T. 9« f' 3.
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In Noord -Amerika, en in 't byzonder in vtl

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

Affodillen heeft , welke tegen de uitwerkin- Hoofd-
STUK

gen van den Beet der Ratelflangen , als een ^^'^^^

Geneesmiddel , in gebruik zullen zyn ; alzo f'aren,

de Plant, van de Engelfchen , Rateljlang- Wor-

tel Varen geheten wordt , Bladen hebbende

,

welke naar di^ yan Moederkruid gelyken,

(^4) Tros- Varen meteen duhhekn Bhemfteel^ iv.

die glad is, het Loofgevtna. ^jf^
dis,

In Zuid- Amerika komt dceze voor, die de ^gf
^^^^^

Bladen Snipperachtig gevind heeft ; zo dat

.zy naar die van het Kruid , dat men Hertstong

noemt;, eenigszins zweemen. Zy zyn Lan*

cetvormig, zeer fyn getand.

(5) Tros -Varen met een dubbelen Bloemfteel^ v.

die ruig is, en gevind Loof, Hirta,

De e- fteeii^r

f^) Osmunda Scapïs Caulinis geminis, Fronde pinna-

ta, Caule laevi- Sp. Plmt. N. 4. Osm. Lanceo'ata &
fiibtil. ferrata. Plum. Fit. 133. T- 156. Osmunda Race-

mifera , Phyliitidis folio, vix crenato. Pet. Ftl, i()^, T.

S. f. 15

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

Caule hirto, Sp, PUnt. N. 5. Osmunda hirfuta Lonchi-

tldis folio. Plum. Fit. 114. T. 1.57. Lunaria e;atiorAmer.

hirfuta, Pinn. Lonchit. integris, duplici Spica. Mor.
Bijt, lil. p. 596. Lonchitis hirfuca florida. Plum. Amer^

i^» T. 26.

D3
ü, Daei.. XlV* Stuk.
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VII. Deeze , op Marteniqu^ gevonden , geeft
Afpeïl.

^jj. j^^gj^ Wortel vyf of zes Steden, van
HoofD- een Voet lang , die met een bruine Haairign

^^^Tros-^
heid bekleed zyn , en opwaards bezet met

Fatesi/ gevinde Bladen , welke ieder twee Bloem-.

fleeltjes uitgeeven , met een Pieramidaal Bloera-

trosje van twee Duim langte.

V 1. (<5) Tros - Varen meé een dubbelden Bloemfi^el^

MirlTct ^» *^^^^^ l^^'^^''^'
W-olUge Bladen,

Rujg-
tlaaig, Deeze groeit op Rotfen in Zuid -Amerika»

zegt LI^3N^us. De vermaarde Sl o an

e

heeft het Gswasj aan den Oever van Rio Co,-^

bre op jamaika, beneden de Stad St Jago de

Ia Vega, op een Rots groeijende gevonden.

Dit zal de reden dqr bepaaling van die Groei=»

plaats zyn»

vu (^1^Txo%-V^x^x\met een duhbeldenBloemfleeï^

MiantU ^n meervoudig verdeeld Loof.

Vyouwen-* ^'

(6) Osmunda Scapis Caulinis geminis , Fronde bipin--

nata hirfuta, Sp. PUnt^ N. 6- Osm. Sp. geminis viilo-*

fa- PET- Ftl. 165^ T. 8. f. 16. Osm. moll. hirfuta &pro«>.

iufide laciniata. Plum. FiL 138. T. 162. Lonchitis hir-

futa fiorida. Plvm. Amer. 28. T. 26. Lunaria elatior

Matricarise folio, Sp. duplici. Sloan. ^am. 14. Htft. \^

V' 71. T- 25. f^ 6. Mor, lit/^, IJl. p. 595, Raj. Supjjf,

ÏOI,

. (7^ Osmunda Scapis Caulinis geminis, Fronde fiipra-»

decompofita. Sp. Phnt, N. 7* Osm. Filiculae folio ma-

\^X\ FLUiy^, FiU 535. T« 158, Osm. AdiJinthi nigri facie*
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Op de Rotfen der Eilanden Dominika en ^^^^^

Jamaika komt deeze, volgens den Ridder voor. lu

Zy groeit by en onder de voorgaande , zyn»sTruK°^°"

de door Parer Plumier op Dominika waar- rtos^

genomen, 't Gewas is omtrent anderhalf Voec
^^^^'^^^^

hoog , en geiykt zeer naar het zwarte Vrou-

wenhaair , maar verfchilt van hetzelve door

zyne Trosachtig geaairde Vrugtmaakingen.

Hierom was het ook Bloeijend Steenig Frou^

wenhaair door Plu mier getyteld.

II. Met naakte Bloemfteelen , uit den

Wortel fpruitende.

(I) Tros -Varen met gewortelde Bloemfteelen VIII.

en gekranfte Trosjes ; het Loof meervoudig yj^ilf^^^

'^srdeeld* ^'^
,

Wegens de gekranste Trosjes voert deeze

Soort , die , gelyk de volgende , in Zirid-

J\merika of in de Westindiëa groeit, den

bynaam.

(9) Tros-

pËT. FiL 167. T. 9. F. I. Lunaria-elatior &c. Sloane
ïfts. Mor. uts. Adianthum Saxofum floridum. Plum.
^mer, 29. T. 43. Raj. Sitppl. loi.

(8) Osmunda Scapis Radicatis , Rac. Verticillatis , Froi>
de fupradacompofita. Sp. Plant, N. 8. Osmunda verti-

cillata. Plum. Fil, x^-j, T. 160. Pet. Fü, 171. T. ia.

£ 4*

D 4
ÏL DüEL. Xjy, Stuk.
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VII, (9) Tros -Varen mef een gewortelden Bloemt
Afi3ee£«

^^^^. ^^^ Lodfgeviudi de Vinblaadjes oU'

Jlooro- verdeeld.
STUH.

IX.
OmiuudA Het Loof van deeze wordt, by dat der

^Smat Hertstonge vergeleeken , even als dat van de
mnjg. Vierde Soort ^ doch dit is vreemd , indien

men 'er de gemeene Lingua Cervina door ver-

ftaat, maarj men vindt Soorten van Hertstcn-

ge met veeldeelige 5 gefnipperde, of zelfs ge-

vinde Bladen ; gelyk die tweede van Dale*
cH A M p 3 door 1 o u R N E F o R T afgebeeld (*%
Welke naar het Loof van Tros -Varen byzon-

der zweemt^ volgens Bauhinüs,

T' (iQ^ ^ros 'VmGXi met een gewortelden Bkem^
^^¥^^^-

fl^^l, het Loof gevind; de Finnen- Fini^

Dubbel- wyze ingekerfd.
vimiig.

Door die inkerving der Vinbladen is deeze

Soort genoegzaam van de voorgaande onder-

fcheiden» Ook blykthet 5 dat tot dezelve niet

be-

(9) Osmunda Scapo Radicato , Frondc pinnatS , Pin-«

nis integerrimis. Sp> Plant. N. 9. Osm» Linguse Cervin»

folio. Plum. Fit. 332» T. 154. 0«m. Racemifera, Phyl-

Ütidis folio. Pet. Fit 162. T. 8. f, 3.

(*) Lingua Cervina foliis Coftse innascentibus. Infl. R»

Herh. Tab. 321. J.B. Mijl, 111. p. 737. Dalech. Lugd^

<'io) Osmunda Scapo radirato , Fronde pinnata, Pinnis

yinnatifidis. Sp, Ptant, N. lo, Osmimda latis Crenis mei-»

fa. Pi.uM. BL 133» T. lss^
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behooren kan, dat fraaije Tros -Varen, 't Vir.

welk de Heer Thünberg in Japan heeft ^iif^'

waargenomen, hierin Fig. i, op PlaatXCV^^^^^^^^-

uit myne Ver2;amehng naar 't leeven afge- Tros-

beeld.
-^"^'^^^^

Hetzelve heeft den Bloemfteel van het Loof ^^/'«/«v^.

afgezonderd, 't welk dubbeld gevind is: want pi xcv!*

in de eerlte plaats heeft het Blad een gladden ^'•^* ^*

i'onden Steel , paarswyze of tegenover elkan-

der bezet met andere dergelyke Steekjes, en

deeze, op de zelfde manier, met naauwlyks

getande, zeer fmalle Vinblaadjes, van eene

Lancetswyze figuur, zonder infnyding of ver-

deeling. Zyn Ed. heeft hetzelve, deswegen,

niet oneigen , Osmunda Lancea getyteld. De
Bloemfteel is zodanig getrost, dat deTrosjes,

als aan Risten 5zydelings en uit den top voort-

komen; 't welk tevens een aanmerkelyke by-

xonderheid in dit Geflagt uitmaakt.

(11) Tros -Varen met een geworteïden ge^ XL
pluimden Bloemfteel; het Loof meervoudig

pu^^'j^f^^
verdeeld* tia.

Karvel-

Het Blad van deeze Soort , die zo wel als ^
'^'

de

f11) Osmunda Scapo radicato panioulato; Fronde fu-

^radecompofitS. 'S'it?. Fl^int. N. 11. Osmnnda Frond. ra-

dicatis &c. H. Cliff^ 172. Osmunda Filiculae folio altera.

Plom. FiU 138. T. 161. Osmunda Cicn^ae folio. i^FEr.

Fil. 170. T< 9. f* 3*

il. Dj:ei, XÏV, Siük,



5^ JBeschkyving van
VIL de voorgaande in 2uid - Amerrka of in de

IJ. Westlndiè'n groeit , is zodanig ingefneeden ,

stük!^°"
dat het door Petiver by 't Loof van Dol-

7>os« Ie Kervel vefgeleeken wordt. Het Loof is

.

F^ren. viermaal overhoeks gevend ,. met eenea naak-

ten Bloemfteel, de Stecltjes overhoeks, met

overhoeks geplaatfte Bloem 'Aairtjes, volgens

H gene zig in de ClifFoftfe Tuin bevondt. Hier

is door den Ridder bygevoegd , dat het in de

Bosfchen van 't Eiland Domïnika zeldzaam

groeit,

IIL Het Loof zelf de Vrugtmaakende

deelen draagende.

Xïl. (12) Tros -Varen met duhheld gevind Loofy

Hegaiis, ^^^ de lip Jirosaraagena»

Koniiig'
*^'*^*

Deeze Soott heeft allereerst den naam ge-

voerd

Ciz) Osmuuda Frondibus bipinnatis, apice Racemife-

ris. Gort. Belg. II. p. 277» Osm. Scapo paniculato

l^olyphylio. Oed. Dan, 217* Fl, Suec. 840, 933. Dalib.

i'^r 308. H» Cliff. 472. Osm. Regalis f. Filix florüa.

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

rlda. C. B. Piu, 357, Osmunda vuig & paiuftris. Tournp»

Injt. R, lierb, p. 547. Osmunda, Filix florida, Filix la-

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

©OD Pempt. 473. Kruidb. 759. ^, FiiiX florida f. Ojj-

snunda Regalis , Fol. alternis j furculis Semmiferis. Gron»
Pirg. 123. Filix non dentata florida. Pluk. Alm, 156. T.

ï8i. f. 4. Filix Botryites f, Fioridsina major Virginjans*

ï>!pR Hijt. 111, 2. 59S»
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voerd van Osmunda; mooglyk wegens 't zui- ."^^ï*

veren van dsn Mond in Gorgeldranken, Want, Ti.

hoewel dat gebruik van dit Kruid niet gemeld sxu'k/^"

wordt , is het nogthans , als van een famen- rrvs^

trekkende en Wondheelendq hoedanigheid,
^^^"'

zodanig aangepreezen , dat men het zelfs

Koninglyk genoemd heeft, z^t Lob el
^

wegens zyne uitmuntende kragten. By Do^
DONJEUS wordt het flegts Groot of Wild

Varen, anders TVater - Faren ^ getyteld. Het

komt, in ons Land, veel aan donkere vogtige

kanten der Slooten , in Gelderland , Vriesland

qn Groningen , meer dan in Holland , voor.

Het groeit ook veel in Bosfchagiën van Poi*

tiers, en is in den Ellaz , tusfchen Wimme-

nauen Ingweiler, op** vogtige Steenige plaat-

fen , zeer gemeen , doch komt aldaar niet

voor in vette Moerasfige Gronden. In de

Zuidelyke deelen van Europa is het zeldzaam

;

doch in de Noordelyke , gelyk in Sweeden ,

wordt het op verfcheldc, zelfs Bergagtige

plaatfen ,
gevonden. In Switzerland , zegt HaL'

LER, is het nog niet ontdekt C^).

Uit Wortels, die een Schubbigen bol met

Veele Vezels maaken , komen Steelen van een

|:ile of drie Voete^ hoog (t3, welke op zydq

t)aars-

(*) Heh, imhoat. Tom. 111. p. 6.

Cf) Van twee Cuhiten zegt Lobel. Morison Tpreekt

van Cfiules biciibitales et ad Bominis altitudinem asfv.r-

il; Déeï.. XIV. Siujs.
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A^lmEL.'P^^^^^y^^^^^^^ ^y° ^^^ Vleugelachtige Bla-

Hoofd-
^^°

'
^^^^^ ^^" ^^^^ ^^^ '^ Varen

, doch niet

STUK. ingefneeden, gekarteld noch getand. De Vin-
Zkoj--^ nen, caamelyk , waar uit ieder Blad beflaat

,

zyii eenigermaate Lancetvormig en derzelvar

gemeene Steel geeft een Tros uit , van veelen

Aairtjes, naar de Bloemen van den Tamaris-

boom gelykende : weshalve het ook hloeijend

Varen geheten wordt. Die Tros is een half

Voet of een Span lang , en derzelver Aairen

beflaan uit een menigte zeer kleine Bolletjes ,

eerst wit , vervolgens geelachtig en eindelyk

bruin rood. Zy gaan in een vuile Stofachtige

Schimmelheid open, zegt Lobel , en too-

nen een geftalte of hope van Zaad. Mori-
s o w fchync 'er den opflag van te hebben ge-

zien : want hy getuigt dat zy, ryp zynde ,

in een bekwaamen vogtigen Grond vallende,

eerst Plantjes met ronde Blaadjes , dan drie-

voudig en vervolgens in Takjes en Vleugel-

tjes verdeeld, voortbrengen (*).

In Virginie is een Soort ontdekt , die zelft

Boomachtig genoemd wordt wegens haare groot-

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

bragt,

gentes: maar van die hoogte is het Enropifche niet he»

keiid,

p) 't Is wat omftandig uitgedrukt , om zo op zyn Ed.

gdoof aan te neeraen : terwyl anderen nog te vergeefs

naar Zaad in deeze Planten zoeken. DoDONiEUszegt,

dat dit Water-' aren onvrugtbïiar is, zo wel als alie

andere Varen - Planien.
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•

bragt*. Het voornaamfte verfchil fchynt daar viï-'.

in te beftaan, dac, daar de Vinblaadjes in het Afmeu

Europ 'fche Water • Varen gepaard voorkomen, Hocïd-

dezelven in dit Virginifche overhoeks of beurt- ^^^^^

lings, ter wederzyden, aan de Bladrib ftaan : ^areiu ^

doch is dit wel beftendig? Ik vind dat zy , in

het Europifche, niet altoos volkomen gepaard

zyn. Ik heb een Tak van dit Kruid uit Japan,

alwaar zy in de bovenfte Bladen volkomen

overhoeks (laan , en in het onderde ten minfte

zo wel gepaard , of tegenover elkander, als

in het Europifche. In allen zyn deeze Vin-

blaadjes fcheef5 byna als een Hakmes van ge-

cjaante.

(13) Tros. Varen 7net gevind Loof; de Vitt' XIIï.

deelige Vinblaadjes aan den verfmalden tip ciaymicti^

^
ClaytonSf

Door den Heer Cla yton wordt dit Vir-

ginifch Gewas belchreeven , als gevind Loof

hebbende dat gepaard is , de Blaadjes ook te-

genover elkander , onverdeeld ; de Zaaddraa*

gende Aairen uit het bovenfte van den Steel ^

twee aan twee , als Bladen , voortkomende.

Dit maakt hetzelve zonderHng , en dus komt
het als een middelflag voor, tusfchen het vol-

gende en voorgaande. IV,

C13J Osmunda Fiond. pinnatis ; Pinnis Piimatifidis a^

jjice coarftato Fruaificantibu*. Sp. Plant. JN". 13. Groic,

Virg, lï. p. 164.

U, Dbbk., Xjy« Smi,



6s^ Beschryving vaw

aSl; IV. Mee fommig Loof Bladerig , ander

II' Vru^tmaakende.
Hoofd- ^

$TUK.

XIV. (14) Tros -Varen mes gevind Loof; de P^itp-

'apenjis^

Kaapfchi
Ca^mfis'^

^^^^^j^^ Hari'Lancetvormig^ gekarteld.

Tusfchcn den Tafel- en Duivels^ Berg aan

de Kaap > by een Beekje , vondc de Heeir

KoESiG deeze, die het Loof meer dan een

Voet hoog heeft , enkeld gevind* Uit het

Loof komt een Bloem of Vrugtfteel voort 5

welke met Blaadjes is bezet , die metde Vrugt-

maakende dcelen bedekt zyn , als in het vol*

gende Geflagt.

XV. -(15) Tros- Varen met gevind Loof \ de Vin-
^aï«e*

hlaadjes Findeeïig; de Steelen ruig met fa-

Kaneel" mengefielm gepaarde Trosfin*
kteBfig.

In het groote Tros- Varen , voorgemeld $

zyn de .zogenaamde Zaadblaasjes Kaneelkleurig

en de Steel is Haairig , zo Clayton aan*

merkt Tterwyl deeze Soort van die Kieur den

bynaam voert» Mooglyk zal zy eene Ver-

.z'. ichei-

C14) OsmiAnda'Fïo\\èi.^mn*Vmms Cordato - Lanceolatia

crenulatis. Manu 306.

(15) Osmunda Frond. pinn. Plnnis Pinnatifidis ; Sca*i

pis hitlutis, Racemis oppofitis compofitis- Sp. Plant. N.

14. Osm» Mariana Dryopteris folio, in medio CauJist

Florifera. Pet. Mm, 86;, Osm» non Ramofa &c. JRa|,

^njpvU 86.



fchcidenheid daar van zyn. In de Provincie vn.

van.Marylandis i-iaare groeiplaatsl, -^^
Afdbei.

'ÓO Tros- Varen met gevind Loof; 'èe />/;?-stuk. ;,

''
hlaadjes Vindeelig ; de Frugtmaakende ^^J;^^
Steel tweezydi^.

'

struthiop*-

^. r\ .j .
../. ,

•
,, terts.

:By.owde Schryvers vindt men van deeze veeris/"

gewaagd, onder den naai» van, Strutkhpurk

,

dat is Struisveerig Varen. Dus komtzy by

CöRDtTS voor , en is omflandig door Tha-
;,

Lius befchreeven, die aanmerkt, dat zy zeer ;?-

gemeen is by Luttersdorfin 't Graaffchap Hon- ^ïhimS

itein , duizend Schreeden van Andersberg , in

't Schv^artswald waarfchynlyk. H a l l E r
hadtze by Jena gevonden , doch in Switzer-

land , zegt hy , is zy nog niet waargenomen.

Te vooren hadt hy ze met de volgende ver-

ward, en als een Inboorling der Bosfchen van

zyn Land voorgefteld. Behalve Sweeden

,

waar zy op fommige plaatfén groeit , komt zy

ook iii Noorwegen , en in Rusland , voor»

AMMAiN, die ze Noordelyk Moeraslig Fi»

Ucajkum noemt , merkt aan , dat het Aller-

groQtfte Moeras/^Faren van Baühinus daar

toe
.'\\' .

'fï6J Osmunda Frcmd- pinn. Pinnis plnnatifidis , Scapo

fruftific^nte difticho. Fl» Suec. 841? 9^- Oep. Dun 169.

jFilix paluftns altera fusco pulvere hirfuta. C B» Pin»

358' Filicsiftram feptentnonaie & paltiftre^ ümm. Ruifu

175. Aa. Fetrop, X. T. iS*. Struthiopteris» TjiAi. Merc^

%ï'g* ••

ÏL DfiSL. XIY. Sïü!5,
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VII. toe behoore. Dit is een Gewas van wel an<
AïDEEL.

(]erhalf fof by de twee Ellen hoogte. LiN-
HooFD- N^ üs merkt aan , dat deeze Soort, door haare
STUK. ... . , , ,,,...,

Tros-
groeijiDg in t ronde, eene holligheid maakt

,

traven, welke de Natuur als gefchikt fchynt te hebben

tot Vogelnesten , en verblyfplaats van Slangen

„;i,. of ander tweeflagtig Gedierte: maar> hoe is

dezelve dan zo zeldzaam?

XV IK (i^) Tros -Varen met Lancetvormige Vindee^

Spkanu deelige Bladen , de Stippen famengehecht
j^

. ^4^^^ onverdeeldy evenw^dig^

Zonderling is ^t, dat Linn^üs den Hoog*

duitfchen naam Spkant hier tot een bynaani

gebruikt, voor een Kruid, dat tot de LonchitH.

van DioscoRiDEs behoord heeft , worden-

de anders MUthyuid geheten , in 't Engelfch

Spknewort. ByDoDoNéos en Lobel komt
het voor , onder den naam van Grachivareni

want het groeit , zo de eerfle zegt , aan de

kan-

(17) Osnmnda Froiid. Lanceöl. pinnatifidis, laciniïs

confluent4 integerrimis parallelis. Sp, Flani, N. 16. Pteris

fronde piniiata lanceolata , lacin. parall. integ. FL Suec^

844, 936. Oed- Dein. 99. Dalib. -Pïïr. 310. Gort. Belg»

^j^ Pteris fronde pinnata &c R. Lugdb. 497. Lonchitis

minor. C- B. Pin* 359. Lonchitis aspera. Dod# Pempf^

469. Grachtvaren, Kruidb. 766. Lonchitis altera Diosc.

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

cant. Tab. Kruidb. 509. Polypodium folio vario. Tournf.

Tnft. 540» Struthiopteris. Hall. Helv, inchoat» III» 6. ^s»

l>leuon fylyeftre. Trag. Mijt, p» 5501
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iaoten van Kuilen en Grachten, in broekige VH.

vogtige 5 belommerde plaatfen van donkere Afi^el,

Bosfchen , op een dorren Grond. L o b e l Hoofde

getuigt dat deeze Plant gevonden worde in ^*^^^

magere Bosfchen , zo van Engeland als v^nFara^»

ISfederland ; als ook omtrent Bafel , by den

Jboogen Berg, eene Myl van de Stad gelegen»

Hall ER , die het Struthiopteris tytelt, zegt

dat het in Dennen Bosfchen van Switzerland

niet zeldzaam is» Toürnefort hadt het

In 't Geflagt der Boomvarens t'huis gebragt;

doch de Vrügtmüakingen zyn daar van ver-

fchillende , hoewel de Bladen veel naar die

van 't Winkel - Boomvaren gelyken.

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

Voorgaande Soort , bereikende naauwlyks een

Voet hoogte; maar de groeijïng is ook in 't

ronde; zo dat het Nestjes maakt, gelyk het-

i^eive. Die Nestjes beflaan uit de gedagte

Bladen , tusfchen welken , als uit het mid-

den 5 anderen opfchieten, die met deWorms-

wyze Vruglmaakende deelen beladen zyn : zo-

danig , naamelyk , dat de Slippen zig als

Wormpjes vertoonen, welke roodachtig zyn.

Hier van geeft T r a g ü s een taamelyk goede

Afbeelding. De verdeelingen der middelbla-

den, die hooger opfchieten, zynfmaller, en

wederzyds met rosfe Streepjes , welke zeer

fyne Zaadhuisjes bevatten, volgens den Heer

Gleditsch, met een enkel Zaad, niet

inet zeer fyn Stuifmeel , gelyk de andere

E Tros^
lï. Dbbii, ^IV. SiuJT,.
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aTdeel. '^^^s ' Varens^ Ook oordeelt H a l t ê r , dat

'^- het niet tot dit Geflagt, 't welk de Zaadhuis-

^ruK. jes zigtbaar en onderfcheiden heeft 3 behoo

XVIIT. (ig) Tros Varen metzetrfyn verdeeld Loofi

cvispa. de Vinhlaadjes overhoeks , rondachtig , m-
Krulbla- gefneeden.

Deeze, gèlyk de voorgaande , in Engeland

en op de Pyreneefche Bergen voorkomende ,

is in de Switzerfche Alpen niet ongemeen zegt

H ALLER, Zy heeft insgelyks verfchillend

Loof; weshalve ToüRNEFaRT haar op de

zelfde manier onderfeheidt» Want nit het

midden der Blaadjes , veel naar die van Steen-

ruit gelykende, komen 'er voorts die Vrugt-

of Bloemdraagende ssyn , en byna Wormswyze
zig vertoonen. Evenwel wordt deeze Soort

als tusfchen de voorgaande en volgende mid-

delflagtig aangemerkt.

ÏII. HOOFD-

fi8j Osmunda Frond. fuptadecompofitis , Pirm. alter»,

fübrotundis ïncifis. Hüds. Angt 383- Oed. Z>^;«. 469. Pte-

fis heteropUylla. *S>. Plmt. 1534. N- 19. Adiaiit. Fcrf.

siiinutim in oblongum fcisfis , Pediculo viridi. C. B. Fin^

355. Adiant. alb. ten\nfoIium , Rutse Murariae accedens*

J. B. Hijl. 111. p. 743 Ad, alb. Alp. cmpum, Raj, Hifi^

47. Angl, IIL p. 126. Ad. alb. floridum. Pluk. Alm»

9. T* 3. f. 2. Adiant Fol. minutim in oblonge fösfe.

M ORi s. IIL p. 585. S. 14* T. 5. f. 25. Item, J. 4 ^
4. q.. Jumor. FiÜGula Montana folio vario. Tournfi/z^A 54^
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iBefchryving van de Haairplanten met d>

Sevrügtingen aan de agterzyde der Bladen;waa

'toe de Varens eigentlyk zogenaamd^ h
Hèrtstóng, Wederdood, Sceenruit, Enge

20e!:, Vrouwen - Haair en veele anderen ^
-

ho&ren*

De meefle Gèflagten en Soorten van d(^e

Afdeeling komen in die Hoofdftul ^^

'weik de Varens in 't algemeen bevat, die^o^"

'onzen Ridder naar deplaatzirig der Vru^^^a-

kende deelen onderfeheiden zyn. Diicefc

'dan de volgende benaamingen iii trein gi'^gtJ

dewyl dezelven , wat de eerfte Gagten

aangaat, ten opzigt van het Loof in m^andet

loepen.

AeRosticHUM. Plak-Vare

Alzo de geheelé ondërfte vlakte der Bden be-

dekt of als beplakt is met de Stuifmelacbtigé

zelfftandigheid. Offchoon dit G^fla^t veele ^

]a by dé dertig Soorten heeft, konen daar

bnder maar twee of drie Eüropifcht ; alle de

overigen behooren tot de andere Wereldsdee^

ien. Zy zyn , naar dé hoedanigheid v^n heC

Loof, in drie Rangen onde&heiden ^ als

Volgt

, IL PMi» l^S* Stuk,
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VT. L Met eenvoudig onverdeeld Loof
Afdêl,

HooiV (i) Plak -Varen met Liniaal'Lancetvormfgé
STUK.

fpitfe Bladen en een klimmend Stengetje,

Acroji ^
chumLa. Een Gewas, dat in Ooftindie,byzonderIyfe

"'tird^P Ceylon, als ook aan de Malabaarfe Kust,

vormig. r^p Boomea groeit. Het heeft een zeer dun

limmend Stengetje , waar aan fmal Lancet-

ormige Bladen, die over de geheele Opper-

'akte als met Stuifmeelbolletjes gepoeijerd

:n* Het komt ook op Java aao rottige Boo-

tn en in de Kloven van Steenrotfen voor ^

vrens den Heer Bürmannus* De Heer

Tüi^jiERG heeft hetzelve aldaar, rondom
Sairang , verzameld en my bezorgd,

Hafïcitpjn, Ijapan heeft die zelfde Kruidkenner een
^p^f^^yS- Soc van dit Geflagt verzameld, waar aan hy

Fig. 2. Jen ynaam van Flekachtig geeft» Men kan

de rien daar van uit de Afbeelding van hee

Bladen Fig, 2, op Plaat XCV, genoeg-

zaam efpeuren. De Kleur is meer bruinach-

tig da groen ; terwyl het Lancetvormige
3,

waar nn dit wel eene Verfcheidenheid kon
zyn , it den rosfen ziet.

(2)

(i) AcTiflichtm Frond. Lineari - Lanceolatis , Surciilo

fcandente. S^fi- Nat. l^eg. XÏII. Gem 1173, Sp. i. FL
Zeijl. 380, Am. Acad. I. p. 268. Bürm- FL Ind. 22g«

Phyllitis Malabirica &c. Pet. 3. T. 54. f, 8, Tiri-Paa^

iia. Hort, Mah XII. p. 141. T. 33.
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f2^ Piak - Varen met Eyrond Lancetvormig ^^^*

efenrandig Loof en een klimmend Sten^ lli.

'^etie.
Hoofd,

ö^V^^ STUK.

De Bladen, eenigermaate naar die van den ^crofti^

Citroenboom gelykende , onderfctieiden dit,/^^^X>^;^[

het welke in de Westindiën door Plum i Eaf/troen-

3s waargenomen en afgebeeld.

Cs) Plak- Varen met effenrandig glad gefleeJd liJ.

Loofi de hevrugtende Bladen Liniaal ^ ^^jjinjUmZ

anderen rondachtig. ,
Verfchii-

**
bladig^

Op Ceylon, Malabar, als ook op Java, en

in Afrika, groeit deeze Soort, die wegens de

verfchillende Bladen den bynaam heeft; zynde

dezelven geheel rondachtig en breed offmal

en langwerpig , welke laatften het bevrug^

itend Stof houden. De Stengetjes zyn als

|:ruipende Worteltjes, ter dikte van een Draad

Stopgaren , geheel Schubbig met Vezeltjes

als

^a) Acroftidivüfh Frond. Lanceolato • Ovutis integem-

3nis, Surculo fcandente. Am. Acad, I. p. 269. Lingua

Cervina fcandens , Citrei foliis , minor. Ptuw. FiU 107.

ï. 116.

(3J Acvoftichum Frond. integerr. glabrls petiolatis
\

fterilibus fubrotundis ; fertilibus linearibus FL Zei^U 378.

378. Am. Acad* I. p. 268. ï- a- Fhyllitis repens fcan-

densve, Fol. dupUcibus &c Raj. SuppU 13. Filix Ma-
ïabarica. Pet. Gaz 3. T. 53, f. 12. Maletta- mala- ma-
i2Ci'AX'X,Hort,MaU XII. p. 87. T. 29* Bubm, FL Ind. p,

^28.

E3
IL DjtEi^. XIV. SiuK,
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Vïl- als Mos bezet 5 welke een groot e/»; weg^;

111 * langs de Stammen der Boom.en , als Klyf^t

stuk!^'' opklimmen , zig hechtende in de Schars met^

PM- ruige Wortelt es. Het Loof is roodachtig ,

-^^^^^^ zeer kort gefleeld , en Wollig , of lang^yer-

pig, als gezegd 5 met Schubbetjes .bekleed.

Boven op het Gebergte, bezuiden Batavia,

heeft de Heer T hu r? berg dergelyke verr

zameld.

3V.
. (4) Plak -Varen metftomp Eyrondè rm^e Bkf,

qhAmCri- ^^^9 ^^^ ^^^ boveu Haairig zyn» •

De Groeiplaats van deeze fchynt niet be-

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

Langhladig Plakvaren, op, dat van het midden

tot den top Zaaddraagende is, volgens Pe-,

TivEE, en wel het Loof onverdeeld heeft,,

doch niettemin naar het Bpomvareii zou ge-?,

lyken C^).

^ V. (5) Pl^k- Varen met Hartvormig Tojtgachtige

utm.
Geftip-

(^^ Jlcroftkhum YïónèlhviS, ovatis obtufis hirfutis, fu-

" * pra crinitiS' »S>. Plant. N. 4 Phyllis crinita latisfimo fc»

Üo, Pet. Fiu 145. T. 13. f. :4.

' (*_) Acroftichum lougifotium. F<. Tnd. p. 228. Asplenium

anguftifolium , e medio ad apicem Seminiferum, Pet.

'Gaz. 330. ï. 61. f. 2 & 4.

(5) Acrofikhum Frondibus Cordato - Lingulatis acumii

^atis integerrimis, fupra puiiftatis. -S/'.i'toi/. N.S.BüRj!?,
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Bladen^ die ge/pitst effenrandig zyn^ van VIL

hoven geflippeld. 1 1 1

.

HOOFD-

ïn China komt, volgens J. Fotherc i ll, ^^^^^^^

^eeze voor, welke naar het Hertstong uiter- Vmen^--

32iaate gelykt , doch de onderfte vlc^kte der

Bladen vol heeft met geele Stippen, zeer digc

aan elkander* Zou het dan ook eer tot de -

Boomvarens behooren , vraagt L i n n .s u s.

Het heeft van boven eenige zeer fyne , yl

verfpreide Siipjes, en een naakten byna vier-

hoekigen Stam, Het is een Winkelmiddei

|>y de Chineezen.

n. Met eeavoudig verdeeld Loof»

(6) Plak Varen met naakte Lmïaale gefnip- ^L
perde Bladen. Acroftt-^
-^ €huni Sep'

Dit zeer kleine rlantje öeeft Linn^üs Nooide-

Noordelyk getyteld , als veel in Spieeten der*^^'^'

Rotfen in Sweeden voorkomende, hoewel in

Lapland niet gemeen , en overvloedig op de

Gebergten in *t midden van Duicfchland, al-

waar Tra€us het een Vinger lang waarnami'

en

fö) Acroftkhimi f Frond. nudis Lineanbns laciniatis.

Bp» Plant. N. 6. Ft. Lapp, 380 Fl. iiuec. 85Ó , 937. yim,

Acad^ L p. 269. Oed. Dan.T. 60. R^Lugdb 507. Dalib,.

^ar, 314. Filix faxatilis corniculata. C, B. Pin. 358.

Filkula. TouRNF. i^/i'. 542. Holollium alter. Filix faxea

Jragi Lob. Ic, 47. Hall. Helv. 134.

E4
II. PfiEl, XIY^ SlUK,
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VIT.
AfDEEL.

111,

Hoofd-
Stuk,

'PlaU
Varm,

en Steenvaren noemde. Gouan merkt aan ^

dat het in Languedok ook voorkomt , heb-

bende Draadachtige Blaadjes , naauwlyks twee

Duimen lang. Aan 't end zyn de Blaadjes als

die van 't Hertshoorn ingefneeden, volgens^

LoBEL, die het ongevaar een Handbreed

hoog gezien hadt by Narbonne , by Lions ,

als ook in de Elfaz 3 op ongebouwde, dorre

Steenachtige Heuvels. Haller heeft het

omdreeks Bern gevonden. De agterzyde der

Blaadjes is geheel bruin , zegt hy , door het

StuifmeeL

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

chwnpfm-- voudig^ met een Eironde ^ eenzydigey op^

natum ftygende , omgeboogene , fammgedrukte

draagend. Aalr.

Tot de Biezen zou men , onverhoeds , deeze

/ Soort t'huis brengen ^ die 'er ook Mï\ naam

van voert by voornaame Autheuren. Plu re-

net TiQQmize Allerfraaifte Bloembies metgekam-

de Hoofdjes .
' t 2 yn en keld e S t eel tjes , van een

Voet hoog, ieder zulk een Kammetje op den

top

i (^) Acroftichum nudum fimpliclsfimiim , Spica ovata

fecunda adfcendente reflexa compresfa. Am. Acad. I. p,

2j'o. f. 4. Ad peftinaium e Cap. bonae Spei. Pet. Mus^

743. Juncus elegant. Gap. peftinaiis. Pluk Alm. 200. T^

95. f. 7. Junc. Afrie peftinato Capite. Mor. Bift. UI p^

S33. S. 8. T. 9« f- 30- BüRM. Cc!^. FvoW. p. 28. '£>z^(3^^

Gap, esö.
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top draagende. De vermaarde Heumak- ^VïÏ.
/. , ^^ ,

Afdeei.
KUS heeftze aan de Kaap gevonden. riL

Hoofb-

(83 Plak Varen, ö^at wa^^^ is en gegafeld ^^"^
^'

met eenzydige , opflygende , omgeboogene , Acrofii,^

famengedrukte Jlarrtjes.
, limZmum. \

GegaftelïJv

'

In China komt dit voor , dat naar het voor-

gaande veel gelykt , maar den Steel meermaa-

len gegaffeld heeft, met een Aairtj'e op ieder

top.

(^^ Plak - Varen met naakte drlekatnlge Eten-- j^t,

getjes'^ het Loof gevingerd^ Liniaal] effen- ^^^J^"^'
randig , egaaL Geyiir^ .

gerd.

Op Ceylon is deeze waargenomen > eeö»,

Pl^nt met driekantige Bladen , als het Cyper-

gras, die aan den top in verfGhejde-^ Slippen,

van twee Duimen lang , verdpeld z^n. Het

Stengetje is naauwlyks een Voet hoog. De
Vingerachtige verdeeliogen zyn aa« de binnen-

zyde geheel bedekt met Meelknopjes.of Stuif-

Cio) Plak-

{%) Acvoftkhwn nudutn dichotomnm , Spips fecundis ,

adfcend. reflèxis , compresfis. Sp. Flant. N. 8» Filix Co- ".

chlne. PeT' Gaz. T. 70. f. i2>

(9) AcToftiehum S\\^\W^\xs nudis triqüetris , Fronde 'di-

gitata Lineari integerrima sequali. Sp. 'Piant. N. 9 Ft^^

^nl* 379. ^w» Acai. I. p. 269. f. i, HERJ5ï,\^f^/. 27*

E 5
ÏI. Dbïi.. XIV. Stoic



•l^
Bes c h r. y v ï n cav'a ara

vn, { Io) Plak - Varen mef Findeeiig Lmf'-> de Vtm

:

^FDEEj;.. nen Liniaal Jpits uitgebreid ^ efenrandigy^

Hoortt» famengegroeid'^ de Steng glad.
STUK.

r^ig

•
Acrofti' Op de aangehaalde Afbeeldin:^ van Plu«

fftai^?r-jKENET , ftaac , Pirp-ifiiaanfch klein dunbladi?

Roeft' Boomvaren ; met Blad van Varen, Hetzelve
kleurig. \^Q-^^ in befchryviDg , met het Jamaikafche

van Bü owNÈ overeen» De Bladen zyn vao'^

agteren -Roestkleurig door het Stuifmeel

XI. (lï) Plak -Varen met Vindeelig Loof^ d^

^idir^^' Vinnen Liniaal ^ Jiomp , effenrandig^ uit*

Boomva- gehreid^ famengegroeid; de Steng gefehubd^

De Vinnen zyn in dit naauwlyks ftomper

afgebeeld dan in het voorgaande by Plu re-

net, 't Welk door S l o a n e betrokken wordt

tót zyn Klein Boomvaren , 't welk de Vinne-

tje.a van onderen Afchgraauw of Zilverkleurig

"ï', *^'
' heeft,

X^o) Acvofticfmm Frond. pinnatifidis 5 Pinnis lineari-'

ï)us acutis , patentibus , integerrimis connatis ; Stipite lae?;

vL Sp. Plant. N. io. Brown. ^am, 105 Filicis folio

Polypodiiun ferruginofum minus. Pluk, Phyt gp. f. 9.

(11) Acroftichum Frond. pinnatifidis, Pinnis Lineari-

ÏDUS obtufis , integerrimis patentibus connatis j Stipite

f^uampfo Am^Acad, \ p. 271. Gron, /^/r^. 198. Po*
3yp, minus Virginianum, FoL brev. fubtus Argenteis.

Mor. mju 11 L p. 563. S. 14. T. 2. f. 5. Polyp. minus
&Ct Sloan. ^am. 16, Hift. 1. p. 79. Filix Polypodium
aiaa, minima, J^aiaicenfis &c. ?i.üJ5, Mm, 153^ T. ggj^
f. ï»

^
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heeft , volja;ens Morison; in dcezei^ zeer Viï,

van het voorgaande verlchillende. S^
HpOFD"?

III. Met gevind Loof, «^"'^^
-^

(ï2) Plak -Varen mei gevind Loof\ de Finnen Xli.
^

t
overhoeks , Tongagtig , effenrandig ,

^k^. chemAu-^
reum.

Goud«*

Op vogtige plaatfen der Westindifche Ei- kleurig. ,

landen komt deeze Goudkleurige Soort van Va-

ren voor 5 die tot het Hertstong is betrokken

geweest. De Vinblaadjes , immers , hebben

eene Lancetvormig Toogachtige figuur, en

zyn aan de agterzyde geheel bedekt met eene

Roestkleurige Wolligheid , dikwils byna Goud-

kleurig. De Stengen van dit Gewas zyn meer

dan negen Voeten hoog en een Pink dik ,

verfcheidene by elkander voortk:omende ui^

6éne Stoel,

(13) Plak - Varen met gevind LoQf\ de Vinnen XIIL

langwerpig Eirond , geheel effenrandig , ^^^*
Wollig ruig, Dee-

(12) Jcrostichum Frond. pinnatis , Pinnfs alternis

liinguiformibus integerrimis glabris. H. Cliff, 477» Am^
Acad. I. p. 273. Phyllitis Ramofa Aurea, Pet. FiU

J42. T' 8' f« 5» Lonchids paluftris maxima. Sloan,
^am, 15. Hift, 1. p. 76. Lingua Cervina Aurea. Plum»
Fil^ 87 T. i04« Fil. pa'uftris Aurea Fol. Ling. Cervi-

nae. Plum. Amer» 5. T. 7. Raj. Suppl. 63. Fil, fimpL

pinnads folüs &c. PlUk:. Atm^ 154. T. 288. f. 2.

Oz) Acroftiohum Frond, yinnatis ; Pittuis obbngo*

IL DasL. XIY. Stiu^
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aJdeÈu ï^^e^e 5 "1 Europa overgebragt , is een zeer

HooïD-
^^^^^ GewavS,met rondachcige Vinblaadjes, die'

;sjuï^ niet gekarteld zyn en geheel met eene rosfe

Wolligheid bekleed. Het groeit natuurlyk in

Westindie.

XIV.. (14) Plak- Varen met gevind Loof; de Ftnneu

elfmf^'- langwerpig , onverdeeld, Zaagtandig , fför»
difoirum. de Stengm Sclïuhbig,
Qualfcer-

^ &

De Vinbladen van deeze Soort, die insge-

ïyks op de Westindifche Eilanden groeit ,

gelyken byzonder naar het Loof van den Ly*'

flerbezie of Qualfierboom ; of ook naar Ês-^

fchenbladen > by v^elken zy door Pluke-
ïSfET vergcleeken worden, zytide zeer fyn

gekarteld, en gefpitst.

XV- Os) Plak- Varen met gevind Loof'y de Vinnen

^rijfefperkt.
'

.

*

««o)! ovatis integerrimis pubescefitïbuS' Sp. Plant N, 13. A=
crpftichiim Fronde pinuata &c, Hort, Cdjf, 475, Füjx

sninor ruM Larmgiiie tota obdufta &c. Sloan. ^am. 19,

Htft. ! p. S7. T. 45- f' I. PterJs rufa. Sp. Plant. I, p.

3074.

(14J Acroftichum Frond. pinnatis; Pinnis oblongis in-

tegris fernUis acinis; Stipitibus fquamofis. Sp. Plant. N.'

14» Lonchitis Calatóifera, Pinnis ferratis Pet. Fil. 153.

T. 9- f. 8 Fil. feand. latifoüa ferrata. Plum, Amer. g,

T. 12. Raj. -uppt. 76. Filix major &c. Sloan. ^mn,
18. Mijl. L p. 84. T. 38^ Filix Jam. Pinn, Fraxini fo-

»is. Pluk- Alm 153. T^ 286 f. 3.

(1.5) Acroftichum Frond. pinnatis, Piiinis ajtexnis Li-
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ovêrhöeh , Liniaal , aan de tippen Zaag^ Vix.

tandig* lij.

HOOFÜ»

In Virginie en Maryland komt deeze Soort
**"^*

voor. die daar van den naam voert , hebbende

de Vrugtmaakende Vinnetjes zeer fmal. De-

zelven zyn door de Rib van 't Vinnetje ia

twee ryën verdeeld , en deeze wederom over-

dwars afgeperkt , waar van de bynaam.

(^16) Plak -Varen met gevind Loof'^ de ViU'* xVf,

nen langwerpige effenrandigy è^S^lfl -
g^'

crirnn^/^^'

[pitst i de Steng naakt» ginatmm

Dit gerande Plekvaren , op Jamaika vallen-

de, is door den vermaarden Sloane aan de

Oevers van de Goud - Rivier overvloedig groei-

jende gevonden.

(17) Piak- Varen met gevind Lancetvormig xvif;
Loofy ^^^^^^^l

-'^
Heilig»,'

nearibiis ap'ce ferratisJ Sp. Plant. N. 17. Gron. Firi

Ï24. II. p. 165. j^m. Acad. I. p. ^274. Filix Ma^riana ,

Pinnulis Semiiiiferis anguftisfimis. Pet A&, 246. p» sgg»

(16) Acroftichum Frond. pinnatis \ Pinnis oblongis in-

tegerrioüe undulatis acuminatis ; Stipite nudo. «S*?* Plaut*

N, 15. Acroft. eröftum fimp!ex. Brown« ^am, 105 Fi-

lix major in Pinnas tantum divira, oblongas anguftas-*

que non crenatas. Sloan, ^am. 18. lUJU I. p. 84. T.

40.

("17J Acroftichum Frond. pinnatis Lanceolatis , Pinnjs

Lineari - Lanceolatis incilb - ferratis j iSerraturis infimis

ma?

ÏI, Dkbl. XIV. Stwk.
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.
Vil. Loof \ de Vinnen Liniaal * LancèïvörM^

, lil.

'

ingefneeden Zaagiandig; de onderfle Tan*,

iS^f"" den grootst.

Plakn
k

^aren. Aan belönimerde Beekjes in de binnenland*

fche deelen van dat Eiland, kwam dien Kruide

kenner dit voor , een klein Gewas mefc veelé

Steekjes , de Blaadjes diep ingefnlseden heb-

bende, met zeer fmalle gekwabde Vinnetjes»

Het maakte aldaar geheele Plaggen uit, By
; IVlükEnet vindt men het zeer fraay afge-

baid.

XVili. fi8) Plak- Varen met gevind Loof; deVifi-

cJiumpta- ^^^ overhoeks^ E'jrond , gekarteld^ onge^

tyneuTos,
fteeld^ opwaards gekromd.

ribbig.

Een handbreed hoog valt dit kleiti Virgi-

nifch Varen , 't welk zeer naar het Boomvareri

gelykt, inzonderheid door de breedte van dé

mids

jiiajöriijus. Sp^ PtanU N* i6. Acroft ereft. minimum

ïimplex. Brown. ^am 105. Filix Jamaicenfis non Ra-

mofa &c. Pi.UK. Alm, 150. T» 283. Filicula non Ramo-

fa minima , furcuUs ciebris &c. Sloan* cï'^m. 20. Hift,,

l. p. 91 T. 49. f. a.

Cl8) Acroftichum Frond. pinnatis , Pinriis alternis öva-

Èis , crenatis , fesfilibus furfum arcuatis. Sp, Plant. N.

i8« Gron. Virg 123. II. 165. Am. Acad^ T. i?. a^z,

Filix Polypodium difta , minima , Virg. platyneuros.

Pluk. Atm, 153. T. 289 f. 2. Asplenium Virg. Polypö-

^ii facie. Raj. Suppt. 59. Polyp. minus Virg. Fol. brev.

flibtus Argenteis, Mor. tlifu 111.^,563- S* 14. T. 3.f#5»



Ö E ri A A I R P I A N T Ê H* ?9

Jïiiddelrib der Blaadjes : wier Vinnen flomp
^^^^^

zyn, en aan de agterzyde geheel bedekt me£ hk

^en Zilverkleurig wiÊ poeijer. sïuk.

(19) Fhk'Warenmefp-evmd Loof; de Blaadjes XIX.
, . 7.7- . Acrofii*
druvomig Lancetvormtg. chuw tri-^

foliatum*

De driebladigheid onderfcheidt deeze Soort, ai^"^^^*'*'

op Jamaika groeijende, wcike rosagtig zwar-

te Stengecjes heeft van een Voet langte en

drie fmalle Blaadjes , het middelde langst ^

die van agteren met een geel Stof overtoogea

zyn.

Hier moet ik dat Ceylonfche t'huis brengen^

!«\raar van de Afbeelding in Fig 3 ^ op Plaat
XCV,is gegeven : ten ware het eene verandering

mogt zyn van de volgende Soort, waar voor

ik het nogthans niec durf houden. De Plan»

ten 5 van deezen aart, zyn in haar Loof niet

zeer beflendig. Ondertusfchen , terwyl hec

middelde van de drie Blaadjes langst is

,

fchynt het tot deeze Soort te betrekken»

IV. Met

(ig) Acroftichum Frond. pinnatis ; FoUolis ternatis

Lanceolatis. Am, Acad, I. i>, 274. //. Ups. 476. Phylli^

tis Ramofa trifida. Sloan. ^am^ 19, Hifi. 1. p. gg. T.

4> f. t. Phjil. pulverulenta , Fol. anguftis trifidis. Pet.

FiL 141. T, 8. f. 9 Ling. Cervina triphylla. Plum BU
iz. T. 144. Filix Jamaicenfis &c. Mor, Hift^ Hl.p.s^^t

Raj» Supph 73.

il» DBBjtt XIV. Stuk-
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vil. IV. Met het Loof byna dubbeld gevind (*)i
Afdeel.

ill.

Hoorn- (20) Plak -Varen met gevind Loof; de Vinnen
iSTUK

y^ overhoeks opwaards Liniaal gevind , de on*-

Acrofd^ derfien tweedeelig*
thum Sili'

' ^

quofum.
Peul- Een zonderling Gewas, in 't uiterlyk aan-

rlraagend.
^.^^ naar Zee- Venkel gelykende , \ welk

door geheel Indie in byna ftilflaande Rivieren,

Graften en heldere Poelen groeit* Rümpriüs

noemde het, om die reden ^ Water - Duizend^

blad: want het zweemt , in 't Water , veel >

naar onze Slootplant van dien naam. Plu-
ken et hieldt het voor Peuldraagend r als de

Peukjes verfpreid hebbende in verfcheide als

gebladerde Takjes , zodanig dat die 'er de Blaad-

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

groeijen , indien 'er het Javaanfch Berg - Fa*

ren van Klei nh of, dat de Heer Bur-
MANNUS hier t*huis brengt, toe behoorde:

maar 5 behalve dat deszelfs Vinnetjes getard

zyn,

("J Dit is de onderfcbeiding van deezen Rang (^Fron^

4e fuhbipinnatd'^ 't welk de Heer Murrayj Qn Ed,

Veg. Xlil.J verkeerdeiyk veranderd heeft, in, Fronde

fuhpinnatii,

(20J AcrojUchum Frond. pinnatis , Pinnis alternis fur-

fum pinnulatis Linearibus ; inferioribus bipartitis. >/;.

riant, N-.ao, Fl. Zeijl. 376. Am. Acad, l. p, 270 f. 3.

MiUefolium Aquat. Rümph. Amh. VI. p. 17. T. 74. f.

ï, Pianta Siliquofa bivalvis unicapfuiaris &c. Pjluk. Sx^f^

398. T. 215, f, 3. BuRiyz, F!,, Ind^ p, 228.
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2:yn , Verfchilc , inderdaad , de Groeiplaats wat vil.

veel. Het Ceylonfche heeft dezelven vol- ^ni!^*^'

ftrekt effenrandig» Hoofd-
^ STUK.

(2!) Plak -Varen met gevind Loof-^ de Fin- xxi
'nen overhoeks wederzyds Findeelt

g

; de . ^^^nff^*

. onvrugthaare breedst, UStfoides^

Wyn-

Niet minder zonderling is deeze, ook in 't

Water , op Ceylon groeijende Plant , veel

naar die Vlottende Water -Ranonkel onder

Graften en Staande Wateren gelykende, waar

van ik voorheen de befchryving gaf (*}. Som-

iiiige Bladen, naamelyk 5 van het Loof,zyn als

van de voorgaande Soort, Venkelachtig, an-

deren als die der Pluis- Akeleijen of als die

van Wynruit, breed met Vinsv/yze infoydin-

gen. Gezegde Hoogleeraar merkt aan, dac

het Javaanfche Kruid, van dien aart , het oii*

derst onvrugtbaare Loof breeder en meer

verdeeld heeft, dan het in de Afbeelding vaa

't Ceylonfche voorkomt: tetwylhet andere zig

met zyne fmalle Blaadjes aan een Steng ver-

heft s de Vrugtmaakingen aan 't end omge-

draaid hebbende» (22)

(21) Acrofiichum Frond* pionatis ; Pinnis alternis u>^

trinque Piniratifidis ; fterilibus latioi-ibus. Sp. Piunt. N*

2u Fl. Zeijl, 377. T. 4. Am. Acad^ 1. p. 275. Burm.
FL, Ind. 228.

C") Zie II. Deels IX. Stuk, deezer Uat^ Hiftorï&!,

bladz. 248.

F
11. Dkel. XIV. Stuk.
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VIT. (aa) Plak -Varen mei het Loofhyna diihheïd

iil.

*

gevind\ de Vinnen doorpaaring famenge*

sTi7K°^^"
ï'öé-^^, van onderen uitermaate ruig^ aan

XX « T

.

^^^ ^^^^ eenigszins getand»

Acrofti-

'ramJ^'" In de Zuidelyke deelcn van Europa , al-

Maran-Ieen , is dit Gewas bekend , 't welk Game-
èaaci. R^RiTjs getyteld heeft, Lonchitis van Ma-

ranta. "Men heeft hetzelve betrokken tot het

Ceterach of Miltkruid , waar van het bykans

de Bladen heeft; maar , doordien het Stuifmeel

dezelven geheel bekleedt, behoort het, vol-

gens onze onderfcheiding , alhier. Het is

over 't geheel als met eene rosfe Wolligheid

bedekt en wardt dus door LiNWiEus be-

fchreeven.

5, Donkerpaarfche Stengetjes van een Span

5, hoog. Het Loof bykans dubbelvinnig Lan-

5, cetvormig , van onderen digt bezet me£

^ Kaffigc SafFraankleurige Schubbetjes. Door

3, uitdrooging wordt het famengetrokken en

53 verbergt de opperzyde* De Blaadjes ge-

53 paard , byna gevind. De Vinnen Eyrond ^

55 flomp 5 dik 3 effenrandig; maar de onder-

(22_) Acroftichimt Frond. fubbipinn. ,* Pinnis oppofito-

coadunatis , fubtus hirfutisfimis ; bafi fubdentatis. Sp,

Plant. N. 22. Lonchitis folio Ceterach. C. B. Pin, 359.

Barr. Tc. 858 , 857. Lonchitis aspera Marantae, Cam«
Epit, 666. FiJicuIa crispa , Lanugine Hepatici coloris

veftita. Pluk Alm 150. T. 281. f. 4. Lonchitis MaraB'
tXïx. i Ceterach Ramofum g.uoruudani. Lob. ïs* 8ié«
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3i ftèn aan den Voet dikwils wederzyds getand. ^^-^'

y», De VrugtmaakiDgen , tusfchen de Bladerige
'
lli.

^y Schubben ^ over de geheele agterzyde ver-«TüK-^°*

>, flrooid,'*

{23) Plak- Varen met 'hét Loof Imia duhheld ^^^^^^:.

:gevmd\ de Vinnen door paaring famenge-ckmn 11-

voegd ^ ftomp^ van onderen ruig ^ ^^^ ^én^m^?,klii

Voet effenrandig.

Op de Rotfen der koudfte deelen van Eu-

Yopa groeit deeze > zegt Linn^eüs, daar

liy^ ïiiettemin , den bynaam aait geeft van

bet Eiland Elba in de Toskaanfehe Zee. Die

komt tegenilrydig voor; doch een dergelyk

Kruidje, als op de Laplandfche Gebergten

>

zeldzaam , tusfchen de Rotfen groeide , was

door J* Bauhinüs voorgcfteld met dea

bynaam van Ilvenfis
i,
naar 't gedagte Eiland*

ïn Sweeden , wederom , zegt hy 3 dat het*

g^elve gemeen is in de hoogde Kloven der

lleilfte Rotfen , 1,, Het gelykt naar 't voor-

5, gaande zeer, doch is naauwlyks langer dan

^, een Vinger, (zo hy aanmerkt) nietpaarfch

j, maat

(23) Aéroftichum Frond. fubblpinnatis ; Piniiis oppofi-

to - coad. obtulis , fubtus hirfutis , bafi mtegerrimis. SjJk

Plam. N. 23. Folyp. Fronde dupl. pinaatsi &c. Fl.

Suec^ 850 , 938- P^- Lapp, 383. Pölyp. Lonch. Mar. Sp.

'Cambro - BEittannica., Pluk. AUn, 150. T. 89. f* 5- Fi-'

Ifcula A'pina tenerior &;c. Mor. BJjt, JII» p. 5^6, S. 14,

T» 3' f» 23. Oed. Dan, 301,

V %.
II, Deel. XIV, Stuk,
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VIT. 5, maar groen, en komt de Boomvarens, ia

Tn.^^* M manier van Vrugtmaakinge, zeer naby.'' Dat
Hoofd- ygQ Bauhinus was een Voetboog.

STUK. °

XXTV. (24) Pl^k - Varen met gevind Loof; de Vinnen

^crofti- onsiefledd , langwerpig , uitgehoekt i de
chmn Ebe-

, /, 77. ir _/•

neum, hovenften zeer klem en effenrandtg^

Ebben-
low ig.

^^ zwarte Kleur , welke dit Westindifche

Varen , zo aan de Stengen die één of twee

Voeten hoog zyn, als aan de hovende Opper-

vlakte der Bladen heeft , geeft 'er den bynaam

san. Van onderen zyn dezelven geheel Sneeuw-

wit, alwaar het Zaadftof of Poeijer dezelven

bekleedt. Het is op vogtige plaatfen van 't

Eiland Jamaika , als ook op Martenique en

elders, zelfs in Brafil , waargenomen , en in

de Europifche Tuinen overgebragt.

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

Fufcatmn. Bladen 5 de Vinnen evenwydig , Lancetvor,
Vorkig. , _ ,. ,.

•'_*^

migi effenrmdig , digt te JaTmn,

Ge-

(24J Aeroftichum Frond. piiinatiS ; Pinnis fesfilibus ob"*

longis finuatis ;
fummis brevisfirnis integerrimis. Sp, Plant»

N. 24. yim. Acad. I. p. 272. ï'ilix non Ramofa minor

& minima, Caule nigro &c. Sloan, ^am. 20* Hift, I,

p. 92* T. 53- f» I» Raj. Suppl. 83.

(25) Acroflichum dichotomum , Fol. pinnatis , Pinnis

parallels , lanceolatis . approximatis , integerrimis. Sp»

Vlctnt. N. 2Ó. Filix furcata, Pinnulis longiusculis non

dentatis. Pi.UM. 4mer^ 13, T. 20. FiU 32. T. a8» Raj.
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Gevorkt Varen met Taxis -Bladen heet dee- ,
^'^•

« , Tl T^ Afdeeu
ZQ Soort by Petiver, en Plukenet m.

noemtze Gegaffeld Varen van Jamaikajdatzeer^^^^^"

Takkig is, met yle tweedeelige Vinnetjes aLs pmi^

van het gewoone Wyfjes -Varen. De Vin-^'^^^'^*

blaadjes 3 naomelyk , zyn lang en fmal , niet

getand : zo dat dit Varen , wederom, eene

gantfch byzondere voorkoming heeft.

(

V. Met dubbeld gevind Loof.

(a6) Plak - Varen mei meervoimig rerdeeld XXYJ,

Loof^ ck Vinnen tweedeeUg , de Stengen chum%*cu>

PedöOrnd, kamm.
Gedoomd.

Met gedoomde Stengen hebben wy nog
geene Soort béfchreeven ; des 'er deeze te regt

den bynaam van voert. Sloane, die ze

inde Velden aan de Goudrivier ,. op Jamaika,

verzameld hadt, geeft 'er Kervelbladen aan:

anderen 't Loof van Duivekervel , met de

Steeltjes en middelrib vol flekeltjes»

(27)

Supft. 96. Fillx furcata Taxi foliis. Pet. FiL 51. T 5.

f. 4 Filix Jamaicenfis dicbotomus &c. Pluk. Alm. 156.

('zój Acfoftichum Frond. fupradecompofitts , Pinnis bi-

fidisa Stip. aculeatis. Sp. Plant* N. 30. Filix ramofa

major Caule fpinofo &c. Sloan. ^am. 23. Hi/f, L p.

99. T. 61. Filix raniofa Jamaicenfis, FUTnari as foliis Vui^
^/m. '156.

F 3
II. Deel, XIV. StoK.



^6 B. E S C U ~^ Y V ï U G VA SI

Afdeel ^^^^ Plak -Varen fjm duhheld gevind Loof^^^

UI. de Blaadjes Lancetvormig gepaardi.d& on*.

stuk!^°" derften met Kruiswyze flippen.

XXVIL
Acrofti- De poeijerigheid aan de agterzyde onder-»

!^z^/«?;2

ƒ
^' Scheidt deeze Soort niet , maar haare Oort^.

CiQkïuist. jgs , die in de grootfte Blaadjes eene Kruis-

wyze vertooning maaken. De Stengetjes zyn
geelachtig. Men heeftze in de Wqstindiï^n,

gevonden.

xxvni. (2^J Plak "Varen met dnhheïd gevind Loofi

vmn'^'^'^ ^^ ^^^'^^i^^ g^P^^.^^^d ; de Finnen Lancet»^am
Afri-- vormig , ftomp , Zaagtandig^ ongefleeld^

ka^iiich.
overhoeks geplaatst.^

Naar het Tros -Varen gelykt doezQ Afri^

Icaaniche, die Stengen heelt van twee of drie

Voeten hoog, glad, regtopHaande^ Het Loof
beftaat uit zulke Blaadjes, als gemeld is, m^r^

agterzyde mQC Poeijer c'eenemaal is bedekt."-;

(27J ^nofiichum FronJ- bipinnatrs ; Foiiolis oppoiitis

Xaïi^eolatis , infimis cmciatim appeiidiculatis. ^S^p^^^-^^^»,

§7. Am. Acach \. v 275. Filix puiverulenta , Pinnul^

obtufe dentatis. Pjlum. Fit 26. T. 38- Amer. 25. T. 25 ,^

B, Adianth. pulver. Pimiis iiifra Auritis. Pet. Fit^ iSt,

T. 9 i 10. , :.:

(28) AcToftichum Frond» bipinnatis; Foliolis oppofitisj

yinnulis Lanceolatis ubtufis ferratis fesfiiibus alternis. ^5^.»

Tlant^ 28. -^^^. Acad. I. p, 274 Filix Afr, floridse fimi-!".

|is^ &qt Pluk, Alm^ 156, T. ï8i. f- §
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^ ^ M. A A l R ¥ L A l<i r 1^ ^- S7

(29J Plak -Varen mei dubbeid gevind Loof ; ^^l^^^
de Vinnen overhoeks Lancetvormig ,

gefpitst, i 1 u

Vmdeehg. stuk.

XXIX.
Het verfchil vaa deezemet het Ebbenhouti- yicroftt-

g€, fcbynt niet groot te zyn, en meest in de ^neUmss

figuur der Vinblaadjes te beftaan : als ^^ynde, ^
Zwart-

m beiden , de Stengen glanzig zwart 5 de Bla-

den van onderen Sneeuwwit. Dit maakt 'er

het voornaamfle Kenmerk van uit. Zy is ook

op Jamaika gevonden,

P T E R I s. Rand -Varen,

. Dit Geflagt bevat die Soorten van Varen ,

welker Vrugtmaakingen Streepswyzeden Rand

der Bladen bekleeden : weshalve ik 'er den

naam aan geef van Rand- Karen* Hier komen,

wederom , wel twintig in voor, onder welken

maar twee of drie Europifchen zyn. De Rid-

der heeftze , naar het Loof, in drie Rangen

verdeeld , als volgt. L Met

fapj Acroflkhum Frond. bipinnatis ; Pinnis alternis

ILanceolatis acuminatis pinnatifidis. Sp' Plant. ag.Acroft.

Fronde alfcern. dnpücato -pinnatum &c. H. Cliff, 476.

Am Acad. I. p. 274, Fil. non ramofa major, Caule

v.igro &c. Sloan. ^6{,m, 20. Bijl. 1. p. 92. T. 30. f. 2.

Filix albisfimo pulvere confperfa. Plum. Fil, 30. T. 40.

Pet. Fii. 156. T. 9. f. 11. Adianth. Calomelanos Ame-
ïicanum &c. Pluk, Alm. w, T. 124. f. 3. Adianth. ni-

gro limile albisfimo pulvere confiJerfum. Plüm. Amer, 30.

T. 44-

F 4'- -

ili DIEL. XIV. SlUK.



(?e EeScHRYVING VAlf

! Met geheel eenvoudig Loof.

(l) Rand -Varen met de onvrugtbaafe Blaad-*

jes Eyondachiig ; de Ftugtbaare Lan-^

cetvonnig , en kruipende Stengetjes>

VIL

lU.
Hooï2-

STUK.

1

Tteris Pi'
tofelloicies,

biadj^. In Oostindie , zegt L us n ^ u s , is de Groen
ï'^]^^^^^- plaats van deeze Soort , welke het Loof als.

dat van 't Muizen- Oor, langwerpig Eyrond,
glad, efFenrar4ig en gedeeld heeft, maar de

Scofdraagende Blaadjes zyn eens zo lang
^

Lancetvormig , van onderen het Zaaddof heb-

bende zitten aan een breeden rand. De Heer

Bukman Nüs merkt aan, dat het anders

naar *t Verfchübladig Plak -Varen veel gely-

ke : dat is zekerlyk in Gewas , wegens de

kruipende S'tengecjes, Ik heb het van Ceilon

bekomen, gelyk da^r van een gedeelte in Fig^

i, op Plaat XCVI, is voorgedeid. Ik heb het

uit Japan , welks Blaidjes ronder zyn en dus

meer naar die van *t Verfchilbladige Plek.varea.

zweemende.

11
, r 2j i^3nd - Varen met eenvoudig Lancetvormt^e-^

^a, eentgermaate gehoekte , gladde Bladen ; a^^
Lancet-

vormig,
ae tippen Frugtmaakende. (3)

(i) Pferis Frorid: flGrilibus obovatis, fertiiibus Lanceo-

latis loïigioribus j Suiculis repfanübus. Syft. Nat. Feg,

XI IL Gen. 1174. Sp. i. Burm. Fl, hui, p, 229.

C2) Ptevis Frond. firapl Lanceolatis fubangulatis gla-

Ijris , apice fruftificante. Sp. Plant. N 2. Lingua CervL-

na Fol. acutis &c= Plvtm, Amer. 2%. T. 40 Fit 116.. T.

33*. Phyüitis lineata hiiic yjde dentata. Pet. Fd* 123. T*



(3) Rand -Varen met eenvondlg Limaale ef^ VIL

fenrandige Bladen , pyerlangs Frugimaa- ^ui**"

kemk> Hoorrp
STUK,

(4) Rand- Varen met eenvoudig: Llnraak Bk' 'H-

den^ aan da tippm dnedeelig^^^^^y^ . . Umata,
s G^ftreejt.

(5) Rand -Varen met êenvmdige gegaffelde iV. <,

Bladen^ van onderen ftekelig , aan de tip- pjdaa.

fen Frugtmaakenck, Dnepua'»

Deeze vier Soorten :^yn allen in de West- Furcata,

indien door Pater Plumier waargenomen* *^^ '''

De eerfle geeft uk een Vezeli gen Wortel eeni-

ge Bladen 3 van een Voet lang , die naar *t

midden verbreeden , en naar \ end wederzyds

met een dikken zoom van ZaadftofFè gerand

^yn. De andpre beeft de Bladen zeer fmal ,

^Is die van Gras 3 w^i drie Voeten U\ng. In

de

f3) Pteris Frond. fimpl. i^inearibtis integerrimis , lon-

gifcudinaliter fruftificantibiis. Sjj- Pltmt, N. 3. Lingua

Cervina longisf. & angullisf. Foliis, Plüm. Amer,2%. T.

41. Fit, 123. T. I43» Phyilitis lineata Graminis folio an-

guftisfimo. Pet. FiL 126. T. 14. f. 3.

(4) Fteris Frond. fimpl. Linearibus , apke triiido- *S//.

P/^«/, N. 4. Lingua Cerv, angufto trifido folio. Plum.

FiL 121. T. 140. Phyli. lineata, apice trifido. Pet. Fit,

224. T. 10. C 6.

(5) Pim Frond. fimpl. dichotomis fubtus hispidis;

ap. fruftificantibuso Sp. Plant. N. 5 Lingua Cervii^a

furcata. PluMr /v/. 132. T. 141. Phyilitis a,^per^, Fuxcis

Imeatis. V^. Fit. 125.., T. | f; 6. .>,^^^odï^\^,:^

IL Pesl. XIV. Stuk, -



90 Beschryving van
VII

AfdeÊl. ^^ ^^^^^ ^y^ dezelven aan 'c end driedeelig,

lil. eti tevens wederzyds geftreept. De laatfle

sxuL ' heeft de Bladen ruuw of ruig van onderen en

Vorkswyze verdeeld»

VI. (ö) Rand - Varen met hu Loof vierhladig ^

%iadri%- rondachtig , efenrandig en kruipende Sten^

Vierbla- ^ ''

De Blaadjes van deeze Soort, welke, vol-

gens Plukenet, niet in de Westindiën

,

maar aan de MalabaarfeKust in Ooftindie groeit,

gelyken meer naar die van het Koekkoeks-Brood

of Klaver- Zuuring , dan van de vierbladige

Klaver , en zyn op de kanten met Zaadflof

voorzien.

II. Met eenvoudig gevina of langwerpig

famengefteld Loof.

VlU (l) Rand -Varen met gevind Loof; de Blaad-
Mored,

JQ^ j/'indeelig 'y de Steng Boomachtig ge^

achtig. doomde

Van deeze j die derhalve te regt den by-

naam

(ój Pteris Fronde quaternata fubrotunda integerrhna

Surculis repentibtis. Sp. Plant. N. 6- Pluk. Phyt, Fili-

cula repens Quaddfolii phsei facie. Pluk. Fhp. T. 401.

' ' Cz) Pi^f^^ Frond. pinnatis ; Foliolis pinnatifidis ; Cait«

iSice Arboreo aculeato. SyJL Nat, Ve^, X 1 r & X 11 i»



3) E H A A ï R P L A N ^ E N; ^l

naam voert > vind ik niets naders aangete- vu.

fcend. 111,

Hoofd*

(8) Rand- Varen met gevind Loof\ de Vinnen
yj^^^

' gepaard y Eyond" Liniaal ^ gejpitst , ef- Ptensyj. ffrandtfb^
enrandig. fui.

Groot"

. Op 't Eiland Dominika, in de Weftindiën,
^^^^^^•

ïiam Pater Plu mier dit GroothladigVdn^xi

waar , zynde tevens groot van Gewas , caa-^

melyk Stengen hebbende van negen of tien

Voeten hoogte en een Vinger dik; de Bladen

wel anderhalf Voet" en langer. Van MouisoN
wordt het 5 derhalve, zeer groot Amerikaanfch

Varen getyteld. Het valt ookin Oostindie^

geiyk de Heer Burmannüs aanmerkt, en

ik heb Bladen van dergelyk Varen » dat rond-

om batavia is verzameld.

(9) Rand -Varen met gevind Loof'^ de Vinnen ix
Li" ,.

^ow^z/ö-
ha.

Lang*
(S) Tieris Frond. pimiatis; Pinnis oppofitis Ovato- bladig.

3Lineavibus acuminatis integerrimisv Sp. Plant, 7, iï.

C/# 473. Phyllitis Ramofa. Pet Fit. 157. T. 6. f 15.

Ling. Cerv. latifoHa. Plum- Fit. 88. T. 106. Filix lati-

folia. ad marg pülvemlenta. Vi^uü. Anier. 6. X. 8' Raj,

SvippL 64. Filix Araer, maxima. Mor. Hift* \\\, p. 571,

B'vRm; FU 'Ind. p. 230.

(9) Fteris Frond. pinnatis ; Pinnis Linearibus repan-

dis , bafi Cördatis. Sp, Tlant^ %. H, Cliff: 473. Lonchi-

Us Lineata Pinnis longisfimis. Pet. FH 139. T 6. f 12,

i.onch. Am. major, Alis loogisf. non ferratis &c* Mor.

mm
ïf. Desl. XïV. Stü^,



mis.

S}2 B E S C H R Y V I ^- G V A N

VIT. Liniaal uUgegulph mn den Foet Ho/ti^

'^'uï?* ^^™g^ '

Hoofd-»
5XUK,

^ jo) Rand - Varen met gevind Loof\ deVinnen

Pi'g.l^ Liniaal en J*egt , aan 4en Voet rondachtig

Vttma. pe-oord*
Snoerig. ^

Yl (ii) Rand -Varen met gevind Loof\ de ho^

Éuji/or' venfie Vinnen Degenvormig hyna ejfenran-'

Degen- dig '^
de onderJkn gepaardy Eyrond ^

ge-i

^^^^f^g- oordy 'Zaagtajidig.

De bepaalingen van deeze drie Soorten ko*

men eikander zo naby , dat menze byna to^

eene zou kunnen betrekken. De eerfle is pp
't Eiland Dominika , in Bosfchen , aan Be^k^

3 es 5 door Plumïer gevonden. Zy heeft de

Stengen wel vier of vyf Voeten hoog en de

Vinbiaden zyn Hartvormig ge -oord. De an-

dere j die den bynaam van Snoerïge voert,

Bift. UI. p* 568- Lonch. non Ramofa &c. Plum. Fil^

53. T. 6^» Amer, 12 ï. ig.

(^lo) Ptms Frond. pinnatis, Pinnis Liiiearibus recris ,

Bafi rotundatis. Sp» Plant, N. 9. Osb. It'm^, T. 4. Loil-

chitis major Finiiis long. anguftis^misqne. S\.OAn. ^mn^

36. Biji, J. p. 79. T. 34. Fili?: Qdpr^ta luzonica. pW.
Gaz, T.^3/£' 10-

,

','""'."' \,."",''' "' \ -.

"

00 Pteris Frcrsd. pinnata ; Pijinis fupenoribus Énfir

formibus fubintegei:rimis. ; .iiifer* oppolïtis, ovatis/Aurï-

culatis, ferratis. Bü.RM. Fh Ind. •^. 230. Filix Fronde

Pinnata, Pinnis Enfiformibus ferratis Sic. Pï. Zeijt, 199*

Polypodium C.aule fimplici &c. Burm* Zei^t, 19Ó. T» 87;»

^^ jFilicuIa Cheufanica «&c. Plum» Amcdu 94» T« 404'i

,Xi

f. 3»
-a<^ »Vi^
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nüm OsBECK óp de oude Muuren van Can- vil

ton in China waar; doch volgens de Afbeel- ^fd^ee.

ding fcheen dezelve weinig ge -oord te zyn. Hooed-

Ik heb zulks duidelyker in een Oostindifch^^^^^*^^^

Exemplaar , waar van de Vinbladen wel VigtVarem

Duimen lang en ruim een Kwartier Duims op

't b'-eedfle, met ronde Oortjes den Steel om-

vatten. De Heer N. L. Bürmannus heefc

deeze aangehaald, onderde OostindifchePlan*

ten , maar maakt bovendien gewag van een

Degenvormig Randvaren ^ 't welk Linn^eüs
niet heeft ; 't g^ne ik hier ook als eene byzon-

dere Soort bybreng; aangezien het van de an-

deren verfchilto Met hetCeylonfe, van dieft

^art, door den ouden Heerzeer fraay in Plaat

gebragt , komt vry wel overeen, dat, op 't

Gebergte bezuiden Batavia door den Heer
TnuNBERG verzameld ; als ook de Kaapfe

Exemplaaren van dit Gewas, my toegekomen:

des deeze Soort mede te tellen is onder de Kaap-

fe Planten. Ook heb ik 'er uit Japan beko-

men , die geen andere kunnen zyn*

Die Soort is anders gevind dan de voorgaan-

den. Zy heeft de Vinbladen wel gepaard of

tegenover , maar veel wyder van elkander ,

naauwlyk drie Paar aan een zelfden Bladfteel

en deeze Vinblaadjes zyn dikwils twee- of ook
driedubbeld , inzonderheid de onderden ,• 't

welk dan het Gewas eenigermaate naar hec

Kandiafche , dat volgt, doet gelyken; hoe-

wel
lU DasL. XiV»SxvK.



5)4 BeschryviWg VAïT

vm wel het veel daar van verfchilt, doordien de
Afdeel*

j^ja^en niet Zaagcandig ingefneeden zyn^

HOOFD-
sfüK. (i5^) Rand -Varen m^i? gevind Loof; de Finnen

Pteris'sü- Lhüaal ongefteeld ^ en Lancetvormige Stop^

pujaris. pehjes.
Stoppel- ^ •"

biadig.

De Stoppeltjès , dat zekere kleine Blaadjes

zyn, aan den voet der Bladfteeien, in de Boo-

men niet ongemeen, maar in de Varens zeer

zeldzaam , onderfcheiden deeze Soort , é\Q dö

Bladen ook zeer lang en fmal heeft ; in de

Westindiën voorkomende*

xin.
Tnchoma-
iioides^

Steen-

breekig.

(13) Rand -Varen met gevind Loof\ deP^inneB

Eyrondachtig ftomp ^ uitgegulpt ^ van ondé^

ren ruig.

Naar het bekende Kruid, dat men Steenbree-

ke noemt 5
gelykt deeze Westindifche zodanig,

dat

C12) Pteris Frond. pmnatis , Pinnis linöatibüs fcsfili-

busj Stipulis LancGolatis» Sp. Plant, N. 10. Filix alt.

longisf. anguftis et ad bafin foliofis foüis. Plum. Amer,

12. T- 19- ^if^» T. 70» Fil* lineata ad balin foliofa. Pet,

Fit. 130. T. 12 f^ I.

(13) Pteris Frond. pinnatis; Pinnis fubovatis obtufis

repandis , fubtus liirfutis. Sp. Ftam. N 11 H. Cliff,

473. Trichom. Argenteum ad Orasnigrum. Plum- i'ï'V. 57.

T. 75. Pet Fik 137. T» 9. f. 16 Trichom. majüs Pinn.

finuatis fubtus niveis. Sloan. ^am, 17, Hift. {. p. to. T»

35. £» I. Raj. Suppt. 60. Filix crispa Lanngine He-i-a-

fcini coloris ex Ins» Fortunatis. Pluk. Alm, 150. I. %%i,

f. 4.



t) È tl A A ï R 1^ L A K T È N« ^^

dat menze Zilverkleung Trichomanes , aan de viï.

tanden zwart ^g^TiO^m^ vindt byde Autheuren. ^^^^^

De Bladen zyn omtrent een Voet lang en ko- Hoofd-
STUK

men uit dergelyke Wortels als andere Varens
^J^ ,

voort, zo Sloane aanmerkt. De Vinnen, ^^j^^^.

een half Duim lang en ge -oord, naar 't end

Puntig , zyn op zyde als uitgehoekt en voorts

Zaagtandig ingefneeden , van boven groen,

van onderen Zilverkleurig , met eenen Mos-

achtig graauwen Rand , dat de Zaaddeelen

zyn.

(14) Rand - Varen met gevind Loof; de Vinnen xiv.

gepaard , Lancetvormig Zaagtandig , aan cmkat
den voet ver[mallende \ de onderflen veelal J^^^"

, , ,.
diafch»

driedmtg.

Die Plant, welke door Alpinus, onder

den naam van Takkig Hertstong ^ is befchree-

ven en afgebeeld , groeide op 't Eiland Kan-
dia een Elle hoog en hadt aan lange Steelen

wederzyds fmalle, fpits uitloopende , Vinbla-

den , zonder dat zy , zo hy zegt , Bloem , VrugC
of Zaad, voortbragt. Zy fcheen echter de

Bla-

C14) Fteris Frond. pinnatis ; Pinnis oppof. Lanceola-
tls ferrulatis bafi anguftatis; infimis fubtripartitis. Mant,

130, Hemionitis multifida- C. B. Pm, 354. Phylüds Ra-
mofa. Alp. ExoL 67. T. 66 Lingua Cervina Fol. Coftse

innascentibus. Tournf. Inji, 544. T. 321. Filix CreL
minor non ramofa. Moris. Hift, Hl» p. 5^3. S. 14. X*.

I. f. 16.

il. DSSL. XIV. StüK.
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AfDEEL.BIaden niet Zaagswyze gekarteld te hebben

^

^}^^' dat dezelven zo duidelyk zyn in de Afbeeldin-
Hoofd- j j

STUK. gen van T o

u

r n e fo r t en D a l e c h a m p,

Rand- als die op 't Eiland Elba, naauwlyks een VoeE

hoog groeijende, welke in gedaante ook vry

veel verfchilt , doordien de onderde Bladen

dikwils twee- of driedeelig zyn. Nogchans

wordt het voor een zelfde Gewas gehouden»

IlL Met het Loof byna dubbeld.

^y* (^5) Rand -Varen met hei Loof vyfhoekig drie-

Téüï^ita^ hladig"^ de Vinnen FindeeUg% de zydelin'

Vöetach'
fi^^ tweedeelig.

tig.
'^ ^

De Bladen van deeze Soort zyn, door fom-*

niigen, by die van 't gemeene Oijevaars Bek

of St Robertskruia ; dooi anderen by die Van

den Platanus; door eenigen by het Loof van

Peterfelie vergeleeken. Morison noemt

dezelve Amerikaanfch eenhladig Frouwen-Haair ^

niet diep gefnipperde Bladen , poeijerig aan

de

(15J Pteris Fmnd. quinquangulis trifollatis ; Pinnis

pinnatifidis , lateralibus bipartitis. ^p- Plant. N. 12. H»

Cliff. 473. Hemionitis profunde iaciniata &c. Plum.
Anier. 2^. T. 35. Fit. 130. ï. 152. Hem. Fol. atrövi'

ïentibus &c» Sloane ^ain. 15. Hifl. I. p. -3. Filix He-
mionitis Americaiia &c. Pluk. Alm, 155. T. 286. f. ^.

Kaj Sitppl. 55. Filix marginiféra Geranii folio. Pet«

Fit. 176. T. 8. f. 12' Adiantum monophyllum America-

mira. Mor. Hijf, UI. p. 592. Pfceri? Argentea. M, Ff*

ivop. XU.p. 5i9'T. u.f.s.



DE H A A I R P LA NT E N. QJ

de kanten. Het vak niet alleen op de West- VIL

indiTche Eilanden , maar ook in Siberië, doch ^^°^^^-

dat is kleiner, zegt Linn^eös , en van onde- Hoofd-

ren Sneeuwwit» Ik heb een fchoon Exem-
ji^nd^-

plaar , op Java rondom Samarang door den ^'^^^^^. '

•Heer Thunberg verzameld , dat my hier

toe fchynt te behooren. Immers dat het West-

indifche ook gladde zwarte Steelen heeft,

gelyk het myne , van omtrent een half Voet

hoogte, bevestigd my in dit denkbeeld,

(i6) Rand -Varen met het hoof meervoudig xvr.

verdeeld ; de Blaadjes gevind; de Vinnen
^"^f/zJ^'Jl/

Lancetvormig ; de onderflen Vindeelig^ ^(? Gemeen.

hovenfien kleiner

n

Van het Kruid , dat onder den naam van

'Varen i in onze Bosfchen , Duinen en dorre

Wildernisfen, gemeen is en iedereen bekend,

worden thans , by de Autheuren in 'c alge-

meen 5 de Soorten , wegens de verfchillende

manier van Vrugtmaaking, in byzondere Ge-

flagten geplaatst. Van ouds onderfcheidde

men hetzelve in Mannetjes- en M^yfjes-VviïQn ,

zon-

Ci6) Pteris Frond. fupradecompofitis, Foliolis pinna-

tls ; Pinnis lanceolatis, infimis pinnatifidis , fuperioribus

minoribus. Sp. Plant. 'N^ 13-/^. Cli_f, 473, R. Liigdb. 497,

Flor. Suec. 843 , 940. Dalib. Par. 309. Gort.Belg, 1 1. p. 278.
'

Fil, ramofa major, Pinn. obt. non dentata. C B» Pm.

357. Filix foemina, Cam, Ep^i- 992. Dod, Pem^t, 465»

G '

ÏI. DsEt. XIV, SlUK.
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vil.
AlTDEEL.

111.

H.OOÏD-

Rand"
P'cinn»

redenen
der Va-
rens.

zonder echter te begrypen , dat het eene

vrugtbaarer was dan het andere. Dit laatfte

maakt deeze Soort uit : terwyl het zogenaam-

de Mannetjes • Varen 5 door onzen Ridder 5 in

't Geflagt der Boomvarens geplaatst is. Hier

in wordt zyn Ed. van de meeüe en zelfs

van den beroemden Haller , die anders in

geenen deele zyn Stelzel aankleefde of beminde,

op 't fpoor gevolgd ; maar van het Wyfjes-

Varen heeft dezelve uit achtinge voor den ou-

den naam , onder dien van i'if//.T , een byzon-

der Geflagt gemaakt (*).

Ik fpreek dan hier ook in *t byzonder van

dat Kruid , welks Griekfche naam , Pteris ^

den Hoofdnaam uitlevert van dit Geflagt. De-

zelve is 5 wegens de Vleugelachtigheid van

het Loof, toegepast op de Varem , wier Neer-

duitfche naam 5 met den Hoogduitfchen Fahren-

krauti en den Engelfchen Femy in klank by-

na overeenkomftig , ook iecs Vederachtigs

aanduidt. De Latynfche naam , Filix^ zou

van die Haairige ruigte, met welke de Wor-
tels van boven begroeid zyn, afgeleid kunnen

worden : terwyl men misfchien zo veel reden

voor den Franfchen Fougere of Feuchiere niet

vinden zal,, nog voor den Italiaanfchen Féice^

of Spaanfcben Heiecho Terva. De andere Eü-

ropifche benaamingen , gelyk Paproe in Poo-

len , Kapmdy in Bohemen en zes byzondere

in Sweeden, laat ik onaangeroerd. Dat

(••} IlêtvJmlmt. Tom» UI. p. 7*
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bat onze Ridder den bynaam Aquillna aan 'VIL

'deezc Soort gegeven hebbe^ was, by gebrek m.
Van béter , niet te mispryzen ; doch anders j^^^^°*

zeer ver gezogts, Buiten twyfel is het , om jiand^

dat de Steel of Steng ^ overdwars doorgefnee- ^'^'^^^

den zynde , in zyn Merg eenige gedaante van

eeü dubbelen Arend, ofAdelaar met twee Kop-

pen , fchynt te vertoonen ; zo Dodonóüs
zegt. LoBEL fchryft^ ,, dat in de Wortel, '-

55 dte een Vinger dik , lang üitgefpreid, van

55 bniten zwart is 5 Halmswyze , niet over-

dwars 5 eenige Sieraadtekens fchynen ge-

1), fneedeh te zyn
*,
gelykende naar een Arend

, of anderen Vogel , met uitgeflrekte Vleugels

en open Beenen flaande; weshalve dit Ge-

5, was ook, van 't Gemeene Volk5 Arend g^'

5, heten wordt»" De Wortel , die geel is en

kruipende, fielt ingefneeden een Kruis voor^

't welk anderen voor een Arend houden, zegt

H ALLER. Èie hier zyne verdere befchry-

vïng van dit Gewas , het fraaifle ouder de Eu-

ropirche Varen- Kruiden, zo zyn Edé aante-

kent C^)*

Hy noenit het5 Varen met drievoudig gevinde Geftalis

Bladen 5 de Vinnen geribd en geheel efenrandig
, Soort^^^^

de uiterfien Lancetvormig. ,, Het heeft, zegt

j, hy, Stengen van twee Voeten en meer, tot

55 vyf

CO Fiüccm vocamis [hanc] Stïrpem ejus Clasfis inter

JKuropseas fpecioiisfimam. zitfiijpra,

G 2
II. Deel. XIV» Stüh.
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VII. '> ^y^ Voeten lang , die Takken uitgeeven^

5, waar van de Vinnetjes ook Takkig zyn» De
„ tweede Vinnen brengen Bladerige Vinnetjes

^, voort , die met een breeden Voet de naas-
STÜK.

Vamu 35 ten raaken, (lomp, ribbig. hard, efFenran*

5, dig; de uiterften in een grooter halfvinnig

5, Blad famenvloeijende , van Lancetswyze

,, üguur 5 dat in de hooger Bladen weinige

5, Vinnetjes aan den Voet heeft, in de boven-

,5 den geene , die enkel Lancetvormig zyn.

,, De Bladfteeltjes heeft het gejQeufd , het

5, Ribbetje van onderen ruig* De Zaaddoos-

3, jes bevinden zig in Streepen aan den rand

55 evenwydfg', door deszelfs omkrulhng allengs

3, bedekt wordende , zynde de Opperhuid van

3, de Blaadjes het omwindzel der Zaadflreep-

5, jes. Het Doosje is Klootrond, eenzaadig,

„ gefteeld (*)." Voorts fpreekt hy ten opzigt

van de hoedanigheid en het gebruik aldus..

Gebruik, 3, De Wortel is Lymerig^eenigermaate bit-

55 ter en walgelyk; gelyk in alle de Varens

5, iets Slymerigs zig bevindt en Zoutigs. Theo-

5, PHRASTus fchryft 'er een zoeten famen-
'

5, trekkende Vv^ortel aan toe, en dat dezelve

, tegen den Lintworm dienftig zou zyn;

5, DioscoRiDES tegen de ronde Wormen*

5, Dien Lof heeft T r A g ü s herhaald en onlangs

55 Andry,

(-"') Zyn Ed» haalt Boehmer ten dien opzigte aan.

en , dit zo zynde , zou men deeze Soort , a!s Zaaddraagen-*

de, te regt het Wyfjes- Varen mogen heeten.
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,, Andry, fpreekende voornaamelvk van den Vli.
*' A FDE.!* f

5, bast des Wortels. Dat door een Drachme jjj.'
*

5, Varen- Wortels de Lintworm overwon nen5^^„^°*°"

5, zy 5
getuigt Spigeliüs; terwyl anderen r^aKd-

5, het ontkennen. Dat 'er-een famen.trekkendef^^'"^^"

3j kragt in zy, blykt, alzo het Afkookzel van

,5 Varen dienftig is tot Lederbereiding, maa-

5, kende inzonderheid van Geitenveüen het

3, Leer dat men Corduaan noemt (*> Het

5, Zout uit de Asfche is geen zuiver Loogzouc,.

35 maar gelykt naar 't Armoniak- Zout meer,

35 en heeft eenig Oh'eachtigs in zig. Het dient,,

3, niettemin , om Zeep te maaken , en van de

35 gebrande Wortels maakt m.en Balletjes, die,

3, in Water geweekt, dienen voor [Spaanfche]

3, Zeep. Van dit zelfde Zout met Zand

„ maakt men uitmuntend en buigzaam Glas,

5, in Vrankryk gemeen : zo dat ook de Poëe-

3, ten, van die Natie, den naam van Fougera

5, aan Drinkglazen geeven. Dit zou ik liever

5, doen, dan het by Brood voegen , gelyk men

3, in Normandie gewoon is Cf}» Mea behoort

5> die

Q^y 't Kan zyn , dat in de Noordelyke Landen zulks

daar mede gefchiede , doch het echte Corduaan ofSpaanfch

Leer wordt met Sumak bereid en met Gainooten gc-

vérwd. i .! .

(t) Haller haalt ten dien opzigte de Hiftorie der

Planten van' Lions aan , in welke alleen gezegd wordt.

Au refte it eft asfuré , que les Bretons et les Nqrmandsjs

<iui habitent' pftrmi de fort grandes; Forefts, a faute de

"^'^ ••: r • m
G 3

ÏI, Dbel. XIV. Stuk.
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VII. „ die Wortels , in Water gekookt , aan cJe

'^ïll.*'* « Varkens over te laaten. Ook zou het my

5^K?°' '' ^^^^ behaagen , het Bier met Varen te- be-

Mafidf *» derven , door twee derden daar van by de
V^ret.. „ Mout te doen. Tegen de Engelfche Ziek-

5, te wordt het onder Kinderen gelegd."

Onder- Dit laatfte gebruik van het Varen -^Kruid is

varh"t^ zo wereldkundig , dat ik my grootelyks ver^

.^s-Varen.
^"^^^^^^^

5 d^^ï v^ï^ geen gewag gemaakt te

vinden by den Heer Rütty , die over alle

enkelde Geneesmiddelen , en zelfs anders ook

over dit Kruid, zo uitvoerig is» Deeze Au-

theur merkt te regt aan , dat het Mannetjes,

en Wyfjes- Varen, wat den Wortel aangaat j

onbillyk verward worde ; alzo dezelve in het

laatfle Lymerig is en in het eerfte bitter en

zeer famentrckkendc. Dus dient de Wortel

van het Wyfjes- Varen ookdikwils, by gebreid

van Koorn , tot Brood , en waarom zou de-

zelve niet zo dienftig daar toe zyn , als de Boom-

fchors voor de Laptanders, Ik vind dat de

Opgezetenen van Nieuw Zeeland hun gewoone

beftaan hebben van Varen -W^ortels, welker^

zy eerst over 't Vuiir braaden 5 dan tusfchen

Stee-

Blé font du Pain de Ia Racine de Feugiere & meslant

les cendres de la Feugiere au lieu de Salpetre font fou-

dre les Pierres & en font des Verres de couleur verte

brune , dans lesquels ceux d'Anjou & du Mans prennent

gran4 plaifir de boire du Vin blanc , lorsqu'il eft encore

4qw2^ ^ trouble, Tom, II. Lyon. 1615, p. izo*
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Steenen kneuzen, en 'er het Sap uitzuigen ^ .: HI^
werpende het overige , dat Houtachtig is , ^^iff,^

weg. Doch dit is deeze Soort van Varen niet(*J. Hoofd-
;

Tegen den Lintv^orm wordt ook .hedendaags " *,^

maar de Wortel van 't Mannetjes Varen ge^ Faren^i

bruikt; zo als wy naderhand zien zullen. Het
Sap van den verfchen W^yfjes Wortel , of het

poeijer daai* van in Rooswater, is niet opfïry-

king of betting zeer dienflig tegen het bran-

den van eenig Lighaamsdeel , 't zy door heet

Water, Olie of Vuur (f).

In warme Landen , gelyk op Sicilië , hangen

Honigblaasjes aan dit Varen, volgens Boccp^
ÏS"E, Dus blykt dan ook, dat het zo wél iü

de Zuidelyké als in de Noordelyke deislen van

Europa, en door ons gantfche Wereldsdeel>

groeije. In Kamiolic , üdcir üc Ingezetenen

hetzelve Velkapraprat heeten, wordt het vaa

de Boeren afgemaaid , om yoor Süoo i^n dé.

Stallen 'te werpen , zegt ScoPpL,ï, die deli*

Wortel te vergeefs tegen den Lfniworm inge^

geven h^dt, In Sweeden , daar het op deir'

Grond i-ah 'afgebrande Bosfchen^,^eergemeèa'

is, maakt het fni^t ploegen veel' bèïeramermg;"

door zyne voortkruipende Wortels , diep onder'

de Oppervlakte ; welke derhalve door't afbran-

den niet vernield worden , maar weder uit-

. ) fprui-

-^^) 't Is het 'rAvroftichiinifufcamm, laiervQof bIadz/..85 j

JJefchreeven. 7aq Forsters Reize um die Wek* p. 3-84^ -^

'

(f) RüXTï Mat, Med. Lond. 1775. p. 305«

G 4
n. ms.u xiY. ^-^^ii*



104 J3 E S C If R Y V ING V A tT

VIL fpruiten (*)j^o, wel. alsdie yan 't Mannetjes
Afdeel. Varen, dikwiIsdaarondergroeijende,waarvan
Hoofd- Jq 't vervolg nader»

Rai^d- ^^^ ^^^^^ ^^^'^ ^^ befchryvingen opgemaakt;

Fmen^ hebbende, begaf ik my, den ii Auguilusdee-

zes Jaars , tot nader onderzoek naar Benne-

broek buiten Haarlem , alwaar , op 't Duio aan

den Weg 5 dit Wyfjes - Varen overvloedig

groeit. Het Loof bevond ik wel. zodanig, als.

de beroemde' H aller opgeeft , doch , ver-

fcheide Planten uithaalende, zag ik dat dezel-

ven een enkelen regten Penwortel hadden ,

van buiten zwart, weinig dikker dan de Steng,

én meer dan een Voet lang. By nader onder-

zoek blykt 5 dat deeze Penwortels afkomen,

van een diep in de Grond horizontaal voort-

kruipende Wortel. .Ook is 'er boven aan den-

zelven geen de minfle ruigte. Opdroogende,

wordt hy van binnen geel , maar blyft van

buiten bruin. Ik kon ''er naauwlyks eenigen^

Sinaak iü befpeuren.^ ^liy is Geutswys hol ,-

gelyk de èteDgen'^en "Steelen./""Hem3 zo wet

als de Steng, eehigszins fchuins doorfnyden-;

de, bevond ik daar in eene zeer aartige Teke-.

ning van de monden der Sapbuisjes, welke de

benaaming yan den Ridder eenige'rmaate billykt.'

(17) Rand-

f^'J Radix flava-j t&patrïx, miilticuulis: zegt, .de Heer

.-oi^ .YLX .jasQ .11
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C17) Rand -Varen mei het Loof meervoudig ^n.

verdeeld \ de Blaadjes gevind ; de Finnen 1 1 i

Liniaal', de onderffen aan den Vaet Vin^- stuk.

w^ze getand', de endclingfen zeer- lang, XV IL
Pteris'

Caudata,
Zeer weinig fchynt dit Varen, dat 'open Geilaa-ru

Velden van 'c Eiland Jamaika en anderen , in

de V^estindiën, bedekt, van het GemeeneWyf-
jes Varen te veiTchilien. De Punten der Vin-

blaadjes, die byna egaal van breedte blyven,

loopen "alleenlyk Janger uit » 't welk dezelven

als Geftaart maakt. Men vondt zodanig Va"

ren, volgens Cla yton, ook in Virgiiiie en

de Exemplaaren van Varen , welken ik van

de Kaap der Goede Hope heb, komen zo zeer

daar mede overeen 3 dat ik ze daar toe moet
betrekken. Jmmcrs, de omgckromde randen,

öer Vinnetjes doen blyken, dat dezely^ei; L9C

dit Geflagt behooien..
^ -

^^^

(ï2y.Pterïs Frond. flipra - decomj^ofitis ; Foliolis pin-

natis; Pinnis Linearibus ; infimis bafi pinnato - dentatis;

terminalibus longisfimis. Sjj, Plant. N. 14. Hort Clijf^

473. Gron. Virg, II. p. 166. Fiüx Ramofa Pinnis Ton-

giasculis &c. Plum. Jnier. 14. T, 22. FiL 23. T. 29.

FiUx foemina vuig., facie. Pet» FiL 135. t* 3. f. 12. Fi-

Fix foemina f. kamofa major &c. SlóaN. ^^7;/. 24.

Biji. I. p. :oi. Mor. HiJL UI. p. 583. ^^ Eadem pin-'

nulis anguftïsiimis .rarisfiraisque. SloÏj^. ^ï. 63.

TI, DbiEL, XIV. SiüK.
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VIL (18) Rand -Varen met het Loof verdeeJd; ds

UI.
*

Blaadjes gevind \ de onderften halfvindee-
HöOFÜ-

STÜR.
lig; de endelingfen en dis van den Füet

zeer lang»

ySikt. Van-deeze Westindifche zyn de onderfte

zydelingfe Bladen aan den Voet langer en al-

leenlyk aan de onderzyde- gevind, zegt Lrw-

:?CIX. (19) Rand- Varen met verdeeld Vinhladig

ppje^r^^' Loof':, de Finnen Lancetvormig ; de endj^--

ponker- lin^fen langer.

In Virginie is deeze Soort waargenomen aan

de Oevers van een Rivier. Zy gelykc naar 'C'

Vrouwen- Haair, zo men wil, hebbende de

Steng , Takjes en Steelen , glanzig zwart 'y

doch de Vinblaadjes Lancetvormig en gedeeld,

het endelingfe langst; terv^yl h*et geheele Ge-

was niet meer dan een Span hoogte bereikt»

Zoude hier de Pteris Adianthoides ^ welke de

Keer N. L, Bu&mannus ais zyn eenigfte

Soort

.Ci,8) P/^rii Fropd. decompofitis.j Folipïis^pinnatis; 'mn

fimis femipinnatifidis ; terfninali)3Üs bafeosciiiq longis'fi-

•Sfi\s. Sp. Plauti N. 15. Lonchitis Ramofa, Limbo pvj!*

verulento. V\.\\p.f^Amet. 21. T. s^* ^^^' ^' ^^* ^^^- ^^^*

131., T. 3. f* IO,r, ,,

.

(19) Fteris if*rbnd; decompofitis jpinnata.j Pinnis Lan^

ceokitis ; termina;fibus longioribus." IS^'. P/a^f. N/'i'&.'

Pteris Adianthi facie &c> ©ron. Virg, 19^. Jl, 165.

.::iJT:i .VIZ .jnaU -U



3DE HaAIRP LAKTEN, I07

Soort van dit JGeflagt onder de Kaapfe Plan- ^VIL

ten, opgaf ('*), betrokken kunnen worden ? 111."

Poch de aangehaalde Afbeelding van PLü-g^^°°^°'

ICENET fchynt 'er niet mede te ftrooken.

(20) Rand -Varen met gevind Loof:^ de Finnen XX.

Vindeelig ; de onderfie tweedeelïg. Uautlla.

Twee-

Op verfcheide Westindifche Eilanden komt °"^'

deeze voor , waar van ik ook een Exemplaar

heb, dat op Java, omftreeks Samarang, door

den Heer Thuwbe&o is verzameld.

(21) Rand -Varen 772^2^ l'jna duhheJd gevind XXT.

Loof; de zydblaasjes en onderfie Kwab
^^^^p^^l^^^^

halve Vindeelig* Half-
vinnig.

PI XCVT
^ In China is deeze Soort door Os beck waar- >^^. ^Z
genomen , die een gladde Steng heeft en Lan-

cetvormig gevind Loof; de Blaadjes gepaard,

Yer afflajidig > Vindeelig , met de endtippen

zeer

(«-) Flor. Cap. Vrodr p. 28.
'

CzoJ Ptens Ftond. pinnatis ; Pinnis pinnatiftdis, infi-

ma bipartita. Sp, Plant, '^, 17. Fiiix Pinnulis Lonchi-

tidis obtufis , non dentatis , ad oras pulverulentis. Punv?.

Amey, 10. T, 14. Fit. T* 15. Pluk. Fkjt. T. 401. f. i.

Filix Lonchitidis Pinnis. Pet. Fit. 134. T^ 3. f. 11.

C21) Pieris Frond» fubbipinnatis ; Foliolis lateralibus

Loboque infimo femipinnatifidis. Sp. Plant. N» 18. Osb»

itin, T. 3» f. I.

il. Deel. XIY. Stuje*
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Rand'
Varen*

VIT. zeer lang. De kant derzelven , die naar den

jii^^'* Grond ziet, is alfeen Vinswyze verdeeld, de
r Hoofd- bovenftc niet. Voorts hebben fommige dee-

zer Blaadjes een onder -Slip , die langer fs ,

en in de onderfte als een byzonder Vinblaadje

uitmaakt, eveneens half Vindeelig. Dit open-

baart zig in de Afbeelding, welke Osbeck
van het Chineefche geeft, en niet minder dui-

delyk in de myncn van Ceylon, gelyk Ftg* '2,

aanwyst.

xxir.
Pret is Or-

Rond-

Pi XCVL
%• 3.

(22) Rand -Varen met Tahhg meervoudig

verdeeld Loof; de Finhlaadjes rondachtig

effenrandig^

Een nieuwe Soort van dit Geflagt, die uiter-

maate zeldzaam is , van de Kaap afkomftig ,

bezittende, geef ik daar van insgelyks in Fig,

3, de Afbeelding. De Kleur van het Gewas

i,s bruinachtig rooJ , en die der Steelen zwart-

achtig; in welk opzigt het veel naar het Vir-

ginifche donker -paarfche, hier voor befchree-

ven , gelyken zou ; doch de Blaadjes , byna

van grootte als een Pinknagel^ zyn niet Lan-

cetvormig , maar rondachtig. Anderszins

is het daar mede genoegzaam overeenkomftig

;

hebbende ook breede omgeflagene kanten en-

C22) Pteris Fronde Ramofa fupra - decompofita j Finnis

totundatis , ijiteger imis Mihi.
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gedeeld zynde , maar niet de endelingfen langst,
^^l;^^

De Steelties der onderfte Blaadjes zyn ook m.
r rui HoOFD-

langer en bezet met twee of vier ongeireelaesTüK.

Blaadjes. Terwyl dezelven geheel efFenrandig ^^'^d^

zyn, en naar 't end verfmallen, kan het ook

niet tot de Fkris Adianthoides ^ voorgemeld,

behooren.

Ik heb van Java nog twee of drie Soorten javaaa?

van dit Geflagt , met Vindeelig ingefneeden ^^^^*

Bladen, welke zo van het Gemeene als van

het Geftaarte en de volgende Soorten , ver-

fchillen. Mooglyk zal in 't vervolg wel nader

Waarneeming daar omtrent gefchieden , tot

naauwkeurige bepaaling en befchryving der-

zelven.

Behalven het Gemeene Wyfjes - Varen , Arablfchc;

vondt de Heer FoRSKAOHL, op het Ge-

bergte by Hadie in Arabie , nog tienderley

Ptefisfen met gevind Loof, welken hy allen

oraftandig befchryft. Ik zal de benaamingen

hier opgeeven van zyne nieuwe Soorten. Hy
heeft een Scheef Rand -Varen, dus genaamd,

om dat de Vinnetjes aan den voet fcheef

;zyn. Een Kanthaairig heeft wegens de Haair-

tjes aan den rand der Vinnetjes zynen naam.

Voorts een Plervtnnigy wegens derzelver ge-

tal. Dan geeft hy een Regehnaatig op, en

een Afloopend Rand- Vaaren : ook een half-^

Zaagtandig en een Groen ; als mede een Ge-^

tandy een Zaagachtig en een MeeUg Rand-

Varen;
n. Jf^^u XIV. Stuk,
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't/TT

Afde'el. ^^^^" ;wieraller hoedanigheid en ondeiTchei*

*•!• ding uic de Bepaalingen blykc (*)

Elecï?num. Rib -Varen.

Dit Geflagt , waar aan Linn^us den

Griekfchen naam Blechnon , bevoorens ook op

zulk Kruid toegepast geweest (f) , heeft ge-

geven, noem ik dus , om dat de Vrugtmaa-

king geplaatst is op twee Streepen digt aan en

ievenwydig met de Rib van 't Blad^ Zulks

dient tot onderfcheiding van hetzelve. L i k^

N^us geeft 'er van op *, de vyf volgende

Soorten*

^
(i) Rib -Varen met gevind Loof^ de Vinnen

Èl»clmum Lancetvot mig j gcpuar d j nan den Voet
öccideiita^ , ,

le^ uitgerana,

Westin-

Ge^egde hoedanigheid , van langs de Rib

flreepig gepoeijerdte zyn, onderfcheidt deeze

Soort

('-) Flor. JEgypf. Arob. p* 185, 186 , 187.

Cf) Prerin Grseci vocant, alii Blechnon. Plin. Libr.

X)CVII. Cap 9.

fi) Blechnum Frond. pinnatis ; Pinnis Lanceolatis op-

poiitis , bafi emarginatis. Syft. Nat, Veg. XIIL Gen,

3175. Sp. I. Lonchitis jnxta nervutn pulvemlenta. Pet.

Fil 128. T. 3. f. 9. MoRis* III. S. 14. T. 2. f. 16. Lon-

chitis f. Hemionitis pinnata. Plum. Fit. 62. Amer^ 20*

T. 29. f. B. Filix minor in Pinnas &c. Sloan. ^am^

18. FLift. I. p. 87. T. 44^ f, 3« /3* Blechnum Indicuni,

BuRM. Fl^ Ind. p, 231.
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Soort , Welke dooi* S L o A n e aan de zyden van y i i

den Duivelsberg, op Jamaika, was gevonden, Afdeèu

Zv hadt de Stenigen een Voet of anderhalf Hooio*

hoog en de Vinblaadjes als gemeld is*

(2) Rib - Varen mei gevind Loof'^ de. Vinnen ir.

Liniaal overhoeks geplaatste Orkmau^
Oostin^

In China was deeze Soort door den Heer^*^^^^»

OsBECK waargenomen, die het Loof drie

Voeten hoog hadt, de Stengaan den Voet,

van vooren , met groote gryze Haairen be-

kleed, en aan de voorzyde met drie Sleuven

overlangs uitgegroefd. De Vinbladen waren

Liniaal- Lancetvormig, ongefteeld, glad, ef-

fenrandig, fpitshoekig geflreept, een Vinger

lang.

Hier mede ftrookt een Exemplaar van Cey-*

Ion , myner Verzameling , van byna anderhalf

Voet langte ; de Vinbladen van gezegde fi-

guur^ een half Duim breed en meer dan een

half Voec
,
ja fommigen v^el agt Duimen lang

hebbende , en voor het overige van de zelfde

hoedanigheid.

(3) Rib -Varen met gevind Loof\ de Vinnen
jjj^

Q'^^ Aiilïrate,

(a) Blechnum Frond. pinnatis ; Pinnis Linearibus al*

ternis. S/7, Ftant^ N. i. Burm- Fl. Ind. p. 231.

(3J Blechnum Frond, pinnatis ; Pinnis fesfilibus Cofda-

to- Lanceolatis integernmis, inferioribus oppoiitis* i?/^;;/#

330. Blechnum Capenfe. BüKm. Fl» Cap^ p. 2S.

II. DïBt> XIV. Stbk*
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Vil. ongefleeld^ Hartswys'' Lancetvotmig effen*

i { j,
' randig 5 de onderflen tegenover elkander^

HooïD-
^"^"^^^ Aan deeze Kaapfe wordeü toegefchreeven

Varen. Stengen van een Voet , ^\^ groen zyn ; ge-

vind onverdeeld Loof, dat ruuw gerand is :

de onvrugtbaare Vinnen breeder , aan den.

Voet eenigermaate geknot ; de vrugtbaare

' ' Vinnen Lancetvormig , van Hartswyze fi-

guur aan den Voet, Twee Vrugtmaakende

Streepen overlangSj van den Rand en van de

Rib afftandigé

ïV. (4) Rib -Varen met gevind Loof'^ da Vinnen

f^rgmi!"
veeldeelig.

cmn.
Virgi- Dit Virgidifche komt in geflalte met het

gemecne iviannetjes- Varen vau Europa over-

een ; doch de Vinnen zyn Lancetvormig ,

ongedeeld, half Vindeehg , fpits , met ftom»

pe effenrandige Slippen.

V. (5) Rih- Varen met dubbeld gevind Loof; de

Radicans. Vinnen Lancetvormig gekarteld; de Vrugt-^,

lend» maakende Streepjes afgebroken^

In

co Blechmm Frond, pinnatis; Pinnis multifidis. i^/tïK/*

307.

(5) Blechnum Frond, bipinnatis; Pinnis Lanceolatis

crenulatis , Lineolis fruftificantibus interrupris. Mam, 307.

Filix Masvulgari fimilis , Pinnulis amplioribus planisneö

crenatis, Virginiana. Pluk. Atm, 151, T. 179. f» 2»

nifch.
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In diepe Kleijige Kloven der Rotfen van
^^^^^

Virginie en Madera nam de Fleer K o n i g dee- 1 1 f.

ze waar , die beneden den top uit het I^oofg^^^^"

Wortelfchiet en daar van den naam heeft. De
Vinnen zyn Lancetvormig , ongelleeld 5 aan

den Voet eedgszins famenloopende^gefpitst,

met een fyne Eekigheid Zaagtandig en van

onderen meest geaderd. Nevens de Rib loo-

pen de Vrugtmaakende Streepen, die als uit

langwerpige Stippen famengefteld en dus af-

gebroken zyn.

Dat zeer fchoone Exemplaar >door den Heer Japanfch,

Th ü NB ERG in Japan verzameld, en uit my- xcvtu
ne Verzameling hier gedeeltelyk in Plaat ge- ^^S* ï»

bragt ; fchoon door zyn Ed , als een nieuwe

Soort, getekend met den naam van Bkchmim

yaponktim ; komt: zio naby met de laatstgemel-

de overeen , dat ik het naauwlyks daar van

kan afzonderen: te minder, aangezien het ook

taamelyk flrookt met de aangehaalde Afbeel-

ding van Pluken ET , door den Heer Ba-

WIST ER in Virginie getekend en overgezon-

den* Gedagte plaatzing der Vrugtmaakende

deelen onderfcheidt het Gewas genoegzaam

van alle anderen. Myn Exemplaar, dat een

Bladfteel heeft van meer dan een Voet langte,

hier in Fig. i , op Plaat XCVII , wat verkleind,

vertoont hetzelve^ als veel grover dan 't ge-

. meene Mannetjes Varen; waar mede die Au-

-theur het zyne vergel ykt,

il H E=^

II. Dbel. XIV. Stujb:.
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VII.
AïDEELr

UI.
HooïD-
STÜK.

Oor'

Varen,

Hemionitis» Oor -Varen»

De Oorachtigbeid van het Loof fchynt my
veeleer aanleiding gegeven te hebben tot den

naam van dit van ouds bekende Gewas , dan

deszelfs onderftelde Onvrugtbaarheid, welke

het immers met de andere Varens gemeen

heeft. Halve Ezels -Ooren zou men het bil-

lyk by ,kunnen vergelyken. En die geftalte

veroirzaakt, misfchien, de plaatzing der Vrugt-

maakende deelen op Kruis- of Kettingswyze

Streepen; 't welk Linn^eus als het onder-

fcheidend Kenmerk opgeeft van dit Geflagt.

Het bevat maar deeze weinige Soorten, allen

Westindifche.

1. (i) Oor -Varen mei het Loof Lancetvormig

ËSf efenrandlg.

ta.

vomig^^*^'
Kleine ruige Hertstong is deeze door Plü-

MiER genoemd en doorPETivER Smalbla-

dige met gekettingde Streepen. De Groei-

plaats is ,gelyk die der beide volgende , in de

Vk^estindiën.

(2) Oor-

(i) Hemionitis Frond. Lanceolatis inteaerrimis, Syjt,.

Nat. Veg, XIII. Gan. 1176. Sp. i. Phyllitis anguftifo-

lia lieeis catenatis. Pet. Fil. 122. T. 6. f. 4* iJJigttïï

Cervina villofa minor. Plum. FiL 127. f. É»
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^ü) Oor- Varen mei het Loof gepalmd en a"***

ruig. III.
HooïD-

Sloane heeft die llag van Oor -Varen op jj^

Jamaika , P l um i e r op Martenique verza- H^^iomüs

meld. Het heeft de Bladen als die van het Gepalmd^

Sanikel vyf-Viogerig gepalmd, en is, gelyk

bet voorgaande 5 ruig , met Netswyze Stof-

ftreepjes op de Oppervlakte. De hoogte mag
omtrent een Span bedraagen.

(3) Oor -Varen met het Loof Eyrond gejpitst IIL
Para/iti

Boon
knüpeiid.

'en kruipende Kaffige Stengetjes. ^Boom-^"

De van ouds onder den naam van Bemloni-

'th bekende Gewasfen , zyn niet tot dit Ge-

flagt; maar tot de volgende, door den Ridder

betrokken : zo dat de Naamsreden eigentlyk

niet toepasièlyk is op hetzelve.

L o N«

(a) Hemioyütis Frond. palmatis hirfutis. JT. Clijf. 474,

Hemionitis Aurea hirfuta. Plum. Amer. 23, X. 33. Fil^

T. 151. Hem. Folio hirfuto & magis disfefto f. Ranun*»

culi folio. SloaN. ^am. 14. Hiji. J. p. 72. Moris. III.

S. 14. T. I. f. 5. Filix Ranuncnli folio prolifera. Pet.

Fit, \i'2' T. 8- f» II» Fil. Hemionitis difta , Saniculae fo-

His , villofa. Pluk. Alm. 155. ï. 291, f. 4.

(3-) ticmionitis Frond. Ovatis acuminatis , Surculis pi"

leaceis repentibus. Sp. Plant. 3. Hem. paralitica repensj

jp'ol. ovato - acuminatis. Brown. ffam. 95,

H 2

II. Deel. XIV. Sidk.
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AfIeÊu L o n c h I t 1 s. Bogt- Varen.
III.

sï^K^^'
Wegens de bogtige infnydingen van den

Bogt- Rand , die tevens de Streepjes der Vrügtmaa-
f^are^, kingen, onder deeze Bogten, bogtig maaken,

geef ik den naam aan dit Geflagt, waar op die

van Lonchitis by de Ouden voor een Kruid ,

dat langwerpige Speerachtige Bladen hadt

,

gebruikelyk, is toegepast. Het bevat de vol-

gende Soorten.

1. ( I ) Bogt - Varen met het Loof Vimkelig

Urfu'mJ^
/öw;>, efenrandig; de Siengetjes Takkig^

Ruig. ruig»

jj, (2) BogÉ. Varen met het Loof gevind; de on^

Aurita derjie Vinnen tweedeeïig ; de Stengetjes

onverdeeld gedoomd.

III. (3) Bogt -Varen met het Loof gevind ; dt
Repeiis. Vinnen overhoeks uitgegu/pti de Stengetjes

Takkig gedoomd» (3J

fi) Lonchitis Frond. pinnatifidis obtufis integerrimïs $

furculis Ramofis hirfutis. Syft. Nat. Feg» XIII- Gen,

1177. Sp. I Filix Ramofi Pinnulis Quercinis. Plum.

Fit. 18. T. 20. AdianthiHü Pinnis Quercinis Ramis Vil^

lofis. Pet Fil. 82. T. 4 f. 5-

(Ij) Lonchitis Frond. pinnatis; Pinnis infimis bipartï-

tis ; Surculis indiviris aculeatis. Sp' Pt. N. 2. Filix latif.

Spin. moU. & nigris aculeata. Plum- Fit. 14. T. 17. Fi*

iix Spinofa, wSem Lunulatis. Pet. FiL 172. T. 4. f. 4,

(2) Lonchitis Frond. pinnatis; Pinnis ajternis iinuati'sf^
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(4^ Bogt - Varen met het Loof Voetachtig
^^^^^^^

verdeeld \ de Vinnen Vmdeelig met fyne UL
Tandjes. s^uk.

IV.
In de Westindiën groeijen alle deeze vier Lonctdm

Soorten , die door haare bcpaalingen geaoeg- voetach-

zaam onderfcheiden zyn. Forskaohl nam , "S-

in Arabie , een Gewas waar , 't welk hy Lon. .

chitis hipinnata ty telde , en de bovenfte Op-

pervlakte met groene Maantjes verheven

hadt 5 wegens de Vrügtmaakende Streepjes

aan de onderzyde. Het Loof was omtrent

een Voet hoog , dubbeld gevind , met Lini-

aale famenvioeijende Vinnetjes , de binnenflen

uitgerand : de Groeiplaats op Bergagtige plaac-

fen van Gelukkig Arabie.

AspxENiTJM. Miïtkruid*

De Latynfche benaaming van dit Geflagt

Wyst genoegzaam aan, dat men zodanig Kruid

tegen Miltkwaaien dienftig geoordeeld hebbe

:

gelyk dan ook het Ceterach zig onder de Soor-

ten bevindt. De onderfcheiding beftaat in

Streep-

Surc. Ramofis aculeatis Sp. Pt. N, 3. Filix aculeata re-

pens. Plum. Fit. II» T. 12. Filix Ramofa aculeata r«»

rens. Pet. Fil. 39, T. 4. £ 6.

(4^ Lonchitis Frond. pedatis ; Pinnis pinnatifidïs fer-

rulatis. Sp. PL N. 4. Lonohius ereftatribrachiata ; ]atera-

libus bipartitis j medio re£lo fimplici, Brown. ^am. 89.

T. I. f. 1 , 2.

H3
fl. DcsL. XIV. 5t«K.
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vil. Streepjes op de vlakte van het Z^(?/Terrprei<!L
Afdeei,,

5^ QQtsii der Soorten is vyfentwintig , in d&
HoorD- volgende Rangen verdeeld.

SXUK.

I. Met eenvoudig Loof.

1, (i) Miltkruid mei het Loof Hartvormig De-

"RlfzTphyL
genbladig onverdeeld , de Braadachtige tl^

5ffv Wortelfchietende.

telig.

De Konst van den Sqhepper blykt niet duN

delyker , dan uit de tegenflrydigheden in \
beloop der Natuur , die tot het algemeen^

doelwit ftrekken. In Menfchen en Dieren is

de Voortteeling aan zekere manier en Werk-
tuigen bepaald: in de Planten gefchiedc zy op;

,
gantfch verrrhillende manieren. Behalve die

door Zaad, door Stek, öoor Afzetzels en üit-

loopers of onder den Grond voortkruipende

Wortels 5 hebben wy ook gezien hoe fommige

Boomen, in de Indien, uit de Takken Slierten

nederlaaten , die in den Grond Wortelfchie-

(i) Asplenium Frond, Cordato - Enfiformibus indivi-

üs , apice Filiformi radicante. Sijft. Nat. Feg^ XI 11^

Gen. 1178» Sp. I. Gron. Firg. Il, p. 166. Am, Acad^

i i* P* 337« Phyllitis Füicifolia &c. PlVK. Alm. 154 T. 105.

ï> 3 Phyllit. non finiiata minor. Sloan. ^atiu 14. Hifii

1. p. 71. T. 26. f. I. Phyll. Saxat. Virginiana. Mor. Hijl^

ni. p. 557. S. 14. T. I. f. 14. Lingua Cervina Virginia*

ïia, cujus Foiiorum apex Radices agit. Tournf. Infl»-^

3?- 544*
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ten: weshalve dat Geboomte den naam van .^Yj^-

Rhizophora draagt (*). 1 1 1.

JSiet onaartig geeft dan Linn^eüs den stu^'^"'

bynaam van Rhizophyllum aan dit Gewas , 't welk MUtkruid,

de enden van zyne Degenvormige Bladen op -

den Grond Iaat nederzakken en daar in Wortel

fchieten. Men kan dit begrypen mooglyk te

zyn , om dat de Bladen in deeze Planten het

geheele Kruid uitmaaken. Het komt niet al-

leen in de Westindiën , maar ook in Kanada

en Siberië voor : zo dat het zig fchikken kan

naar het heetfte en koudfte Klimaat. In Vir-

ginie kruipt het , met zyne Wortels, in de

Kloven der Rotfen voort. Het Blad, dat lang

gedeeld is , is aan den Voet breed en als ge-

oord, loopende voorts, als die van fommige

Patich, langs hoe fmaller en aan 't end Draad^

achtig uit. Over de geheele Ondervlakte zyn

de Vrugtmaakende deelen ongeregeld verfpreid

in langwerpige hoopjes van kleine ronde Bol-

letjes.

(2) Miltkruid ma hei Loof eenvoudige Kart- 11.

Asptemum
'^Or- Hemtoni-

tis.

O Zie het II. Deels 11. Stuk van deeze 'Natuurtijke .Driekan»

Hijiorie, bladz. 490.
'^*

(a) AspUnimn Frond* fimpl. Cordato - Haftatis quin-

quelobis integerdmis , Stip. laevibus, 5/^ Flant. 2. Hemi-
onitis vulgaris. C. B. Pin, 353. Tournf. InjL 54Ó. Tab.

322. Hemioiiitis vera. Clus. Hift. 11. \>. 214. Hem. pe-

regrina. Clus. Rar, p. 494. Loa. Ie, 8oó. Dod. Kruidb,

H4
il. Deel. XIV. Stuk.
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Afdeel.1
vormig Piekachtig vyfkwahhig effenrundi'g ;

m* de Bladfteelen glad^

STUK,

Mitthrmd, De driekantige figuur der Bladen , die te-

vens van onderen gekwabd zyn , onderfcheide,

deeze Soort , welke van ouds den naam Re*

mionitis gQVOQxd heeft; waar ik voorheen van
« Bladz.lprak*# Het groeit in Italië, van waar Clu«

'^^^' sius een Plant bekomen hadt, welke te Ro-

me, uit de Puinhoopen van zekere Schouw-
plaats , door zynen Vrind was uitgerukt. Dat

zy ook in Spanje groeije , daar van vind ik

geen blyk, veel minder, dat het in de Wes-
telyke deelen van Engeland voortkomen zou,,

gelyk DoDONéus zegt C*), Gerard,
niettemin, vondt het by Marfeille, in Pro-

venee. Clusïus befchryft het dus.

,, De Bladen , niet meer dan vier Vinger-

^, breedten lang , drukken de figuur uit van

5, een Zwynfpriet-yzerj hebbende vanonder

5, een dubbeld uitftek en aan 't end gefpitst.

5, zynde. De binnenvlakte is donker groen

,

3_, maar de buitenfte met fcheeve Streepjes

,

„ ter

(*0 Clusïus verhaalt , dat de Plantjes uit Engeland

,

welke hemdoor LübEl voor Hemionitis toegezonden wa-

ren, na verloop van twee Jaaren in Hertstong met ge-

fnipperde Bladen verwandelden. Dat van Ray evenwel,

door LuiD'on 't Eiland Man aan den Zeekant waargeno-

men, fcheen teveel daar van te verfchiilen. Hy noemde

het Hemioniüs pumila trifolia vet quinquefoUa mavitimd^

Yid. Syno^s, Stivp, Erüann, 1690. p. 26. et figur» in Tabnla*
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I) ter wederzyde van de Rib, getekend, even vii.

„ als in het Gemeene Hertstong , en gelyk ^^^uf^
5, hetzelve van een wrangen opdroogenden Hoofd-

„ Smaak* De Wortels zyn zware en
^^^^'MHtkruisS

5, lig, hoedanig ik dezelven befchouwd heb,

5, (en men nog kan zien) in de echte Hemi-

55 onitis 5 welke de zeer vermaarde en geleer-

,5 de Geneesheer Hippolytüs Salvia-

55 Nüs van Rome gezonden heeft aan den

55 doorlugtigen Heer J.de Brancion, van

5, wien zy nog in een Pot levendig gehouden

5, wordt."

Of men door deeze Echte een andere ver-

flaan moet dan de voorgemelde 5 en welke van

de twee, by Dodonóus afgebeeld, is my
duider , en mooglyk onzeker in deeze kleine

Plantjes, die misfuhien door de Groeiplaats

alleen verfchillen van de volgende Soort.

i (3) Miltkruid met het Loofeenvoudig ^ Hart'^ III.

^ vormig Tongagiig ejfenrandig ; de Blad-^JPJ^^^^^

i fteeïen ruig. drium.

T\ Herts-

Cz) -^sptenmm Frond. fimplicibus Cordato • Lingulatis

integerrimis ; Stipitibus hirfutis. Sp. Plant. N. s. Gort.
Belg. 11. p. 278. GoUAN Monsp. 525. Aspl. Frond. En-
fiform. integris &c. R» Lugdb. 498. üorU Clijf. 474,

Mau Med. 481. Ft, Suec. 843 , 941. Dalib. Par. 310,

Hall. Helu. inchoat. 1 IJ. p. 10, 11, Lingiia Cervina

Officinarum. C. B. PUu 353. PhylHtis. Cam. Epit. 579.

Scop. Fl^ Carn^ 191. Lob. Ic 805. Dop. Pempt 464.
• ' Kmidh

IIi CeUi XIV. SlUK,
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s^W, De gemeene naam van dit Gewas is, we-

^FDStL» gens de Tongachtige figuur der Bladen 3 Hens-

Hoofd- Tofige , in 't Latyn Lingua Cervina , in 't

STUK. Franfch Langue de Cerf'y als naar de Tong van
Mütkmid.^^^

Hert gelykende , en dat dezelven , op

zyde 5 niet ingefneeden zyn , onderfcheidt

hetzelve van 't Ceterach gemeenlyk Asphnium

genaamd, 't welke ftraks zal volgen. Phyllitis^

als uit enkele Bladen beftaande , wordt het

ook wel in 't Griekfch geheten , en het komt,

onder dien naam, by voornaame Kruidkundi-

gen voor : terwyl eenige dezelven famenknoo-

pen (*) 5 voegende 'er fomtyds dien by van

Scolopendria of Scolopendrlum {fO yVa^l welken

het ook alleen fomtyds , doch verkeerdelyk ^

zo L o Ti EL «1'ïnmerkt, bedoeld wordt.

De groeiplaats is , door geheel Europa ,

zeer verfchillende. Camerarius zegt ,

dat het op belommerde en donkere plaatfen

der Tuinen uitfchiet. By ons laat het zig

Kruidb. 763. Lingua Cervina. Tournf. Inft. 544. T.

3Ï9, 320. ^. Phyll. crispa. J. B. Hift, 111. p. 757. y^

Phyll. f. Ling. Cervina maxima, undulato folio. Pluk»

Phijt, T. 248. f» I. ^. ï-ï"g- Cervina med. folio in acu-

leum. MoRis. S» 14. T. i. f. 9- «. Ling. Cervina multi-

fido folio. C. B. Fin. 353. Phyll. f. Lingua Cerv. crispa,

folio multifido , ramofa. Pluk. P^5/^. T. 248. f. 2.

("J Lingua Cervina Phyliitis» Bi.hcivN.\Herb.T. 138-

(t) Zie de fraaije Afbeeldingen , onder den naam van

Lingua Cervina , Scolopendre , Hirfch - Tuïig. Wbinm.

Kruidb, Tab. 667, 66^.
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in de Kruidhoven voortplan ten en blyft 's Win- v 1 h

ters over. In Provence groeit het, volgens a^°^®l»

Gerard, aan de kanten van befchaduwde Hoofd-

Beeken. Scopoli getuigt , dat het veel'^"^^^^^^.^^

voorkomt in Bosfchen van een Steenachtigen

Grond (*). In de Gebergten van Ooftenryk,

omftreeks Weenen , groeit het in de Spieeten

van Rotfen zegt Jacq^uin. De Heer de
Gorter heeft het in Rusland niet gevon-

den. In Sweeden is het ook gantfch niet ge-

meen, en by ons komt het maar op weinige

plaatfen, aan oude vogtige Muuren van Wa-
terputten 5 te Utrecht en elders , voor. Door

geheel Engeland , in tegendeel , vindt men
het dikwils op allerley vogtige Steenachtige

plaatfen , aan Rotfen , Muuren , enz. Ook is

't een gemeen Kruid in de Elfaz, op lommer-

ryke Bergen. In Switzerland , zegt Hal-
oer, dat het overal te vinden zy in het han-

gen der Gebergten , beminnende de fleuven

of kloven der Rotfen.

Ook is dit Kruid aanraerkelyke veranderin- Verfchei-

gen onderhevig. De gewoonde geftalte be-
*^^^^^^^""

Haat in Bladen , byna van gelyke breedte

,

langzaam toeloopende naar een ftompePunt,

en dus Tongachtig, aan een korten, ronden,

ruigen Steel aanmerkelyk uitgefneeden en dus

aldaar eénigermaate ge -oord; Lederachtig

taay

C*J In fylvis asperioribus freg,uens«-fM C'rfm. p* i^'i.

il. D&EU XTV* Stuk.
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'Vil.
AFDKEï..^^^y van zelfftandigheid , aan de bovenzyde
Hl. glad, aan de onderzyde met fcheeve Streepen

STUK*!^^" der Vrugtmaakingen op de Vlakte van hec

^ilikrmd.Blad y fchuins mee de Rib, meest aan elkander

evenwydig. De langte deezer Bladen is on»

gevaar een Voet, de breedte drie of vier Dui-

men, met Steelen van twee Duimen: de Kleur-

groen of bruinachtig. Het komt ook voor met

gekrulde, met gegolfde ^ met gefnipperde of aan'

't end veeldeelige Bladen; dat fommigen aan

den Ouderdom toefchryven. Van dit laatlle

heeft men het Takkig gezien , en daar is ook

eene Verfcheidenheid , aan de kanten Zaag*i

tandig , aan 't end rond, met de middelrib-

Doornachtig uitfleekende , waargenomen.

De Vrugtmaakende deelen , van de groot-

flen onder de EuropifcheHaairplanten , beftaan

insgelyks uit Eyronde Doosjes, met een Veer-

kragtigen Ring, die dezelven , ryp zynde ,.

doet open fpringen. Dit wordt algemeen er-

kend ; maar volgens Gleditsch is dit

Doosje eenzaadig, dat geenszins met de Waar-

neeming en Afbeelding van To urne fort
Itrookt, door wien het Zaadllof of Stuifmeel

wel duizendmaal kleiner afgebeeld wordt daa

het Doosje , 't welk die Autheur zegt, ten

mter/Ie kleine Zaadjes uit te werpen. Het ge-

dagte , door H aller aangenomen, fchync

aader bevestiging te vereifchen.

Oader de Win.kelmiddelen is dit Kruid van

'Ouds



©uds bekend, en wordt nog heden in Duitfch- viL

land, onder anderen, gebruikt tot inwendige ^^°^^

Kwetzuuren , door vallen , kneuzen of ftoo* Hoofd-

ten, veroirzaakt» Men acht het, naamelyk ,*^"^^^*^^^.^

dienftig om Verfloppingen op te losfen , in*

zonderheid ook in Miltkwaaien. De Smaak
is walgelyk en famentrekkende; zo dat heC

Kwyl , tèrwyl men 't kaauwt, in den Mond
vloeit. Hierom is het , uitwendig , tot een

Wondmiddel dienftig* Ook leggen de Itali-

aanen , niet zonder vrugt, de Bladen op plaat-

Jfen daar men zig gebrand heeft. In Wyn af-

getrokken , wordt het aangepreezen tegen

Venynige Slangenbeeten, Dat het Poeijer

van *t gedroogde Kruid , in dun Bier , of de

Conferf van de frisfche Bladen, in Hartkloppin*

gen, Opftyging cu Stuipen, van wonderbaa-

re uitwerking zy , worde door Ray verze-

kerd (*>

(4) Miltkruid met ht Loof eenvoudig ^ Lan^ iv;

cetvormïg^ effenrandig en glad. NiduT^^
Nestig;

Op hooge Boomen van't Eiland Java groeit,

vol»

O RuTTY Mat, Med p. 389.

(4) Asptenium Frond. fimpl. Lanceolatis integerrimïg

glabris. Sp. Plant. N. 4» Phyll. Indica maxima &c. Mor,
Jiift 111. p. 558. S. 14 T. I. f. 15. Scolopeiidria Iudi.«

OriÊiitalis Mufae facie. Breyn. Cent, 129. T. 99»

11. Ditzu XlVt SïUKS
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VIL volgens Osbeck, die Gewas , dat Bladen

Tnf'" van twee Voeten lang heeft , een Span breed,

Hoofd- ftevig en fterk , glad , in een fpitfen hoek ge*

MittJ-^mdA^^^V^^ Tusfchen de evenwydige Streepen

komen de Vrugtmaakende deelen voor , die

kcrt zyn j naauwlyks tot een derde der breedte

van het Blad zig uitftrekkende. De Wortel

zit op de hoogde Boomen, en geeft Bladen

uit, als een Kroon gefchikt , binnen welken

de Vogels dikwils kunne Nesten maaken.

B R E Y N 5 die een zodanige Plant gedroogd

uit Oostindie had bekomen , noemtze ScoïQ"

penckia jmet Banannen - Bladen.

V. Cj) Miltkruid met het Loofeenvoudig ^Eyrond"

plantad'
Lancetvorm'ig , eenigermaate gekarteld ;

neum. de Steno- hma vierfioekiii.

Weeg. ^ *"

breeach-

tig. (6) Miltkruid met het Loof eenvoudig ^ Lan^^

Srratum
cetvormig ^ Zaagtand!g:, hyna ongefteeïd^

Zaag-
tandig. (7) Miltkruid met het Loof tweevoudig i de

BifoUmn. Blaad-^

Twee-
Madig.

^^^ Aspteinum Frond. Umpl» ovato - L^nceolatis ïnh^

crenatis , Stip. fubtetragono» Sp* Plant, N. 5. Aspl. a-

caule minus , Fol. oblongis , Petiolis glabris. Erown,

^am^ 92,

(6) Asptenium Frond. limpl. Lanceolatis ferratis fub-

fesfilibus. Sp. Plant. N. 6^ Lingua Cervina longo, lato

ferratoque folio. Plum. Amer, 27* T*-^^»Fil. T. 124. Phyl-

litis major. Pet. Fil. 106. T. 6. f. 7*

(7) ydsplenium Frond. binatisj Foliolis Lanceolatis,
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Biaadjes Lancetvormig , hyna mtgehoeki , vil*

famengegroeid. ^Uh^'
HooiD*

Deeze drie , genoegzaam door de bepaalin- *J"^

gen en bynaamen ondericheiden , hebben in

de Westindiën haare groeiplaats. De laatfte

fchynt allermeest van de voorgaandcn te ver-

fchillen.

U. Met Vindeelig Loof»

(8) Miltkruid mei het Loof Vindeelig^ de VïTT.

Kwabben overhoeks y flomp ^ ff^^'^nko-^ iftlZdu
pende» Steenva"

ren.

Dit is het eigentlyke Miltkruid of Asple^

mumy in de Winkels bel^eud onder den naam
van Ceterach^ en ook wel Scolopendria genoemd
wordende , wegens eenige gelykenis van des-

zelfs

fubfinuatis , connatis. Sp^ Ptant. N. 7. Ling, Cervina

geminato folio. Plum. Fik 116. T. 133. Phyll. folio ge-

ininato , dentato. Pet. FiL 107. T. 13. f. 11.

C8) Asplenium Frond, pinnatifidis, Lobis alternis con*

fluentibus obtufis. //. Clijf, 474. Mat, Med. 482. Dalib.
Far. 310. GouAN Monsp. 526. Ger. Ptov, 68. Hüds.

-^^gh 385. Asplen. fol. pinnatis &c. Hall. Hetv, in-

choat. lil. p. Asplenium Scolopendria. Cam. Epit. 640.

Lob. Ic» 807. Asplenium f. Ceterach. J. B. Hijl, III. p,

479. ToüRNF. Injl. 544. Plum. Fit. XXXIII. T- B,

f. 3. Barr. Ic, 1043, 1044. Ceterach Officijttsirum. C. B»
Fin. 354.

n. DiBt. XIY. Stuk,



XI?, Besohryving vah
yil. zelfs Bladen naar de Duizendbeenen. Het komt

111.
' op dergelyke plaatfen als het Hertstong, doch

sSjk
^°" g^snszins in de Noordelyke deelen van Euro-

Miltkrmd,'9^ , voort. Meest groeit het in de Zuidelyke

deelen aan Muureu ; doch in Switzerland ook

in de Spieeten van Steenklippen; weshalve het

Suenvüren genoemd wordt. Men vindt het ins-

gelyks omftreeks Parys , en in de Westelykc

deelen van Engeland op beiderley plaatfen.

Het maakt een aartig Plantje , van blygroe*

ne Blaadjes , omtrent een half Voet lang , on*»

gedeeld , op de zyden Vinswyze rond ge-

kwabd, van agteren als beftrooid met een ros-

achtig Poeijer, dat dikwils de geheele Vlakte

beflaat, die aldaar ruig is. Men telt het on-

der de vyf Haairpianten en gebruikt het als

een openend Middel , 't zy np de wyze vaü

Thee getrokken of in Afkookzel ; gelyk het

ook in de gewoone Syroop van Vrouwenhair ,

van Montpellier, komt.

IX. (9) Miltkruid met het Loof hyna gevind^ ds

Ibt'upJ'^'^
^^^^^'^ fi^'^P^ ^i^ge^oekty aflootende ,

tium. overhoeks,
Stomp-

feiadig.

Deeze heeft in de Westindiën haare groei-

plaats.

III. Mét

(9) Asplenium Frond, fubjpinnatis , Pinnis obtufis fi-

nuatis decurrentibus alternis. Sp. Plant, N. 9, AdMn-»

tum Alis latioribus. pEr. Fit, u^^^ X. ;?• f. 4t
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IIL Met gevind Loof. Jl^^
IIL

fie) Miltkruid 7f!ei het Loofpevlnd. de Pin- ^^^^^
ir -mi' STUK.

fien gepaard , Lanc^tvormig effenrandig, ^^

jispienmm

iDèeze Soort , iosgelyks in de Westindiën^;;'^'^^;^;

groeijende, heefteen geknokkelde Steng, met

lange gepaarde Bladen , en wordt derhalve

Knoopig Hertstong van Plu mi er getyteld.

ï)e vStreepjes der Vrugtmaakingen zyn zo digC

aan elkander, dat zy bykans de gantfche Vlak-

te van het Blad beflaan*

(ii) Miltkruid met het Loofgevind^ de Ptn- XT.

nen Zeisfenswys' Lancetvohnig , gekarteld
'yi^J^f^^^^^^^^

aan 'den Poet opwaards gehoekt. Wilgbla-

Volgens de befchryving , welke de beroemde

fouidkenner SloAjnè geeft van dit Gewas >

't

fioj Aïptemum Ffond. pirtriatis; Pinnis oppoiitis,lan^

ceolatis integerrimis. Sp* Plant, N. 12. Asplen. fimplex

asrutgens &c, Brown. »^m«. 93» Phyllitis pulverulenta

iiodofa major. Pet. FiL 143. T. 6. f. 16. Lingua Cervi-

»a nodofa. Plüm. FiL T. 108. Filix major 'm Pinnss

tantum divifa &c. Sloan. ^ft^m. 18. Hijf, I. p. 85. T,

41. f. I.

(iiJ Aspïenium Frond. pinnatis, Pinnis Lanceolatis,

crenatis ; bafi furfum angulatis. Sp-, Plant^ N. ii. Lon*

chitis glabra major. Plum. Amte. 18. T, 27. Fil. T. 60*

Lonchitis ftriata. Pet. FiL iio. T' 3. f. 2* Lonchius majoe

Hmiulis iatioribus &c., Sloan. ^am^ 16. Hifi, 1. p. 78.

ÏI. DEBi.. XIV. Stuk,
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VIL' 't welk PlumiëR Grootë gladJe Loftchith

^m^^* genoemd heeft , hadt hetzelve Steelen van

Hoofd- tv7ee Voeten lang en twee Lynen dik , de

!^/Mr^^/W.boven{le twee derde deelen overhoeks met

Bladen bezet van vier Duimen langce , die

Lancetvormig waren ^ met een hoekje boveö

aan den Voet, Zaagswyze ingefneedeïi, aan

de Rugzyde fchoon groen , van agteren bleek

én als doorzaaid met kleine Wormpjes van

een half Duim langte , zynde de Vrugtmaa-

kende deelen.

XïT. (12) Miltkruid met ^evmd Loof; de Finnen

•^'iSoT rondachtig
, gekarteld.

manes.
Weder- l^jt, dat onder den naam van Trichomams

^

in 't Nederduitfch l^edcrdood en Steenhreekey

bekend is, komt by ons niet voor, dan aan

Kerken en oude Muuren ; maar in andere Lan*

den, bovendien, ook in de kloven van Rot-

fen, alwaar het in Sweeden gemeen is, zo

wei als te Falckenftein by Frankfort en elders.

Het

(11) Asptenhim Frond. pinnatis ; Bnnis Tute-otun-

dis , crenatis. Sp, Plant» N. 19. Gort. Betg. 1279.

FL Lapp. 388* ^/. Suec^ S54 > 942. Oed. Dan, 119,

Dalib. Par, 311. H. Ciiff, 474^ R. tugdb. 498. Hat.

Medn 483, Trichomanes f. Polytrichum Offieinarum. C*

B. Pin. 356, Plüm. Pil' 26. T. 5. f. i. Trichomanes. Cam.

Èpii. 915. DoD Pempt, 471. Lob. Ic, 809. /|. Trichoma-

nes fol. eleganter incifis. Tournf, Ittft, 539» T. 3i5« C
C. Adianthum maiitimum. Pluk. Phi^t, 73. f, 6, y^
Trichomanes minus et tenerius. Cé fi« ÏV»* 55!^,
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Het groeit dooi* geheel Europa, en wordt in Vil.
"

Vrankryk Po/hrk genoemd , naar den Griek- u^^^*

fcheh neikm Fo/ym'chum , welke het Venus- Hoofd-

Öaair efgentlyk toebehoort, 't Schynt dat ^
j^^^^^^y^

jmen het daar onder geteld of daar mede ver- ^^oJ,

jgeleekeri hebbe : want Haairig is het niet.

Het is een Plantje , dat uit Bladfleeltjes be-

flaat 'van een half Voet langte, die in de ge-

rneenfle bezet zyn met ronde groene Vin-

blaadjes '; doch fomtyds zyn die Steeltjes ge-

gaffeld of verdeeld, en men vindt het mee de

Blaadje^ fierlyk ingefneeden ; hoedanig het

zeldzaèmer voorkomt en inzonderheid in dé

Levant; Men vindt het ook met driehoekige

en met fpitfe Blaadjes. De Zaadftreepjes loo-

pen allengs in 't zelve famen en bedekken de

Bladervlakté , gelyk in andere Soorten.

Tot de Haairplanteh behoort dit mede en

wordt van de zelfde kragten geoordeeld té

zyn als het Venus - Haair en de Hertstonge.

t)e Nederduitfché naam , PFederdöod^ fchynt

eehe byzonder heilzaamheid in hetzelve aan

'te duiden- Het Afkookzel is bitter en famen-

trekkende; het Sap zeer zoet en bitterachtig |

doende het Eywit ftrémmen.

fi 3) Miltkruid met gevind Loof; de Vinnen XïlT.

flomp Wigvormig , Tandswyze uitgegülpt. ^Xmm^
Uj|.

Geiand.

(13) Asptenium Fi-ond. pitinatis, Pinnis Cuneiformi-

Wsobtufis, crenato - emarginatis. *Sjy. Plant, zQ.Vo\ytï\'

chum faxiitile dehtatnm. PlUm. ^mer.^^ T. 50. Tricho»

IL DfiBt» XIV. SïïJK,
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VIL Dit Westindifche > veel naar 't gewoonc

in.
' Wederdood geiykende, is nogthans daarvan

^tük!^°' genoegzaam verfchillende geoordeeld» om een

byzondere Soort uit te maaken*

XIV. (i 4) Miltkruid met gevind Loof', de Vinnen

Jhidnum, flomp Eyrondi Zaagtandig, van hovenbul-

Zeekants,
^/^^ flomp\ aan den Voet PVigvormig,

Een Plantje, dat aan de Zeekusten van En-

geland en de Hieres- Eilanden, in de Middel-

landfche Zee , by Toulon , als ook in de

Westindiën , voorkomt , maakt deeze Soort

uit, welke de Vinblaadjes Wigvormig en aan

den bovenkant ge -oord heeft; dus veel naar

die van de Elfde Soort gelykende.

XV, (15) Miltkruid met gevind Loof\ de Vinnen

tiumT Zeisfenachtig Lancetvormig ; infneedig ge .

_
Mesbla- tand ; aan den Voet nederwaards gehoekt,

^'^'

(16) Milt-

tnanes latifolium denfcatum. Plum^ Fit, T. loi. Pet, Fit,

420. T. 2» f. 15,

("14) Asplenimn Froiid. pinnatis , Pinnis obovatis fer-

ratis fuperne gibbis obtufis , Baü cuBeatis. H, Clijf. 474.

Chamsefilix Marina Anglica. Moris. Hifl. UI. p. 573.

S. 14. T. 3. f. 25. Füicuia maritima ex Ins. Stoecha-

dum. C. B. Fin. 359. Adianthum. C. B. Pin. 359. A-
dianthum Jam. Pinnuiis auviculatis. Pluk. Alm, 9. T,

253- f" 5.

C15) Asptenium Frond, pinnatis, Pinnis Falcato-Lan*

eeolatis incifo - lerratis ; Bali deorlam angulatis, Sp,

Vlant. ïo» H. Citjf, 474. Lonchitis latitolia , Pediculis

lucidis et glabris. Plum. Fit. 45. T. 59.
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(16) Miltkruid met gevind Loof\ de Vinnen Vii.

rondachtigy v^fofdrie, lü, *

HoüFD»

(17) Miltkruid met gevind Loefy dat uit de ^^j
tippen Wortelfchiet ; de Vinnen Eyrond ; Aspienium

tiitgulpig hjna geoord'^ de kleinften vet «/-Dwergsr*

ftandig ongekarteld. XV II.

Rhizopho-

De zelfde eigenfchap , welke wy in eene'^^^^f!

Soort van Rib -Varen met verwondering be- draagend.

fchouwen , heefc ook dit Miltkruid ;' dat het

Eaamelyk uit de tippen der Bladen in 'c Aard-

ryk wortelt : maar dit laat Worteltjes uit de ^

enden der Bladfleelen ^ welke naar die van 'c

Penningkruid gelyken, in den Grond neerdaa.

kn« Het groeit in de Westindien , alwaar

ook de beide voorgaanden waargenomen zyn.

(18) Miltkruid met gevind Loof; de Vinnen XV UI.

fcheef vierkantig ftomp , van hoven gekarteld
'y thmiwT'

de Vrugtmaahngen op eene enkele Streep, Een-*
^-^bloemig.

f16^ AsjJÏetiium Frond. pinnatis , Pinnïs fubrotundis.

quinis temisve. Sp. Flmt, N- ig-

(17) Aspienium Frond, pinnatis , apice radicantibus

;

Pinnis ovatis repando - fubaurins ; minimis remotis in-

tegerrimis. Sp^ PlanU N. i?* Lonchitis Asplenii fade,

Pinnulis variis f. fubrotundis ex uiroque latere Aurieu-

iatis, Sloan. ^am. 16, Hiji. I. p. 76. T. 29, 30, f. i.

Adianth. f. Filix Trichomanoides Jamaicenfis &c. Pluk.

Alm, g. T. 253, f. 4.

C18) Asptenhtm Frond. pinnatis; Pinnis Trapeziis ob-

tufls fnperne crenatis , Linea Fïiiftiücationis uaica.»

3iant, 230,

I "^

ÏI. DESt. XIV. SiVK. ? ^
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A^ulkhi
^^^

' ^^^ ^^ ^^^P ^^^' Goede Hope afkom».

r^^y^ ftig? gelykt, zegt LiNNiEiJs , naarhetWe-

STUK, ' derdood, maar is grpoter: de Vinnen zyn o-

Miitkruid, verhoeks geplaatst , van gezegde figuur , aaa

?^^^^^^- de bovenzyde gekarteld» De Streep der Vrugt-

maakinge, langs, den beneden - rand loppende ^

is eukeld, korter dan de Vin en van onderen

met een Vliezigen rand gefchoord.

Dit alles ueem ik waar in dat Kaapfe myner

Verzameling , gedeeltelyk van de agterzyde

in Fig^ 2, op Plaat XCVII, afgebeeld. Het-

zelve heeft donker bruin of zwar?;- glanzige

Steekjes , in myne Exemplaaren meer dan een

Voet lang , overhoeks bezet niet ongefteelde.

Blaadjes van gemelde figuur, die. op. 't meefle.

een half Duim lan§ zyn en van agteren ieder,

voor een klein gedeelte , bedekt met een trop-

|e Zaadflofbolletjes , welke in de bovenflen half

in eeu Schubbetje vervangen zyn, gelykGLE-

©ITSCH ten opzigt van 't gemeene Milckruid

waarnam, 't Getal der Vinblaadjes is , aan

ieder Bladfleel , honderdtwintig of daar om-;

trent.

ll\%' (iP) Miltkruid met het Loof overhoeks famen,^

Tiulam^ $^fl^^.^ ^^^ T^igvormige gekartelde Blaadjes.^

irmia, ^\»

^
C19) Aspknium' Frond. alternatim decompofitis , Fo-

liolis Cuneiforraibus crenulatis. ^>. Plant, N. 22. Gort.

Ms'-g' U' p. 579. Ft. Suec, 855, 943. Oed« Dan» 190.

A-
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Allergemeenst is dit Gewasje in ons We- vii.

ïeldsdeel, als ook in onze Provintiën, op oude ^^a^^*
MuureB » alwaar het in de Spieeten der Stee- Hoofd-

nen wortelt, en Blaadjes uitfchiet, veel naar stemruiu

die van Wynruit gely kende, groen van kleur, i

zelden meer dan twee of drie Duimen lang.

Ieder Blaadje heeft een Steel , aan welke de

onderfte Vinnetjes driebladig , de bovenden

driekwabbig zyn , met Ruitachtige Kwabbe-

tjesj rondom fyn getand. In Frankenland en

in Switzerland is een dergelyk Gewas ontdekt,

welks Bladen een Span lang en veel fyner gebla-

derd 2yn(*)» Zeker is 't, dat daar omtrent een

groote ongelykheid plaats heeft, alzo ik, in de

gemeene Steenruite onzer Muureo , de on-

derfte Blaadjes ook wel vier of vyfbladig , en

de bovenften enkeld vind,

Aan de agter- of onderzyde zyn de Blaadjes

begroeid met de Vrugtmaakende declen of

Streepjes van het Zaadftof , dat by veroude-

ring

Daltb. Fat. 3TI* GouAN Monsp, 526. FL Franco/, 121,

R. Lfigdh. 498. Mat. Med. 484. Asplen- Fol. laxe ra^

mofis &c. Hall. Helv. inchoat. Hl. p. 9. Ruta Muraria,

C, B, i^«. 356. DoD. Pempt, a^io^ Salvia Vitae f. Ruta

Muraria. Lofi. Ie. %\\. Paronychia. Cam. Eph. 785.

CtLEiCH» ^s, Microscop, T» 24.

< C^y Asplenium ICaule pinnato, Pinnis imis triföliatis,

fuperioribus fimpliclbus dentatis. Hall. Heh. inchoat^

lil. p. 8. N. 1690. Adianthum novum Germar^icum Rii*
"

1» Murari* facie. Bretn Cent. l, Ic^ 97.

14
ÏI. DiïL. XIV, Sï»ii,
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Afdeel.
^'^"^ dezelven geheelenal bekleedt. De Heer

111. Baron van Gleichen heeft zeer duldelyk

sTüK^/"' waargenomen , dat de Blaasjes van eene Peer-

^teenvuit. achtigc figuur zyn , en veel overeenkomsc

hebben met die van het Varen. Zy hebben

insgelyks een Veerkragtigen Ring, die dezel-

ven, als zy ryp zyn, 't welk aan de bruinte

blykt , doet apen barften en hun Stuifmeel

uitwerpen. Dit zou, volgens hem, hun wee-»

zentlyk Zaad zyn , terwyl zyn Ed, de Meel-

knopjes en Draadjes binnen in de Blaadjes

meent ontdekt te hebben , gelyk bevoorens

is gemeld,

„ Die geduld heeft (zegt deeze Heer) om,

55 met behulp van 't Mikroskoop, de maniei*

j, by afwagting waar te neemen , op welke

35 deeze Doosjes barben, zal zyne moeite wel

3, beloond vinden , als hy ziet, hoe door de

3, werking van den Veerkragtigen Ring de

55 Huid allengs van éép gefcheurd worde en

5. eindelyk in tweeën fplyt 5 waar door het

3, Zaad weggefmee£en en naar alle kanten

5, verfpreid wordt. Vervolgens zal hy ook

3, zien, hoe de verhevene zyden van deeze

5, twee Bakjes , zynde de twee ledige halve

j. Bollen der Doosjes 5 zig agterwaards nade-

5, ren 5 tot dat op 't laatst de fcherpe kant of

3, Rug van de Ring , die over de twee halve

35 Bollen gaat , zig zelf raakt , en de bewee-

9> ging dus tqn einde loopt. Maar de Waaiv

33 nee-
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s5 neemer zou het fraaifte Verfchynzel uit fi^^ll^

5, het Oog verliezen, indien hy zyn Oog niet ïii.

^, aan het Mikroskoop gevoegd hield , tot stuk.

>, dat deeze laatfle bev^eeging der Doosjes Suenmih

5, gedaan ware» Want dezelven, door de

5, eerfte bev^eeging alleenlyk het Zaad uitge-

3, fmeeten hebbende , onttrekken zig zelf

3, thans aan 't gezigt door een Sprong. Het

s, is dan klaar , dat de Ring , als de eerfte

5, oirzaak deezer beweeging , van een dubbeld

5, Werktuiglyk geflel voorzien moet zyn ;

9) devvyl hy eerst de Doosjes in tweeën doet

3, fpringen , en alsdan zig nog eens famen-

j, trekt, om eenen Veerfprong te doen, met

35 vernieuwde kragt."

Voorts redeneert d© Baron van Glei-
CHEN nog verder over de oirzaak van die

beweeging , welke zyn Ed. door zeer fraaije

Afbeeldingen verklaart ; doch tevens aanmerkt,

dat dezelve gemeen is aan de meefte andere

Haairplanten ; gelyk ik bevoorens ook reeds

daar van, in 't algemeen , gefproken heb.

(20) Miltkruid met het Loof hyna drie-Fin- xx.

mg\ de Blaadjes overhceks \ de rtnnen.^f^^^^^\

Lancetvormi^y Zaagtandig in^efneeden, Zwart

InHaair«

C20) Asptenium Frond. fubtripinnatis ; Foliolis alter-

jiis ; Pinnis Lanceolatis incifo - ferratis. Sjp^ FUnt, N.

I), Dekl. XIV. Stuk.
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VII. In Italië, SwitzerlaQd en de BergagdgÜQ
Afdeel.

^qqIq^ ygn Duitfchland groeit deeze Soort

,

HooFB- (^ie in Vrankryk ook niet ongemeen is. Men

^^art vindtze in Engeland dikwiis op Steenachtige

remts-^ donkere plaatfen , aan oude Muuren, aan de
mtr,

y^QYtels van Boomen en de Schoeijingen van

Graften en Vyvers, inzonderheid in een Klei-

jige Grond, zegt Morison. Toürne-
FORTftelt dit, en andere dergelyke Gewasfen,

in een Geflagt voor onder den naam van Flli-:

cula, en geeft alleen voor Kenmerk op , dat

zy naar de Varens gelyken. Dit groeit

naauwlyks een half Voet hoog , en beftaat

,

als de Steenruite , uit eene Verzameling van

gedeelde Blaadjes , van agtereu met een Saf-

fraankleurig Zaadftof»

DodontEus heeft dit Kruid voorgeftel4

onder den naam van Zwari Eiken -Fareny in 'c

Latyn Dryopteris nigra ^ en het fchynt dien

naam weezentlyk te verdienen; hoewel Lo-?

BEL zegt, dat men het zeer verkeerdelyk voor

Dryopteris genomen hebbe. Zyn Leermeefter

RON-

23. GouAN Monsp, 5:6. Reich. Fnincf, 121. Asplen.

Frond. duplicato - pinnatis &c. R. Lzigdb, 498. As^L

Fol. triangularibus , Pinnis pinnatis , Pinnulis femipin.-

natis , Lobulis ovatis ferratis. Hall, Hetu. inchoat. 1 1 !,

p. 9» Dalib. Pctr. 31! Filicula quïe Adianthusa nigrum

Officinarum. Toürnf. Injl, 542. J. B. J^iJi' Hl. p. 737,

Onopteris major. Tabern. 796, Dryopteris nigra. Dop*

]^6mph 466»
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RoND^LKTiüs hadt in zyne Lesfen opent- aS^i.,

lyk gezegd, dat door de beeftige domheid van *!*•

fommige Aptekers , met dit Kruid voor Ei- stuk.

ken -Varen te neemen en in de Dranken te Zwar%

^oen , veele Menfchen naar de Eeuwigheid ^a^rr,

verzonden waren. De Wortel, naamlyk, is

fcherp, wrang en floppende;; niet verzagten-

pf Afgang maakende, gelyk die vau 't Booni-

Varen. Ondertusfchen behoort dit. Kruid

weezeiitlyk onder de vyf H^airkruiden (JIerh(&

Capillcü'es i) wordende zelfs van Tourne-
FORT Capillaif'e ordinaire geheten, terwyl hy
aanmerkt, dat hetzelve komt in de Borst-Sy-

roop van Haairplanten (*). Dus moet dan in

't Kyuid een geheel andere eigenfchap dan in

de. Wortelen zyn , die hetzelve heilzaam

maakt»

Door Scheidkundig onderzoek heeft men
uit deeze Plant verfcheide Zuure Vogten ,

een weinig Pisachtigen Geest en vast Zout,

als

{^^ De Sijntpus Capillorum Veneris , naamelyk , die

volgens verfchillendeVoorfchrifren gereed gemaakt wordt
j

("zie Elzevier Apothekers Woordenboek-^) maar in welke

altoos eenigen komen van de vyf Haairkruiden , en in

de famengeftelde van RENODiSUs altemaah te weetei^

I. Het Echte Vrouwen- of Venus-Haair: s» Het Zwar»
te of genjeene , zynde dit : 3. Het M^ttte of de Steenrui-

te, die voorgaat: 4. Het Ceteracfi of eigentlyke Milt-

kruid : 5. Het Wederdood of Steenbreeke Trichomanes,

Van het Echte zal ik vervolgens fpreeken en da» nog

nader van deezQ Syroop gewag maaken.

ÏI. Desl. XIV. Stuk,
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VII. als ook veel Aarde en Olie bekomen. Zy be*
4FDEEL. Yat^ even als (jg Steenruk en andere Haai'r*

HoorD- kruiden, veel Zuur, dat door een Aardachtige

*^ en Lymerige StofFe omwonden, en door een

Venm-^ vlug Pis - Zouc én Olie verzagt , een mengze)
''^"*

uitlevert, van eene Armoniakaale , eenigszins

famentrekkende hoedanigheid. Dus fchryft

men niet ten onregte daar aan eene verzag-

tende , openende , oplos fende hoedanigheid

toe, inzonderheid tegen Borstkwaaien dien-

ftig (*), Misfchien is de Steenruk, deswe-

gen, ook wel SalviaVHcB^ in 't Franfch Sauvé

'Viey geheten. Chomel hadt met een Af-

trekzel, daar van, in Water, een Etterborst,

door ontlasting, genezen. Boerhaavk
laadde aan , dat menzp , ten dien einde , op
Mede zetten zou. DeSteenruite noemt me%
gelyk ik heb gezegd. Wit Fenus-Haair: ter-

^
wyl dit in de Winkels onder den naam var^

Zwart Venus'Haair is bekend geweest, en zeer

dikwils in plaats van 'c Echte Venus-Haair

gebruikt.

Hoewel, nu, de Haairkruiden , thans, op

ver naa die achting niet hebhen , als by de

Ouden, toen zy byna voor een algemeen Ge-

mesmiddel gehouden werden ; kan men echter

iiiet ontkennen , dat zy tot fommige Kwaaien

wel zo dienftig als andere Kruiden zyn, en

de

CJ GEorFRot* Mfit. Med^ Tqm, III. p. 37.1
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ée Syrobp Van 'C Venus-Haair wordt door de Vil.

Ondervinding zeer voor de Borst gepreezen* ^*^]f*
Wat ver gaat derhalveide beroemde Hall Er, Hoosd-

wanneer hy ze altemaal voor droog , fmaak-

,

leuk- en kragteloos uitmaakt (*)• Ik wil niet

hopen 5 dat hy verdroogde en verouderde

rot onderzoek in deezen gebruikt hebbe.
,^

(21) Miitkruid met duhheU gevind Loof; de XXL
Finnen flomp Eyrond gekarteld 'y de onderfle Trtchoma'-

Blaadjes kkMier. Z'^
''«^0-

•^ Jum.
Takkig

Dit Takkig VVederdood , dat de Eladfleel- J^edet-
dood,

tjes verdeeld heeft en daar door van 't gemee-

öe verfchik ,- hadt J. BAUiirNus bekomen
Van TuRNERüs. Linn^us zegt , dat het

op de Rotfen vau Auvergne groeit : Ray te-

kent het onder de Engelfche Planten aan. Ta-
BERNEMONT heeft 'er , onder den naam vaa

Wyfjes'Wederdood^ groot en klein, de Afbeelf

dingen van gegeven.

(22)

P) Ruta Muraria in Officinas irrepfit inter quinque

Plantas Capillares , quge nescio quo modo FeUori ami-

€€e creduntur , cum tameB iiccse, infipidse, inodorae

,

inertes videantur. Helv. incho^t. uts.

(21J Asplenium Frond. dupiicato - pinnatis j Pinnis

obovatis crenatis ; Foiiolis inferioribus minoribus. Sp»
Plant. N. 24. R. Lugdb, 498. Trichomanes ramofum
majus et mimis. C. B. Pin. 356. Trich. ramofum. J. B.
Jiift. 111. p. 747. Raj. AngLlW. p. 119. Trichomaiies

Cbemina & minor. Tab. Kramerb, \U p, 5065 507*

ÏI, DiBL. XIV. Stuk,
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Vil-
AiDEEL.

III.

HooïD-
StüK.

XXIÏ.
Aspleniutk
Margina'
inm.
Gerand.

XXI ÏI.

Squamo-
'fum.
Gefchuba,

.XXIV.
Striatum,

Geftreept.

XXV,
Mrofum,

. Üitge-

knaagd.

(22) Miltkrüid met gevind Loof; de Vinnèh

gepaard , Hartswys' Lancetvormig , eeni*

germaate gerand^ énverdeeld*

(23) Miltkruid met gevind Loof ^ de Vinnen,

gefpitst en ingefneeden; de Steng gefchubd*

(23) Miltkruid met gevind Loof; de Finnen

Findeelig'^ flomp gekarteld; de endelingfe,

gefpitst.

(24) Miltkruid met gevind Loof; de FinneUr

langwerpigfcheefvierkant , geftreept , uitge-

knaagd; aan den Foet verbreed»

De groeiplaats van deeze vier Verfchillende

Soor-

(22) ASj9lemum Firond. pinnatis ; Piiinis öppofitis Cor-

flato - Lanceolatis , fiibmairginatis integerrimis. Sjp. Plant,

N. 13. Phyllitis Ramofa margirie Membi^anaceo. Pet.

Fil. fo8. T. 12. f. 2,

(23) Asptenium Frotid. pinnatis ; Pinnis acuminatis in-

cifis; Stipite fquamofo» Sp, Plant* N. 14. Lonchitis Ra-
Inofa Caüle Squamofo. :^et. FiL xi2. T. 5. f. 2.

(24) Jsplmium Frohd. pinnatis 5 Pinnis pinhatifidis

öbtuiis crenatis; terminali acuminata. Sp, Plant. N- 15»

Filix ftriata , Pinnis crenatis , major & minor. Pet. FiL

ii3i I14. T. 3. f. 3> 4'

(25) Asptenium Frond. pinnatis ; Pinnis Trapezio-ob-

ïongis ftriatis, erofis , Baii auftis. Sp. Plant. N. ^6. As-

plenium fimplex nigrum. Brown. §fam^ 94. Lonchitis

major . Pinnis ariguftioribus &c. SloaNb ^am^ i6. HiJh

ï. P. 78- T. 33. f. 3.
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Soorten is iii dé WèStindiën. SLoANEhadt viï,

de laatfte in de Middellandfche deelen van Ja-^^j^f^--

maika, op lommerige Steenige plaatfen^waar- Hoofd-

genomen^ en merkt aan, dat de Blaadjes aan „ *
,

de bovenzyde ge-oord zyn.

Behalve het Trichoraanes heeft de Heer N,

L» B ü R M A N N u s , onder de Kaapfe Planten

,

een Aspkmum lucidum befchreeven. Hetzel-

ve heeft, zegt zyn Ed., het Loof Overhoeks

meervoudig famen gefield j de Vinnetjes over-

hoeks Vindeelig^infneedig Zaagtandig en zeer

glad. Het Eenbloemïge van de Kaap , uit

myne Verzameling , befchreef ik hier voor.

Behalve het Hertstong, aan de Muuren vaü

Konflantinopolen groeijende , vondt Fors-
KAOHL, in gelukkJg Arabie, by Kurma,een
Miltkruid, dat hy Lancetvormig noemde. Dit

is door hem befchreeven , als hebbende ge-

vind Lancetvormig Loof, met de Vinnen

langwerpig , fpits , ingefneeden > overhoeks

geplaatst. Het Wederdood en Steenruit

kwamen hem aldaar ook op het bovenfte der

Bergen 5 het Hertstong en Miltkruid in het

middelde gedeelte, of aan de zyden , tusfcheö

den ïop en Voet derzelven, voor(*).

(«) Flor. MgypL Ard, p. 185. CXXIV*

II, DeBL. XIV. SlWKt



$44 Beschkyvikc vaw
Vir. PoLYPODiuM. Boom* Varen.

Afdekl,
UI.

HooFD'. Schoon de minfte Soorten in dit Geflapt aan
STUK.

.

°

Boom^ Boomen groeijen 5 waar van het Gemeene
i^areii. den naam heeft, zal ik echter, om diereden^

den Griekfchen Polypoclium 5 welke ook op de

minden past, aldus verduitfchen.

De Kenmerken van dit uitgebreide Geflagt ^

waar in omtrent zeventig Soorten begreepen

zyn , beftaan in eene Vrugtmaaking van rond*

achtige Stippen , over de vlakte der Blaadjes

verfpreid. Het is, naar de figuur van 't Loof,

in de zeven volgende Rangen gefmaldeeld.

!• Met onverdeeld Loof,

1^
(i) Boom- Varen met Lamctvormige effen--

Tolmo- randige gladde Bladen ; de Vrugtmaakingeii

ceoiatum. ecnzaam ; de Steng naakt,
Lancet-

vormig, .

,. » ^
De Vrugtmaakingen noemen wy, m dit Ge*-

flagt 5 eenzaam ^ ZQgt onze Ridder, wanneer

zy flegts aan beide zyden overlangs gefchikt

zyn: op ryen^ wanneer zy overdwars, op eene

enkele ry, tusfchen de Aders zyn geplaatst

:

ver-

(i) Pol^podium Frond. Lanceolatis integerrimis gla«

bils, Fruftificationibus folitariis ; Surculo nudo. Syji^

Nau Feg. XI II. Gen. 1179. Sp* i. Phyllitis folio longo,

anguftifoliaa MacuUs majoribus. Pet. FiU 8» T« ^.

f. 2.
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4:'ér/prèfd ; mdien menze tusfchen die. dwars-A-
^^J^\^

dei's op meer dan ééne ry vindt ftaaa. lu

1(2) Boom -Varen htet Lanceivormlge effen- '

fandige giaddè Bladen'^ de Frugtmaakifi" Tohjpo*

gen eenzaam ; een Schuhhige kruipende ^l'^^liiJ-^

:^teng. . ^%^ ,,"
, ^

•-•
•

:

o
• • . ^ . \Vo:iS-«

pooiatti-

Dit 5 op de Stammen der Boomen in de West- tig.

ifldiën groeijende, inaakt door de ruigte zyner

l^ruipende Stengetjes eene Wolfspootachtige

vertooniiig. De Bladen zyn Lancetvormig

,

lang en fmal , zeer glad. In Japan heeft de

Heer Thunberg deeze Soort aangetröf-

, .

- '

,
•, -

-• --1^.^

(3) Booni- Varen met Landètvormige effenran^ \]\y

di'ge ruige Bladen , de onvrugthaare Ey-
J^f-'^*'^*^!*

rond i de vrugthaare Liniaal: de Frugt- 'MnJ^sö';-

fnaakingen eenzaam.
'^^^^"

(4) Boom-

fa) Poiijpoclmm Frond. Lanceolatis integerrimig gla-

Irns, Fruftif. folitariis; Surculo Squamofo repenté. Sp^

Plant. N. 2. H» Cliff. 474. Llngua Cervina fcandens ,

Caolibus Squamofis. Putm. FU 104. Ti' 119. Ph\rliit:s

* minor rcandèns Fol. aiiguftis. Sloan. ^am, 15, Hifi, l.

''p. 73. Filix Sarhientola bifrons. Pluk. Ahn, 156^ T.

290. f. 3.

<. (3^ Polypodiüm Frond. Lanceojatis integeirimls liir-

•tls,fter. ovatisV'fertil. linearibus; Fruftif. Iblitariis. *yi'

,

'Plant, N. 3. Lirlgua Cel*viria minima repens et hirfufa*

Plum. Fit. i03^T. 118, Filix foliis ovalibus et longis Fl-

iofis. Pet. Fü, 175. T. 10. f. 5, : ..^^ ..:,

K -- '" -

IJ. Deei<| XIV. Stuk,
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VIL (4) Boom 'Varen met gekartelde gladde Bla*

AïDEEL. ^^^. ^^ onvrugthaare rondacktig omgefieeld^

HooïD- j^ vrugthaare Lancetvormig ; de Frugt'

j^ maakingen eenzaam,

FofypO'
diumMe^

(5) Boom- Varen met Lancetvormige gladde

turn, cffenrandige Bladen ; de Vrugtmaakingen

blIdTg'^'^^ op ry'èn geplaatst.

Cvasfifo' Deeze drie, in de Westindiën groeijende,

Dikbladig.zyn door haare bepaalingen genoegzaam on-

derfcheiden. De Bynaameu drukken eeni-

germaate de geilalte uk.

VI. (6) Boom . Varen met Lancetvormige gladde
^PAz/Jï/ï- e^enrandigc Bladen , en verfpreide Vrugt-'

rlerts- maakingen*
tongacii- ..:.,.

tig.
(7)

(4J Votypodium Frond. crenatis glabris; fterrllibus fu-

brotundis & fesfilibus, fertilibus ianceoiatis ; Fruclifica-

tionibus Iblitarüs* Sp* Plant, N. 4. Lingtia Cerv. hete-

ro phyila fcand. &; repens Pluw. /v'A 105. T. 120- Filix

jnaculofa fcandens. Pet Fil* 174. T* 15. f. 4*

(5) Polijpodium Frond. Lanceolatis glabris integerd-

lïiis ; Fruftificationibus ferialibus. Sp. Plant. ,N. 5. Phyll.

maculata amplisfimo folio. Pet Fil. i. p. 6» T. 8* Item»

breviori & crasfiori folio Pet FIL 2. p. 6 T. i-

(6} Polijpodium Frond Lanc. glabris integeErïmïg

,

Fruftif. fparijs. Sp. Ptanu N» 6. Polypod. Ling. Ceïv.'

folio majus-, Plt'm. Amer. 26. T* 38» Raj. Sappt. 52.

Phyll. folio longo & marginato* Pet. Fil, 5. T. 6. f

10. PhylU fol. noa fintiato tenuioi:et Sjloan. ^nm* 14c

mjl. 1. p. 72»
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T" ^7) BioOm- Varen mei Lancetvormige gladde VIL
'

'

efferirandige Bladen , aan de tippen veel^ lu^*^*

'deeUg\ de Vrugimaahngen verjpreid^ Hoofd»

. ifS) BoQDi Varen met Lancetvormige gladde^ Pötum-

f, - gulpsw.ys' uitgehoekte Bladen ; die aan de^^^^ ^^'

tippen drtekwmbig zyn* , . Geüiip*
perd.

t>ewyl de Bladen van het Hertstong, waar YJ^'-

mede deeze drie veel overeenkon^jst hebben ^tum^'^\

"

ook nu geheel , dan aan de enden verdeeld^.^^"^^"*

voorkomen; zo is 't begrypen, dat deeze drie

Soorten eikanderen naverwant kunnen, zyn.

De eerfte groeit op de manier van het Euro- ;iv^;: a
pifche aan Boomen, wier oude Stammen 'er, •' "^^^

X)^ d^ Westindifche Eilanden , fomtyds als

mede bedekt zyn. Zy heeft de Bladen twee

of drie Voeten lang , anderhalve Vinger op

't breedfte ^ aan 'c end fpits , met ronde»

Êwatey 'poeijerige vlakjes, als V^ratten, op

Tde agt^rzyde» De Bladen zyn aan de kanten

golfsWyzé geboogen , doch effenrandig ^ zo
.;;;I;ï;oüL:

^--j wel
.

-- > ,'...,.

,' f7), Potypodmm Frond. Lanceolatis glabris integerri*

\xa^ y apice . multifido ; Fruftif. fparils. *S>. Tlant, N- 7.

Ling. Cervina mültifido cacuniine , lacinlata. Plum. Fiu

11$. ï. 1^1. Phyll. Fol. longo, apice palmato. Pet, »

m. 6. T. 6. f. II. -^i. .40BM

(8) Potypodmm Froiid, Lanceol. glabris repando - fi-

huatis i apice trilobis. Sp» Plant. N. 8. Lmgua Cerv»

fmuofa, in fummit. tiifuica. Plum» />/. 120. T, 138, Po^

t^jr. viilgare fiimmo triiïdo. Ve.t Fih 34. T, 15. f. 3,

K 2
il. Deel. XIV, Stuk.
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Vil. wel in de eerfte als in de tweede, die dezelven

^^n^^^'aan 't end gefnipperd heeft, en de laatfle aan

Hoofd- ^q zyden gulpswyze uitgehoekt, met de pun-

*
Boom- ^^^ dpietandig gevorkt ; zo als de bynaam aan-

raren, duidt. Ik heb Boom- Varen van Java en Cey-

lon, dat mooglyk hier zoude t'huis te brengen

zyn, alzo de Bladen glad, effenrandig, naar

die van 't Hertstong eenigszins gelyken.

TX. (9) Boom 'Varen me^Lancetvormi^ driekwah^

mt":;i- higé gladde Bladen.

lobum.

Drie-^ Hier voegt best de Afbeelding ""van dat zon»

Pi.xcvuuderlinge Boom- Varen, 't welk de meergemel-
Fig. I. jg Sweedfche Heer Thünberg op het Ge-

bergte bezuiden Batavia gevonden , en ont-

dekt heeft , tot dit Geflagt te behooren. Fig.

I , op de nevensgaande Plaat , fielt myn E-

Xemplaar in Afmeetingen coc de helft verkleind

voor. Men ziet klaar , dat het één Blad is ,

in drie Kwabben gedeeld , en dus veel over-

eenkomst hebbende met het Loof van het Ja-

vaanfch Gewas , *t welk de Hoogleeraar N.
L. B ü R M A N N u s onder den naam van Ophio*

glosfumpedatum in Plaat gebragt heeft , doch

myn Exemplaar van 't zelve , daar ik bevoo-

« ZJe rens van fprak''', toont genoegzaam, dat hec
bladz. 4?' daar van verfchillende zy.

.7 .ov. .

':-':.>^:.- '..:.

(ig) Fohjpodmm Frond. Lauceolat o- trilobis , glabris-

Mihü

«tffB' .VTX .j ,
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\

II. Met Vindeelig Loof, de Kwabbetjes ^^J*
vereenigd hebbende. m.

'

^ HoOFD-

(10) Boom - Varen met eenvoudig , drie of ^
vyfdeelig ^Lancetvormig Loof; dat hoven op P9IW0-

de Vrugtmaakingeu Wrattig is, matodes,

,
Puiftig.

De byzonderc eigenfchap , van de Bladen

aan de bovenzyde , op de Plekjes der Vrugc-

maakingen, met uitpuilende Wratten of Puis-

ten bezet te hebben, zou deeze Soort ge-

noegzaam beftempelen , indien zulks altoos

plaats had. Maar uit de Afbeelding en be-

fchryving van Breyn, welke zekerlyk het

zelfde Oostindifche Gewas bedoelt , is blyk.

baar, dat het Loof fomtyds zonder die Puis-

ten voorkome. Misfchien is het 'er alleen

op fommige tyden des Jaars mede bezet. Ook
vindt men 'er geen blyk van in de Afbeelding

vanden ouden Heer Burmannus, onder

de Ceylonfe Planten , die 't zelve noemt

,

Boom-Farenop verfcheide manieren verdeeld^fpits^

en Jiomphladig^ Dit drukt de hoedanigheid

zeer

(loj Polypodium Frond. fimplidbus trifidis quinquelo-

fcisve LancGoIatis , fupra Fruftificationes Verrucofis.

Mant. 306. Polypodium vario modo divifum, acutum et

obtufum. BuRM. Zeyl. 196. T. 8d. Filix Hemionitis Phy-
lïiatodes. Pluk. Phijt. T. 404, f. 5 & i, Polypodium
Scolopendria. Burm. Fl. Ind. p. 233, Polypodium Indi-

cum Scolopendrise facie, Brevn. CenU I, p. 190. T. 98,

f. I> 3 j 3*

K 3
II, Djiei., XIV, Stok.
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YIL zeer wel uit , en beter dan de bynaara vaa;
Amel.

Scolopendria , door den jongen Heer, daar aan.

Hoofd- gegeven;, 't zy men die op het Hertstonge
^^

*^' of op het Miitkruid toepasfe. Breyn beeft

¥mm. zekerlyk, met zyne vergelykmg, het eerde

op 't oog gehad , naar 't welke de enkelde-

Bladen van dit Boom -Varen, die gantfch on-^

verdeeld 2yn , zweemen. Ik heb zodanigea

cp een zelfden Wortel zitten en by het vyf-.

deelige, in myne Ceylonfe Exemplaaren.XiN.

NiEUs merkt aan > dat het drie^ of v f̂deelt

^

zou voorkomen, doch uit de Af beelding van

eerstgemelden Hoogleeraar , uit het Kruid-

boek van Hermaivnus ontleend, is blyk-

baar , dat het ook twee- en vierdeelig zy. Ik

lieb een zeer groot Blad , met zyn dikken

Steel meer dan twee Voeten lang , op Java

omflreeks Samarang door den Heer Thun-^
BERG verzameld, 't welk de gezegde Puiftig-

beid zeer blykbaar heeft met hoog uitpuilende

Wratten, en wegens de Gedalte ook volftrekt

tot deeze Soort behoort; m.aar dit Blad zal

wel in elven gedeeld zyn geweest. Mooglyk
neemt het getal der Vindeelingen in het Loof
van dit Boom- Varen toe, naar den ouderdom

en aangroeijiDg der Bladen. Immers in myne
Ceylonfe Exemplaaren zie ik duidelyk, dat de

cnkelde, flompe, onverdeelde ver de kleinflen

sjyn 5 naaiiwlyks een Vinger lang.

(i i) Boom"
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(llj Boom -Varen met Findeelige gladde Bk-
j^J^J'

deni de Kwabben half-Sckyfrond^gekar- III.
HoOÏD-

teld* STUK.

XI.

(12) Boom-Varen met Ftfjdeeli^ p/adde Bïa- Potypo-

den ; ae Kwabben half hyrond en punug. patunu
Gekruld»

(i'x) Boom- Varen met Vindeeïisie rui^e Bla- ^11-
o ö Suspelt'

den ; ^^. Kwabben half Eyrond en puntig, f^m,
Plimgend.

(14) Boom Varen met Vmdeelige Lancetvor- 7"\^^\

mlge Bladen':, de Kwabben fiompachtig; deimm.

onderfien van elkander af. dfg.''^^^^"^*

XTV.
Deeze vier , altemaal Westindifche Boom Scoiopen-^

Varens, komen in gedaante veel overeen. De ™ongl
Bla-bladig,

(11) Polypodium Frond» plnnatifidis glabris; Lobis fe-

ini-orbiculatis crenatis. Sp. Plant. N. 9. Polyp. Asple-

nii folio crispo pendulum. Pet. Fil. 25. T. 13. U 12,

(12) Pobjpodhtm Frond» plnnatifidis glabris, Lcbis fe-

mi - ovatis acutis Sp» Plant. N. 10. Polypodium pendu-

lum glabrum. Plum. Fit, 67. T- 87 Polyp. Asplenii fo-

lio brevi, pendulum. Pet. Fit. 24. T* i. f. 15.

(13) Polypodium Frond. pinnatifidis Pilofis 5 Lobis fe-

xni- ovatis acutis. Sp^ Plant. N. u. Polypod, Asplenii

folio villofo. Pet. FiU 26. T* 7. f* 16. Plum Fil. 68.

T. 88.

(ld) Polypodium Frond. plnnatifidis Lanceolatis; Lo-

bis obtusiusculis , infimis remotis. >;?. Pianf. N. 12 Po-

lyp. incifuris Asplenii. Plum. Fil. T. 91. Filix non ra-

mofa Scolopendrioides, Plum. j^mer. 7, T. 11. Filix Ja«

maicenfis &c. Pluk. j^lm. 153 T. zgo* f. i.

K4
H. DsBu XIV. Stok.
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Vil. Bladen gelyken naar die \anhet Ceterach o£

111. Mütkruïd, zynde in de twee eerden glad, ia
^Hoot-D.

iiej. ^^j.^g J.^Jg^ jQg ^^^^ eerden zyn hangen ^

i5oom- ^^ Gewasfen 5 waar van alleenlyiv het twejedc
^areii, ^jen byoaam voert. Het laatlte is op Jamaika

in 't byzonder v^'aargenomen.

XV. (15) Boom • Varen met Vindeelige Bladen ; de

Vinnen langwerpig , ecmgermaate getanê

enftomp.

Door geheel Europa groeit dit Kruidje , dat

eigen tlyk den naam aan dit Geflagc gegeven

heeft, alzo de Bladen naar die Dieren, welke

veele Pooten hebben
, gelyken. De Ouden

leidden de benaaming af^ van de Mosachtige

Vezelen , die 'er aan de Wortels zyn. De
Franfche naam Polipode is , zo wel als de En-

gcHche, van den Latyoichen of Griekfchea

Folypodium i ontleend* In 't Hoogduitfch noemt

men het Engelfusz en Sitsz-Fureny waar vari

onze benaarning , Engelzoety fchynt afkomftig

te

("15) Fchjpodium Frond. pinnatifidis ; Pinnis oblongis

fubferratis obtufis ; Radice fquaniata.. Sp, Plant, l^.lii»

GoUAN Monsp. 527. Gort. Belg. H, p. 279. Polypod»

froude pinnata &iu R. Lugdb. 499. H. Cliff. 475. FU
5ucó\ 845, 944. Dalib, Far, 311. Mat, Med. 485. Po-

lypod. vulgare. C. B. Fin. 359. Plum. FiU 27. T. A. f,

^. Polypodium majus et minus. Dod. Fetnpt. 464»TouRNr.

I>'Jt. 540. T. 316» HALU IIe(i'Jnchoaiilll p. ilGleich»/
^^^4. Microbe, Tab. 3.



T) E H A A I R P L A N T E ^% 15^

te zyn. Getneenlyk h^eten v/y het Boam- Fa» yil.

ren i o^ Eiken "Faren i als veel voorkomende ^™^5*

op de EikenboomeDt Het groeit by ons, aan HoohJ.

Wallen , Wegen en in de Bosfchen , op oude *'"^*

Wilgen , als ook aan de Wortels der Eiken. Vaim,
"

In Sweeden is het gemeen in de Spieeten der

Rotfen ; weshalve men het aldaar Stenfota

noemt, In Switzerland komt het ook meer
aan oude Muuren en Rotsfleenen , dan in de

Spieeten der Boomen , voor, zo Hall er
aantekent.

De Ouden hebben reeds eene purgeerende

kragt aan de Wortels van dit Boom -Varen

toegefchreeven , en het moest juist op Eiken*

boomen gegroeid zyn : weshalve het nog he-

den in de Winkels berust , onder den naam

van Poïypodium Quercinum. Sommige laateren

ondertusfchen , bedenkende , dat de famen-

trekkende Sappen dermaate heerfehen in hec

Eiken -Hout, hebben aan deze eigenfchap

der Wortelen begonnen te twyfelen , en an-

deren 5 die op zig zelf alleen in Afkookzel i

gebruikende , bevondenze , in dat opzigt

»

byna kragteloos. Ondertusfchen kan men
niet ontkennen , dat 'er eene verzagtende ,

openende en oplosfende hoedanigheid in plaats

heeft; des de Wortels ook in Borstdranken

,

in zodanigen als tegen Leverkwaaien dienen ,

en in de Jicht , aangepreezen worden. Maar,

zo v^el van dezelven te verwagten, dat men-

II. Dasi^XIV. SïöKi
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A Sl. ^^ ^P ^^S ^^^^ ^ot Geneezing van Xrankzin-

UI' nigheid en Dolheid gebruiken zou, gaat bui-

ten fchreef. Verfcheide Samengeftelde Mid-

Boom- delen , Conferven , Syroopen van dien naam,

^^''^"r ^yn in de Winkelboeken opgetekend, dieech*

ter hunne voornaamfte kragt van de daar in-

komende Purgeermiddelen hebben. ;

De Wortels zyn zoet met eenige v^algelyk-

heid en bitterheid. Het Kruid fchynt n.ec in

aanmerking te komen , dat ter langte van een

handbreed , half Voet of een Span , uit de

Wortels groeit ; zynde Vinswys"* verdeelde

Bladen , van agteren met groote geele hoop-

jes Zaadftof daar op verfpreid. De Heer Ba-

ron VAN Gleichen heeft dezelvennaauw-

keurig waargenomen en zo wel de Bolletjes ,

als derzelver Steekjes en het Stof daar in

vervat , zeer duidelyk afgebeeld : zo wel als

dat hy meent de Meelknopjes en Meeldraad-

jes te kunnen zyn.

Deeze Waarneemer merkt aan , hoe de Ber-

lynfche Heer Gleditsch zig verbeeldde,

dat 'er maar één Zaadje ware in deeze Doosjes

:

't welk zyn Ed. van Blackwell fchynt

ontleend te hebben : doch zulks is mis. De
Heer Gleditsch fchryft 'er veele zeer

kleine, rondachtige Zaadjes aan toe(*}. Glei-

CHEN heeft dezelven bevonden naar Citroen-

Pit-

* <«J Semina plurima . ininutw>nma , fubrotunda. Syfi*
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Pitjes te gelyken^en ongevaar veertigduizend VIT.

maal kleiner te zyn, in doorfnyding, dan die.
''^^^™'

Maar Gleditsch moet daar in zeer gedoold Hoofd«

hebben 3 dat hy aan het Boom -Varen Kloot^
jg^g^,

ronde Doosjes zonder een Veerkragtigen Rmg Varen»

toefchreef (*^ ; welken G l e 1 c h e w zo blyk^

baar aan dezelven waarnam. Immers deeze

Ring is ook door anderen waargenomen en

niet minder duidelyk afgebeeld (f)^

/ Niet alleen is in de hoogte van dit Kruid

een aanmerkeïyk verfchil , 't welk Dodo-
Néüs zeer wel uitgedrukt heeft, met byzyne
Afbeeldingen te voegen : Boom -varen dai

groot wordt y en JSoom-Vzxcn dat klein hl^ft ^

doch in de befchryving wordt aangetekend,

dat dit flegts van de Groeiplaats afhange,

H A L L E R geeft 'er Bladen van een half Voet

en van een Voet aan. Ik hebze van een

Span en van een Vinger lang verzamdd.

Gleichen houdt het zyce , van een half

Voet lang, voor een middelflag van grootte.

Maar, ten aanzien van de Wortelen heeft ook

verfchil plaats , 't welk de oirzaak kan zyn

van de zo tegenflrydige Ondervindingen ten

opzigt der kragten. „ Aanmerkeïyk is 't, dat

„ de Wortels van 't Boom- Varen, op vogti^

5> ge

(«) Polypodium Capfulis globofis absque Annulo. Ibid,

Misfchien om dat Tournefort zegt , Annulo carmtes.

(f) Vid. PhiU Tv&nfaÜ. VoL. LV* for 1765 , pag. s^a»

^ig' 33 5 34 » 35«

U. Dbsu XIV. StüK.
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aJdIel '' ^^ plaatfen groeijende of aan de Noord-

Ui.
'

5j zyde der Boomen;van binnen!, als menze

siüK?*°" 5) breekt, uit den geelen zwart zyn; doch die

Boom- 5, Op drooge plaatfen voorckoinen , op Stee-

*^*
35 nen of aan de Zonzyde der Boomeo , zoet

,, van Smaak, lang duurzaam en best tot Me-

3, dicinaal gebruik. Die van binnen witachtig

., geel zyn, worden best gekeurd, die zwart

5, van binnen zyn , deugen niet en bederven

,5 fchielyk**. Dit is inden Elfaz, alwaar het

niet alleen aan de Stammen en Wortels van

Eikenboomen , maar ook in het Mos op de

Steenige Bergen overvloedig groeit, waarge-

nomen (*).

2CVL (i6) Boom -Varen met FlndeeUge Bladen; de

éiïm^^^T'
Vinnen langwerpige eenigermaate Zaag'

ginianum, tandtg ^ ftomp ; den Wortel glad,
Virgi'

flifch»

Van deeze wordt alleenlyk gemeld , dat zy

Jcleiner is en de Kwabben der Blaadjes flomper

heeft, dan het Europifch Boom - Varen » van

on-

(«) Wappi Hijl. Plant, Ats, p. 246.

(16) Potypodium Frond. pjnnatifidis 5 Pinnïs oblongis

fubferratis obtufis, Radice Isevi. Sp» Pl-anu N. 14. Po-

lyp. minus vulgaris faciei. PEt. Fil. 22. T. 7. f. 9. Polyp.

Radica tenui & repentc. Plum» Amer, -5. T. 36. Fit,

60. T. 77. Raj. SuppU 56. Polyp. Virg. minus , fol. ob-

tufioribms. Moris. Hift, 111. p. 563. S. 14. T. 2. f. 3.

ÜLtt Filix Polyp. (difta minima Virginiana platyneujros ?

P/LiTK. Mn. 153, T. 2§9. f. a.



onderen g^ad. Ik Vind 'er geen gewag van , ViK -?

in de befchryving der Virginifche Planten ^^j'j^^^'^^

door den Heer Gronovius. Hoofd-j
STUK.

(17) Boom -Varen met FindeeUge Bladen \ de potypÓ^

Kwabhen Lancetvormig ^ ftomp ^ overhoeks^^lY'^^^^' ^

geplaatst en van elkander affiandïg. OorlepeH
• bladig.

(13) Boom -Varen met Gevinde Lancetvormi*: XVIILT

ge Bladen ; de KwabBen digi aan elkander^ f^^,yl

'''^'

evenwydig^ Degenvormig^ fpits^ Horizon- Gekam<ft

taal; den Wortel naakt.

(19) Boom - Varen met gevinde Èladeü; de XIX.

Kwabben digt aan elkander ^ evenwydig ,
//^^^'"^

.Degenvormigy fpits ^ opftygende; den ^r- Taxïs^

tel ruig* .
^ ,

(20) Boom - Varen met gevinde Bladen ; de xx.V

f17) Pohjpedmm Frond. pinnatifidis , Lobis Lanccola- derie»

tïs alternis obtufis diftantibus. Sp. Plant, N. 15, Polypo-

dium Lonchitidis folio minus. ftx. Pil> 32» T» i. f. i6*

(1%^) Poïijpodium Yxon^* pinnatis Lanceolatis ; Lobïs

approximatis Enfiformibus parallelis acutis horizontali*

bus; Radice nuda. Sp. Plant. N. ï6» Polyp. Lonchiti-

dis folio. Pet. Fü, 31. T» 7. f« 14. Polyp. nigrum tenS-

rius feftum. Plüm. Amer, 26. T. 37.

(19) Poltjpodimit FïoM. pinnatis; Lobis approximatis

Enfiformibus parallelis acutis adscendentibus ,* Radic«f

hirta. Sp, Plant. N. 17. Polyp. Taxi folio peadulum.

Pet. FiL .35. T. 14. f. i. Polyp. tenue & pend. Pjlubi,

FiLe^. T. 89.

(20) Polypodmm -Fïond. pilinatis ; IMtU apfroXïniatF^

il. ÜEEt, XIV» Sm/k,
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VIL Kwabben digt aan elkander^ Degenyormig^

lil. mtgegulpt , horizontaak
ïlooF2>-

^^o\«- ^^ gedaante van het Loof hebben deeze

ÏÏmen. vier^ in Zuid- Amerika of in de Westindiën
^'-^ groeijende , gelyk uit de bepaaiingen blykt^

.^io..p;j*, veel overeenkomst» In allen zweemen de Bla-
'^^^'^ 'den, door hunne fmalle Vindeelingen > Veel

'-• V naaf 'c Loof der Taxis-Boomen ; hoewel de

\ laatfle Soort dezelven gekruld heeft, en dus
«lK:,:^i-^-

ilieer naar Struisvogels Vederen gelykende»
' In deeze is de Wortel blaauwachtig en geftip-

neld; zo Plum t er aantekent.

kxt. ( '^^ ) Boom - Varen mu VindeeUge ruuwe

^Fét^Q- Bladen ;, de Vinnen hancetvormtg , afi-

Squama^ flmdig y effentandig^ horizontaal,

*"^-Slu' (^^) Boom -Varen met Findeelige gladde Bla-

éoricekm, den\

dig. .:, 'Tr;
..•-''. ':h"^u^.- .

'->.
. •

Ènfiformibus 'répandis', horizontalibus. xS>. PjanL N. ig.

Polyp. Fronde pinnata , FölioL LanceoIatD - Linear. &c.

H, Cliff^ 475;. Pojyp. crisp. Stmthionis peiinis. Pet. Fit,

3ó. Ti3» f' 8. Pol^p. rad. fubcoerulea punftata. Pjlüjj^.

i^x 6o% T. 78.; v^
;

CsO ^olypodium Frond. pïnnatifidis fcabfis ; Pinnïs

Lanceolatis diftantibus horizontalibus integerrimis. iS/7,

Plant. N. 19. Polyp. longifolium fquamulis Argenteis,

PÈT. Fit. 29. T. 7. f. 21. Polyp. fquam. Argent, adfper-

fum. Plum. i;ï/. T. 79.

(22) Potypodium Frond. pinnatif« laevibus ; Pinnïs Lan«
xeolatis diftantibus horizontalibus rapaudis. Sp, Pimu N.

**
^ «O.
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den ; de Finnen Lancetvormig afflandig , vit,

uitgegiilpt y horiwnlaah AröEEi..

HóOFD»

C23; Boom -Varen met Vindeeïige ^^««^^^ "vxitt
Bladen \ de Vinnen langwerpige afftandig^ Fet^l^

Zaagswyze getand. fum.^^
Gevleu»

Deeze drie > waar van ten minfte de twee S®^'^»

laatften ook Westindifche zyn > komen ins-

geiyks in de gedaante van het Loof eikande-

ren naby. De eerde munt door haate Zil-

verachtige Schubbetjes uit : de tweede door

haaren ,zoeten Wortel, misfchien met die van

ons Boom- Varen flrookende; de derde door

de gevleugelde Rib der Bladen. ;'jli9bno

' (24) Boom - Varen met Vindeeïige Bladen '^ ^^ïV.

deVinnml^mc^tvormigygeJchmrd'Vtn'cv^T^^^*

deeligy Zaagtandig^^^^^^ <^^^

.

Engelfc^,'

-• -:--:. In '.

i.1-

.20. Polyp. longifoUum Radice dulci. F,^^, J^il. r^ , ^g.

T. 7- f- ^o, li.
. . ... \

f23) Potypodium Frond pinnatif. l^vjbus ; Pinnis ob*

-iongis diftantibu^ dentatis: Sp. FUtnt, N. 21.' Polyp. fer»»

.ratiim majus Cofta alata. Pet. FiL 37. T. 7. f. 13»

(24^ Polypodium Frond. jnnnatifidis 5 Pinnis LanceoIa«»

tis lacero pinnatifidis ferratis. Goüan Monsp. 527. Huds»
' jingL 387- Polyp. Fronde -pinnatiftda , Foliolis Lanceo-

ïatis finuato - pinnatifidis. H Cliff', 475. R. Zz^^^^. 499.

Polyp. Cambro - Britannicum , Lob fol. profunde den-

' tatis. MOR. Hijhm. p. 563 S. r4.T 2. f. S'RAj.jy?/?.

437. -<^/2^/. 3 p» 117. Filix amplisfima , Lobis foliorum

lacimatis, Cambrica. Pluk, Atm, 153*. T. 30. f. i% ^

n. Debl. XIV. Stuk,
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STUIK,

Boom

.VIT. In Engeland was dit op een Rots , in 'I

Afdeeih Graaffchap Glamorgan , groeijende gevonden;

Hoofd- gelyk het insgelyks voorkomt in Languedok,

omftreeks Montpellier, volgens GoUANjdie
aanmerkt, dat het Loof byna Hartvormig zy.

Het verfchilt ia grootte niet van het groot-

fle gemeene Boom -Varen, als hebbende de

Bladen maar een Span lang en vyf Duimen
breed; in Lancetvormige Vinblaadjes verdeeld,

welke aan de kanten Zaagswyze, doch zeer

ongelyk en als door infcheuring getand , voor-

komen. Somtyds vallen zy wel een Voet

lang en breed; zegt Morïson: des het

door de ongemeene breedte van het Loof

z\g ondericheidt» ;b

Fotyvo'

(q5) Boom -Varen mêtVindeelige gladde Bla-

.. .;. *. .\:^mi de Vinnen langwerpig. üfftandig\ de

rmm, ofiderflen uitgebreid.y de éndeüngfe grootst t

Goud- ^Q VrugtmaakifJ^efy op ryen*

Hoe dit Boom "Varen allergrootst en aller-^

hoogst, of zeer groot en hoog genoem.d, kan

worden , indien het de Bladen maar een Voet

~ ^.T>T.^ , lang

(25) Fotypodhim Frond, piniiatifidis Isevibus ; Pinnis

oblongis diflantibus , infimis patulis , terminali maxima

,

Fruftificationibus feifialibus. Sp Ptar.t. N. 23^ Folyp. fron-

de pinnata Sic.B, Clijf, 475. Polyp. majus Aureum. Plum.
Amev, 25. T. 35. FiU 59. T. 76. Poiyp. maximum. Pet. Fih

15. T. 7. f. 8. Polyp* altisfimum. Sloajt. ^am^ 15. lliji^

1. p. 75* Pluk* T. 179. f. i, iki.j ,_
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lang heefc 9 gelyk in de befchryving ^ordt^^^^^^
,

gemeld , begryp ik niet. Het is aanmerkelyk lll.

wegens de Goudkleurige plekjes van Zaadbol-gTu^^^^-

ïetjes, welken het aan de agterzyde der Bla- Boom*

den hééft. Ik heb het hier met Bladen van^^^^^*

rn?er dan een Elle lang , bleek blaauw van

Kleur, in de Medicinaale Tuin, gezien. Op
Jaraaika groeit het aan de Stammen van oude

Boomeri, iii de middellandfche Gebergten»

(26) Boom -Varen met de onvrugthaare Bla-

den korter en flomp uitgehoekt
':,
ch Vrugt*

maakende overhoeks , gevind , Lancetvor'-

mig^

Door geheel Oostindie, ten minfle wat de xxvr.

feilanden en Kusten aan de IndiTche Zee be- ^^v/^/^-^^"'

treft, groeit deeze Soort, die wegens' de ge-^^^^^«>-

daante der Bladen den naam draagt. Het . Eikebla»»

iiimt by de Boomen op , met dikke ruige^^^p,g^^

Wortelen, die omlaag Bladen fchieten, welke^cyur.

èenigermaate nüar die der Eiken zweemen ,
^^' ^^^

kort

(26) Polypodium Frond. fterilibus brevior, obtufis finiv

atis; Fruftificantibus alternis pinaatis lanceolatis. Sp,

Plant, N. 24. Ft. 2:eyU 382. Hill. Anat, T. 10. Polyp.

cxot. folio Quercus. C- B. Pm. 359. Mor. Hijf. lïl. p.

1564. S. t^, T. lï. £ 15. Polyp. Malabaricurh foliis bi-

formibus, Pét. Mus. 794. R/.j. SuppU 57. Polyp,

Indicum. Clus. exot. 88* ï. 89* Pis, Mant. 195. Rumph,
^n:h, VI. p. 78. T. 35. Hm, Jllal, XXI,

x^» 53, T» U> B'Mm;
sF/. ïptd, p. 231,

, L
ih Pee*, Xiy. Sim
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vn
AFDEEL.I^ört zynde en breed , rosachtig van Kleut

,,^i^v en ftomp uitgehoekt : maar hooger komen
Hoofd- , t>i / • »• , t-.

STUK. er BladeD uit voort , naar die van t Boom-
Boom- Varen gelykende , ongelyk langer en grooter
^ ^^*

dan die anderen. Dikwils komt het ook wel

op den Grond voor , alsdan veel ongemaks

in 't gaan veroirzaakende , door zyne dikke

knobbelige Wortelen en de fcherpe punten

der Bladfteelen die na 't vergaan der Bladen

pverblyven. Ik heb het van Ceylon in twee-

derley gedaante , als ook van Java , omilreeks

Samarang, van waar een der eerstgemelde

Bladen , van een byzonder maakzel 5 alhier

in Fig. 2, op PlaatXCVIII 5 half verkleind 5

is afgebeeld,

XXVII. r^7) Boom - Varen mei Findeelige Bladen^

dimnTa-'
^^ Slippen ongelyk*

ciniatum.

Geven- Deeze Soort is ^er door den Heer N. L.

BuRMAMSius bygevoegd, welke men ei-

gener Gevenfterd noemen kan , om dat de Bla-

den in het Malabaarfe met Gaatjes doorboord

«yn: want de fnippering hebben zy allen by-

na gemeen. Echter tekent zyn Ed* aan , dat

in de javaanfe Exemplaaren , daar men het

Gqv^^s Kakajer of Tci/)? /f<?^ noemt , die Gaat*

jes niet gevonden worden. Op Malabar waren

de Bladen drie Voeten lang. III*

^ C27J Pol^podium Frond. pinnatifidis , Laciniis inaequa*

iibus. BuRM. FL Ind, p. 231. Elettadi Mara,Yaja, H,
Msih XII, p. 41, T. 20 , %u Baj. Si*i3^k 5Z,
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III. Met driebladig Loof, op een Steekje, ^j^^
lij.

(283 Bodm- Varen mei drievoudig Loof; ^^^^oofd-

Kwabben uitgehoekt^y de middelfte grootst, XXVIII.^

Veel gelylct deeze , wat ieder Blad in 't h^-f^Zum,
ponder aangaat, naar het Hemionitis der Ou- Driebla-

den, hier voor befchreeven* Het middelfte
'^'

Blad , dat het grootfte is , heeft de langte van

een Voet en half zo veel breedte f doch de

Steel der drie Bladen is maar een half Voet
Jang, Evenwel is dus dit Gewas zeer groot,

naar het Hemionitis te rekenen. Het groeic

op de Karibifche Eilanden* Mooglyk is heü

veranderingen onderhevig , die ook anderen

,

met meer of minder Bladen , daar toe betrek-

kelyk maaken.

ÏV. Met het Loof eenvoudiglyk Vindeellg. XXTX
Lonchhis^

(29) Boom -Varen met gevind Loofk de /^//?-., Scheef-
bla,aig,

fien

^2%') Patifpodium Frond. ternatis Hnuato-lobatis, in-

feermedia majore» Sp. F/mH, N. 25. Folyp, Fronde ter-

nata linuata» i/, C/iff. 475 Polypodium trifoliatum. Pet.

Fit. 18. T. 7. f. 3. Lonchitis maxima trifolia Americana,

"Ra]» Suppl. 66. Hemionitis maxima trifolia. PLUM.^//?^r,

S2. T. 32- f^^' ï27« T. 148. Filix f. Hemionitis diaaCa-
ribaeorum &c. Pluk. ^hn, 155. T* 291. f. 3.

(39) Potijpodium Frond. pinnatis; Pinnis Lunulatis ci-

ÜAto-ferratis declinatis; Stipitibus ftrigofis. Sp» Ptanu

U 2
11. D*Éi,,XIVtSiuK.
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VIT. fieh halfinaanvormig i kamhanirig gitand
i.

1 1 1.
* Tieergéboogen ; de Steden ruuWé

Hoofd-
stuk, Op vogtige Bergveldefi der Zuidelyke dee-

VareT' len van Europa , groeit dit Kruid 3 dat men
ruuw Spicant noemt of Gtoote , om het van

^t kleine voor befchreevéne Spicant te onder-

fcheiden. Het is geheel ruuw , en harder daö

de overige Varens van Switzerland , zegt

Hall ER. De Steel is een Vaetlang, ^e*

vind, met bruine Schubben bekleed. De Vin-

nen gepaard en krom , zyn aan de eene zyde

hol- 5 aan de andere verhevenrond 5 met fyne

Tandjes als gehaaird. Ieder Vin heeft een

driehoekig byhangzel opwaards en fomtyds

ook een dergelyk nederwaards. Om die redeïi

hadt ToüRNEFORT een byzonder Geflagt

van dergelyke Kruiden 3 onder den naam vati

JLo/tóV/V 5 gemaakt 5 en ze hier door van de Va-

rens onderfcheiden (*^^

De menigte der Paaren van Vinnetjes , toe

over de veertig , welken dit Kruid fomtyds

heeft 5 ziet men in de Afbeelding, door den

Heer Gunnerus gegeven, van 't gene

in Noorwegen was gevonden» Het is in 't

Noorden zeldzaam: evenwel groeit bet ook op
de

N. 27. H» Cliff, 475. (jEr. Trovt 69. GoüAN Monsp».

527. Gron. Virg. 123. Lonchitis aspera. C. B. Pin. 359,

ionchitis aspera major. Cam. £_pit. 664. Moris. S. 144

T. a. f. I. Hall.^^/ï/. inchoaf, llï, p. 16. Oed, Dan, ^29"-

^fl. Nidros, IV. T. 5. f. 2, 3

O Zie dö Afbeelding Inji, BöU% ix^.

k
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de hooge Bergen in Engeland en zelfs in Swee- at^/êu
den: zo 't fchynt: doch onderdeSweedfche Ui.

Planten vind ik het niet opgetekend. Het Vir stu^^^"*

ginifche heeft de Blaadjes langer en minder

krom, de Tandjes ook niet zo fyn en fcherp.

(30) Boom -Varen met gevind Loof^ de Vin» XXX,
nen Degenvormig effenrandig , aan ^^n ^^^j^^^^^"

onderkant inwaards^ aan den hêvenkant atmum^

cpwaards huUig, fteelig!^'

(31) Boom* Varen met gevind Loof\ de Fin- xxxh
nen Zeisfensw^s Lancetvormis: . Zaa^tan- ^^^^cuia^

dig 5 aan den p^oci geknot en opwaards Ge - oor4

ge'oord^

De Oortjes der Vinbladen, in deeze en de

twee voorgaande Soorten voorkomende, maa*

ken dezelven altemaal Scheefbladig. De twee-

de valt in West-, delaatfte inOostindie , inzon-

der-

(30) Totijpodium Frond. pinnatis j Pinnis Enfifornii-

bus integris bali inferiore inirorfum, fuperiore furfum

gibbis. *S>?. Plmt. N. ^. Lonchitis glabia minor, Plum.

^m&r^ 19. 1\ 48. Loneliitis altisfima Pinnulis ab ufroque

Iktere Auiiculatis. Sloan- ^am. 16. Hifl. \ p. 77.T. 31.

(31) Potypodiumt Frond. pinnatis; Pinnis Falcato - Lan-

ceolatis ferratis , Bali truncatïs , furfum Auritis. Sp^,

Plant. N. 28. Fi. ZeijK 383. Filix Zeylanica Lonchitidis

facie. Breyn Cent. 189- Raj. Svippl. 69. Bürm. ZeijU

98. T. 44. f. 2. Filix f. Lonch. aspera maxima fndorunEi*,

Pluk. Alm. 15^. T. 30. f. 4. Burm. Fl, Ind, p. 23a.

L3
XL Djsbi. XIV. Stuk.
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yij. derheid op Ceylon , van waar ik een Exem-
AFDi-sï-piggj. heb 5 volkomen daar mede overeenkom-

Hooro- ftig en van Java een , aldaar genaamd Jangu<

^^^Bo
'" ^^S^^^f^y 't vjék alleen door ongetande Blaad-

Varen, jes verfchilt, dat ook in een zodanig Kaapfch,

van myne Verzameling, plaats heeft. Volgens

Breyn groeit dit flag van Varen wel anderhalf

Voet hoog.

XXXIT. CsO Boom * Varen met gevind Loof\ de Fin-
•P^^yp^'.^

iien Degenvormig Zaagtmdig ; de Tanden

turn. half Eyrondy Eyrondig geaderd*
Veree-

By het befchouwen van een Exemplaar dee-

zer Soort, op Java omftreeks Samarang door

den Heer Thünberg verzameld, blykt, in

vergelyking met de Afbeelding van den Hoog-

leeraar B u r M a n n u s , eenigermaate de re-

den der bepaaling , dat de Vinnige Tandjes

Eyroudig geaderd zyn. Zy zyn fpits en aan

de kanten omgeboogen, doch de hoopjes van

't Zaadflof vind ik op 't midden verfpreid.

Mooglyk zal hier dat gene , 't welk de jonge

^
Heer B

u

r m a n Spits Boom- Varen noemt , be-

ter voegen.

(33)

^32) Pottfpodium Frond. piimatis 5 Pinnis Enfiformibus

ferratis ; Serraturis femi-ovatis ovato - nervofis. Sp»

Plant^ N. 26. Filix pyramidalis Maderasp. elegans. Pet.

J^ns 10. T. I, f. 55. Fil. Zeylanica denticulata non
E-amofa. Bürm, ZeyL 98. ï. 44. f. i. Filix Bermudien-
iis non Ramofa petraea. FlUK, T. 244, £ i & 403. f. i.

BüRM. Fl* Ind, p. 232.
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C33) Boom' Varen met gevind Loof-, de Fin-
^J^^*

nen driehoekig en getand.
'

Hl.'

(34) Boom " Varen mei gevind Loof; de Pin- xxxiit

'

nen flomp Hartvormig^ efenrandig^ uitge- 'Potypo^

gulpt, cwgtiiare,

Drie-

(3j) Boom -Varen met gevind Loof; de Fin^^^^^^'l^'

nen Zeisfenachtig , effenrandig , fpits Hart- ^ CordifQ-

vormip", imm. ^•

^
,

Hart-
bladJg.

Den bynaam van Japanfch heefc de Heer xXxv.
Thünb ERG, voorgemeld, aan dit laatfte zeer S^^ipo^^'

raare Boom- Varen gegeven, 't welk door zyn Japanfch.

Ed. in Japan is gevonden. Zeci gt^voeglyk ^cvill.
zou het tot het Hartbladige betrokken kunnen ^^a* 3*

worden , indien het niet de Bladen met zulke

fpitfe punten had ; waar door het grootelyks

van dat Westindifche verfchilt» De -Afbeel-

ding in Fig, 3, op Plaat XCVIÏI, geeft een

genoegzaam denkbeeld van deeze Soort , v/el-

^e rosachtig is van Kleur en de Zaadhoopjes

byna

C33) Fohjpodium Frond. pinnatis ; Pinpis triangulari-

bus dentatis. Sp^ Plant. N. 30. Trichomanes Folio tri-

angalo dentato. Pet. Fil. 76. T. i- f. lo. 4, Polypodium

acutum. BuRM. PU I^^d, p. 232. Pluk. Mm. T. 285. f-i-

C34) Polijpodium Frond. pinnatis; Pinnis. Cordatis ob-

tafis, integerrimis repandis. Sp. Plant. N^ 33* Tricho-

manes Folio Cordato. Pet. FU. 75. T- i. f. ii-

izs) Potijpodmm Frond. pinnatis; Pinnis Faicato-Cor"

^iformibus acutis , integerrimis. i^//z/,

L4
ïl. Debi» XIV. SiuK
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VII. byna op ryën overlangs , op de geheeïe a^
lil. terzyde der Bladen verfpreid heefu De Steel,

I-Sk^^""
^^^ gefleufd is, fchynt eenigermaate Schubbig.

ruig te zyn geweest, 't Gewas is hier wat

kleiner dan natuurlyk vertoond ; zo wel als

de twee anderen op deeze Plaat.

XXXVI. (36) Boom- Varen met. gevind Loofi de Fin-^

dimifmi^ nen Lancetvormig efenrandïg^ afftandigi

^^'r ] k-^
^ hoveftjhn kleiner: de Zaadplekjes op ryën

bladig, geplaatst,

XXXVTI* 07) Boom- Varen met gevind. Loof\ de Fin^

Disfimiis^' fisn Laucetvor^^^g^t famenvlopjjende ^ eeni^,

t)Iadig.-
' germaate ruig , de onderflen onderfcheidenx

Zaadplekjes hier en daar verfpreid.

Van die ongelykbladigheid vind ik geen

blyk, in eenige der of door den Ridder byge-

hragte 9 of door den Heer Bdrman nader

aan-

Cs6) Potyppdmln Frond. pinnatis; Pinnis Lanceolatis

ïntegerrimisdïftantibus , fupremis minoribus ; Punftis feiikli-

bus Sp. Plant. N. 31. Loncliitis altisfima, Pinnulis ra-

ris non iacmiatis. Sloan. ^am, 16» Hifi, I. p. 77. T. 32,

(ISZ-) Polypodium Frond. pinnatis '•, Pinn'is Lanceolatiff

f-abpubescentibus , confluentibus , inferioribus diftinftis ;

Funftis fparfis. Sp, FlanL N. 32. Fi!Jx Jamaicenfis Ja-

cese majoris semula , Falcatis foliis integris margine k-

quali. Pluk. Atm. 154. T. 288. f. i* Polypodium Indi-

ciim minus five glabrum. Ruihpk. Amh. VI» p. 80. T. 35.

i a? ^. Filix Afric^na Polypodii facie. Pluk. T. T'^gg>

C, I & 400. f. ^. ü

^
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aangehaalde figuuren. Want die van Rum- vïï-

pEius ?oude hec kleine of gladde Boomva- ^^^
jff^'

ren moeten zyn, welks befchryying geene on- Hoofd-

gelykheid der Bladen aanduidt. Ook is het ' ^^^^^
zelve geenszins ruig en de Puisten van boven Farm,

betrekken dat Boom - Varen veeleer tot het

VOOi bcfchi'cevene Thynatodes\ terwyl hetook

ilegts Vindeelige Êladen heeft. De Afbeel-

dingen van PlukenET geeven zulks niet

meer , dan in andere Planten van dit Geflagt

,

te kennen» De laatfte alleen hadt verfchillen-

de 5 naamelyk Vindeelige en afgezonderde

gevinde Bladen , doch dit was een Varen van

Maryland naar de Omunda gelykende , en duS'

alhier niet behoorende» Zyn Ed. ondertus-

fcliien hadt verfcheide Javaanfche Ëxemplaa-

ren , met die ongelykbladigheid op eenever-

fchillende manier begaafd , bekomen , welke

naar de laatften van Pluk e net , wier ééne

een AfrikaanfclTP; was * geleeken.
' Met meer régt zöti men hier dat Kaapfe myner Kaapss

Verzameling kunnen t'huis brengen ; 'twelk in 'pig, x^

Fig, I5. op Plaat XCiX , hier nevens, ten

deele in natuurlyke grootte, vertoond wordt.

Dit heeft , naamelyk , de Bladen van boven

en van onderen, zc^rongelyk; niet alleen op-

waards allengs langer wordende , maar zeer

yerfchillende van figuur , byna als op de Vier-

de Soort gemeld is* De onderften zyn drie-

hoekig 5 ongedeeld , aan den Voet opwaards

L s ge* :.

il. Deel. XÏV. St««;.
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Vil. g^ " oord : de bovenften Liniaal Zeisfenvormig

,

Afdeel. breed aan den Voet. Maar , als men 't wel

HooïD- befchouwt 5 ziet men, dat die fmalheid der bo.
^^"^*

venfle Bladen alleen daar uit ontflaac , dat der-

.

Fafeij'! zelver kanten omgeflagen zyn , tot bedekking

der Vrugtmaakingen,die als vereenigde Stree-

pen maaken aan den rand; doch tevens aan de

Middelrib evenwydig. Mooglyk is dit der-

halve het gene de Heer Burmannüs ge-

noemd heeft Bkchnum Capenfe^ met gevinde

Bladen, de Vinnen ongefteeld , Hartswys Lan-

cptvormig eiFenrandig. Liever zou ik, nog*

thans, dit myn Exemplaar tot het Geflagt van

Tterls betrekken. Evenwel, wanneer ik het

beginzel der Vrugtmaakingen op de onderfte

Blaadjes befchouw , die uit ronde Plekken be-

ilaan , dan fchynt het my volftrekt tot dit Ge-

flagt te behooren. En , acht geevende , zo

op de figuur der Vinblaadjes, als inzonder-

heid op de S treepen aan de onderzyde, waar

mede dezelven , geïyk iniiec Jdemionitisy ver-

eerd zyn; dan komt het my voor, dat dit een

zelfde Soort zy als dat Kaapfe , 't welk an»

ders voor het Ge-oorde kon worden aange-

zien, doch waarfchynlyk dus verandert, door

het toeneemen der Vrugtmaakingen.

S^xxvin. (38) Boom -Varen met gevind Loof':, de Vin"
Polijpo^

;?^/2
dmmreti'

Netvor- (38) FoPjpodhm Frond. yinnatis 5 Pinnis oblongis in-
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VTT
fien langwerpig efenrandig met regthoekige aedeÊl,

Adervlegtingen , en vierkante Stippen digt jj^q'

0^« elkander* stuk.

Boom*

De Netvormigheid van het Aderachtig Ge-^'^^^"Vv^

weefzel der Bladen onderfcheidt deeze West-

indifche Soort, welke vierkantige Zaadftippen

heeft, zo Plümi ER aantekent,

C39) Boom -Varen mét gevind Loof; de Fin-XXXIX.

nen Lancetvormig - Degenachtig^ ^ff^^"^^^' diwnP^a-

dig , evenwydig geflreept , en borftelig ^flre.

Zaagtandig : overhoeks geplaatste '

fig^

Hier zal dceze Ceylonfche van den ouden

Heer Bürmannüs, van welke de Ridder

geen melding maakt , behooren* Mooglyk
heeft zyn Ed. zulks gelaten , om dat 'er geen

zekerheid was, aangaande de Vrugtmaakingen^

die

tegerrimis , Anaftomofibus reftangulis ; Punftis reftang*

approximatis, Sp, Piant^ N. 34. Fiüx latifolia non Ra-
mofa , nigris Tuberculis pulverulenta. Plüm. Amer. 6.

T. 6.

C39) Polypodium Frond. pinnatis ; Pinnis Lanceolato-

Enfiformibus , integris , [parallelej ftriatis , 5etaceo-fer-

ïatis, alternis. Bürm. Fl^ Indm p. 234. Filix non Ramo-
fa altisfima Paluftris, Pinnis integris Serratis alternis a-

cntis. BuRM. Zeyl. 100. T. 46. Filix esculenta f. Foemi-

wa. Rumph. Amb. vj. p. 67. T. 29. $^ Lonchitis Am-
fcoinica. Rümph. Jimb. VI. P' 70 T. 30 Polypodium

fimplex. BuRM. Fl, Ind, p. 235. y, Polypodium glabnim.

ld» ihid^

Ui Dekl. XIV. Stuk,
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v|i, die ten minfle in myn Exemplaar niet zigt^

^^n^^ baar zyn. Ook wordt 'er, door gezegden Heer^

HoofV niet van gefproken. 't Gewas is aanmerkelyk

^^Ibó
wegens de dunte en evenwydige Adertjes der

jT^/f^».
" Bladen a die by my meer Eyrondacntig dan

ILancetvormig ^yn 5 en wegens de fyne fte-

keltjes aan derzelver kanten. Hefc' '^oudc ooit

in andere deelen van Oostindie voorkomen ;

geiyk op Java , alwaar men het Uaun Peckm

noemt > zo 4e jonge He^r BuRMAisrHus
aanmerkt. Dus zal het buiten twyfel het

Eethaare Faren zyn van R uM p h i u s , dat niet

dan op vogtige Zandige plaatfen groeit, wor-^

deüde Sajorpamm\ Maleitfchgenoemd, als

een eetbaai: Moeskruid zynde. Het Ambonjchp,

Lonchïth , dat ook een Moeskruid is , en- de^

Eladen insgelyks overhoeks gevind heeft^J

fchynt weinig van deeze Soort te verfchillen^

Uit de befchryving blykt , dat hetzelve wee-

zentlyk tot dit Geflagt behoort. Het Giadde-

Boom - Varen , van gezegden Heer , komc ins-

gelyks dit Moerasfige naby.

XL. (40) Boom -Varen met gevind Lancetvormig.

mi Foi

mm.
Broniiig.

jiumFoZ ^^^f'' ^^ Blaadjes rondachtig fiitsJng^
\anum. fnecden:, het Stengetje gkd> ^r^f.^..^'

Dit

' (40} PQ'i^jjodiüm Frond. 'Pinnatis i.anceolatis.; Foliolis

fubrotundis argute incifis ; Stipite ]?evi. Sjo. Plant. N. 39.

Acroftichum Frond» fubpinjiatis> Pinnis alternis Cunei-.
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Dit is een zeer klein Plantje , ^t welk op vit/

fommige plaatfen in Provence zeer overvloe* ^^^^^B^i

dig groeit in de Kloven der Rotfen ; en tevens Hoofde

voorkomt in Siberië , zo Linn^us zegt* ^'^^^^

Waarom hetzynbynaam van Bronnen ofFon-^^^tr^^.

'teinen hebbe, vind ik niet gemeld. Dezelve

zou vau Tabekwemont kunnen ontleend

zyn, wiens Afbeelding echter veel van dievaa

LoBEL verfchilt , door wien hetzelve ]Vié-

FenuS'Haair genoemd wordt» Niets gemeener

in 't Gouvernement vm Aquileja, zegt Hal-
i;e'r> dan dit Kruidje > aan Muuren en Rot-

fen. Zyn Ed. befchryft hetzelve aldus.

5, Een fraay Plantje met de Steng , van de

^, kleinften der onzen 5 een Handbreed of hal^

3, Voet lang 3 ft^vig, glad, gefleüfd
,
gevind,^

,j plat 5 met een middelrib doorloopen , de

5, Bladen en Vinnen yl geplaatst. De Vinnen

s, zelf zyn los gevind 5 van vier of vyf paa-

,5 ren , de uiterften famenvloeijende. De Vin-

3, blaadjes zyn breed en kort, in halfmaans-»

„ wyze figuur fpits verdeeld , ook viertandig

^, met gebaarde Tandjes. De hoopjes rond,

g, met een v/it Omwindzel , toe vyf op ééa

5) Vin-

^fmibus incifis. Ger» Pröv, 71. Filkula Sa?<atilis om-

ïiium minima , elsgantisfima. ToURt?- Injt. 542. GaPvID*

1S3» Adiïwitum Filic'mum durius crispum minimum.

Barr» Ic, 432. f I. Filicula Fontana. Tab. p. 792. A-

djanthum album. Lob. Ic, gi®. Polypodium duriusculuna

Sj^. Hali,. Hetvt incftoci, ÏII. p. J5i Plvk» T. Sa. f. 3*
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VII. j, Vinblaadje, bedekken, ryp zytide, het -ge»

^^ïll?' j> ^eele Plantje, als in het Plak- Varen-" De
Hoofd- Afbeelding van Plukenet drukt zeer fraay
""^'

de Geftalte der Bladen uit,

XLT. (4ï) Boom -Varen met drievoudig Loof; de
Folypo' Blaadjes duhbeïd gevind ^ aan den Voet

cutarium. gefnipperd ^ ftomp Zaagtandig fpiis inge^

bladir^^^'
Jheeden ^ de onderften btiitiger^

Ik kan , om de waarheid te zeggen, geen

de minde driebladigheid befpeuren in de aan-

gehaalde Afbeeldingen van Plukenet: waar

van het Loof evenwel taamelyk naar dat der

Dolle Kervel gelykt. 't Geen Browne be-

fchryft, hadt het Loof driebladig , met de Bla-

den diep verdeeld, de Kwabben langwerpig,

. eenigermaate Kwabbig gekarteld. Dit was

op 't Eiland Jamaika gevonden.

XLIl. (42) Boom Varen e^at gej}cnga is ^ met het
Spmuio'

Loof gefteeld :, Finswys' driedeelig]; aan de

Stekel- üPPQn iweedcelig met Doorntjes,

bladig.
^'

Hier

(41^ Polypodiitm Frond. ternatis ; Foliolis bipinnatis

Bafi laciniatis , obtufe incifo - ferratis acurninatis ^ infimis

gibbofioribus. Sp, Plant N. 35. Polyp. minus triphyl-

lura. Brown. ojfdm^ 97. Filix pumila paluftris Virginia-

na. Pluk. Atm. 151. T. 284. f. ^* Füix Virg. non Ram.
fol. planis- Pluk. ibid^ i, 2.

(42J Poltfpodium Caulescens, Frond. petiolatis pinna-

tófido-trifidis; apice bifida fpinpfa» Burm. Fi. Iné* ti^

«33. X» 62' f» I*
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Hier fchynt alszins dat aartige Javaanfche "^'^ï-

Boom -Varen te behooren 5 't welk de Hoog- tii,

leeraar N, L. Burmannüs zo fraay ia A£-5^°°*°"

beelding heeft doen brengen. Het heeft de

Bladen , zo zyn Ed. aanmerkt , op verfcheide

manieren gcfnipperd , met Doomt] es aan de

Tippen.

(43) Boom ~ Varen tlai gsftengd is , viet ck XLlli;

Bladen Straaïswyze vergaard^ de Vinhlaad-
^^^j^^l"

jes Liniaal '^
aan den Voet famengegroeid» datum,

Voet4

Dit behoort ook töt de Boom - Varens , wier
^^ ^^'

Bladen eenvoudig gevind zyn; hoewel ver-

fcheidene derzelven, by elkander op den top

van *t Stengetje Straalswyze vergaard , als de

figuur van een Vogelpoot vormen; weshalve

de Heer Thünberg, thans Xruidleeraar te

Upfal, die dit Gewas in Japan h eeft gevonden,

daar aan den bynaam van Föetachtïg gaf, Geene;

Soort 5 naamelyk , noch ooder die van Lin-
NiECs, noch van Burmannus, kwamzyo
Ed, voKlrekt daar mede overeenkomflig voor.

Men kan evenwel niet ontkennen , dat de Bla-

den op zig zelf veel naar die van de volgende

gelyken. ïn myne Exemplaaren zyn 'er zes

en vier by elkander op den top van 't Stenge-

tje, dat omtrent een half Voet hoogte heeft.

(44;

f43) Potypodium Caulescens , Frondibus Radiatim CO!?-?

geftis ; Pianulis Linearibus , ad Baün connaus, Mihh

U, Vmu XXY. SïüK-
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Vir. C44) i^oom - Varen mei twee-Finnig Loofy dè.

AiDEEL. Vinnetjes tegenover elkander ^ aan den Foé

HooFö- hreeder enfamengegroeid ^ Liniaalgereept

^Tuv. efenrandig.

Folijpo^
.

^ium Li. -^Q^ reden wordt deeze Cevlönfe Takkig

Liniaal, genoemd van den ouden Burmannhs; waric

het gevinde Loof verdeelt zig zodanig , dat

men het byna gegaffeld zou kunnen heeten : 'c

welk een voornaam veiTchil is met het voor«

gaande Japanfe. Öndertusfchen zyn aan de

enden altoos twee gevinde Bladen op ^ulk een

manier famengevoegd , als de jonge HeerBuR-

MAN in Plaat gebragt heeft. Ook heeft ieder

Blad, op zig zelve, veel overeenkomst met

het voorheen befchreeven Taxisbladige: zo

wel als dat van Thunbérg, zo even ge-

meld ; maar een weezentlyk verfchil beftaat

daar in , dat in het Geylonfche de Vin blaad-

jes van agteren groen , in het Japanfche

Voetachtige als Roozekleurig wit zyn : 't

•welk insgelyks fchynt aan te wyzen , dat hec

byzondere Planten zyn.

V. Meè

(44^ Fotijpodumi Fronde Pmnls geminis i Pinhulis öp-

pofitis, Bafi dilatatie coimatis , Linearibus ftriatis inte-*

gerrimis. Bürm. FL Ind p. 235. T. 67. f. 2. Filix Fron-

de Ramofa, Foliis conjugatis. Foliolis pinnatifidis &a
jp/. Zeyh goj. Filix Ramofa ^eylanica &e. BuRj^i
^ei^U 07.
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V, Met het Loof dubbeld of byna dubbeld ^n.^
gevind. m^

HqoFD»

(45) Boom -Varen met hyna duhheld gevmd ^j^j
Loof', de Vinnen Degenvormig Findeelig'^ Pohjpo*

de Vinnetjes ftomp Wigachtig : de Steng cu^.^
^^^'

Takkig. Zeegroen,,

Door den lueergemetden HeerT h ü n é E«i G
Is ook deeze in Japan gevonden en met den
nevensgaanden bynaam gedoopt. Zy maakt

,

20 veel ik uit het daar van bekomen Exemplaar
kan óordeelen , een zeer fraay Gewas ; de Sten-

gen rosachtig en getakt hebbende; de Bladen

van boven geelachtig groen , van onder blaauw-

achtig wit ; alwaar zy met kleine zwarte Stip-

jes bezet zyn. De langte der Degenvormige

Bladen is byna een half Voet, op naauwlyks

een half Duim breedte. Aan één derzelven

tel ik by de honderd Vinnetjes.

'

(46) Boom - Varen met hyna duhheld gevind XLVT,

Loof^ de onderfle Blaadjes omgehoagen ;
^^Q^^^ëopis"

k paaren met een vierhoekig Vinnetje ver ï^rombla-

eenigd*
*^'

Op

C45) Potypodium Ffond. fubbipinnata ; Pinnis Enfifof»

»iibus, pinnatifidis; Pinnulis Cuneiformibus obtufis: Sti*

jthe Ramofo. Ji^iihi.

(46J Polypqdium Frond. fubbipinnatis ; Foliolis infi-«

ms reflexis
; paribus Pinnul^ quadrangulaxi coadunatis.

II. DsEt. XIV. Stok.
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VII. Op verfcheide plaatfen van Europa, inzo^-

111.
' derheid in Berg^ en Bofchachtige Landsdou»

stukT^" ^^" 5 groeit deeze Soort van Boom - Varen, die

Boom* het Witte Eike - Paren vanD o D o n é ü s eenigs-
Varen,

2:ins gelykt , ten minde de Vinbladen zwee-

mende heeft naar die van den Eike - Beuk ,

Esculus of Fkegus genaamd. Den Heer Hal-
LER kwam dezdve doorgaans, zo wel in

Duitfchland als in Switzerlandj.voorjdoch in

ónze Provinciën fchynt zy nog niet gevonden
te zyn» Omftreeks Petersburg groeit dezelve;

overvloedig in de Bosfchen , zo de Heer de
Gorte'h fchryft» '

"""^ ^

De Stengetjes zyn een Voet. hoog en glad

,

doch de Bladen dikwils ruig en ruuw , inzon-

derheid aan de kanten. De onderfle maaken
een' zeer breede vereeniging aan en om den
Steel , waar door deeze Soort zi^ grootelyks

onderfchéidt; maar het ombuigen der onderfle

Vinblaadjes heeft zy met de volgende West»
^indifche gemeen. De bovenfle loopen drie-

,. hoekig ten einde uit, en vereenigen zig dik-.

,,„. \ wils met elkander.

. (47) Boom.

Sp. T.lauu N- 36* -^v Cllff^ 475. Fl. Suec, 851, 945. Ft.

Lap^. 387» Phyllitis minor hiifufa, Pmnïs variis» A£i,

Petrop. 10. T. 21. Filix non rambfa minor & fylveftris,

Petit. Ejjijf. 56. T. 50. Filix minor Britannica. Mor.

Hifl.nX. p. 575- S. 14. T. ff. 17. Polypodium Fol.

pinnatis reflexis, Pinnis'ova»is hirfutis &c. Hall. /T-e/e/»

i#<*or/^ Tom. UI. p. 12. Dryopteris candjda» Pop.
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(47) B.oom' Varen .met hyna^.duhbeïd gevind Vïl.

.

''^'""^Moöfi de enderfie Blaadjes omgehoogenide m.
Finmn rappig. Hooïd»

Q%) Boom -Varen met hyna duhheld gevind fo^po^

Loof\ de Blaadjes getropt , de Kwabhen
^^l^J^;;^^

'fiomp Zaagtandig : de Steng Kaffig, Om^e^
boogen.

Öecze ïaatfte groeit, volgens Li NNiEUS,^^^^^^^^^

Ep wei in Engeland als in Siberië, alwaar de Geurig;.

Inwoqners, van Jenifea , volgens 't berigt van

den Heer GMEtrN , dit Kruid in Bier kooken-.

de 5 aan^t^elve een aaogenaame Reuk en Smaak

van Braarnbppzen geeven. Ook droog in een

Vertrek famengehoopt, vervult dit Kruid heu
zplve met zyrïen Geur. Het wor^Jt , door hem ,

als een zeer kragtig Middel tegen 't Scheur-

buik geroemd. Op de Gebergten aan de

Rivieren Angara en Selenga groeide hqt Qf' ,cu .tbji-cf

vervloedig.
,

' -'

^

pe hoogte is omtrent eert Voet en de ge(lal-l

tV ais die van 't Mannetjes -Varen , maar de

Blaadjes zyn digter famengéhóopt én als ge-

. ., .. ; tropt^

' (*473 ^P(^lypodmm Frond. fuKbipirin. ï^olioKs' iri'fïmisf ie**

flexis ; Pinnis iacetis. Sjj* Plant^ N. 37 Filicula Alis

inferioribus penckilis. Pet. FiU 72. T. i. f, 9.

(48J Potijpodlum Frond. fubbipinn. Lanceolatis Foüol»

conieFtis; Lobis obtufis ferratis: Stipite Paieaceo. Sp,

'FUnt.' N, 38» HüDs, AngU 388. Dry opteiis Rubam Idseui»

ij^tmws. Amj». i?2^/^.. 251.

Ma
11. DfiEj., xiy, siüK.
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vn. tropt, met de Zydkwabben (lomp, diep Zaag»
•

lu!'* tandig ; zo de Ridder aantekent.
HooïD-

^XLIX ^^^^ Boom - Varen met het Loof ten halve

Poiijpo' dubheïd gevind , LancMvormtg ; de Kwab'

i'Zcum. J^^^P^ gerond, effenrandig, geftreept.

ByWHsfig.
In debynaam van deeze Soort fchynt Lin-

N^us de voornaame eigenfchap van veelea

van dit Geflagt vergeten te hebben, die op

Boomen groeijen % alzo hy deeze , als iets by-

zonders , dus beftempelt. De Hoogleeraar N.
L. BuiiMANNüs, niettemin , tekmr zulks

ook getrouwelyk aan , en betrekt zelfs hier

het Virginifche Varen van Plukenet , 't

welk zeer.blykbaar tot het Rib- Varen behoort

en aldaar^ ook door onzen Ridder was t'huis

'^2le gebragt *. Plok en et, evenwel, beken
blad2.ii3.iic^ hadt bedenkelyk gefteId,'of het niet met

dat Malabaarfche > hier aangehaald , overeen-

komflig ware. De Blaadjes zyn Lancetvor-

mig» tot het midden Vindeelig , met fl:omi>e

niet Zaagtandige Kwabben, eenigermaate ge*

ftreept , en de Vrugtmaakingen Stipswyze

daar op verfpreid: het heeft gladde Steelen,

(50) Boom-

(49) Fohjpodium Frond. femi - bipinnatis LariceoIatJs

;

ï.obulis rotundatis integerrimis ftriatis. Sp. Plant, N. 40»

Kari - Welli - Panni. Hort, Mal X il, p. 35. T. 17. BuRM»
FL Ind, p. 234,

•^ürci .ViZ f»jsau ,ii
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(50) Boom Varen met het Loof ten halve ^^^^
dubheld gevind Degenbladtp; de Kwahbe- Ui.

Sjes Jiomp gejpitst geftreept ejfenrandig* stuk.

L.

Zeer weinig, hoewel weezendyk , in At^oiypa^

'aangetekende hoedanigheden , verfchilt daar minamw^

van het Japanfche Boom - Fdren , door den
jji^jflf"'

Heer TunNBERO verzameld , endoor myFLXCïX*

in Fig. 2, op Plaat XCiX, in Afbeeldinge ^^* *'

gebragt. De Steel van 't zelve is eenigszins

Haairig , doch niet ruuw: gelykook deStee*

len der Virnen, die overhoeksaau den hoofd-

deel ftasn , en eene zeer fpits Lancettige of

Degenvormige figuur hebben, Zy zyn weder-

zyds te?" ba: ver breedte in Vinblaadjes ver-

dccM, aan 't end (lomp met een puntje, en

op 'J- ondervfakte zeer fraay met Ribbetjes

^^'<>rt^ept en in enkelde ryën verflerd met de

Stippen der Vrugtmaakingen van eene Ros-

achtige kleur. De Steel loopt in een zulk

lang puntig Vinblad uit. Het bovenfte van

*t Gewas, alleen, is hier vertoond.

(.51) Boom- Varen met het zydeïings Loof lt.

duhbeld gevind ^ het onderJïe Blaadje Vin-
Verii-het

deelig* den.

Vol-

C50) Polypodium Frond. Semi -bipinnatlsEnfiformibusj

Lobulis obtufo acuminatis , ftdatis , integerrimis Mihi.

CsO Polijpodium Yïon^. lateralibiis bipinnatis , Foliolo

ïnfimo pinnatifido. Sp, Flmt. N. 41»

M 3
II. Desi,. XIV. SlVK.
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Apdeel.
'Volgens de Waarneeming van den Heer

ni. *OsBECK heeft dit Chineefche Varen eea

»tük!^^ ruighaairige Steng en gevind Loof; de zydc-

Boom- lingfe Blaadjes aan den Voet Vinde,elig; alle

l^area. Vinnen ongedeeld, fcberp en zeer fyn Zaag-

tandig. De onderde Vinnetjes , by de Steng

,

zyn langer en ten halve Vindeelig; waar aan

het gemakkelyk kenbaar is* Het Loof, naa-

melyk, is aan de tip eenvoudig, aan de zyden

.dubbeld gevind , en heeft het onderde Vin-

netje langer, Vindeelig* Deeze Verfcheiden-

heid geeft reden van den bynaam.

De Hoogleeraar Bürmannüs haalt , op

deeze Soort, een Afbeelding aan van P lu-

xenet, welke het Twee- Oorig Faren, hier

voor befchreeven, voorftelt (*J. Dezelve zou

«yn, deszelfs Groote Takkige ofWyfjes-Va-

ren, met fmalleftompeniet getande Vinnetjes,

hei endelingfe zeer lang. Maar die Afbeelding

past, voor eerst ^ daar op niet, en is niet daar

toe door Plukenet betrokken. Ten anderen

komt dezelve geenszins met dit Gewas over-

een. Misfchien heeft zyn Ed. Fig, 4. van die

zelfde Plaat op 't oog gehad, als waar mede

de Javaanfche Exemplaaren overeenkom/lig

l?yaren. Volgens Plukeneï betekent dezelve

een

(*) Fteris hiautka. bladz. 107. Filix Ramofa major

ipinnulis anguftis obtufis non dentatis, impari furculum

terminante longisfima. Plvk. Nanu ^3. T. 401» f. i.

BuHM, Fi, Ind. p. 234. "
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€€n Gegafeld Faren van 't Eiland Johanna^ met ^^^:^^

fmaller Vinnen van Boom -Varen, de uiterfte in.
'

zeer lang. Die Afbeelding ftrookt eenigermaa stük!^°"

te met de bepaaling van onzen Ridder : en Boom^

^aar op kon ook de benaamiog van gezegden
^''^^'

Autheur 5 door zyn Ed. op deszelfs Fig. i.

toegepast, betrekkelyk zyn.

Ik heb een Exemplaar van Japan^, dat in al-

le opzigten met de befchryving (Irookt, doch

waar aan die lange onderfte Vindeelige Vinne*

tjes ontbreeken. Het Loof is zeer fyn en heeft

ook de Vinnetjes zeer verfchillende, maar even

't zelfde bevind ik in 't gewoone V^yfjes Va-

ren, hier voor befchreeveo , plaats te hebben,-

waar toe het echter , wegens J
de Vrugtmaa-

kingen , niet behoort.

(51) Boona- Varen met het Loof hyna dub- Lii.

held gevind ; de Blaadjes langwerpig Ey-dium Eis-
rondi de Vinnen fiompachtisi aan de tippen^'^^^^"^^'

r-. ry . j' Gekuifd:
Jpiti Zaagtandig*

In de Noordelyke deelen van Europa zou

dee-

(52) Pohjpodimn Frond. fubbipinnatis ; Foliolis ovato-

oblongis ; Pinnis obtufiusculis , apke acute ferratis» Sp,

flaitU N. 4i- Gort. Beg. 11. p. 280. Goüan Monsp,

3?. 528' Polyp* Fronde duplicato- pinnata. Ft. Snee. 848»

Fiiix non Ramofa major &c. Mor. Bi/i. 111. S. 14. T.

3. f, II. Filix mas Ramofa, Piiinulis dentatis. Pluk. F/iyeg

T. 181. f. 2'
: aut T, 180. f. 6.

M 4
lï. DazL» XIV. Stuk.
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Aïdeel. ^^^ze, volgens den Ridder, groeijen , die zo
^li^- echter in de laatfle Uicgaave der Planten van

STUK. Sweeden heeft weg gelaten. In de eerfte

BoQui^ merkte hy aan , dat zy van de volgende SoorC
rareit*

verfchille, door de Vinnetjes famengevoegd

te hebben. Dit byzondere kan ik in de AfbeeU

dingen , die door zyn Ed. aangehaald zyn , niec

befpeuren ; zelfs niet in die andere van Plü-
KENET, aldaar door hem bygebragt , welke

alleenlyk van onderen Takkig was, Misfchien,

hoewel Me es e ook deeze Soort, in Vries^

land 5 omtrent oude Borkoop , in een Bofch

,

niet ver van den Ryweg , hadt waargenomen

,

zal het llegts eene verandering van de naaste

volgende zyn. Qf het voor vast doorgaat

,

dat de bevende Blaadjes , alleen , in deeze

bloeijen ; gelyk L i w n ^ u s ten opzigt van het

Gekuifde Boom -Varen aantekent^ zou nog te

onderzoeken zyn,

^l.ijccix, Ondertusfchen fchynt my hier dat Japanfche

^^§- 3- te behooren, waar van ik in Fig. 3., uit rayne

Verzameling, de Afbeelding geef. Want, hoe-

wel het in 't laatfle opzigt , wat myn Tak aan^

gaat, niet voldoet, kan dezelve wel niet de

onderfte zyn. De Vinnetjes zyn ook niet vol-

komen famengevoegd , doch zeer digt aan

malkander, langwerpig Eyrond,ftompachtig,

aan de Tippen fpits Zaagtandig en, voor 't

overige, volkomen Kuifachtig. Wat cie Vrugt-

maakingen aangaap, welke ma^r enkelde plek-

je*
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j<?s aan den rand der Vinnetjes zyn , komt het .
^^ ^-

naast met eene volgende Soort, die daar van iii.

den naam voert , overeen ; maar deeze heefts^u^'"'

ongekarcelde Vinnetjes ^ terwyl dit Japanfche

dezelven zeer diep ingefneeden heeft (*).

($3) Boom -Varen met het Loof dubbeïd ge^ J'ïlfL

vind'^ de Finnen ftomp en gekarteld; dediumFUm

Stengel Kaffig. *-^^„
Mannetje»

Dit is het J^annetjes • Faren , door geheel

Europa bekend ; en , gelyk by ons , overal

rpeest in de Bosfchen en op andere donkere

vogtige plaatfen , in een Zandige Grond , voor-

komende. Het voert den Griekfchen naam
Pteris 5 den Latynfchen FiHx 5 den Italiaan-

fchen

(*J De Heer Hai^ler heeft ook aanmerkelyke dui-

fterheden, in de bepaaling en aanhaalingen van Lin-
1? ip u s , ten opzigt van deeze Soort, gevonden : ^Heiv*

inchoat. 111. p. 17. N. 1405.J maar dezelven vermeer-

derd, doordien hy Pluk. p. igo. f. 42. aanhaalt, datT»

ï8i. f. 2 , moet zyn, en zelfs een Varen van Mappus,

met drievoudig gevind Loof , met de vitieufe aanhaaling

van digiiata in plaats van dentata , hier t'huis brengt.

C53) Potijpodium Frond. bipinnatis ; Pinnis obtufis cre-

nulatis ; Stipite Paleaceo. Sp. Plant, N. 43. Gort. Belg,

il. p. 280. GouAN Monsp. 5S8. Ger. Prou. 70. Dalib»

Par. 313. FL Suec. 846, 946. R. Lugdb. 499. H, Ciiff^

475. Hall. Helv* inchoat. lil. p. 13. Fiüx mas non ra-

mofa dentata. C. B. Pin, 358. Filix Mas. Lob. Tc, 8i3*

DoD. Pentpt, 462. Ca^. Epit. 991. Fvcjjs. Jiifi. 994*

U 5
ÏI. DaEt. XIV. SïUK.
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Vil. {cheh^lce'^hm Franfcben Fdug'erer^Q^ En-

^ur'^geirchen Ferm, den Hoogduitfchen Fahren of

HoöFD- ^renJ^raüt i zo wel als * het hie'r voor ^be-
$TUK

Boom- fchreeveneiVyfjes- Varen*, dat'gemeeneris,

Fareiu doordien het op opene plaatfen , Duinen en

«BI. 5^8» Bergen groeic. Het werdt daar van-, al voor

verfcheide Eeuwen , onzeker om wat reden

,

door den naam van iï/fl////^//e onderfcheiden.

De Afbeelding van dit Varen is by D o d o-

jjéus uitermaate flegt; die van Lo bel vol-

doet taamelyk , alzo zy de Vinnetjes onder-

fcheiden voorftelt , doch ongekarteld ; waar

.omtrent de Figuur van Morison nog beter

is. Camerariüs, wederom, vertoont de-

zelven wel gekarteld , maar niet afgezonderd.

H ALLER haalt eene Afbeelding van Vail-

L A N T aan , welke my fchynt tot de voor-

gaande Soort te behooren (*). Ik vind de-

zelve onder de Soorten van dien Autheur niet.

Zie hier de befchryving van dit Kruid, door

gemeld en Kruidkenner.

5, Niets gemeener in de Bosfchen van Swit-

^5 zerland en aan de Landfcheidingen. Het

3, groeit by ronde Plaggen* Het geheele Blad

3, is een Cubitus lang, met de laagfte Vinnen

,5 korter, dan allergrootst, de overigen drie-

^, hoekig afneemende. De Vinnen, naar de

„Rib

fO FiVix mas, Pinnulis Cristaïls. Botan^ Par* T. IX.
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ii Rib hellende/ langwerpig, met éveriwydfg^ ^yil.

;, randen ,' gekarteld , ftomp gefpitst. [Op het ^^'^j^[^-

5, Loof komen] Nierachtige hoopjes , zès, Hooid-

5, zeven , met een Schubbetje gedekt , dat
^go^yiz-

,5 geflernd is en rond (*). [Het heeft] Ey-^^^^yw.

„ ronde Doosjes , met een gewrichten Veer-

„ kragtigen Ring omgeven. De geheèle ge-

,5 ftalte is ftevig en glad: de, StengeX Schub-

., big-'

Voorts merkt hy aan , dat "de Wortel " een

walgelyken 5 uit den bitteren zoeten Smaak

heeft. Door het Afkookzel zou een doode

Vrugt zyn afgedreeven. Een Handvol van den

Wortel, op een Pint Wyn gezet, veihaalt

hy, wordt tegen een Zwelhnge, diedeWa-
terzugt dreigde, aangepreezen. In de Genees-

kunde, zegt hy, wordt het naauwlyks met

ernst gebruikt , hoewel het tegen de Jicht

voorgefchreeven is door Majow, en andéren

het tegen de Wormen dienflig geoordeeld

hebben; Scopoli vondt het nutteloos. Dee-

ze Autheur ondertusfchen , zegt zulks niet van

-üet Mannetjes-, maar van het Wyfjes - Varen

:

'<vaar uit men wederom de getrouwheid der

aan-

/ (^') Dat dit Schubbetje gehemd eu rond is, moet een

jUieuwe Waarneeming van Haller zyn: Tournefort,

-^die hy aanhaalt , zegt , dat het de .gedaante van eeu

Hoefyzer heeft , 't walk ook beter met deszelfs Afbeel-

ding ftrookt.

ÏI. DïEu XIV. Stw«,
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Vil. aanhaalingen van H aller middagklaar fae-

AwjEEL.
f-pguj.j. (*)^ Y/y weeten voorzeker, dat het

HooïD- Poeiier van den Wortel, met vrugt, tot uit*
STUK. •"

, T . • j

Boom-^ dryvmge van den Lmtworm mgegeeven wordt

,

l^arm* uji'ds het Lighaam , vooraf, door Purgeermid-

delen gezuiverd zy (f). De veelheid onder-

tusfchen en de leelyke Smaak, zyn by 't in-

neemen zeer lastig. Anders zou het tegen de

ronde Darm - Wormen , volgens H o mh a n n,

ook een goed Middel zyn. De nuttigheid der

gedroogde Bladen, in Matrasfes of Kusfens ,

om Kinderen op te leggen , die de Engel-

fche Ziekte hebben, is by ons zeer bekend (j).

Op 't Eiland Faroe zoude de Ingezetenen dea

Wortel , in Bier gekookt , tegen den Steea

dien*'

(») Vide ScopoLi /7»r. CarnioU.^, 170; door zyn Ed.

aangehaald.

(f) Zie de Proeven en Ondervindingen ten dien op-

zigte reeds verfcheide Jaaran in 't werk gefteld door den

zeer kundigen Apotheker W« van Barneveld, in de

Hedend. Vadert. Letteroefeningen , V« Deel N. 5 en 6 ,

of bladz. 188 en 236. Deeze Heer , een groot Liefheb-

ber der Natuurkunde , heeft reeds een aanmerkelyk getal

Lintwormen, door deezen Varen- Wortel uitgedreeven

,

verzameld , en verfcheide byzonderheden in dat Onge-

dierte ontdekt.

(4v) Pueris Rachitide laboraiitibus loco Straminis fub-

fternunt Batavi. Boerh. ld, ibidem, uit Haller Helv^

Ed. T. p. 139; die twyfelde of het dit Mansetje dan 't

Wyfje moefte zyn: maar Boerhaave ftelde de kragten

gelyk en fprak ooK niet van in plaats van Stroo , waar

de jonge Kinderea aeldeji op gelegd worden, in ons

1Laiid«
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dienftig bevinden C*). De jonge Spruiten zyn ^ VU. %
alsv^pergies eetbaar en de Schubben van den^™***
Wortel worden in Noorwegen , van 't arme Hoofihttü

Volk, by gebrek, wel zo in 't Bier als in 't^^^^^^

Brood gebruikt (f).

'

f^re». ih

Dit Varen verfchilt niet alleen aanmerkelyk 'l^^^f^

in Geftalte, van het Wyfjes- Varen, dat Tak- .-,7/

Jcig is en wel driemaal zo hoog groeit; maar

ook in de manier van Vrugtmaakinge en veelal

in de Groeiplaats , als boven is gezegd. Ik

begryp derhalve niet^ hoe H aller zeggen

kon, dat het, even als 't Wyfje , uitgebreide

Landflreeken béflaat en een plaag der Velden

is ,naauwlyk8 uitgeroeid kunnende worden (|).

Alle Autheuren getuigen, gelyk hy zelf ook

zegt, dat het Mannetje in Bosfchen groeit (§^.

Maar inzonderheid verfchilt het door de figuur

van den Wortel, diq zeer knobbelig Schubbig

is en ruig , langs den Grond door het Aard-

ryk voortkruipende , en geduurig nieuwe Scheu-

ten uitgeevende, 't welk zekerlyk dit Onkruid

moeielyk uit te röeijen maakt Ook is in het

Mannetje die zonderlinge omkrulling der Scheu-

ten, gelyk in veele andere Soorten van Varen,

opmerkelyk.
(54;

P) RüTTï- Msit. Med, p, ioïn

Cf) GüNN. Flor, Noryeg» Yo\, p. 4»

G) Peftis Pascuorum vix uUo moda potest extirpari-

& l^.tas regionps ,, perinde ^t Femina,,tenet. Helv» incha*

eit, ibifl. .

^
.orjy;

^,,.^^,, x ^,,.

C§j Somtyds, evenwel, komt het Wyfjes» Varen, dat

T©ar«

II. Ve^u XIV. Stü^ .
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AfSc i(54J'^PO^i -^MQ^ met Ut .Loof duhheld ge^^

hJo^ih
'
" Q3 '^ ^^^ è^F^!^^^ Lancemmig Findeeli^ j^

STOK. oH -^aiiJi^Hn^^ .! v^v,

Pot^po' 'Efoewel 3e" Na'amen goederderen zvn, bè-

yfeM/V?^. gryp ik met, met wat reden onze Ridder deii*

y^f^'^'miim van Varep-Wyfje'op deeze Soort tpe-

pasfe, die 'ér door geen Autheuren aan gegé-^

Vjën is 5 buiten
;
TA BE R jNT EM o N T 5 by wiea

'

het nog door den naam van Steen ^ Varen on-^.

derfclieidén wórdt. Immers 'die bynaam baart
^

de uitérïle verwarring (*J.
'^'•"^

^jHet^ro^It^^Jbiy; het vobrigi^rto BóiicheS^

/ ,..-.:.. ^.
...

-^ -^ --'-^
zelfs^

voorlieea befchteeven is , of hefc Arend - Varen , ook irf^

de Bosfchen vopr : gelyfë my de gedagte Heer W. vaït
BARN^fiLö verh^^t , in Gelderland «ondervonden ter
hebben,, en het Wyfjes- Varen , waar van hy my de
ge)ieele Plant , bëïievensf die van t Mannetje bezorgd'
heeft, is weezeritlyk het voorgemelde. - .

(54> Polypodium ï'ron^. bipinnata; Pinnulis Lanceo-ï
latisipiiiaatifidts -acutisr,; *$^i, F4aHt, N; ^^ q^^^^^ ^ .

31,, p. GoUAU Mohsp, 5.28. Dajüi^, •^^''.313, Fi. Suec
847v9.4^ R- -^^^^fv 499« Hall. .^<?/z/. V;^;;^^^/; Jll. j,!^

14.' N.. 1704. Filix hias non ramofa, Pinnulis anguftl
ra-rioribiis-, profuiiJö dentatis Mor. Si 14. T. 3. f^ ^3
Pluk. P/i^/^. 180. f, 4. Filix Petrsea foeminav i, TAé^i^.
793-:- * ^ ',

CJ Mooglyk is deezé of de volgende Plant oudtyds
voor 't IVijfjes Véren -gehouden ;- dewyl- Pliniüs vïih
beiden, zo wet Vaii 't Mannetje ais van het Wyfje ,
zégt: Pdlunt ifèta^ramorum AnïmUa, ex his Tmiias Cmk
Melle\ €(Xtera cum f^ino friduo ^otcs. Lïbr. XXYIIt ' "^

"--^--vV7/::^: ..;...;!..L,...;.v. ,.l •..:.. ^^)

.5ï'.'t2 ,7J? .."!-7'Ji ..li



r> E -H A A I R ï» L A IT T E^N, I9X

zphfs rii). oi^^Jfcand »• ea ondericbeidj;. zig,, bo-? Vn^ *

vi^ndiqn^, 4oQr, de -langte der, Bjaden;- terwyl ^?k^^'

ook de troBJ^s; van, Bloemen,, gelyk _ oDze^Joojd.

Ridder ze. npem|: , hier ni^t Niervormig , maar ^,^*^^^

gyrond, eenigerma^te gehaaird. en eenzaam ^'iï^fa,. v

1 (55) Boom -Varen 7;^^if het Loof duhhejcl ge* LV,

"\,^. ,r/W; deVinnmKtndeeli^effenrandig^yan.-i^^^
' onderen feenemaal hede'kt met StUifmieL typteris,

""Ih de Mderarsfer det Nöórdèlyke 'deelen

van Europa, zelfs ook in die van Switzerland>

en in Rusland akn de Wortéls' der Boomen ,

volgens den Heer de Gokter, groeit dit

Zéldzctüme V^ren , dat naar 't ge^oone Varen

tvèl wat gélykt , dbch inzonderheid in de

Vtugtmaakinge verfchilt. Dewyl het Stuif-

meel de geheelc ondervlakte'der Vinnetjes be-

flaat 5 hadt Li n

n

-^ u s het bevoorens in 't

Geflagt van 't Plak - Varen geplaatst ; maar na^

derhand bevindende , dat het in dé jongheid

(55) Poïijpodium Frond. bipinnata; Pinnis Pmnatifidïs-

ijBtegertimisfubtvis undique Polline ieOXs, Mam: 505. Acros-

tichum Thelyiiteris. Sp. Plant. p. ï^aS» Flar» Suep, 11.

p. 939. Polyp. Pinnis pinnatis, Pinnulis ovatis ii^tegem-

^ks. HALt. Helv.inchoaU IlI. p. 14. N. 1697, Filix Sa-

«atilis foliis non- ierrads. Pluk. T. 179. f. 3. FiHx mi-

mor non ramofa. Mapp. Als Ic, 7. The!ypteri& paluftiis

pon ramont Rupp. §fen, 277. Schmid. Ic» T. XL

H. D»SL. XIV. Sïüiff, aiinii.'Al /siliw^ Siii
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STUK.

Boom
Varen*

•3*;ai^f(

TIL afgezonderde Plekjes waren ; heeft zyn Ed.
FDEEio,

^^^ j^.^^ weder t*huis gebragt, daar het^vol-*

Sk?^°" gensHALLER, weezentlyk behoort.

Een keurlyke Afbeelding en befchryving

heeft de Heer Schmiedel, Hoogleeraar te

Erlangen, aan 't licht gegeven van dit Kruid

^

't welk ten tyde van J. Bauhinüs reeds

in 't Wurtembergfe was waargenomen. Het

blykt daar uit , dat de Vinnen alleenlyk Vin-

deelig jzyn , niet in Eyronde Vinnetjes ver-

deeld , gelyk H ALLER zegt. Het zelfde is

blykbaar in het derde Steen -Varen Wyfje van

Taberkemont ,als ook in het Laage Vir-

ginifche Moeras -Varen van Pluicenet, hier

toe behoorende (*). Want de Vinnetjes zyn

met een breede ftrook, langs de Bladrib heen,

vereenigd , en de endelingfen loopen in een

lange fpitfe punt famen. Zeer duidelyk beeldt

ook gezegde Autheur af, hoe de Zaadhoopjes

zig eerst op eene Lyn , langs den rand , vertoo»

een, terwyl zy met een gedraald Schildje

gedekt zyn ; vervolgens aldaar famenvloei-

jen , en zig eindelyk over de geheele onder-

vlakte verfpreiden; even als ook in andere

Soorten van dit Geflagt gebeurt. De Eyronde
figuur der Bolletjes , haar Steekje, de Veer*

kragtige Ring en hoe zy open fpringen, om
hun Zaadftof uit te werpen , is ook zeer duidelyk

door hem in Plaat gebragt.

(50)

O Fiiix 3?umila Paluftris Virgiwana. Tab,a84.f.it
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^(56) Boom - Varee tnei^ het Loof duhheld ge^- VIT»

vind; de Finnen halfmaanswyze y haairig nf/'*

getand y de Steng ftroef. . stok?^°*

LVl.
De gedoomde Vinnetjes maakendeeze Soort Foiypo^

zeer kenbaar, die door Tournefort tot/^^^^^,^^

het Geflapt van Lonchitis betrokken was , we- .

^9om.-
° vinnig.

gens de fcheefheid derzelven ; terwyl zy ge-

oord zyn. Dezelve groeit ook op verlcheide

plaatfen in ons Wereldsdeel, doch is niet zeer

gemeen. H aller merkt aan, dat zy fom-

cyds met famenvloeijende , fomtyds met on-

derfcheiden Vinnetjes voorkomt. De Steng

is driekantig , bekleed met bruinroode Schub-

ben.

(57) Boom -Varen met het Loofduhheld ge- LVlL

Graanw«

isS) Poi'jpodium Frönd. bipinnatis ; Pinnis Lunulatls ^" ^^**

diiato - dentatis ; Stipite ftrigofo. Sp. Plant, N. 45c Goüam
Monsp, 528. Dalib. Paris, 314. Hüds. Angt. 500, Po-

lyp. Pinnis pinnatis , ciüails, ferratis, aculeatis. Hali,.

lielü, inchoah IIL p, 16. N. 1712. Filix aculeata major.

C. B. Fin, 358 Prodvy 151. Filix m as non ramofa , Pin-

nuUs latis auriculatis Spinofis. Pluk. Alm. 152. T. 179.

f. 6 &180, f. I, Lonchitis aculeata "major. Touknf. Injï%

538. Mor. S 14. T. 3. f. 15.

(sf) Polijpodiwn Frond, bipinnatis, ^Foliolis Pinnis-

que remotis Lanceolatis ; Serraturis acuniinatis. Sp^

Plant. N. 46 GouAN Monsp. 528* HuDS. Angl, 390. Fi*

lix Rhaetica, ternuisfima denticulata. J. B. Hift. II [.
Xf*

740. Filicula Fontana major, f. Adianthum album Fili'

cis folio. C. B. Pin, 358. ïournf, Ivji, 543, Dryopteris

N can-

If. Dep^. XIV. Stuk,
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AtDEEu vind'^ de Èïaadjes en Vinnm ver afflan-

HooiD- ^^<^' Lancetvormig i met gefpltfle Zaag"

STUK. tandingené

Boom"

Dit moet het Witte Eiken - Varen van D o-

, DoNéus zyn 5 volgens de aanhaaling van

TouRNEFoRT,, Op deo naam van C. Bau-

HiNüs. HALLER betrekt daar toe de Filicu-

Uiy door Se o UI ER afgebeeld. Onze Rid-

der heeft den bynaam van J. B auh i nüs ont-

leend , die het in Graauwbunderland gevon-^

den hadt , hoewel hy zelf aanmerkt , dat het

ook in Vrankryk en Engeland groeije. In

Switzerland is het, volgens H aller, zo

gemeen , als by ons de Steenruite 9 zyn-

de byna op aiie Rotfen en Muuren te vin-

den. '
.

LVIII. C58) Boom -Varen met het Loof duhheld ge-

Pohjpo* vind; de Finnen lanpwerpi^ efenrmdi^
dmmNo- a ^ o .u o
vebovacen- evenwydig : de Steng glad*

f'-

loï\tT (i59) Boom -Varen met het Loof duhheld ge-

LIX. yind
PubeS'

Ruig- candida. Dod. Pen:pu 465. Haller» N. 1708* Seg. Fer^

achtig. i. T. I.

CsS) Polijpodïum Frond. bipinnatis ; Pinnis oblongiss.

integerrimis xiarailelis ; Stipite Isevi. Sp, Plant. N. 47.

(59) Potypodium Frond. bipinnatis Pilofis ; Pinnis

LancGolato- ovatisfubinciils ?.cuti3 ex^mis confluentibtts.

Sp. Plant. N* 48.
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vhid , Haairig', de Pinnen Lancetvormig p^^^^^.

,

Eyrmjd^t een weinig ingefmeden^ fpts^ de 111.

mtetfien famenvloeijende, stok,

((5o) Boom- Varen met het Loof duhheld ge- LX.

vind; de Vinnen aan den Voet hoekig uit- ^/^,^
° ^'^^"

m
marPina"gegulpt % de VinmacLkingen aan de kan- '^^

tm. Rïind-

ftippigi

Van deeze drie groeit dé middelfle 5 die Haai-

ing Loof heefc , op Jamaika; de eerflc, hoe-

wel Nieuw Jorks gebynaamd , in Kanada ,

Volgens Kalm; zo wel als de laatfle,die zig

bnderfcheidt , doordien de Vrugtmaakingen

aan den Rand zyn , niet op de vlakte van dè

Vinnetjes verfpreid , gelyk in het gewoone

Mannetjes Varen , naar welk zy anders veel

gelykeni

(61) Boom -Varen met het Loof dubheïd ge- LXi..

i^ind ; de Blaadjes afftandlg : de Vinnen
f^,^^^'^^'^^^

langwerpig , ftomp^ Zaagtandlg^ van on- Boldraj^-

deren Boldraagendé.
, Dee-

''"'"

(60) Pülypodhmt Frond. bipiimatis; PJnnis bafl finna-

1:0 - repandis ; Fructificationibiis niarglnalibus. Bp» Plant,

N, 49.

(60 PohjpodiumYïonè»h\\-imn.'FQ\io\h remötls; Pin-

üis oblongïs obtiiiis ferratis fubtus Bulbiferis» Sp, P'anu

N. 50. R. Litgdh» 500. Fiiix Saxatilis Canad. Gtobulife-

ra. Pluk. Ahu 150. Fiiix Baccifera. Corn* Canad, §i

Mor. m/f, III. p. 529* S. 14- T. 3. f. 10.

N ^.

ll. .Deel. XIY. SiVK,
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VII. Deeze Soort , de zeldzaamfte in dit Ge-

AïDEk, flagt , zou de Voortteeling der Varens eeni-

HooFi germaate kunnen ophelderen , indien het waar

*^"^'
is , 't gene 'er van gefchreeven wordt. Im-

FarlT' mers op de rug der Vinnetjes of Blaadjes ko-

men, volgens CoRNUTi, tusfchen de ge-

woone tropjesvan Stuifmeel -Bolletjes, ronde

Kogeltjes voor , die afvallende het Gewas

voortplanten. Maar hoe gefchiedt dit dan in

de andere Soorten V In Kanada is ook deeze

t'huis.

I

X

1 1 (Ö2) Boom - Varen me;^ het Loof duhUU ge'

FoUjpo' yiyid ; de Blaadjes afftandig ; de Vinnen

giie^ rondachtig^ zngejneeaen»

Broofdi-
fleelig.

^^ ^^ ^j^^j. H A L L E R dit 5 dan het Graauw-

bunderfe bedoele , met zyn Boom - Varen , dat

de Vinnen gevind, ruimfchootig verdeeld, de

Vinnetjes half gevind , met rondachtige ge-

tande Kwabbetjes heeft , blykc my te minder,

wegens de veranderingen , door zyn Ed. daar in

waargenomen , die hem zelf ten opzigt van

deeze twee deedt twyfelen. In Sweeden groeit

dit

(62) Potijpodium Frond. bipinn. Foliolis remotis; Fin-

nis fubrotundis, incifis. Sp. Plant, N. 51. Dalib. Par.

31Z. GouAH Monsp. 528» Fl' Suec. 849» 948. Flor. Fran*

\of, 119. Hail. llelv, ill. N. ï7or. Filix Saxatilis Cau-

lïculo tenui fragüi. Pl^k- -^^^^- ^So. T. 180. f. 5. Filix

pumila .Saxatüls fecunda. Clus, Pamu 706.



-DE H A A I S P L A I? T E IT» I97

dit Broofchftceüge overal op dorre Steenachtige vii.

plaatfen, zegt Linn^u?.
''^in!^^'

Hoofd»

((J3) Boom -Varen met het Loofduhheïd ge-^'^^'^*

vind; de Vinnen Eyrond eenigermaate ge' pjlh,,

kwahd ftomp^ van onderen naakt ^ aan den ^^^'^ fra^

Randy waar de Frifgtmaakingen zyn ^ ö^«-'^''weirie*

gehoogen, ^^«d.

In de Zuidelyke deelen van Europa is deez^

nieuwe Soort waargenomen , die de Geflake

'der voorgaande heeft, en,verfch gedroogd zyn»

de, zeer aangenaam is van Reuk. Het Loof
is maar een Handbreed hoog en zou, indien

de Zaadflofhoopjes niet met een eigen Schub-

betje gedekt waren , tot het Rand - Varen zya

€'huis gebragt.

(Ö4) Boom-Vafen met het Loof duhheld ge» j^xiY
vind; de Finnen Eyrond infneedig getand ^ ^^ff^o-

van onderen Kafflgy aan den Bjind ^ ivaar Kaifers

de Vrugtmaakingen zyn^ omgehoogen.

Deeze, aan de Kaap der Goede Hope ge-

von-

^63) Pottjpodium Frond. bipinnatis ; Pinnïs ovatis fub-

lobatis obtufis nudis margine reflexis j Fruftificadonibus

marginalibus. Mant, p, 307.

(I64J Polypod'mm Frond. bipinnatis ; Pinnis ovatis in-

clfp - denticulatis jfubtus paleaceis margine reflexis j Fruc-

tif. ma.rginalibust Mcmu 307.

U. Deei. XIV. SivK,
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VIT. vonden, is VM Gëflalte als de laatfte, maar

^Tuf
'^ driemaal grooter en dikker , met de Stengel

Hoofd- Kaffig gehaalrd , zo wel als 't geheele Loof.
5XUK.

•LXv. (6s) Boom -Varen met: het Loof dubhekï ge*

"^hrm ^ie'
^^*^^' '^'^ B/aadjes\hyna gebaard; de Vinnen

Koning-. ^-^ ^^

In Vrankryk groeit deeze , die de tropjes

2aadO:of grooter heeft dan dergelyken. Vail-

'XANT, die ze omflreeks Farys vondt en zeel*

fraay in Afbeelding bragt , heeftze Koninglyk

Elke -Varen, met de Vinnetjes van Duiveker-

vel 5
getyteld.

LXVl. ' (^ö) Boom -Varen wet het Loof duhhcld ge»

'h'iZm
vind; de Vinnen Wigvcrmig gekwahd,

Fyu- f

^kdjg. j)jj. Kruidje in Spanje , Portugal en Proven-

ce 3 gevonden, heeft de gedaante byna van onze

Steenruite, ei3 fchyiit als een mïddelflag tus-

fchen het Plak - Varen,.Tros -Varen en Boonv

Varen , te zyo.

(67)

(65) Pctijpodhim Frond. bipinn^ Föiiolis füb - oppofitis 5

yinnis alternis laciniatis. Sp. Flant, N. 52. Hort. Cliff',

475. R. Ltigdb. 500. Dal.1^.. Pavïs. 312. Filicula Regia,

Fumarise pinnulis. Vaïll. Par. 52. T. 9» f i;

(66) Polijpodium Frond. bipinn. llerilifeus brevisfimisf-

yinnis Cuneiformi- lobatis.. *Sjy. Plant, N. 53. Magh.

Monsp. 5. T. 5. Adianth. Filicin. Jeptophyll, elatiusHis-

j^mnicum. Bark. Rar, 1270. T. 431^

Tï^t.
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(C)-^) Boom -Varen met het Loof duhheld ge- -Vit.

vmd; de Vinnen Vindeüi^ Lametvormig m. *

Zaagtandïg. ^««--,

LXVIT.
Uit China badt Linn^süs dee?j.e Soort met Poiijpo-

den Wortel bekomen, die als met een gtcl romez. '

Dons, gelykeenHaazepoot, is beklegd. De^^^|^j^

Stengetjcs , een Voet of anderhalf lang , wa-

ren groen €n glad, zo wel ais het Loof; waar

aan de ïRidder geen Vrugtmaakingen befpeur-
"

de, hebbende het wegens de gedaante flegts

hier t'huis gebragt,

VI. Met verfpreide Stekels gedoomd of

Boomachtig,

(68) Boom- Varen met het Loof duhbeld ^^-LXVIII,

. vmd ^ Zaagtandigy de Steng Boomachtig ^^"^^^^^^

on^edoornd, ^' i/iiivitJw*;> '-Su ixjoJ tjib Boom-
,

'
j , ^^ ,, , ,

. _
achdg.

(6p) Boom -Varen mei h^ h^of duhheld ge- lxtx.

fteelig.

(67J FolypocUum ? Frond. bipiiin. Pinnis pinnatifidis

Lanceolatis ferratis , Radicibus Lanatis» Sp. Plant. N. 54.

C6S) Pofi/podhim Fmnd, bipinn. Se,LTatis; Caudice Ar-

boreo inermi. Sp, Plant. N. 55. Fiiix, Arborescens,

J'innulis dentatis. Plum. FIl. i. ï. i, u^mer. i. T.i, 2»

Pet. Fil 41. ï. i. f, i , 2.
"

.

' 1

(69) Pohjpodium Frond. bipinn. Serratis ; Catidice Ar-

boreo aculeate. Sp, Plant. N. 56. Füix Arborea rarao-

.fa rpinofa &c. Sloaii. ^am, 24. ///://. I. p, 9,5. T. 56.

ï slix arborascens latifolia acuieata. ^yü^.^mer. 3, J.

S.Fil. 3. T. 3. PfiT. Fil. 42. ï. 4.f. I»

N 4
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vind^ Zaagtandig; de Steng Boomachiïg j

gedoomd,

(70) Boom - Varen mei het Loof meervoudig

famengefleld ; de Vinnen half-Pylvortnïg

aan den Voet vereenigd ^ aan de tippen Zaag-

tandig ; de Steng gedoomd*

VIL

ilK
Hoofd-

stuk.

3LXX.
' Polypo'
dium hor-

ridunu
Schroo-

melyk.

LXXI. (71) Boom -Varen met het hoof meervoudig
Piframi-

famengefield; de endslingfe Vinnen Lancet^

Pieramie- vormig ^ zeer lang^ Zaagtandig; de Steng
• om laag gedoomd,

Üeeze vier zyn Vl^estindifche Gewasfen ,

hoedanige men , zo 'c fchynt , in Oostindie

nog niet heefc gevonden. De twee eerflen.

zyn Boomachtig ; het eene ongedoornd , het

andere gedoomd ; gelyk ook de twee laatflen,

die door de dubbele verdeeiing van het Loof

uitrnunten : terwyl de zydeliogre Ribben in

het Schroomelyke wederom Takkig zyn»

(70) Polypodium Frond. fupradecompofitis ; Pinn femi-

fagittatis , bad connexis, apice feiratis; Caiidice acnlea-

to. Sp. Plant* N. 57. Fil* ramofa , Pinnis latis , Gladia-

tis; CaudicG fpinofo. Pet. FiL 5a. T. 5. f. i. Plum. Amer,

3. T4. Raj- Suppi. 92.

(71) Polypodium Frond. fupradecomp. Pinnis termina-

libus Lanceolatis longisfimis ferratis ; Stipite inferne acu-

leato. Sp, Plcmt. N. 58. Fijix ramöfa pyramidalis Pinnis

parvisi Pet, FiU op* T. 4» f. z.
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(72J Boom -Varen piet het Loof meervoudig ^^l»

famengefield\ de Finnen ftomp ^ aan de tip Ui.

Zaagtandig ; de endelingfe gefpitfl i de Steng s^k!^"*
Boomachtig ^ gedoomd* LXXII.

"*'•. dium as- „

(73) Boom -Varen met het Loof duBheld ge- perum.

vind:, de Vinnen Eirond met kleine Tandjes. ^ J^^^ ,XjX.X1H« j

MuricA-

f74) Boom -Varen met het Loofdubheldge-*^^^!^-. „
• j ' j rr- 1 • n Stekelig;

Vind en ruig'-, de ymnen langwerpigjiomp:, LXXIV*.
de endelingjen gejpitfi. Fillofum^

Pluizig.

(7j) Boom -Varen met het Loof duhheïd ge- lxxV-
vind ; de Finnen horizontaal effenrmidig

^,J^'^^^^^^'^^

ftomp ; de endelbis:fe Lancetvormis^* Kruis-

Van deeze vier heefc de eerfte de Steng, de

tweede de Blaadjes flekelig of gedoomd : de

der-

("72) Folijpodïum Frond. fuijradecompofitis 5 Pinnis oU-

tulis apice ferratis , termin. acuminatis; Caudice Arbo-

reo aculeato.llS/7. 'Plant. N. 59. Pet. Fit. 47. T. 4. f. 7.

C73) Polypcdiiim Frond. bipinnatis ; Pinnis ovatis , den.'

ticulato -fpinofis. Sp. FlaiiU N. 6o. Pet. FiL 53. T. i.

f. 6.

^74^ Tottjpodium Frond, bininn. hirfutis ; Pinnis ob-

longis obtufis , terminalibus acuminatis. ^S"^. Fiant, N.
61. Pet. Fil. 53. T. 4. f. ic. Plüm. Alm. 15, T. 23» Fih

21. T. 27. Raj. Stippi. 97.

C75J T^otijpodium Frond. bipinn. Finnis horizontalibuS

integerrimis obtufis ; terminalibus Lanceolatis. Sp. Ftant^

N. 62. Filix Taxi foliis major et minor. Pet, FiU 61 ^ 6^»

T. a. fc S> 6, BuRM, K» /«/. p. 234.

N5
ÏI. DEEt. XIV. SlüK



tl§.

202 S E S C H R, Y V I N G VAN

Yu. cjerde heeft dezelvea ruig of als met Haairig

'Afbeel. Pluis begroeid : de vierde heefn hec Loof als

:' Hoofd, kruislings of Taxisbladig, Hec fchyDt dat dee-
^'"^'

ze laatfle ook in Oostindie groeije. De drie

^^^?' anderen zyn alïeenlyk in de VVestindiëa ge-

vonden.

VIL Met meervoudig famengedeld Loof.

3LXXVT. (76J Boom- Varen mei het Loof meervoudig

'dhmETv-^ famengefteld^ de Blaadjes drievoudig en

ojjterh. diihhelviimig*
_Wynrui-

In de Bosfcben van Europa, doch niet al«

gemeen 5 komt deeze Soort voor, welke van

Clus I üs klein laag Steen - Farcn genoemrf.

wordt. Hy namze aan den Voet der Ber-

gen in 't Ooftenrykfe zeer overvloedig

waar. Het hadt kruipende Wortelen , byna

als 't Mannetjes Varen , van een zeer famen^

trekkenden Smaak en zeer kort Loof, ïk kan

echter de drievoudigheid der Blaadjes niet

vinden in zyne Afbeelding, Moogiyk komt

die

(70^ Polypodmm Frond. fupratTecompolitis ; Foliolis

ternis bipinnatis. Sp. Flant, N. 63. Gort. Ingr. 165,

Dalib. Par^ 314. Fl. Siiec, 852, 949» Polyp. trifidura,

Ramis pianatis, Bnnis pinnatifidis. Fl. Lapp._i%2, FiÜK

Ramofa minor , Pinnulis dentatis. C. B. Pin. 358 A^t^

Petrop, X. ï. 22. f« 2. Fiiix pümila faxatliis iriiiia,

Clus. Pmn, 705, h\ 704. Nonne Hall. Melv. inchoaU

Sp. 1709. FiUcula Alj^u^a ciispa. Ssa. Fcr, Tab» I.

f.3?
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die van Seguxer, behoorende tot een Va- afd^l.

'ttn op den Baldus -Berg in 't VeroKcefche ge- ,^^^^'

vonden, iets nader daar rnede overeen. HetsTUK,

-blykt , dat <isszelfs Bladen. Wymmtzchüg^^'*^^''

"ivaren/ '''''^f*^'^ï'?\^'^^'^''i^^^^^
^^^"^^

^'KtI') ï^öoïï^ • Varen mei het
, Loof meervoudigl^'^^^U*

"> famenfield en Haaktg i de Blaadjes Lmi^dmm^Spe-*

'j:3 ^.^.Icetvormig gei^md ; de Finnen gepaard ^y^^^^^\._^..

'ï.""\nVindeeng. ^^'^^±
../i;,..]

reon i^.

::;;Van het groeijen in eene Spelonk op de

Bermudifche Eilanden , daarPLUKENET ge-

"Wag van maakt, zal buiten twyfel deeze den

bynaam hebben , hoewel zy ook op Ceylon is

waargenomen , en derhalve niet ten onregte

onder de Ooftindifche Gewasfen mede be-

trokken wordt. •

Het PoTtugeefihe Ydxtn met den Wortel van

Boom -Varen, bevoorens de laatfle Soort van

dit Geflagt uicgemaakt hebbende, is thans tot

dat van Trichomanes jilraks volgende, over-

gebragt. i-'^^-^v^jLui x>....^,,

(77) Potypodium Fröhd. fapradecomp. Pilóïïs ; Folioiis

Lanceolatis pinnatis ; Pinnis oppoHtis pinnatifidis. Sp,

\Plcmt. N. 64. FU Zeiijt. 3S4. Filix Bermudenfis elegans

Ramofa, Pinnis rarioribus dentatis , Cauliculis Musco-

fa lanugine obduftis. Pluk. M%^ ?55..-„Ï. 244. i, z,

BüRM. FL Ind, p. S34. V .-^T • N^."^*

"'

IJ^; DiEL. XIV. SxüK*
'""'*'^ *'^^''^ '^•*-"
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vil. Voorenaleer hetzelve te bef] uiten , zal ik

'^^^j^^^nog gewag maaken , hoe in Gelukkig Ara-

HooFD- bie , op het Gebergte , alleen maar drie
.STJK.

gQQj.|-ejj van Boom - Varen door Forskaohl
Ff!rin. zyn gevonden ; een Kambladig^ een Gekarteld en

Getand; als ook een Borfteldraagend aan de

Dardanellen , by Konftantinopolen (*)• Op
Ysland komen, behalve het Mannetjes- en

Wyfjes - Varen , ook het Breofche , het ge-

meene Europifche 3 het Bronniges het Krom-
bladige en Wynruitige, voor. Meer dan dee»

•ze zeven vind ik onder de Yslandfche Ran-

den niet opgetekend (f). In Noorwegen is

maar éénc Soort van Pteris y naamelyk de he*

^eroph^lU^ en tv/ee vd.n Acrofikhutïf^ s^di^iXgQ^

nomen (4-).

A D 1 A N X u ¥• Venus-Haair*

Pe Kenmerken van dit GeOagc heeft Lin--^

N^^üs gefield cebeflaan in end-Vlakjes onder

den omgeboogen rand van het Loof. Toür-

KEFORT hadtdezelven in debyzondere gedaan-

%^ der Blaadjes , die tot het gezegde aanlei-

ding geeft 5 gevonden. Van onzen Ridder

wordt h^t in deeze Rangen onderfcheiden.

I. Me^

<^^) Flor, JEgypi. Afah, p. 185*

(f) Z0E6A Flor, Iskifiii. p. -539,.
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'L Met eenvoadig Loof» Vir.

11!.

{i) Venus-Haair fttet het Loof Nieryormig ^ Hoofd-

eenvoudig , opverdeeld , geflengeld , r^^/- ^j*

bkemig, Adiüutdm
Renifortue^

Nierbloe-,

Zeer blykbaar is het voorgemelde , in datn^ig-

zogenaamde /^r<?/; ra« Madera , Hemionitis

genaamd , van Plükenet , 't welk ronde

Bladen als het Mans -Oor heeft, met de lang-

werpig vierkante Tandjes der Bladen, in de

geheele omtrek, omgekruld. SLOANEhadü
>dit raare Gewas van dat Eiland , alwaar het

alleen fchynt gevonden tezyn,bekomen»

(2) Venus-Haair met het LoofNiervormïg een- \\:

voudig overhoeks , gefieeld , gekmbd, veely^'^'^^''"^^

hloemi^, Philip»

pyns, j

Op de Philippynfe Eilanden, daar het den

naam van heeft, is deeze Soort waargenomen.

II. Met

(O Adiantum Fol. Reniformibus fimplicibus ïndivifis",

Stipitatis, multifloris. Syft, Nat. Feg- XIII. Gen. ugo.

Sp. I. Ad. monophyllum Fol. Afari rotundis. Mor. H^ijï*

111. p. 592. Filix Hemionitis dicla Maderenfis &c,Pluk.

T. 287. f' 5* Hemionitis Afari folio. Sloane ^am^ 14,

mjL I. p. 15.

(2) ^Adimium Frond. Reniformibus fimpJ. alternjs*

Petiol. Lobatis , multifloris. Sp, Plant. N. 2. Ad. Plïi-

lipp. Fol. rotundo laciniato. Pbx. Gaz. g. T. 41 f. 4*

IK DasL. XIV» Stuk.
'^
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VIT, IL Met famengefteld Loof*
ArOEEL.

Hoofd- (s) Venüs - Haair me;^ gevingerd Loof; dé
STUK. Blaadjes gevind; de Vinnen eenhloemig.

IIL

fadZ'Zl
Op de Eilanden Jamaika en Sc. Domingo , in

-Geftraald. de Westindiën , is dit Venus- Haair waarge-

nomen, 'c welkSLOA NE noemt, Grootzwart

niet Takkig, met de vSpruitjes uit den top van

het geraeene Steekje als Sternswyze gellraaldj

Dit is het Polytrichum van du .Tertiie, gelyk

hy aanmerkt» Anderen hebben het tot de Tri-

chomanes betrokken , oftot de Lonchitis wegens'

de ge - oorde Vinnetjes* De Stengetjes zyii

een Haödbreed of een half Voet hoog.

TV. (4) Vernis -Haair met hei LoofVoetachttgi de

j?^^t-^*
Blaadjes gevind ; de Vinnen van vooren

achtig. Mhig 9 ingefneeden , Vrugmaakende»

In

(3) Adiantmn jf'ronde DigitafcS. ; FoliöiisPinnatis ; Pin-

uis unifloris. *S/?. Plaut. N. 3- Ad. Alis radiatis. Pet,

FiU 93. T. 14. f. 3. Ad, Ramofum radiatum. PlUm*
Amer^ 33. T. 49* Ad. Jamaicenfe , Pinn. Auriculatis &c.

Pluk. Alm, n. T- 253- f. 3» Trichom. Amer. radiatum.

Mor. Hifl, ill. p 591. S. 14. T.4. £ 9.

C4) Adiantmn '^KQ\)A^ Pedatis^ Foliolis pinnatis ; Pinnis

antice gibbis, incifis , fruclificantibus. Sp. Plant N- 4.

KALfti. //. lil p. 338. Ad. Fronde bifida &c» '^,Lugdb,

500. Ad, Frufcicofum Americannm &c. Pluk. T. 124. £
s. Mor. T. 5, f, 12. Ad. Fmt Brafilianum. C.B.P/V;.

355. JProir. 150 Ad. American. Corn, Canad. 7. T.6»
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In Kanada eü Virginie groeit deeze-, die de VII,

Blaadjes niec zo in 't ronde, maar op de wyze ^^^f^
van den Voet eens Vogelpoots uitgebreid heeft Hoofd*

en omgeboogen , met de Blaadjes Ruitachtig
irènus*

of fcheef vierkant. De Takjes zyn glanzig //^^/n,

zware. Het valt ook in Brazil.

(<) Venus-Haair met het Loof gevind ; de V.

ymnen langwerpig en gepaard'^ de enae^ Lmicea,

lingfe driehoekig Fiekvormig^ ^^Piekvin*

(6) Venus- Haair 7net het Looffamengejield i VI.

de Vinnen drïedeelig, ftomp^ ingefneeden ^ Drie-

- yeelhloemlg. kwabbig-

(7) Venus-Haair met het Loof gevind \ de VII.

Vinnen flomp Eyrondachtig ^ Zaagtandig ^ tj^m.

eenhJoerni^, Zaa§*
° tandig*

Deeze drie zyn in de Westindiën , of in A-
merika, en de eerfte te Suriname waargeno-

men,

(5) Adiantum Froiid. pinnatis; Puin» oppofitis obloti-

gis; tefmin. tnanguluri - liaftati*. Sjj. Plant. N. 5. Adi-

ant. album maximum Amerlcanum,. Seb. Thes. U. p.ó5»

ï. 64. f. 7, 8.

C6) Adiantum Frood. Compofitis : Plnnis trJpartJtis ob-

tufls, incifis, multifloris, Sj). Plant, N. 6. Ad. triphyll*

repens* Pet. Fil» loo. T. 11. f. 9.

(7J Adiantum Fr^nd. jnunatis jPinnis obtuiis, obova-»

tis, ferratjs, unifloris. Sp^ Plamt. N. 7. Trichomanes

snajus nigrum , Piimis leviter clentatis ïrapezli ügura.

Sloait. ^afn, 17. T. 35, f. ^.

IL Dkel, XIV. Stuk,
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VII. men , wordende dezelve Allergrootst wiiFiroU"

IiL 'wen-Haair van Suriname door Seba gety-

VIII. (8) Veous-Haair met het Loofgevind^ Zeis-

Ccmdatmn, fcuvormig , aan ds tippen Staarüg.

Staartig.

In Oóstindie groeit deeze Soort, wier Loof

uit veele Blaadjes aan een Steekje beflaat , als

'dat van Trichomanes: zynde het Steekje te-

vens Zeisfenswyze omgekromd , 't welk 'er

een aanmerkelyke byzonderheid van uitmaakt,

zeer blykbaar in de fraaije Afbeelding daar

van door wylen den ouden Heer Burman-
KUS5 die het Ceylonfche Exemplaar van den

ouden Gronovius hadt ontvangen en aan-

merkt 9 dat de tip van het Loof zig naar den

Grond fchynt om te krommen , tot Wortel-

fchieting»

Mooglykzal hier htt Maanswys Fenus-Haai

r

van den jongen Burmannus te betrekken

zyn ; niettegenftaande zyn Ed. 'er eenvoudig

Loofa^n toefchryft : want L i nn^eüs noemt
Loof 5 dat gevind is , niet eenvoudig. Ik be-

zit een fchoon Exemplaar van een Adiantum

,

dat de onvermoeide Heer Thünberg, thans

Kruid-

f8) Adiantum Frond. pinnatis, fakatis, apice Cauda-

tis. Mant, 308. Adiant. Caule reflexo 9 Pinnulis alternis

Itriatis &c» Bü-RM. Zeyl. 8- T. 5. f. i. Au Adianthum

Lunulatum ? Burm. Fl» Ind, p. 235,
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Kruidleeraar te üpfal, boven opliet Oebergte, AinEaVo

bezuiden Batavia , in Ooftindie , verzameld
j^J^^'^^

heeft. Dit fchynt my den zelfden naam tesïus,

Verdienen ; hoewel de Vinnen eigentlyk niet

gekatteld noch getand zyn. Ik bepaal het

(9) Vehus-Haa'ir met 'het Loof gevmd ^ de
^}^^^.^^

Vinnen Maanvormig vyfhioemig* Lmnla^
turn.

Dit heefc een Steng, mooglyk Heefterig
, ^m^gf

""

van dikte als èen Pennefchaft , eenigzins Schub- p^; ^;

big, hier en daar Bladen uitgeevende, gelyk

'er één in Fig. i j op Plaat C, is afgebeeld;

Van omtrent zeven Duimen lang , die over-

hoeks bezet zynmet afgezonderde doch naauw-

lyks gefleelde Vinnetjes , aan de eene zyde

rond, aan de andere hol; aan de ronde zyde

Vier en endelings dikvirils liog één tropje heb-

bende vari Zaadïlof , dat my hetzelve vyfbloe-

'mg doet heeten. De rand kromt zig om , tea

èihde waarfchynlyk deeze zogenaamde Bloe-

men té bedekken ; en daar door vertoont hy

zig als Golfachtig geboogen , zonder eenig

blyk van Infeydingen of Tandjes. Aan 't end

ioopen de Bladen fmaller en zyn alda:ar Vin-

deelig bepaald»

ïir. Mee

. (g) Adiantmn Fifond. pïnnatis j Pinni? Lunulatis guia*

ciuefloris. Mihi,

O
ÏI, Desu XIV. SxüK,
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Afdeel»
ilK

HoOFD'
STUK.

X.

Flabellula-

turn.

Waaije-
rlg.

xr.
Trifotia-

ium.
Driebla-

dexig.

XTI.
Chufammt,
Chineefch.

IIL Met meer famengefleld Loof.

(lo) Venus-Haair met het Loofmeer famett-

gefield \ de Vinnen overhoeks ^ Ruitachttg

gerond , veelbloemig ; de Stengen om hoog

ruigachtig»

(ii) Venus-Haair met het Loof meer famen^

gefield'^ de Blaadjes overhoeks ^ drievoudige

Liniaal^ eenhloemig*

fis) Venus-Haair met het Loof meer famen^

gefield \ de Vinnen overhosks y Vindeelig y

met ongel^ke Kwabben,

Van deeze drie Soorten is de middelde in

de Westindiën; de beide anderen in China

waargenomen. De eerfte , met de Blaadjes

byna als van het Koriander , is Takkig, hec

Loof roodachtig : de laatfte heeft hetzelve

glad, de Vinnen Vindeeïig ingefneeden , met

Wig-

(10) Adiantum Frond. decompontis , Piunis alternis

Rhombeis , rotundatis , multifloris ; Stip. fupra pubescen-

tibus. Sp. Fiant. N. 8» Ad. Chinenfe perelegans Ramo-

fum. Pluk. Alm, 11. T. 4. f. 3 Ad. fol. Coriandri Ra-

wiofum. Ra]. Hijl, 1853-

(11) Adimiium Frond. decomp. Fol. altern. ternatis .

Liti» unifloris. Sp, Planh N. 9. Ad. Clavatum triphyl-

lum. Pet. Fit. 99, T- 11. f 4.

(12) Adicimum Frond. decomp. Pinnis altematis piima-*

tifidis, Lobis insequaübus. «Sp« Flcmt^ 10,
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Wigvorniige Kwabbetjes. Deeze beiden zyn, VJT.

door den Hoogleeraar N. L. B ü r m a xN n u s , ^^\if^'
onder zyn Ed. OoRindifcIie Planten van den Hoofd-

Ridder overgenomen ; waar by zyn Ed. no^ J
een vSoort gevoegd heeft , mee den bynaam van Hamt.

KMneeJch (*), uit het Kruidboek van Pet i ver;

zullende zyn 5 het Zwarte fyn 5 verdeelde ,

Chineelche Venus-Haair van Flukeket, met

zeer kleine , flompe , doorgaans tweedeelige

Vinnetjeso Dan brengt zyn Ed. nog een Soort

te berde, welke hy Getand noemt (f), zynde

onder den naam van Varen , met overhoekfe Bla^

den^ 'die Tandjes kebhen^ van boven bly^groen en

iglad^ van onderen ofaan de agterzyde der Vinnen

bruin ^ door den Heer Pryon uit Java gezon-

den. Zyn Ed, betrekt daar toe die Afbeelding

van Plukenet, welke een Europifch Varen

voorflelt , €n door Linn^us t'huis gebragt

is tot het Wyfjes- Varen , in 't Geflagt van

Boom- Varen , hier voor (4-)' nierkende nog-

thans aan , dat het Javaanfche , gelyk ligt te

begrypen is ^ daar van vry wat verfchille. 't Is

zekers dat die Afbeelding veeleer een Soort

van Varen voorilelt , dan van Venus-Haair.

üic

(*) Adiantum ChiiiGJife. Bürm. Fl. Ind. p, 236. Ad. n;-

grum Chinenfe &c. Pluk. Thp. 10 T. 4 f. i.

Cf) Adiantum denticulatum. Börm. Fl. Ind. p. 236- Filix

ïïias ncn Ramofa» Pluk Plnji.1. i'éo. f. 4.

Cl) Bladz. 190. Vid. Linn. Sp. Plant. p. 1552.

O s

lï. DSSL. XIV. SXÜK,
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AiIeÈl.
^^'^ J^P^^ ^^^ ^'^ ^s° P^^öt bekomen , wel-

,111- ke met het Chufamm van L i n n .e u s ftrookt i
Hoofd,

, . „
STUK. maar dat gene , waar van in Fig. 2 , op Plaat

venus- Q^ een Blad is afgebeeld, fchynt, meer meC

het Getande van den Heer Burmannus, V7ac

zyn Ed* bepaaling aangaat, overeen te flera-

rneil.

XIII. (13) Venus -Haair met het Loof meer famen»

dmicT"^ ^e/?^/J: de Finnen overhoeh ; de onderfie

latum. Kwahhen VindeeUg^ de hovenflen LanceU
Getand.

, ^7.
Pj. c. rormig met landjes.
Bl 2*

De Bladen zyn overhoeks gevind, en deeze

Vinnen verdeelen zig wederom in Vinnen 5

waar van de endelingfe Lancetvormig en ge-

tand zyn» Ook is het Loof aan de eene zyde

donker bruin , aan de andere helder groen.

Maar het komt my voor, dat het van boven ,

niet van onderen, bruinst zy. ileder Tandje

heeft een rond Zaadknopje , met twee Punt«

jes , ter wederzyde één» De meergemelde

Heer Thunberg heeft dit flag van Venus-

Haair omftreeks Batavia gevonden.

(14) Venus.

f13^ Adianmm Frond. decompofitis ; Pinnis alternis |

Lobis inferioribus pinnatifidis, fuperiorlbus Lanceolati$

denticulatis. Burjvi. uts.
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(14) Venus-Haair met het Loofmeer famett"
^ w\\.

gefield}, de Blaadjes overhoeks ^ de Finnen Afdeel.

fVigvormig gekwahd^ met dunne Steeltjes, Kooïd-
STUK.

Dit Kruid , naar 't welke het geheele Ge- ^i^]J;,,;^

flagt den naam voert , groeit in de Zuidelyke ^apiiius

deelen van Europa en in de Levant. Het was Kuro-

in Switzerland lang gezogt, doch niet gevon-^^^^^*

den, tot dat de Heer Fuessli hetzelve in 't

Over Alpifche gedeelte , dat is in 't Walli-

fer-Land, waarnam, alwaar het in Futten ,

op Steenen en aan vogtige Muuren groeit ,

zegt Haller. Goüaï* getuigt, dat het

omftreeks Montpellier neflelt aan de fcheuren

of fpleeten der Putten. Van die Stad heeft

het zynen door geheel Europa bekenden naam,

wordende in Vrankryk Capillaire de Montpel^

lier geheten. Het kwam den Heer Fors-
kaohl in Egypte en Arabie voor, en Rum-
p H ï u s op de Molukfche Eilanden. Op Java

,

rondom Samarang , heeft de HeerT h u n b e r g

het ook gevonden*

Dit

^\&^ Adiantum^iQvA decompofitis , Foliolis alternis ,

Pinnis Cuneiformibus Lobatis , pedicellatis. Sp. Plant. N.
32, HuDS. Angl. 391. GoUAN Monsp, 529. Adiantum

Fol. Coriandri. C. B. Pin. 356. Mat. Med. a.%o. Adian-

tum. Cam. Epit. 924. DoD. Pempt. 469. Ad. f. Cap. Ve-

neris verus , Polyrrichon Apuleji. Lob, Ic, 809. Cap.

Veneris Amboinicus. Rumph. Amb, VL p. 77. T. 34.

f. X.

03
ÏL Dfii:i« XIV. Stuk.
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IVII. Dit Veöus-MaaLff heeft dunne Stengetjes >

^fu!^^' die paarfchachtig z\vart zyn , aan welken
Hoofd- lange, driebladige Steekjes overhoeks groei-

Venus'
jen, met zeer tedere gladde Blaadjes, V\'aai-

Baair, jeraehtig, aan den omtrek getand; dikwils \n

drie, vier of meer, flompe Kwabben verdeeld*

Ieder Tandje heeft één of twee witte Zaad-

hoopjes , met een Vliezig omwindzel , worden-

de door den omkruüenden rand gedekt. Zy
beflaan uit ronde Bolletjes met een Veerkrag-

tigen Ring , als in de andere Haairkruiden.

De zo vermaarde Borst - Syroop ('^), heeft

van dit Plantje zynen naam ; hoewel hetzel-

ve, zo fommigen willen , naauwlyks eenige

kragten iTczit Ct)» ^"^^t levert, niettemin, een

overvloed van Sap uit, dat van eene Zeep*

achtige hoedanigheid is , Eiet zonder eene

Zuurachtige famentrekking. Doch wel verre

van den lof eens algemeen Geneesmiddels te

verdienen ; gelyk het , nu byna anderhalve Eeuw
geleeden door zekeren MontpellierfenArts op-

gehemeld wordt (l); komt het flegts, in dee-

zen, overeen met de Steenruite, Wederdood,

en andere Haairkruiden : des ook gedagte Sy-

roop meest van andere Adianta ^ of met zulk

eene

(*_) Syrupus CcipUlaris Monspetieijfmm, Syvop de Ca-^

piUaire.

CfJ HallER, Hi?/^;, inchoat, lil. p. 17.

(-1-) In Libeilo de Admntho , Autore P. Formio. Monsp*

Ï644.
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cene famenflelliog vervaardigd wordt;, ^^^awC
men naauwlyks weet, waar aan derzelver zo liL

uitmuntende Bofstverzagtende kragten toe tesj^^.

Ichryven (*). Het Zwart en Witte Venu's- ^e^us^

Kaair zyn 'er de voornaamfte In gradiënten
^^^^''•

van. Met Haller ondertusfchen te den-

ken , dat die Syroop haare kragt allèenlyk

van 't Water van Oranje -bloemen hebben

zou, gaat wat ver (!)•

(15) Venus-Haair me^ het Loof duhbeld g^' aJ^^'

vind ; de Vinnen Kuitachtig , aan V end ^iltofum.

en uiwaards Vrugtmaakende ; de Steng
"'^'^'

Pluizige

Dit Jamaikafche wordt nader befchreven ^

als een driekantig , zwart, Haairig, Stamme-

tje hebbende , met het Loof byna dubbeld

gevind ; de Vinnen overhoeks j naauwlyks

gedeeld en glad.

(lö) Venus-Haair met het Loofdubheldge- xvi.

vind '^Z''^'"''''"

Poeijerig.

(•=*) Zie hier voor , bladz. 139, in, de befchryving der

Twintigfte 5oort van MiUkruid.

(f) Ab Aq. Fl. Aurant. vim fuam accipere videtur,

fi quam habet. Utfupra,

(15) Adiintum Frond. bipiAnatis ; Pinnis Rhombeis^
.

antice extusqwe Fruftificantibus \ Stipite villofo. Sp. Plant»

N. 13» Mant. 505. AdiantLim. Pluk. Pkyt. T. 253. f. 1.I

C16} Adiantum Frond. bipinnatisi Pinnis ovalibus an-

tice

04
il, DEEI.* XIV. SiDE.
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VÏI. vindi de Vinnen Eirond ^ van- vooras Pê^

III. knoSy eenbloemigi de St^ngrmg^
Hoofd*

XVIJ. ^'^^ Venus-Haair we/ to Loof diihheld gc'*^

Adimum v'md '^ de onderfte Blaadjes tweedeelig; de^

Gekuki
'

Vinnen MaanvQrmi^ en v^n hoven veeU

hloemig^

Deeze beiden groeijeo in de W^stindiën.

De Portugeezen zouden het laatfte Avenca.

noemen, volgens Sloane, die het befchryfc

als een Allergrootst zwart Venus -Haaii;, niee-

Takkig , m^x. menigvuldige dikke groote Vin-^

nen , die van eene Scheefruitige figuur zyn^.

Deeze beiden fchynen de hopgte van drie o£

viey Voeten te bereiken,

^iVIlT. (lO) Venus-Haair met het Loofmeer firnen-

nim!'^^^' gefield ; de Blaadjes gevind ; de Vinnen

Geknofc, '

over-^.

tice truncatis uniflorls ; Stipite hirto, Sp* Ptant, N. 14.

Adiantum mas, Caule fquamoro et pediculo pnlverulen-.

to» Pet. Fü. 84. T. 5. f. 7, Plum. Amer. 32, T. 47. FiL

T. 55' Raj. Snppt: 100.

C17J Adimtum Frond» biprnnatrs
:;

Foliolis infimis bk
j>aïtitis ; Pinnis Lunatis fuperne mukifloris. Sp* Plart.

N. ïï. Ad<. Ramofum Fol. trapeziis dentatis. Plum.

^mer. 31. T» 46. Fil. 97^ Ad. nigrum maximum non ra^

ïnofum. Sloan» S'Jim. 21. Hift^ \, p. 93.T. 55. f. i.

(jg) Adiantum Frond. decompofitis ; Foliolis pinna-.

tis ; Pinnis akernis Cuncatis fubfalcatis rruncatis inte-

gemmis. Burm. FL Ind» p» 255. T* 66. f. 4,
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overhoeh i Wigvormlg 9 eenlgermaate ge* VlU
^eisfendi geimty effcnrandig*

Aedebv

HOOÜD*»

EDe Hoogleeraar N. L, Bürmannüs, dit""*^*

Javaanfche afbeeldende, merkt aan, dat hetjc^^J^"^"

^ene gladde , hoekige , gefleüfde Steng heeft

en Blaadjes van een onregelmaatig driehoe-

Jiige figuur*

IV. Met meervoudig famengefleld Loof. XïX.
Adiantuui.

, , __ TT • 7 T r 7. Clavatum^

VÏ9) Venus-Haair met het Loof meervoudtgQiéknQ^^t^

fcmengefteld ; d^ Blaadjes overhoeks j een*

Moemig*

(20) Venus-Haair met het hoof meervoudig XX.

famengefieïd'y de Vinnen Fingerachttg ver'tum,

deeld^ veelblaemig ; de Steng gedoomd» Gedoomd»

(21) Venus-Haair m^^ het Loof meervoudig XXI.

famengefleld; de Blaadjes overhoeks; defj^^^'^
Vinnen Ruitachtig ^ingefneeden y wederzyds. Scheef-^

Vrugtmaakende.
^'"''^'

(tg) Ac^iantiim Frond. fupradecómpofitis ; Foliolis aK

Üiernis; Pinnis Cuneiformibus integerrimis alternis uniflo-*

wis. Sp^ Ptant, N* 15. Adiantum Clavïs fiijiplicibus. Pet,

Fik 95. T. 14. f. 7.

(20) Adiantum Frond. fnpradecompofitis j Pinnis pal-

jnatis multifloris ; Stipite aculeato* Sp. Plant» N. 16»

Adiant. repens fpinofum. Pet. Fil, 78. T. ii.f 6.

(21) Adiantum Frond. fupradei-ompofitis ; Foliolis aN

temis; Pinnis rhombeis incilis utrinque Fructificantibus.

O 5 -5/*

II, Deel» XIV. StüK.
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VIÏ. ^22) Venus - Haair met het Loof meervoudig

Hl.
*

famengejkldy de Vinnen zeshoekige uit^e*

$tük!''°"' rand^ onverdeeldi wederzyds eenhloemig^

XXïi
Adidntum peeze vier Amerikaanfc Soorten van Ve-

mmu nus - Haair worden door haare Bynaamen zeef-

!df
^^^*^^'

duidelyk afgetekend. De drie eerften hebben

zig in de Cliffortfe Tuin bevonden. De twee-

de munt wel het meefte uit, door haar ge-

doomde Steng 5 de laatfte door haare zeshoe-

kige gevorkte Vinnen.

XXIII. ( 23 ) Venus •Haair nm het hoofmeervoudig

Varen"- famengefteld ; de Finnen Eyrond ^ onveY"

^c^itig, deeidy gekarteld \ de Steng glad

^

Van deeze Eaapfe is de Steng een Span

!ang , paarfch van Kleur : de Vinnen heb-

ben den rand , van onderen, gedekt met zo

veel Schubbetjes als Tacdjes , waar onderde

Vrugtmaakingen zig verfchuilen.

C24)

Sp* Plant. N. 17. Adiantum ramofius pediculis lucidrs»

& nïgris. Plürï. FÜ. 78. T. 95. AdianUim Fruticofurrr

Coriandri folio Jamaicenfe. Pluk. T. 254. £. i.

C^z) Adiantum Frönd. fupradecompofitis , Pinnis fe»*

xangularibus emarginatis, integerrimis utrinque uniflo-

TxS. Sp: Pldm. N. 18. Adiantum Pinnis hexagonis fur-

catis. Pet. FH. 94* T. 10. f. 2.

(25) Adiantkm Fronde fupradecompofita ; Pinnis öva-?

tiSs integris, crenulafej Stipite Isevi. Mam, 130.
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(24) Venns 'Ham mei het Loofmeervoudigfi^
A^deeé

mengefield ; de Finnen rondachttg^ onver' Hl.

dceld y gekarteld ^ met Haairdunne Steel- ^^^^^^* •

i]^s- XXIV.
Jldiantmi;, ^ JEtkiopim

Volgens de befchryving van B er g 1 u s , die cmn.

aan dit Venus-Haair flegts een Handbreed
j^^^^^^j^^

hoogte geeft , en Eyrondachtig geronde Bla- Pi* c.

den van twee Lynen langtej zou het naauw- ^*
^*

lyks van 't voorgaande fchynen te verfchillen

;

niettegcnflaande Plukenet hetzelve liee-

fierachtig tytelt, met groote rondachtige Vin-

Detjes, Myn Kaapfch Exemplaar, zeerfraay

gefteld , waar van een gedeelte in Fig. 3 ver-

toond wordt 5 is volllrekt een Rynlandfchen

Voet hoog , en heeft de Vinnetjes wel vier

Lynen breed en drie Lynen lang ; komende

taamelyk met de Afbeelding overeen , welke

Plukenet van een zeer klein Takje daar

van gegeven heeft. Zelfs komen, in het my-
ne, de Vrugtmaakingen voor, taamelyk groot

zynde en van eene halfmaanswyze figuur , op

fommige Blaadjes één, op veele twee, aan ze»

kere uitgehoekte Infnydingen, die in andere

Blaad-

(24) Adiantum Frond. fapradecompofitis ; Pinnis ro-

mndatis integris crenulatis ; Petlolulis capillaribus. Sp,

Plant. 19, Adiant. Fruticofum ^thioiiicum. Plum, Alm,

10. T. 253, f. 2. BüRM. i'X Cap, Prodr, p, 28. Beröv

'Cap. 359.

il. Deei.. XIV. SiüK.
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^deÊl. Blaadjes ontbr^eken of naauwlyks ?;igtbaar zyn,

, lU. Die Bloemtropjes fchynt de Heer Bergiüs
pTui^. met gezien te hebben 5- alzo zyn Ed. er geea

Venus' gewag van maakt» Aan de bovenzyde der

Blaadjes vertoonen zy zig zwartachcig , aan

de onderzyde witachtig, In Japan heeft de

meergemelde Heer T h u n p. e r c pok deeze

Soort 5 doch met eenige verandering, gevon-

den, gelyk uitmyne Exeraplaaren van dezelve

blykbaar is,

Trïciïomanes. Wederdood.

Van dit Geflagt , op 't welke de Ridder-

den naam van een zeer bekend Haairkruid ,

^' BI. 230. hier voor befchreeven'*', toegepast heeft, be-

flaan de Kenmerken in eenzaame Vrugtmaa-

kingen , die in een Borftelig Styltje uitloopen,

in den rand van het Loofingeplant zynde. Hec

is insgelyks in drie Afdeelingen onderfcheiden^

als volgt,

I. Met eenvoudic^ Loof.

(ï) Wederdood ;22^/ het Loofeenvoudig y lang^

Tricho»
_ werpigy gefcheurd.

gnanes . - -
j

,Vüe^''g' (i) Trichonmnes Frond. fmipL oblongis Jaeeris. Syfl,

Nat. Feg. XIII. Gen. iiSi. Sp. i. Darea Americana

Lichenoicks. Pêt. Mus, 763 Adiantum Membranaceum

Lichenoides. Pet. Fit. loi. T. 13. f, 5. Ad. Muscofum Li-

cheiiis Petrsei facie. Plum» Amer, 34, T. 50, FilJx Hemioni*

tis Licheïioides &c. ViMm. Fkju 285* f. 3«
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Ih de Wesdndiën groeit deeze^ zyiide een VIL

zeer klein Mosachtig Plantje , met Vliezige ^ïa'"
Waaijeraehtige Blaadjes , voortfpruitende uit ^00^0*

een kruipende Wortel. Petiver heeft het Da^

rea geheten.

^2) Wederdood met het LoofVindeelig , Lan» \ j.^

cetvormig; de Vinnen evenwydig^ eeniger-' ^^/^'^

maate Zaaptandi^. crispum.
^ ^ Gekiuld,

Op bet Eiland Marteuique is deeze gevon-

den , welke P L u M I E R tot het Boom Varea

betrekt, Pet r ver in gedaante vergelykt by

het Mannetjes - Varen»

(3) Wederdood met het Loof Lancetvormig m^
Vindeelig uitgegulpt\ de Bloemen eenzaam ^o^yp^i^'

oiies»

enaelmgs, Boomva*
renig* ï

Het Loof vandeeze, dieinÖostindie valt, is

een Vinger lang en breed, bynaaande Rib toe

Vindeelig, met Lancetvormige Kwabben , die

flomp Zaagtandig aan de tippen fpits zyn ,

met ééne Bloem aan de punt van elke Kwab.

De

(a) Trichomanes Frond. pinnatiiidis Lanceolatis; Pin-

nis parallells fubferratis. Sp. 2. H. Ctiff, 476. Polypo-

dium crispum Calycifenim. Plum. Fil, 67. T. 86, Darea

Filicis Maris facie. Pet. FiL 103. T. 11. f. 8»

(3) Trichomanes Frond. Lanceolatis, Pinnatifidis re-

pandis , Fioribus folitariis teïminalibus. S^^ Ftmh N» 3<?

BuBM. Fl, Ind, p. 236. .
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Vn. De Blaadjes zyn doorfchyaende niet overhoek*

UI. 'fe Aderen»
Hoofd-

stuk,
jj^ j^i^^ famengefteld Loof.

^y* (4) Wederdood mei het Loof gevind \ dê

manes Mr- Finnen overhoeks , Vindeelig^ Haairig^
futum.

Ruig. (^-) Wederdood met het Loof hyna duhheld

V. gevind; de Vinnen overhoeks digt getropt^

^um, gekwabd^ LiniaaL
Doos-

draagend. Deeze beiden vallen in Amerika, doch de

laatfte komt ook in Engeland voor , worden-

de Laag kruipend Varen van Ray getyteld.

Naar de volgende gelykt zy zeer.

VI* (ö) Wederdood met het Loofgevind ^ deVin^
Tunl

tfe,

lm
b'ïidgs.

Tunhri' ^^^ langwerpiggegaffeld , afloopenden getand.

Tjia- .
Van

(4^ Trichomanes Frond. pinnatïs; Pinnis alternis pin-

natifidis Pilofis. 5/?. Plmu N. 4. Filicula Idigitata. Plum.

Si>4 13. Fil. T. 50. f. B. Dareae affinis digitata. Pet»

m. 105. T. 15. f. 5»

(5) Tfichomams Frond. fub - bipinnatb , Pinnis alter-

nis confertis lobatis , linearibus. Huds» Angt^ 392. Filix

ï'yxidifera. Plum. Fll, 74. T. 50. Filix humilis repens.

Raj. Angt. 111. p. 127. T. 3. f. 3 , 4 Dareae Tunbrigea-

fis facie. Pet. Fit, 104. T. 13. f. 13.

(6J Trkhomanes Frond. pinnatis ; Pinnis oblongis di-

chotomis decurrentibus dentatis. Huds. Angt, 393. A^%

Petrseum perpufillum Angl. fol. bifidis trifidisque. Raj,

Angt. Ui. p, 123. Ad. Radicofum humisparfum &c.

Pluk. Atm, 10. T. 3» f. 5 , 6* Muscus montanus Italicus

Adianthi foliis. Bocc. Mm, 1 1. jp, 24. T. ^* f. i.
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. Van Tunbridge in Engeland heeft ^eeze den
^^^^J»^

ïiaam, alwaar zy door den Heer DAiREwerdt Ui

gevonden , naar wien Pet i ver haar den ty-sTiiKT°'

tel van Darea gaf. By Ray vs^ordt zy Zeer iVedei'^

klein Engelfch Steen ' Fenus - Haair ^ met twee *"* *

en driedeelige Bladen , geheten. Pluke-
jsiET geeft 'er den naam aan, van Wortelig op

den Grond verfpreid Venus-Hmir , of doorfchy-

nend Varentje van ons Land, met Blaadjes

van Koriander die zagt zyn , Bolletjes draa-

gende. De Blaadjes zyn Iangv7erpig, aan 't

end met knobbehge Tandjes.

(7) Wederdood met het Loofgevind i de Vin- VII.

nen Degenvormlg gefpitst^ Infneedlg Zaag- ,jJnef%
tandigi de Tanden tweedeellg, diantoides.

° ^ Venus-
haairig*

Deeze Soort groeit , volgens L i n n^ u s , in

ïndie en in Afrika, 't Is zeker , dat het Afri-

kaanfche Venus-Haair , naar de Steenruite

gelykende , van Pl ukenet, zeer veel over-

eenkomst met het Ceylonfe hebbe, dat door

den ouden Bürmannus is afgebeeld. De
jonge Heer onderfcheidt hier van eene Soort,

welke

(7) Trichomanes Frond. pinnatis ; Pinnis Enfiformibus

acuminatis incifo - ferratis ; Serratuiis bifidis. Sp, PlanU

N. 7. FL ZeijL 385. Ad. Afric. Rutse Murarise aemulum.

Pluk. Atm. 10, ï. 123. f. 6. Füix non ramofa Zeyla-

ïiica. BuRM. ZeijL 97. T. 43» Burm. Fi. Ca^^ p, 38, ^^
Tridi. jïlthioincum. Burm. Uld,

'
ÏI. Ds3L. XIV. Stuk,
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VII. welke zyn Ed. Ethiopifih noemfc, hebbende

lil!" de Vinbladen, in plaats van Vindeelig,inVin-
HooïD- netjes gefcheiden . die overhoeks (laan en
STUK* j -»

wederom Vindeelig zyn; doch even 't zelfde

heeft ook plaats in de Vinnen van myn Cey-

lonfch Exemplaar en de Kaapfchen , die ik

heb 5 verfchillen meest in de diepte der lü-

fnydlngen: zo dat het mooglyk Verfcheideii-

heden zulkii zyn , van deeze Soort.

lil, Met meervoudig famengerteïd Loof.

VlII» {^) Wederdood mêt het J^oof meervoudig fa»

minef
^'

^/?^/^^^/^/^; de Blaadjes overhoeks ; de Firn

fcmadens, mn overhoeks langwerpig Zaagtandig*.
Klim- .

-

sneiid.
-r> , r, +^ *By de Stammen van groote Boomen op t

Eiland Jamaika, en wel op hoogc Gebergten j

is dit Gewas opklimmende gevonden dóór

den vermaarde Sloane, dié aanmerkt, dat

het de Blaadjes diep gefnipperd eii doorfchy-

nende heeft. Hem was een dergelyk van het

Land del Fuego , aan de Straat van Magel-

iaan, gefchonken*

(9)

(8J Trichomams Frond. fupradecompofitis ; Foliolis al-

ternis ; Pinnis alfcernis oblongis ferratis, Sp. Tlant, N. 8.

Ad. Ramofum feandens. Sloan. ^am, 22. Itift- L p.96.

T. 58. Ad. feandens ramofisfimum. Plum. Fit„ 76. t*.

93- Darea ramofisfxma feandens. Pfii, Bh 103, T. lU,

f. 5.
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. X9) Wedefdóod met hèi Loofmeervoudig fa* p^^^^

.

mengefteldi dt Bladen en Vinnen werhoeks III.

-Lancetvormig >• de Vinnen met ^igvormtge^^^^^^

flippen. IX.

, ïn China nam de He'er O s é e c k deeze'^^'^y^.

Soort waar» die den Wortel naauwlyks Haai*^^^"^^^<^hV

rig hadt; den Stengel glad, van vooren eeni*

ferüiaatè geileufd , maar ftoriïp gerand , niet

fcherp , als in de volgende. Het Loof was

Lancetvormig, een Voet lang, uit ov'érhoekfe

Lancetvormige Blaadjes beflaande: de Bladen

overhoeks, beurtlings gevinde

'l (io) Wedérdöod met meervoudig famengefeld X.

•
, driedeeUg Loof\ de Blaadjes oyerhoeks ; de/e,

\ Vinnen overhöeks Vindee/ig.
rifS"^^

bp de Kanarifche Eilanden groeit déeze

iti de fchuinte der Bergen , en komt oVeréén,

zo LiNNiEus aanmerkt , met het Portugeefch

Va.

(C9^ Trichomanes Frond. fupradecompoütis ; Kol, Piri-

iiisque alternis Lanceolatis ; Pinnis Lacïniis Cimeïformi-

tó. bsB. Itin, 222. T. 6.

Cio^ Trichemanes Frond. fupradecompofitis partltis
5

Föl. alternis ; Pinnis alterriis pihnatis. Sp, Plant. I*^, iq.

Filix Ramora Canarienfis &c. Pluk. Alm. 156. T, 291»

f. 2. Polypodium Lufitaiticum. Sp. Plant. 1556. R.

gjugdh, 500. Filix Luiitanica Polypodii radice, ÜdA'SNo

üwt, ^9. Ti

11. DsEL. XIV. Sn-Ht
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vil. Varen, dat den Wortel heeft van Boomva*

^^rfi^*" ren , zynde ook in de Tuinen van Europa be*
HoorD- i^end.

«TUK.

XL (li) Wederdood met meervoudig famengefield
Tncho- Draadachtig Loof ^ de Blaadjes Liniaal

piliaceum, cenhloemig*
Haair-

^ ^^' De Blaadjes zyn Haairachtig dun en fyn iit

4eeze Soort, die in de Westindiën haare groei-

plaats heeft. De Heer N. Burmannus
heeft, va;i dit Geflagt, nog de twee volgende

Soorten.

XII. (12) Wederdood met meervoudigfamengeJIeU

iilm^^^^'" I^oof; de onderfle Vinnen overhoeks^ Vin^

Fyiibla- deel'ig ; de hovenftm gepaard:^ de Bladen
^

Lancetvormig ^ ingefneeden»

Deeze.jniet het Loof naar dat van WynruiÊ:

gelykende , heeft eenige overeenkomst met.

de Feld - Dryopteris van Rumphiüs , welke

op dorre Heuvels van Amboina g^roeit.

(i3>

(ii) Trkhomanes Frond. fapradecpmp. Pinnts Filjfor*»:.

mibus Linearibus unifloris» ^p, P/ani» N,, ii, Adiantum

Capiilaceum. Plum. Fit. 83. T. 99* Pex. FU» 96. T. 10..

f- 7.

00 Trichomanes Frond. fupradecomp. &c. BuRnr«i.

FU Ind. p. 237. ^^ Dryopteris Campeftris» Rüwya, Awh
VI. p. 77' ï» 54. f. z.

\
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t^3) Wederdbod met eenvoudig Loof^ de Fin- ^^^'^
nen ovefhoeks ^ uitguï^lg Eyrondy yan on- III.

,

(ïeren witachtig,
_ stuk?

^'

- ^^^' XliL
lil de beide Indien komt dèeze vöör , dié ^richoi>

, , manes
'doolr SloAne tusfchen Rotlen op 't Eiland A^/V^?2?«.

jamaika wer'dt waargenomen. Dezelve be- ^"^^g""^"
'

hóórt tot den tweeden Rang , als het Loof
gevind hebbende, 't Welk L t n

n

^ u s y^/;;^/^-

gefield noemt,

IV. HOOFDSTUK.
Èefchryving van de H A A i r p l a n T En , die dè

Vrvtgtmaakende deekniiandQn Wortel hehhen \

7mar van drie Geflagten.

MARsrLEA» Dryfblad*

Dit Geflagt heeft de Vrugtmaaking Watdui^

delyker. De Mannelyke Bloemen zit- ,\'\^y^'^

ten 5 zó oiize Ridder aanmerkt , boven het Loofi '''^!;.,:)

de Vrouw elyke aati den Wortel en deeze maa-

ken efen Vrugt, die uit vier rotidachtige Doos-
jes beftaat. Drie Soorten zyn thans daar vari

aangetekend, naamelyk, (t)'

(13J Trkkoman'es Ffonde fimplici , Pihnfs alteriiis ova<

to - finvituis , fubtüs albicantibus. BuRM.-i^i? Ind. uts.Tri-

tliomanes majus , Pinnis finiiatis fubtus iiiveis. S-LoA^i

Bijh cfanu I. T. 34. f. 2»
* * P %
H» DEgi., XIV» Stuic,
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AmEL. (^) Dfyf blad met gepaarde eenvoudige Bk*»

111. derii
HooFD"

i"
Een Plantje , dat, als Eenden -Kroos op 't

Marfitea Water dryvende, in Italië en andere Zuide^y-

^Twem- ke deelen van Europa, als ook in Zuid-Ame-
«nend. ^w^^ gevonden wordt , zynde Breedbladig g&'

flippeld Moerss' Kroos genoemd geweest. J.

B A u H I N u s geeft 'er den bynaam vaa Padua

aan , en zegt , dat het ook in Silezie gevon-

den worde» Het groeit in zeer zagtvloeijende

Moerasfige Wateren, wordende allengs dooi"

den Stroom naar beneden gevoerd. Miche-
Lius, die het Sa/vima noemt, geeft 'er een

zeer fraaije Afbeelding ^van , en merkt aan

dat de Vrngt, uit het midden der Wortel- Ve-

zelen voortbreekende, een enkeld ofdubbeld ,

ook drie- en fomtyds vierdubbeld, rond ruig

Doosje is, gevuld met kleine ruige Zaadjes.

11.^ (a) Dryfblad mes viervoudige effèriTandige

Itata»

Vicrbia- r
dig. -10

(i) Marfilea Fol. oppofltis fimplldbus. .5^7?. Hv'aU Veg,

X in. Gen. 1182 ^1>« ï. Salvinia vuig. Aquis innafans

&c. MiCH. Gen. 107. T. 5S. Loefl. Itin, agi. Lenticula

Paluftris Jatifolia puntlata» C B. Fiu, 362. Lens Palii-

Uris Patavina. J. B. Hift. 111. p. 785» Gqüan Mons^^

' T' 529'

(2) Marfïtea FolUs qnatefnis integenimis. Sjj* Flant,

K. a. Lemna. Jut;^. A^, 1740. r» 263. Leniic. paluftris

quasr
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ïn verfchefde deelen van Europa , nïet al- Vii.

leen, maar ook in Siberië, groeit deeze Soort, ^^^yf*=*

die altoos Fierhladig is ; hoewel de Heer Thün- ^^oin-

feERC, in Japan, eene Dmb/ad/ge heeft ge-X^é/^//.
vonden. De Groeiplaats is in heldere SIoo-

ten onder Water ; en dus komt het menig-
vuldig voor , in de Elfaz', als ook in Vrank-
ryk. Men vindt 'er uitgebreide befchryvin-

gen van , als door den Heer M a p p u s , die het
overblyvende acht tezyn, wegens de voort-

ioopeqde Wortels en Slierten; daar Mom-
soN het een Jaarlykfe Plant geheten hadt, en
aanmerkt, dat de Bloemen in de Voorzomer
zeer dun en fyn zyn , naauwlyks dikker dan
een Speld , een weinig omgedraaid en aan 't

end open : terwyl men , in de volgende Maan-
den, op den grond van het Water een me-
nigte Linsachtige Zaadhuisjes van dit Gewas
befpeurt , vol van kleine Zaadjes, Deeze
zitten op kleine kromme Steelcjes , en zyn
door den Heer B. de Jussieü, by ver-

grooting , doorgefneeden , zeer duidelyk ia
Afbeelding gebragt , die onder den naam vaa
Lemna dit Plantje befchryft.

(3J Dryfblad met viervoudige getande Bladen. \ \ r.

\y\ fninvita.

Zeer
quadrifolia, ]\J(app. ^tfau 166. T. 166. Lens paluftrls ^ï^in»

quadrifolia. J. B. Hijt,\\\. p. 789. Moü. HUL lU. p,
6i9»S. 15. T. 4. f. 5. Lees Paluftris altera, Cam. Epit. ^53.

(3) MarfiUa Foliis quaternis denfciculatis. Mant. 3©ft,

Mars. Cormandelina. Burm. Fi. Ind. p» ^37, x. 62. i, 5,

H. Dfiïi. XIY. Siüic.
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Vil. In teerheid en kleinheid munt deeze uit

;

Mom»
jjoedanige de Heer N. L. Burmannus.

Hoofd- ujt Oostindie zeer fraay in Afbeelding heeft

.Drykiad. g^bragt. De Steekjes , een Duim lang , wa-a

ren dunner dan een Hoofdhaairtje ; de Blaad-

jes zeer klein : gelyk ook de geele Bloempjes

;

doch daar groeit, zo zyn Ed. aanmerkt, een

grootere, met de Europifche overeenkomftig,

LiNN^as merkt ann , dat de Zaadhuisjes

van deeze kleine tweetandig zyn,

PiLüLARiA Pillenkruid.

Maar ééne Soort is tot nog toe waargeno-

men van ditGeflagtjWelks Kenmerken beliaaa

in Mannelyke Bloemen aari de zyden *van het

Loof en een Vrouwelyke Vrugtmaaking aan

den Wortel 3 Kogelrond, vierhokkig.

1.
. By verfcheide Autheuren , doch wel allef^.

^lobMiife- rraaist by Vaillant, vindt men de Af-

B iiet^'es-
^^^^^^^g van dit zonderlinge Gewasje (i), dat

diaagend. zig als een foort van Biesachtig Gras voor-

doet. Oy gaf 'er den naam van Piluïaria ,

dat is Pillenkruid 5 aan, wegens de Zaadhuis-

jes^

fi) Pilularia. Syfi. Nat. Veg, Xill. Gen. 1 183. Sp. i.

FL Suec. II, p, 950. Gort. Belg.\\, p. 280.] Mees. Fvis,

43T. Pilularia paluftris Juncifolia. Vaill. Par. 159. T,

35. f. 6, DiLL. Mttsc. 538. T* 79. f. I. lüss» Mem. de

1739. V' 240. T. II. Graminifolia paluftris repens , Vas-

culis Granor Piperis semulis. Raj. Bijl. 1325. -<^^^/. \\%.

35. 136. MoRis. S. 15, T. 7. f. 49. Gramen Piperinura,

Fet. Berh. 19. f. 8' Muscus Aureus Capiil» Paluftris.

Pluk. Alm. 246. T. 4^, fti.
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jes, diezigals Pillen vertoonen , bevattende Vir.

veele kleine Zaadjes. Zy zitten aan en by ^^f^^^^

'de Spruchteltjes; waar mede dit Gewas langs ^ïoofd-

'den Grond voortloopt, bekleedende als eeii ^p///^,

Tapyt die plaatfen rondom Meirtjes en Wa-'^^'"^^^' \

terplasfen , welke droog geworden ^yn. Dus

vindt men het omftreeks Foncainebleau en

elders, niet ver van Parys, in Vrankryk: ook

in Engeland , en in Friesland beooflen Kuik^

horne en Bergum , aan een Waterpoel. By
Chriftiaanftadt , in Schonen , vindt men hec

op de Landen, die door de Rivier zyn over-

llrcomd geweest. Plükenet ook noemt

het. Gulden Haairachtig Moeras - Mos : want

fchoon de Kleur van het Gewas doorgaans wit

is , verandert die , fomwylen , en de aart van

den Grond of van de Modder maaktze fom-

tyds ovaal of ros , uit den geeten ; hoeWel ook

dikwils bruin en zwartachtig. Jus s i e u merkt

aan, dat dit Kruidje in verfcheide opzigten

met de Varens ftrooke , byzonderlyk door

de opfchietende Scheutjes , dié insgelyks aan

't end omgekruld zyn. De Bloemen vondt

hy te beftaan uit Stekelige Bolletjes , in vier

liokjes gedeeld , weHcen ieder een tweeflagtige

Bloem bevatten, uit Meeldraadjes en Stamperé'

beftaande, geplaatst op een gemeenen Stoel:

welke vervolgens de Pilachtige Vrugtjes wor-

den, die gevuld zyn met kleine Zaadjes, Men
©oemt het, in EngQhnd ^ Feper - Mos.

P 4 1 S O'',
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VII. ï s o ë T E s. Priemkruid.

^Sw^" -^^^ ^^^^ ^zonderlinge manier van Vrugfr»

j[
maaking heeft dit Geflagt , welke men aller*

Ifoeïes billykst tot de Schuilteelinge betrekken kan

iPoeljg» Pe eeniglt^ Soort van t zelve(i),die,evea

als het Ruiters- en Elskruid, in Poelen ondec

Water groeit, beflaac uit taamelyk dikke fpits

uitioopende Bladen , tropswys' vergaard als de

Aloë • planten. Van deeze Bladen bevatten fom-

migen , aa,n den voet, ieder een Meelknopje,

in een Schubbetje vervat, anderen j en wel de

huitenflen, een Vrugtbeginzel of tweehokkig

Zaadhuisje. Wanneer de Braafem rydt 5 daa

woelt dezelve zodanig in dit Kruid, dat ver-

fcheide Bladen daar van aan de Wal komei^

dryven » en deswegen noemt men het , in Swee-

den 5 Braafemgras. In Engeland kwam het in

Poelen , op hooge Gebergten , voor. Onze Rid-

der heeft eerst regt de Vrugtmaaking waarge-

nomen, door welke het inzonderheid van het

ILlskruid verfchilt (*),

REG^

O-) ïfoëies Lacuftris. Sijfl. Nat. Veg, XIII. Gen.

^184. Sp. I. Marfilea Fol. Subulatis, femi - cylindr. ar-»

ticulatis. Fl, Suec, 996. Calamaria folio longiore et gra-

ciliore. Dill. Mi^sc, 541. T. 80. f. 2. Subularia lacus*»

Iris f, Calamiftrum. Heiba Aq. Alpèia. Raj. Angt. I. p»

SI3. T.

O Zie IL Deels ïX. S:?ük d?e?er Nat* ffijjim^x

^ladz. 606^
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^ESCHRYVING
DER

PLANTEN.
riIL AFDEELING.

De wieren.

I. HOOFDSTUK.

De Eigenfchappen der Wieren //; 't algemeen ,

en derzelver onderfcheidwg,

^AA^e Heer Linn^us hacjc de Mos-r

C -p^ 5^ fen laaten volgen op de Varens , en

C J* dan de Wieren ; doch 't kwam my
^W^ beter voor , de laatften onmiddelyk

na de Varens , en dan de Mosfen te befchry-*

ven (*).

Door Wieren verflaa ik, in 't algemeen.

Planten die geheel in 't Water woonen en on-

der Water blyven , of alleenlyk de Opper-

vlak"

(•^) Zie héc II. Deels XI, Stuk deezer NatmflijU

Miftorie t bladz. 4^16.

IL Deel. XIV. Stuk,



Q^6 ÜE EigenschappêS
VIII. vlakte der Waterea beldeeden. De Riddeï*

AwEEL.
^^i-jyjjj- j^jgj. y^n ggjj jjQ^gj. cjenkbeeld gehad te

Hoofd- hebben, toen zyn Ed* verfcheide Landolaqt-

jes , die in 't drooge groeijen , onder den naam
van A/ga voorftelde als eenNatuurlyke Rarig(*),

Ook geeft zyn Ed. als een bepaaling derzel-

ven op, dat Wortel , Blad en Steng , by haar

€en zelfde ding, of onaffcheidelyk vereenigd

zyn (f) : gelyk men dit, by voorbeeld , in het

Schurftmos Q Lichen ) waarneemt ; 't welk men
|]iet zeggen kan, een Wortel, Blad of Steng,

te hebben , en dat niettemin groeit en weelig

tiert. Doch, aangemerkt het gewoone gebruik

der benaaming j^/ga , kwam my zulks niet ei*

gen voor , en dus betrek ik tot de Wieren al-

leen de gedagte Waterplanten. Daar zyn eeh»

ter eenige Soorten van Fonteinkruid , enz.

reeds befchreeven , die hier ook behooren

souden.

Ik heb dan de Wieren in twee Rangen on-^

derfcheiden ( | ) , waar van de eerfle de zo-

danigen bevat , die hlykhaare Bloemen hebben

;

de laatile alle de Planten van dien aart, met

dmftere Vrugtmaakingen,

II. Hoorn.

C") Zie het 11. Deels I- Stuk, bladz. 19$.

ffJ Atgce, ^is Radix , Fplium <Sc Caudex > iü. vinjxpv

"Philof, Botanïra, p. 37,

O) 2ie liet U. DfiELs XI. SïuK, ab boveji.
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IL H^O O F D S T U K.

Befihryving van de genen, die blj^kbaare Bloe-

' men hebben y ah het gewoone Wier, dat

tQt hefchutting onzer Dyken en anders Zeewee"

ringen.^ ah ook tot Zeehoofden gebruikt wordt

^

en van andere Waterplanten ; gelyk het Water*-

Duïzendbïad, Eendekroos, enz.

De Waterplanten , die blykbaare Bloemen

en Zaad hebben, behooren tot verfchei-

de Afdeelingen van het Samcnftel der Sexen.

Men heeft 'er onder van de Twintigfte, van

de Een- en -twintigfte en Twee -en twintfgfte

Klasfe. Eenfgen daar van hadt onze Ilrdder

tot den Rang étr InundatceoiOv^x^roomdQ ,'m

de Natuurlyke Methode, t'huis gebragt (*).

ïk zalze agtervölgelyk befchryven.

-s:u Vk 1Z ö s T E R A. Zee • Wiefr

Het gemeene of Zee - Wier is het laatfle Ge-

llagtin de Klasfe der Manwyvigen; naamelyk

van die Planten, welke de Mannelyke enVrou-

welyke declen famengevoegd hebben. Liis^-

N^us heeft *er den naam van Zoftem aan-

(«) Zie II. Deels I. Stuk, bladz. 191,:

IL Dbbi.. XIV. Sxüs,
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VUL gegeven , om dat oudtyds een Zee-Ruy,' 't

^Tl''" welk lange platte Biadeo, als Riemen heeft

,

Hoofd- j^gj- (J^q Griekfclien naam' 2ö/?^r benoemd
STUK

werdt. By hem zyn deszelfs Kenmerken een

Liniaale Vi'ügtfcheeöe {Spadix)^ die aan de

ééne zyde Vrugt draagt , hebbende overs-

hands Meeldraadjes en Zaaden, doch geen

Bloemblad of Kelk. Daar van fielt zyn Ed.

de twee volgende Soorten,

I. (i) Zee «Wier mei ongefieelde Zaadhakjes.
ZofierCL .- jr-

Gemeen. Dit is het gemecne Wier, by ons zo b,e^

kend en van zeer groote nuttigheid tot be-,

houd onzer laage Landen. Men noemt hec

gemeenlyk Alga , v^egens de Koude op 't ge-

voel , die hetzelve echter met andere ondej

Water groeijende Zee - Planten , Zee - Ruy

{Fucus) genaamd, gemeen heeft. Elders geeft

men het den naam van Strand- oï Zee -Gras ^

om dat het veel naar Gras zweemt , en het

Smalbladige Zee-Ruy, naar Veters of Neile-

lingen gelykende, van B a uhiistus, dat door

fommigen hier t'huis gebragt v;rordt, Is,

V, ., ; _
\ 7^b i\^. : zo^

(i) Zoflera Pericarpüs fesfiübus. Sijfl. Nat. Veg. Xl\\^.

Gen. 1032. Sp. I. It. Wsjtgotk. T. 4vf. i- Mees. Fris.

370. Gort. Belg. II. p. 241- Alga Gramineo foüo, mi-

nor. C. B. Fin. 364- CoMM. NoU. 38. Oed. Dm. T. 15.

Ruppia Fol. Linearibus obtufis. Phii Trans. 1741.?. 217.

Futus f. Alga marina Graminea, Raj. Jlngl, III. p. 52.

Sloan. ^am, p. 5.
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m Wel als de tweede Zee • Fucus of Wiert , ^^^^[^
by DoD oN^us, van het gewoone Zee-Wier ii.

zeer veffchillendeé

. {a) Zee- Wier met geftceïde Ohfachttge Zaad' n. -

77.
- o

ZostetA
vakjes. .. Oceauicai

Oce-

VoJgens den Heer Ge ra rd komt zodanig ^^^^*^^'

eene ^oort van overblyvend Zee-Wier aan

de Kuften van Provence voor , van welke hy
aldus fpreekq. 3,, De Zostera^ in de Middel*

„ landfche Zee groeijende, tot welke metregt

„ het Smalbladig Wier der Glasblaazeryën y van

,, C. Bauhinus, t'huis gebragt wordt,

35 fchynt van de Zoftera , die in de Oceaaa

5, en de Oostzee huisvest, te verfchillen, doof

„ Vrugten die op een langer Steekje zitten

5, en grooter zyn : zynde bovendien de Wor-

5, telvezelen zodanig in elkander gedraaid, dat

j^ zy tot een ronden Bal famengroeijen : welke.

3, Ballen, aan den Oever opgeworpen, voor

j, een Soort van Akyenium , en dus voor een

3, byzonder Zee -Gewas gehouden zyn (*)*

5, Dit doen de Wortels van het Zee-Wier

5, niet, dat in de Oceaan groeit.'* Der*

(j£) Zostera Pericarpiis pedicellatis Oliviformibus. Mam»
123. Ger. Ptou. 121. Alga anguftifolia Vitriariorum. C.

B. Fin, 364. Alga marina , Zee-Neftelen, Lob. Ic, VU

248.

(«) Alcyonium XIV. C, B. Pin, 368. .PUr, marina.

C^SALP.

II; DfiEJ^. XIV. SlUKf
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VHT. Pergèlyke Zee-BaUen voudt de Heer Fer-^
AiFDEEL. ggR.jq jjet- 2and aan deQ,Oever der Zee vaa

Hoofd- 'het Napelfche^, by»den Paufillp , overvloedig (*)*

^^*_ Dat zy van een andere Soort van Zee- Wier ,

Baiienvan dan het o'öze , kortien , is niet onwaarfchyn-

Y^*^\yk^ aangezien dezelven hier niet gevonden

worden. Die, welke onder deezen naam aan

de Stranden van Holland vóórkomen , zyn meed
Neflen van dé Zee-Wulk , liit Blaasjes be-

flaande en dus naar Zee -Óchilim gelykende(t).

De zodanigeh iyn bedoeld iliet het Vijftiende

jiïcyomum van C. B A u h i N u s (|) , eti wor*

den van de Visfchers Druivetrosfen génoQtnd (§);

By fommigén heeft daaromtrent eene aanmer-*

Icelyke verwarring plaats (=*'*). Ik geloof niet ^

dat zodanige eigentlyke Zee - Ballen , als bo-

Ven gemeld , ooit aan onze Kuften gevonden

zyri» Het gene dat Ray béfchryft, V7as van

binnen hol , en dus een Zee - Blaas of zoge-

naamde Zee Orange-AppeFof Bal, behooren*

de tót de Plantdieren (tt3'

De Zee -Ballen , die uit Vezelen van het
'

t
2:ée-

f") Brïefe -aus W'atfcMand, p. 147.

<t) Zie UltgezQgte Verhand. f. Deel. bladz. 461. Pl^

VII. Fig, I.

d) Pila Mariiia velut èx Ampullis conftans ad Spu-

xn8e fimiütudinem. C. B. Pin, sóo» Alcyonium Vefica-

via.

(£) BASTER Nat, ¥itfpann, 1. D. bl. 42.

C"'""0 Gorter. Belg, Append, Edi Imae. p. 381,

(tl) Zie het I. Deels, XV U. SxüK vajii deQ2e Natmr^
t^U JiWovie, bladz. 410.
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2ee • Wief ötitftaaïi, zj'h doof den beróemd6ö Wt
Klein zeer omïtandig befchreeven en iö ^^^^*

Plaat vertoond. De Oever bv Mdrfeiile , merkt Hooïo*

zyii Ed. uitFisdHÈR aan, is met dezelven ^^^,

als bezaaid» ïn *t eerst zyn 'iy langwerpig j
^^'''?>^* "*

doch worden door 't rollen rond ; zo dat zy

naar de Haair - Ballen , die uit de Maag dei?

Beèïleti komeii , gelykèn , ea doordien de

Jongens aan dèn Oever 'er m^de fpeelen , en

die als ecti Siieeüwbal in de Handen rollen ,

Worden zy ronder en gladder. Inzonderheid

gebeurt dit, Wanneer zig iin de kleverige ruigte

der Wierballen > door 'c gewemel der Baa-

ren, veel Kaf, Zand en wat dies meet is f cio/inD

mengt; want dan worden zy byna önkenbaaf^*'^*'''^X*"^

't Is elgentlyk de Stoel en niet zo zeer de Wer-
tel van het Wieïr > die den grondilag of Keru
van deeze Ballen uitlevert (^^>

Dat dit laatftê niet bekend was^, heeft zo
v^el Vêrfchillende denkbeelden ten opzigt

van deeze aan de Middellandfche Zee zo ge-

meene Zee *- Ballen veroirzaakt* Ondertus*

fchen fchynt my de onderfcheidiag der ga-

dagte twee Soorten van Wier nog zeer twy.
felachtig. De Heer de Gorter merkt aan ,

dat de eene by de andere voorkomt (f) : daa.

moes-

f*) Klein de Pilifi Marinis, Tab. Marin. App^nd» t»*

I^. Zie ook LoBSis Kruidboek, en ïcon, loc. «it.

"<t) ^'<'^' ^"^S- Ed, 11. p. 241.

Q
IL Dbsï.. Xiy. St¥K^

^
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VUL moeiten die Zee - Ballen hier ook bekend
Afdeel.

^yj^ . jgj^ minfte moest hier het Wier groei-

Hoofd- jen met een zodanigen ruigen Stoel of Wor-

2gg^ tel, als Klein afbeeldt* Dit verdiende een

Wier^ naauwkeurig onderzoek ^ zo wel als het on-

derfcheid der Vrugtmaakinge , waar in het

Soortelyk verfchil , door LiNNiEus, is ge-

field geworden, die in denjaare i746,opzyn

Westgothifchen Reistogt , het Zee - Wier ,

dat men aldaar Tamg noemt , by Marftrand

zeer overvloedig op ondiepe Gronden vondt

groeijen , en de Vrugtmaaking van hetzelve

naauwkeurig waarnam en in Plaat bragt.

Geftalte • 3* lö '^ uiterlyke aanzien , zegt zyn Ed.
enVrugt- . j^Qlnt het met het Vlotgras overeen. De

,j Steng IS rondachtig, met Leedjes: de Bla-

5, den .zy«:jienzaam , Liniaal^' zeer lang en

5, glad , Vrugtir.aakende. De Vrugtmaaking

y, gefchiedt uit het Blad, dar eenigeDuimeu

yy van, ondeFen één Gewricht heeft; vervol-

,, gens aan beide zyden een breeden rand

^, bekomt , wederzyds flomp > overlangs fa-

55 menluikende. Zo dat men, van de zaak

„ onbewust ; het Blad van boven:, befchou-

5, wende , zou denken , dat het van binnen

„door eenWorm uitgevreten ware , en flegts

„.de beide Vliezen behouden hadden. Dus
5j heeft hetzelve een Frugtfcheede beftaande

35 uit het famenlüikende Blad: een Z^^/^^y?^/^^,

, die plat is en Liniaal, daar binnen vervat.



^ï aan de eene zyde met MeeWraadjes en viïTi.

y, Stampers 5 die afgeboogen zyn , overhoeks y^^f*^'

^i geplaatst. De Meeldraadjes , meest in getal , Hoofo»»^

jj zyn zeer kort met' Eyrond -langwerpige ^ ^^^
$1 knikkende , ftompe , Meelkmpjes , van agte- Wür- ' ^

3^ ren opwaards Elsvormig omgekrómd. De
5i> v^tmigQ Vrugtbeginzeh ^ platachtig Eyrond ^

;j op zyde icherp , eenigerma^te gedeeld ,

3, knikkende 5 met de tippen aangehecht,

S, hebben eenen Elsvormigen ^^'/i zo lang als

;i *C Vrugtbéginzel , tén halve tweedeelig en

55 Maairachtige eenvoudige Stempels. Het

i, Za-adbakje is Vliezig, famengedrukt ovaal ^

sV gaapende in'eeu hoek overlangs : het Zaad

si enkeld Eyrond."

Voor ruim veertig Jaaren door de Wiervel*

tien tusfcben deZyp en Wieringen vaarende^

is tiiy duidelyk getoond het Zaad van *tWier,

^ittetide overlangs in de Bladen en néar kleine

Gerst- ofTarwkoomtjes 'gelykende* My werdt

a^ar by verzekerd , dat een menigte van wilde

Eenden , Ganzen en ander Watergevogelte,

^asde op dit Zaad. Onlangs verzogt ik den

Wel Eerwaarden Heer M a rt i n e t , waardig

iSIatuur • anderzoeker , drestyds daai^ toe gele-

genheid hebbende , orn eenige opheldering

aangaande de Vrügtmaakinge van dit zo nut-

tige öewas , die my dan ook, in dfe Zomet

üe?^ Jaars 17 79 v niet alleen een droo^Vrugt*

blaadje, maar zelfs in Vogt eeö dergelyk be*
**"

'

^ Q 2 r.org*

lU DssL» X1V# SïuK»
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VIII. zorgde met zeer duidelyke Vrugtmaakingen

,

Afdeel,^
welk ik nog bewaar. Hier nevens voegde

Hoofd- 2yn Ed. onderrigt te zyn, dat aan een Zaad-

^^J. draagende Wierplant zig vooraf vertoonen,
^^^^» lange fmalle Scheeden , waar in twee ryëa

langrende Lighaamen , gelykvormig van fi-

guur, beiden groen van Kleur, in 't midden

door een Bandje aan de Scheede gehecht. Eeni-

gen hebben twee Sprietjes , die door de Schee*

de heen gaan en zig daar buiten vertoonen ,•

gelyk zy ook door O ed e r u s afgetekend zyn*

Anderen hebben een enkele Punt, aan welks

end men een zwarte Stip waarneemt. Deeze

worden Zaadkorrels , terwyl de anderen met

de Sprietjes vergaan, en 'er blyft maar één

doorgaande ry van Zaadjes in de Scheede over.

Dit laatfte had ik bevoorens ook opgemerkt,

en het door zya Eerw. rny in Vogt gezonden

Bloeizel komt zeer naa met de gedagte Afbeel-

ding van LiNN^us overeen ; uitgenomen ,

dat aan het Zaadftengetje of Vliesachtig mid-

delfchot'je zekere Schuitachtige Vh'esjes uit*

fteeken , welke waarfchynlyk de Zaadbakjes

{Pericarpia) zullen zyn , die 'er ligt afgaan

en misfchien om deeze reden in de Afbeel-

ding van den Ridder niet voorkomen. Hoe
aeer ik zulks wenfchte te doen, geef ik ech-

ter dit niet in Plaat, laatende de eigentlyke

.Hillorie der Vrugtmaakinge nog over tot na«

der onderzoek.

I
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Wat nu het gebruik betreft , van 't Zee- afdeel.

Wier, daar omtrent merkt onze Ridder aan , „^'«

dat de Bladen , aan den Oever opgeworpen , stuk.

en wie geworden door de Zonnefchyn, van Gebruik

de Gothlanders in Kusfens en Matrasfen ge-zee-vvier^

llopt worden ; terwyl zy het groene Kruid

tot bemesting der Landen bezigen. Aan de

Zeekusten van Groot Brittannieen Vrankryk,

is dit insgelyks, op veele plaatfenjdegewopn-

te. De Runders worden 'er, op de Schot-

fche Eilanden', ook wel mede gevoed*

Maar , hoewel I^ i n n jK u s meldt , dat de Hol-

landers van 't groene Wier Huisdaken maa-

leen, die byna onverganglyk zyn; is zekerlyk

by ons het allervoornaamfle en byna onont-

beerlyke gebruik daarvan, toe het befchutten

der Dyken tegen den flag der Zee. Hier toe is

dit Kruid, dat groen op elkander gehoopt tot

een^ Muur famengroeit , van de grootde nut-

tigheid voor de aan Zee leggende Provintiëo

;

wordende jaarlyks , by groote menigte , in

Schepen van de Gronden benoorden Wierin-

gen opgevifcht zyndejaan de Dyken gebrast:

terwyl het , dat zonderling is, ook in 't Wa-
ter geplompt 5 op zig zelf dient tot het maa-

ken van Wierdyken en Zee -Hoofden. Wy
kunnen derhalve dit Gewas , met de Ouden

,

geenszins voor nutteloos of voor gering uit-

piaaken C*> De

^) Alga Herba Marina nullius ufus: iautiüs. Hora»

Ajo. Fabri Thefaurus.^ ^ïïiox Alga. Frovetè^

. 11. DEÏIa XiV^ SWK,



24<> B If S € H R Y V I ^r G -VA K

i^pEEt* ^^ ^^^^ van 't Zee -Wier levert, doó?
lï- uitlooging, een Zout, dat niet alleen dieneö'

5TÜ1S;. l^an om 't Vleefch voor bederf te bewaaren ;

Zoutvan maar ook dikwils in de Glasblaazeryën van
^^^'^^^^* Engeland 5 als ook tot het maaken van Aluin

en Zeep, in plaats van Potafch , onder den

naam van Kelp gebruikt wordt (*;. Dus moet

dit Zout dan aanmerkelyk verfchillen van dat

Zout van Wier , 't welk men uit verfcheide

Soorten van Zee - Ruy , aan \ Strand der

Noordzee opgeworpen , heeft bekomen , als

't welke geheel onzydig v/as (f)» Die Ge-^

wasfen worden ook wel onder den naam van

Wier of Wierd^ in 't Franfch Algue marine^

begreepen. Of dat Zee- Gras ^ 't welk op een

Oostindifche Reize , by de Kaap der Goede

Hope, door 't fchoonmaaken van het Schip

bekomen , en tegen het Scorbut zo dienftig

bevonden V7as(4-)5van dergelyken aart zy , laa€

ik daar. Immers het geleek veel naar Gras

,

om welke reden ons Wierook Zee -Gras wordt

geheten» Brceijende geeft het een zeer leely-

ken Stank , mooglyk dienflig tot het verdry-

ven van Vlooijen en W^antfen.

Aan de Oevers der Roode Zee, by Mocha,
kwa-^

(*J zie het oiiiftandige Berigt vLinDoftorBASTER die»

aangaande. Natimrk^ üh/jMnuAl* DEEL,bladz. 137.

(t) Zie H<?/;. Maatfch, XVI. Deel 5 a Stuk, bladi:,

S32.
I

Cü Zie ZeeuwJé Qencotfelu VU. T)Uh3 a Stüb^^
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Icwamen ded Heer Forskaohl drie Soor- vm
ten van zodanig Grasachtig Zee- Wier voor. ''\^;

^•

De eene, met zeer korte Bladen, werdt van^HooFD-

hem Eenribbig genoemd ; de andere Kanthaai-
/^^^

rig, wegens de Haairigheid der Bladen ; de Z^/^^.

derde Stoppelig , wegens de Stoppelige Blaad-

jes, welken zy aan de Knietjes had (*)

Zannïchellia.

Tot de Eenhuizige Eenmannige Planten

behoort dit Geflagt, welks Kenmerken zyn ,

dat de Mannelyke Bloem uit een enkel Meel-

draadje beflaat , zonder Blad of Kelk ; de

Vrouwelyke een éénbladigen Kelk heeft, met

vier Vrugtbeginzels of daar omtrent, en even

zo veel 2aaden.

Het Gewas (i) is door den beroemden Mi- l,

^

CHELiüS getyteld, naarden vermaarden Ve-^^^/z^-^^',

netiaanfchen Apotheker Z/iknichelli ,
^^^^^^''^^j^e^as-

verfcheide Werken over de Natuurlyke Biftc-fig.

rie^

(«) FJbr. jEgrjpt. Arah, j). 157.

(i) Zamiicheiiia. Sijfl, Nat. Veg, XI 11. Gen, 1034.

Flor. Lap'p, 3zi. Ft. Suec, 745, 824. ^^-ort. Clif. 437. R.

tugdb. 9. Gron. Virg. 143. Zannicheliia paluftris major

foliis Gramineis. Mich. Gen. 71. T« 34, f. 1,2* Algoides

vulgaris. Vaill. Aa^ 1719. p. 15. T. i» f. I. Potatno-

5;eton Capillaceum. C B. Pin. 193. Frodr, loi- Pota-

mogetoni fimilis Graminifolia ramofa & ad Genicula

fojyceratos. Pluk. Ahn. 305, T. lOs* Uz*

Q 4
31, DïEi» XIV. SioK



^4^ Eesghrtvïnq van
vin. fie we?eldkundig« Vaillant gaf 'er de^

II.
* naam aan van AlgoideSy als veel naar \ Z,ee<»

^^^ Wier gelylcende. Het was te vooren onder

de Fonteinkruiden geteld geweest. Immers

zo wel in de Noordelyke als in de Zuidelyke

en middeldeelen van Europa komt het voor,

zynde ook by ons in fommige Vaarten en Sloor

ten gemeen* In Virginie wordt het insgelyks

gevonden.

Het is een onder Water groeijende Plant,

welke zig Takkig in veele Leedjes verdeelt ^

zeer dun gefleeld , met eenvoudige fmalle Bla*

den, uit wier Oxels de Bloemen voortkomen,

nit ieder één» Deeze beflaan uit een enkeld

Meeldraadje, rondom het welke veele Vrugt-

beginzels geplaatst zyn , die in Peulachtige

Zaadhuisjes overgaan, met een enkel Zaadje,

öat eene Nierachtige figuur heeft.

Vaillant kende maar ééne Soort van

ditGellagt , van *t welke Ray '^r drie heeft

waargenomi&n. Mighelius telc 'er twee;

een Groote, naamelyk , met Grasachtige fpitfe

Bladen , een vierhokkig Meelknopje ^ de Schild-

jes van 't Vrugtb^giniiel efFenrandig , en 't

Kelkje ongebaard , de Zaadhokjes aan de Rib

getand; een Kleine met fpitfer Bladen, de

Bloen^en zee'r kl^n , het Meelknopje twee-

liokkig , de gchildjes van het Vrugtbegiczel

ïondom gekarteld on het Kelkje gebaard, mee

de Za^dhokjes ruuw aan dg Itib, Omflreeks
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Florencq komen deeze beiden voor , en zyne Viii. i

iifbeeldingen bevestigen het Soortelyk ver- \T^^
fchil derzelven, t^"^

C H A R A. Moddeift^rt.

In dit Geflagc heeft de Mannelyke Bloem,

Kelk- en Bladerloos , een Meelknopje onder

*t Vrugtbeginzel : de Vrouwelyke een vier^

bladigen Kelk, zonder Blaadje ; een vyfdeeli-

gen Stempel en één enkel Zaadje,

Van hetzelve komen ds vier volgende Soor-

ten voor.

(i) Modderflaart met E'^ronde, Stekels aan de h
C/-*,«.

Chara to^
^teng. mento/a.

WoSig.

Aan den Zeekant, al5 ook in Meiren en an^

dere Wateren van ons Wereldsdeel , groeit dee-

ze , die de Blaadjes Kranswyzeom de Takjes

heeft, welke gekaauwd zynde Zapdig zyn,

?o fommigen opmerken. Het leevende Ge-

was is, zo de Ridder aantekent, altyd rood*

achtig , met eenen gedraaiden Steel , doch

droog wordt het Afchgraaiïw.

(i) Chara aculeis caulinis ovatis. Syft NiU» Veg. XIII.

Gen. 1203, Sp. I. Fl, Sim. 993, 1132. Equifetum fragile

iTiajus fub - cinereuip Aquis immerfum. Moris. Hiji. \ 1 1,

j>. 621. S. 15. T. 4, f, 9. Equif. f. Hippuris Lacuftris,

foiüs manfu Arenofis„ Pluk. Abn, 135, T. 25. f. 4.

lï. D«ïii^ XIV, SiüH. ^
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, ifl^-^
' ( ^ ^ Moddefflaart ;?;tfi gladde Stengen 5 //^^ L<?ö/

Hl _
*'

-' " inwaards getand,
"HOOID-

Ocmeen is deeze Soort j die Stinkende Wa-
Chara fer-Paard£^fiaart genoemd wotdty op den mod-

Gemeea. derigen Grond van veele Slooten en flaande

Wateren in ons Land. Zelden vertoont zy

zig daarom ook in haare waare gedaante, zyn-

deirtieest als «iet een Vlies van Slibber over-

toügen 5 op 't aanraaken glad en zeer broofch,

inzonderheid droog wordende , als wanneer

zy van zelfbyna tot Stof vergruist. De Kleur

is alsdan ook Afchgraauw, in 't Water groen>

ïn Vrankryk wordt het wel eens Lu/Ire d'Eau^

dat is Water -Kaarskroon 5 geheten.

Het beftaat uit veele zeer dunne ronde Stee-

len, die Slingerachtig als Wrongel -Suiker ge-

ftreept zyn , onder Water langs den Grond

verfpreid , fomtyds wel een half Elle lang.

Deeze verdeelen zig in veele gearmde Steel-

tjes , met korte Blaadjes jKranswyze omringd,

welke inwaards Tandjes hebben. De Heer
Weiss tekent aan , dat het langwerpige

Veelzaadige Besfen draagt. De Reuk is Sly-

kerig en fomtyds Zwavelachtig of Bitumineus.

C3) Mod.

• (2) Cham Caulibus Isevibüs, Frond. interjie dentatls.»

i^p. Plant. N' a« Gort. Belg, II. p. 242. Chara vulgaris

foetida. Vatll. Mem. 1719. p. 23. T. 3. f. i. Equifetum

foetlJum fab Aqua repens» C. B, Fin, 16. Prodr* 25»

Tkeair» 551. Oed. Dafi^ T. 150* _
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(3) Mod4erflaait met de Stekels aan de Steng ynïr

Haairachtig^ digt getropt^
Af^eeu\

Hoofd*

In Ierland is deeze door den Heer She- ^^^'^^
"

RARD gevonden 5 die ook elders voorkomt , Cham

gelyk aan de Zeekust by Roslagin Sweeden. ?^^'ff',

Frifch is dezelve witachtig of Wg^Jc^j^rpeci ^

zegt L I N N ^ ü S^ 0!:-ft)^ tv-.xfirii-^ .>^. vp\/7

(4) Modderflaart met de Leedjes der Steelen jy^
onQedoornd , doorfchynend > van 'hoven P^^xUis.

breeder. z^am, ,

,

.' • . ... .j

Aan de Zee -Kusten van Europa komt dee-

ze, die doorfchynend is en buigzaam , doch

zeldzaamer voor. De Blaadjes ftonden, hier

en daar, Borflelig by elkander , en aan derzel-

ver Voet zaten kleine ronde Zaadkorrels; zé

zyn Ed. in Gothland waaraam»

L E M N A

(3) Chara Aculeis - Caulinis Capillaribus confertis. FU
Suea, 994, 1133. Chara Caulibns aculeatis. Hort^ Clijf,

477. R, Liigdb, 214. Chara major Caul. Spinofis,

Vaill. Mem. 1719* p. i8' T. 3. f. 3» Eq. T Hippuris

Muscofus fub Aqua repenS. Pluk. Alm, 135. ï. 193,

£ 6.

(4J Chara Caul. Articulis inermibus , diaphanis, fu-

perne latioribus. /r. Goti. 215. Ft. Suec. 995, 1134^1

Chara transfluens mijior fiexiJJs. K4|. At^gU IIU f>,

3^33» •

. .

ÏI. Deel. XIV. Sxux,
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^ VÏII.
^ Lemna. Kroos.

'^^'^^ '

'

HooVd. Tot de Tw§emannige Eenhuizigen behoort

"^^*
dit Geflagt, welks Mannelyke Bladerlooze

Bloem een eenbladigen Kelk heeft, zo wel ah'

d€ Vrouwelyke , met éénen Styl en eeneen-

hokkig Zaadhuisje.

Vyf Soorten komen 'er in voor, altemaalop

't Water dryyende, als volgt,

, Cl) Kroos met gedeelde Lmcetvormïge Blaadjes.

tvifuka. Qp yerfeheide plaatfen in flille Waters en
'''*^^*

Slooten van ons Land , als ook doov geheel

Europa, komt dit flag van Kroos voor, dat

aan zyne op *t Water dryvende driepuntige

Blaadjes kenbaar is; weshalve het van Lobel

Hederula Aquaüca , in 't Nederdultfch Klein

Water'VeiU geheten wordt. Dat de Blaadjes

gedeeld zyn , onderfcheidt het , bovendien ,

van 'C andere Kroos , zo wel als de Takkig-»

heid; terwyl die Blaadjes dunne Worteltjes in

\ Water nederlaaten, even als het gewoone,

Drie^

(i) hmm Fol. petiolatis Lanceolatis. ^#. Nat. Veg.

XUl Gen. 1038. Gort. Belg, 243. Fl. Lapp. 470. FL

Suec. 1000, S28. Hort, CllJ. 417- R- ^^^^^- 526. Lemna

Fol Lanceolatis. Sauv* Monsp, 91. Lenticularia Ra«

jtiofa monorhiza. Mich. Gen, 16. T. 11. f. 5. Lenticula

Aq. trifuTea. C. B- Fin. 36». Hedejfula. A^. Los. Js. 11
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DriefleuVig Kroos hadt C. BaüHinüs ^et-^vm

zelve geheten. lu
HooïH-

{2) lUtom met ongefieelde wederzyds platachti-
,,^

^^ Blaadjes^ en eenvoudige Wortelen. ^t^^
•

-

^
GawooMi

•Het gewoone Kroos 9 dat meri dikmls Eett' -

#Mröojr noemt , is onder den naam van Letiti' '^^ '"'^

eti/a of enkel Lem paluftris^ by dé Autheufea

gemeld. Niets gemeenef in ons Land , daü

de ftaande Wateren mee dit Gewas bedekt te

zien 5 welJcs Blaadjes veel gelyken naar het

Zaad van Linzen. Grootelyks wordt het van de

Eenden bemind en is derzelver voornaamfte

Voedzel, mee het welke zy tevens veele Wa-
terdiertjes influrpen. Het bloeit jaarlyks in

de Hondsdagen zegt L i NN^ u s. M i c H E- ' -

L I tl s merkt aan , dat het de Oppervlakte , van

onderen, met kleine Zaadjes bezet heeft, on*

der het Hiiidje zittende. Dikwils is het aldaar

rood of paarfch, en geeft een menigte Wor-
teltjes uit , omtrent een Duim lang , die aan

't

{2} Lemna Fol. fesfilibus utririciaê planluscuUs, Radn
cibus folitariis, H. Cliff, 417. FL Suec. 999. Gort. Bttg^

243. R. Lugdb, 516. Gron. Firg. 143. Lentkula mi-

nor monorhiza , Tol. fubrot. utrinque viridibus. MicK.
^en, 16. ï*. lï. f. 3. Lens Paluftrls. Gakt. Ëpiu %%z.

latB. DoD. &c. Raj. Angt. 111. p. 129. f. u ValusN»
öjo. 11. p. 81. T. 14, 15. Vaill. Paru^ ii4* X* a«»

lU DiBt. XiV, Siw» "-'^
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vTÏT. , 't end een foort: van Dompertje hebben, dat
A*i>EEL»

j^jsfchien tot Evenwigt dient , Voor het dry*

HotoFD- vende Kruid. Deze Dompertjes worden 3 by

deszelfs yeroudering, zwart en vallen af.
SXUIL

fe»W»t.

11 IV / (3) Kroos mei mgefteelde Blaadjes ^ van onde*

PibbT!^ --^-» rm^Mlfkkotrondym. eenvoudige Wortelen^

^,in verfchdde 'Slooten in. Friesland 1$ ddou

M £ E $ E deeze Soort waargenomen , die door

Qy,%kKp voor eene Verfcheidenheid der

voorgaande gehouden wordt. Waaifchynlyk

zou zy, by nader onderzoek , ook wel hier ge-

vonden woydep> Immers ik meenze wel in

onze Provintie gezien te hebben.

IV. C4) Kroos met ongejieelde Blaadjes en getropte-

&n gfooter Soort van Éende - Krops , welke

men niet zo menigvuldig, echter ook in onze

Hollandfe Wateren, in Friesland en elders ia
'' '-^ '^

-''--'
-

^- Eu.

.(3^ tenmd Eol. Tesfilibus fubtus herr.i-fphsericisy Ra-

5icibiis ; folïtariis. ' Gort. ,Belg. 244. H. Cliff. 417, , Fl,

^tec. 'g^^^_%2^: Lenticulapaluftds. major. &c. Micij,

êi?«Ji'r:.' i^; II.' f: s/mees. iv-k a84-

'ï*6. t. ïi. f.'iV Lenticula paluftris major. Raj. ^ngL

lil. p. ia9. T. 4. f. s. Vaill. JP-st»*» T. ao. f. z* Comi*

M0IL6S. .:-£^i}. .vi.-' ^---- -'^



Europa, aantreft. Ey ons vindt menze ^'nde^^iJ^

Vaart van Amderdam op Gouda, niet ver ii.

van de Goudfe Sluis , enz.
s?ü&;^J^,

(5} 'Kroos met duhhehïe Blaadjes , .zofider yj

,., .Worteltjes. Jf-^~^
'I / - Wortel-

In Italië en Vrankryk is deeze waargeno-'^^^*^'-^^

mei], die even als de voorgaanden op 't Wa-
ter dryft, beflaande uit twee Blaadjes^ 't een .

grooter, 't ander kleiner>, aön elkander ge-^

voegd, M I c H E L I u s hadtze jn Vyvers , by

Florence , aangetroffen. ; j. .. t- ^ *'

f
?i. rn . T' *: ''

Ceratophyllum. HooThblad,
( -

•

Tot de Veelmannigen onder de Eeöhuizige

Planten behoort dit en het volgende Geflagt.

De Mannelyke Bloem heeft een veeldeeligen

Kelk, en van zestien toe twintig Meeldraad*

jes. De Vrouwélykes niet een dergelyken

Kelk , heeft één JStaraper zondei* Styl en een

enkd naakt Zaadi- Beide deeze Bloemen zyn'

Bladerlops. '

Van dit Geflagt heeft onze Ridder de twee

volgende Soorten opgetekend.

.> -^ • '^'^^ 'ï<f) Hoorn-

.(^) Leftma Fol. geminis eradScatis". ';^ia;«/; '^294. Len-

ticularia omnium hiinima arhiza. Mixjh. Gw. lö» T. n.

f. 4.

IL Desi.. XJV. SiXKn
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-Vin. (i) Hoornblad met de Bladen gafelig twee*
Afdeel»

duhheld en driedoornige Zaadhutsjes i,

HoOfD-
sTüK. Dit Gewas komt by ons op veele plaatfeii

clrm-
^'^ Slooten 5 als ook in de Kolken by den Ou-

ph^Uum den Ysfel en in de Graften om Harderwyk 9

^S)m^* volgens den Heer de Gorter, voor. Ik
kaadig» jieb het in- ons Holland dikwils in Vyvers aan-

getroffen , gelyk CoMMÈLYN meldt. Het

groeit taamelyk diep onder Water , doch Ver*

beft zig y daar het ondiep is, tot aan de Op-

pervlakte. Een Tak daar van , met eenige

Wortel 5 leeft lang in Huis in een Glas meü

Water 5 G^ is alsdan goed om de Goudvifch*

jeè in *t Léven te houden ; waarfchyDlyk ^

doordien hec de groeijing en voortteeling der

.. Waterluizen en andere Infekten zeer bevor*

dertj, gelyk ik dit zelf bevonden heb.

V A rx L A Nj ) die het Hydre cornu noemt

»

heeft, behalve de gewoon© Soort, da^ ruuwe

vierhoornige Bladen heeft', een andere waar-

genomen , met gladde agthoornige Bladen en

oragedoornde Zaadjes. Hy vondtzeby de an-'

dere grpeijen , in de ftilftaande Wateren om-

ftreeks

fi) Ceratophyilum Fol. dichotorao - bigeminis , Frucl»

erispinofis. Goïit. Bt\g. 256. //. Cliff. 446, Flor, Sv-sc^

783, 866. R. Lugdb, 214. Dalïb. Tar, 292. Hydrocera-

tophyllum FoUaspero, quatuor Cornibusatmato.VAiLL.

Mem» 1719. p. 21. T. 2. f. i. Equifetum fub Aqua re-

pens , Fol. bifurcis. Loes. Vrusf, 67. T. 12. Millefolium

Aquak. cornutum. J. B. Hifi» 112' p. 789» Comm. j^o//^ ?6,
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fireeks Parys, Dat dit flegts eene Verfchei- vni,

denheid zy , i$ my uit een keurlyke Afbeel- ^^^^^^

ding van dit Gewas, door myn goeden Vrind f^<ïo^o-

den Heer M. S l a b b e r , ui t Zeeland , ter on- Hoornblad

derzoek overgezonden , gebleeken* L i n-

NiEüswas ook byna van dit denkbeeld, hoe-

wel zyn Ed. 'erde volgende Soort van maakte*

(2) Hoornblad met de Bladen gafelig drie- IL

duhheldi en ongedoornde Zaadhuisjes, ph^Uum"
fuhmer"
fuut

Want zyn Ed. merkt aan , dat de dezelve Onge<.

de voorgaande al te naby komt ; als of zy^oornd,

eene Verfcheidenheid daar van V7are#

Myriophyllüm. Vederkruid.

De Bloemen hebben , in dit Geflagt , eea

vierbladigen Kelk 5 zonder Bloemblaadjes, de

Mancelyke agt Meeldraadjes ; de Vrouwelyke

vier Stampers zonder Styl en brengen vier

naakte Zaaden voort» Het bevat de twee

volgende Soorten.

(OVe.

(2J Ceratophytlum Fol. dichotomo - trigeminis , Fruft,

mutiois» Oed. Dan» 510. Hydroceratophylium folio lae-

vi ofto cornibus armato. Vaill. Mem^ 171 9, p. ai, X,

a. f.;j.

R
iL DiEEL. XIV. Stüs,
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"«VIII. (i) Vederkruid, weïks Mannelijke Bloemen

11.
* afgebroken ge^aaird zyn,

HooïD-
*^'"^*

Dit komt ook in Vyvers en ftilftaande Wa-
'

Myrio' teren, op veele plaatfen van ons Land, en

^sfcamm^^^^ geheel Europa, voor. Gemeenlyk is

Ge-aaird. hec TVaier - Duizendhiad genoemd geweest ;

om dat het Loof naar dat van 't Duizend-

blad gelykt : doch ik neem het Vederkruid.

Het Gewas geeft uit dunne Vezelachtige

Wortelen veele holle geltreepte Takken y

die gearmd zyn , en op het Water vlottende

dryven. Uit ieder Knietje derzelven komen,
Sterswyze, drie of vier Bladen voort, welke,

in figuur en dunheid, zeer veel naar een Pen-

Den -Veder gelyken , bruin zynde van Kleur.

De toppen der Steelen , een Handbreed lang,

verheffen zig in de Zomer boven 't Water,

met eene paarfchachtige Aair , van geele

Blommecjes , die als Knopjes famengevoegd

ver van elkander om het Steekje (taan. Een

kleiner Soort, in Engeland gevonden, welke

niet meer dan een Span in hoogte bereikt

,

heeft

(i) Myrwphyïtum Flor. masculls interrujpte Spicatis.

Syjt. Nat. Veg. XUI. Gen. loóó. Sp. i. Gort. Betg.

256. EQrt, Clijf. 781 , 867» R. Lngdb. 315. Dalib.

T ar. 292. Sauv. Monsp, 160. Myriopliyilum. Fl, Lapp,

343. Millefolium Aq. Pennatum Spicatuni. C. B. Pin»

141. Pvodr. 23' T. ^3. rotamogtitoa Fol. jennatigji

TouHNF. /////* 233.
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jheeft een Blaadje onder ieder Kransje van Vliï.

BIoemr>jes (•*>• n.
Vaillant, die de Planten van dit Ge- Hoofd-

flagt /^/^/?^ d'Eau noemc , om dat de Stukjes ^'^^^^^

van de Steng , afgefneeden , wegens de Ve* kmid^

dertje* naar Palet- Balletjes zweemen; merkt

aan (f) 9 <^at zy Tweefiagtige Bloemen van

vier Blaadjes hebhen , die uic een vierdeelig '

Kelkje voortkomen , 't welk vier Vrugtbe-

ginzelen bevat ,• zo dat dit nader onderzoek

verdient»

(a) Vederkruid , V^'^/y(^ alle Bloemen. gekran^f \i

en tweeflagtig heeft.
J^^^;;:
vertiCidai^

Van deeze , die by ons zo wel als elders , '^'^-^^

op verfcheide plaatfen , voorkomt en zig ook kransu

aan 's Waters Oppervlakte verheft , zegt

L I N N iE u s : 5, de voorgaande heeft doorgaans

5, vier, deeze vyf Blaadjes tegen over elkan-

5, der. Ik vind Mannelyke en Vrouwelyke

5, Bloe-

00 Pot. Aq. pennatum minus , Foliolis fingular, la

tiusc. Flosc* fubjedis. Mor. III. S. 15. T. 4. f. 7. Raj^

Ai^gl. lil. p. J51.

• ^t-) ^^^^* de 17 19. p. 30. Octavo.

(2) Mijriojjhjthtm Flor. omn, verticillatis hermai^hro-

ditis. Gort. Belg. 556. H. Ci?f, 446. Fi^ Snee. 782 , 868.

R, Lugdb* 213. Dal.' Paris. 292. SauV. Monsp. 160»

Myriophyllum Aq. minus. Ct.i's. Hift. 11. p. 252. Mille-

fhlium Aq. Floscnlis' ad Fol. iiodos. C» B. Fin. 141»

JHyrioph. vulgare nwiiüs. Vaill.

Ra
R Daat. X^V. SiUK.
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VIII- 35 Bloemen , onderfcheiden , in de eene zo
Afdeel.

^^ j^^i 2|s jQ jjg andere zeer zeldzaam eenige

HooPD- 5, Tweeflagtige. Ik vreez' dat deeze de voor-

*^'
- *> gaande al te naverwant zy". Volgens Tur-

Jtruia^ RA heeft dezelve vier Blaadjes in de Kransjes

en Tweeflagtige Bloemen.

Tot de Klasfe der Tweehuizigen behooren

nog de twee volgende Geflagten van Wa-
terplanten.

N A j A s. Najade.

Hier heeft de Mannelyke Bloem een Kof-

ronden tweedeeligen Kelk» en een vierdeelf

g

Bloemblaadje > zonder Meeldraadje : de Vrou-
welyke geen Kelk of Bloemblad , maar één
Stamper of Vrugtbeginzel , en een éénhok-

Icig Eyrond Zaadhuisje.

l.
De eenigfte Soort (i) wordt door onzen

A^^y^^ Ridder Zee- Najade gQUOQmd^ terwyl alle de

Zeewa-' Autheuren dezelve als een Rivier -Plant aan-

mer*

O) Najas* Si0, Nat, Feg. XHI. Gen. ïöt)6. Hort.

C/#. 437» PI* Suec. icj\, %-2i* R. Lztgdb. lo. GoUan
Monsp» 500. Fiuvialis vulgaris latifolia. Vaill. Mem^
1719, p. 17. T. I. f. 2. Fluv. latifolia et anguftifolia. MicH,
Gen. II. T. 8* f* ij 2* Potamogeton Fluviatiie Sargas-

fo fimile Ineens. Pluk. Alm, 304. T. ai6« f. 4. ^, Fiu-
vialis fpecLes Spinis infefta Raj. Suppt. 132. y^ Fluv*

fpecles Fiagellum Chrifti difta. Raj. S'AppU i^ji» Fiuyjïi*

lis Pifana» J. 3. Hiji, 111, p. 779,^

terige.
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merken, geevende .'er zelfs den naam van Vlii.

Fhmalis aan. G o u A N zegt , dat zy voorkomt n^^^

in ftaande Waters en in de Rivier: Vaillant, Hooïd*

dat zy op den bodem van Rivieren en Scroo- j^Me,
men groeit. J, Bauhtnus noemtzQ Fluvia-^

lts Tifana ; om dat zy gevonden was in de

Rivier van Pifa, loopende naar Livorno. Plu-

KENET geeft 'er den naam aan van Rivier-Fon-

teiukruid. Volgens Mïchelius kwam zy

by Florence, en omftreeks Bononie, voor.

Maar L i nnveus meldt, dat zy aan de Oe-

vers van Sweeden 3 in de Ooflzee, is gevon-

en zegt zelfs , dat zy huisvest in de Zeewa-

teren van Europa (*}.

't Gewas gelykt veel naar het Zee -Kroos

van den Oceaan , genaamd Sargazzo , of ook

naar die Soort van Fonteinkruid , in onze

Slooten groeijende, welke Vorfchen^Slaa ge-

noemd wordt (f). De Plant en Bloem zya

zeer fraay afgebeeld door Mïchelius, die

'er drie veranderingen van heeft , de twee

breed- 5 de derde fmalbladigen kleiner j zynde

de Vrugt in de eerde (lomp en vierzaadig , in

de tweede minder ftomp en éénzaadig; terwyl

de laatlte een éénzaadig fpits dun Zaadhuisje

hadt. R A j u s geeft 'er ook drie Soorten van

op,

(^»^ Habitat in Europge Maribus. Sp. Plant. p. 1441.

(fj Zie het 11. D. Vil. Stuk deezer Nat. Hiftorie^

^ladz. 396.

R3
lU DmIi. XIV. Stuk.
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Vin. op , waar van twee de Tandjes der Bladen ge-

11. doornd hebben^ wordende de laatfle ^s Hei"

STÜK°^°' /ö;;^^ Geesfel geheten. De Vrugt gelykt naar

Najade.ecn klein Eikeltje; de Bladen ftaan Kranswy-

ze aan de Steelen , meest twee , doch ook

drie of vier by elkander.

Vallisneri A. Wierblad^

Dit Geflagt , naar den beroemden Italiaan

V A LL I s NE R ï getyte'df heeft tot Mannelyke

Bloem, volgens den Ridder, een tweedeelige

Vrugtfcheede , de Steng met Blommeijes ge-

dekt, welke driedeeh'g zyn : tot Vrouwelyke

een tweedeelige éénbloemigeScheede , met een

driedeeligen Kelk boven het, Vrugtbeginzel en

eene driebladige Bloem', met drie Stylen;zyn-

de de Vrugt een, éénhokkig veelzaadig Huisje.

1^
De eenigfte Sport ( i ) , volgens L i n n^ ü s,

Faiiisne'i^QQyfQl met aaomerkelyke Verfcheidenheden ,

//ƒ.
^^ maakt een zeer ?:onderling Gewas uit. De Bla.

^^F"^' den van hetzelve worden by die van Wier ver-

geleeken , en komen tropswyze by elkander

voort uit een Wortel , waar mede het zig in

\ de

ft) Vallisneria. St^/ï, Nat, Veg^ XI TI. Gen. lopjr, Fl,

Lapp^ 37! Hort. Cliff. 454 R. Lugdb. 9. Dalib. Par,

2q6. Fcemina. Valssneria Paluftris Ajgae folio, Itaüca.

MiCH, Gen. 12. T. 10. f- i. Potamogeion Algse folio

Piranum. Bocd. Mus.1. p. 29. Mas. Vallisneroides Paluftre

Algae follio, Italienm» Mk^h. Gcn^ 13. T. 10, f. 3,
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de Graften of Slooten van Italië, door 't flerk VIli.

voortloopen, zodanig vermenigvuldigt, dat de jl
^

Vaartuigen dikwils daar door in 't voortkomen g^^^^^®'

verhinderd worden; alzo het Kruid den gehee- wierbiad;,

len Grond beflaat. Dit heeft by Pifa en ook
omtrent Florencp; plaats. De Bladen, als uic

fj'n Netwerk geweven, hebben aan de tippen

fyne Tandjes. Tusfchendezelven,komen KruJr

trekkige dunne Steelen voort, op 't end een

Bloem hebbende , die zig ontfpannen, en dee*

ze Bloem aan de Oppervlakte van 't Water

brengen. Zy is paarfchachtig- en driebladig ,

voortkomende uit een Kelk , waar van hef ojij

derlle giedeelte een lange Rnlronde Vrugt

ivordt, met veele Zaadjes bezwangerd. Dit

is de Wyfjes- Plant ; terwyl de Mannelyke i

van evenrde: zelfde gedaante, Bloemen voorts

brengt, die onvrugtbaar zyn , wit vian Kleur ^ '

tot een Hoofdje famengehoopt, Deeze Bloo-

ftien fcheiden zig van de Plant af, eer zy onci

luiken , en ryzen tot aan des Waters oppers
.

vlakte, alwaar zy dan als Veèrkra'gtig opeq

fpringen , vertoonende twee Meeldraadjes eé

Knopjes jvvaarfchynlyk om het Stuifmeel tot

bevrugting der anderen te verfpreiden. Het

Water is 5 in de Herfst, dikwils met zodani-

ge Bloemen, als met een wit Laken, be«

dekt.

Behalve, deeze wonderbaare werking, dooT

den geleerden M i c h e l i u s ia Icaiie waar,-

R 4 SS''

ÏI. Pesj,, Xiy, Stuk,
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Vin*^^ genomea , is 't ten opzigte van dit Kruid ooK

1 zonderling, dat het buitendien in Oostindie

sSk!*^^' gemeen zy ; zo ik thans door den Heer Mur-
/fierbkd» RAY aangetekend vind; hoewel *er de Hoog-

leeraar N. L. BDRMANNUSjWien zo veeleOofl:-

indifche Planten bezorgd zyn, niets van meldt*

En wederom, dat het , volgeus Linn^üs
veel groeit in de Beeken van Finmarken; daar

hy hetzelve 5 te Upfal , nog nooit hadt zieu

bloeijen. Zyn Ed. telt het evenwel niet on-

der de Planten van Sweeden, maar zegt, dat

het in de Vyvers, nevens de Slooten van Ne-

derland, zeldzaam voorkome. 'c Schynt dac

de beroemde Hoogleeraar D. de Gorter
hetzelve aldaar nog niet gevonden hebbe. Ook

is de uitdrukking van den Ridder , ten dien

opzigte, wat duifier C"^). Zyn Ed. merkt aan,

dat men het bevoorens voor Wier of Grasbla-

den aangezien hebbe. Een Kruid ontmoe-

tende, onder Water, dac de Bladen dun ea

taamelyk breed , aan 't end (lomp en zeer fya

getand heeft , mag men wel om hetzelve den»

ken. Ook wordt my verhaald, dat het in de

Ryn of Vaarten by Leiden te vinden zy.

- III. HOOFD-

(*) Crescentem vidi In Fosfis éê Rivniis Finmarkiae,

Norvegiae, Juxta Mare glaciale: in Fluvfo Sala juxta

Urbera Upfalienfem ; in Piscinis jUKta FosfüS Bdsii

rarius. -^oru Cliff. p* 454,
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vin.

III. HOOFDSTUK. stuk.

Befchryving van ^^ W i e r e n of dergelyke Wa^
terplanten , met duiftere Vrugtmaaklngen ; ge*

lyk het Zee - Ruy , Watervlies en Flap.

Nu blyven van de Waterplanten nog de zo-

danigen over , v^ier Vrugtmaaklngen ,

wat de Bloemen aangaat, niet zo blykbaar of

geheel verborgen zyn : vervat in de drie vol-

gende Geflagten.

F ü c ü s. Zee- Ruy.

De Planten, hier toe behoorende,zyn vee-

lerley^ en komen alleènlyk in de zoute Wate-
ren voor, weshalve menze, teregt. Zee -Ruy
noemt. Dat zy den Griekfchen naam , Fucus ,

van zekere Soort , die tot een Blanketzel be-

kwaam waren , eer dan van de Geflalte, die

zig fomtyds als Eiken of andere Boomen ver-

toont , bekomen hebben , is blykbaar. De
meeften bevatten een paarfchachtig Sap , 't

welk men 'er door weeking in Pis met Zee*

zout uithaalt. Het Vrouwvolk aan de Stran'

den maakt ""er, zo wel in de Ooftelyke deelen

van Siberië , als in ons Wereldsdeel, gebruik

R 5 van

II, DBïL. XIV. SlUK.
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yjlX, van, om de Wangen te klearqn (*,X QoLzle.
Afdeel,

jj^ j^f. ggn gedroogde Fucus\ uit Japan > ro"öd^'

Hoofd- achtig afgegeven heeft aan 't Papier. ,Met de

*^* y^/p-^ zynze doorgaans verv/ard , en ook onder

den Neder.dm tl enen, naam , Ar/^r or frm't , be-

greepen gev;eest; hoewel zy vajnons gewoonê

Wier zeer verfchïllen. Jn 't Pranfch worden

zy onder den naam van Ff-ay of Farec, in 't

Engelfch onder dien van Semirak, enz. be-.

greepen. In Sweeden is T^;=7^ de naam yaö

het gewoone Wier , en met een byvoegzel^

ook van het Zee- Ruy. .

/^

De Vrogt- ^^^^ ^^" aanvang deezer Eeuw werdt "dit

maaking, Gewas , door den beroemden T o ü n n e f b r t*,

onder de Planten geplaatst ,.wier Bloem en

Vrugt gemeenl'jk onbekend zyn. Niet lang

daarna meende, men de Vrugtmaaking volko-

nien ontdekt te hebben. De vermaarde Re-
Ap-.Mü-R gaf 9 in 't jaar 171 1 , .?^yn.e Waar-
neeniingen^ dien aangaande in 't licht, op een

bï-eedfelayig 'getand Zee-Ruy , welks bpperr

ylakte 5 in 't midd ;n van de Zomer, geheel

bedekt gevonden werdt xn^tBloemen^ vancene

Sterswyze gedaante, groenachtig in'tWacer^

maar 'buiten 't zelve wit. Deeze Bloeme^

aan 't afvallen toe zynde, dan verdikten dé

.enden, der Bladen zeer aanmerkelyk, en,,al5

zy af^^vallen waren, zag men in derzeïvej

plaats^

- :t^-^ S. G, Gmeun. Hijl, Zuecr, Qen, p. 5,
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plaats , over 't geheele Blad , even zo veele Viii.

Gaatjes, als de Kelkjés zynde , waar in zy ^^u^*

gezeten hadden. De enden der Bladen ope-^^ï^ooru-

nende, vondt men die gevuld met eene Ly-
^gg.j^^^^

merige doorfchynende StoiFe , vs^aar in een me-

nigte ronde Korreltjes 5 ieder mee een Steekje

vast aan een zodanig Gaatje* Deeze Korrel-

tjes waren vol van een dergelyk Vogt met

veele zeer kleine Zaadjes^ De zwelling der

enden van het Zee-Ruy , welke men voor een

Soortelyk verfchil gehouden heeft, merkt zyn

Ed. dus aan als toevallig , en tot de Vrugt-

maaking behoorende (*). ï^iltösy/ifö.ii,.

Vervolgens werden , door dien grooten

Waarneemer, ook in ander üag van Zee-Ruy
dergelyke Vrugtmaakingen ontdekt. Zyn Ed.

vondt Fucusfen, wier Bloemen langer of kor-

ter , van eene andere Kleur of anders gefat-

foeneerd waren : fommigen zelfs die 'er in 't

geheel geene hadden: eenigen,wier Zaad ver-

fpreid was door de geheele dikte der Bladen ,

of beflooten in zekere Peul tjes,alleenlyk door ^

de opligting van het Vlies des Blads veroir-

^^akt'zynde, of vervat in de Rolrondachtige

enden der Bladen. Zo dat, hier omtrent, door

hem een groote verfchillendheid naar de by-

zondere Soorten van Zee-Ruy werdt geven*

den (t).
' De

Q) Hifi, de t>Acad. i?, des Schmes t de 1711, p- 71.

Oa.
_

^^
_ ..^;.;, ^:j

(t^ Hifi, 4e PAcad, de 1713, ^. 6i» Öct.
'

IL DjiBL» XIV. Stuk,
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iUDEEL ^^ ^^^^ LiNN^üs maakte 5 in 't jaar

liJ. 174(5, op zyn Westgotthifchen Reiscogt, een

.^•tvK^^ andere Ontdekking ten dien opzigte , in een

^^^-i?^^.Zee-Ruy met gegaffelde Bladen en Wrattige

Endblaasjes. „ Aan de zyde des Blads en

5, daar de Takken afgaan (zegt zyn Ed.) zaten

5, Kogelronde 3 gezwollen, bleeke en gladde

5, Blaazen , inwendig hol en met een Geweefzel

55 van Haairen opgevuld : boven, naar de Punc

„ toe 5 bevonden zig een paar met Wratten be-

35 zette, metLiliig vogt gevulde en metveele

3, kleine Hippen beflrooide Blaazen , welke , dat

5, merkwaardig is , aan de uitwendige zyde

35 een klein open Gaatje hadden: waar uitmen

95 mag vermoeden 5 dat ieder van deeze Wrat-

3, jesj een klein Zaadkorreltje bevat, 't welk

3, uitgang neemt door dit Gaatje. Ik denk,

3, dac deeze laatfle Blaazen de Vrouwelyke

,

5, de andere de Mannelyke Teeldeelen voor-

,> ftellen" (*). ,
•

Ciefisgis- Waarfchvnlyk is hier van zyn Ed. bepaaling

ken!^^^' der Geflagts- Kenmerken ontleend f wanneer

zyn Ed. van de Fucus zegt : Mann, Blaasjes

met Vezels doorweven. Frouw. Blaasjes be-

fprengd met ini^edonipelde Korreltjes , die

aan de tippen uitbotten. Eenzaame Zaaden.

De vlytige Natuur -onderzoeker, wylen de

Heer Dodlor Ba ster, heeft de Vrugtmaa-

kinQ̂

P) rfeft^miféé Reife, jp. iq^
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kiDg van fommige Soorten van Zee.Ruyook .^^Hï-.

waargenomen en in Plaat voorgefteld(*}. Hy Tn!^'

bevondt dezelven bezet met Kwispeltjes of^^^^^^^

Pluisjes, zynde dat gene, 't welk Reaumur Zee-Rit^.

voor Bloemen hieldt , en aan welken Donati

zelfs Meelknopjes meende gezien te hebben ;

doch dit was hem nooit gelukt, en, dewyl

zy ia geheel jonge Plantjes voorkwamen i

als ook om dat lommige Soorten dezelven <^

nooit hebben , geloofde hy niet , dat het.

Bloemen waren» Maar de dikke Blaasachtige

top -Enden in 't Voorjaar doorfnydende, vondt

hy die met eene Wolachtige StofFe gevuld

,

en, in de zelfftandigheid van het Blad zelf, de

Beginzels van die Korreltjes, door Reahmur
opgemerkt , zynde de weezentlyke Zaadhuisjes

van dit Gewas,

De Heer S. G. Gmelin, Hoogleeraar te

Petersburg, gaf, in 't jaar 1768, een zeer

voortrefFelyk Werk over dit flag van Planten

uit (t). Hier in wordt het denkbeeld van

Reaumur, dat de Fucusfen zo wel Bloemen

als Zaad hebben zouden , insgelyks, als onge-

grond 5 tegengefproken. De Onderftelling ,

dat alle Schepzels uit een Eitje voortkomen 5

't

(^0 Natuurkundige Uitfpannhigen, 11, D. 111. Stufe»

Hayriem. 1765. blad^. 129. Tab. XL
(•J^ Hift^ Fucorwn, Autore S. G« GMEUN>Petrö£0!!'

^768. Quarta.

il, DwA« XIV, SïPK»
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Viji. 't welk door 'c Mannelyke bevrugt wordt ,

^^^^^^ toonc hy mank te gaan. Voor eerst in die

Hoofd- Soorten van Zee-Ruy , welke Blaasjes draa-

y"[^'
^

gen : want de Zaadkorreltjes worden in dezel-

ven , aan 't end der Bladen , in het Slym , zegt

hy geboren, en fchynen dus buiten flaat ge-

field voor uitwendige Bevrugting. Ten an-

deren komt in die Soorten , welke Bolletjes

draagen , niets voor , dat naar eenige Manne-

lyke Werktuigen gelykt. Dus gaat hy voort

met de Penfeeldraagende , Vliezige en andere

Soorten, behoorende tot de volgende Geflag-

ten , en oordeelt dat dezeïven , wat de Voort-

teeling aangaat j niet minder van de gewoone

planten , dan de Polypen van andere Dierea

verfchillende zyn.

Zelfftan- De Fucusfen zyn Zee -Planten van eene Le-
digheid, derachtige , meer of min taaije , buigzaame

zelfflandigheid; in fommigen LilachtJg , in an-

deren Vliezig dun. Wortels hébben zy door-

gaans niet , of zitten ilegts met hunnen Steel

als geplakt op Steenen , Schulpen, enz. Des

moeten zy door inzuiging van het Zee- Water

gevoed worden , en zulks blykt niet alleen ,

doordien de genen , welke op 't Strand in 't

Zand verdroogd zyn , door affpoeling der Baa«

ren herleeven ; maar inzonderheid , doordien

verfcfaeide Jaaren gedroogd bewaard Zee-Ruy,

wanneer hetzelve ia Water geworpen wordt

,

in
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m korten tyd een nieuwen groey krygt^frifch viii.

en tierig wordende (*% ' ^ \n!'^

Dat zy veel Zouts bevatten is hier uit on- ^;^"^^-

• twyfelbaar, maar die Zout is door de Slymig-
^outvan

beid van het Gewas zodanig getemperd, datZee-Ruy.

het tot een goeden Mest verltiekt op deLan-

deryën, en ook wel dient tot Voedzel voor

het Vee* Het nuttige Zout 5 AW;? genaamd,

uit de Afch van Zee -Wier, waar van ik be-

voorens fprak * , wordt in verfcheide deelen « Blad^

van Engeland , inzonderheid op de Sorlings- ^40.

Eilanden en aan de Kust van Cornwall, alsook

in Schotland , met veel zorgvuldigheid en in

groote menigte , van het Zee-Ruy gebrand.

De Heer Basïer bevondt dat het een vast

Loogzout ware, uitmaakende de helft van het

Gewigt der Aslche. Die Kelp is derhalve een

foort van Pot -Afch (f). Aan fommige Soor-

ten

C^) Gmelin utfupra, p. 38.

(fj Men kan iii het XVI. Deels a» Stuk van de

HoUandfche Maatfchappy der IVeetenfchappen , een Ver-

toog vinden van den Haagfchen Apotheker Wess. vak
R18MSDYK, die beweert, dat het Sal iluercus maruice

of Zout van W'er , geen Akali maar een Neutrum zy

of ouzydig Zout. Omtrent het Zout der Zee-Grappe
(^"^aticor^iia) is een dergelyk verfchil, gelyk ik in het

VII' Stuk deezer Natuurlijke Hijïorie , bladz. 51. opge-

merkt heb. Of myne bedenking , tên opsigt van de re-

dgiji daar van , hier ook zou kunnen phiats hebben 3

was wel waardig nader te ondeizoeken» Immers , in-

dien de Kelp van geen Loog2outigeti u^rt ware 3 kon

il. DfiBL. XIV- SïüJC.

""^
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VUT. ten groeit , wanneer menze, uit het Water

^nl*^ gehaald zynde , toedekt , een foort van Sui-

HooiD- ker > welke een Salpeterige hoedanigheid

heeft ().

Gebruik. Gedagte Heer Gmelin heeft meer dan

eene Soort van Fucus Scheidkonflig onder-

zogt , €n bevindt zig allermeest belemmerd

met den oirfprong van het Slymig Zeepachtig

Vogt, in dezelven huisvestende. Dit Slym,

dat des Zomers in de Blaasjes van fommig

Zee-Ruy gevonden wordt, is uitermaatedien-

llig tot het doen verdaan van harde Klierge-

zwellen. De Engelfche Geneesheer RüssEr.

wil, dat men flegts die Blaasjes in de Hand
breeken en dan dergelyke Knurven daar

mede wryven zal. De Heer B a s t e r goot Zee-

Waterjtot een Pint, op een Pond zulke Blaas-

jes , en , na dat dit veertien Dagen gedaan hadt,

het Vogt zo dik als Honig zynde, het zyn

Ed. daar mede de Verhardingen eenfge maaiers

's daags wryven; dezelven dan met Zee. Wa-
ter afwasfchende ; 't welk doorhem zeer dien-

(lig werdc bevonden (f).

AI.

zy niet dienen rot het maaken van Glas en Zeep : daat

ondertusfchen nu , ten dien einde , door 't Volk der Sor-

iings -Eilanden , jaarlyks voor eeuige duizend Guldens

van dat Zout bereid v/ordt , om naar Briftol te ver*

;:!enden. Dat met de grootfte Blaazen geeft > zo B^^ster

aanmerkt , het meefte Zout.

O BasTER utfupra.

Ct) Als bov«n, bladz» 135,
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ÉlgemeeDer Zee -Gewas zal men niet over ^y^^p^;^

den geheelen Aardbodem bedenken , dan hec lU.

Zee-Ruy, ook wel Zea*Eik genaamd, in des stuk

zelfs verfchillendheden. Maar zonderling is ümei-

't, dat men deeze Planten allermeest aantreft,^'
^'^^'

op die plaatfen van den Oceaan, waar groote

Rivieren haaren uitloop hebben» Aan den

mond van Rio de laPiata, in Zuid -Amerika,

zo verhaald wordt, groeijen dezelven in zulk

een menigte , dat de Schepen 'er door ver-

traagd worden in hunne voortgang. Van het

Sargazzo in 't midden van den Oceaan, tus-

fchen Afrika en Amexika , is *t bekend, dac

zulks weezentlyk plaats heeft. De Schepen

daar in verward raakende , is men *er fomtyds

zeer mede belemmerd. Evenwel komt het al-

om aan de Stranden voor , inzonderheid ia

Baaijen en Inhammen , alwaar het dikwils een

\erbaazende grootte bereikt.

Men vindt Fucusfen van een Duim tot twin-Geflakei

tig Voeten en meer hoogte. De Geflalte yan

fommigen is als een enkel Elad , met eea

Steel \ van fommigen als een Trechter ofTrom-

pet; van fommigen Vv^aaijerachtig of gevingerd:

van fommigen als een breed Lint of Touw;
van fommigen als een Veter of Nefleling. An«

deren maaken een Boomachtig Gewas uit, dac

zig in breede Bladen , of in fyne Takjes en

Loof verdeelt ; waar van het den naam van

2ee*Ruy,of Z^^-^j^', heeft belcomen* Men
S vindt

' th DsjïL. XIY. Stuk,
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yin. vindt by Kamtfchatka een Fucus , die met

^^mf'" gebladerde Roosjes praalt , hierom te regt de
Hoofd* Zee-Roos by Gmelin getyteld

, geelachtig

^j^/^ rood van Kleur. Anderen draagen Blaasjes als

Vygen, Appelen en Peeren. De Vrugtmaakin-

gen zyn in eenigen als Peukjes, in anderen als

Peperkorrels* De gedaante van veelerley Plan«

ten Wynruit , Venkel , Averoon , Alfem enz.

wordt door hetzelve uitgedrukt. De Middel-

landfche Zee, inzonderheid, levert Gewasjes

van dien aart, welke zeer fraayzyn. Ik zwyg
van de heerlyke veranderingen van Kleur der

zogenaamde Kaapfche Zee - Gewasfen , des

wegen gebynaamd. Voor 't overige is de Ver«

fcheidenlieid , in deezen , ongemeen.

Verdee- Vl^einige Autheuren hebben zig op eene
liug. geregelde befchryving van deeze Zee -Planten

toegelegd. C LU SI üs, Dodon^üs, en an«

dere Kruidkundigen van de Zestiende Eeuw »

hielden zig meer op met de Landplanten. Zy
maaken flegts van eenige weinige Soorten

gewag. Omtrent den aanvang der tegenwoor-

dige Eeuw , of in 't laatlle der voorgaande ,

heeft men zig meer bemoeid met derzelver

onderfcheiding. Dus telde Tournefort reeds

over de zeventig Soorten van Fucus ^ en Ray
betrok dezelven tot Hoofdverdeelingen, welke

door MoRison grootelyks uitgebreid en ver-

beterd zyn. Gedagte Heer Gmelin bragfe

:^deeze Planten ook tot vej*fcheidene Rangen,

van
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van Blaas-, Boldraagende , enz» als boven is
^j^^^^^^

gemeld; maar onze Ridder , bevoorens vier ni.

Afdeelingen in dit Geflagt gemaakt hebbende, stük?^°*

heeft thans eenvoudiglyk de Soorten van Zee- Zee-Ru^^

Ruy agter elkander , in zyn Ed. nu laatst , door

den Heer Murray uitgegeven Samenllel >

aldus voorgefteid.

(1) Zee-Ruy met een Draadachtlgen TakkU J-^

gen Steel , en digt getropte Eyronde ge» Uuarins.'

welfde Bladen. Druiftros*

In de üoflindifche Oceaan groeit deeze

Soort 5 welke de Bladen klein , Vliezig, paarfc h- '

achtig, Troswyze getropt heeft, en van ag«

teren gewelfd , zegt Linn/süs.

(2) Xte-Rny meteen Dra^dachtige Takkigen \\,

Steels Lancetvormige y Zaagtandige Bladen ^'^'^'^•^*

en Kogelronde gefleelde Vrugtmaaklngen* meud.

Dit is het Kroos van den Oceaan , dat men

gemeenlyk5'flr^^%2^ noemt, by geheele Velden

daar in voorkomende op fliile plaatfcn. Men
vindc

(1) Fmu$ Caule.Filiformi Ramofo &c. St^fi^'Nai. Veg^

Xlll» Gen. 1205. iS>, PUitU N. 36.

(2) Fiscus Cauie Füiformi Ramofo &c» Sp. Pimit, N,

13. FL Zeijt. 389. R. Lugdb, 513, Fucus FoUiculacetss

ferrato folio. C. B. Fin^ 365 Sarga90, Pis. Bras, 1 1. p. 266»

BuRM. Flor, Ind. p. 239. Sargasfo Liftoreum» Rumph;

^mb. VI. T. 76. f. 2.

S a
II. Db^l. XIV. Stok.
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VIII.
Afdeel. '^^^^^ het 'er echter, op ver naa, niet overal

in. in,- zo dat ik de bedenking van den Ridder,

stuk!^°' of dit het allermenigvuldigfle Kruid op den

^.'/-^/^j^. Aardbodem zy , zo voetfloots niet kan billy-

ken» De VrugtboIIetjes , zegt zyn E<f., zyn

foratyds met een Draadje gebaard ; fomtyds

komen uit de Oxels der Éladen zeer kleine

Trosjes van zeer kleine Wrattige Peukjes.

Dit Zee -Kruid was op 't Strand, tusfchen

Scheveningen en Katwyk , door Meerburgh
gevonden; zo de Heer de GoaTEii meldt.

Het zal zekerlyk by toeval daar gekomen

z;yn , en ik zou het daarom m'et tot de Plan-

ten van ons Land betrekken. Ook flrookt hier

geenszins het Amhonfche Sargtisfo van RuM-
PHius, dat de Heer N. L. Burmannus
daartoe betrekt , maar wel deszelfs Strand^

Sargasfo^ met het Brafiiiaanfche van Piso en

dat van den Oceaan overeenkomftig , 't welk

verkeerdelyk door zyn Ed. tot het Korrelige

is t'huis gebragt.

m» (3) Zee-Ruy met een Draadachtigen Tahki"

Acin^fips, E^^ SteeU Lhiiaale efenrandigc Bladen , eu

Besdraa- Kogelronde gefleelde Vrugtmaakingen*
gend.

Zeer

(^) Fucus Caule Filiformi Ramofo &c. Sp. Plant. N^

14. Fucus FoUiculaceus Linariae folio. C. B. Pin, 365.

Lenticula marina Serapionis. Lob. Ic. 11. p. 256. Acinaria

Iniperafci. Donat. Marin. 35. T. 4» f. i. Manu 508. GMELii

Fiic. 99.

./
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' Zeer weinig verfchilt deeze, die in de Mid-^^^^^^
dellandfche Zee", aan de Kusten van Italië ui.'»

groeit, van de voorgaande, dan doordien desTüï!^^'

Blaadjes efFenrandig 5 niet gekarteld zyn,nochz^^-i?;/^A,

getand. Ook komt dezelve fomtyds voor ^

met een lange , gedoomde Steng, wel twee-

maal zo dik als een Duim, naar Ginanni
aantekent. Gemeenlyk heeft zy een Kraak-

beenigen , rooden , Draadachtigen Steel , en

de Vrugtbolletjes , die rond en gefteeld zyn

,

van grootte als Koolzaad, hebbende dikwils

aan den Voet een Elsvormig Blaadje.

(4) Zee-Ruy met een Draadachtigen ^ Takki" w,
gen Steels Lancetvormige Zaagtandïge Bia-

^^''j^'^.^f

^*

den 5 en getroste Vrugtmadkingen met Neet-

knohheïige Peultjes,
ïa.agen ,

Aan 't Eiland Ascenfion nam OsBECKdee-
ze waar, die de hoogte hadt van een Span^

een Steel hebbende met enkelde Takken , en

uit de hovende Mikken byna ongebladerde

Trosjes van Elsvormige Pqultjes met Knob-

|)eltjes als Neeten,

Tuvbir.a->
(j) Zee-Ruy met een Draadachtigen eemger- V.

maatS: ^^^
TÓlblaan

(4) Fucus Caule Filiformi Ramofo &c. Sp, Pianu ^'S-

^, 15.

. (5) Fucus Caule Filiformi fubramofo &c. Sp. PlcmK

^\-

IL Dbel. XIV. Stuk. ^
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vin. maate Takkigen Steel ^ en getrofie Frugt^

111.
' maakingen 'y

ééne Blaazig Tolachttg in een

sSk°^^" lf<7r/wr»;/g gekarteld Blaadje,

o2ee • Ruïj»
Een zonderlinge Soort van Zee-Ruy; door

den fchranderen Stellerus op Rotfen aan

de Kust van Kamtfchatka gevonden , doch

welke ook groeit aan die van Sumatra en el-

ders in Oost- als ook in Westindië. De Tros-

jes beftaan, als in de voorgaande, uit Wratti-

ge Peukjes 5 en hebben ieder een Tolachtige

Blaas, die gefleeld is en gerand meteenflomp,

Eartyormig Blaadje , de Blaas als een Kasje

omvattende.

• Vl. (6) Zee-Ruy met plat gegaffeld Loof y dat
^Fums geribd is en Zaagswyze getand^ aan H end

Zaag-* knohhelige Vrugtmaakingen hebbende^
tandig

Gemeen is deeze in de Oceaan, inzonder-

heid aan de Kusten van Europa, als ook aan

onze

K. ïö. Fucus Ramorus teres , Fiuclificationibus turbina"

tis Membrana cinftis. Hort. Ciiff, 478. Fucus Mar. Ve-

üculas habens Membranis extantibus alatas, Sloan, ^am^

IV. Hift^ a. p. 5S« T. 20, f. 6. Gmel. Fhc> 97. T. 5. L
I. Acetabuli marini varletas. Rumph. Amb, VI. p. 185.

i (6) Fucus Fronde plana dichotoma coilata ferrato-Den-

tata &c. Sp, Plant. N. i. Gort. Belg^ 315. Fl. Sztec.

'looi 3 1144. ^'> C^W' 478' Fucus f. Alga latifolia major

dentata. Mor. Hift. III. p, 648. S. 15. T. 9. f. i. Bas-

ter. Natimrk, üitfpaun. 11. D. 111. Stukje , bUds. 133»

Tab. XI« Sg« 3« Gmeï.. Fuc» p, 57,
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onze Stranden. Wylen de Heer Bas ter yin.

merkt aan , dat zy aan de Zeeuwfche Eilan- ''^^^ƒ^'••

den meest onder Water groeit, en duurzaa-. H'oofd-

. 1 , /,
STUK.

mer is dan onze andere gemeene Soorten :^^^^^
weshalve de Kreeften , die men van Zirikzee

naar de andere Provinciën verzendt, altoos

in zulk Zee- Ruy worden ingepakt. Het is by

ïiem de derde Soort, in welke men , aan 't end

der Bladen, die kleine Korrelige Vru^tmaakin-

gen waarneemt, van welken hier voor is ge-

fproken. Zy komen fomtyds over de ge-

heele Oppervlakte van het Loof voor. In

Noörwegens Noordelyke deelen verflrekt die

Zee - Ruy , met Meel beftrooid , tot Voeder

voor het Rundvee, zo Günwerus aante-

kenu

C7) Zee - Ruy met Spiraalplat , doorhladerig , VII.

ultgulpig getand Lwf.--^- vofuhiL

Ik begryp niet , wat de reden zy geweest

,

om dat kleine Plantje, naauwlyks twee ofdrie

Duimen hoog , in de Middellandfche Zee op

Steenen en Schulpen groeijende , hier in te

voegen. De Takjes beftaan uit een dun fpi-

raal

(7^ Fmus Fronde pian^ fpirali peirfoliata repando-

dentatzi. Sp, Plant. N. 6. Epalica Spiraiis minor. Gi-

UANN. -^dr, I. p. 26» T. 27, Alga fpiraüs maritima»

Bocc. *S'/r. 70. T. f. 3.

S4
U. Jizzu. XIY* SiüK.
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A^IÏel;^^^^
gewonden Vliesje en zyn aan 't end als

lil. met Franje of zeer fyn irgefneeden» l^occo-

STUK. ' NE hadt het op 't Strand by Livorno en elders

gevondent

VIII.. (8) Zee-Ruy met plat gegaffeld Loof, dal

/tcuhfus,

'

geribd is en effenrandig ; tweelingfe Oxel-

Blaazig» • Blaasjes '^
de endelingfe geknobbeld.

Deeze wordt gemeenlyk Zee -Eik geheten ,

om dat het Loof eenigszins gelykt naar Eike'

bladen. Men zal 'er de eerfte Soort van Do-
do Neus, als ook van Ba STER, toe betrek-

ken moeten , wegens de gezwollene end-

Blaasjes 5 die dikwils als met Wratten zyn

bezet. Overvloedig komt zy in de Zuiderzee,

en aan de Zee -Stranden voor. Deeze is 't,

wier Blaasjes het gezegde Lymerig Vogt in-

houden, dat zo dienftig is om harde Gezwel-

len te doen verflaan.

(9) Zee-

(8) Fuciis Fronde plana dichotoma CoftatS integerri-

ir.a &c. aS>.% Tla7it, N. 2. Fucus Fronde dichotoma In-

tegra, Caule medium folium transcurrente , Veficulis

Verrucofis terminalibus. Gort, Belg. 11. p. 315. R.

lugdb. 514. Flor. Suec* 1002, H45. Fucus Marinus f.

Quercus marifcima Veiicuias habens. C. B. Pin. 365,

TouRNF. Inji. 566. Quercus marina. Lob. Tc* II. p. 255."

^. Fucus maritimus f. Q. Marina Fol. extremis tumi-

dis. C. B. Fin. 365. Baster utfupra. Tab. XI» Fig. i.

Fucus Mariftus prior. Do». Fempt, 479,



p E Wieren. sBl

(9) Zee-Ruy met plat gegaffeld effenrandtg Vlll.

Loof^ dat 7Vjd gemikt is en dubbelde Blaas^ ^ua!^^*

^.., je$ aan de mikken heeft.
Hoofd-

Deeze, die waarfchynlyk eene Verfcheiden- ix.

heid van de voorgaande is , wordt by Harlin- JZ^cmuI;

gen in Vriesland en elders aan onze Stranden Wydge^

gevonden. Voor veele Jaaren is my aan onze

Zee-Dyken een Soort vanZee-Ruy voorge-

komen, met grooteEijerachtige Blaazen , Klap-

pers genaamd , hangende aan gefteeld Loof.

Hier van vind ik geen melding ; des het tot

nader onderzoek zal overlaaten.

(lo) Zee-Ruy met plat gegaffeld, effemandig x.

Loof ^ dat geftippeld is en Eyrond-Lan- ^'^^f^^^*

cetvormig opgeblazen; aan de tippen ï^^^r- blazen.

deelde

Aan de Kusten van Lapland en Sweeden

heeft men deeze gevonden , die flegts één of

tweemaal gegaffeld is , ook eene Verfcheiden-

heid van de voorgaanden.

(11) Zee-

C9) Fucus Fronde plana dichotoma integerrima &c.

JSp, Plant. N. 8» Fucus buUatus fruticescens &c. Mor*

MW. 111. p. 647. S. 15. T. 8. £. 5. Gort. Betg. Il,

P' 316.

(10) Fums^ïOnAe planS dichot integerrima &c. Sp*

ftemt* N. 7. f'l* Snee. 1004, 1148' Gmel. Fz/c p. ^s*
•''-

ïl. DEBt. XIV. SitIK • . - 3
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AfShu C^l) Zee-Ruy met plat gegaffeld effenrandtg

Hl. iöi^/*, ^fl/ geftippeld is en Lancetvormig ,

5JUK. ^^^ '^ ^^^ ^^^ geknobbelde tweedeelige

XI. Vrugtmaakingen»
Fucus Ce'

Tamides.
. rr» **

Hoorn- Een kleiner Soort van Zee-Ruy, zelden
acjitig.

nieer dan een Handbreed hoog en dikwils veel

kleiner , maakt deeze uit , die ook dikwils

aan onze Kuflen , en veelal op Steenen zit-

tende» gevonden wordt. Zy verfchilt wee-

zentlyk van de voorgaanden, als door 't uiter-

lyk aanzien blykt. De zelfitandigheid is Vlie-

sig, dun 5 Kraakbeenig doorfchynende. Zy'

, heeft het Loof plat , Takkig en aan 't end

/ Trosachtig verdeeld , dewyl de Takjes zig

Bladerlg verbreeden. De Kleur is meestal

geelachtig wit of Vleefchkleurig ; doch ook

geel, groen of paarfchachtig, ja geheel don-

ker of zwartachtig bruin. Voorts verfchilt

het Gewas , naar den Ouderdom , in gedaan-

te ongemeen. Aan 't end is het altoos verdeeld

en als gefnipperd , doch dilcwils ook aan de

kanten rappig ; 't welk dan cene Verfchei-

denheid uitmaakt. Somtyds is het ook ge-

kruld, en als met Franje aan 't end voorzien,

of aan de tippen geflernd.
, (ï2.^

(ii^ Fueus Fronde plana dichotoraa integerrima, pun£lata

Lanceolati, Fruftif.- tuberculatis bifidis terminalibus. Sp»

Tlemu N. 3. Gort. ^elg* II. p. 315, Fucus humilis di-

chot. Ceranoides &c. Mor, Hiji^ Hl. p. 646. S. 15. T.

S* f. ï3« i8. Fucös laccrws. ^. Flar4* N.4. Gw^l» Fuc^ p.



'
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^la) Zee-Ruy met plat gegaffeld effenrmdlg VIll.

Z.oofdat geflippeld is , van onderen Liniaal 1 1 1,

gefleufd^ en tweelingfe knobbelige Vf'Ugt^ ^^^^*

maakingen* - XII
^

>ov s:) r>-: . Fucus •

Een plat Vliezig Loof, van onderen fmal-
-^eX'^^-jj^

Ier, aan de eene zyde gefleufd, maakt deeze . ,

Soort uit 5 die tweelingfe gedeelde langwerpi-

ge dikachtige Vrugtmaakingen heeft: zynde,

terwyl zy in de Zee groeit, Spiraal gedraaid.

( 13 } Zee - Ruy met plat gegaffeld , effenran» X" l l.ï.

dig , gefleufd Liniaal Loof^ en tweedeelige lams.

geknobbeldeflompe Vrugtmaakingen, Geileufd,

Tot het Hoornachtige fchynt ook dit Zee-

Ruy te behooren, dat fomtyds aan onze Stran-

den wordt opgeworpen» Verfcheide maaien

is het gefcheiden in fmalle verdeelingen , en

heeft aan 't end tweevoudige Blaasjes , die met
doorboorde Knobbeltjes bezet zyn»

04)

Cia) Fums Fronde plana dichotoma integerrima &c.

5/7. Flanu N, 6. Oed. Bam, 286. Fl, Suec, R, Lugdb. Sic*

Fucus fpiralis maritimus major. RAj.y^f^gt. UI. P* 41.

(13) Fucus Fronde plana dichotoma integerrima ca-

lialiculata lineari &c. Sjj. Plant. N. 45. Oed. Dan. 244.

P^ Fucus excifus. Sp. Flant. N. 10. Fucus diciiotomus

Mémbranaceus &c. Moris. S. ifj* T. 8- f* 11. GjöSl»

Btc. 73.T»i. A. f.3..

II. DjESjfc, XlVt Siüis;, .;:
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VUT. (^4) Zee-Ruy met plat gegaffeld effeuranüïg

'Aföe^l. ,,. Liniaal Loof ; de Frugtmaakingen knobhe-

Hoofd» Ug en gefpitst,

STUK.

F^lJ^iS'
^"^^ ^^ voorgaande Soort verfchik deeze,

tichus* dat het Loof geenszins aan de eene zyde ge*
jTweezy-

^^^^^ .^ ^^ ^^j. ^^ Blaasjes , als Peukjes j

lang en gefpkst zyn. De verdeeiingen zyn

fmal en egaal van breedte, met een middel-

Ribbetje en de zeifflandigheid is Kruidig.

Knoopi^

XV. (15) Zee-Ruy met plat gegaffeld Loof, de

Wodofii.u Bladen tweezydig effenrandig , met een-

zaame Blaasjes , die uit verdikking der

Steelen ontfiaan.

Dit is dat knobbelige Zee-Ruy, onder Wa-
ter groeijende , 't welk van de Engelfchen

Knotted Fucus , van ons Volk Paternofter-Wier

^c^eheten wordt, om dat de Blaasjes, die het

heeft, als aan een Ketting gereegen zig ver-

toonen,

(r4") Fucus Fronde planl üichofcoma integerrirrl li-

iieari &c* Sp* Plant, N. 46. Fucus dichot. &c. Huds.

Augl. 473. Oed. Dan. 351. Fucus Filiformis. QmzuFitc^

72. T. I. .:•

(15) Fucus Fronde compvesfa dichotoma &c. .S/^

Fiant, N- iio Gort. Belg. II. p. 316. Baster Uitfpann^

II. D. ill- Stuk. V* ï2ï. T. II. f. 5- R- Liigdb. 514. i^/.

Suec, 1006, 1149.GMEL. Fuc, 78» T. i, B« f. i, OEp«

Z)^«. T. Ï46. Fucus maritimus nodofus. C. B. Firn 36^»

Fucus marjnus tertius. Dod. P^;/fj&/, 480. Kruidb,
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toonen. Het heeft plat rondachtïge Steelen, VIII.

'

die vvederzyds met kleine Blaadjes bezet zyn^ ^ïn.^*

Het komt omtrent Wieringen , aan de Kuften Hoofd-

van Vriesland, als ook aan onze Stranden en

eMers aan die van Europa ; voor.

Cló) Zec-RiiY dai een Draadachttge gegaf- xvi-

feJde S^eng heeft ^ met Vliezige Dzgenvor» ^^^^^
P^*

m'ige eenzaame Zmgtandlge Bladen , de Peer-

endelingfe aan den Steel opgeblazen.
Vraagend.

In de Ethïopifche Zee komt deeze uit de

Diepte voort en maakt een Soort van Eiland-

jes; weshalve Linn^üs aanmerkt, dat het

misfchien de allergrootfte zy van dit Ge-

üagt.

(17) Zee-Ruy met platachtig Takkig Loof^ XV II.

tweezydige effenrandlge Blaadjes overhoeks , SitiqHo^

en gefieelde langwerpige gefpitfte Vrugt^ Peaï-

ma(xkingen. draasent!.

Deeze , die aan onze Stranden als ook ia

de

i\(^ Fuzus Stirpe Füiformi dichotoma, Frond. Mem'
foranaceis Enfiformibus &c. Mant, 311»

(17) Fiictts Fronde compresfa Ramofa, FoUdiftichls

alternis &c. Sp, Plant. N. 17. Gort. Be!g. p. 317, Fu-
cus Canle tereti Ramofisümo, &c. FU S^iec, 1007, 1150.

Fucus maritimus alter tubercui!<j pauclsfimis, C. B» Fm^
365. Fucus marinus quartus. Dod. Fmitji, 430. Oed»
Dan» Ï06. GmbjU» iv/ir» 21. T. £*
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VHI. de Zuiderzee , en ia de Oceaan voorkomt

,

Afdeei.»
j^ggfj. jjej. Loof Draadachtig, famengedrukc,

ï^ooFD- bogtig , wederzyds als getand door de over-
^^"^'*

blyfzels der Steekjes of Vrugtmaakingen,die

geheel Peulachtig zyn , grooter dan de Lan-

cetvormige Blaadjes.

.XVUl. (i 8) Zee-Ruy mei het Loof B^aadachtig fa*

Umhfus' inengedruh'^ de Bladen overhoeks^ eeni-

Kortpeu- germaate Zaagtandlg ; de Frugtmaakingen

hyna Klootrond gefieeld^ gefpitst.

Veel fchynt deeze 5 wat het Gewas aan-

gaat, naar de voorgaande te gelyken, doch

is 'er , wegens de verfchillende Vrugtmaa-

kingen, van afgezonderd, wier Steekjes onge-

vaar zo lang als de Bladen zyn.

"XIX. (19) Zee - Ruy fnet het Loof Draadachtig ,

Biongaiits, famengedrukt i gegaffeld ^ gewricht ^ met

réVit. . gezwollen Knietjes,

In de Spaanfche Zee is deeze voorgekomen,

die het Loof gegaffeld en aan de verdeelingen

dikwils wat gezwollen heeft , daar het ook

wel

(18) Faciis Fronde Filiformi compresfa &c.

("19) Fucus Fronde Filiformi compresfa dichotomt &c.

Sp* Plant, N. 9. Fucus Caule Lineari aphyilo , dichoto-»

ïno. R. Lugdb, 517. Fucus Filiforrais teretiusculus fftbr

dichotomxis, HuDs» Angl. 470.
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wel afbreekt. Men vindtze ook aan de Kust yni.

van Groot - Brittannie. 11 1.

Terwyl Linn^eus hier geen aanbaalingen^^^°°^°-

doet.en zelfs die van Morison ("*) uitmon-^^^.^?,,^^

ft^rt, heeft de HeerGM^LiN, deszelfs be-

paaling bybrengende op zynen Fuc^s elonga*

ius (t), daartoe veelen van andere Autheu-

ren betrokken. Dat het de Fucus Fungularis

van Imperati, zo min als de Fucus Fungis

affinis van Gaspar of de Fuci Fungiformes

van Jan Baühinus zy, die naar alle waar-

fchynlykheid tot de Pavonius ^ ih^x\s Ulva Pa'

vonia , behooren,, is allerblykbaarst. Het Tweede.

Zee-Ruy van DoDONiEUs, 't welk door de

G ORTER tot de eerfte Soort van Wier, hier

voor *a t'huis gebragt is Cl) , hadt R e A u M ur * Zie

opgemerkt , zo wel als het Smaïhladig Zee-Ruy ,

^'

naar Veters gelykendc , van BAUHiNUsjorn
dat die plat Loof hadden, hier niet te behoo»

ren ( § }. Dit echter is de enkele reden

niet; maar wel , dat het Zee -Wier niet zo-

danig groeit, als de Figuur van DoDoNiEUS
voorfielt. C o M M E L y n, willende volflrekt ons

gewoone Zee - Wier by dien ouden Autheur

vin-

CJ Fucus fpongiofus teres. hiH, PtanuS. 15. T. S.

t 7.

- (f) FiicoT. Hift. fpeciaU p 103.

OJ Fki\ Belg. Ed. II. p. 241.

(§) Mem. de 1712. p. 31. Occavo.

IL DisEL. XIV. Stuk. ^^^X
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^DEEL. vindco , was gedagten Hoodeeraar daar in

UK voorgegaan» Morison, ondertusfchen

,

STUK. hadc, mee veel reden, dat tweede Zee-Ruy
^ee-Rui/.van D0D0N.EÜS betrokken tot het Zee-Ruy

met lang , fmal dik Blad, van C, Bauhi-~
Nus 5 't welk daar mede beter ftrookt dan het

eerfte Zee-Ruy van dien Autheur.

Billyk fchync hier de Heer G m e l in t'huis

te brengen dat Zee-Ruy van den beroemden

Reaumur, genaamd Fucus in lange fmaïk

rondachtige NefleUngen verdeeld ; maar die Au-

theur merkt op , dat deszelfs Bladen geens-

zins gewricht zyn, gelyk die van het Draa-

dig Zee-Ruy, 't welk Baühinus noemt

Fucm naar een Snaar gelykende , rond en zeer

lang 9 buiten twyfel het Zee -Draad, 't welk

ook wel Zee'-F'/afch wordt geheten. Het-

zelve bovendien is alleenlyk een lange fmalie

ronde Draad of Veter, niet gegaffeld, oft'el-

kens in tweeën verdeeld , als dit,'t welk ik hier

^ tusfchen het uitgerekte en Riemige van Lin*
VMus een plaats geef: want het is niet ge-

wricht gelyk het eerfle , noch met zekerheid

t'huis te brengen tot het laatfte , waar toe

het echter naast fchynt te behooren: hoe-

wel het zo min Draadachtig Loof heeft als

één van beiden. Des noem ik het

* C*) Zee -Ruy met gegafeld famengedrukt zeer
Fucus Va"

'

,

Tioiofus tang
Pokkig.
PI. Cl. («J Fucm Fronde dichotoma compresfa jprselonga , Se-
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laag Loof 'i
volzaadig , Pokkig , den Wor- VUT,

tel Paddejioelacmg hebbende» III.

HoOFfi»

h ^ «TUK.

Ik breng hier het Hoornachtig of naar Herts-^^^.^^y^

hoornen gelykend Zee-Ruy t'huis, van Mo*
RIS ON, dat met Wrattige Bolletjes, zo hy

zig uitJrukt , is getekend : om dat hetzelve

volflrekt hier mede ftrookt. Het heeft de

Bladen, zegt hy , een weinig famengedriikt

rond , pieramidaal , dat is puntig of dunner

uitloopende , en beneden eene zagte verhe-

venheid , vau Stoffe als de Paddeftoelen, waar

onder eenige kleine Worteltjes, Dit onder-

fcheidt blykbaarlyk deeze Soort, welks Steel,

zo Gmelin aantekent , voortkomt uit een

rond Schyfje, dat een weinig boven het uk-

gebreid Voetje geplaatst is , en welk Schyfje^

volgens Waarneemingen van wylen den ge-

leerden Doktor ScHLossER, reeds beilaat,

eer eenige Steel wordt uitgefchooten ; des hec

begiozel van dit Zee- Ruy naar een Paddefloel-

tj,e gelyke. Zyn Ed heeft hetzelve overvloe»

dig aan de Oevers van Cornwall groeijend ge-

von«

minibus repleta, Variolofi, Radice Fmigiformi. Mihi,

Fucus elongatus. Gmelin. Fuc^ p. 103. Fucns iii Llgu-

las longas anguftas et fubrotundas divifus- Reaum. Mem^

de 1712. p. 31» T* f. 2. Fuc. Marinus Cerano^des, Glo-

bulis Veirucofis fignatus. Mor. Hijl. Hl. p. 648. S> 15»

1. 9. ïucus Fronde dichotomi diilicha &c. BRO\yNa

^am. p. 73. N. 8.
,^ ^

II. Dekl. XIV. StUK.
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[Jmlk,
"^o^^^*^- ^^^ wordt dikwils verfcheide Voe-

II. ten lang, zegt Gmelin, en is van eene Le-

STUK°
" derachtige, dikke, ondoorfchynende zelfflan-

,^^e-i?ï^^. digheid , vuil geelachtig van Kleur. Mori-
soN getuigt, dat het eens Mans langte hoog

groeit , zynde het zyne in de Inham Udfen*

Soright^ die waarfchynlyk tot Europa behoort,

gevonden. Het Sargasfo van Rümphius,
-door Gmelin aangehaald (*) , van dergely-

ke geftalte, groeide, volgens dien Autheur,

langs de geheele Kust van Portugal en Spanje,

Dit komt aan de Oevers van den Noorder-

Oceaan, zegt hy , overvloedig voor, altoos

los dryvende : mislchien dewyl het, wegens

zynen zwakken Wortel, door de gewoonebe-

weeging der Golven , ten minfte by gelegen-

heid van Stormwinden > van de Rotfen afge-

rukt wordt.

Volgens de aanmerking van Gmelin zyn

de Steelen of Stengels van dit Zee-Ruy na-

tuurlyk niet rond, maar plat, wordende door

't droogen rond ; waar van ik eer het tegen-

deel zou denken. Immers zyn Ed. hadt de-

zelven , in zyne befchryving , rond genoemd.

Edoch, hier uit is ten minfte blykbaar, dac

het ook plat voorkome , en niet altoos zoda-

nig als Reaumür voorftclt ; naamelyk, dat

de doorfnyding een ovaal zy, half zo breed

al&

{•••') RüMPH. Amb, V 1. p. ï87. r^. 3»

;
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als lang. Ik heb het in Liqueur, met derge- Vlll

iyke piatroDdachtige Takken, waar van een ^^^j^^^*

gedeelte in F/g. i , op Plaat Cl , is afge- Hoofd-

beeld.* zynde myne Plant geelachtig van^^^^j^

Kletrr, meer dan twee Voeten lang. Ook heb PlaatCI,,

ik het Dog langer en zwartachtig bruin, dat -^^^a-
1»

Relied plat is. Beiden 2yn aan den Wortel

met een dergelyk bruin plat Schyfje , nagenoeg /'

een Duim breed, voorzien, en in dat 2:wafte v i

is onder aan hetzelve een Infekt , dat mea '^^^

Cofiika j^natifera noQmt ^ gegroeid : waar uic

blykt , dat hetzelve los gedreeven hebbe» OF '
'

het eerde met zyn Spongieus Voetje, onder

het Schyfje , niet elders zy vast gehecht ge-

weest ^ acht ik bedenkelyk. In beiden zyn

de Bolletjes, door het geheele Loof, van bin»

nen zigtbaar en in het eerflgemelde op fommi-

ge plaatfen uitpuilende als Kinderpokjes, doch

ook met een Gaatje of zwart Stipje, 't welk

K^elfs in die van binnen zig eenigermaate ver*

toont. Of zy met Zaadjes gevuld zyn , 't welk

R E A u M ü R in de zyne waarnam , heb ik niet

onderzogt : maar de zogenaamde Bloempjes^

daar zyn Ed. van fpreekt^uit kleine Vezelt-*

jes beftaande , en dus geheel Schimmelachtig

voorkomende , zyn in myn laatstgemelde zwart-

bruine Exemplaar zeer blykbaar , groot ca

fraay» De afkomst van beiden zal waarfcbyn*

lyk uit de Westindiè'n zyn.

T ^ (êq)
lU DEEt. XIV. Stuk.



VIII.
Apdeel.

111.

Hoofd-
stuk.

XX.
^ FuCUS
loreus.

Riemig#

XXI.
Fcenicu-

iaceus-

Venkel*
bladig.

XXII.
Triqueter,

Driekan-
tig.

^^,2 B E S C H R t V I R G VAN

(ao) Zee - Ruy met Draadachtig famengedrukt

gegaffeld Loof ^ dat overal wederzyds met

Knobbeltjes is bezet.

(21) Zee -Ruy met 'Draadachtig zeerTakkig

Loofen Ejronde Blaasjes , die bepaald zyn

door veeldeelige fiompe Blaadjes , aan d&

tippen Vrugtmaakende^

(a2) Zee -Ruy met tweefnydig Takkig Loof^dt

Blaadjes gejieeld met kleine Tandjes ; de

Vrugtmaahngen binnen 't Loof̂ laugwer»

pig driekantig*

Dit laatfte is een Kaapfch Zee Ruy 5 't welk

de Blaadjes Vliezig heeft met enkelde Takken;

de Vrugtmaakingen Eyrond langwerpig, fom-

tyds gefteeld, doch niet uitfteekende buiten

't Loof.

(23) Zee-

(20J Fmus Frondc Filifotmi compresfa dichotoma

&c.

(21) Fitcus Frondc Filiformi ramofisfima &c. Fucus
Veficulis ovatis alternis pedicuiatis &c. Sp, Plant, N. 20,

Fucus Folliculaceus , Foeniculi foliis brevioribus» C. B»
Fhu 365. Gmel. Fiic, 86. T. 2. a. f. a. ^, Fucus bar-

batus. Sp. Plant. N. 19- Quercus maririma barbata. C.
B« Prodr. 154.

(22) Fmiu Ffonde ancipiti Ramofa &$;» Rlanf^

313.

. lij^ tXüi
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(23) Zee-Ruy met Draadachtig zeef 7>zM/^ VIli.

Loofi de Takjes gejpitst , met rondachtige i 1 1.

*

famengehoopte Blaasjes^ aan de Takken en^^,^^?'

fpitfe Bladen aÏÏen opgegroeid. XX J 11.

Fucus

Dit is een Oostindifch Zee-Ruy, van een f^;;"^"^"

Span hoog, dat de Blaasjes allen op de Takjes Korrelig,

en aan derzelver punten gegroeid heeft : zo

dat zy met elkander als famengehoopt zyn

,

zonder Blaadjes : des hier de Afbeelding van

het Oever -Sargasfo van Rümphiüs, welke

het eigentlyke Kruid van dien naam voordek ,

niet kan behooren.

(24) Zee - Ruy met Draadachtig zeer Takkig xx 1 V.

Loof\ de Takken gegaffeld, de Bladen Els-
^f/^'"''''

rormig y overhoeks aan den Voet Blaazig, Heybla-
dig.

Sommigen verwarren deeze met de Zee-Hei»

de; waar zy nogthans , volgens Gmelin ,

van verfchilt, die 'er geene overeenkomst met

den Denneboom in erkent , hoewel Zee- Denne

de

(23) Fiicus Fronde Filiförml Ramofïsfimfl &c. Fuciis

Fronde Varicofê. &c, Sp. Plant. N. i%. Oed. Dan. 591.

BüRM. FU Ind. p. 239.

(24) Fmus Fronde Filiformi Ramofisfim^ , Ramis di-

chotomis &c. Sp. Ftant^ N. 36. Mant. 134, Fucas Abies

Marina. Gmel. Fm. 83. T. 2. A. f. i. Fuciis Follicula-

ceus Foliis Abrotani. C. B. Pin. 3Ó5, Facuscrispus Ion-

catus jiigricans. Bakr. Tc» 1290, Bocc» Mus. "j. T. i?^

T ^

11. DMt. XIY. StUK,
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VITL ^6 gewoone naam is van dit Gewas. Sommi"
AroEEt. gejj verwarren 'er het Denneboom-Korallya

Hooro- mede , dat tot de Dierlyke Schepzelen be-

^^J hoort (*) 5 groeijende als een klein Boompje
'

""'
' op Hoorns en Mosfelfchulpen en andere Zee-

Gewasfen. Het onderfcheid is niet zeer blyk-

baar > dewyl het Gewas, ook in deeze, vol-

gens Gmelin geheel uit Blaasjes beflaat ,

met Bladerige Takjes, veel naar die van Heide

gelykende. Mooglyk hoort zyne Heyachtig^

Fucm (f) ook hier t'huis,

3vXV, (25) Zee-Ruy met Draadachtig zeer Takklg

m^catemi- Zoo/, dat gegaffelde Tahjes heeft en afftan*

ii^s- dige Blaasjes > die ah een Kraal- Ketting

ïmzA' :
g^g^'oeid zyri , om Ehvormige Blaadjes.

Deeze, veel naar de voorgaande gelykende

Soort 5 heeft in de Oceaan haare Groei-

plaats,

(26) Zee-

fO ^le L Deels XV II. Stuk van deeze NatuurlyU

liijiorie , bladz. 534. Abieti ümilis maritima. C. B. Pin,

Corallina Abietis forma» Tournf.

Cf) Fucus Ericoides. Gmel. Fuc, 158. T. X\. Fig. 2.

TamariscQ fimilis maritima. Comm» Erica Marina qui-

busdam. J» B. Hiji, UI. p. 799, Gort. Belg, 11. p,

(25) Fucus Fronde Fiiiformi Ramofisfima, Ramulis

éichotomis &c. Sp. Ploni, N. 13. Fucus Caule tereti

Ramofisfimo &q, ü. Lngcïb. 514^
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(26) Zee - Ruy met Draadachtig fainengedriih V II 1.

zeer Takkig Loof, de Tandjes aan den rand "^^j^j^^*-

Ehvormig overhoeks opftaande. Hooïd-

Tot dit Gedoomd Zee-Ruy y in de Spaanfche "^^X]'

Zee voorkomende, wordt ook dat Mosachtigeo^^*featus,

doorLiNN^us t'huis gebragt, of het i^ö^-

dig Zee 'Ruy van Noorwegen , door den Heer

GuNNERUs, te DroDthem, befchreeven en

afgebeeld. Wegens de fynheid van het Loof,

wordt dit Gewas by een Paardeftaart vergelee-

ken , maar het heeft , aan de Takken, Blaadjes

als kleine Doorntjes.

(27) Zee -Ruy met Draadachtig rond^ eeni- XXVII.

germaate Takkig Loof ^ dat overal ^net ^.^^^J^P^'

Eorfteh is bek/eed, Wolfs'
klaauw-

Deeze heeft een opflaand Loof, dat weinig

Takkig is, naauwlyks een Voet hoog, overal,

op de wyze van het Wolfsklaauw, gedekt met

Borftelige Blaadjes, van een half Duim.

(28) Zee-

(26) Fucus Fronde Filiformi compresf^ RamofisrimS.

&c. Sp. Plant. N. 34» Fucus tenuifolius Foliis dentatis.

MoRis. 111. S. 15. Tt 9. f. 4. Oed. Dan. 353. ^3^ Fu-

cus Muscoides. Sp, FlanU N. 23. Gmel. Fuc. 130. T.

32, Fucus virgatus. Gunn. Norv. 93. AfL Nidros. 1 V»

p. 83- T. 7. Fucus Foliis Ericae fimilis. Raj. Hijh ^3,

(27J Fucus Fronde Filiformi tereti fubramofa &c. Oed,

i3<7«. 357*

T 4
H. Djesi. Ziy. SïvK,



^^6 IJESCHRYVINGVAN

VIII. (28) Zee-Ruy met Draadachtig rond ^ gegaf^
AmEt,

j-^j^ Loofi V welk overal met ruigte be-

Hoofd- ^kt is*
STUK.

XXV 111»

Fucus
' Dit bykans naar een Spons gelykend Zee*

^^'^uig? ^^^> ^^^^^ ^^^^ Takkige Steden van een Voet

lang ) als grof Garen , overal bekleed met een

zeer fyn dik Pluis , byna als dat der Herte-

Hoornen , doch naauvtrlyks zigrbaar met het

bloote Oog. Het komt de voorgaanden naby,

en is ook in de Noorder Oceaan , aan de Kust

van Noorwegen , gevonden»

^^ï^* (29J Zee-R-Uy dat het hoofrond ^ met flappe

Twee- Doomtjes digt bezet heeft ; de Bladen twee-.

aragtig.
zydig» byna gevind ^ Liniaal' Lancetvormig

Zaagtandig*

De Steng van dit Gewas is een Handbreed

hoog, behalve de Doorntjes wederzyds bezet

met Blaadjes ^ als of zy gevind ware.

XXX. (30) Zee-Ruy met het LoofDraadachtig een-

Feesacii-
voudig , Kraakbeenig , eenigermmte door-

lig. fchynende, Dit

Ca8> Fucus Tronde Filiformi tereti fubramofa &:c. Sp^

plant. N. 35. Mant. 134. Fucus teres Ramofus &c«

HuDS. A^gt. 470.

(29J Fucus Fronde tereti inermi aculeatlsfima &c»

(30) Fucus Fron4e Filiformi fimplici &c. 5jo. Plmt^

K. 32» Fucus Tndicus teres. Pluk. Mm. 160. J. 184. f»

3. Gramen Sparteum Setas Equinas referens. C. B» f//i«

§. Frodr^ u. BuRjtt. Fi* hid. S39.
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Dit zeer lang, duo, Peesachtig Zee-Ruy vrii.

groeit in China en Ooftindie ^ alwaar het om ^^j°^^^*

Tapvten of Vloermatten te vlechten gebruikt Hoofd-

wordt; zo het dat is, uit Bauhinös aange- ^^^.]j^^^

haald , 't welk de langte van twee Ellen hadt.

(31) Zee-Ruy met het Loof Draadachtig XXX U.
Fucus

Draadig.

eenigermaate hroofch en niet doorfchynende, puumf

In de groote Oceaan niet alleen, maar ook

in de Noordzee, en in onze Zuider-Zee,

omtrent het Eilard Wieringen, komt dit Zee-

Ruy voor, dat Zee-FIafch gQhQttn wordt van

Bartholinüs. Hy vondt het op eenKey
Heen gegroeid , gelyk met het Zee-Ruy meer-

maals plaats heeft. Het valt dikwils, byMar-

llrand in Sweeden , onder 't Wier , en ver-

toont zig als Vlafch , fomtyds wel een Elle

lang. Hierom wordt het Zee -Garen en ook

wel Zee- Haair genoemd. Ik heb het, dat

aan onze Stranden gevonden is,opeenSchulp-

je gegroeid, van twee Voeten langte*

C3O Fueus Fronde Filiformi fubfragili opaca. Sp,

Tlanu N. 31. Am. Acad. 1 V. p. 259. T. 3. f. z. Fucus

Filiformis fimplex. F/. Lafp. 459. FL Smcr 1 oog , 1153.

R. Lugdb» 513. Fucus f. Filum maritimum Germanicum.

Bocc. Mus. I. p. 27'. T» 9. f. 9, C» B, Prodr, 155,

Linum Marinum. Barth. A£f. 1671. p. 118. f. 8- Gmel.

Fac. 131. Gort. Belg^ II. p. 3^7. Alga nigro Capillaceo

folio. COMM. Holt, p 5.

T5
II. DEEI..1XIY. SlOK.
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VIII' (32) Zee - Ruy met Haairig gegaffeld , zeer

AïDEEL. Takkigy ruuw Loof.

Hoofd-
stuk. In de Yslandfche Zee tornt , volgens den

XXXll. HeerKoENiG, deeze voor, die raar zwarte

Lanofus, Wol gclykt , ccD Handbreed hoog zynde,
Wolach-

gjj ^ ^QQj. ggjj Vergrootglas gezien , zig luuw

vertoont, met byna gekranfte Stippen.

^ (33) Zee -Ruy met Draadachtig gegaffeld^,

^Fasügia-' zser Takkig 5 fiomj) getopt Loof.
tus.

In de Oostzee valt deeze, die zig in *t

ronde uitbreidt, omtrent een Handbreed hoog-

te hebbende, verdeeld in korte, ronde, ge-

gaffelde Takken.

XXXIV. (34) Zee -Ruy met Draadachtig ^ g^g^ffdd^,
Furceiia-

^^^^ TaMIg, gefpitst Loof.

Vork-
aclitig. Worm*

' Cs^) 'Fucits Frond. Capillaceis dichotomis Ramofisli*

mis fcabris, Sp, Plant, N. 49;

(33J F^cus Fronde Filiformi dichotoma &c. Sp. Plant.

N. 29. Oed. Dan, 393, Fuciis Caule Lineari dicliotomo.

R. Lugdb* 514. F' Palmaris tenuis &c. Moris. S. 15. T-

9. f. 9. Fucus Marinus polyfchides. Loes. Prusf. 77, T,

15. GmEl. ^mc, p. 106.

O4) Fiscus Fronde Filiformi dichotoma Raraofisfimt

sicuminata. Sp. Phut. N. 30. Oed. Dan. 419. Fncus

Caprinus. A^. Nidvos. 1 V. p. 82. T. 5. f. 4. Fucus Lum-
brkalis. Gmel, Fuc» 108. T. ó. f. 2, Mor. S. ;i. T. 9.

£. 4»
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Wormachtige Fucus noemt Gmelin deeze viil.

Soort , om dat zy de Takken van gedaante ^^
n^,^""

als Wormen heeft* Hy merkt aan , dat de- Hoofd-

zelve meest voorkomt in deEngelfche, ^^^^
Zee-Rnij,

ook in de Indifche Zeewateren. Zy valt ook

by Noorwegen en heeft by Gunnerus den

naam van Geitenhoomig Zee-Ruy bekomen.

(35) Zee • Ruy met Handpalmig plat Loof, xxxv.
Fucus

Deeze Soort; die ook zeer klein is, heeft
^^^^'^^'^^^^^^

niet alleen eene Handpalmige gedaante, maar

weinig meer grootte dan een Hand. Mo-
RisoN fpreekc van eene die Vh'ezig dun ea

groen was, vallende op Angïefey : Gtn-
NERus beeldt een dergelyke af in de Na-

tuurlyke grootte , die derhalve ook flegts een

Handbreed hoog was ^ maar hoog rood van

Kleur en dus opdroogende bleef. Hy noemtze

Schaapen- Zee» Ruy .^
om dat het Wolvee, aan

de Noorfche Kust , zeer daar op was verflin-

gerd. De Schaapen zegt hy, zo wel als de

Geiten 5 wisten dit Zee -Gewas, opeen be-

hendige manier , by het afrollen der Baaren

,

te

C35) Tronde palmata plana. Sp^ Plant» N. 26. Fucus

Membranaceus Ceranoides. C. B. Prodr. 155. F. Frond*

planis palmatis. R. Lvigdb. 515, F. Foliaceus humilis

Palmam humanam referens. Mor. S. 15. T. 8» f. i*

Fucus OWnus. AU^ Nidros. IV. T. 9. Gort. Belg. \ !. p,

II, Deel. XIV. Sïujc,



3Ö0 13 E S C H R YVINO VAN

Afdeel
^^ bekomen* Aan onze Stranden komt het

11 i. ook 5 inzonderheid by Sandvoort, fomwyien
HooïD- ^ ,

siuK. voor 5 zoCoMMELYN aantcKent.

Yslandfch Hier Hioet men dat Tdandfche TjQQ - Gras , Soel

^^^ '^^'genaamd , t'huis brengen , waar van een me-

nigte op dat Eiland vergaderd , en ingepakt

zynde, tegen Vleefch,Eoter, Wol en andere

Waaren verruild , of ook voor Geld verkogc

wordt, als een zeer aangenaam Voedzel. Tag-

tig Pond zulk gedroogd Wier , kost 'er veertig

Schellingen. De Yslanders kooken het ook

wel verfch in Melk , en maaken 'er dus eene

Bry van , of, in verfch Water gelegd zynde

geweest , laaten zy het door de Zon opdroo*

gen en verharden , en fluiten het in Houten

Vaten, waar door het wit en Suikerzoet wordt:

zo dat zy het met Stokvifch en Boter eeten (*).

Anderson verhaalt, dat dit Wier verfch

Itrekt tot Voedzel voor het Vee, als ook ge-

droogd, en dat het Vleefch daar van walgelyk

wordt. Van het Zee -Volk, aan de Stranden

van Engeland , wordt dit Zee - Ruy ook veel

gekookt en gegeten. De zoetigheid of Sui-

ker, welke het uitlevert, ontftaat zo men wil

uit Zee -Zout, door 't Slym daar van getem-

perd»

Mooglyk zou hier ook het Zoete Zee - Ruy^

van den Heer Gme l i N(t) kunnen t'huisge-

bragc

O OLAFS.und PovELS. Reize durck Istand. Kopp» «od
Leips. 1775. II. Theill.p»i77.

(t) Fucus dulcis. Gmel. Fuc, 189. T. 2I.
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'^bragt worden , hoewel hetzelve eene yerfchil- .Vin.

lende geflalce heeft. Het beftaat uit allengs inf'*

verbreedende Bladen, dikwils verfcheidene ^ Hoorn*

van 't zelfde Stammetje of Worteltje opfchie-
^^^.^^^^

tende. De Ieren en Schotten hebben het ge-

duurig al kaauwende in de Mond en, die de Ei-

landen in de Zee van Kamfchatka bewoonen

,

mengen het in eene Bry , welke daar door

rood en dik wordt. Ook eeten zy het uit de

Hand. Ik heb een Plant dergelyk Zee-Ruy,

gedroogd , uit Japan bekomen.

"
(36) Zee-Ruy met een Pypachtige Steng*^ het XXXV K

Loof Finswyze gepalmd^ Lederachtig; de cSf^^'
Blaadjes Degenvormig effenmndig, Trom-<

pettig*

Van eene gantfch zeldzaame gedaante is

dit , gemeenlyk Trompetgras genaamd , tot welk

het Vlottend Indifch Riet wordt t'huis gebragt.

Men vindt het in de Oceaan, voorby de Kaap
der Goede Hope , dikwils ook dryvende ; als

van de Steenen , waar op het groeit , afgerukt

zynde. Het heeft een Vezeligen Houtigea

Wortel en de Steng is ook eenigermaate Hou-
tig, Pypig hol, zig verwydende en vernaau-

wende, en eindelyk uitbreidende in een' Lan-

cetj^

(36) Fums Stirpe Fiftulofa , Fronde palmato - Coria-

ce^ &c. Mmt, 31^. Arundo Indica fluitans. C. B.

^««« 19»
-.i^^ . /

il, 'Qt&u XIV. Stuk.
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VIII.
cetvormig Loof, 'c welk eenigermaate geviad

Afdeel. is en teveas Vingeragtig, Dit Zee-Ruy is

Hoor*D- zeer groot.
STUK.

XXXV lU (oj) Zee-Ruy me^ £:epahnd Loof ^ van De*

gitatus. genvormtge Jbladen ^ en eene ronde Steng»
Gevin-

gerd.
Y)Q Steng van deeze Soort heeft de dikte

van een VVandelflok of Rotting , en is onge-

vaar een Voet lang , voortkomende uit eece

Bolachtige Wortel , dié Vezels uitfchiet

,

even als de gewoone Bolwortels , doch van

binnen hol is, zo groot als een Vuist. De
.'j/V"' Steng, die rond is, verdeeld zig Vingerachtig

; in Degenvorraige Bladen ^ die fomtyds tot

'\^.ji
. vyftien Voeten lang zyn. Vliezig, Kraakbee-

Big , van Kleur geelachtig groen. Zo in de

Oceaan , als in de Middellandfche en Noord-

zee, inzonderheid aan de Kust van Engeland,

komt dit Zee-Ruy menigvuldig voor, en dient

pp de Schotfche Eilanden grootelyks tot be-

mefling der Akkeren en Boomen. Hier be-

iioort zekerlyk die Zee- Plant, aan de Frie-

,fche Kust gevonden, welke de kundige Mee-

(•37) Fucus Fronde palmata , T'oiiojis Enmofmibus

»

Stirpe tereti. Mant. 134. Hüds. Angl. 474. N. 41. Fu-
cus Hyperboreus, Fronde fimplici palmata, Caule lon-

gisfmio. GoUAN Flor, 61. T. 3. Fucus Arboreus poly-

fchides , edulis. C. B. Pin. 364. Raj. AngL 46, Oed» Daa»

a-gz. Gmel. Fm, 20«. T. 30.

:, .ï3 .71.: . .:i
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SE befchreef en afbeeldde (*): als ook die^^^^^J-^

daar Doktor Mürk van Phelsum van ^ni.
'

gefproken heeft , agter zya Vertoog over de stuk.

Gewelf -Slakken, welks Tytel genoegzaam de

waarde van den Inhoud aankondigt : zo dac

dit alszins een Plantgewas is van onzen Land-

aart.

(38) Zee- Ruy met eenvoudige ^^^^f^eeld yXXXVWU
Degenvormig Loof^ een vierzydige gevinde

^/^^/J^/'

Steng het Blad doorkopende.^ Eetbaar*

Dit Zee-Ruybeflaat uit één enkel Blad, op

de kanten gefalbalaad of geplooid , maar van

onderen gevind 5 weshalve het elders Gevind

Zee-Rw^ wordt geheten. Zeer digt , naame-

lyk, onder het enkelde Blad, is de Steel we-

derzyds begroeid met agt lange Bladen , die

mooglyk tot Vrugtmaaking ftrekken» By Kamt»
fchatka valt de Geplooide Fucus van Gmelin,
welke hier t'huis gebragt wordt , van tien tot

twintig Ellen lang. Hy wordt aldaar waar-

fchynlyk 5 zo wel als aan de Kusten van Noor-

we-

O Agter zyn Vertoog over de XIX. Clasfe van LiN-
Hffius. Leeuw. T761.

(2,%) f^ucus Froude fimpHci indivifa Enfiformi &<?.

Mant. 135. Oed; Dan. 417. Fucus fimbriatus.GMEL. Fnc^

200. T ag Fucus pinnatus. Atï. Nidros, IV. T. 8» f. !•

F. longislimo latisfimo tenuiqr.e folio. C B. ^/». 364,

^rodr, 154.

II. D£3L. XIY« Stus.
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VIII. wegen van het Vee, ook van Menfchen ge-
AïDEEL. ggceQ. -vvaar op de bynaam vanLiNN^us
HoorD- ziet. Dit heeft hy nogthans met den voor-

gaanden en volgenden gemeen.

XXXIX. (39) Zee - Ruy met h'^na eenvoudig Degznvor"
FucusSac'

^^ig Loofi en eene ronde zeer korte Steng*

Suikerig. .

Deeze Soort » in de Oceaan hier en daar

r voorkomende, wordt Zee-Gorde/ of Banddkr^

by de Franfchen Baudrier , getyteld. Overvloe-

dig groeit zy aan de Malouines Eilanden , en in

derzelver Wortelen of Stengels , welke als

een Takkebos uitmaaken, neftelen veelen van

die fraaije Ccnchyliën, welke men ons onlangs

van daar heeft aangebragt , die met dit Kruid

op den Oever worden gefmeten (*). Het is

eenige veranderingen onderhevig , hebbende

de fomtyds zeer korte, dan eens langere Stee-

len , doch die niet door het Bladloopen, gelyk

in de voorgaande Soort , ten minfte daar in

niet zigtbaar zyn. Het is fomtyds vier Ellen

lang

,

• (39^ Fucus Ffonde fubfimpUci Enfiformi &c. Sp, Vtant^

N. 25. Oed. Dan» 4164 FL. Suec, loio, 1151. //. West'

goth» 169^ Fucus longisfimo , latisfimo crasfoque folio,

C. B. Prodr. 154. Raj. Hiji. 74; Eph. Nat. Cur. 1748. p.

450. T. 9. f. I, !• Fucas Alatus f. Phasganoides. C B.

Pin. 364. Gmel. Fuc. p. 194. ï, 27, 28. Reaum. Mem,

de 1712. p. 38' Tab. 3. U 4»

O ^ourn. Hijh d'mi Fomge mx Ites Makuines^ Berl.

ï76g. p. 154.
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ang j aan beide enden fmal., in' 't midden VïIL

breed en overlangs met ingedrukte Holletjes
,

''^^°fj['^'

die als een Zoom of Bandelier maaken: doch t?ooï°-

het komt ook zonder dezeiven voor. De zel-Rmji^

Plooijen zyn altoos vol Slym , waar in de

Vrugtmaakende deelen zullen vervat zyn.

Hoewel dit Slym eenige Zoetigheid heeft , is

nogthans deeze Soort het regte Suikerdraagen'

f/^Zee-Ruy niet , 't welk tot het Gepalmde,

hier voor befchreeven , behoort*

(40) 2ee-Ruy met Fliezig^ ïangy^erptg Êy- XL.

rond , effenrandig gefteeld Loof; de ^tengs^^^!^f^

rond en Takkig hebbende* nem.
^

Bloed-

Bladen heeft deeze als de roode Patrch, die
. ^

4oorfchynen4e zyn , en bleek paarfchachtig ^

rood. Men vindtze aan de Oevers van En-

geland, als ook elders in de Oceaan,, aan de

Kusten van Europa en Amerika.

• j(4 1) Zee - Ruy met Vliezig Lancetvormig Kin^ XLT*

•!- derend kanthaairig Loof. In^^Kant'
liaairig.

(40) Fitcus Frond, Membranaceis o7ato - öblongts &c.

Jücmt, 136. Obd. Dan. 349. Gmel. Fue. 185. T. 24. f.

'2, Fucusi f. Alga, Folio Membranaceo purpureo , Lapa?^

*thi Sanguinci 'figura et magnitudine. Mor. ilU p. C45* ."'

^S; 15. T. 8. f: 6* •

\,

(41) Fucus Frond. Membran. Lanceolatis proliferis

•CïliHtis. Mant. 136. Fucus Caulescens. Gmel. Fuc. 173*

•'T. 20. f. 2. Fucus Membranaceus rubens anguftifolius

'^A]i'^*ig^' ^7*fi. f'» Membran. purp, Ktifojius piniiatus.'

Raj. w4«5^' 47-

fv'-' .'.:,".. V
ti:.ïl. DMif Xiy, Stuk,
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VUL In de Atlantifche eu Indifche Oceaan, a!^

'^Ju^^ ook aan de Kaap der Goede Hope, komt dee--

Hoor», ze voor, die by Gmelin de Steelmaakende

Zee-Ruy, ^^^^ ' ^^ ^^^ ^Y ^^" doorloopende Steng

heeft of Steel , daar het Vliezig Loof als Bla-

derig uitfchiet; zynde de Blaadjes aan de kan-

ten met kleine Blaadjes als gehaaird. Doch
naar den Ouderdom verfchilt dit Zee -Ruy zeer

in gedaante. Jong zynde heeft het geen Steng:

fomtyds zyn de Blaadjes op de kanten met en-

kele Borfteltjes' gehaaird , fomtyds met Bol»

letjes bezet, fomtyds als gepluimde

XtTI. (4^) ^^^
" ^"Y ^^^ ^^^^ f^itezTg gegafeldLoof^

Pucus ^e- Slippen verhreedende.
erisptis.

Gekruld*

In de Oceaan, aan de Wefler Kuflen vaö

Engeland, valt dit Zee -Ruy, dat dikwils

op Oefter - Schulpen groeit , naauwlyks een

Handbreed hoog , en dus in grootte, als ook

doordien het geen Steel heeft, van het voor-

gaande verfchillende. Het wordt van de Strand-

volkeren gegeten.

XLIII. (43) 2^ee-Ruy met Vliezig , h'jna Liniaal

,

Crispams. zeer TakklK •>
g^^^^^^ Loof^dat gekleurd is^»"--"-

De

(42) Fucus Frond. fubmembraiiaceis dichotomis ; laci-

niis dilatatis. Mant. 134. Fuwjs T. Alga Membranacea

candida &c. Mor. Hijl, UU p. 64$. S. 15. T. 8. f. 6,

Fucus ciliatus. Gmel. Fuc, 176. T. 21. f* i.

(43) Fucus Frond. Membcaaacei^ fttfeiiaearibus Ram<K

Kronke
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De zelfflandigheid van dit Zee-Ruy is zeer VIIT,

teder en fcheurt ligt ; de Kleur uit den rooden ^^i^^
of geelachtig , zo het de eerst aangehaalde Hoof»,

van Gmeli N zy, die in Ooftiodie, als ookz^^-'ij^y,

by Harwichop Steenen groeit. Het heeft de

kanten als gekronkeld i door klein Loof, dat

daar aan groeit.

(44) Zee • Ruy met Fliezig. byna gegaffeld en ^J-^^^

geribd Loof \ de Slippen overhoeks ^ afloo- Aiatm.

pende , tweedeeligp
geS^^^^""^

In de Noorder Oceaan komt dit, volgens

de Heer Koenig, voor; hebbende het Loof
Takkig 5 paarfch , doorfchynende , Liniaal,

met een dikkere middelrib; aan de Tippen
ccoigermaate getand*

(45) Zee - Ruy met Vliezig , ongerild , over- XLV, ^

hoeks Findeelig Loof ^ dat ftomp uitgehoekt Q^-^xii^*

is 9 mn de tippen als afgeknaagd*

Deezo

fïsrimis &:c. Ari Pucus laceratus. Gmel. Fm, S179. T,

ai, f. 4, Aft F. Ligulatus. p. 17!. f. 3?

(44) FuGus Froiïd. Membran, fabdichotomis cofl:ati$

&c. Manu 135. Fucas dichotomus parvus coflatus Men^.^

branaceifö. Raj. 'Angl. 44.

<;45) Fucus Frond. Membr. enerviis , alternatim pinna.?-

tifidis &e. Mant. 135, Oed- Dan. 352. F. Membr. ruben?;,

MoRïs. S. Ï5. T. 8. f. 5- Fucus atomarius. Qmel. Fm^

J25. T. 1.9. f. I.

V S
ÏI. Peel. XiV. Sïua;.
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VITI. Dèeze, in de Atlantifche Oceaan vo(>rko»

^ïlf^ mende , heeft, volgens onzen Ridder , eeff

Hco^j- róód doórfchynend Loof. Hy brengt hieif
STU5»

èfe-Ruy,
^'^^^'^ ^^^ fyngruizig Zee-Ruy van Gmêlin,
welks Oppervlakte geheel bézèt is met kleine

Stipjes, die als GruisjeS zig tegen 't Licht daar

ia openbaaren , waar door het anders zig als

vuil vertoont. Men vindt het veel aan de

Kuilen van Amerika.

XLviv C4Ö) Zee-Ruy met Vtiezig tan§viférpig ge*

ruf^mf golfdy uitgehoekt Loof^ en eene ronds

Roo'd- Ta^khe Steng.
^

* Dé roodachtige Kleur geeft aafndeeze Soort,

0iè icf de Ödèaön VÖèfkomt, d^n b^nafam.

XtVI.I. (47) Zee - Ruy met plat langwerpig Loof ^ dat

Geader^d.
géfchilderd is met Wrattige Adèhn.

Deeze, dié aufl dé Kaap valt, is 4afigwerpig

Liniaal een Vinger breed, zegt Linnteus;
fiïoedkleurig effen , aan den raod met eenigc

Tanden of Slippen. De Oppervlakte is met

eenlge verhevene Aders, die hooger rood zyn

en Takkigjoverlangs getekend. (48)

(46) Fucus Fïond. Membranaceis oblongis «ndulfttis

•Jl^-is 3rc. S'p.Fimit. N 27. R. Lugdl;. S14* Alga nii-

; Wor fuave-riibens, varie diyifa. .Mart. CV^/7. 32.T. 32.

(47) Fucus Frondfi planè , oblonga , pifta Venis Yerra-

cofis. Syfï^ Nat, y-All, Ramofis. Manu 313,
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(48) Zee-Ruy met plat langwerpig h'jna ge-
^^dee»

vind Loofi dat geheel me$ Wratten ah be^ Hi.

.. . - HoOïD-
groeid iS.

^, stuK.

XLVlll/
Om wat reden de bepaaling der voorgaande FUms

veranderd zy, die te vooren was met Tak- ^KStigf

kige Aderen, begryp ik niet.- De Heer Thün- ^« Cl-

BERG heeft aan de Kaap deeze Soort waarge-

nomen, die weezentlyk den bynaam verdient

van Wrattige door zyn Ed. daar aan gegeven.

Dezelve heeft eene zwartachtige Kleur en is /
in de Natuurlyke grootte en gedaante, volgens ,.;, . .

het daar van my door den Heer Burman- •'-^

Nüs medegedeelde Exemplaar, in Fig. 2, op

Plaat Cl, afgebeeld.

(49) Zee - Ruy tnet Vliezig verdeeld Degenvor» XLTX.
mig Loof^ dat Taj^dswyze gekruld is. ritmus

.

Aan de Noorder Kusten van Europa komt

deeze voor , die veel gelykt naar de Kaapfche,

welke onze Ridder Verfierde gebynaamd hadc.

Dezelve heeft het Loof Liniaal of langwerpig,

of Lancetvormig , Bloedkleurig , ongeribd.

De rand van 't Loof is zeer digt op de kanten

gehaaird , met kleine gefcheurde of ingefneeden

Blaadjes. (50)

(48^ Tmus Fronde plana oblongS. futpinnat^, total Ver-

fucofa. MiM^

C49J Tucm Fiond. Membranaceis divifis Enfiformibiks,

dentato - crispatis. Oed. .Dan, 353. ^^ Fucus omatus

Mam, 312.

U; \>%%u XIV. Stuk. ^ '-^^ -^
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VIII. C50) Zee - Rüy met eenvoudig Draadachtig

ifl.

^
Loofy dat Mn de eene zyde digt Bladerig

Tucus Aan de Kust van Deenemarken valt insge*

;^^^'''^^- lyks deéze Soort, die Pypig holle Stengetjes

Söipperig. heeft, een Handbreed hoog, aan de eene zy-

de digt bezet met gekleurde Bladerige Snippe-

ringen,

LT. (jï) Zee-Ruy mei Kraakheenig ^ Lancetvor'
plumo/us» ^jg ^ tweevoudig gevind Loof9 datgepluimd

de, is; de Steng Draadachtig dtm^ famenge^

drukt en Takkig,

Naar de volgende gelykt deeze, die in de

Atlantifche Oceaan voorkomt en zeer klein is

,

met Mosachtig Loof.

Lil. ( 52 ) Zee • Ruy ma Draadachtigfamengedrukt

^JrotanU duhheld gevind Loof^ dat de tippen Blaas»

"Averoon- acktig verbreed en uitloopende heeft in Vrugt»
ijiadig. maakingen , die aan de eene zyde geknobbeld

zyn.

(S3) Zee-

(50) Fi4C24S Frond. Filiform. fimplicibus , hinc ramen»

t5s Foliaceis confertis. Oed. Dan. 356.

(51^ Fucus Frond. Cartilagineis Lanceolatis bipinnatis

Plumofis &c» Mant* 134. Oed. Dan. 150. Hüds. ^H£i*

473* N. 35. Fucoïdes purpureum eleganter Plumofiira.

(^^z) Fucus Fronde Filiformi compresfa bipinnatS &c.

ï'ucvs pinnatus Ramis dichotomis. LOefl» //• 174. Fn»

€\is Capenfis» Gmil* Fm» 15^.
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(53) Zee 'Rny met EraakBeemgfamefjgedrukf, AFOEfeL.

meervoudig famengefteld gevind Loof ; de ^m»
^

Slippen niet verbreedende. stuk.

Llll.

C54) Zee -Ruy met Kraakheenig Draadachtig , ^-i^^,-,

famengedrukt y gegaffeld Loof; de Vrugt-neus.

maakingen Kogelrond i gefieeld^ ^f^delings ^ ^Qe^^^^

met een onderleggend Baardje, , L i V.
Gigarti»

Deeze drie Verfcheidenheden Van hetKruid/KÓrrdig.

dat men gemeenlyk Kaapfche Zee-Gewasfen

noemt, heeft Linn^eus opgetekend. Gme«
XiN heeft ook de twee eerften onderfcheiden ,

en het verfchil duidelyk in Plaat vertoond ,

noemende één derzelven Kaapfch , het andere

Kleurwisfelend Zee -Ruy; hoewel die eigen-

fchap ook plaats heeft in zyn eerfte. Het
komt naarnelyk insgelyks rood- 5 geel- ofgroen-

achtig voor j doch dezelfftandigheid is Lymig

en veel weeker , dan in zyn laatfte, welke

onze Ridder Kraakheenig tytelt. Men kanze ,

buitendien , door de bepaalingen fchiften , uit

de verdeeling van het Loof. Óok heeft het

laatft-

Css) Fueus Fronde Cartüaginea compressa, fuprade-

compofito - pinnata , Laciniis linearibus. Frutices Marini.

Seb. Mus. ui. T. loa. f. i . 2. Fucus verficolor. Gmel.
Fue, 158. T. 17. f. 2. Fucus vindicatus. Gunn. Norv^

N. 975 & 864. Tab. 1 1 1. Tig, 5»

f54) Fucus Fronde Cartilaginea, Filïformi , compresOt *

.

dichotoma &c. *$>;?. Nau Veg. XI ih

V 4
II. DjUL. XI7. SitfK.
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' VUL Jaatstgemelde me'er veranderingei) van Kleur I

Tnf^* §^ïy^ iJi^ het gene 5 onder den gezegden naam

»

s^K^^°*
zo menigvuldig gedroogd, aan Papier gehege,

^^^ ^ ^^^^ wordt overgezonden, zeer blykbaar is. De
hoogte is fomtyds wel twee Voeten, doch

dikwils ook veel minder. Somtyds groeit dit

2^ee Gewas op Steentjes, fomtyds op Schul-

pen , Hoorens of Patellen. Het Korrelige ver-

fchilt daar van , door de Kogelronde Vrugt^

maakingen. Het wordt aldus door den Riddef

befchreeven»

„ Opflaand'e, flyf, een Handbreed hoog»

a, doorfchynend. Draadachtig, famengedrukc.

^, gekleurd , op zyde met V7einige Takjes voor

3, de Vrugtmaakingen , die Kogelrond zyn ,

5^, van grootte kleiner dan Koolzaad , op een

5, kort Steeltje of Takje zittende, dat onder

^^ 't Zaad uitfteekt met een langer Puntje'%

t-V, (J5) Zee • Ruy dat ongehkderd, Takkig Kraakt

SpSiS, ^^^^'^S i^ > ^^^^ drievoudig gehanftz

lisdoojnd' Tandjes^

Aan de Kaap groeit ook deeze Soort, een

Handbreed hoog , met een Kraakbeenig Sten-

getje , :zegt de Ridder 5 dat ^'ond en Takkig

is 5

CS0 Fucus aphyllws Cartilagineus Ramofiis , Denticu»

lis vertJdllato - ternis. Maut. 313, Fiicys denticilatuSo>.

BVSM. Frodr. p, :^§t.



D E R W I E R B N, S13

isi doorfchynend ongebladerd , met Taodjes
^J/J^^^

gekranst, meest drie in getal , niet fleekende. uu

Ik zie niet 3 hoe dit met den bynaam flrooke.gxuK^^^"

De Getande van den Heer BvRUAN^vsy^ee^Rmj^
die een platachtigen Takkigen Steel heeft, de

Takken met Tandig Takkige Knietjes, byna

gegaffeld, wordt hier t'huis gebragt.

(S6^ Zee-Ruy met Vliezige g^g^ffdd ^ fa- LVI.

mengedrukt i HaairigLoof^ dat gefteeïdespermZ

%ydelingfe Vrugtmaakingenheeften Lim^^^y^'\

aak veeldeelige Blaadjes» draagend*

Deeze , ook van de Kaap zo 't fchynt af

•

fcomftig , was niet grooter en GafFelswyze zeer

Takkig verdeeld , in Haairig Loof, Dit heeft

zydelingfe Steekjes , met ronde Vrugtmaakin-

gen, niet grooter dan Thym-Zaad. Aan den

voet van de Steng komen Liniaale Vliezige

Blaadjes , diebreeder zyn, verfcheidelykveel*

deelig, flomp,

(^"^^ Zee Ruy met Krmkhe^mg^ meervoudig LVII.
/v Ploca-

Krullig»

f56) Fucus Fronde Membranacea dichotomi compres-

fa, Capillace^, Fruftif. lateralibus , Fol. Linearibus mul-

tifidis. Syjt, Nat, Feg, XHI.
(57) Fucus Fronde Cattilaginea , decompofita , Ra«

mulis extrerais Circinnato • pinnatis. Mihi. Fucus Ploca-

mium. Gmel. Fmc 153. T. 16. f. i. Palmula Marioa."

Imper. Biji. Nat, p. 844» Muscus Mariniis. Ctvst Hi%
»50. Fig' bona.

U. Daat. XIV. SiDK,
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VIIT. famétigeftèlê, Loof; de Takjes aan 't eni

Afdeïl. Krulswyze gevind hebbende^

Hoofd-
stuk. De Kraakbeenigheid , welke door onzen
Ziêj-Ruy, Ridder aan verfcheide der voorgaande Soorten

toegefchreeven wordt, is eigentlyk maar een

Veerkragtige taaiheid , waar in dezelvén uit-

munten. Dit hebben de meefte zogenaamde

2ee Gewasfen van de Kaap, voorgemeld,* zo

wel als deeze , welke van den Heer G m e-

L I N naar de Krulachtigheid van het Loof by-

genaamd is. Hierin verfchilt zy van die Kaap

-

fchen 5 wier Loof de uiterfle Takjes aan beide

zyden gevind heeft , en deeze flegts aan ééne

zyde, een weinig omgekromd, zodat zynaaf

Kammetjes of naar Haairkrulletjes gelyken*

Uit de Middellandfche Zee bekomt men zodai»

nig Zee-Ruy, dat veel kleiner dan het Kaap-

fche , ook fyner en digter van Loofis , en op het

uitrerlyk aanzien zelfs blykbaarlyk daar van

erfchilt, hoewel het met niet minder veran-

deringen van hooge Kleuren fpeelt. Ik fceb

'er zeer fraaije Boompjes van , een half Voet

hoog en aan den voet aartig begroeid met Ko-

raal -Mosfen. Gezegde Heer oordeelt, dat het

Loof zeer naar 't Duizendbiad , 't welk meö
Geruwe noemt , gelyke. By de Engelfchen

wordt het , volgens zyn Ed. , Scarki Fucus of

Scharlaken Zee - Ruy , by de Hollanders Zee»

Bloem genoemd. Het komt ^ volgens hem ,

óver*
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overvloedig voor, in de Zeewateren van En* Vlii.

geland, ii.

Hoofd»

(58) Zèe-Ruy met Vliezig , Liniaal^ famen-
lyj,j

gedrukt Takkig Loof\ de Vrugtmaakingen Fmm
rerftrooid^ ongefteeld ^ rondachtig. aef'''^'^^'

Flap.

Een Zee-Ruy , dat in gedaante veel naar*^^"g*

Flap gelykt , wordt dus van Linn^üs
omfchreeven. Zyn Ed. betrekt hier het Wrat-^

tJge Zee-Ruy van den Heer Gmelin, dat

de Engelfchen dqs noemen wegens de Vrugt-

maakingen, die als Wratjes op zyde zitten

van het Loof) dat zig uitlpreidt in eene me-

nigte van Borftelacbtige Takjes. Het valt

,

zegt hy, zo wel in de Oceaan, als in de Mid-

dellandfche Zee , en merkt aan , dat het van

de Roccella , die tot de Lichens behoort

,

verfchille. Zelf heeft hy ook een Flapachtig

Zee*Ruy benoemd en in Plaat voorgefteld, 'c

welk veel naar het Krullige gelykt en dus een

geheel andere gedaante heeft.

C59) Zee-

" CsS) FucHS Frond. Membran. LViearibvas compresfis ,

Ramofis &c. Fucus fubdichutomus teres Filiformis Ra-

mofisfimus, Ramis inaequalibus Setaceis Sp, Plant, N,

22. Fucus Verrucofus. Gmel. Fhc, 136. T* 14. f. i. Fu-

cus teres lubens Raniofislimus» Raj» Angl^ lil ip. sU
HüDS. J^ngl, 470,

il. DBBIrt XIV. SXUfl«
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VIII. (^p) Zee-Ruy me^ ronde Hoormge Takken ^

III. ongehladerdi eenigermaate getand.
Hoofd-
stuk.

LTX. ^^ HeerGiviELiN befchr^^fc een Zec-Ruy,
Fucus dat liy 5 wegens de zelfllandigheid , den by-

Hoorn-Daam van Hoormg gcett^ voorkomende zo wel

^^pf^CI ^" ^^ Middellandfche Zee , als aan de Kusten

^'^. 3- van Engeland. Het verdeelt zig»"zegc hy,

opeene onregèlmaatige manier ^ van een Scam^

metje ; dat omtrent de dikte van een Pen-

nefchaft heeft, al dunner en dunner. Van de

Voorgaanden verfchilt het zeer , doordien de

Takken en derzelver verdeelingen rond zyn.

Hier toe fchynt dat Gewas , 't welk ik uit

Oostindie , en wel van 't Eiland Java, beko-

men heb, in Fig, 3, op Plaat Cl, ten dee-

le afgebeeld , te behooren» Vrugtmaakingeo

heb ik 'er niet aan ontdekt.

LX. (60) Zee - Ruy met Kraakheenige Haairdunna

ceus^^^^^'
T^/^j>^ , die overhoeks gevtnd zyn.

Haair-
aditig.

Ti^Qze Soort van Zee-Ruy,in de Middel-

landfche Zee groeijende , is , volgens G m e-

L I H 3 die dezelve afbeeldt , omtrent een

Hand«

• ^;9) Fucus Ramis temibus Corneis, aphyllos, quo-

dammodo denticulatus. Mihi. Fucus Corneus. Gmel. Fuc.

344. T. ï4- fiS' 3-

C60) Fucus Ramulis Cartilaginéis Capillaribus , alter-

natim plnnatis. Mihi, Fucus Capillaceus, GmEl. Fmc^

'146. Tab. 15' J^S*^*
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Handbreed hoog, van eene Vliezig - Kraak-
j^^^l'

beenige zelfflandigheid. Zy heeft de Steng lil

eerst rond, vervolgens zig platachtig uitbrei- g^^""

dende in fyne Takjes, die wederom rond z^^-j2/<^,

ayo.' Deeze Takjes zyn wederzyds , over- -

hoeks ,, bezet met vyfborftelige Vinoetjes »

aan de tippen Vrugtmaakende. • De Kleur

van dit Gewas ziet uit den groenen,

^, " , O L V A. Watervlies.

Dé. Kenmerken van dit Geflagt fielt L i n-

Niiüs, dac. het de Vrugtmaakingen heeft ia

éen doorfchynend Vlies. Het onderfcheidt .^Vï>uVJ.

zig, door zyne Vliezigheid, van het voor-
^'^''^''

gaande en volgende; des ik hetze]ve-Water-

jylies heb getiteld* Daar van komen de vol-

ogende Soorten .voar^.^^l^^ ^^^^ - WiV^/i

*
" ( I ) WatèrvlieS , dat plat Niervomtg onge" i,

'" '

fteeld isikrmlings geflreept\'''\ :
''"'^^^^.,

'"' ^'^ „
.

'"'
'..y " "y^ " ^'

'
' "

Kalkoejl*'

"'Dceze'Sóbrtvdie in dé Zee der Zuidelyke^^'^'^^-

deelen vaci Europa voorkomtj volgens Li n-

»^ üs , valt inzonderheid aan dö Éngelfche en

<
^^ '-'

Schot-

' (i) ülvct plana Renlformis fesfilis , decusfatinv ftriata»

(S<^Jl. Nau Veg. XIII. Gen. 1206. Sp. i. Fucus Pavonius.

Sp» Plant, p. 1630. Sp. 28. Fucus marit. Gallopavonis

Pennas referens. C. B. Prodr, 155, Mqr. S, 15. T. 8-

f. 7. ELt. Corall. 88. T. 33- f' C Cora,llijia Payonia.

VAliL*yZoVpflp. 419, ,:,,.,;< i:,;;-?!;.u ^,v.. -,

12» PiBL. XIV* Stuk.



2%^ B E S C H K Y V I N C V A ïï-

VIII. Schotfche Kusten., zynde ook op ons Strandw

lil by Schevening^n , opgemapt. De Heer El.
Hoofd- j^j^ beweert met kiagc- tegen den Heer Pal-
,^^^^,L,As, dat hetgeen Korallyn ofDierlyk, maar

wiies^ een Plantgewas zy. De geftalte zweemt veel

naar de Agaricus ofgeoorde Boomzwam ; maar

het is een Vliezig dun Gewas ; des , hoewel

bevoorens tot het Zee-Ruy betrokken, veel.

eer hier t'huis hoorende. De Zaadjes zyn »

door den Heer Ellis, in de Vliezige zelf-

ftaijdigheid waargenonaen»

1!. ' C^) Watervh'es daf Schyfrond is ^ on^efteeld ^

' lö de'Obéaan , byzomJerfyfc aA de Kusten

Van Engeland , komt dit voor, wordende al-

daar Navel 'Laver geheten :%ant dit Geflagt

noemen zy Laver*, Pi.^LE^N.ujs merkt aan,

dat de naam, van UlyaJi)^'^^^

zeer bekend geweest is, doch gebruikt voor

allerley zagt Watergewas , Krop? of Fkp:
weshalve hy het yerkoosL T^v&mella te noemen.

Het is donker v^an Klegr , glad en taay vaj^

;zelfi3:andigheid, groeijende op den grond on-

der 't Zeewater, dikwils een Voet en daar over

breed. -::.

,

<a) Wlvsi. planaorbicularis , fesfilis , pelfcata Corïacea. S/.

JP/«M/. N.7.FwcnsUmbil!cu&marinusdia:us.e B Pin. ^6^*

Tremella manna umbiücata. Dili., Mnse, 45, T, &. f.j.
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(3) Watervlies, J^f Buisachttg is , eenvoudig, a^^^ .

In ^He Zee -Wateren vak, volgens onzen Hoofd*

Ridder, deeze Soort , die, volgens den Heer

DE C-oiiTER ooJc in onze Zqider en in de ütvain*

Noordzee groeit , veel voorkomende omtrent^^-^^^

Koehool in Friesland. L i nn^eüs merkt aan, achtig*

dat zy aan de Oevers der Ooftzee opgefmeeten

en buitendien te üpfal veel' in de Vyvers ge-

vonden worde. Zq hcefÊ ook Dilleniüs
in Slooten , by Woolwich , dezelve , en eene

verfcheidenheid breeder uitgeftrekt , als het

Darmfcbeil gekruld, wraargenomen. Zeer veel

komt zy by ons voor in brakke binnen- Wate-

ren, die byna ftil (laan ; alwaar het groene

Vlies , op dezelvcQ groeijende , zulk eeno

Darmachtige gedaan|e aafnnee;mt en geelachtig

wordt, "^cv n:?ï'i?3b or-lvfabruX sb. v. ' . :

(4) Watervlies, dat Bui^ck.fj£ ijy^^m^d" iv;

delfchmm yerdeeïd. n^^r ofSrj-n t-h-r" j:"^^yi^^

. ' Worm*
Aan de Kaap der Goede Hope nam de^^^^is»

glQer K o ENIG deeze Soort waar, die veele

.V V Sten- ,

. C3) Ulva tiibulofa limplexJ Sp, Plant, N. i. GoBT.
Bfilg, 1 1. p. 318. N. 1004. F/or. Lapp, 458. Fl, Suec,

j^H3 , II 54- ^ort' CUff, 478. R. Lugdh, 515. Gron. Virg^

"304, 128» Fucus cavus. C. B. Fin. 364. Tremellam^ina
Xubulofa. DiLL, i^MJ-c. 47. T. 9. f. 7.

(4) £//i^aTubul9^fa,IfthmJs iaierce^tEV. Mmh^VLi^

«I. ï)«w., XIY. SïWK.



^20 B E S C H R Y V I N G V A N

yjll.
Stengetjes uit een zelfde Voet fchiet, van dik*

Afdeel. te als een Pennefchafc» van langte als een

.Hoofd- Vinger, opflaande, Pypig, Vliezig, geelach-
5Tüi^..

. tig, rond, gelyk van grootte; wel met mid-

<
^'^'"ti'^

^chotten 5 doch niet volkomen geflooten; gee-

Ijr vende uit den top der Stengetjes een bondel

•
' - uit van Blaasachtige Tepel tj es. Dus verfchilt

ty van de voorgaande zeer.

V. Qs) V^atervlies, chi Buisachtig^ Takkig is en
^^^^

. ; : platachtig.

Sameu-
g6drukt.

: gy ^g Darmachtige komt deeze voor , zo

de Heer de Gorter aantekent. Dille-
Nius meldt, dat zy in de Theems overvloe-

,dig aan Hout en Steenen gtoeije : L i n n ^ u s

vondtze ook op Strooijen Daken aan den

Zeekant, in de Zuidelyke deelenvan Schonen.

Zy is , zegt hy , vader van zelfflandigheid ,

//£ "oneiFen , bogtig , met ongelyke belletjes in
*iu,v. v.a^.

elkander uitloopende , en heeft eenvoudige

"'"^^f/ verfpreide Takken. V

VI,
'

(fi) Watervlies, dat Buisachtig Takkig is ei?

'
.

'

\ Deeze

*

'(5J ro^ Tübülofa ramofa coinpresfa. Sp, Ptanf.'^,

2. Gort. Belg, p. 313. Tremella marina tenuisfima com*

jpresfa. Dill. Musc. 48, T. 9. f. 8.

C6) Vfva Tubulofa Ramofa rugofa», Mant, %\u
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Deeze is, wederom, een Kaapfe, door den VtlL

Heer K oe

n

i g waargenomen , die eenige ^^^j^*^^«

Stengetjes uit de zelfde Voet uitgeefc , van Hoofb-.

langte , doch naauwlyks van dikte als een j^r*y,^^.

Vinger, geheel Buisachtig open , even als^^'w»

het Darmachtige of gewoone VVatervIies 5

maar Takkig en zeer gerimpeld.

(7) Watervlies , dat Draadachtig en gewricht Vil.'

/y, de Leedjes overhoeks famen^edrukt heb'f,%^faT.

bende*
'

Fiapach^
tig.

Aan de Kuflen van Engeland komt deeze,

doch zeldzaam , voor , die ook aan de Kaap^

der Goede Hope gvoeijen zou. Zy valt

naauwlyks een Handbreed hoog, dikwils klei-

ner en het gewoone Zee-Ruy is 'er fomtyds

mede begroeid.

(8) Watervlies , dat langwerpig , plat^ ge-
^jjj

goifd y F'/iezig is en groen» Latisfima^

Zeer

. Aan de Oevers van de Middellandfche Zee

vondt Baühiisüs dit Gewas, 't welk hy

toe

(7J Ulva Filiformis artkwlata , Articults alternatlm

compresfis. Sp» Plant. N. 3. H. Cliff^ 478. Conferva

Matina fiftulofa Dill. Musc. 34. T. 6. f. 39.

(g) Uiva oblonga pJana undulata, Membranacea vi-

lidis Sp, Plan,* N. 4. FL Suec. 11. N. 1156. Fuciis lon-

Êjsfimo, latisfimo,tenuique folio. Baüh. Fin, 364, Prodr,

*"^^-' ^•"•-
X •

II. DS&L. XIV, SlUiK,



3*» Beschryyincvün
vm. tot het Zee-Ruy betrekt, zynde een zeer

uu ' dun Blad van byna een Elle langte , vyf of

^vK,^^' zes Duimen breed , bleek groen van Kleur.

ff'ater- Het kwam onzen Linn-êüs by Marflrand,
*'^^'^'

in Sweeden , overvloedig voor , onder de

opwerpzelen der Zee^ Het werdt , door zyn

Ed» 5 by de Banannen - Bladen vergeleeken.

Aan de Kust van Noorwegen vondt de Heer

G ü N N E R u s twee Soorten , hier van in lang-

te en breedte aanmerkelyk verfchillende (*).

De eene was wel anderhalve Vadem lang en

een Voet breed , de andere hadt meer breeds

te en langte.

»

IX. (9) Waterviies, dat gepalmd is y Kinderend^

Zaauca. F/iezig; met ds Lappen van ondersn JmaU,

Zee-Slaa» kr.

Onder Water groeit deeze aan de Zee -Kus-

ten op Steenen , en breidt zig dikwils zeer

uit in Kuilen en Waterplasfen , aan onze Stran-

den

r*) UIva lon^isfima et Ulva maxima. Günm. FL Nor*

veg, 1766. N. 1002 & 1003. Tab. Vil. Fig, 3 «& 5.

(9) Uiva palmata prolifera Membranacea, Ramentis

inferne anguftatis. *%/?. Nat» Veg, Xlll. Ulva Labyrin-

thiformis. Sp. Ftant, N. 5. FL Snee* 11. N. 1 157. Gort»
Belg. 11. p. 319. N, 1006. Tremella Laftuca. Gmbl./'w,

ais» Muscus marinus Laftucae fimllis. C. B. Pin. 364»

Tremella marina vulgaris, Laftucse firnilis. Dill. Mm^
41. T. 8. f. I. Fucus Scoparius. Ströih. Smdm, 93.

yj



den zo weF als aan diè van geheel Europa, ^^j^
RüMpHius noemtze Zee-Salade^ zo Gme- ^M»

tm aanmerkt j doch dit fchynt my een andersTuê/

Kruid te zyn, dat in Oostindie, onder de ge- ^f^atfr*.

daante van Slaa - Planten , óp liet Water^
^^^^

dryft en Wortels heeft (*% Het onze» dat

de Franfchtn Laitue de Mer noemen, groeit,

lals gezegd is , op Steenen of andere Lighaa-

men , zonder Wortel 5 en beftaat uit eene ver*

gaaring van gegolfde, gefijipperde en als ge»

fcheurde Bladen , van eene zeer dunne , Vlie-

zige , bleek groene doorfchynende zelfftan-

digheid , een halven Voet uf anderhalf Voeê

lang.

Of dit het zelfde zy , daar de Ouden onder

den naam van Zee -Mos 5 naar Slaa gelykend^,

gewag yan gemaakt , en waar aan zy genee*

55ende kragten toegefchreeven hebben ^ is on-?

zeker. Op de Eilanden van Schotland zou het

^an 't Voorhoofd en de Slaapen worden aan^

gelegd , om de Hoofdpyn te ftillen , zo Mar* x

TIN fchryft. In de Weftelyke deelen van En-?

geland wordt dit* of het Genavelde Watervlies,

d'^^wils in ^t Zout gelegd jen v^n 't arnie Volfe

jgegeten,

(io) Watervlies, dat Lancetswys^ Ehvormig x,

is , overal met Tepels gedoorn^^ i^^Uofa^^

OJ RüMPH. Herb. Amh. VT. p. 177 T. 74 f 2.
Getejpgi4,

<iol) Viva jUauceolato-Sul)Hlata,uridicjue PapiliijS mu^

IL Pul. XIY* Stiiik.



5'?4 Beschryvinc van

aTdeel. ^^ ^^ Ethiopifche Zee kwam , volgens K o e-

lïi. NiG, deeze voor, de langte en dikte maar

sTü^ " hebbende van een Vinger, geel, Lancetvor»

mig, aan de eene zyde overlangs als gefleuFd,

anders overal gedekt met geele Vleezige Te*

peltjes.

XI. (ii) Watervlies , dai Lancetvormïg en plat /r.
Utva Lau'
eeolata.

Lancet- In de Oceaan valt deeze , inzonderheid op
vorniig.

j^Q^f^gQ jn ^g lerfche Zee , hebbende Bladen

als die van Prey, omtrent een half Voet lang,

zeer dun, glad en groen , volgens Dille»
NIÜS.

XI u O 2) Watervlies met Doolhofachtige Celletjes

^

f/u/onnf
^^ ^^/^»o^^ uitpuilingen.

Doolhof-
achtïg. Ju ^Q Baden van Padua groeit deeze, die zeer

naauwkeurig door den Heer Van delli \s

afgebeeld en befchreeven. Zy beftaat uit twee

Vliezen , waar tusfchcn veele Celletjes , in

welke bolronde Korreltjes verfpreid zyn.

(13) Wa-

ricata. Mant, 3ii« Fucus muricatus* Gmbl. Fuc. ui.

T. 6. f. 4.

(ji) Ulva Lanceolata ^\2i\\2i,Syft,Nat.Veg.^\\\.1iQ»

mella lïjarina Porri folio. Dill. Musc. 46. T. 9. f. 5.

(12) Ulva CelJ. Labyrinthiformibus prominentiisqu»

Clavatis. Sp* Plant* N. 6, Ulva Thenn^s» VANJDfii,W

Iherm, iso* Tt :?*
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(13) Watervlies mei langwerpig hohhelig
J'^'^^*

Loof. Hl.
HOOTD-

Aan de Zeeflranden van Friesland, zo wel
^^^^^

als elders in de Oceaan, aan deEuropifche ' uiv^i'

Kullen, komt dit Gewas voor , het welke \vindzel-

van ouds Linza genoemd is by de Italiaanen, ach ig,

om dat het zig als Banden of Windzels, ver-

toont , die dubbeld gevouwen en bpbbelig ge-

kreukt of gefronzeld zyn. De Kleur en fi-

guur doet het eenigszins naar dè Zee-Slaa

gelyken.

^(14) Watervlies , dat Kogelrondachtig is ^ Xiy.

eenzaam^ van binnen Sappig. '

mZf^°^'
Pruim-

In Meiren van Sweeden en Pruisfen valt ftchtig,

deeze zonderlinge Soort, die rondachtig is ,

en uit een Vlies beftaat , byna als de Huid

van een Pruim, w'iar in dergelyk Vleefch als

in die Vrugt vervat, zo dat men het Water-

^Ptuim TOM kxxnnQn heeten. De vermaarde

Gleditsch, te Berlyn , heeft dit Gewas

èefckreeven.

""

XÏZ) UlvaYtonAQ oblonga bullata. Sp, Flav,t. N. 8»

Gort. Belg. 11. p. 319. Tremella marina fasciata. Dill.

Musc. 46. T. 9. f. 6. Fucus Linza diftus , Laftucse Ma-

rinae firailis.' J. B» Hijh 111. p. 81.

C14) Ê7z;^ fubglobofa Iblitaria;, intrs fucculenta. 5/7.

T^'-nt. N' 9. ft' Suec. 1015 , 1159. Fucus globpfus fèsfi-

lis roollis. Gled. Monogr.

ÏI. Dbel. XIV. Stuk
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Vill. (15) Watefvlies, dat Kogelrond is ^ geflopt m
Afijeel.

^t-ö^;;.-

HOOFD-
*ruK.^ Zekere Bolletje^ , naauwlyks van grootte

üi^gm- ^^s Speldekoppen of Hennipzaad , die aan de
titikta, kanten van fommige Rivieren en Slooten voor*»

'

^^^^
^^' komen 3 en bevonden worden te beflaan uic

famengehoopte Korreltjes , m^aken deeze Soorc

uit: welke misfchién beter tot het Schimmel

zou kunnen betrokken worden. Immers zy

Urooken weinig met de bepaaling van dit Ce-
Aagt.

Verfcheide andere Soorten van U/va'zyn den

Heer Forskaohl, op zyn Oofterfchen

Reistogt, voorgekomen. Aan de Oevers van

Vrankryk , en elders in de Middellandfche Zee 9

vondc hy eon . Rystachttge ^ dus van hem ge-

kaamd i om dat zy 3 een wyl aan de Zonne-

fchyn blootgefteld 5 naar Ryftenbry geleek»

By Mocha , in de Roode Zee ^ nam hy eene

Klootronde waar , van twee Duimen middeU

iyn, die van binnen hol was en rimpelig g^
plooid, met Celletjes; als ook een Netvormige

breed Vliesachtig , met Gaten van een Duim
ivydte. Een andere > by de Stad 1 or , hadt

Wigvormige Blaasjes , aan een ronden Steel ;

dat

(15) Ülva globofa farfta viridis. Syjl. Nat. Vég, XII!.

Ülva fphserica aggregata. Sp, Tlcnü. N. 10. /7, Suec,

1066 * 1160. Tremella Paluftris » Veficulis fphsericis Fua«

giformibus. Dill. Musc* 55. T« lo, f. 17. .
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dat al wederom dezelve van de Géflagts be- viii.

paaling doet verfchillen: doch waar zal menze ^ui!''*"

anders betrekken?
.

Hoofd*
STUK«

CüNFERVA. Flap.

Gelyk de Vliezige dunheid het laatst be.

fchreeven ' onderfcheidt van 't Zee-Ruy, zo
wordt die Geflagt door zyoe Draadachtigheid-

van beiden afgezonderd. De naam ^Cof^ferva ,

ziet op de famenlyming deezer Vezelen (*) ^

of op derzelver heelende en famenvoegende

natuur , 20 P l i n lu s wil , naar wien de eerile

Soort den naam bekomen heeft. Dèeze heet

gemeenlyk F/ap in 't Nederduitfch : weshalve

ik ook niet kan nalaaten daar van den Geflagt-'

naam te maaken ; niettegenftaande ik-bevoo*

rens Conferva Zée-Mos had verduitfeht (f):

want die benaaming is geenszins op alle Soor-

ten toepasfelyk* Linn^üs zegt, dat het

ongelyke Knobbeltjes heeft , fn zeer lange

Haairachtige Vezelen. Zyn Ed. heeft dit

Geflagt in verfcheide Rangen verdeeld , als;

volgt»

I. Met eenvoudige, gelyke Vezels, diegeen

Knietjes hebben.

f P) Confervént Osfa mota aut folnta. CstL'i»

(f) I. Deels XV II. Stuk, AQQZQïNuiii:trlijféHiJiorie,'.

t)Iadz, 6^, enz. -

X 4
IL DsEbt XIV. Stvk.
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VIII. (i) Flap mef geheel eenvoudigsa gelyke, zeer
AFDEKL. T TT 7 "

ïll. lapge Fezelen* : w^^i noo
l[

Hoofd- _.-'..;.,,

^^^^* Gemeen is deeze Soort van Flap, by ons,

ConfeM'm de Slootcn , die 'er dikwils als.geheel door

FTaMertoegroeijen, en om die reden jaarlyks moeten

Beeken. gezuiverd worden van dit Ontuig. Dille-
Nius merkt aan » dat het in zagt vloeijer.de

Beeken zig tot verfcheide Ellen uitflrekt , en

dos veel langer v^^ordc, dan in ftaande Wate-

ren. L ï NN^üs vondt het , op Gothland ,

ter ongewoone langte, zegt hy , van vyf El-

len. In de Zuidelyke deelen van Europa komt

het ook voor. Het is , zo men wil , de Cö«*

fervayavi Pliniüs, viQlkQ j^ zo dicAutheur

verhaalt, gebroken Beenderen wonder fchie-

lyk doet te iamen groeijen (*). Hy hadt eene

verbaazende uitwerking daar van gezien , in 'c

geneezen van een Man, die, van een hoogen?

Boom gevallen zynde, geheel met Flap be-

wonden we^rdt, .welke pien geduurig vogtig

hieldt. Byna alle Beencleren, zegt hy, van

dien Man, waren gebroken en werden dus tot

hee-

r (i) ConfemSk Filamentis fimplicisfimis aequalibws lon-

«yisfimis. Syfi» Nat. Feg. Xlll. Gen. 1207. Sp. i. Gort.

$elgAh 319. N. ioo8« ^^- Suec. 1023, 1161. Conf. Ca-

pillaris fimplicisfima enodis. R. Lugdb 511. Conf. FIu-

viatilis Sericea vulgaris & fluitans. Dill. Musc, la.T»»»

£. I. Conferva Plinii. Lob. Ic U. 25-^,

r«) Hifi, NaK Libr. XXV U. Cap» &



heelinge gebragt. Men mag zeggen, dat dit ^^^^.
meer te verwonderen dan te gelooven zy. H-

^ Wylen de kundige Hovenier M e E- g^uK^/
°"

^

si, zig pryrwaardig toeleggende om de Fiap. ,/

nuttigheid van lommigen onzer gemeénè in-

landfche Planten te onderzoeken , heeft zig

ook byzonderlyk daar in ten opzigi van

dit Gewas bevlytig4. Hy verhaalt, daarvan

Vlafch en Papier gemaakt te hebben , en acht,

dat het ook zeer wel tot Lemmetten in Lam- =

pen , Vulzens van Kusfeos, Bedden en Rok-

ken, zou kunnen dienen , door welke behan-

deh'ng veele MénfchendeKost zouden kunnen

winnen; terwyl het anders nutteloos vergaat

en tot veel belemmering voor den L^fadman

ftrekt. .- In de tyd van anderhalven Dag-hadt

hy daar van zo veel verzameld, dat het ge-

droogd negentien Ponden uitleverde. Het

föt^'zegt hy; niét Irgt en de Reuk verdryfc /
de Motten (*). *' Hy hadc MoTiflers daar :\
van aan de BpUandrche Maatfchappy , te Haar- "\,^

ïem , gezonden. In 't Werk van den vermaar»

den Paftoor ScH'^fï«,ér , óver het Papier

maaken, vindt men 'er Proeven van, die zeer

fraay zyn. Öeezen Heer was , door den Heer

BticHNER te Halle , een van zelf 'daar van

gegroeide Sprey , veele Ellen lang en breed

,

welke men, als door de Zonnefchyn gebleekt

zya-

l co Hott. MaatfcIupp.XiT>. 2. Stuifybh 154»

li. Deel. XIV. Siuk,
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VIIL zynde , voor een vanWol geweven Kleed aan-
ArbiEt, zag, toegezonden (*)•

HooïD- ,Mooglyk noemt men daarom dit Gewas, in

Fiav
^°^ Land , ook wel Dekenvlag. Immers ik heb

my over deszelfs natuurlyk fyn Geweefzel

,

wanneer het uit de Slooten opgehaald en door

de Zon gedroogd was, dikwils verwonderd»

De Engelfchen noemen het , deswegen , Crow-

SUk of dryvend Zyde Water -Mos. Den La-

tynfchen naam Confirva vind ik, 't welk nogthans

niet eigen isj Water'Spongie vertaald (f). De-

wyl het als lange dikke Draaden voorkomt

,

noemt i?nen het , in 't Hoogduitfch , Wasferfaden»

Be Draadjes of Vezelen, waar het uit beftaat,

zyn hol , en bevatten zeer kleine groene Bol-

letjes , die de Vrugtjes of Zaaden daar van

zyn.

H^ (2) Flap met eenvoudige ge^ke Vezels ^ die kor»

Conferva ter dan een Vinger z^n,
Fontinatis* - '

Flap der

Brouneu. Dit toont de ongemeene kleinheid van dee-

ze Flap, die in fommige Bronnen voorkomt

,

en aldaar dikwils een Okerachtige of andere

Kleur aanneemt , naar de hoedanigheid der!

Wateren. II. Met

(f) ScHiEFFER von Faptermachm, \. B. 74 Cap.
*

(f) In Lexico Pitisci Latino - Belgico. - *

,(a) Conferva Filam. fimpl. aeq. Digito brevioribus» Sp^

Tlant. N. s» FL Suec, 1 1. N. 1163. Conferva minima Bysfi

facie. 'Diix.yMusc, 14. T. z* f, 3«
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IL Met Takkige gelyke Vezels. via

fj) F!ap i*«^/ ^e/y/l-^ Fezels, ^ie Takkrg:^», Hoofd-
*

'^ Lugthelktjes injïuhende, '
*^"^*

IU-. *

In ftilflaande Wateten en Regenbakken \zvi^nUofaT^

ons Land, komt deeze voor^ die ook in an-^. Lugtbd*

dere deelen van Europa gevonden wordt. Het

is een Mosachtig Gewas, als Zyde of Katoen

,

veelal groen van Kleur 5 doch ook donkerer,

naar de hoedanigheid van hefe Water, öet V
breidt zig ter ïangte van een Handbreed , of vuS'k.

ook van een Voet en langer uit, en kan , ge- >

^'^'^•^J

droogd zynde , zo
,
wel als het vporgemelde

Fiapjrtot die gebruiken dienen. De Takkig-

he^id onderfcheidt hetzelve duidelyk <}aar van.

'X4) Flap -^er gêijfte Fezels ^ die haar d^fi^ jy^
*^' Grond/hun Takkwer zm. Canatuu.

_. rlap der
By D r r. Lfesrrtjs voert deeze den naam vaaBuizen.

Fluweel Molen- Flap y en hy merkt aan dat de-

--. v:b v.-yy-
" A , zelve

(3^ Confervm Filamehtis t'equalibns Ramofis, Bullas

Aëreas includentibus. Sp^ Plant. N. 3* Gort. Belg. p,

319- N. 1009. i^^. *Sz/f^. 1024, 1166, Conf. PaluftrisBom-

bycina. DiLt. Musc, 18. T. 3. f. 11. Alga Bombycina^

C. B Pin. 363.

(4) Conferva FiL aequal, Bafin verfu? Ramofiorüjus. Sp»
Plant. N. 4. Gort. Belg, p. 3'jo. N. loio, F/or, SuecAL
3^J. 1162. Conf. Rivulorunv Capillacpa. DiLL.^i^jc.si.T.

4. f. 15. Alga in Tubulis Aq, Fpnt. dijceBtibus,. C. B;;

Pin. 364.
...

II. DssL. Xiy. Stuiu
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VIII. zelve groeit in heldere Beekjes , als ook ia

Afdeel. jPypen en Geuten, die 't Water naar de Moi
Hoofd- lens afleiden ; 't welk de oirzaak, zegt hy ,

JSTUK.

'hf

is , dat deeze gemeenlyk korter valt. Zy ge-

lykt naar Fluweel, zagt en digc van geweef-

zel, groenachtig van Kleur, en wordt door

't droogen byna zwart. In ons Land komt

zy op dergelyke plaatfen voor.

V. ^ (5) Fhp m^i^ ge/yke Fèzels ^ die Takkig zyn ^

A^plühia. ^^ 'düor. ^t uitdroogen m_ i)oqrens famenloo*

Wüag. pen. ,
: na 3:^0 /

Op veele plaatfen, in Graftèn, Vyvers en

Slooten 5 als. ook aan Hout en andere Lighaa-,

men onder Water , komt deeze, zo by ons

als^ elders in Europa , voor,
^
en houdt zelfs

buiten 't Water ftand op vogtige belommerde

plaatfen; door 't uitdroogen eindelyk zig ver-

,ii9r.i' toonende als een ruuwe ftekelige Spons ;gelyk

menze fomtyds op de Oevers van Rivieren

vindt. Zy blyft den Winter door ; maar ver-

dwynt in 't Voorjaar, groeijende ter hoogte

van twee of drie Duimen.

(6) Flap'

''

CsJ Confewa Fol seq. Raroofis, exficcatione coeun-

iibus in a'ciileos. Sp, Fkm, N. 5. Gort. Beïg. p. 320.

N. lOïi. Fl, Sim» Ü. N. 1164. Conferva amphibia fi-

feriUcfa & Spongiofa. Dïll. Mme, zz. T. 4, f. 17.

V3r) o.
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(t5) Flap »?e^ gelyke Fezeh , r//(? «e^r Takkig Vll(«

> tog ^» rmwachtig zyn, ui.
Hoofd*

SXTJK

Aan de kanten van de Zuider-Zee, in onze yj^

Provinciën, als ook op Rotfen en Klippen aan ^'^^/^^'f

den Zeekant van Engeknd , Sweeden en el- Oever-

ders, groeic deeze Soort van Flap -, die een^^^^'

Handbreed of een Voet lang wordt, en in zeer

fyne Vezelen is verdeeld, geelachtig groen

zynde van Kleur»

(j) Flap met Takkige zagte Vezels die korter y„
dan een Vinger en hoog groen z^n^ ^^rugwo^

(8) Flap met gelyke gegaffelde Vezels* roeftigf
'"

VI 11.

(9) Flap met Kinderende getopte ruige Draa-
^f^'^^^^^

dem Gegaffeld.

Clo) IX.
Scoparia,

C6J Conferva Fil. sequal. Ram. elongatis fcabriuscu-
achjg.^"*'

Üs. Sp. Tlanu N. 6. Gort, Belg^ N. 1012. Conf. Mar.

Filiformis longisfima fusca &c. F/. Sw^r, lozg» 1170. Conf.

Marina Capill. longa Ramorisfima. Dill, Musc. 33. T»

4. f. 19»

C7J Conferva Fil. Ram, mollibus , Djgito brevioribus

vindisfimis. Sp, Plant, N. 7. Conf. Marina Capillacea

brevis viridisfima. Dill. Mi^sc. 23. T. 4. f. ^o,

(8) Conferva Filam. seq. dichotomis. Sp» Plant, N. 8,

Conf» dichotoma , Setis Porcinis fimiiis. Dill» Mnsc, 17.

t. 3. f- 9.

"(9) Conferva Fil. proliferis faftigiat's liirtis, 5ji?, Plmi,

N. 9. Conferva Marinii P^niiaca. Dill. Musc^ 34» X»

II, Dajsj,. XÏV, SïïïfK»
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VUl. (lo) Flap met Takkige Draaden \ de Fezets

^""Tn!^'
overhoeksy korty veeldeelig gevingerd.

Hoofd-
stuk. Kleine Mosachtige Waterplantjes , in En*

^^o<;^^^ geland door Dilleniüs waargenomen,
Canceiia- n^gakön deeze uit , waar van de laatfte ook

Getralied, in Sweeden , aan den Zeekant, is gevonden.

De eerfte groeit veel op het Zee-Ruy , de

tweede in Slooten der Velden aan de Theems»

IIL Met in elkander uitloopende Vezelen.

- Xï- ^^^5 ^^^P ^^^ Netswys* vereenigde Fezekn,

Reticutaiff,

'^?^^^ In de Rivieren van Europa, aan derzelver

Oevers 5 komt deeze Soort voor, die een Nets-

wys Geweefzel heeft , zeer fyn en teder, waar

in dikwils Rivier Posthoorntjes en andere Slak^

kenhuisjes zig verftrikken. De Vezeltjes of

Draadjes , waar hec uit beflaat , zyn in de

kleinfte Plantjes fyner dan Hoofdhaain Men
beeft het aan de Theems in Engeland en in

de

(loj Cmfevvct Filis Ramofis ; Filaméntis altern. brevi*

bus multipartiÉis digitatis. Sp. Plant. N. lo. Flor, Suec^

\\. N. 1171. Conf. Marina cancellata. Dill» Musc, 24.

T. 4- f 22.

(n) Conferva Filamentis reticulato - coadanatis. Sp^
Tlant, N II. Conferva reticulata. Dill. Musc. 20, T»

4. f. 14 Fi. Suec. 1025 , 1167. Cohf. reticulata crispa,

PlUk^ Alm. 113. T. 24» f. 2. Mor. S. 15* T. 4. f 4;

Muscus Aq» Borabycinus Retiformis. 1-obs. Fmsf. i73#*

X. 54»
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de Rivier van Upfal* in Sweeden, waargeno- Viii.

men. Het zal, waarfchynlyk, by naauwkeu- m. *

ïig onderzoek , in onze Provinciën ook wel^^^^^^'^*

ergens te vinden zyn.

IV. Met Knoopige,Vezelen.

(ia) Flap met s^eheel eenvoudige Borftekchtigs Xlt

regte Draaaen ; ae Knietjes dikker en gC"Fiuviati"

heekt. if^'
.

Rivier»

Flap.
In de Rivier van üpfal komt deeze Soort

,

zeer veel aan Steenen zittende, voor. D il«

LENius beeldtze overend ftaande af, en

noemtze Paardeflaart Rivier Flap ^ om dat zy

zeer naar het Kruid van dien naam gelyken

zou. De hoogte is , zo hy aanmerkt , van

een Vinger of een Handbreed , de Kleur don-

ker en bruin paarfchachtig.

{13) Flap met Takkige Koraalkettingachtige xilf.

Draaden ; de Leedjes Kogelrond en Lil'^^j!!^^^'**

acbttg.

Dit

C12) Conferva Filis fimplicisf, Setiformibus reftis ; Gen.
crasfioribus angulatis. Sp. Flant, N, 12. F/, Suec^ 1026,

1168. Conferva Fluviatilis lubrica Setofa, Dïlï.. Musc.

39. T. 7. f. 47.

(13J Conferva Filis Ramofis Moniliformibus ; Articu-

lis globofis Gelatinofis. Sp, Plant. N. 14 Fl. Suec. U.

N. 1165. Conferva Fontana Nodofa Sperm. Ran.inftaE

Itibrica, major & minor, Din. Musc. 36. 37. Tab. 7*

IL Dbbi., XIY. Sxvk.
**^'*
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VIII. Die , veel naar de Koraal - Mosfen gelyken-

A^'Yi^^' de , groeit in de helderfte en uicmuntendfte

Hoofd- Bronnen van Europa , volgens den Ridder.

^J
Dille Niüs noemt het» Knoopig Rivier-

Flap , dat glibberig is als Kikvorfchen- Schot.

Hy heeft hetzelve grooter en bruin , dat fom-

tyds drie Duimen lang was , ook kleiner en

groen, op 't hocgfle anderhalf Duim berei-

kende, in Bronnen van Engeland waargeno-

*•>,; ; men. Het beftaat als geheel uit Kraaien of

Knoopige Leedjes , en is bovendien getakt

,

welke eigenfchap ook anderen van Dille-

l<rj ü s hebben ; gelyk dat der Moerasfen mee

groenachtige flymerige Bolletjes ; dat der Al-

pen met Knoopige blaauwe Vezelen , en een

der Bronnen , met uitermaate dunne zwarte

Draaden , ook als uit Kraaltjes famengefteld ;

welk laatfte alleenlyk waargenomen was , op 'c

Eilaöd Mann, aan de Westkust van Engeland.

...'- V, Met geknokkelde Vezelen.

klV. (14) Flap met eenvoudige geknokkelde Draa*

Ca%7aris*
^^^ ' ''^^ X^^^^Vj overhoeks famengedrukt

Haair- hebbende,
r-chtig, In

f. 42, 43 Corallina pingifis Rair.ofa viridls. Vaill» -Pa^.

40. T. 7. f 6 Confer* DiLi^.f. a\ ,45» 46-

O4) (^O'^fi^va Filis geniculatis fimpiicibus, ArticulisfJ-

ternatim compresfis. Sp, Plant. N. 14. Gort. Belg. 32O4

Conferva Filamentis longis genie, fimplicibus. Dill. Mlusc^

25. T. 5' £. 25. Conferva üuitaiis , Filamentis geniculatis^

ftUiS' ^^^*» 1x3. T , S4, Cg, MoRis. S. I5> t« 4' ^' 3»
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In Meiren , Vyvers , Grafcen van Europa^ VIII.

komt deeze voor, die in Plasfen van brak Wa* nif^'

ter en Slocten , omtrent Dykshoek in Fries-^Hooïo-

land, door Me e se is gevonden, Dille^ p^^^^

Kins namze, in Engeland, waar, op plaats

fen, daar het Zee -Water, met de Ebbe, was

afgeloopen. Het is een Haairig Gewasje, veel

naar In elkander gewikkelde Draaden gelyken*

de: weshalve hy ook \\^izt\s^ Moeras -Garen 'V

tytek. Men wil dat het Water -Vlafch van

Imperati daar toe behoore*

(15} Flap met geknokkelde Draaden ^ die ge^ xv.

S^m zyr,. ^^Z
des.

Deeze, veel aan de Stranden, dikwils op Korally

Hoorens en Schulpen , of ook op Mosfelen***^'

voorkonnende , beftaat uit Knokkelige Leedjes

als het Korallyn , vallende rood of witachtig

van Kleur. De Heer Ellis, de G?;//^ry^ van

de Corallina onderfcheidende , merkt aan , dat

dezelve een Plant is , met Vezeldraaden die

uit Leedjes bqftaan. Hy geeft een Afbeelding

van eenige derzelven , met de Vrugtmaakin-

gen, welken zy als de Tweehuizige Planten

hebben ; beftaande de Bloemen der Mannely-

keö

Cl 5*) Conferva Fllis geniculatis dichotomis. Sp. Plant,

N. 15. Gort. -ö^/g. 11. N. 1014. Conf. Marina Gelatirjo^

fa &p Dn.L, t^^^vise, 33. T.6 f, ió, 37^

Y
II, Dmi.._X1V. Siük»
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Vtiï. ken in een fooit van Katjes, die der VroDwe-

^^^^^ lyken in rondachtigeZaadhuisjes» Waarfchyn-
KooFD' lyk behooreo eenigen daar van tot deeze en

de volgende Soort (*).

XVI. ( 1 6) Flap met geknohkeïde Draaden , en Rol*
Conferva • j r j'

Cafenata. ^^^^^ LeedjeS.

«leket-

tingde.
jjj ^^ 2ee , die de Zuidelyke deelen van

.Europa en de Kuflen van Zuid • Amerika

befpo It, komt, volgens Linn^ us, dit G^-

kettingde Zee* Mos voor, *t welk weezentlyk

,

;• de Takjes als uit Schakels van een Ketting

famengefteld heeft. CATESBYhidt hetzelve

van de BaHama - Eylanden medcgebragt ea
' " MiCHELius ook dergelyke uit de Middel-

landfcheZeeaanDiLLENius toegezonden.

XV n. . (17) Flap met geknokkelde Fezelen\ de Tak*

sjior^ha.
^^^ hondelswyze famengevoegd,

Veran-

,

derlyk. Ju

(•) Zie Phit. Tran/aa. Vol. LVIÏ. p. 421.

(i6> Conferva Fil'S genicu'atis , Articulis cylindricis.

Sp. Plant. N. 16. Gort Belg II. N. 1015. Conf. Ra-

mofa , Geniculis longioribus Cateniformibus. Dill. Musc,

27. T. 5- f. ^7-

(17) Conferva Filamentis geniculatis, Ramis fascicu-

latis» Sp, Plant N. 17 Gort. Be'g. 11, N. 1016. Ff,

Suec 1031, 1174. Obd. Dan, 395» Conf. Mar. genicu-

lata nigra palmata. Dill. Musc, 32, T. 6. f. 35. Co-

lallinae affinis. Pluk, Aim» 119. T. 47. f. 10, Muscus

tti*
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In veelerley gedaante komt deeze aan de VIIÏ.

Ruften van Engeland vry gemeen , voor ; ^^j^J*-

zynde ook na een harden Storm , in Vries- Hooïi>-
STUK.

land, door den Kruidkundigen Meese, op *t
^^

Strand gevonden/ Dille Ni us geeft 'er

drie Figuuren van en merkt aan , dat zy,

veele Takjes kwyt raakende ^ zig als met

Kwastjes vertoont , doch door den Ouder-

dom weder Takkig wordt en dan met Zaad-

bolletjes is voorzien, hoedanig zy ook door

den Heer Ellis is in Plaat gebragt» Dan
gelykt zy, zegt hy, naar Zee- Ruy, onder -

welken naam menze , by B a r r e l i e r , af-

gebeeld vindt , zynde zwartachtig; daar de

Kleur in 't eerst rood is , vervolgens allengs

bruiner wordende. Dikwils komt zy zoda-

nig voor 9 du haare Takjes naar de Bladen

van fommige Palmboomen gelyken,

fiB) Flap mef geknokkelde hogtïge Fèze - [XYIW.

len ; de Takken en Takjes korter heh^ r^glbuT
hendcm

^
^''*

:,.

Zwervend^

In r"
trkfeftylites &c. Boec Mus^ L p. 268. T. 5. f. it.

ÏTncus crispus Iwicatus nigricans» Barr. Rar. 1323. T.

130 1.

.
(i8j Conferva Filaraentis geniculatis flexuofis, Ramig

Ramulisque brevioribus. F^. iuec 11. N. 1177. Conf. Ma^
rina Trichodes, Lan* adinftar ,expanf4.sJDiLi,. Mhs9^

30* T. 5« f' 32»

Y %
IL Ds3i« XiV* Sxus.
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Afdeel ^^ ^^ Europifche Zee vindt men dit Zee-

111. 'Mos vry zwervende in 't midden der Wate-

ïTüK?^^ ren, zoLrwN^Eus aantekent. Als een Vlie»

fiap, of Vel uitgebreid, dryft het daar op en worde

door de Golven her en derwaards gedree-

ven. Men vindtze ook in Moerasfen en

Poelen aan de Zee -Kust van Engeland»

XIX. (19) Flap met geknokkelde Fezekn^ de Takjet
Conferva

CloKera-

Geklu-
weöd.

korter en veeldeelig.

In Bronnen , Slooten en Beekjes , komt

deeze Soort in ons Wereldsdeel voor , zo

LiNNiEüs aantekent. Dillenius merkc

aan , dat zy zig van een Handbreed tot eea

Voet en meer langte uitbreide , zynde in

menigvuldige Takjes , al fyner en fyner,

verdeeld ; zo dat zy zig als een Kluwen ,

of als een Spons, vertoont, Ray hadtze 'm

Regenbakken gegroeid gezien.

XX (2^) ^^^P '^^^ g^kmkkelde Fezeh , die zeef

nupe/ris» Takkig en groen zyn»
Rotzig.

Zeer

(19) Conferva Filamentis Geniculatis, Ramulis brevio-

rjbus multifidis. Sp. Plant. N. 19. Conf. Fontmalis Ra-

mofisrima, glomeratim congefta. Dill. Musc, 28. T. 5,

f. 31. Conf. viridis Capillacea. Mor. S. 15. T. 4. f. 2,

Alga Fontana trichodes. C. B. Pin. 364.

(3,0) Conferva Filamentis geniculatis Ramofisliaciis vi*
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' £eer gcmèfen komt deeze voor, op de ^JJJ*
Rotfen; yaü' :" Europa , zo de Ridder aante- ni-

Jceot* D 1 1< t E N I ü s 5 die dit Mos Zee^Baard stük!^

noemt , hadt opgemerkt , dat dezelvën 'er , Flap

aan de Engelfche Kuften , dikwils geheel me-

de bedekt zyn» Het vertoont zig, op zig

zelve , als een Bosje Haair, en gelykt naar

zyn Rivier 'Baard zo zeer , dat men het *er

uaauwlyks van kan afzonderen.

(21) Flap met geknokkelde Vezelen^ die zeer XXT,

Takkig zyn , digt aan elkander uit ^^^^J^^^T
middelpunt Klootswys" groeijende, i;?/«.

Haair-
ballig.

Naar de Kaairballen der Beeften gelykt

deeze dermaate , dat zy daar van den naam

bekomen heeft. Aan de Oevers der Meirea

in Sweeden heeft menze dikwils opgefmeeten

gezien. De Kleur is groen , de grootte on-

gevaar als een Ockernoot , de gedaante vol-

komen rond. Zy is nergens aan vast , en

heeft in 't midden ook geen vast Lichaam >

waar zy op gegroeid zyn zoude.

Het

ridibus. Sp. Plant. N. 20. Ft. Suec. IL N. 1176. Conf.

Marina Trichodes ramofior. Dill. Ji^usc, 28-. T. 5. f.

£9. Pluk. Mant. 53. T. 182. f. 6.

(zi) Conferva FiJamentis geniculatis Ramofisfimis , e

(centro confertisfimis , Globum conftituentibus. Sp, Plmt^

N. ai. Conferva globofa» Fl^ Suec, 1027. 1169.

Y 3
-

II. Dkïi.. XIV. Stuk.
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VIÏI, Het Gegaffelde Flap vondt FonsKAoHt
AFöEEt.

ijj ^Q Middellandfche 5 en een Plat, als ook
Hoofü- een Borflelig Flap of Zee- Mos, by Mocha

in de Roede Zee.

•^ ^ -^ ^
. P^ WfK #qp* ««^

* * ^

ü £ G-
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B E S C H R Y V IN G

DER

PLANTEN.
ix. afde e l in g.

De M o S S e N.

•
'^

1. HOOFDSTÜ K.

Algemeene Eigenfchappen der Mosfen. Ver-

fchillende denkheelden over de Vrugtmaaking.

Veekrky gebruik' dèrzelven. Bepaaling der

Geflagten ^/; Rangfchikking,

«^AAiS^e Mossen, in \ algemeen, wor- Eigen

< p) > den door den Ridder Li nn^us/'^^^'J^^"'

•C ])* niet onaartig , als Skaven be-^W# fchouwd in het Planten- Ryk. Zy
moeten zig behelpen op plaatfen , die voor

anderen onbekwaam zyn , en hebben dus ,

doorgaans , een zeer fchraal Voedzel. Ook is

haare gedaante, veelal, zeer gering, en de

Kleeding, welke de overige Planten dikwils

Y 5 zo
11. Dmi.. XIY. Stuk,
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. ÏX- ZO zeer verfiert , gantlch onaanzicnlyk. Zy

I.
" verdraagen , zonder hinder , de brandende

tok!^°" Zonnefcnyn , en dienen tot befchuttinge vaa

de Wonels der Boomen en Kruiden, io voor

uicdroogirg als voor *t bevriezen; terwyl zy

zelf naauwiyks aandoening fciiyaen te hebbtu

van de Koude. Immers men vindtze meed

op hooge Gebergten en Vlakten , m de Noor-

delyke Landen. Ondertusfcben wordt door

haar een vrugtbaare Aarde, tot bemesting der

Landeryen-diebülg , verzameld (*}.- ^ '^ -^

Deezeoogfchynlyke nietigheid der Mosfen,

heefcze oudtyds ook veelal doen over 'c- hoofd

zien : ten minüen bemoeiden zig de Kruidkun-

digen der voorgaande Eeuwen weinig met het

nagaan van derzelver verfchillendheden. Meest

werden zy door de Groeiplaats, pok wel door

de grootte of kleinte en eenigen door de Ge-

ftalte onderfcheiden. Dus telde Gaspar
B A ü H i N u s dertien Kruipende^ veertien 7>/^-

kige^ vier Koraalachtige Aard*, en agtderley

BooM-JMosfen. Dit maakte negen - en - der#

tig Soorten van byna altemaal Europifche Mos*

fem Door de Kruidkundige Waarneemingen
vanPLüMiER in Amerika, als anders, ver*

meerderde het getal zodanig , dat de beroem-

de ToüRisfEFORT 'er, onjtrent den aan-

jk ij35L C3U vang

C*) Zie II, Deels I. Stuk déezer Nat^ Hiflorie ^
blad, i37-

^'^'^•' ^
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vang deezer Eeuw, reeds over de honderd ix.

boekflaafde. Sedert is derzelver getal nog ^^^
erootelyks uitgebreid. MicHELius fchreef. Hoofd-

omtrent dertig Jaaren laater , dit hy er na-

genoeg tweehonderd in zyne Verzameling hadc,

welke misfchien door niemand nog gezien wa-

ren (*)• R vï Y befchreef , in de derde Uic-

gaave van zyn Kort Begrip der Planten van

Groot Brittannie ^ t ) » "^^^^ ^^^ driehonderd

verfchilIenJe Mosfen , oj^ dat Eiland waarge-

nomen; by vvelken Dilleniüs nog veele

nieuwen gevoegd heeft : zo dat het getal der

Soorten thans byna oneindig is.

Door een Reiscocht , op de Gebergten van Oneindig

Wales, tot bevordering der Kruidkunde, in
'tl^J^rieï'

Jaar 1726 ondernomen , vondt die Autheur

nog veele nieuwen , en anderen kreeg hy van

buicenslands. Uit Noord - Amerika, byzon-

derlyk uit Virginie en Penfylvaoie, veele Mos-

fen bekomende, wierdc hy gewaar, dat om-
trent het derde deel, van de aldaar groeijende ,

nieuwe Soorten waren In de Zuidtlykile dee*

len van Zuid -Amerika, zegt hy , verfchillea

de meeden van de onzen ; maar, die in Groen-

land en Lapland voortkomen, zyn meest aan

die der Bergen van Wales en der Alpen van

Switzerland gelyk. Op de Gebergten tusfchen

de

(*) ^iCK.Nova Vlant. Gen. Flor. 1729 p. tog.

CfJ Raj. *S>. Srirp. Britannia. Ed. HL

• II. DSBÏ« XIV. SfüK,



348 De Eigenschappen
IX. de Keerkringen groeijen, vervolgt hy,zeer
ïDEEL.

£j.g^jjg Heefterachtige Soorten , naar de Varens
Hooro' zweemende: Wv^ar van veelenrog niet ontdekt

zyn» Zelf bez^t hy vy/^ö;?^^^^ verfchillende

Soorten ; buiten en behalve de Verl'cheiden-

heden , en toegang hebbende tot de drooge

Kruid- Verzamelingen van Bob art, She*
RARD en Dü Bo ï s , vondt hy zig in (laat

tot de onderneeming en uitvoering van zynon-

vergeiykelyke Werfe over de Mosfen ,• 't welk

nog heden tot een grondflag van derzelver

befchiyving dienen moet ; in welks Voorre-

de hy üii verhaalt (*}.

Verdee- De vermaarde Tournefort, van dcd"
JJng

gentlyke Voortteehng der Mosfen onbewust ,

en raeenende dit zy wel Zaad maar geen Bloe-

men hadden , verdeelde ze , eenigszins naar de

gedaante, in drie Rangen. Hy hadt 'er Haaire

achtige^ Gefchuhde^ en met Bladen van Varkens*

gras, Vlafch-en Penningkruid, enz. (*> Ray

onderfcheidde de eigentlykc Mosfen in Groo-

tere en Kleinere , en deeze laatüe in Schubbige

Gebladerde^ welke laatflen , wederom , naar dat

zy gedeelde of ongeittelde Hoofdjes hadden

en naar de fchikking van het Loof, düor herri

gefmaldeeld werden (|). Dillenius,
daar

(*) DiLLKvriï Hift. Muscorum. Oxon. 1741. Quarto.

<•{) TouRNF. Injï. Bei Herbaritx. Paris 1700. p. 550.

Vc) Raj Meih, Plant, emend, èfauifa. Lond. 1703. p.7»
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daar onder ook de Conferva, Lkhen en anderen ^p^^'
betrekkende, maakte eene geheel verfchülen 1.

de hoofd - verdeeling van dit flag van Plantge- stük7°*

wasfen.

Deeze Autheur hadt deMosfen eerst eeh.u-^öY^"^*'
maaking

den voor Planten geheel zonder Zaad ^ en, in volgens

plaats van Bloemen , zekere Hoofdjes voort-

brengende met Stuifmeel, waar door de enden

der Blaadjes bevrugt en tot Voortteeling be-

kwaam gemaakt zouden worden (*). Nader-

band fcheen hy , in verfcheide Soorten

,

Vrouwelyke Zaadhuisjes te erkennen ; hoewel

hy meende, dat de meeflen maar Spruitjes

hadden in de Oxels der Bladen , met die Bol-

letjes , welke dus in fommige Bolplanten ver-

fchynen , overeenkomflig. Eigentlyke Zaa-

den, zegt hy, ontbreeken 'er aan (fj. M i-

c H E L 1 ü s waande , in de Sterretjes der Mos-

fen , zo wel de Vrouwelyke als de Mancelyke

deelen van Vrugtmaaking ontdekt te hebben ,

en (telde vast, dat zy in 't zelfde Plantje, op

de manier der Straalbloemen , by elkander zig

bevonden. Doch zyne verklaaring, door 't

Mikroskoop geholpen, is duifter en doet wei«

nig ter zaake , zo de Heer Haller oordeelt,

die aangaande de Mosfen dus fchryft (1).

., Wy

(*J App. Flor, Giesf, p. 77.

(f) Hl/f. Musc, Introd. p. 14.

(4.) Hiji. Stir^, Hem, imhociu Tom. !Ih p. ig,

II, tnitu XIV. iSras,
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l^* 3, Wy onderfcheidenze van de Lichts y dat

I.

'

5, zy waare Bladen hebben en Zaadhuisjes

s^uk!"" 3> draagcn. Meestal hebben zy iets dat naar

Aanmer-ïj Bloemen gelykc ; rondachtige Bolletjes vol

—^Hal-'*
Stuifmeel , naamelyk, 't welk ontvlamt aan

„ de Kaars , even als dat der gewoone Meel-

^5 knopjes van de Bloemen. Deze gelyken naar

\^ die der Varens , of zyn van een andere fi-

5, guur, Klootrond of Cyiindrifch, ongedeeld

5, of gefte&ld, van binnen met een Sponsje of

„ als lange gegaffelde Hoorens. Bovendien'

„ is in zeer veele Mosfen iets dat naar Zaaden

5, gelykt, op den top van het niet Bloemdraa-

,, gend Steeltje famengehoopt, of in het Blad

,, zittende , dat my in de meeden veeleer

3, voorkomt als een Knopje of Spruitje, dewyl

,, het beftaat uit waare Blaadjes. De eigent»-;

,5 lyke natuur, echter, vandeeze, naar Bloe-

5, men of Zaad gelykende, Deeltjes, en der-

„ zelver bekwaamheid om de een of andere

5, Sexc te vertoonen , is nog door geene dui-

9, delyke Proeven verzekerd, Hill houdt

j,, het Stuifmeel voor Zaad , enSTSBHELi-

„ N ü s heeft een Soort van Mos gezaaid : maar

welke Deeltjes het zyn, die de Voorttee-

ling eigentlyk maaken , is ons nog onbe-

wust."

Denk- Onze Ridder , de Mosfen bepaalende , zegt

:

t)ee*dvan^^ ^y hebben Meelknopjes zonder Draadje,
LiNNiEt-s^^

afftandig van de Vrouwelyke Bloem , welke

91 een

5!

5>
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35 een Stamper ontbreekt. OoV hebben de .
ï^'

5, Zaaden geen eigen Rok, noch Zaadblaad- 1.

99 jes ( * ). Elders merkt hy verder aan , dit ^jv^"^
^ haare Medknopjes met een H.uikswys' Kelk-

35 je gedekt z^n (-f) Het fchynt, derhalve,

dat zyn Ed/ door Anthera in het eerfte ge-

val iets anders verdaan hebbe dan in *t Iaat-

fte i want boe kon hy anders zeggen , dat de

Meelknopjes geen Draadjes , fzo blykbaar in

deeze gefteelde Knopjes, hebben? Schreber.

betrektze, dat zonderling is, met alle de Ge-

heim -Echte of Schuilteelige» tot de Planten

met een naakte Bloem (1).

, De geleerde Heer B e r o i u s befliiit zyn uit- VerWaata

muntend Vertoog, over de Zaaden der Mosfen , g^^^Jy
als volgt (§). „ Wy hebben uit het voor-

^, gaande klaar gezien , dat het Poeijer in de

,5 Hoofdjes een Mannelyk Stuifmeel \s', dat de

„ kleine Spruitjes haare Zaaden zyn of ont-

„ bolfterde Zaadplantjes, die ook geeneZaad-

5, blaadjes hebben : derhalve dat, dewyl alle

,3 Mosfen haare Meeldraagende Hoofdjes of

„ Meelknopjes hebben , zy ook noodwendig

sj haare Froumlyke Bloempjes of Zaaden bezit-

,, ten

(«) Phitos. Botan, Stockh. 175Ï. 5.73^.

(f) Calyptra Calyx Musci cucuilatus , Aufcherse fuper*

impofitus. Ibid, p 52

($) Spici.eg. Flor, Lipficce Lips* i77r«

($) Semina Muscorum, Autore P, J. BeSgio. Am» dsaê^

Vol' 11. Holm 1751» p 284»

II. Dfiu.. ;ay. Sïvk,
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IX. „ ten moeten. Deeze Zaaden, nu, zyn ge-^

Afdeel^^
heel naakt, 't welk evenwel met de Zaaden

Hoofd-
^^ van alle overige Klasfen ftrydig is* Zo da£

3, men in de Mosfen geen Stamper vindt, met

55 Styl en Stempel praalende. Daar is , naa-

3, melyk , geen Vrugtbeginzel, Kasje of Rok

„ van 't Zaad ; maar deszelfs plaats wordt

„ bekleed door een gehee/ naakt Frugtje , 't

,, welk men in geen ander Plantgewas voor»

5, heen gezien heeft , en dus het Stuifmeel on»

„ middelyk op het Vrugtje der Plant werke.

5, Wy wceten dan thans , wat Mannelyke

., en Vrouwelyke Bloemen inde Mosfen zyn."

Bepaaiino^ Voorts merkt zyn Ed. aan , dat de Sterre*

der Ge- tjes, in fommige Mosplantjcs de toppen kroo-

door hem.nende, weezentlyk de Vrouwelyke Bloemen

zyn 5 terwyl dezelven in anderen verfpreid

voorkomen in de mikjes der Bladen , en in

eenigen nog niet gevonden zyn ; 't welk by-

zonderlyk plaats heeft in het Schurftmos (Z/«

chen)i daar zy zo veel te duidelyker zig ver*

toonen in het Wolfsklaauw(Zjcö/o^/«;»), Der-

halve , meent hy , zou men dienvolgens de

Geflagten dus bepaalen kunnen.

PoLYTRicHüM. Een gehuikt Meelkmpje ,

met zyn voet zittende op een üitfteek»

zei.

P^ Fromelyke Blomen vergaard.

MNIUMt



JMN I ü M, Een gehuikt Meelkhopje- zosder üi t«
^^^^l^

ileekzfillJt'J Tobno.'; i.

Hoof;9?

De Pf'ouwelyke Èloemen v ergaard* 5^"^*
. •

.

jBjiYUM. Een gebuikt Meelknopje ^ zondsi?

üitfteekzel.

De Fr'ouwelyke Bloemen eenzaam verfpreid.

JIypnum. Een gehuikt Meeïkmpje ^ zondef

Üitfteekzel.

De Frouwelyke Bkernen eenzaam 5 enz.

ppNT I N A L I s. Een gehuikt Meeïknopje ^ aan ,,»•

den voet omringd met een fjaairbs*? "u^^aim

kleedzel.
^^-^'^-^.^J

- - De Frouwelyke Bloemen niet beken.d;^>o3 c-'ij'/

gpLAGHNü M.v Een gehuikt Meelknópje , me|
^: een Vliezig Üitfteekzel^ u uu-.i': üD:cïd vt

De FrouweMe.Bïo^mm vergaard.

S pH A G N u M^ . Een «a^/^/ Meelknopje met e,eï^

efFenrandigen Mónxi, gedekt door een ^f?

S] yallend gefteeld Dekzeltje.

De FrouweJyke Bloemen verfpreid.

ÏI. Deeï» XIV. Stoe,
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ÏX. PhascüM. • Een naakt Meelkmpje metccil
fdeeih

gehaairden Mond , zonder Uitfteekzel.

STUK. ï?e Frouwelyke Bloemet^ verfpreid*

Po REL LA. Een Meelkmpje doorhmd met:

verfcheide Gaatjes.

JQe Vrouwelyke Bloemen QnbekcnjCjr .f\

Lycopobium. Een naakt ^eelknopje , twee-

kleppig.

De Frouwelyke 5/?^w^;ï met , qen vierdeeli»

gen Kelk.

Waarnee- * Omïi-erit 'twintig Jaaren daarna kwam dtf

TanNEC- Heerk J/de Neckér, de Planten in de
xeR» Paltz nagefpoord hebbende, ter baan met een

Vertoog over de Voorttéding der Mosfen en

Wieren (*). Zyn Ed. tracht daar in, op 't

^oetfpóor van A dan s o n , de. beftaanlykheid

der beide Sexen in dit flag van Planten geheel

onder de voet ce werpen. Hy erkent ook

niet, dat zy eigentlyke Zaaden hebben. Hy
hadt waargenomen, dat de Mosfen door euke*

Ie Spruitjes worden voortgeplant, even als dit

gefchiedt in fommige Soorten van Gewasfen,

wel*
4'^^>'Ö

e*) Disf de Muscorum et Algarum generatione. A£f,

Acad, Meod, Paiat, Manb. 1770. Qu^rto. Tom. II» p.
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IX.

ïyelke men destvegen Jongwerpende "^ tytelt. aj^ïj^^

Dus zou, daar omtrent , 'flegts eene Ontwik- u ** "

kelende Voortteelingf plaats hebben, 't welk stuk.

'

zyn Ed, door het wegneemen der Meelknop- * ^ii/i"

ies ondervonden hadt. En hier in (Irekte hem^^^f ^ ,

tot bevefliging die zonderlinge eigenfchap devramei/Q^"

Mosfen , welke men Herkeving noemt» Im-'^^^^^^

mers , bet is bekend , dat zy, fchoon .veele

Jaaren gedroogd geweest, door enkele bevog»

tiging met" Water wéderotn frifch en tierig

worden, én dus als uit den Dood in 't Leven

komen , grpeijen en uitbotten. Hy verwerpt

yolftrekt dérzelver Stuifmeel en Zaad5 Ver-

deelénde düs de Mosfen in de vier volgend^

pngen.
.-:-^-f^ -Tl^a ü^nu -M -i^Al:

\r^,,i^^^* Gemmiparas. -

Deeze fchiet«n naakte Knopjes aan het vdl--

wasfen Stengetje: waar toe de Lycopodia^Hyp^

m^Sphagna^ Brya, enz. behöoren»

-'t - 2. BulhipüT^n

Dèeze ontwikkelen Bolachtige Scheuten ,

door:, welken de Voorcteeling gefchiedt, ge*

lyk de Mascay fommige Brya^ Mm(}% enzV

? hl'jgi'j'^ ? 5' Plumuïtpara,

pit de voorgaande fchiéteh deöze Pluim*

^; DswL. XIY. SivK» - ^'
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^ ArDEEL.^^^^^g^ Spruitjes, die onder den grond ver-

'i- trorgefi zyn : welken Rang de Polytrkha ^

STUK. • verfcheide Mnia , /?ry^ en anderen uitmaaken.

^\*i'
EO: 4. Frondipara*

Zy brengen Poeijerachtige deeltjes aan de

Oppervlakte voort , of beginzels van Loof

aan den rand en in de holligheid : by voor-

beeld , de Marchan^(S ^ Lichenes , ^ungermanmce »

die ongedeeld zyn , de Ricch^ Anthocerotes

^

enz.

Denk- De Friesfche Hovenier Me e se, door zyne

mIsseT"Kruidkundige Werken beroemd , heeft zig

byzonder veel moeite gegeven , om de deelen

der Vrugtmaakinge in de Mosfen na te fpoo-

ren. Men kan niet ontkennen, dat zyne Waar-

neemingen op één Geflagt derzelven , dat van

de grootften is , Haairmos genaamd, tot den

uitèrllen trap van naauwkeurigheid gebragt

feyn; maar, terwyl hy, met Doüor Hilx.
overeenkomftig , zekere Haairtjes , welke in

fommigen aan den rand van 't Doosje, dat

het zogenaamde Meelknopje uitmaakt, zigt-

baar zyn , in andere Mosfen geheel ontbree.

ken, voor JVleeldraadjes houdt, blykt ten

duidelykfte, dat zyn denkbeeld geenszins toe-

pasfelyk zy op de Mosfen in 't algemeen.

Zyne Ondervinding, van Plantjes geteeld te

l^ebben i^i;; zekere Cylindrifche Lighaampjes ,

wel.
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Welken hy in de Sterretjes waarnam en voor ïX.

Vrugten hieldt, fchynt met het Gevoelen van i.

onzen Ridder meer te ftrooken , dan wanneer^^^^^"*

hy met Doktor Hill op den zelfden voet *

onderftelt, dat hét Stuifmeel der Meelknopjes

Zaaden zouden zyn. In hoe verre hy geflaagd

zy, om te bewyzen , dat de Mosfen geen

naakte Zaaden , *maar Zaadkwabben hebben

,

gelyk de andere Planten, is my duifier (*^.

De Gevoelens van de vermaarde Kruidkun -Gevoelen

digen S c H II E B E R en O e d e r u s > die ^'^et-^^^^!j^j^^\

temin ook vastftellen , dat het Stuifmeel der

Meelknopjes Zaaden zyn, en dat van K o hl-

reuter , die wederom dezelven Mannelyk

Helt en de Vrouwelyke Teeldeelen in de

Sterretjes of Roosjes of elders zoekt ; overkap-

pende , kome ik eindelyk tot het Gevoelen

van Doktor Hkdwig, van Chemnits in Sa-

xen, bygebragt in een Vertoog over de Leer^

'^vyze der Mosfen^ \ welk onder de Voorzitting

van den jongen Heer Linn^eus , in April

des jaars 1781, te üpfal in Sweeden is aan 'c

licht gekomen (t> Die Autheur beweert, dat

de

(^*) Zie zyn Vertoog, daaromtrent , in de VerUand. der

ÜolU Maatfckappye. X. Deels. Stuk. Haad. 1768 bl. 171.

(f) Methodus Muscorum illujbatay quam praefide Caf.

A LiNNe, Med. & Bot. Profesfore, Upfaliae, in Audito-

tio majori , ad diem 14 Aprilft» 1781 , pi(^>ofuit Olö^

Savart^ > Norcox:>ia Gothus.

Z3
SI,DlIEI.. XIV. SlUK.
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ix. de gedagte Sterretjes of Roosjes Mannelyk zyö

HOOFD- tevens een Stuifmeel , door den top uitgaande:

dat de Firouweïyke Bloem beftaat in een gefteeI4

yrugtheginzel y 't welk na de Bevrugting uit-

puilt en een Doosje wordt, waar van het Huik-

je het Dekzel is: dat de Zaaden weezentlyk

met èen Vlies overtoogen zyn , 't welk openbar-

llende Zj^^^/^w^a-^i^^;; uitlevert, dus het Spruitje.

uitbatende, enz.

. TJieuwe Tot aanpryzinge van dit Gevoelen , 't welk
Methode j^y duidcr is en naast met dat van Me es e
van den -^

jongen fchynt te ftrooken , kan ik zeggen, dat het-
JLinNiEus.^^j^^

door den jongen HeerLi nn^eus, thans

Hoogleeraar te üpfal , is goedgekeurd en met

eenige verandering aangenomen: terwyl dee-

^„ , ze ten allerfterkfte de Zaadkwabhen^ ^ die door

%ms wylen den Ridder Li nn^eus , zyn Vader,

ontkend waren , beveftigt plaats te hebben in

de Mosfen. Wat verder aanbelangt zyn Ed^

Leerwyze der Mosfen^ daar uit opgemaakt; hier

van zal ik, eensdeels , dewyl dezelve my wat

duijier voorkomt; andersdeels , om dat z-^ niet

'algemeen is , als het Wolfsklaauw , een der

voornaamfte Mos-Geflagten , buiten fluiten-

de; en eindelyk ook, om dat zy my van des

Ridders Methode , die ik tot dus verre gevolgd

iieb, zou doen afwyken ; terwyl ik voor 't

'overige dit Stuk al vry omftandig heb behan-

deld ; met Verlof van den Leezer niet uitvoé-

Sig fpreekieni Al^



t) %- R M o s 5 É i^ 2S9

Alleen zal ik kortelyk melden, i. hoe zyn ï^*

Ed. de Mosfen ftelt , of Een- o^ Twsehuizig j.

''

te zyn., dat is Mannelyke en Vrouweiyke.^^^^*°*

Bloemen te hebben op een zelfde of byzonde-

re Plantjes: 2. Dat die Bloemen of in Knopjes

vergaard^ of w^^^^ geplaatst zyn in de Oxels

der Bladen : 3. Dat die Knopjes (*t zy als eea

tlaairbekleedzel , 't zy als Sterretjes of Roos-

jes voorkomende) binnen de Schubbigè Blaad-

jes veel Blommetjes y Mannelyk of Vrouwelyk,

bevatten : 4. Dat de Mannelyke Bloemen be-

ftaan uit een éénhokkig , Rolrond, geknot,

van boven met één Gaatje doorboord, Meel-

'knopje i 5. Dat de Frouwelyke Bloemen een

gefteeld Eyrond Vrugtheginzel hebben , met een

Trechterachtigen Stamper, vervat- in een ge-

fteeld Doosje y met een Dekzel en Elsvormig

Huikje , welken afvallende de Zaadjes uitge-

worpen worden.

Ingevolge van dien zyn de Kenmerken der Nieuwe

Gellagten door zyn Ed. aldus opgegeven. ^Kenmer-»

De Mossen hebben

A. De Opening van het Doosje naakt*

Sphagnum. Het Doosje Klootrond. Het

Huikje beneden, vlugtig.

Ph A s c u M, Het Doosje Eyrond.^ Het Huik-

je boven, fpits.

Z 4 B« D^
U. Da^L. XIY* Sr»K.
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ix. B, De Opening van het Doosje Haairig ofmei
ütDEÈL.

Tandjes gekroond.

HöOFÖ*
^^^""^ * Het Doosje wanftakig*

ËüXBAUMiA. Öet Doosje fchuins plat, met
een Kegelvormig hellend Dekzeltje.

S ï* L A CH N tr M. Het Doosje Rolrond ópflaan-

de -, met eeii bultig doorfchynend Bakje.

* * Het Doosje langwerpig egaal.

PoLYTRicHUM. Het Doosje Haairig*

Mniüm, Het Doosje endelings, uitgerekt

. Steelig. Mannelyke Sterretjes of Roosjes*

BRYüMi Het Doosje eudelingSj uitgerekt

Steelig, Mannetjes in de Mikjes der Bla-

den.

FoNTiNALiSi Het Doosje zydelings of

endelings , kort gefteeld , binnen een Haair*

bekleedzel.

tl Y p N u Mi Het Doosje zydelings , uitgerekt

Steelig 5 binnen een Haafrbekleedzel.

't Gene hier het Doosje {Capfula) genoemd

wordt, voerde te vooren den naam van Meel-

knopje {Anthera). Men kan nu deeze Bepaa-

ling met dievaii den ouden Heef LiNtTiEüs,

Welke ftraks zal volgen , vergelyken ; naar

Welke ik myne befchryving reeds gemaakt

ihad^ toen my dit is ter hand gekomen: des

nieni
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"nïen, zonder myn Oordeel te vorderen, weïke l^-

tïe befte zy , my ligt zal verfchoonen, van dit i.

lüftige Werk niet door eene verfchikking der^^^^^^'

Soorten verdubbeld te hebben.

Onder de Voorzitting van den Ridder, is Gebruik

té Upfal 5 door den Heer Berlin , in 'tfe^i.

laatst des Jaars 1766, een geheel Vertoog

Verdedigd over het Gebruik der Mosfen (*j»

Terwyl zy den Grond voor de Hitte eH

Koude dekken en het verftuiven beletten, *

hinderen zy aan de Boomen en Planten niet,

gelyk de Varens , Paardeftaast en dergelyke

diep wortelende Onkruiden: want haare Wor-
teltjes dringen naauwlyksin de Aarde, 't SchynC

dat zy meefl' gevoed worden door Regen ^

Daauw en andere lïitwerpzelen der Lugt. De
bemefting eti het roeren van den Grond ver-

delgt, door de uitfchieting van Gras en ande*

re Planten , de Mosfen t*eenemaal. Die op
het Geboooïte groeijen 5 inzonderheid het

Schurftmos , worden voor heizelve nadeelig

geoordeeld. Wat zy daar aan toebrengen
,

en of zy, gelyk het Ongediert op de Dier-

iyke Lighaamen, door zuiging of prikkeling

werken, is onzeker (f).

De zagte Mosfen dienen den Lapianderen

en

(*) De Ufu Muscorum. jim, Acad. VIL p. 3-^0.

ff) An vero, ut Oeftra in Peciidibiis et Pediculi in

Pueris, Fonticulos praeftent, alii judiceat. Utfupm,

z ^
II. Deei. i^IV. Stok,
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lx. en andere Noordelyke Volkeren, tot Ma-

^t^^*" trasfen en i; ekens. Zy maaken 'er icsgelyks

Hoofd- Hoofdkusfens van, gelyk ook de Beeren^Ink-

hoorens en ander Wild Gedierte, zig daar van

eene Legerftee en veel Vogels hunne Nesten

bouwen. Tot dekking van veelerley andere

Zaaken , op dat die door 't vervoeren niet

befchadigd mogen worden , zyn ook de Mos-

iec zeer bekwaam. Inzonderheid dienen fom-

. mige Soorten om de Reeten der Wanden van

Houten Huizen te ftoppen , als mede tot het

braeuwen der Schepen en andere Vaartuigen ;

want het indringende V^'ater doet het drooge

Mos , in de Naaden geklopt , uitzwellen en

fluit dezelveu dus volkomen. Insgelyksblykt,

uit de Proeven van den vermaarden Paftoor

ScH /E FF ER, dat zo wel Boom- als Aardmos-

fen tot het maaken van Papier bekwaam zyn*

Men gebruikt verfcheidene tot VerfftofFen. In

de Geneeskunde heeft inzonderheid het Lon-

ge -Mos een grooten naam gemaakt ; gelyk

ook andere Mosfen tegen den Hoest eN Borst-

kwaaien op fommige plaatfen nog , zo voor

Beeften als voor MenfcheUgin gebruik zyn*

Men kanze gebruiken als Steekwieken , om het

Neusbloeden te ftempen, of ook om Vogtig-

heidop te flurpen; gelyk tegen de natte Kraau-

wagie der Kinderen, niet nutteloos, het Zaad

of Stuifmeel gebezigd wordt van het Wolfs-

klaauw , daar de Apotekers , veelal , hunne

Pillen
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Piilen in rollen* Én wat het Schurftmos aan- ïx.

gaat, dat zo menigvuldig op de Laplandfche i.

Heijenen BergachtigeofBofch- Velden groeit, j.^^^^^'

deszelfs nuttigheid tot Voedzel van de Ren-

dieren 5 die den eenigen rykdom der Laplan-

deren uitmaaken , befchreef ik voorheen om-

flandig (*).

De M o s s È N 5 die door hunne Bladerigheid, Onder-

als kleine Kruidjes, zig kenbaar maaken , wa- J^jjf^^^^"^

iren door onzen Ridder, naar dat zy gedekt of LiNNiEus,

ongedekt , een- of tweebeddig zyn , in drie

kangen onderfcheiden, als volgt.

* Zonder Buikje^

Lycopodiüm. Een tweekleppig, onge-

fteeld, Meelknopje*

Porella. Een Meelknopje dat met Gaatjes

is doorboord.

Sphagnüm. Het Meelknopje effenrandig

gemond.

Pha scuM. Het Meelknopje kanthaairig ge-

mond.

** GeJimkt tweeheddlg.

^j?LACHNUM, Het Meelknopje met een zeer

groot uitfteekzel.

Po-

C) Zie I, Dejexs 3. Stuk van deeze Natmvtyht Hi^

fio'rie , bladz. 109.

ih D&iu XIV. SiüK,
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AFD^feL
Poi-^TRiCHüM. Het Meelknppje met eea

1. zeer klein gerand uitfleekzeL

sSk!^^' Mnium. Het Meelknopje zonder UitfleekzeL

*** Gehuikt eenheddig,

Bryum» Het Meelknopje met een endelings-

Steekje uit een Knobbeltje.

Hi'PNUM. Het Meelknopje met een zyde*

lings Steekje uit een Haairbekleedzel.

FoNTiiSALis. Het Meelknopje met eea

Haairbekleedzel, ongedeeld.

BüXBADMiA. Het Meelknopje gefleeld

,

Vliezig aan, de e^sne zyde.

Myne Ik heb 5 met Dillentus en anderen , de

fchMing. Lichem en dergelyken , die door Linn^eus

tot de Alg(Z of Wieren betrokken waren , hier

bygevoegd , en dus de onderfcheiding in drie

Rangen 5 op de volgende manier , gemaakt (*}•.

De Mosfen zyn

I. Bloot en ongedekt*

Lycopodiüm. Wolfsklaauw*

PoRELLA. Qaatmos.

\

n, Sphag-

(•'J Zie 't voorg. XI. Stuk , bladz. 126.

ff) Deeze twee laatften hebben ook wel een Soort

van Dekzeltjes of Huikjes , doch zo k ein , dat men die

n^aawlyks in ^nmerking neemen kaju

I



BEn Mos s" c K* 3^5*

Sphagnum. Veenmos. IX
Phascum (t). Baardmos. Aïdeec,

1.

II. Gedekt met een Huikje, STUK* -—

F N T I N A L I S. Fonteinmos,

BUXBAUMIA. Kaalmos.

Splachnum. Parafolaios.

POLYTRICHUM, Haairmos.

Mnium. * Roosmos^

Bryüm. Knopmos.

HVpnum. Takmos.

. III, Met Kelkjes voorzien^

JüNGERMANNIA. Jungermannia^

ÏARGIONIA, Targionia.

Marchaïjtia^
.

^ BLASlAt . • . .

RicciA. "-'^^

Marchantia,

Blafia,:;
^^^^^BLr>.,i

Ricciav^

•Anthoceros. /"''^

Lic HEK. T^ -

' Tremella. ''!"
'

^ •BxssHs. V-
f^^ïï-

Hoornbloemi!

Schurfcmos»

Lilmösr-' ^;-^

: KatoénmpSr

,-- Volgens deezp Orde zal ik myne befchryviog

der Mosfcn inrlghten ; gelyk men ia het vol-

geode kan jsiei?. ,itt3B rrr

.

i

•^?^IoW r') IL HOOFPs'
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IX.

•HooïD. IL H o o F D S T U K.

Befchryving van de Mossen, die bloot eQ

ongedekt 2}»;/ , dat is , Meelknopjes hebhen zon-

der Huikje , m welken het Wqlfsklaauw

,

Gaatmos , Veenmos en Baardmos 5 hehooren.

TP\e Vief Geflagten, hier opgenoemd, maa-
•-^ iCén deezen Rang uit ; waar van het

eerfte is.

LTc öVóD I ü M. Wolfsklgauw.

De grootften en aanzienlykften onder de

,
Mosfen bevat dit Geflagt , welks naam, van de

gedaante afgeleid 5 in 't Fnnfch Piedde Loup

is of Wolfspoot ; dodi ik noem het, tot onder-

fcheiding van het Kruid deezes naams, Wb/fs-

klaauw. Men. noeiut het anders ook Ge'

knodst Jardmös en in 't Hoogduitfcli geeft men
'er den tytel aan , van TeuffeUklauwen , Beerlap

j,

Gurteikraud^ Schlangenmoofs ^ enz. ' Het faatfte

betekent Slangen -Mos; om dat de Stengetje?

veelal Slarigswyze gedraaid zyn of gevlogten.

De Sweedfche naam is Matten- Gras; alzo" 'er

veelal Vloermatten van gemaakt worden,-om

de Voeten aan te veegen , als men in huis

komt. Hier van komen de volgende Soorten

yoor.

^a^OOH JI CO Wolfsf
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(l) Wolfsklaauw met overhoekfe^ afftandige^ IX.

Laneetvormige Bladen en Bloemen in de ^^^^^

Oxelen. .i?°°^°*

Zeer drukt deeze de gedaante van Vlafcli Lyèopo-

kruid uit, die door PLUMiERinde ^ei^^-jlJZK
indien is waargenomen , aan dé Boomen han- Viafch!»

gende,'Zo 'c fchynt* Het is een Mos, dat in ^ ^^*

grootte veele Varens overtreft.

- (a) Wolfsklaauw, mef- hyna geen Bladen , n,

gegaffelde Aalren en <ifflandige Bloemen. ^^^r'

In de Indien komt deeze voor, dieeenover-

endftaande, byna Houtige, vierhoekige Steng

heeft, met zeer kleine, fpitfe, ver afftandige

Blaadjes: aan 't end gegaffelde Takjes, met

zeer korte zydelingfe Steekjes, en in de Mik-

ken ongefteelde.;cQndachüge Meelknopjes , met

Stuifmeel gevuld.

. ;.. .TT ^-^...?^\*. .. ,i^ .ov', miin. (3) Wolfs-

(i) Lycapodmpi Fol. alternis remoüs Lanceolatis , Flo-

ribus AxUlariüus. *S'#« Nm^ Feg,X\ll, G^ri. 1185* Sp»

1. S^lago Linaïise foliis. Dill. Musg. 440. T- 57» f. 5,

Musgus xnaximus Linars^ foliis. Plum. FiU 144, T. i66»

f. C. b,

(2) Lycopgdium Fol. fubnullis &c. Lycopodioides firn*

tescens, Spijqis Jaxis nudFs, Dill. Mhsc. 468- T. 64. f,

4. Musc. frutescens Frufta tricapfulari. Fvum. FU- 145,

I. 170. i* A. A. BURM. FL Ind, p. «37.

ïfc DsBfe XIVi Stwk,
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IX. (3) Wolfsklaauw met vier gekranfte Blaa^
Apd ekl.

y^j^ ^^ endelwgfe gegaffelde Aa\ren%

Hoofd*
sTtiK. De Stengen van deeze Soort , welke aan de

-Lycopo'
^^^^^ ^"st van Ooscindie , doch zeldzaam

,

dium gevonden wordt , loepen uit in een Kwast ,

riaT^"'" ^^^ 2:eer gelykt naar een Geesfel van Koorde
Geesfeiig. jes , hoecjanig de Roomfche Boetelingen ge-

bruiken : weshalve het, aan de Kust van Ma-?

labar, de Geesfel van St. Thomas en door

Breyn Fhkgmaria getyteld is. Het heeft

wel drie Voeten hoogte.

ÏV. C4) Wolfsklaauw met verfpreide Vezeltge Bia^

Geknodsu. ^^^ ^^^ Rokonde gepeelde tweelingfe Aai^

, :
ren. .....

_
.

Door geheel Europa is deeze Soort ^ die men
gemeenlyk Wolfsklaauw^ in 't Hoogduitfch

Beerlap of ook Slangen- Mos noemt- , in Mosfi-

ge

^ Ci) Lycopodium Foi. verticillato - quateriiis &c. Lycop.

ereftum dichotomum &c. Dill» Muss. 450. T. 6r. f. 5»

Fl. Zeifl. 386. Selago Ind. Or. five Phlegmaria admirabi-

Hs Zeyl. BREyw Cent. 186. T. 92.Burm. FLInd.^.o.yr,

(4) Lycopodikm Fol. fparfis filamentofis &c. Gort,

Bdg, i%\. Lycopodium Caule repente &c. H, Cliff.^yb^

R. Lugdh. 50e. F/. Smc, 859» 952» Hall. Helvi hi'»

ihoau III. p. 22. N. 1722. Dalib, Tav. 339. Lycopo-

tdium vuig, pilofum anfragofum & repens* Dill. Musc^

.441. T. 58. f. I. Muscus terreftris Clavatus. C B. Pw^
360. Pluk. Phyu 47. f. 8» Oed. Dan, 126. Muscus

clavatus. Lob« Ic, II, 244» Lycopodium» ïabern.' Ic.^

gï4»
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ge BosfchagiëD te vinden. Op de Heiden van
^l^^^^^^

Gelderland, Utrecht , Holland en anderen on- 31.

zer Geweften , is dezelve gemeen, In Rus-stuk!'^
"

<

land, merkt de Heer de Gorter aan, fFóifs-

wordt dikwils een zogenaamde Zwavel- Regen ^^**^*^

waargenomen , die alleenlyk uit het Stuif-

meel van dit Gewas , in de Herfst overge-

bleeven y €n in 't Voorjaar door den Wind
verfpreid wordende , ontflaat. Het komt in

Switzerland zo wel in de Dennen Bosfchen

om laag, als op de Alpen, voor.

De Steng is kruipende, lang en Takkig , Het Stuift

Schubswyze met Blaadjes bekleed, die lang
JJJfJi^^^^^'^

en fpits-^yn, in een Haairtje uitloopende, zokiaaiv.v,

dat de jonge Scheuten zig geheel ruig vertoo-

nen. Het Bloemdeeltje, dat ongebladerd is

,

opflaande, eenige Duimen lang, verdeelt zig,

Gaffelswyze, in twee Rolronde Aairen , die

ongebladerd zyn , met Kafjes bekleed , wier

Mikjes Niervormige Doosjes bevatten : zie

de Afbeelding derzelven by Letter a^ op Plaat

CIL Deeze hebben in zig een overvloedig

Stuifmeel , dat uit ronde gladde Deeltjes be-

flaat , en ontvlambaarer is dan eenig ander

Stuifmeel der Bloemen. De Rusfen gebrui-

ken 't zelve tot hunne Vuurwerken 5 doch

het brandt niet , dan in de Lugt verfpreid

zynde. Het fchynt bykans van natuur als

Wafch te zyn en heeft door de fyoheid zy-

ner Deeltjes eene byzondere heelende hoeda-

Aa " Eig-
11. Deei. XlV. SXUK.
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ï^* nigheid: zo dat men het met voordeel uit-

11-
* wendig gebruikt om Wonden , de Kloven

o,
Hoofd-

stuk. der Tepelcn en de Dauworm der Kinderen

Wotfs^ te geneezen» Inwendig wordt het tegen de
Uaauw, Teering en andere Eorftkwaalen , tegen 'C

Graveel, den Rooden Loop en Buikpyn, als

verzagtende, gepreezen. Men acht dat het

de Stuipen doet bedaaren^de Doorwaafeming

bevordert , enz. Door deftillatie geeft het

zeer veel Olie, tot vyf a^tfte deelen, en een

Zuurachcigen Geest , gelyk andere Harftige

zaaken.

V. (5) Wolfsklaauw met verjpreide Vezelige Bla*
Lycopo', ^g^ . ^Q endelin^fe Aairen vierkantig,mum rU' "-*' '-'

pejïre,

Rotzig. Uit Fcnfylvanie hadt Dillenius deeze

ontvangen , waar van de Plantjes niet meer dan

twee, drie of vier Duimen hoogte hadden. Zy
groeit ook in andere deelen van Noord- Ame-r

rika en in Siberië.

(6) Wolfsklaauw met verjpreide kanthaairigt

£ekgtnoi'^ Lancetvormige Bladen; de endelingfe Aai*

'^^Glim- ^^^ eenzaam en gebladerd»

kruidig.
Ôp

C5J Ltfcopodmm Fol. fparfis Filamentofis &c« Lycop.

Rupeftre P-lofum & incanum. Dill. 3Iusc. 45j,T,6^.f,

II. Muscus Rupeftris repens Virginianus. Pluk, ^im,

248. T. ICO. f. 2.

(6) lycojjodium Fol. fparf. Ciliatis LanceoJatis &c.

3Ly.



D E M o S S E N. 371

* Op Mosfige Velden in Europa groeit dee- IX.

ze, welke Selagimides genoemd is van DiL- ^^^^^^^^

LENiüs, als naar het Kaapfch Gewas, dat Hooiu-
STUK.

ik Glimkruid getyteld heb, gelykende. Zy
j^^/^^^

'fchynt volftrekt Zaaddraagende te zyn: want*/^^?^^^.

in de onderfte Mikjes der Bladen komen Zaad-

huisjes voor, die zig als drie vertoonen, maar

vierhükkig zyn , ieder een Zaadje uitgeevende,

van grootte als Papaver - Zaad , welke een in-

drukzel als de zogenaamde Kreefts - Oogen
hebben.

,. (7) Wolfsklaauw met verfprelde kanthaairige VIT.

Liniaak Bladen ; de endelingfe Aairen
^/f^/^yf-

pehladerd. pecuroides,
^ Vosfeu^

' Deeze wederom in Noord " Amerika groei-
^^'^^''^'

jende, fchiet Worteltjes uit de enden der Tak-

ken, waardoor zy zig fterk uitbreidt en voort-

plant. Aan de kanten van Moerasfen komt

^y in Virginie , Penfylvanie en in Kanada

voor.

(8) Wolfs-

Xycop. Sp, folitariis fesfi'ibus &c, F/. Suec. 863, 953^

Selaginoides Fol. Spinoüs, Dill. Miisc. 460, T. 6S. f» i.

ÖED. Ban. 70.

'

(7) Lijcopodimn Fol. fparfis ciliafctsLinearibus &c. Ly-

cop. Ramis reflexis &c. H, Cliff. 476. Lycopod, terreftre

rcpens. Gron. Virg. 126. Lycop» Alopecuroides. Dill,.

Musc, 454. T. ^2. f. 8. Miisc terreftris repens Virginia-

nus. Mor. Hifl* III. p. 624* S. 15, T. 5 f, i^.

Aa 2
II. Dkbu Xiy. Stuk.
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IX. (0) Wolfsklaaiiw met verfpreide efenrandige

It.

'

Bladen \ de endelingfe Aatren gebladerd,
HOOFD-

*
VTTT ^P vogtige plaatfen komt deeze Soort, zo

Lyco'po- wel in Sweeden als in onze Nederlanden , voor^

faluT'"' ^^^ ^^^ gewoone Wolfsklaauw onderfcheidt

Moeras- zy zig door haare kruipende Stengen en ge-
^^*

bladerde Aairen.

IX. (9) Wolfsklaauw met verfpreide agtvoudige

Glim- Bladen , een gegaffelde opflaande getopte

kruid. Steng en verfpreide Bloemen.

In Vriesland is deeze gevonden , die inzon-

derheid voorkomt in oude Bosfchen der Noor-

delyke deelen van Europa. In Sweeden noemt

men het LuUgras , om dat het Landvolk met

deszelfs Afkookzel het Ongediert der Kunde-

ren en Varkens wegneemt. De Takjes, die

gegaffeld zyn , endelings bekeeken, vertoo-

nea

(18) Lycopodimii Fo!. fparfis integerrimis &c. Gort.

Belg, 281* Lycop. Caule repente &c. F/. Suec, 862,954»

Lyc. Paluftre repens , Clava lingulari. Vaill. Faris%

113. T. i6. f. ïi. DiLL. Musc, 452. T. 62. f. 7. Oed.

Dm. 336.

(9^ Ltjcopodhim Fol. fparfis ocbofariis , Caule dichoto»

mo &c. Gort. Beig, 281. Lycop. Caule erefto dichoto-

mo. Ft. Suec. 857 , 955- Mat, Med. 487. H, Cliff. 476.

Selago vuig. Abietis rubrse facie. Dill. Musc. 435. T. 56*

f. I. Muscus ereftus Abietiformis. Mor> /^/^. 3. p. 624. S,



» £ Mossen* 373

neu de Blaadjes op agt ryën gefchikt. Uit de
^jf^^^,

Vrouwelyke Bloemen 5 in deeze Soort, is de 11. '

Vrugtmaaking der Mosfen zeer blykbaar. Want stuk!^"

in de Mikjes der Bladen komen hier, behalve j^o/fs-

de tweekleppige Meelknopjes , met Stuifmeel ^^^^"^*

bezwangerd, zekere Knoppige puntjes voor,

welke de Vrugtbeginzels fchynen te zyn, zo

DiLLENius oordeelde. Dat het den by-

naam van Selago voert, is, om dat de Ouden

dien naam aan dergelyk Mosfig Kruid gege-

ven hebben (*).

(ie) Wolfsklaauw met ver/preide afloopende X.

Bladen , kruipende Stengetjes en opflaande dium^ob'

gegafelde Takjes.
^''So!Lu

üit Penfylvanie hadt Dilleniüs deeze

Soort ontvangen, doch zegt niet, gelykLiN»
NiEUS, dat dezelve in de Hoofdflad Phila-

delphia woont. Een Stammetje , van ruim een

Handbreed hoog , geeft Straalswys' fpreidende

Takjes uit , die aan 't end gegaffeld zyn.

De Vrugtmaaking is nog niet waargeno.

inen.

(11) Wolfs.

{*) Lycopodium Sabinae facie Thalius credidit esfe

Selaginem Plinianam , quod Herba fit Sabinae fimilis.

DiLL.

(iq) Lycopodium Fol. fparfis decurrcntibus &c Lyco-

podioides radiatum dichotomum. Dill. Musc» 474. T.

Aa 3
II. DoxL. Xiy, Sivjc
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Afdeel. ^^^^ Wolfsklaauw met verfprelde eenigszins

11. Zaagtandige Bladen , op vyf rym ; de

Spruitjes jaarlyks y gewricht i de endelingfi

XI. Aairen opftaande^ glad.
Lycojpo'

notinum. In de BosfcheD van Europa, ook op Vee-
Jaarlyks.j^jgg Hey- Velden in Switzerland en op Ge-

bergten 5 is deeze waargenomen , die de

Stengetjes foratyds een half Eiie lang heeft

,

met opftaande Steekjes als Takjes van den

Geneverboom , aan 't end ieder een onge-

fleeld Knodsje hebbende 5 dat glad is, bevat-

tende de Stuifmeel -Ijoïletjes, gelyk in de an-

deren,

XII. (12) Wolfsklaauw met verfpreide gekromde
Cemmim, Bladen , een zeer Takkige Steng en knik-
Knikkend. , , ^ .

kende Aairen.

Een

Cïi) Lycopodimn Fol. fpailis qulnquefariis fubferratis

&c, Lycop. Caule ereilo Spica glabr-l terminRli. Fl. Suec,

838 j 956. Lycop, elatius Juniperinuin &c. Dill» Musc*

455. T. 63. f. 9. Muscus clavatus &c. Mor. S. 15. T.

5. f. 3. Musc» terieftris repeiis , Clava fingul. erectus.

Pluk. Pluk. ^Im. 248. T. 205. f. 5*

(12) Ltfcojiodium Fol. fparfis curvatis &c. Lycop. fru-

tescens Capillaceum crispum. Dill. Musc, 456. T. 63.

f. 10. Lycop. Zeyl. ereft. ramofisfimum. Burm. ZeyL

144. T. 66. Muscus Zeyl. ereaus perpetuo virens. Pluk.

^1/m, 247* T. 47. f. 9. Musc. Ciav. ereaus crispatis fo-

Jiolis. Pluk. ^Im, 149 T. 431. f. 3. Muscus maximus

Coridis folio. Plum. i^V/. 144» T. 165. Burm. FLZM.
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Een der hoogde Soorten van Mosfen maakt jx,

deeze uit , die zelfs in de befchryving der Afdeel.

Planten van Malabar een Heefter genoemd Hoofd-

wordt, met ruige Wolligheid bekleed. „ ^^oe*^"^

3, hoog dezelve groeije (zegt D i l l e n i rj s) kkaÜw.

'

„ is onzeker ; wy hebben Exemplaaren van

jj> één en anderhalven Voet, met een llyven

55 groenachtigen Steel, die van onderen Hou-

3, tig bruin is , geevende veele Takjes uit

,

3, die zig in kleinere verdeden, welke om-

5, gekromd zyn, en bezet met gekrulde Blaad-

„ jes." 't Schynt dat zy zo wel in Amerika

als in Ooflindie huisvefte , en op 't Eiland

St. Helena werdt zy op Rotien aan Boomen
groeijende gevonden. Van Ceylon heb ik

een fchoonen Tak daar van, die 't gezegde

beveftigt , en boven beladen is met veele knik-

kende Aairtjes.

(13) Wolfsklaauw met verfpreide Schuhhige XIïT,

Bladen en omgekrulde Takjes. dimnB%l
ofteris*

In Ooflindie , als ook aan de Kaap , valt ^
^'^^^^

deeze j wier Loof naar dat der Varens zweemt,

zeer

(13) Lycopodium Fol. fparfis Jmbricatis &c. Lycopo-

dioides Squamofum hispidum &c. Dill> Musc, 472. T.

66. f. II. Muscus ereftus Indicus platyceros , Filicam re-

ferens. Mor. S. 15 T. 7. f. 51. Muscus Filicinns e!e-

gans. f, Bryopteris Pluk. Alm. 247. T. 100. f. 3. Burm.

Fl. Ind, p. 238.

Aa 4
II, DiJtL. XIV» Stuk
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iX. zeer breed iiitloopende. Ik heb een dergely-
^
n!^ ke uit Japan bekomen.

Hoofd.

XiV. ^^^^ Wolfsklsi^uw mei gefi/mklvlerryige B/a'

Lijcopo' den i gegaffelde kruipende Stengen en on'

ouinotm-

'

gefteelde vierhoekige Aairen.

turn.

Bloederig.
^^ Kamtfchatka, aan den Ooflkant van Si-

berië 51*8 deeze kleine Soort gevonden, die door

haare kleinte, en in de gezegde byzonderhe-

den , verfchilt.

Aipifcii.

XV. C^5) Wolfsklanuw met gefchuhd vierryige

j\ïprniim^ gladen 5 die jpits zyn ; opflaande gegaffel-

de Scheutjes en ongefieekle Spilronde ^ai*

ren»

Deezc komt niet alleen op de Gebergten

van Lapland en Switzerland, maar ook. in on-

ze Nederlanden voor 5 wordende by die van

Zutphen Hexen - Krans geheten, 't Is het

Wolfsklaauw in de gedaante van Saveiboom

by

(i^ Lijcopodium Foi. quadrifariis imbricatis &c, ^m^

Acad. IL p. 363. £ 2Ó.

(15) Lycopodinm Foi, quadrifariam imbricatis acutis

&c. Gort. Belg. ^82. N. 861. Lycop. Caule repente

,

Ramis tetragonis. Fl. Lapp. 417. T. 11. f. 6. Fl. Suec,

B, Cliff. R. Ltigdb. 506. Hall. Helv, gu Helv. inchoat,

IM, 1719. Lycopodiajn Sabinae facie. Dill» Musc. 445.

T. sB» f. 2.
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by D1LLENIUS5 die het Cypres-Mos tytelc ix.

of Hey-Cypres. Anderen vergelyken de fcheu-^'^^^j^j^'-

ten, die fomtyds wel een Voet lang zyn ^HoorD-

by 't Loof van den Levens -Boom. By veele^
"""*

oude Autheuren is dit Mos gemeld, befchree-

ven en afgebeeld» Het heeft, volgens Hal-
lek, op de Alpen een aangenaamen Reuk,

(16) Wolfs^Iaauw met weeryige famenge- XVL
groeide Bladen ; de Oppervlakkige eenzaam dmmTom-
en tweelino-fe pefieelde Aalren. plamatum*

In drooge Bosfchen van ons Wereldsdeel,

als ook van Noord - Amerika , groeit deeze

Soort van Wolfsklaauw, die zeer gemeen is

in Sweeden , en aldaar in Smaland van de

Boeren gebruikt wordt om de Wol geel te

verwen. Men vindtze Gevingerd WolfskkauWf

met Bladen van den Levensboom , en dub-

beld-tweelingfe rolronde Aairtjes , by Dil.
LENius getyteld. Ook fchynt daar toe het

Zeer hoog Wolfsklaauw ^ met vierkantige dub-

beld - tweelingfe Aairtjes , van dien zelfden

Autheur, te behooren»

(17) Wolfs-

(16) . Lijcopodmm Fol. bifariis connatis &c Lycop.

Caule repente , Ramis triquetro - planis FL Suec. góo ,

^58. Mufcus Clavatus Fol. Cupresfi. C. B. Pin. 360.

Muscus terreftris Ramofus pulcher. J. B. Hill» lil. p.

759. Lycop. digitatum , Foliis Arboris Vitae. Dill*

Mi^sc, 448. T. 59- f"- 5. Oed. Dan, 78.

Aa 5
ïï, Deel. XIV, Stuk,
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A ^"eÊl. ^^7^ Wolfsklaauw njet tweeryige uitgebreide

II. Bladen ; de Oppervlakkige eenzaam , en

STüK*^°' ^^^^ te^^ een-Airige Bloemftengen,

XVIL
Lycopo- Deeze , uit Karolina gezonden door Cates-

^oS^.^" BY , heeft de Blaadjes maar één of twee Dui-

^^^* _ men, doch de Steekjes wel een Handbreed

linifch. of een half Voet lang , met groote Aairen.

Zy maakt een aartig Plantje uit.

XVIIT. C^*^) Wolfsklaauw met tweeryige uitgebreide

cJm^'"^"'
^/ö5i^;^ ,* de Oppervlakkige gepaard en

Swit- tweelingfe gefteelde Aairen*
geifch.

Op de Alpen van Switzerland , als ook op

die van Karniolie , is deeze waargenomen.

XIX. Cl9) Wolfsklaauw met tweeryige Bladen ^ de

jDenmiiU" Oppervlakkige Schuhbig ; kruipende Sten-

Getand* gitjes en verjpreide Bloemen. In

(17) Lyeopodium Fol. bifariis patulis &c. Lycop. Pin-

natum repens , Sj)icis & Pedic. fingularibus longis. Dill,

Musc. 452. T. 62. f. 6.

(i8j Lycopodium Fol. bifariis patulis &c. Lycopodioi-

^es denticulatum pukhrnm repens &c. Dill. Muic. 465,

T. 64. f- 2. Muscus denticulatus major. C. B- Pin* 360.

Lycop. Caule plano, Fol fupeme quaternis. Hall.

Jielv% inchoat, III. p. 20 N. 1718.

(19) Lycopodium Fol. bifariis , fuperficialibus imbrica-

tis &c. Sp. Plrmt. N. 24. Lycopodioides imbricatum re-

pens. Dill. Musc. 462. T. 66- f. i , A. Muscus denti-

tnlatiis minor. C. B. Pin. 360. Muscus Terreftïis denti-

«uiatus. Lob. Ic^ II. 242.
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In de Zuidelyke deelen van Europa , Span- IX.

je, Portugal 5 enz. groeit deeze, die Gerand ™ff.^'

Mos is genoemd geweest , en waar van de Hooed-

voorgaande Switzerfche een Verfcheidenheid
ij^otfs^

volgens den Heer Hall er. zyn zoude; zo ^^^^»«'-

niet de zelfde Soort.

(ao) Wolfsklaauw met tweeryige Bladen; de XX.

overhoekfen kleiner ; kruipende Stengen en dhmTïl'o,

ongefteelde Aairen, ^«^•
apom

Voete-
loos.

(21) Wolfsklaauw met twee-ryige Bladen; xXL
Oppervlakkig tjreezydig: en eene opftaande ^^^^^^^''

Spiïronde Steng* Waai-
ferig.

Van deeze twee wordt de eer(l:(? in Virgi-

nie, Penfylvanie en andere deelen van Noord-

Amerika ; de laatfte in de Westindiën gevon-

den. De Bynaamen drukken genoegzaam de

hoedanigheden uit* De eerfte is een zeer

klein Mosje; de laatfte taamelyk groot.

(22) Wolfs-

(20J Lijcopodium Fol. bifariis ; alternis minoribns,

Caule repente , Spicis fesfilibus. Sp. Plant. N ig. Ly-

copodioides dentic. pulchrum repens, Spicis apodibus.

DiLL. Mnsc. 467. T 64, f. 3.

(21) Lijcopodium Fol. bifariis fuperficialibus diftichis

&c. Sp. Plant, N. 20. Lycop. dent. ercft. Filicinum,

Caule tereti Ramofisfinio Dill. Musc, 468. T. 65. f» 5»

Muscus Squamofiis ereclus. Plum, Amer. 35» T. 24 Fil.

T. 43. Raj. Suppl. 31,

IL Debi.. XIV. SïüK.



2^0 BescHryving van
IX. ^22) Wolfskiaauw met tweeryige Bladen , de

1 1. Oppervlakkige gepaard , en eene opftaandt

XXII.
Lycopo'

(23J Wolfsklaauw met tweeryige uitgebreide

tuniicuia- Bladen \ de Oppervlakkige half Eyrond

Gefleufd.
kanthaairig\ de Stengetjes hyna opflaande\

,

XXII u ^^ endelingfe Aairen vierkantig , onge»

Tlumofimi ji^eld.
Veder- •'

achtig.

In Oofticdie komen deeze beiden voor

,

waar van de eerfte by Rümphius den naam

van Aard' Gordel voeren zou, volgens den

Heer N. L. Bürmannüs; doch dat fch^^nc

niets anders te zyn dan het Knikkende Wolfs-

klaauw 5 in zyne eerfte opfchieting aanmer-

kelyk van de volwasfenheid verfchillende en

nog geene Aairen hebbende ; hoedanig de

Heer Thünberg hetzelve boven op 't Ge-

bergte bezuiden Batavia gevonden heeft, dat

in myne Verzameling berust : zo wel als een

al.

(22) Lycopodium Fol. bifariïs ; fuperfic>aJibus diftichis

&c. Sp. Ptant. N. 21. Lycopodioides ereftum Filicinum.

DiLL. Musc. 469. T. 65. f. 6. Musc. denticul. major ex

Ceram. Pluk. Amalth, T. 453 f. g. Bürm. Ft> Ind. p.

238.

(23^ Lycopodium FoU bifariis patentibus &c. Lycopo-

dioides dentatum dichotonium rigidum. Dill. Musc. 471,

T. 66. f. 8,9» 10. Musc. Squamofus repens- Plüm.

Amer» 36. T. 24* Fil. 43. Planta Muscofa Guyanenfis

perelegans. Brbyn Cetiu I. p. 194, T» loi. Bürm. Ft,
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allerfchoonft Exemplaar » van dien aart, uit ^^^

Bengalen. Het andere onderfcheidt zig dui- 1.

^*

delyk door zyn gefleufde Steel of Stengetje,,^°f°-

in een ander Exemplaar van . 't gedagte Ge- /^'^^

bergce zigtbaar ; terwyl een derde voImaakt^'^«««'.

de geftake uitdrukt van het Federachtige Wolfs-

Iclaauwjzo als die byD i llenius vertoond

wordt, nagenoeg met dat van B RE YN, 't welk

die Xutheur een zeer fraay Gujaanfch Mosach»

tig Plantje ty telt , overeenkomftig.

(24^ Wolfsklaauw met tjvee-ryige uitge- XXIV:
breide Bladen , Oppervlakkig tweezydig'.^V^^P'^

kruipende Stengetjes en ongefleelde j^airenJhopodioi^
des.

Vogel-*
Deezc, wier Blaadjes naarde Vinnetjes van pootig.

\ Kruid , dat men Vogelpoot of Vogelvoet

noemt , gelyken , valt in Ooftindie , zo wel

op Ceylon als op Java waargenomen zynde,

volgens den Heer Bürmannüs, die aan-

merkt, dat de Bladen by de Javaanen op Won-
den gelegd worden , tot Bloedftemping. Vs,

heb het zeer klein van Ceylon, doch een veel

grooter Exemplaar , meer dan een Voet lang ,

op

(24) Lycopoditim Fol. bifariis patentibus , Siiperficiali-

bus diftichis &c. Sp. Plant» N. 23. Lycop. procumbens

repens &c. FL ZeyK 388. Lycopodioides repens, Pinnu-

lis Ornithopodïi. Dii-l. MiiSi;, 464. T. ^6<fti, B. Bürm.
Fl. Ind, p. a;j8.

IL Dast. XIV. Stuk,
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IX. op Java rondom Samarang verzameld, fchynt
Afdeel»

j^y qqI^ ^^^j. j.Qg te behooren.
Hoofd-

-''xxv ^^^^ Wolfsklaauw met tweeryige Bladen; de

•Lycopo- Oppervlakkige tweelings \ de Takjes omge^

cinale.
^^^^^'

Krullig.

riaatCiï. De Takken zyn met Takjes gevind en, even
Pig- ï.

als in de uitbottende Varens omgekruld, wordt

wordt by L I nn /bus gezegd, door wien de

zelfde Autheuren hier aangehaald worden als

op het Mos -Varen, voorheen befchreeven.

Hier komt in byzondere aanmerking dat

fraaije Wolfsklaauw , door den Heer Thün-
BERG op 't Gebergte, bezuiden Batavia, ver-

zameld. Myn Exemplaar is een Tak van by-

na anderhalf Voet langte, waar van een ge-

deelte , in Fig, I , op Plaat CII, ten naauw-

keurigfte vertoond wordt. Van onderen is

dezelve zeer ruim bezet met fpitfe Schubbige

Blaadjes , die naar boven veel digter ftaan en

aan de Takken, die overhoeks geplaatst zyn,

in elkander fluiten. Voorts zyn deeze, ook

overhoeks , verdeeld in twee- en driedeelige

Blaadjes , van den zelfden aart , wier om-
krui-

f25) Lijcapodium Fol. bifarüs ; faperficialibus geminis;

Ramulis convolutxs. Sp. Plant. N. 24. Lycop. Squa-

lïiofum hispidum &c. Dill. Musc, 473, T. 66. f. 11.

Muscus FiJicinus elegans. Pluk. Alm. 247. T. 100. i*

3. MoRïs. Mifi, III. p. 628» S. 15. T. 7. f. 51.
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lïrulling zig , inzonderheid aan de onderfle IX»

Takken, zeer duidelyk openbaart, terwyl de
^'°^^t-

Bladen aan de bovenfte byna regtuit geftrekc Hoofd-

zyn; doch aan 't end niet zodanig verbree-
p^olfs*

dende als in het Mos - Varen , voorgemeld \Uaauw.

van 't welke dit Wolfsklaauw, voor 't overige,

ook grootelyks verfchilt. En , dewyl de

Vrugtmaakingen hier fchynen te ontbreeken ,

heb ik 'er die van 't Gemeene Wolfsklaauw ,

op Letter a , wat de Aairtjes aangaat , by-

gevoegd.

De Heer Forskaöhl nam, by Hadie

in Arabie, een Wolfsklaauw waar, 't welk

hy Imhricatum noemt; het welke Takkig ge-

vind Loof hadt; altemaal boven en onder met

Blaadjes op twee ryën gefchubd. Men noem-

de het aldaar Scheker rahha^ dat is zyn Mee-
fter dankzeggende : om dat de Bladen , ver-

droogd en omgekruld , door den Regen be-

vogtigd zig onmiddelyk weder uitbreiden en

op nieuws groen worden.

P o R E L L A. Gaatmos.

De Meelknopjes in dit Geflagt met vee-

Ie Gaatjes doorboord zynde , heeft het daar

van den naam by Dilleniüs bekomen.

Het heeft dezelven , bovendien , ongedekt ea

zonder Huikje.

De

il* Pajsl. XIV. SïUiCi
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IX. De eenigfte Soort, hier van, voert den by-
AiDEEL.

j^ggj^ ^^^^ Gevind (i). Dillenius hadt

HooïD- dezelve uit Penfylvanie gedroogd ontvangen,

j* en door in 't Wacer te leggen haar doen her-

Por^to leeven,, als wanneer hy tot ontdekking van

^'cevid.^^^ byzondere eigenfchap kwam, welke hem
deedt goedvinden om 'er een nieuw Geflagt

van te vormen, 't Gewas is anders zeer Mos-

achtig , en verfchilt van de laatfte Soorten

van Woifsklaauw weinig, als de Blaadjes byna

gelyk die van 't Vogelpootige gevind hebben-

de, en de Takjes overhoeks aan het gemeene

Steekje.

S p H A G N ü M. Veenmos.

Dit Geflagt veelal Veenige Gronden be-

minnende , geef ik daar van den naam. De
Griekfche , .^>^/^^;^ö;2 5 was van ouds aan fom-

mig Mos gegeven. Het tegenwoordige onder-

fcheidtzig door een gedekzeld Meelknopjemet

een gladden Mond , byna zonder Huikje.

Van dit Geflagt komen de drie volgende

Soorten , in ons Wereldsdeel, voor.

ï.

(i) Veenmos met neer^eboogen Takken,

Moeras-

%• CO Porella. Syfl. Nat, Veg, XIII. Gen. 1186. Sp. i.

Porella Pinnis obtufis* D i l l. Musc. 459. T. 68« f. !
(O Sphagmm Ramis deflexis. Sijjl, Nati Veg, XIII.

Gen.



Dit is (sen M.os, dat veel voorkomt in Vee? i:^.

i)ige Moerasfeii en aan de kanten van Staande ^i^f - ^

yV'ateren , welken het, allengs aangroeijende. Hoofd-

opvult ep tot droog Lapd maakt , zo Linn^eü?
^^^^^^^.^

aantekent. jBy ons groeit het in verfcheidepiaat cïl
Provinciën, 7.0 Gelderland, als het Sticht en -^^f-^.'

Overysfel , 9I3 ook in Vriesland , ip VVater-

Kuilen op vogtige Hey-Gronden. Het wordt

by Bauhinus alkrgemeemt Mos geheten»

In Sweeden wordt het vogtig en koud ^ alf

leen hulpmiddel, op dikke Beenen gelegd ^ by ^

het Gemeen. In Lapland (Irekt het tot eeiji

bedding in de Wieg van jonge Kinderen, wel.»

]ke men dagelyks ververfcht. De Heer Hal?
LER, die het in Swirzerland ook zeer gemeeij

yondt 5 befchryft het aldus,

In de weeke Grond der Moerasfen fchi.ef

het zyne Wortels zeer lang nederwaards iiit^

en geeft opftaande Steelen , met nederhapgen-

4e Takjes , geheel met Bladen bedekt , die

jTomtyds ovaal 3 fomtyds lang en fmal zyni
^ ~

"

bq-

JGen. Ï187. Sp. I. Gort. ^elg.lJ, p. ?S2. ^i. Sites, %^i^,
^

S5,9» GoUAN Monsp. 530. Gek. Pfov. 6s* Sphagnura

ipaluftre moUe deflexum , Sq. Cymbiformibus, Dill
iMusc, 240. T. 32» f. I, MuscMS Paluftris in Ericetis qrs'^

eens. Pluk» PPiyt. i.oi. f. i. Vaill. Parib\ 139. T. 23.

ƒ, 3. Oed. Dan* 174. Kall» Ilelv. inchoa^* Hl, p. 24<

Muscns paluftris. Dod. Pempt. ^72. Musc. Terr. vulga,°

lis. Lob. Ic 542. 0, Spljiign» paluftrc molle deflexiji]!^

"Sciuamis Ca.pillaceis. Uill. Mvisc, T. 32. f. 3,' •-•••
Bb '

^'

IL Djbjel. Xiy. Stuk.
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VIII. boven wk en ook niet zelden roodachtig, 't

AfjöjEEL.
^gj^ ^g Verfcheidenheden van dit Mos uit-

HooïD- maakt» Van die mee fyner Haairachtige Bla-

^^f^ènmosA^^ ' volgens DiLLENius, geef ik in Fig.

2, op Plaat CII , de Afbeelding» Men
ziet aldaar, hoe het van boven zig eeniger-

maate als een geflraalde Bloem vertoont. Al-

daar komen , uit Kegelvormige Knoppen

,

dikke Sreeltjes voort, byna drie Lynen lang,

aan den top als een plat Schyfje gezwollen ;

waar op een groot, Eyrond, bruin, opflaand

Doosje zit , vol van een fyn Poeijer , dat het-

zelve uitgeeft, wanneer het dik gebaard Dek-

zeltje afgevallen is. De Meelknopjes barden

met geluid ï zegt onze Ridder. De Slym,aan

de Wortels van dit Mos vergaard , merkt hy

aan als de voornaamfte GrondftofFe van het

Veen, dat de brandbaare Turven uitlevert.

II. (^) Veenmos dat eenigermaate Takkig is en

Sphag- overend ftaande^
fium Alpi'
finm.

Berg- In Poelen of vogtige Spongieuze gronden ,

poehg.
^p i^QQgg Gebergten van Engeland , is deeze

waargenomen , die by Plaggen groeit , hoeda-

nige DiLLENiüs ook uit Groenland beko-

men hadt. L i NN^us twyfelde, of het ook

een Soort van Bryum ware. (3)

(2J Sphagnum fubramofnm ereftum. Sp. Ftant. N. a,

Sphagnum fubulatum vuidisliiïium capfulis ovatis. Dill»
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r (3) Veenmos , dat Takkig is en kruipende j 4 ^*

fnet eenzydige zydelingfe Meelknopjes. II.*
HOOFD-

r Alleenlyk op Boomen is deeze in Engeland j^j

waargenomen 5 die enkelde horiz&ntaale Tak- Spkr^gnuf^

jes uitgeefc , met veele Hoofdje??, allen aan der Boo-'

'ééne zyde , doch ongefteeld. Zy blyft den ^^^:

Winter over, en bloeit flegts in Oélober- eii

November, zynde donker groen van Kleun

'Men heeftze ook elders gezien.

P H A s c u M» Baardnjios»

Wegens de Baardjes , die aan het Mondje
^an de gedekzelde Meelknopjes zyn, geef ik

hier aan den naam van Baardmos. Het heeff

pen zeer klein Huikje en bevat de yyf volgen-

jde Soorten.

(j) Baardmos V^^ ongefteeïd is^ mei eeffgf' j,

fieeld Mee/kmpje.
^ '^

edun!^
laturn.

Op rottige Spongieuze plaatfen , in fommige g^^^^]^*
' \ '.

. JrJ. L/il.

dee- Fig' ^r,

(O Sphagnum Ramofum repens , Antheris fecundis

lateralibus. Sp. Piant N. 3. Huds. AngL 396. Sphag-
pum heteromallum polycephalon. Dill. Musc, 248» T.

fi) Fhascum acaiile Anthert pedunculata. Syfl. Nat,

'feg. XIIL Gen, 1189- Sp. i. Huds. ^^^/. 391. Bryura
Ainpullaceum , Fol. Serpiili peliucidis, Coljo crJisfiorei

piLL* MUSC, 344. T. 44. f. 4.
''->

jll. DsEL. Xiy. Stuk. ,
'
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ÏX.
An^KL. ^-^^^" ^^" Engeland , groeit dit Mos , 't welfe

II. doorfchynende Blaadjes als van Wilde Thym
»n^! of Onzer Lieve Vrouwe Bedftroo heeft, zo

Dille > i us aantekent, die 't zelve tot het

Geflagt van Bryum betrokken hadt. De Steel-

tjes en Knopjes zyn ten deele Goudkleurig.

Van deeze Soort geef ik uit Dillenius,
in Fig. 3, de Afbeelding.

ai. (a) Baardmos, dat, zo wel ah V BJeelkmpje,

mcauimr ongefieeld is y met Eyronde fpitfe Blaadjes»

Onge-
fteeid,

Ijq fommige Velden , Tuinen en aan Graften,

komt deeze Soort van Mos , in verfcheide Lan-

den van Europa voor. By ons beeft menze

om 't Huis Staverden op de Veluwe, op de

Bergummer Heide , en aan de kanten van

vogtige greppels in Vriesland waargenomen»

In Engeland is zy niet ongemeen , een zeer

klein Plantje uitmaakende , niet gropter dan

€en Erwt , dat de Meelknopjes , in \ laatst

van 't Jaar, naauwlyks zigtbaar voortbrengt,

in ipidden der Blaadjes , niet veel grooter

zynde dan Papaver» Zaad.
^

C.3) B^ard-

(2) Fhascmn acaule Antber^ fesfili , Fol. ovatis acutls

Gort Belg II. p 282- Ft- SuecW, N ^ho Sphagnum

aeaulon bulbiforme majus e- minus Dill Musc. 251,

T* 32. f. II, 12. Muscus acaulos trichodes minor latifof'

lius. Vaill. far, 128. T- n* f* «• 0^^» ^^* «49i

f. 3.
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(3) Baardmos, dat^ zo wel ah 't Meeïknopje. IX.

ongefleeld is ^ met Elsvormig Eorfielige uit-
^^°^^^'

pebreidé Bladen. Foofd-
° STUK-

Weinig grooter is deeze^ die ook by kleine ^^'«•^^^^

Plaggetjes gevonden wordt, en de Meeiknop-/«^«

jes veel zigtbaarer heefc , of de Zaadhuisjes >
^'^"^^*^*

welke ais Bolletjes . van grootte gelvk Z-aad

van Tabak, tuslctien de Blaadjes groeijen , by-

blyvende tot in de Herfst, en Goudgeel zynde

van Kleur. In de Zuidelyke deelen van

Sweeden is thans ook deeze Soort van

Baardoos , in de Veengronden , waargéno-

pien.

(4) Baardmos , dat gefieeld is en overendflaan-

de j met Lancetvormige Blaadjes overhoeks, IV.

(5) Baardmos dat gefteeld is en kruipt, Gefieeld.

V.

Een ,^
%^«-^-

KruiiJgnd»

(3) Phascum acaule Antberjl fesfili , Fol. Subulato-Se-

cateis patulis. Hoos. AngL 397. Sphagnum acaulon tri-

chodes. DiLL. Musc, 551. T. 32. f. lo. Muscus tricho-

des minor acaulos, Capillaceis foliis. Vaill. Par. 128.

T. 29. f» 4. OEDi Dan. 249. £. i> 2, A[i, Stokholm,

1769. p 248»

(4) Vhascum Caulescens ereftum, Foliis Lanceolatis

alcernis. Sp, Plant. N 3. Sphagnum Fol. tenuibus Gra-

mineis pellucidis. Dill. Musc. 550 T, 85. f- 15.

( 5 ) Phascum Caulescens repens. Sp. Plant. N, 4.

Sphagnum Verraiculare repens &c. Dill. Mnsc, 550. T.

Bb3
IL Dbbi.. XIV. Stok.



^
HoOFD'

STUK.

3fO BèsblïÜlfVÏNGVAN

ix. Een half of een geheelen Duini hoog val^
Afdert..

|gj^ cJeezé Mesjes , beiden uit Penfylvanie ge-

zonden aan den Heer D i l l e n i u s, Zy zyn

,

"mard- °P ^^^ ^^^^ ' ^^^^ ^^ ^'^^ gebladerd als de

to. voorgaanden, en komen, buiten het verfchit

van de opgeregte en kruipende geftalte, vry

veel met elkander overeen. De eerde groeic

öp den Grond , de laatfte op de Schors van

Boomen.

5^ Her óngefleelde Baardmos , volgens dé

j, waai rieemjing van S c h m i e d e l , en het Eis'

^y hladige^ volgens die van Schreber, draagen

^, beiden een Huikje , zegt Linn^^üs ea

^, zouden derhalve bekwaamelyk tot de Knob-

35 belraosfen kunnen betrokken worden" Maar
in de bepaalirig van dit Geflagt vind ik reeds

èferi klein Huikje gemeld, en dan zou de Vraag

zyn^ of zy dat Knobbeltje op 't end der Sten-

getjes hadden 5 het v^tlke de ^rj'^ ondericheidt;

Immers uit de Afbeeldingen en de Geftaltë

^
ichynt zulks onmooglyk» Waar toe dan die,

bedenking?

#

ÏIL HOOFD.
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Hoofd-

III. HOOFDSTUK. *^^^

Befchryving der Mossen die met een Huikjé

gedekt z'yn : gelyk het Fonteinmos , Kaal-

mos , Parafolmos , Haairmos , Roosmos j

Knopmos, Takmos, hier volgende.

FoNTiNALis. Fonteihmos.

Tp|e Latynfche benaaming billykt den Ne«
•—' derduitfchen , dien ik 'er aan geef, hoe-

wel 'er andere Watermosfen zyn, gelyk wy in

't Geflagt van Veenmos gezien hebben. Die

van dit beminnen meeflendeels heldere Bron-

en Rivier- Wateren. De Kenmerken zyn5een

gedekzeld Meelknopje, met het Huikje onge-

fteeld, beflooten in een Haairbekleedzel.

De vier volgende Soorten zyn hier van op-

gegeven.

{V) YoVittmmos met plooijig gekielde drieryige !•

fpitfe Bladen *y de Meelknopjes zydelings. cmnpijre-

tica.

Uit Brand-
ftuiten(!.

Pl CiTi

Cl) Fontinalis Fol. complicato - Carinatis , trifariis acu- Fig, 4.

lis &c. Sijji' Nat. Veg. XIII. Gen. ugo. Sp. i. Gort.

Belg. 11. p. 283- 'Pi' \Suec. 866 , 961. Gouah Monsp. 531.

ï'ontin» Capit. lateralibus. R. Lugdb, 506. FontJn. tri-

aa-

Bb 4
IL D«6L. XIV. Stük.
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Akiïiu
^^^ ^^" zonderlingen bynaam zou men den-

iil., ken, dat deeze dienftig ware tegen de Koorts,

STUK? " doeh de Ridder heeft denzelven gebruikt, onl

/ö«/««. een Mos te betekenen , dat, tusfchen den
^

• Schoorfteen en een Houten Wand ingedoken,

het Vuur belet door te dringen , en dus den

Brand fluit. Het dient evenwel , met dun

Bier, zo hy zegt, tot een Voetwasfching in

èene Borstkoorts.

Dit Mos groeit, zo hy aantekent , in de Ri-

vieren van Europa. In die van Sweedenkwam
het 5 aan Steehen en Boomflammeh , doorgaans

voor , en werdt ^ by die van Dalekarlie^ Lon-

ke-Mosfa geheten. In Eiigelarid groeit het^

insgelyks , in Staande Wateren, zegt Dille-

Nïüs ; alë ook iri Fonteinen ofBronnen , volgens

RAy. Hêt is aldaar in kleine Rivieren ge-

trieen. Men vindt hèt, byons, volgens den

Heer bÉ Gorter, in donkere Bosfchen j

in Slöoten eii natte Greppels onder de Boo-

tnen , op veele plaatfen in de Wouden in

Vriesland: in Switzerland in Rivieren enMei-

rfeii op Steenen , volgens li aller.
Het heeft Steeltjes van een Span , die

|)aarfchaehtig en Takkig zyii, met zeer bree-

de,

^rigularïs niajót. Dïll. Musc. 254. t. 33 f. ï» Musc.

Sqüam» Fol, acutisfimis. Vatll. Far. 140. T. 33- f' 5

Musc. Aq. téireftri valg. fimiüs major. Buxb. Cent. III.

ji, 39. T. 69, f. 2. Musc. hl^ denticulatas. Loes. Firusf:
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dé, verdubbelde, Lancetvormige Bladen. In ^^•
het ondierfte en middelde gedeelte van de iii.

*

Plant komen Bladerige Knoppen voor, in de^^^^^""

mikjes der Bladen , die het Meelknópje of Fonum*

Zaadhuisje omkleeden , 't welk een Kegel vor-^^^^"^*

mig rood gebaard Dekzeltje heeft en een Huik-

je vaii de zelfde figuur. De Afbeelding Fig,

4, op onze Plaat ClI, fielt een gedeelte voor

van dit Gewas.

Qn) Fonteinmos met Eyrond holronde drieryïge n,

fpitfe ^ doorgaans tweelingfi ^ Bladen ^ en^^^^.^^^^^^

endelingfe Meelknopjes. iviein.
\

Driehoekige Takjes , zo wel als de voor-

gaande, heeft deeze, die derhalve , het klei-

ner driehoekig Fonteinmos by Dilleniüs
heet. Het valt korter en takkiger. Boven-

dien komen de Knopjes niet uit de Mikjes der

Bladen , maar uit de enden der Takjes voort.

(3) Fonteinmos met gefchubde Elsvormige Bla- Til.

den en zydelingfe Meelknopjes. %lZt

(i) Fouïinalis Föl. ovatis concavis trifariis acutis , pas-

jlm geminis , Antheris terminalibus. Sp, Plant. N, 2. Fou-

tin, triangularis minor carinata, e Cyrais Capfulifera.

DiLL. Musc. 257. T. 33 f. 2. Font. Capit. terminalibus.

K- Lugdb, 506-

(3J Fontinalis Fol. imbricatis , Sabukto - Lanceolatis ,

Bb 5

ii, Dzzt. XÏV* Stwx.

/
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IX. Fynbladerig gïinfterend zwartachtig groen Fofi"

Hl. ' teinmos noemt Dillenius deeze , die .in

s][^k7°'
Engeland , in Beeken , is waargenomen en

Fontein' 00^ > ^^ Franeket in Vriesland, in een Regen*
^°^' bak gevonden. Volgens J. B a üh i n u s komt

zy in Vrankryk tüsfchen Mompelgard en Cla-

renvaux voor, als ook by Vl^asmunfler. Het

is een Gewas van omtrent een Handbreed of

een Span lang, met zwarte Haairdunne Tak-

jes, die zig rigten naar den Stroom van 't

W^ater. Nat zyn zy ook driekantig , doch

droog rond. De Meelknopjes of Zaadhuisjes

zitten in een Haairbekfeedzel, dat uit veele

Bladertjes beftaat, gelyk by de anderen plaats

heeft.

TV. (4) Fonteinmos met tweeryige uitgebreide

felna^af ^^^^^^^ ^^ zydelingfe Meelknopjes.

Gevederd.

Op de Boomen in Switzerland is, volgens

Li K-

Antheris lateralibns. Sp. Ttanu N. 3. Gort. Betg* p.

383. Font. Squamofa tenuis Sericea atro-virens. Dill.

Musc, 259. T. 33. f. 3. Font. minor lucens- J. B. Hifl^ 1 1 1.

p. 778.

(4) Fontinalis Fol. bifariis jiatentibus , Capfulis latera-

libus. Sp> Plant, 4. AEi. Stokh. 1769. p. 248, Sphag-

num Fenn. undulatum. Vagina Squamofa. Dill. Mme,

250. T. 32. f. 9. Sphagn* Cauliferum & Ramofum. Hall.

IIelu4 94. T. 3. f. 2> Muscus Terreftris major. Vaill.

Far, isp. T. 27. f. 4. Confer. Sphagn Pennatum pla-

num & Undulatum. Dill. Musc, 249 , 250. T. 32. f.

7, 8.
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LiNNJEüs, de Groeiplaats van deeze Soort. IX.

Immers van daar hadt Dillenius dezelve, in,

door Haller overgezonden, ontvangen 5stuk?^°"

die het thans noemt , Hypnum met tweezydi- Fontem^

ge Steelen , welke Takkigzyn, en Eyronde'*^'^'^*

Bladen , overdwars gegolfd (*). Men heefcze

thans ook aan Beukeboomen , in Sweeden

,

gevonden* Een dergelyke, meteen Haairig

Scheedje , denzelven door D il lenius be-

zorgd , fcheen, zo die Kruidkenner aanmerk-

te 5 ook hier te behooren» Zelfs fchynt eeri

Gevederd niet gegolfd Mos , plat van Loof

,

dat uit Patagonie gekomen , en in de Boom-

Mosfen , daar men de Goederen in pakt, ge-

vonden was , mede betrekkelyk te zyn tot

Üeeze Soort.

(5) Fonteinmos met Liniaal-Borfleli^e Bladen. Y*
'^

Fontinalis

Deeze Soort, die Meese in natte laagtens, Haair-

tusfchen Franeker en Harlingen , in Vries- ^^'^^^S'

land, opverfcheide plaatfen, gevonden heeft,

tvas door Celsius in een Rivier van Swee-

den

" O Hypnum Caulibus diftichis &c. BeJv. mchoat. 111.

jp. 42. T, 46. f. 2» Men leest 'er, by misftelling. T. 45,

én pinnatuniy in plaats van pennafum: 't is te bekiaagen

dat zo veel Drukfeilen in dat Werk zyn-

(5J Fontinalis Fol lineari - fetaceis. FU Smc, 1 1. 962.

Gort. B^ts^. 11. N. 866 Font. Capillacea , Cal. Styli

adinftar cuspidatis. Dill. Musc. 260. T. 33» f. 5.

IL Deïl. XIV. StUK,
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.
ÏX. den waargenomen. Die van DilleniuIj
11].^* met de Kelken als een Priem gepunt, zynEd.

*xük!^°'
^^^ Penfylvanie gezonden , was omtrent eea

Handpalm uitgebreid. Zy is zeer kenbaar

door haare fpitspuntige Scheedjes.

B u X B A u M I A* KaalmoSi

Naar den verrnaarden BuxBAUMa Hoog-

leeraar te Petersburg , door wien de Kruid»

kunde zeer verrykt is, wesdt dit Geflagt mee
te meer regt benoemd door den beroemden

Halierus, alzo hy de gemcenfle Soort,

daar van, eerst omflreeks Aftrakan in Mosko-
vie ortdekt heeft tn befchreeven, welke na-

derhand ook in Sweeden, Noorwegen, Dee-

nemarken , Duitfchland en Italië, is waarge-

nomen.

l (i) Buxbaumia mei een gèfteeld naakt Doasjeé
SuxbaU'
unaapy*

't Gewasje, door den kundigen Sciimiedel
Blader- jn een byzondere Verhandeling, als ook door

pi. Cll. den Sweedfchen Heer Roland Martin onder
^ig. 5. de

CO Buxbaumia Capfuia Stipitata nudS. Mihi. Bux-

baumia* Hall Hetv 10. Am. Accid. V. p. 78- Tab i.

ScHMiFD Bisf- propr. Oed» Dan. 44. Muscus CapiHa-

ceus aphyllus, Capitulo crasfo bivalvi. Buxb. Cent. U.

p, 8^ T. 4. f. 2. DiLL. Muse, 477. T. 68. f« § Halu
H^lv. inchoat. Ui» p« 25»



9 e M o s 8 E H. ^of

ie Voorzitting van Linn^tjs befchreeven ; ^^^^^,
kan met regt Kaalmos genoemd woidn, alzo ui.

het volfti-ekc Bladerloos is , gelyk onze Rid-
g^J"^.^"*

der hetzelve ook dien bynaam geeft. Sommi ^^^/^„^

gen hebben zelfs getwyfeld , of het niet eer

tot de Paddefl elen, dan tot de Mosfcn , te be-

trekken ware. Veel gelykt her , in zyn ge-

heel , naar een Koker , waar in het gemcene

Volk zyne korte TabaksDvp bergt, een Pype-

doos genaamd : maar dan moet men niet op 't

ontzaglyk verfchil van grootte zien : want het

valt naauwlyks een Duim hoog. Zie hier de

befehryving door deszelfs eerften ontdekker ,

voorgemeM.

5, Zonder eenige Bladeren fchiet het uit een

35 ronde, ruige en als Paddeftoelige Wortel ;

j, als uit een Scheede, een Steekje van een

„ half Duim of iets langer, bruin paarfch van

3, Kleur, veel dikker dan in het Goudkoppig

3, Mos. Hier zit een krom Kopje op, uit

5, twee Klepjes beftaande, die overlangs van

„ elkander wyken , en wier onderde rond is

5

py het bovenfte platte in een kort Nageltje

5, uitloopt, dat met een groenachtig Zwavel-

3, bolletje is bevrugt. Zie het , volgens de

„ Afbeelding van den vermaarden Heer

5, ScHMiEDEL, in Figé 5, op onze Plant Clf,

3, in de Natuurlyke gedalte en grootte ver-

3, toond
'*

In Italië zou de fclijandere Mi c heli os

dit

II, Dml. XZV. Sïük,
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%X. dit Plantje ook waargenomen hebben, indien

^1°^*** dcszelfs Mosje met een knobbeügen Wortel
Hoorn- eQ een groot Eyrond gezwollen Hoofdje hier

jj7^J/^oj.
t'huis behoort ; doch hy geeft daar aan zeer

fyne Blaadjes, 't welk de zaak twyfelachtig

maakt. F a b r i c i u s befchryft het onder den

naam van Paardepootje ^ welke niet zeer eigen

is Haller, die het zeldzaam in Swjtzer-

land heeft aangetroffen , fpreekt ''er dus van*

„ Het is een zonderling Plantje, dat onder

,5 alle my bekende Mosfen het Doosje aller-

,, grootft heeft, ovaal, met een Kegelvormig

„ Dekzeltje , dat met een Huikje gekroond

5, is , de Haairtjes inwaards uitgerekt , tot zo

.,., verre h^i Yino^mos ' Bryum) en Fonteinmos

5, gelykende: maar, volgens 't gevoelen van

„ vermaarde Mannen , daalt uit den top yan

,5 't Dekzeltje, door de ry van Haaïrtjes,een

„ Styl in 't Doosje neder , waar aan een rond-

j, achtig geknot Meelknopje,dat nederwaards

5, open is en met Stuifmeel bezwangerd. Dit

„ Zakje heeft de vermaarde Müllkr eerst

,, gevonden en L i n n ^ u s in een ander Mos
.,, befchreeven. My fcheen dit Zakje binnen

„ een Schoriig bekleedzel geplaatst te zyn ,

3, maakende het Bolletje uit , welks ronde

^, gedeelte paarfch, het platte groenachtig

.,, was, en het Zakje met Haairtjes bekleed.

„ Dit maakt echter geen volflrekt onderfchel-

-s^ dend Kenmerk uit; alzo verfcheide andere

,, Mo3-
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,5 Mosfen een dergelyk Zakje binnen het ix.

„ Bolletje hebben, en een dergelyken Stylin^^^^'

55 het binnenfte Zakje neergelaten. De Bla- Hoofd-»

3, derlooze Geftalte moet 'er derhalve als een xaaimosi

5, Kenmerk worden bygevoegd»*'

Dat 'er aanmerkelyke Verfcheidenhedcn in

dit Gewasje plaats hebben , blykt uit de by-

zondere befchryvingen van hetzelve. Men
kan zulks niet aan 't verfchil der Waarneemin-

gen alleen toefchryven. DeHeer HoLMvondt
het in Deenemarken met een langwerpig of

Rolrond Bolletje, veel langer, naauwlyks aan

de eene zyde plat en niet Vliezig : daar het

anders een Eyrond Hoofdje heeft , 't welk als

plat afgefneeden is , en aldaar in het groene

met roodachtige Vlakjes en glinflerende Schub-

betjes, bynsPgelyk de Goudfteen , Avanturine,

getekend, zo de Heer Martin aanmerkt,

die hetzelve in 't jaar 1 2S^ eerfi: by üpfal in

Sweeden, aan de kanten der Greppelen , daar

's Winters het Zand voor de gemeene Wegen
uitgegraven wordt, in 't Voerjaar vondt, en

federt is het aldaar menigvuldig waargenomen.

Dit volgende tekent die Heer, aangaande de

Groeiplaats, aan.

„ Het komt in een onvrugtbaare zwarte

,, Aarde, gelyk veelerley Mosfen en dikwils

„ uit rottige brokjes voort , die bevogtigd

j, worden door helder van den Voet der Ber-

j, gen afzypelend Water. Daarom heeft het

„ niet
ïl. DBEt. XIV. SlVK.
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Amel. " ^^^^ ^^^'^ Wortels noodig. Men vindt heè

111. „ onder ander Mos eq fomtyds op 't open

stüit!^"" 3? Veld onder het Schurftmos groeijende, 't

Kmimos.y^ zy om door deszelfs Schaduw of door het

5, daar van afdruipende Vogt in groey gehou-

3, den worden , verkiezende derhalve inzon-

^ derheid laage en holle plaatfen» Hieron^

„ is het ook gemeenlyk verholen en niet dan

53 by geval te vinden, 't Gelykt, bovendien,

3, zeer naar de Steekjes der Mosfen, enblyfc^

55 even als dezelven , den gantfchen Winter

5) over.

TI. (a) Buxbaumia , die het Doosje hyna ongejleeld

miafoZ' heeft, omringd met Bladertjes.

Gebia- Ik moet hier deeze Soort byvoegen , welke

door den ouden Linn^eus niet opgemerkt

was 5 doch thans door den jongen Heer, onder

deeze bepaaling 5 wordt voorgedragen en

afgebeeld. De Heer Hall er geeft voor 5

dat dezelve , hoewel menigvuldig in Switzer-

land groeijende , door hem eerst ontdekt zy.

Immers het was op zyn Reistogt door dat Ge-

west 5 in *t jaar 1739, dat hy dit Mos waarr

narn

fa) BuxhaumU acaulis , Capfula fubfesfili, Folüscinc-

4a» Meth. Musc. emend. LiisN. p. 33. T. i. f.4. Schmied.

Disfert. Weber. SpïcU. 128» Sphagnum acaule maxi-

mum , Fol. in Centro Ciliaribus. Hall. //. Jietv. N. 57.

Helv. hichoat. T. IlI. N. ly^^S' T. 4$. f, 3. OEp. Dan, T,

«49' ^' 3. 4£f, Siokh, 1764. j?. 29- Te s. £ 6 - is.

derdet
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nam en onder een anderen naam befchreef, afSel.
die in de eerfte opflag daar van een ver- l^i-

keerd denkbeeld geeft. Hy noemde het aZ-stuk.

lergrootst ongefleeld Sphagnum ; terwyl het een Kaalmos,

uirermaate klein Mosplantje is, naauwlyks een

halve Vingerbreed hoog , maar het welke ook
een zeer groot Doosje heeft , met Haairach-

tige Blaadjes omcingeld, In 't jaar 1762 werdc

het door den Heer M ü l l e r , in Deenemar-

ken, aan de kanten van oude Dammen gevon-

den en omftandig befchreeven. De Heer

ScHMiEDEL gaf een byzonder Vertoog

daar over uit. Het is dan tegenwoordig al-

om bekend ; hoewel in deszelfs Geftalte eenig

verfchi! fchynt te zyn ; gelyk uit de Afbeel-

dingen blykt en van Halle» in 't breede

aangeweezen wordt,

S i> L A c n N ü M» Parafolmos.

Dit Geflagt onderfcheidt zig , van de an-

dere Mosfen , door een Zonnefchermpje

,

waar op hec Meelknopje geplaatst is, zynde

dat Schermpje doorgaans gekleurd en naar het

overige zeer groot, liet heeft een afvallend

Huikje en een gellernd Hoofdje aan een Wyf-
jes - Plantje , van 't Mannelyke afgezonderd.

Hier van zyn de volgende Soorten in Europa

gevonden.

Cc (:) Fa.
II. D£E1. XIV. SXUK.
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IX. (i) Parafolmos met een halfholronde Zonm*
AiDEEL. fcherm.

Hoofd-
stuk. ^2) Parafolmos met een platte Schyfronde.

Splach' Zonnefcherm,
KUtn ru-

hrum.
Rood. De eerfte van de twee , in 't jaar 1595 in

H. Noorwegen ontdekt zynde door Richard
Jjuteum.

Geel, W HELER en aan Pet i ver medegedeeld,

kreeg van deezen den naam van Noorweegfck

bevallig Mos ^ wegens de fraaiheid, en Plu*
KEMET befchreef het als een klein Goudkleu-

rig Haair-Mos, dat op 't bovenfte van den

Steel , by het Hoofdje , een Schild draagt.

MoRi SON noemde het Gekroond Noorweegfck

Mos en Tournefort betrok het tot de

Schurftmosfen ; hetzelve Haairhladig Lichen

heetende, die lang gedeeld is, met een hoog-

rood Bekken (*). De andere Kruidkundigen

van dien tyd helderden de kennis daar van

niet op, maar de vermaarde Buxbaüm, het*

zelve

(i) Splachuum Umbraculo Orbiculari hemisphserico.

Sijji, Nau Veg, XIII. Gen. 1191. Sp. i. Am. Acad. II.

p. 272. T. 3. f. 2. F/. Suec. 11. N. 963. Muscus Norve-

gicus Umbraculo ruberrimo. Pet. Mus, 70. T. i. f. 10»

DiLL. Musc, 547. T. 83- f. 9- Mor. S. 15. T.7.f. 10.

(2^ Splchnum Umbraculo orbiculari plano. Am»
Acad, 11. p. 277. T. 3. f. I. Fl. Suec. II. N. 964.

(^) Lichen Capillaceo folio, elatior, Pelvi rnberriina.

Inji. p. .550.
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zelve in Siberië , daar het zeer gemeen is , JX,

waarneemende , befchreef het Dader, tot dat ^^°Y.^»

het in zyne verfchillende flaaten van groeijing Hoofd-

naauwkeurig afgebeeld en omftandig voorge- pj^^^

field werdt door den fchranderen D i l l e n i u s/olmos^

en ook in Sweeden gevonden, in 't jaar 1748,

in handen van den Heer Li n n^eüs kwam,
onder wiens Voorzitting een Vertoog over dit

Flantje>door den HeerMo N tin, aan 't licht

gegeven werdt,

Deeze. Leerling van den Ridder , op des- VI CU.

zelfs aanraaden , tot bevordering der Kruid-
^'

kunde , in 't volgende Jaar geheel Lapland

doorkruifende , hadc het geluk , van aldaar

een nieuwe Soort te ontdekken van dit Ge»
flagt, welke het Zonnefchermpje in plaats vaa

bolrond plat , en niet rood maar geel heeft.

Van beide deeze raare Mosplantjes hadt de

vriendelyke Heer Thünberg , thans Leer-

aar der Kruidkunde te üpfal . onlangs de

goedheid my te zenden, waar van ik het geele

hier in Fig. 6 , op Plaat CII, in afbeelding geef.

Ditverfchilt van het Roode weinig dan doordien

hetzelve, 't welk in 't eerfl: ook hilf Bolrond

is , eindelyk geheel plat en geel wordt van

Kleur: terwyl het Meelknopje bruinrood is

en met Tandjes als ook met een Dekzeltje

voorzien. Beiden fc bieten uit een Vezelig

Worteltje een Haairdun Steekje , dat onder

voor een gedeelte met Blaadjes is bekleed, die

Cc 2 ovaal
II. Deel. XIV. Stuk,
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IX
AFDFirt. 0^^^^ ^y" ^^^ ^^^ Puntje, dootfchynende,

^^[ de onderften kleinst» De Steekjes bereiken

»tüu! een half Duim , fomtyds veel minder langte.

Para/o/-
[jgt; Wyfje heeft den Steel geheel met Blaad-

jes bekleed en aan 't end gekroond met een

Sterretje van fpicfe Blaadjes.

Dit Geele Parafol-Mos werdt door gedag-

ten Heer M o NT i n eerfl op rottige Eoomen

,

die in een Moeras lagen , en vervolgens ook

aan de kant van een Gebergte gevonden;

doch het fchynt, zo wel als 't Roodê^gantfch

niet gemeen te zyn.

III. (3 ) Parafolmos mef een Fkfchachttg ftomp
Sptach' Ewond Zonnefchermpie.

pu laccum,

Fiefch- f 4 ) Parafolmos met een Fkfchachttg hyna
^^ ^'^*

Bolrond Zonnefchermpje.

Fnsculo-

jum, Deeze beiden komen op Veenige plaatfen in

tigf^"^^*^ 'Sweeden, en ook elders voor, byzonderlyk

het

(3^ Splachnmn Umbraculo Ampullaceo obovato, Am.
Acad. II. p. 280. FL Suec. 11. N. 965. Biyuni Ampul-

lacGum, Fol Thymi pellucidis ,,&c. Dill. Musc. 343. T.

44. f. 3. Musc. Capill. minor , Capit. geminatis. Vaill.

Paris. 130. T. 26 f. 4. Oed. Dan» 192. Muscus Aureus

Capülaris mi'.ior &c. Pluk. Alm^ 246. MoRis. S. 15. T.

36. f. 10. Reich. Flor. Frmcofurt. 123. Hall. Helv.

inchoat. 111» 49.

(4) Splachnum Umbraculo Ampullaceo fubglobofo.

Jlm. Atad. 11. p. 282» Musc Capillaceus , Capitulis Py«

riformibvjs, tubulofis. Cent, II, p. i» T. i. f. i.
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het eerfle derzelven; maar Linn^eus merkt .
^^•

, ,
Afdeel«

aan, dat zy zeer wemig en naauwlyks meer iri.

dan de twee voorgaande verfchillen. Het s^k?^^"

Kopje is Bolronder in het laatfte en Bloedkleu Parafoi-

rig of donker rood , in het andere Tolachtiger
'"^^^

en geel van Kleur. Ook fchynt zyn Ed. te

twyfelen , of het niet eene enkele Verfchei-

denheid van zeker Fonteinmos en of dit ge-

heele Geflagt niet maar eene Natuurfpeeling

zy (*). Hall ER betrekt dit Flefchachtige

tot het Geflagt van Knopmos. Vaillant
noemt het Haairachtig Mos met dubbelde

Hoofdjes, om dat het Meelknopje boven het

Bolachtig gedeelte uitfteekt. Hy heeft het-

zelve in Beekjes 5 omflreeks Farys, vi^aarge*

nomen.

(5) Parafolmos tnet een Klootrond Hoofilje. v.
Splachm

num fphce-

(6) Parafolmos met een zeer kort Steekje en ricum.

Haairclraagende Bladen.
Bolrond.

yiiigïijla-

Deeze uim
Dunlial.

zig.

(") Anne Naturae lufas totum hoc Genus? An hoc

Mnii Fontani mera varietas? Sp. Plant. IL p. 1572.

(5) Splachrum Receptaculo Globofo. Metlu Miisc. eme^d.

LïNN. p. 33- T* I' f' I-

(Ji) Splachmm Caulescens , Foliis PiÜferis , Peduncu-

k> brevisfimo Meth. Musc. emend, Linn. p. 33. Bryum
Ampullaceum Caps. & Fol. anguRiorib us, TiiLx.^ 31usc,

345. T. 44' f- 5?

Cc 3

II. Deel. XIV. Stuk.
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IX, Deeze beiden zyn, door den jongen Heer
iiiDESL. Li NN^us, in Lapland gevonden. Het eer-

HooïD- fïe groeide onder het Roode en Geele voorge-

Parafot'
^^^^' ^^^ onderfcheidt hy door een zeer lang

T.OS. Steekje , ten minfte als een Vinger , hoewel

dat in 't Geele fomt^^ds langer valt, en een zeer

Iclein Doosje , dat groen is , van Klootronde

figuur; het andere, in tegendeel, hadt een

uitermaate kort Steekje en het Hoofdje, dat

ook bultig was, zeer dun gehaisil : des men
hec Ampul ' achtig zou kunnen noemen met

DiLLENiüs 5 indien deszelfs Bf^um *er me-

de flrookt. Waarom zyn Ed. dit door de by-

voeging van Caulescens onderfcheide , begryp

ik.niet,

PoLYTRicHüM. Haairmos.

Deeze naam is , zo wel als die van ^c

voorgaande Geflagt , by de Ouden in ge-

bruik geweest , om een Haait ig Mos te be-

tekenen» De onderfcheidende Kenmerken , by

LiNNiEüs, zyn: een gedekzeld Meelknop-

je , op een zeer klein uitfleekzel zittende

en een ruig FJuikje: terwyl het Wyfjes Plant-

je gefternd is op den top , als in 't voor-

gaande.

Van dit Haairmos komen de drie volgende

Soorten voor.

(i) Haair-
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TX.
(i) Haairmos met een eenvoudig Steeltje en een afdekl.

vierkantig Meelknop]e, ni.
Hoora-

STüS.

Van dit gemeene Mos, overvloedig by ons i^

op vogdge Heygronden en Mosachtige plaat-
^.^^^^^'^'^'^J;

fen groeijende, zyn drie aanmerkelyke W^t-wum,

fcheidenheden, mooglyk veel afhangende van ^"^^^"'

den Ouderdom en van den Grond. De eer-

fte, die de grootfte is, groeit op vogtige vet-

te plaatfen wel een Voet of anderhalf hoog;

zo dat men 'er in Sweeden , Engeland ea

elders, wel Bezems van maakt om de Bak-

Ovens uit te veegen. Hier van wordt zy

MuScus Scoparius\ dat is Bezem -Mos, by-

Lob EL getyteld. Dodon^üs noemtze

3Iuscus Capillaris y dat is Haairmos. Deeze,

gemeenlyk een Span of een Handbreed hoog

opfchietende , wordt by ons Geel Vrouwen

Haair , Gulden Baair of Gulden Wederdood ,

geheten. Onder den naarh van Verguld Ve-

nu s-

fi) Potytrichum Caiile fimplici , Anthera parallelepide-

da. Stjfl. Nat. Fêg. Xlil. Gen. 1192. Sp. i.Gort. ^.%.-

283. Polytr. qü'cuirahgulare vuig. Yuccsi foliis ferratis.

DiLL» Musc. 420. T. 54. f. I. Polytr. Aureum majus.

C. B. Pin. 356. Muscus Juniperifolius &c. Vaill, P<n\

Ï31. T. 23. f. 8. j3. Polyty. quadr. Juniperi foliis. &c.

DiLL. Mtisc* 424. T. 54 f, 2. Vaïi.l. Hts. f. 6. Polytr.

Aureum medium. C. B- Fin- 356. y, Polytr. quadr. mi-

nus, Juniperi fülüs Pilofis, DtlL' uts. f, 3. rjuicus' coro-

JiatUS» BOEKH. MORIS. 6/c.

Cc 4
II. Deel. XIV, Stuk
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^x. nus-Haair (^Adiantum Aureum^ is zy in de
Afm%h. Apotheeken bekend geweest en voor een Ge-
HooFD- neesmiddel gehouden , dat hedendaags geen

*^T' •
geloof vindt, 't Kan nogthans wel zynjdac

mos," zy, in Water afgetrokken, tot een Zweet-

middel verftrekke, gelyk Lemery wil. De
Franfche naam is Perce-mousfe^ Sommigen
hebben het Afkookzel, als een uitmuntend

Middel , in Aamborftigheid , Zydewee en an-

dere Borstkwaaien, aangepreezen.

pL. CII. I^e Bladeren , die den Steel omtrent ten

^'S 7' halve bekleeden, gelyken meer of min naar

die van den Geneverboom. In de gemeen-

fle en grootfle zyn ze breeder en Zaagswy-

ze getand ; in de anderen fmaller en in de

laatfte Haairig. L f n n ^ ü s merkt aan , dac

de eerfte en grootfle op modderige losfe

Gronden; de tweede op vogtige Bergagtige;

de derde op zeer drooge Zandige plaatfen

gemeen zy. Deeze laatfte bereikt dikwils

naauwlyks een Duim hoogte en ziet roodach-

tig in de Zomer; gelyk de Haairachtige Steel-

tjes , die 's Winters boven uitgroeijen ; de

Meelknopjes , ryp zynde , Goudgeel , gelyk

ook het Loof door den Ouderdom wordt ,

waar van de naam. Tot verklaaring van de

geftalte dient, in Fig» 7, de Afbeelding van

de middelfoort.

(2) Haair-
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(2) Kaairmos met een zeer Takhgen Steel ^ en IX

endeüngfe Bloemfieehjes,

(3) Haairmos met een zeer Takklgen Steel ^ en

111.

Hoofd-
stuk.

zydelingfe Bloemfleeltjes, Foiijtvu

chum Al-

Weinig verfchillen deeze , waar van de Aipifch.

cene op de hoogde Gebergten van Swiczerland HL
en Groot Brittaonie , de andere niet alleen ^^.^r^'^^'

in Europa , maar ook op Jamaika, is waarge- Kruik-

nomen. De Takkigheid ondericheidtze van

het Gemeene Haairmos, en zy hebben, bo-

vendien 3 de Meelknopjes niet vierkant, maar

rondachtig , zo dat dezelven zig, in de laat-

fte, als Kruikjes vertoonen. Dit heeft alleen-

lyk plaats , wanneer dezelven door Ouderdom

open gaan : voorheen zynze fpics gelyk de an-

deren, en van boven geflooten. Dit Mos
valt anderhalven of twee Dnimen hoog. Het

Loof is gelyk in het o^o^xït befchreevene

Gemeene Haairmos of Gulden Wederdood.

Twee

(2) Tolijtvkhum Canie Ramofisfimo , PeduncuHs ter-

mlnalibus. Sj». Piant. N. 2, Osd. Dmu 296. Polytr»

Alpinum Ramofum. Dill. Musc. 427. T. 55 f. 4.

(3) Poiijtrichum Caule Ramofo , Pedunc. Axiilaribus.

Sp. Plant, N 3 PL Suec. 870, 967. Dalie. Par, 315^

Pofytr. Ramofum &c,, Dill. Musc. 427. T. 55. f. 5.

Musc. Ramofus ereclus , Calyptra Villofd. Vaill. Par,

131. T. 2S f. 13.

Cc 5
IL Deeu XIV. Stuk,
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ïX* ' Twee raare Soorten heeft de jonge Heer
Afop-el. l iNNiEus by dit Gefiagt gevoegd. De eene,

HooFB- welke zyn Ed. Omwonden Haairmos noemt 5

""^°
.^_ van 't Eiland Bourbon afkomfcig , hadt de

fitos» iilaadjes Elsvormig en als om den Steel ge-

wonden. Zodanig één , doch maar half zo

groot , hadt zyn Ed. ook van de Kaap der

Goede Hope^ De andere , uit de Straat van

Magellaan, hadt de Bladen gefleufd, Kraak-

beenig-Zaagtandig. Beiden waren zy enkeld

gefceeld (*}.

M N I ü M. Roosmos.

Wegens zekere Bladerige Roosjes , met

welken een gedeelte der Steekjes in dit Ge-

Hagt gekroond zyn , noem ik het Roosmos ;

hoewel 'er veele Soorten in komen , die van

anderen betrokken zyn tot de Gefternde Mos-

fen: want Sterfmos zou hetzelve verwarren met

de beide voorgaande Gcflagten , Wier Wyfjes-

Planten ook Sterretjes op den top hebben. Hier

heeft zulks dikwils in een zelfde Plantje plaats

terwyl andere Steekjes gehuikte Meclknopjes

draagen op lange Haairdunne Draadjes. Dit

Mos zou men derhalve Eenhuizig kunnen noe-

laien, de twee voorgaanden, het Parafol- en

Haair-

(*J Poiytrichum convolutum & Magellanicum» MetK
Musc, miend, p. 33. J. i. f. 2 & p. 34.
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Haairmos naamelyk , Tweehuizlg i indien het vol- IX.

ftrekt doorging, gelyk Hall er (lek: maar ^*iTu^'

wv zullen zien , dat 'er ook veele 1 weehui- Houfo-
•^ STUK.

zige onder zyn. Van het volgende Geflagt ^Q^smos.

onderfcheidt het zig door die Gefternde Roos-

jes , welken Linn^eüs noemt 5 een naakt,

Poeijerig, afflandig Hoofdje. Een gedekzeld

Meelknopje, en glad of ongehaaird Buikje,

heeft het met het Knopmos gemeen.

Dit Geflagt bevat by de twintig Soorten ,

als volgt.

(1} Roosmos met een eenvoudig SSeehje en L

Eyronde Blaadjes. ^.^j^
dum.

Veelal komt dit Mos in Velden, op vogtige^,^*'^^"

plaatfen , in Sweeden , Engeland , Vrankryk,

als ook in Duitfchland , voor. De geleerde

ScHMiEDEL heeft het zeer omilandig be-

fchreeven, en ten keurlykfte afgebeeld. Het

heeft, in zyne Figuuren, door Vergrooting,

byna een half Voet hoogte, terwyl het na-

tuürlyk niet boven een Duim hoog valt. Hier

van komen Plantjes voor, die enkel Roosjes

draa-

(i) Mnium Caule fimplici , Foliis ovatis. Syfl, Nat^

Veg. XIII. Gen. 1193. Sp. i. FL Snep. 968» Mnium
SerpiJli foliis tenuibns peliucidis. Dill. lïusc, T 31, f. /

2. Bryum alternans. Hall.. Helv. ii8» T. 4. f. 8> Mus-
cus coronatus minimus. Vaill. Far^ 130 T. 24. f. 7,

ScHMiEDEL. Icon, Plant, T- UI.

II. Duel. XIV, Stuk.
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IX. draagen , beflaande uit zeer kleine famenge-

liL ' hoopte Bladertjes, welke zig, rrjet het bloo-

stuk!^°' ^^ ^^ê gezien , als Poeijer vertoonen. De
Kleur der Bladerer ^'^ groen , doch die der

Steekjes Roozerocd , zo wel als der Meel-

knopjes.

jj
(2) Roosmos met een Takkig Steekje ^ Man»

Aiidio- •

gijnmn.

'Mamvy- Om dat dc Roosjes op het zelfde Plantje

groeijen als de Gebuikte Meelknopjes en

Draadjes , wordt deeze Soort Mamvyvig ge-

heten : des zulks met in alle Mnia plaats

heeft; gelyk PI^^ller zig verbeeldde. In de

voorgaande Soort , immers , komen zy op

byzondere Plantjes voort , zo wel als in de

volgende. Dit Manwyvige of Eenhuizige

Roosmos komt by ons in de Duinen en in de

Haarlemmer -Hout voor, groeijende op vog-

tige Gronden fomtyds wel twee Duimen hoog.

't Is,, in Europa, op ver naa, zo gemeen niet,

als het voorgaande.

(3) Roos-

fa) Mnium C&ule Ramofo, Androgynum, Sp Plant.

!N. 4. Gort. Belg. JI. p 2^4. Oed. r^^^'^. T. 299, Mniura

peranguftis et brevibns io\\\s. X^ll.^^^ Musc. 250. T. 31.

f. I. Muscoides. Vaill. f^r. T. 29. fc 6 Mnscus tri-

ciioiles paiTus Mich. Gen. loS T. 19. f. S. H, K.

1



BE Mossen. 413

(3) Roosmos met een opgeregt Takkig Steel- ix*

tje ; en Frouwelyke Steekjes in de Mikjes, ^^°ff.^
HoOFD-

Minder Takkig is die Roosmos , dan het
"^""^*

Moerasfige, 't geen thans volgt; hoewel- het ^7^2^;^

niettemin Takkig genoemd kan worden , heb- ^"^^f^j^^*^,

bende zeer veele kleine Takjes en draagende

dus menigvuldige Poeijerige Hoofdjes. Het

viel groüter dan het naast voorgaande; doch

de Groeiplaats was niet bekend.

(4) Roosmos met een enkelden Steel ^ die met IV^.

^_ . . . ,
Fontanumi:

Knietjes ts geboogen. Bronnig,

(5) Roosmos met een gegaWdden Steel en V.

I^lsvormtge Bladen. Moeras-
fig.

Van

(3^ Mnhim Caule Ramofo ere^lo , Pedunc. Fasmhieis

Axiliaribus. llaos. Angl, 403. Mnium majus , minns Ra-
iKofum. DiLL. Musc. 235. T. 31. f» 4.

C4J Mnium Caule fimpiici Geniculis inflexo» *S)?.

Plant. N. 2. Ft. Suec, 913, 969. Bryum palnftre , Sca-

pis teretibus Steliatis. Dill. Musc 340. T. 44 f, 2.

Muscus Capillaceus tenuisfimus, Vaill. Par. 134. T.

24. f. 10. Muscus trichodes. Mor. S. 15. T- 6 f. 8- Musc,

parvus Stellaris. Plum. Alm. 255. T. 47. f. 6.

C5) Mnium Caule dichotomo , Fol. Subnlatis. Sp*

Plant. 3. F/. Suec, 912, 970. Mnium majus Raniis lon-

gior. bifurcatis, Dill. Musc^ T. 31. f. 3. Musc. pal*,

ereftus. Vaill. Par. 135. T. 24. f. i. Uxx^c. Paluflris,

riageliis ereftis &c. Mor. S. 15. T. 6- f. 9. Muscus

Stellaris, Buxb» Cent, i, p. 45, T. 65. f. i- 4.

il. DffïL. XIV. Stuk»
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IX» Van deeze twee Mosjes , in Sweeden en ei-

Afdeel. ^gj.5 gevonden, is de eerde voor de Laplan-

Hoofd ders een aanwyzini^: om Waterbronnen te

*^^'<-;7/o
"^''"^^^ ^" ^^ Bosfchen , die Moerasfig zyn

:

* de andere groeit in Moerasfen van ons Werelds-

deel op verfcheide plaacfen. Het onder-

fcheidc zig door zyne gegaffelde Takjes van

de andere , die dezelven eenvoudig en gc-

flernd heeft , geelachtig van Kleur , met lang-

werpige Hoofdjes als die van 't Venus-Haair,

volgens Du.lenitjs, maar Buxbaum
heeft dergeiyk Mos met groote ronde Bol-

letjes op Goudgeele Steekjes,

VI.
(()) Roosmos dat ongefleeïd is , met een knik-

Mnium' kend Meelknopje en een vierkantig omge^

tricmn. hoogeu Hutkje.

Vogtmee-
*^^''^*

In lugtige onvrugtbaare Bosfchen groeit dit

Mos inons Wereldsdeei, volgens Li nn^ïiüs.

By ons komt het op oude vogtige Muuren en

Steenachtige dorre plaatfen , onder 't Geboom-

te,

(6J Mnium acaule Anthera nutaiite , Calyptra reflexi

tetragona. Sp. Hant. N 5 Gort- Belg. p. 284- Ft.

Suec. 903, 972. Bryum Bulbiforme Aureum , Calyptra

quadrangulart. Dill. Musc. 407. T. 52 f. 75. Musc.

Fol. fcutellatis. Vaul* Par. 135. T 26 f. 16. Musc.

Coronatus minor Moris< S. 15. T. 7. f. 17» Polytri-

chum Aureum minus. C. B. Pin. 357. Mnium Fol. ova-

to - lanceolatis conniventibus. Hall. Helv, inchoaU III.

V' 55-
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te, ook in Duinen by 's Gravenhage voor, IX. >

volgens den Heer de Gorter. Denaam lu^'

is daar van afkomftig, dat de drooge Draadjes Hoofd-

een Vogtmeeter uitleveren , zode Ridder wil.
jioosmos^

Zo men , naamelyk, een najten Vinger, langs

het Meeldraadje , waar onder naar 't midden

opvoert, zegt hy, dan buigt zig hetMeelknop-

je om , en denzelven van hetzelve nederwaards

tot het midden ftrykende , herftelt het zig. Die

Proef moet zeer moeijelykin 't werk te ilellen

zyn , in een zo klein Mosje. Dillenius,
die hQt Klein verguldFrouwenhaairnoQmtimQïkt

aan, dat in droog Weer de Draadjes minder

omgeboogen of overendfcaande zyn. Hy zegt,

dat het tropswyze groeit inlBosfchen, Tuinen,

aan Voetpaden , als ook op Muuren ^ oude

Boomen en rottig Hout; beminnende vooral

de afgebrande dorre Gronden. Dodon^eus
ftelt het voor , als een tweede Soort van GuL
den Wederdood , kleiner dan de eerfte. Som-
migen betrekken dit Mos onder de vyf Haair-

planten der Apotheeken (*).

(7) Roosmos met een gegaffeld Steekje, SteeU IVIT.

draagende Mikjes , een 'opftaand Bleelknopje ^urpu^"^
en gekielde Bladen* remn,

Faarfchf

Aan

01) Dale Pharm, p. 113. Edit' Brem. Haller.

C-z^ Mnium Caule dichotomo , AxUlis peduncwliferls

iï. DSEL» XIV. Stbs,
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^- Aan oude Paaien en Boomen by 't Hujs En-

111. delgeer heeft de Leidfe Hovenier Meerbürg

sSk!^°"
^^^^^ Soort gevonden , volgens den Heer de

^^Pj.;;,j,j.GoRTER. In de Mey- Maand is zy op de

Velden , by Upfal en elders in Sweeden , zeer

gemeen. Aan de paarfche Draadjes is zy ken-

baar.

VTÏI. (8) Roosmos met opflaande Meelkmpjes en

SeiacTunu Draadachttge Dekzeltjes^ zo lang als die

Borftelig. zyn*

IX. (9) Roosmos mei de Bladen door V droogen

Genoegzaam onderfcheiden zig deeze, die

beiden Roos- of Stern -Mosjes zyn, door de

gedaante. De eerfte heeft , oogfchynlyk ,

zeer dunne fpitle Meelknopjes en paarfche

Steel-

&c. Sp. Vlant. N. 6. Gort. Belg. II. p. 285* Brynm

Caps. ereaiuscula oblonga. FL *Si^^^. 896, 973» Bry^^n^

tenue Stellatum Setis purpureïs. Dill. Musc. 386. T.

49. f. 51. Musc trichodes parvus &c. Mor. S. 15. T.

6. f. 4, 16.

(8) Mnium Antheris ereftis &c. Sp. Ptant, N. 7. Gort.

BetgAl,^ 235. F/, ^z/^c. 1 1. N. 974. Bryum Stellare niti-

dum pallidum Caps. tenuisfimis. Dill. Musc, 381. T.

48- f. 44-

(^9) Mnium Fol. avefaftione revolutis. Sp. Plant. N.

8. FL. Suec, 1 1. N. 975. Bryum Cirratum & Stellatum ,

temiioribus foliis. DiLL. Musf, 379. T. 48* £42» VailL.

/^Tr. T, 34. f. 8.
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Steeltjeg. Deezt is op de Hooybetgen en
^ypj^j^.

eenige Wilgeboomen , by Noordwyk, door in.

M EER BURGH gevonden. In Sweeden groei- stukv^^^

de zy op Paaien aan de Draaibrug te Upfal. Roosmos,

De andere, die zeer dunne gekrulde Blaadjes

heefc , komt in Bosfchen van Europa en aan

Haagen voor , zegt Dillenius, die aan-

merkt , dat deeze omkrulling der Blaadjes door

't droogen ontftaat.

(lo_) Roosmos met Eyronde gefpitfle clooT' X.

fchynende Blaadje's , de Draadjes hyna uit annoti"

den Wortel en knikkende Mee/knopjes, ^^f* .^^
Jaarig.

Cu) Roosmos met hangende Meelknopjes en XL

gekromde Draadjes ; een enkeld Stammet" voor-
*

je
'y ds Blaadjes ruuw gerand. 3 aars.

Wegens den bloeytyd in 't Voorjaar beeft

deeze laatfte , die in 't Haagfche en andere

Bosfchen onzes Lands op de Wortels der Ei-

ken

Cio3 Mnium FoU ovatïs acum. pellucidis &c. Sp,

Plantt N» 9. FL Suec» II* 976. Bryum Annotinum Lan-

ceolatum pellucidum , Caps. oblong. penduUs. Dill.
\Musc, 399. T. 50. f. 68.

Cii) Mnium Auth. pendulis , Pedunculo curvato &c,

Sp. Plant. N. 10. Gort. Belg, 11. p. 285. Bryum Stel-

lare liornum Sylvarum &c. Dill. Mme, 40a. T- 51. f»

.71. Musc Capillaceus major Stellatus. Vaill. Par. T.

24» f. 4, 5. Mnium Fol Lanceolatisimbricatis &c. Hall,

Jietv. inchoat. 111, N. 1846, . x

Dd
11. Dbbl. XIV. Stuk.
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,) TX. leen groeit, den bynaam. De eerfte komt op

^^llf.*" vogtige Gronden in ODS Wereldsdeel, de an-

HooiD- ^g^g veelal in Bosfchen voor, doch verkiest

^^^osmos. aldaar ook vogtige plaatfen. Beiden hebben

zy knikkende Meelknopjes , die uitermaate

groot zyn in de laatile.

XIL (12) Roosmos »^eiP hangende Meelknopjes en

cfmlTe Eyronde Borfleldraagende gehelde Bladen \

Üaairig. ^q Draadjes zeer lang^

Dit Mos je 5 dat zeer klein maar wegens zy-

ne lange Draadjes opmerkelyk is, wordt voor

de kleinfle Soort van Gulden Wederdood ^ by

fommigen ,
gehouden* Dev^^yl de Sterretjes

of Roosjes in 't zelve niet zeer blykbaar waren,

hadt onze Ridder het voorheen tot het vol-

gende Geflagt betrokken. Het komt veel by

Plaggetjcs op de Daken der Huizen voor, zo

Ray aanmerkt , of ook op Heijen en Zandige

Gronden , gelyk men het dus in Sweeden , als

ook in onze Provintiën, by Harderwyk, Haar-

lem en elders , aantreft.

'

(12) Mnium Anth. pendulis, Fol. Ovatis Setiferis &c.

Gort. Belg. 1 1. p. 285. Bryum Capillare. Sp. Plant, p,

I5g6. Mniuiti Capillare. Sp. Ptant.\>. i^%6» Mnium Ca-

pillare. FU Sitec. 11. N. 981. Bryum Fol. latiusculis con-

geftis &c. DiLL. Mme. 398- T- 50- f* 67. Muscus Ca-

yill. major. VaiiL Paris. 134. T. 24. f. 6. Musr. Ca-

pil'aris fo!ïo longiore. Magn. Horh 138 T. 138. Musc

Aurens Capillarism^nimus, Capit. longo fubflavo. BoaRHr

lugdb. I. p.2i.N,38»
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f13) Roosmos met hangende Meelknopjes^ een . ^^
pmgekromdHuikje en doorfihynende Bladen, ' in.

': Hqo?i?«

,(14 Roosmos met l^angende Tolachtige Meek^^^xiw,

knopjes i een Draadachtig Stammetje
',, de '^^^^««f

Frouweïyke Bloempjes Borfteldraagende^ Raauyr.

xi\r.'

'

Deeze beiden komen in Sweeden en andere ^r'^^'^T'

deelen van Europa; de eerde by ons veel in tig,
"'"

Bosfchen en aan de kanten van greppels, als

ook op de Muuren der Stad Leiden en elder^

yoor. De laatfle heeft den bynaam van de

Peerachtige figuur der Meelknopjes , wel^^

gelyk in de andere Soort, nederhangen, zyn?

|de Goudgeel van Kleur»

•

(15) K.oosmo$ met eenpluizig Ifuikje.^ XT,

Qnchoides,

(13J Mnmm Anth» penduUs &c. Sp. Plantm N. 11. '^-^^X

Gort. ^^%. 286. Bryum Caps. pendulis &c. F/, Suee^

907, 979' Bryum pendulum hornum jnoUe &c. DiLt,

Musc, 401» T 51. f. ^o.

(14) Mnium Anth. pendulis turbinatis Sec. Sp. Plani^

•N. i:?» P^- S^^f^' 902* 980. Bryum trichodes Aureum*

Capit. Pyriform. nutantibus. Dill. Muss. 391, T. 59.

,f.^o. ' ' ' "

'

'

'

C15) Mnium Antli. Calyptra villofa. Sp Plant. N. 15.

Polytrichum nanum Aloës folio non ferrato. DilJ- Mu$c,

128. T. 55. f. 6. Musc. Cap. minor, Calyptra tomentofsl.

Vatlu. Var 131. T. 26. f. 15. /9, Polytr. parv, AIó^

folio ferraro. Dill. ^usc 429. T. 55. f. 71. vailL»

Par. T. 29. f. II. IVt. Adianti Aurei facie, tumilis &c.

Dd 2 ^üx^.

II. DefuXIV. Sïvk,
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IX. Op vogcige Heygronden komtdeeze» vol-

^^in.^' gens den Ridder ^ in Europa voor. De Ge-
HooFD- ftalte zweemt veel naar die van 't Haairmos en

het heeft ruige Huikjes , even als hetzelve.
* Daar zyn Verfcheidenheden van : verfcbillende

de twee eerften , doordien de Blaadjes , naar

die van de Aloë gelykende, inde eerfte effen,

in de andere Zaagtandig zyn. De laatfte heeft

de Hoofdjes dunner, de Draadjes langer, de

Blaadjes regter, Vliezig, dun en doorfchynen-

de. Altemaal zyn het zeer kleine Plantjes ,

naauwlyks , met hunne Draadjes , een Duim
hoogte bereikende.

XVi. (i6) Roosmos met vergaarde Draadjes en uU-

Serpiiiié^ gebreide doorfchynende Blaadjes,

folium,

biadfg^*^^^"
^^ ondergefchikte Verfcheidenheden met

Pl. ClI. den bynaam van Gejlippeld^ Gefpitst^ Kinderend

en

BüXB. Cent, I. p. 43. T. 63. f. I. y, Polytr. acaiilon ,

Capillaceum , Caps. cylindr. Dill» Musc» 434. T. sS*

f. 12.

C16) Mnium Pedunc. aggregatis, Foliis patentibus pel-

lucidis. Sp. Piant. N. 14. Gort. Betg. 286. Fl. Stiec^

901 , 982. «. FmÜatum, Bryum penduliim Serpilli folio»

Dill. Musc. 416. T. 53. f. 81. Vaill. Var. T. 26. f. 5.

^^ Cuspidatuw. DiLi. f. 79, Vaill. f. ï8« y. ProUfe^

rum. Dill. f. 7jr. Muscus Stellaris Roièus* C. B. .Pm.

361. i, Undulatmn» Dill. f. 76. Mns.cus Roseus poly-

ceplialus. Vaill. Pnr, T. 34. f. 3« Mich. G*n» 108. T.

59. f' 5.
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cm Gegolfd Roosmos, zyn , zo Linnjeus ix.

aanmerkt 9 door de Autheuren als byzondere
''^J'5*^«ï.«

Soorten befchreeven ; doch zyn Ed. , niet voor Hoofd-

dorzelver vermenigvuldiging zynde, acht dat*^"^V

zy allea tot deeze Soort kunnen t'huis gebragt
'^°^^^^°^'

worden. De laatfle, evenwel v die /^^//(^<^/>/^

Roosmos , met gegolfde Bladen van Vlafch-

kruid, door Vaillant getyteld wordt,

oordeelt de Heer Haller grooteiyks van

ide anderen te verfchillen. De Blaadjes , zegt

hy, zyn geel; eenige Steeltjes kruipen, ande-

ren regten zig op.^ en breiden zig als een Roos-

je uit. De Blaadjes, inderdaad, welke in de

eerften veel naar die van Wilde Thym of

Quendel gelyken , gelyk uit de Afbeelding

van dit fraaije Mos , in onze Figuur B , op

Plaat €11, blykbaar is, zyn veel langer en '

fmaller in ^e laatfte., en komen meer met die

vm Vlafchkruid overeen.

in onze Afbeelding ziet men , hoe de Draad-

jes tropswyze mt een Roosje van Bladeren

voortkomen, gelyk dit ruim zo blykbaar is

in die van Micheliüs, waar nevens een

ander Roosje gevoegd is , dat men Vrouwelyk
^an noemen , als geen Meeldraadjes hebbende
en in plaats van dien veele Pypjes , door wel-

ken mooglyk het Stuifmeel , <iat deeze

Mosfen uit de Knopjes blaazen , iogéflurpt

wordt. Zulke Roosjes komen blykbaar voor,

in Exemplaaren van dit Mos , welken de Heer
Dd3 Thün^

lï. Deel. XIV. Stuk,
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ÏIpdeÏu
'J^ hun berg op het Gebergte bezuiden Ba^

)
Hl. tavia verzameld heeft. Hier uit blykt , dat

ètüK?^"" men in Ooftindie Mosfen heeft , die veel

Koosmos.met de Europifchen overeenkomfeig zyn.

LiNNuEus merkt aan, dat dit Quendel-

bladige , in Sweeden , aan Beekjes en op

vogtige Velden overal groeit : dders zegt

hy , in Europa komt het byna overal voor;

In ons Land is het zo gemeen niet. Het

Gehippelde vindt men te- Katwyk, zo wel

als het Gefpitfte, dat ook veel voorkomt in 't

Haagfe Bofch : het Kinderende te Heemfe in

Overysfel : het Gegolfde op verfcheide plaat-

fen in de Weiden van Vriesland, zo de Heer

D E G OR TER heeft aangetekend.

^ XVII. (17) Roosmos met drieryige uitgebreide Eh'i

triqiie'^^ ^J^' Lancetvormige gekielde Bladen*

trum.

giekan-
q^ yogtige plaatfen komt zodanig Mos, in

verfchiliende hoogte , voor , dewyl het ligt

afbreekt , zegt Dillejnius. De Steelen

zyn

(17) Mnium Vol. trifariis patulis Subulato - Lanceolr;-

Ifis carinatis. Sp. Pimt, N. 15» FL '^uec. 11. N. 978.

Bryum annotinum Paluftre, Caps. Ventricoiis pendulif^

DiLL Musc. 404. T. 51. f. 72. Musc.dentic» lucensFluv.

inaximus &c, VaiLI-. !Par. 135. T. 24. f- 2-
fi,

Bryum

Lanceolatum bimum &c. Dill. Mttsc 405. T. 51. f 73«

y» Br. paluftre complicatum rubens &c. DiJLt. Muse^

'406. T. 406. T. SI. f. 74*
'



'DE M O S S * N» 423

zyti digt niet Blaadjes , op drie ryën , be- afdSu
kleed, en hebben aan de Draadjes dikke han- hl

gende Meelknopjes» Mooglyk zou hier höt stuk.

glanzige aliergrootfte getande Rivier - Mos ,
Roo'smos:

van Vaillant, omftreeks Parys vallends,

behooren kunnen. In Sweeden vindt men het

in de Veenige Moerasfen, De Roosjes of

Sterretjes komen, in *t zelfde Plantje, opby-

zondere Takkea voor. Hier kunnen , als

Verfcbeidenheden , nog twee andere Mosfen,

van D1LLENIUS5 t*huis gebragt worden , die

weezentlyk weinig daar van fchynen ie ver-

fchillen»

(^1%^ Roo^mos met tweezydige onverdeelde xvair.
Til j' Mninm
Blaadjes^ Tnchoma^

' a^mtOQ - nis.

op vogtige plaatfen , zo wel in Sweeden ,
^^^®^*"

als in Engeland, groeit dit Mosje, dat wee- '"'^

zentlyk veel naar het Wederdood gelykt ,

Ifruipende langs den Grond. In onze Provin-

ciën fchynt het nog nietvvaargenomen te zyn^

( 19 ) Roosmos met tweezydige tweedeel/ge XIX,^

f18) Mnium Fol. diftichis integerrimis. Tl, Suec. II". N.
985. Mnium Trichomanis facie , Foliolis integris. Dill.

Musc, 236. T31. f. 5

Og) Mnmn Fol. diftichis bifidis. Gort. Belg, \ 1. p,

s8?. Mn. Trichomanis facie Foliolis bifidis. Dill. i^usc.

Dd 4 aiZ'

II. Deel. XIV Stuk,
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TX. Dit aardg klein Mosje verfchilt van het

Yl]^^' voorgaande zeer weinig, geevende ook, gelyk
HooFDN- hetzelve , kleine opftaande Steekjes , uit dê

lioosmos.^^^i^^ ^^^ Bladen, die een Roosje draagqn ,

dat fomtyds rood is en naar een Aardbefie ge-

lykt. Immers , dus hadt Hall er hetzelve

in Switzerland waargenomen.

XX. (20) Roosmos met tweezydige Blaadjes 5 ds

^unger- yinmu van onderen ge-oord.

manma»

Wegens de gelykenis naar zeker volgend

Geflagt van Mosplanten voert deeze den by-

naam; gelyk ook Micheliüs een Jutiger^

mannia daar van maakt, doch Dillemiüs
heeftze geheten Alpifch paarfch Lkhenafhum y

met ge-oorde en Lepelachtige Blaadjes. Naar

den Ouderdom en Groeiplaats is dit Mosje ,

dat met Bladen als van Wederdood overend-

flaande groeit, zeer verfchiilende. Het kwam
niet alleen op de hoogde Bergen in Engeland,

maar ook elders op vogtige plaatfcn , en te

Lei-

237» T* 31» f. 6» Jungermannia Terreftris repens. Mich.

Gm, Terreftris repens. Mich. Gen, 8. T. 5. f. 14^ Jun-

germ. FoU bidentatis , in apice fragifera. Hall* Uetff.

inchoat. N. 1864.

(20J Mfiium FoJ* diftichis , Pinnls fubtus Auriculatis.

Gort. Be/g II. p. 287- -^Z- -S^^^^- H- N. 984. Lichena-

ftrum Alp. purpureum, Fol. Aur. Dill. Musc. ^29- T."

69. f. I Jangerm. Alpina paluftris piirp. Cambrica «&c.

MïCH, Gen, 6. T. 5. f. 16.
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Leiden op de Stads Muuren , aan den Hortu- ^^- "^

lanus Meerbürgh voor , die het voorgaan- ni^^
de in de Haarlemmer Hout en 't Haagfe Bofch ^^j^^^""

heeft waargenomen , zo de Heer deGorter Eoosmos,'

aantekerft (*)»

B li Y ü Mt Knopmos*

Dit Geflagt onderfcheidt zig van 't voor»

gaande 5 doordien het geen Roosjes, maar-

het Meeldraadje uit een endelings Knopje

fpruitende heeft. Het is gedekzeld en heeft

bovendien een ongebaaird Huikje, even als 't \

voorgaande 5 welks naam, zo wel als die van

het tegenwoordige, oudtyds in 't Griekfch ge-

bruikt is , om zekere Mosfen te betekenen. ,

De Soorten , wier getal hier meer dan der

tig is 5 heeft L i n n ^ u s in drie Rangen on-

derfcheiden, als volgt.

I. Met ongefleelde Meelknopjes.

(l) Knopmos met ongefteelde Meelknopjes aan r.

V end en een zeer klein Huiki'e,. Om ^""^^'^^

pum.
"" O Men vindt dit Geflagt thans verrykt met verfclielde Vnigte- .

Soorten ujt het volgende , wier endelingfe Roosjes waar- '^^*

genomen zyn, naamelyk het Brijum undulatum , fquarro'

ftim , Fomiforme , Rurale , Murale , tortuofum , ExtinÜo^

rium , Subutatum , viridtdum , Taludofum , Trichodes , Cat^

neunty Ccespüitium , Jllpinum. Vid. Meth, Musc, emend»

lufupra»

Cl) Bryttm Antheris fesfilibus terminalibus, Galyptra

Dd ^ nn-

IL Dbbl. XIV. SruK.
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IX. Om dat dit Mos zyne Meelknopjes naauw'*

in!^* lyks vertoont , en die voor Zaadhuisjes plag*-

HooïD- ten gehouden te worden , hadt de kundige

Kmpmos, V A I L L A N T 'er den bynaam van Frugteïoos

aan gegeven. Het is op Steenen en Boomen ;

door geheel Europa , als ook in onze Neder-

landen 5 gemeen» De Meelknopjes aan de en-

den der Takjes in de Blaadjes verborgen, zyn

ïood van Kleur en fleeken met Puntjes uit.

II* (2) Knopmos met ongefieeïde Meelknopjes die

Jïrfa^Z
" verfpreid zyjj^ en de Huikj&£ geflreept of

Geftreeiit. opwaards Haairig,

Deeze Soort komt , met haare Verfcheiden-

heden , in oüs Wereldsdeel, alom , op Boomen

,

Stee-

minima. Syjt. Nat. Feg, XIII. Gen. 1194. Sp. i. Gort.

Belg. 11. p. 287. FL Suec. 865, 986. Oed Ban. T. 480.

Sphagnum Foliis Püo terminatis, R. Lugdb. 500. Sphag-

num fubhirfutum obfcure virens , Cap= rubellis. Dill.

Mttsc. 245. ï. 32. f. 4,5. Muscus apocarpos hirfutus

&c. Vaïll. Paris. 129, T. 21. f. i5«

(2J Brijum Antheris fubfeslllibus fparfis &g. Gort.

Belg. 287. Polytrichium Cal. Itriata furfumve Pilofa. FU
Suec. 869, 987 Folytr. Bryi Ruralis facie, Caps. fes-,

filibus , majus. Dill. yï/ï^J^?* 430. T. 55. f. 8- Musc. apo-

carpos , Arborens Ramofus. Vaill. Par, 129. T. 25. f,

5, 6. /(!,
ld. ibid. T. 27^ f. io« Dill. T. 55. f. 9- jr.

DiLL* T. 55. f. 10. ^. Folytr CapilL crispum. Dill. T.

55* f. ïi. Vaill. Paris 130. T. 27, f. 9. Bryiim Setis

trevisfirais Axillaribus , Calyptris Cylindricis yiiloiïsfimis.

Hall. Hetu.imhoai^ Ui. N. 179B.
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'

Steenen, Rotfen en in Bosfchen, voor, zegt ix.

L I NNiEus. By ons groeit zy ook veel aan ^^^^^^

Boomen. Die , welke de Huikjes zeer ruig Hoofd^

heeft, merkt Haller aan , komt in Swit- Knopms*
zerland overvloedig voor op de Schors der

Boomen. Deeze zou eigen tlyk aan de bepaa-

ling niet voldoen , en veeleer tot het Geflagc

van Baairmos behooren , indien zy eenig üit-

fteekzel onder het Meelknopje had* Ook
verfchilt zy door de ongemeen korte Draad-

jes te veel daar van , en wordt wegens de gely-

ke gedaante hier t'huis gebragt.

H. Met gedeelde Meelknopjes , die over-

end liaan.

(3) Knopmos met opjlaande Kogelronde Meel- Hl.

knopjes. Pomifor.
me, .

(4) Knopmos met opfltiande Eyronde Knopjes ^
Appel-

een Ehvormig Huik]e , ongefteelde Spruit* jy^

je-s en Eyronde ougefpitfte Blaadjes, Pyrifor^

is) Knop- Peerach-

(3) Brijum Anth. ereclis Sphsericis, Gort, Belg. U.

V' 288. Fl> *Suec. 888, 988- Bryum Capiilaceam Capfulis

fphsericis. Dill. Musc. 339. T- 44. f. i. Muscus Tricho-

des minimus Sericeus Capillaceus. VaiLl. Far, 129. T.

24. f. 9 , 12.

(4; Brtjum Anth. ereftis obovatis , Calyptra fubulatt-

^c Gort. Betg- IL p. 288 Fl. Suec, S90, 989. Bryum
Sei'pillifol. pellucidum, Caps. Pyriformibus. Dill* AJusc,

345. T. 44. f. 6 Musc. Capillaceus minimiiji fvc. Vaill.
Par. 129. T. 29. f. 3.

ÏI. Dkél. XI 7. Stuik,
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iX. (5) Knopmos met een opflaand langwerpig
Afdeel.

\leiner Meelknopje , de Huikjes ruim en

Hoofd- egaah
$TÜK.

B^ijum v^) Knopmos met opflmnde Ehvormige MeeU
ExtinfïO' knopjes en ongefteelde Spruitjes.

Domperig»

IV. Deeze vierderley Mosfen , allen wegens de

iuwf''^^
figuur der Meelknopjes gebynaamd , komea

Eisvoi-- door geheel Eureka voor. De Groeiplaats der
*"'^'

eerde, tekent onze Ridder aan , op Aardige

Rotfen 5 die der tweede in Velden aan Dy-

ken; die der derde op Zandige plaatfen; der-

vierde op Dykjes die wat vogtig zyn. De
Hoogleeraar D E Gorter merkt op, dat het

Appelachtige in 'c Haagfche Bofch voorkomt,

in eenige Groepen: het Peerachtige aan Scha-

duwachtige Wallen, in fchraale Weiden en in

de Duinen by 's Hage : het Domperige in

den Enck by Harderwyk : het Elsvormige

,

cindelyk, op vogtige Zandgronden en onder

aan fommige Boomftammen. Allen zyn het

zeer

(5) Briiam Anth. erefta oblonga miiiori &c. Gort.

Belg. 11. p. 288. F^' "S^^^^- 891, 990. Brynra Calyptr^

Extinaorii foima minus. Dill. Musc. 349. T. 45. f. 8.

Vaili>. Tar, 137. T* 26. f. I. Muscus Capillaris mini-

mus cucuüatus. Magn. Hort. 139. T. 82.

(6J Brijum Anth. ereftis Subulatis &c. Gort. Belg, II.

p. 288. fi' ^^^^' II- N. 991. Bryum Caps. longis fubulatis.

DiLL. Musc. 350.T. 45. f. 10. Muscus Capillaris , Corniculis

longïsfimis incurvis. VAiit, Faris, 13^3- T. 2$. f. 8.
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zeer kleine Mosplantjes, naauwlyks een half ix.

op 't hoogfle een Duim hoog , behalve het lu!'^

eerfte , dat fomtyds wel anderhalf Duim be- HooiDa
' -' STUK.

reikc, zo Dilleniüs aantekent,

(7) Knopmos met hym opflaande Meelknop- VII.

jes en Maairige omgekromde Blaadjes. RuraU.
Land-

(8) Knopmos met opflaande Meelknopjes J^'^^^^^^

Haairige Blaadjes die byna regt zyri sn Mttrale,

eenvoudige Spruitjes ^ Plagmaakende.
Muung.

-Zeer gemeen Mos is dit in ons Werelds*

deel. Het eerfte groeit , volgens L i nn ^e u s,

op de Daken der Boeren Huizen en op de

Stammen van Boomen : het andere op Steenen ,

Muuren , Daken en Dakpannen. Beiden ko-

men zy in ons Land, op de Rieten Daken en

oude Muuren, als ook tusfchen de Straatftee-

nen

(7) BrijHm Anth. erfe£tiasculis &c» Gort. Belg, IL p.

p. 289. -t^f. Suec, 900 , 993. Bryum Rurale Unguicula-

tum &G. DiLL. Musc. 353. T. 45. f» 12, Muscus CajöiJ-

laris ïeftorum &c. Vaill. Par. 133. T. aS. f. s»

(8J Bfyum Anth. ereftis , Fol. Piliferis reftiusculis &c.

Gort. Betg, II. p, 289* Fl' Suee» 1 1. N. 993. Bryum
Tegulare humile Pilofam & incanum. DiLi. Mmc^ 355.

T. 45« f. 14. Muscus vuig. omnium vulgatisfimus non

villofus. Vaill. Par, 133. T. 24. f. 14. Muscus Capil-

laris minor, Cap. ereftis, Fol. in Pilum desinentibus.

Jd. ibid. f. 15. Bryum Caulicnlis brevisümis &c. Hall.

JHelu, inchoat, N. 182,5 , 1826.

II. DasjL. XIV« Stuk*
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IX. nen, voor. Ook vindt menze, dat zonderling
Afdeel.

jg ^ |j^ ^g Haarlemmer Duinen. Het laatfte

,

Hoofd, inzonderheid , groeit by Plaggen of Piagget-

^Knopmos, J®^' ^'^^ ^^^ behoort het Allergemeenfle Mos
van Vaillant, met Haaircjes en zonder

Haairtjes. Aan huiine dunne fpits gebuikte

Meeiknopjes zyn zy kenbaar. De Draadjes,

van taamelyke langte, komen uit zekere Ster-

retjes voort, vireiken Hall er Roosje^

noemt.

IX* (9) Knopmos mef hym opftaande Meeiknopjes ,

fcöpaliiim. vergaarde Draadjes^ eenzydige omgekrom'
Bezem- j^ Blaadjes en hellende Steelen*

Fl. CïI.
^^g' 9- (10) Knopmos tmt hyna opflaai^de Meelknop*

Undultt' jes , omtrent eenzaame Draadjes , Lancet^

G
^

Ifd
vormige ^ gekielde ^ gegafelde y uitgebreide^

Zaagtandige Blaadjes.

Van deeze heeft het eene wegens de Bezem-

ach-

(9) Brijum Anth. ereftiusculis , Pedunculis aggregatis

&c. Gort. Belgs IL p. 289. PL Suec, 898, 995. Bryuni

reclinatum Fol- falcatis, Scoparum effigie. Dill. Musc,

357. T* 46. f. vd, Musc. Capill. major. Vaill. P^r. 132.

T. 28. f. 12.

(10) Brijum Anth, ereftiusculis , Pediinc. fubfolitariis

&c. Gort. Belg, \ J. p. 289» Fl, Suec. 899 , 996. Oed.

Dan. 477, Bryum Phyllitidis folio rugofo acuto. Dill,

Musc, 360. T. 46. f. 18. Musc. ereftus Linariaè folio ,
*

major. Vaill. Fat, 132. T» 26. f. 17.
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aehtige gedaante , het andere wegens de rim- ix.

peligheid der Bladen ,die als gegolfd zyn^den
^j^f^*^*"

bynaam. Het eerfle groeit veel in Bosfchen , Hoofd-

op de Wortels van verrotte Boomen en op Hey^^^"^*

velden: het andere komt ook in Bosfchen en

belemmerde Velden , zo in ons Nederland als

elders, voor. Dit laatfte heeft de Bladen

breeder en eenigermaate naar die van Vlafch-

kmid gelykende , zoVaillant aantekent.

Beiden vallen zy veel grooter dan de voor-

gaanden en het eerfte maakt eene aartige Ver

tooning, als blykt in Fig, 9, op onze Plaat
CII, hier voor.

fïi) Kno^mos met hyna opflaande Meelknop- XL'

jes^ een Boogswys' Dekzeltje , opflaande gtf^S^
Schuhswyze Bladen en Takkige Spruitjes, ^eegroeiw

(12) Knopmos met opftaande Meelknopjes ^ de xir.

Bladen Tongachtig , byna flomp , uitge- 4j^!^^^'
.

breid.

(13) Knop-

(11) Bryitm Anth. ereftiusculis , Operculo arcuato &c.

Gort. Belg. 11. p, 290. FA Suec, 11. N. 994. Bryuhi

albidum & glaucum fragile majus. Dill. Mttsc. 362. T.

46. f. fio» Musc. er, CapilU Vaill. T. 26. f. 13. JMusc.

Saxatilis Ericoïdes, C B. Fin, 362. Prodr, 151.

(laj Brijum Anth. ereftis , Fol. LingulaJis &c. Bryum

nanum, Larignis folÜs albis. Dill. Muse^ 364. T* 46^

f. 21.

II. Dbel. XIV. SïüK.
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IX. ,

Afdëel.
UI.

Hoofd-
stuk.

Xlll.
Bryum

peUuci-
dum,

Door-
fcliynend*

VIV.
Imherbe*

Onge-
baard.

XV.
- Ungui-
mïat'tim.

Gena-
geld.

XVI.
Aciciila-

re.

Speld-
achtiff.

(13) Knopmos met hyna opflaande Meelknop^

jes; de Bladen fpiis ^ omgskruld i de Steekn

ruig.

De Kleur onderfcheidt voornaamelyk deeze

Mosfen^diein geftalte weinig verfchillen. De
eerfte komt veel op bloote Heyvelden , de

laatfte in Moerasfen , zo by ons als elders,

voor. Het Witachtige Mos, met Bladen als

van den Lorkenboom , is op het Eiland Pro-

vidence , dat tot de Bahama's in de Wesiin-

diën behoort , verzameld.

( 14 ) Knopmos met opflaande w^dmondigt

Meelknopjes en gekielde Bladen,

( 15} Knopmos met opflaande langwerpige

Meelknopjes ; Draadjes in de Bladermikjes\

de Spruitjes opwaards verdikkende^

(16) Knopmos met opflaande Meelknopjes , een

Speldachtig Dekzeltje en opgeregte hyna

eenzydige Bladen. Drie

C13) Brywn Anth. ereft Fol. recurvis acutis &c. Gort.

Belg. II. p. 290. FL Snee. 11. N» 997. Br, Paluftre pellu-

cidum &c. DiLL, Musc. 364. T. 46. f. 23 &24'Muscus

Polytrichodes elatior &c. Pluk. T* 44» £•, 7.

O4) Bnjmn Anth. ereftis Ore dilatatis, Fol. Carina-

tis. HuEs. Ai?gt. 309. Bryum tenue imbetbe &c. Dill.

Nusc. 382. T, 48. f. 46.

Cl 5) Brijam Anth. ereftis oblongis , Pedunc. AxIUari-

bus &c. DiLL. Musc. 383. T. 48. f. 47. Musc, Capillaiis

&c. BuxB, Ceni^ 11, p 9. T- 2. f. 9.

(16) Brijmiu Anth. eieclis, Operailo Aciformi &iC.Sp,

Fkut.
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Drie zeer kleine Mosfen , allen in Engeland ix.

gevonden, maaken deeze uit. Het laatfte on- -^^j^^^*^-

derfcheidt zig door de Speldachtige puntjes , Hoofd-,

die het aan de Dekzeltjes der Meelknopjes^^"^- :a

heeft, genoegzaam.

(17) Knopmos me^ opftaande Meelknopjes ^en XYir,

BorfteUgQ Bladen', de Draadjes hogtig. fl.xuofZ.
, Bogtig.

(183 Knopmos met opflaande Meelknopjes en XVIII.

Borftdige Bladen , over ééne zyde. m^iZZT
Zydig.

(19) Knopmos met opgaande Meciknopjes en ^'^•

Borflelige ongedoornde Bladen , door ^tfum,

droogen omgedraaid. Krullig.

,

•^•- Aan
;,

^-

.

" - -C^' ^^^^''
r ,

Plant^ N. 14. Brynm Mont. hemi«heterophylIum , Operc,

^cutis. DiLL. M'^sc 366. T. 46. f, 25,

(17J Siyum Anth ereftis, Fol. Setaceis Ped. flexuo-

és. Sp. Plant. N. 15. Gort. Beïg, l 1. p. 290. F/. Sztec,

.892* 998- Bryum Pliorurn^ molle Setis intortis. Dill.

\^usc. 373 T- 47. f. 33-

(18) Brijum Anth «reftis , Fol. Setaceis fecundis. Sp
Tlant, N. 16. Gort Belg. 11. p. 290. Fl. S^iec. 895

999. Bryum lietèromallum. Dill. Musc. 375. T. 47. f.

37. Musc. Gaiitiaceus &c. Vaill. Parts. 132 T. ^7, f.

7. ÖED. Dan. T. 479.

(19) Bryum Anth. ereftis , Fol. Setaceis inermibus

&c. ~S>. i?/^«?ï/. N. 17. i^V, Smc. 897, ïooo. Br. A!p.

Crhii erisporum fimile. Hall. Hetu» iio T. 4. f. 3.

Bryum Cirratum. Dill. Musc. 377. T. 4S. f. 40. Musc,

Helv» trichodes crispatus. Petiv* Gaz, 159» T. 65. f. 8,

Ee .

11; Deel. XIV. Siwk.
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Aan de gedaante zyn deeze drie te oncjer-
TX.

^FJJEEL*
' 111. fcheiden , waar van het eerfle in Bosfchen ,

STUK. ^et tweede op Hey- Velden, het derde op

Knopims. hooge Gebergten , inzonderheid van Swit»

zcrland, groeit. Men vindt het Bogtig Knop-

mos in Vriesland , op 't Heél'eveen , in de

V/ouden en elders; het Zydigekomt veel op

Heijen , onder Haagen , en ook wel op de

Stammen en Takken van Boomen , in onze

Provincie voor. Het is op Boomftammen en

in holle Paden van Switzerland gantfch niet

zeldzaam, zegt H aller. Het ]aatfte,Swit-

ferfch gebynaamd , naar gekruld Haair gely-

kende, vind ik thans by hem niet.

XX.
Bryum

ivuncatu-
turn,

Knottig.

fso) Knopmos met opftaande rondachtige

Meelkmpjes ; het Dekzehje gefpitst.

In fchraale Landen, en aan de kanten van

Grup.pels , komt deeze Soort , by ons, op

veele plaatfen voor, zegt de Gorter.
Hasselqüist houdtze voor den Yfop

,

waar van in de levensbefchryving van Ko-
iiing Salomo wordt gefproken. De Meel-

Icnopjes vertoonen zig, als het Dekzeltje 'er

af

(20J Brijum Anth ereftis fubrotundis &c. Sp, Plant,

N. 18. GoPT. Ëe!g, 11. p. 290. FL Suec. 889» looi,

Bryum exiguum , creberrimis Caps. rufis. DiJ-l, Musc»

347. T. 45. f. 7. Musc. Capillaceiïs omnium minimus.Vaill;

Fcr^ 130. T. ?6, f, », Hysfojpus Salomonjjs. Hasselquïst.
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af is, zeer geknot of kaottfg, waar van de l^-

bynaam. ïïi.

Hoo^D-

(2i) Knopmos met opfiaande Meelknopjes: ^^\^:^^^

die Eyrond zyn*^ de Bladen Laimtvormig Bnjum

gefpitst^ Schubhig uitgebreid.
vin^^um

groen»

Een bly- of hoog - groene Kleur heeft dit

Mosje 5 dat allerkleinst Haairmos met langer

fmaller Blaadjes , van Vaillant getyteld

is. De Koopjes zyn geelachtig en gehaaird.

Het komt in de Koornlanden, buiten Harder-

wyk, voor.

(22) Knopmos met opgaande rondachtig& XXII.

Meelknopjes in de Mikjes en Ehvormige ^q^^^^^'

afftandige Blaadjes.

(23) YjTiOY^mos dat ongefleeld is i met Borfielige xxill.
.

' Bladen y de Meelknopjes zeerfiomp en gaa- ^
'^aludo^^

pende. Dee- Moeras»
fig.

(sO Bryum Anth. ereftls ovatis, Fol. Lanceol. acu-

Xïiin. imbricato - patulis, Sp. Plant, N. ig. Gort, ^^/^.

èpi, Bryum Capillaceum breve, pallide et Isete virens

,

Caps. ovatis. Dïll. Mksc, 380. T. 48* f. 43. Muse.
Capill. omnium minïmus. Vaill» Par. 133. T, 29. f. 5.

(22) Bryum Anth. eredis fubrotundis Axillaribus &e.

HüDS. Afigt, 411. Br. paluftre seftivum Confervse facie»

DiLL. Musc, 375. T. 47. f. 36.

(23J Bryum acaulon , Fol. Setaceis , Anfcli, obtwfisfi«

2his patulis. Sp, Plant, N. 20. Fl, Suec. 11. N. 1004»

Bryum ttichodes acaulon , Paluftre , minimum &c. Dill»

Musc, 3871 T. 49. f. 53»

Ee 2
il. Debl. XIV. Stuk,
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ÏX. Deeze beminnen Moerasfen en Moerigevog*
Arf>EEL.^jgg piaatfen in ons WereldsdeeL Aan de

Hoofd- Paaien van de Draaibrug te üpfal is het laat-

fte,uitermaate kleine j waargenomen. Het eer-

He fchynt een zelfde te zyn met het Zomer*

fchcy des ik dat heb uitgelaten.

STU«

Kmpmos.

XXIV C^'^)
Knopmos met opf^aande Meelknopjes ^het

Bryum Stammetje hyna regt , korte wugthaarc

^lydtak- Zydtakjcs hebbende.

kig.

XXV.
'

(^5) Knopmos met opftaande Meelknopjer^ de
Veriicina-> Draadjes door V droogen getropt; Haairi^

Gekranst. g^ Blaadjes en getopte Stammetjes.

XXVI. (q<5) Knopmos met hyna opjiaande Meelknop-

v[ms. •?*^^' ^^^^ ^'^^^^^ Draadjes
y Borftelige Bla^

dm en ongejleelde Stammetjes,

Van deeze drie is het eerfte een Wollig

?n en

Zan-

Van deeze drie is het eerfte een Wollig

Mos , voorkomende op Rotfen , Steenen en
Zan-

f24) Bryum Aïi\h. ereftis, Caule recliiisculo &c. Sp^

Tlant. N. 21. FL Suec, 893 > 1003. Bryum Hypnoides

polycephalon Lanuginofum &c. DiiL. Musc, 0,7%* T.

47. f. 32. /S, f. 28» jf. t 31.

(ji.^') Bryum Anth. ereftis, Pedunculis ficc. contortis

&c. Sp. Plant. N. 22. Bryum Pilofum verticil]atum.

DiLL. Musc. 374. T. 47. f. 35.

(26) Bryum Anth. ereftiuscuHs , Pedunc. longisfimisr

&,c. Bryum Trjchodes acaulon minimum. Sp* Piant» N.
24 DiLL. Musc, 388. T» 49. f. 54.
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Zandige plaatfen , byzonderlyk in Lapland ^ ix.

alwaar veele Rocfen 'er zodanig mede be- iuf'**

kleed zyn , dat men 'er zagtelyk op zitten ^oofd-

kan, In ons Land vindt men het op donkere Knopmos,

belommerde plaatfen, ook op Heyvelden, in

de Duinen, en aan Dykjes. Dit Mos heeft

eene aanmerkelyke hoogte , maar de beide

anderen zyn wederom zeer klein, en het laat-

lle, mooglyk door Celsius, Hoogleeraar

te Upfal , aldaar gevonden , heeft zeer lang-

werpige Meelknopjes.

(27) Knopmos met hynaopflaande MeelknopjeSi XXVli.

die het Mondje Haairig zonder Ring hebben x^chZ^s»
en het Draadje zeer lang* Haairis.

faS) Knopmos met fcheeve Meelknopjes; de XXVII r.

Blaadjes op vyfryën Schubbig omgekromd
; rofumT'

de Steel met eene Roejiige WolUgheid bC" J^^appig.

kleed*

Het laatfle van deeze twee Mosfed , van het

Rappige Takmos zeer verfchiliende, komt in

ópen Moerasfen der Noordelyke deelen van

Eu-

(jvf) Brijum Anth. ereft. Ore ciliato abfciue Annulo

&c. Sp. Tlant. N. 25. FL Snee, 11. N. looó. Bryum tri-

chodes Aureum. Dill. Musc 389. T. 49. f. 58*

(28) Brijum Anth. obHquis * Folüs quinquefarüs &c.

Sp' Ptant. N. 26. FL Suec. \\ N. 1007. ^uscus paJu-

ftris &c. BüXB. Genu IV» v- 36. T. 65» f. i.

Ee 3

ÏL DvuL. XIV. Stuk.
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^^^^•gj^
Europa voor. Het is door Büxbaum zeer wel

III. 'afgebeeld en befchreeven.
Hoofd-

stuk.

XXIX.

Argenta*
pum.

Verzil-

verd.

III. Met knikkende Meelknopjes.

(29) Knopmos met hangende Meelknopjes ^ de

Stammetjes Rolrond^ Schubbtg gebladerd

en glad.

Dit Verzilverde Mos is, zo Linn^üs aan-

merkt j op Daken , Muuren en Rotfen , in

Europa , gemeen, By ons groeit het meeft

op Steenen, en wordt derhalve Zyachtig Steen'

mofch geheten , zo de Heer de Gorter
aantekent. De Stammetjes of Spruitjes, waar

van verfcheidene uit één Worteltje voortko-

men , gelyken veel naar de Katjes van fom-

mige Boomen. Voorts heeft dit Mosje de

gedaante van Zilver -Moor.

XXX. (so) Knopmos met de Meelhwpjes rondack-
Tutvina- ^:^

turn. * ö
Gekïis-

fejid. (39) Bryum Anth. pendulis, Surc Cylindr. Argentenin.

&c. *S>. Plant, N. 27. Gort. Belg, U. 291. Fl, Suee.

909 > 1008. Br. pendulum Julaceum Argenteum & Seri-

ceum. Dill. Musc, 392. T. 50. f. 62 & 63. Musc, Squa-

«QOfiis Argeneeus Ericae folio. Vaiï.ï-. Par^ 134,. T. 26»

f, 3. Hall. Belv, incIwatAW. p. 47. N. 1821.

(30) Bryum Anth. fuhrotundis , Ped. reflexis &c. 5^
Plant, N. 28' Gort. Belg. II. p. 292. Ft, Suec, 904»

Ï009. Br, orbicularepulvinatum ,hirfatiecanescens,Caps'

ïiifimerfis. Dill, Musc, 395. T. 50. f. ts^ Vaill. Par,

3^3. X. 29. f. 2. Hall. Uetv, imhoaU 111. 47. N. 182a.
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tig 9 de Draadjes omgehoogen^ de Blaad- tx.

jes Haairdraagende.
^^n\.^*
Hoofd»

(31) Knopmos met hangende MeelJimpjes}, de^'^^^'

Bladen Lancetvormig , Borftelig ge/pitst Bryum

en zeer lange Meelknopjes.
thm^^^^^*

_ Plaggig.

Deeze beiden , die kleine Plaggetjes maa-

ken , welke veel naar Kusfencjes gelyken ,

groeijen op Dakpannen, Muuren, Steenen ,

zo in andere deelen van Europa als iji onze

Provintiën. Ook komen zy , op vogtige Hey-
gronden, in onze Duinen voor. Beiden zyn-

ze, door zekere fyne Haairtjes , ook eeni-

germaate als verzilverd , en het laatfte , in-

zonderheid, heefc paarfche Draadjes, fomtyds

bont, de onderfte helft roodachtig, de bo-

venfte uit den geelen groen.

- (32) Knopmos mef hangende hyna Kogelron- xxxu.^-
de Meelknopjes en fpitfe Blaadjes over- C<^^'^'^^^^^

hoeks» kleuris»

(33)

(3O Brymn Antb. pendulis , Fol. Lanceolatis &c*

Sp* Plant. N. 29 Gort. Belg. 11 p. 292- Fl^ Snee, 905,

3010. Bryum penJ» ovatum Caespititium'etpilofum. DilL.

Musc, 396 T. 50* f. 66» Vaill, Par, 134. T. 29. f. 7.

C32J Bryum Aiith. pend. fubglobofis, Fol. acutis al-

ternis- Sp. Plant. N. 31. FL Siiec. 908, loii. Br. Lan-

ceolamm jellucidum ,Caps. fubr, P«dunc. Carnejs Dilu
Musc. 500» T. 50. f. 69.

Ee 4
IL Deeu XIV. Stuk.
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IX.

AfdbEl.
III.

STÜK,

XXXIII
Bryum

fimptex,

.

Enkeid»
XXXI \r.

duplex,

Dubbeld,

XXXV.
'^Ipinum,

C33-) Knopmos met een knikkend langwerpig

Bleelknopje , Eisvormige Blaadjes, en een

zeer eenvoudig Stammetje ^ dat in V mid-

den een Draadje uilgeeft,.

C34) Knopmos met knikkende Meelknopjes en

dubbelde Draadjes,

Het eerde van deeze drie , wegens de

Kleur der Draadjes Vleefchkleuriggebynaamd,

is op vogtige plaatfen in Sweeden, als ook

elders in Europa , gevonden : het tweede in

Engeland: het derde, dat aldaar op Muuren

en Haagen in Tuinen groeit , heeft de Hor-

tulanus Meerbürgh op fommige Muuren te

Voorfchoten waargenomen . L i n n ^ u s hadc

dit laatfte niet aangetekend.

(35) Knopmos met een hangend langwerpig

Meelknopje ; Eyronde gefpitjie
, gekielde

Bladen en Takkige Stammetjes y die in de.

Mikjes Draadjes hebben,

(3^) Knop.

(33) Bryum Aïith- nutante oblonga , FoU Subulatis

&c. H''DS» Angt 309-

C34) Bryum Antli nutantibus. Pe^unc geminisi-iWzAf.

Br. parvum Surcuiis et Setis ganainatis. Dill. Musc.

385- T- 49. f. 50. Gort. Belg. 11. p> 292. N* 898.

(35) Bryum Anth. peiidula oblonga. FoL ovaiis acu-

kninatis Carinatis. Huds» Angt. 414. Bryum Hypnoldes

j)enduiiim Sericeum , Coma inllgni atro - rubejjte. Jpiiifci

Mu^c. 394. X. 50^ f. 64;
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(36) Knopmos met knikkende Meeïknopjes , jx.

die langwerpig zyn , en hoog groene Afdeel.

Blaadjes* Hoofd-
stuk.

Het eerfle van deeze twee, dat Di'et dan-^^^^"^^

op hoo2:e Gebergten 3 in Engeland , door D i -L-Muiare,'

. , ,
. EUandsi

LENiüs was gezien, werdt deswegen, niet

ten onregte , Alpifch van L i is n ^e ü s getyteld.

5, Alpifch is dit fraaije Mos (*), (hadt die Au-

5, theur daar van gezegd ) ^ 't welk ik by ze-

j, ker verwoefl Kafteel, niet ver van Llanber-

5, ris , op Rotfen dunnetjes met Aarde be-

j, dekt, heb gevonden." De donkerroodheid

der Draadjes geeft 'er een fierlyke vertoo-

ning aan. ik geef, om dergelyke reden, den

bynaam van Eihnds aan een Morje , 't welk

den Heer de Gorter op 't Eiland van Ba-
sujüs , te Petersburg , aan de Wortels vaii

Boomen, zeer overvloedig was voorgekomen:

niettegenflaande het in Engeland op vcg-

tige plaatfen en Gebergten waargenomen is.

Van dergelyke Mosfen vind ik ook by den

Heer N. L» Bü.^mannus , onder de Ooflin-

di-

C36J Eryum Anth. nutandbns , Cèpitulis oblongis , Fol.

yiridisfimis. Mihi. Bryum Trichodes late virens , Capit.

cernuis oblongis, Dill. Musc, 391. T. 50. f. 61 Musc.

irich. Font. minor, Fol. Capill. viridisfimis» Raj. Stjn»

\\. p. 32- Gort, Ingv. p. 171.

e*) Alpiuus eft hic Muscus fpeciofus. Dill. iit-

Tupra.

Ee 5
il. Dssxa XlVt Stuk
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ÏX. difche Planten, geen gewag. De fchrandere

Afdeel. Heer Thunberg, niettemin, heefc boven
lil.

HooiD- op het Gebergte , bezuiden Batavia , een Mos
STUK.

^^ Bryum gevonden , waar van ik gaarn de

'Afbeelding zou hebben medegedeeld, indien

het my, wegens 't ontbreeken der Draadjes

en Meelknopjes , niet onmooglyk ware ge-

weeft, hetzelve tot een Soort te brengen (*J.

In 't zelfde geval , misfchien , bevondt zig

FoRSKAöHL, Egypte en Arabie doorkrui-

fende , die wel gewag maakt , dat men "'er

Mnium en Bryum vindt: welke Mosfen de A-

rabieren Hakob , Tolbob of Roha noemden ;

doch aan dezelven geen Soortelyke benaa-

ming geeft. Denkelyk zal hy de Vrugtmaa-

kende deelen daar van niet hebben waargeno-

men. Ik gaa nu over tot het Geflagt van

H Y p N ü M* Taknios.

Veelal Takkiger valt dit Mos dan de voor»

gaanden, en geeft een zydelings Draadje uit,

dat aan zyn Voet omringd is met een Schub-

l}ig of Haairig Kransje; hebbende voorts de

Meel-

es') Mooglyk is dit het Bryum Bendvoides ^ waarvan
de jonge Heer LiNNyEus thans de Afbeelding en een

zeer omftandige befchryving heeft medegedeeld; Meth,

Musc, emend. p. 34. T. i. f 2 Zyn Ed. tekent aan,
dat het een Mos is van een Handbreed hoogte«
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Meelknopjes gedekzeld en een Haairloos IX.

Huikje, even als de voorgaanden. Tn**"

In dit Geflapt zyn over de veertig Soorten Hoofd-
o J o STUK.

begreepen , welken onze Ridder in zeven ^„o^os
Rangen onderfcheiden heeft, als volg

Krtopmos*

I. Met sevind Loof.

(i ) Takmos met geheel eenvoudig Loof ^ de ^ ïj^^^^^^

Blaadjes Elsvormig uitgebrsid; de Draad-Spmifor-

jes uit den Wortel. Gr'aatach-
tig.

Een zeer byzonder en aartig Mos is dit Ja-

maikafche, aldaar door Sloane gevonden,
'c welk veel naar het Bezem -Mos, voorheen

befchreeven , gelykt» Het geeft, naamelyk,

uit den Wortel enkele Steekjes, die met Bla-

dertjes gevind zyn, ter hoogte van het mid-

delflag Vergulde Haairmos of Wederdood*

De Draadjes , ondertusfchen » die de Meel-

knopjes draagen , komen uit den Wortel ,

tusfchen de Bladileelen , voort, en overtref-

fen dezelven weinig in hoogte.

(2) Tak-

(i) Hypnum Fronde fimplicisfiina, Foüofis patentlbusr

Subulatis , Pedunc. Radicalibus. SyJL Nat, Tf^g- XIII.

Gen, 1195. Sp. I. Hypn. er non Ramorum, Spin. Ha-

lecum semulum, Dill, Mttsc, 332. ï. 43. f. 68. Adian-

tum f. Polytr* Aureiim medium &c« Sloane. ^n^^h 12»

mjlA,^, 68. T. 25. f. 4.

II. Dee^, XIV. SïüK.
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l!X» C^) Takmos mei geheel eenvoudig gevindLoof

^

AiDEEL. ^at Lancetvormig is ^ aan den Fóet Draad-

Booro- draagende,
STUK.

ji'lil^num
C3) Takmos mei gevind eenvoudig Loof\ de

taxi/Q" Vinnen verdubbeld \ aan den Voet Draad"

^"Sxis- draagcndc.

bladig.

11 i. Grootelyks verfchillen deeze niet 9 die uit

tum!^^'^' ^^^ Wortel Vederachtige Bladen uitgeeven j

laudig. welke zig Roosachtig uitbreiden, en uit het

midden Draadjes fchieten met knikkende

Meelknopjes, veel gelykende naar die van 'c

Haairmos of Verguld Venus - Haair. 't Is een

klein Mosje , by ons tubfchen het Gras, op

veele plaatfen 3 en elders daar het vogtig is

,

g»roeijende. In Sweeden komt het in lomme-

Ti^e Bosfchen , by üpfal , voor.

(4) Tak-

(2) H^pmim Fïohd. fimplicisfima , Pinnata > Lauceo-

lata, Bafi Pedunculifera. Gort» Belg. U. p* 292. FL
Suec, II. N. 1013. Oed. JDan, 473. £ 2. Hypn. Fol. Pinn.

contig. Linearibus. R. Lugdb. 504. Hypn. Taxiforme mi-

nus Bafi Capfulifera. Dill> Musc, 263. T. 34. f. 2.

Mufc. Pennatus, Capit. Adianti. Vaill. P^^r. 136. T. 24.

& II.

C3) Bypnum Fronde Pinnat^ fimplici; Pinnis duplica-

tis; Bafi Pedunculifera. Gort. Belg. ^l Suec. uts. Hypri.

denticuL Pinnatum , Pinn- dupl. recurvis. Dill. Musc.

266. T. 34. f. 5. M. Penn denticulatus minor. Vaill. Far.

137 T. 29. f, 8» M. Penn. Capit. Adianti. Mor. S, 15.

ï. 6. i 36.
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(4) Takmos met zeer eenvoudig gevind Lan- ^IX.
^^

'^''-''^^^'''cetvormig Loof^ dat aan de tippen Draad- iii.
*

''-
fes draagt.

, Sv^'
IV*.

(5^ Takmos met gevind Takkig Loof, aan ^yp^^^^

• de tippen Draaddraagende» Knop-*
mosfig.

;; C6) Takmos met gevind Takkig Loof, dat
J^^^^^j,^

overend ftaat s in ^t midden Draaddraades,
1 . Slee-

gencie^ pruimig.
•; VL

^

Naar de gelykeois 3. welke deeze Mosfen £f
'^^^'*'^'

met het Knopmos , Sleepruim of Venus Haair venus^

hebben, zynze dus gebynaamd. Het middel-
^^^^^*

fte was door Dille ni os onder Mosfen,
uit Patagonie overgebragt , dus gevonden.

Dit hadt maar zeer korte Draadjes. De twee

an-

(4) Hijpnum Fronde fimplicisfima Pinnata t Lanreola- ' -.

ta; Apice Pedunculifera. Gort. Belg. II. p. 293.F/. *S'^^^c:»

11, N. 1012. Oëd. Dan. 473. f, i. Hypn. Taxiforme exi-

guum. DiLL. Musc. 262. T. 34. f, i. Muscus Polytri-

choides. Vaill. Far^ 136. T. 24. f. 13» Musc. Terreftris

^inimus. Buxb, Cent» I. p. 44, T. 64. f. 3. Hall. Melv.

inchoat. 111. p. 36.

(5) Hypmim Fronde Pinnata Ramofa , Apice Pedunc.

Hypn- Pinn. Aca^ciae Setis brevisfimis. Dill. Musc. 265»

T. 34- i' 4.

(16) Hypnum Fronde Pinn. Ram. erefta &c. Gort.

Betg. lU p. 293. Ai:f, Stokb. 1769. p. 284. Hypn. Taxi-

forme paluftre Ram. majus & ereftum. Pill» M^isc, 264»

T. 34. f. 3. Musc. Taxiformjs Ramofus» Vaill. Far, 2,%^

C.5.

ïH^liiiUlt
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IX. anderen zyn in ons Wereldsdeel t'huis. Het
fAïpEEL.

QQ^fiQ J3 ggQ 2eer klein Mosje; het laatfte valt

Hoorn- gjooter en gelykt , volgens Dillenius,

Takmos.^^^^ Taxis ; ZO dat ik de overeenkomft van

hetzelve 5
'in gedaante, met het Venus-Haair,

niet kan vinden. Veeleer zoa ik 'er een Va-

renachtige geftalte aan toefchryven met Bux.

BAÜM5 of noemen het Taxisbladig, Takkig

Mos , met Vaillant. Deeze beiden zyn in

'c liaagfche Bofch gevonden: het laatfte komt

op Steenen in Bosfchen van Sweeden voor.

" V

1

1. (7) Takmos mef gevind Takkig Loof; de

Hypnum Blaadjei Schuhbtg , fpits . geplooid , fa^

turn, mengedrukt.
Plataclf

*'%in (^^ Takmos met gevind Takkig Loof; de

Ornitho'po' Blaadjes zeer uitgehreid ^ Eyrond^ gekield

,

pootig.

jj^^ (9) Takmos met gevind Takkig /eggend Loof

cunu . .
•

ïïiSnend. C?) Hijpnum Frond. Pinnatt Ratnoll &c. {kov.r, Belg^

Jl. p» 293, FU Suec, lU N. 1015 'Hypri. Pennat» com-

presfum & fplendens. Dill. J^hisc, 268. T. 34. f. 7.

Muscus Trichamanoides. Vaill* Par. 139. T. 33. f. 4,

(8) Hijpnum Frond. Pinn. Ramola , Fol. patentisfimis

&c. Hypru Pennatum Ornithopodii Pinnulis pellucidis,

Dill. Musc, vjo, T. 34. f. 9. '
'

(9J ^iypttuJ^ Frond. Pinn. Ram. procumbens &c. "Rvns*

^ngl Hypniim dentic Pinnatnm , Pinnulis limplicibHS

ceftioribus. Dill. Musc, 267. T. 34. f. 6,
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en fpltfe Blaadjes ^ in '^ midden Draad- jx.

draagende.
Abdeei:..

HOOFD-

Weinig verfchillen , van elkander, in ge- stuk.

ftalte deeze Mosjes; waar van, het gene den ^^^^''^'

bynaam van FbgelpoQtig voert , uit Patagonie

was overgekomen. Het Platachtige is in de

Duinen by Hillegom en Noordwyk waarge-»

nornen. Het laatfte komt op donkere plaatfen

in Bosfchen voor, zo Dilleniüs aante-

kent.

II. Met verfpreide Spruitjes.

(10) Takmos met Takkige Spruitjes ^ hym x.

gevind Loof en gejlippelde Blaadjes. Hypuuni

Giiiifte-

(:i) Takmos met verfpreide hyna regtopflaau' rend.

de Spruitjes ; de Blaadjes over ééne z'^de , „ XI.

omgekromd^ nmpeltg aan den Foet. Gerim- j-

peld

(ia) Takmos met Takkige Spruitjes ^ hyna Xll.

ge- turn.

Gegolfd.

(10) H^pnum Surculis Ramoüs, Frond. fubpinnatis

&c» Sp, Ptant, N. 9. Hypn. Penn. Aq, lucens , longis

latisque FoUis» Dill. Musc, 370. T. 34- f. 10.

Cu) Hypnum Surc. vagis ereftiusculis &c. 5p* Ptornt.

N. 43. jMant. 131. Hypn, lutescens crispum Lycopodii

facie. DiLL. Musc. 289. T. 37. f. 24»

(13) Hypnum Surc. Ramofis , Frond* fubpinnatis &c.

Sp, Plant» N. 10. Hypnum Penn. nndulatum, LycopO'»

dü adhiftar fparfum. Dihi.* Mtssc, 271. T. 36. Uiu

il. DizE. XÏV» Sxüj?:,
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*ï^' gevind Loof en gegolfde famengevouwen

IIJ. Bladen,
HOOFD-

Xï'lL ,

(13) Takmos met Takkige Spruitjes y hyna
Hypjium' 'gevind Loof en gegolfde platte Bladen,

wispimi,

^ru Jg*
y^j^ deeze vier Europifche komt het eerfte

op Moerasfige plaatfen voor: het tweede zou

in Hesfenland en Halland groeijen: het derde

in Engeland, Ierland en Switzerland: het vier-

de, eindelyk, op Steenige plaatfen. Dit laatr

fle zou 5 volgens Boer ha ave, in onze

Provinciën ook tehuis zyn. Het heeft veel kor-

ter Draadjes dan het Gegolfde, 't welk 'eran-

derszins zeer naar gelykt, en platachtige Tak-

jes, de' Blaadjes op de Oppervlakte gekrulde

^,^ (14) Takmos met verfpreide omgekromdeTak-'

Triqpte- ken\ de Bladen Eirond omgekromd en uit^

*^&an- gehreid..

tig.

XV. (15) Takmos met verjpreide ^ hyna kruipende
Rutahu- rp-i,

tunu
J-akr

Schraa-
^

}?erig:. C13J HypnUm Surc. Ram. Frond. fubplimatis , FoU
undulatis planig. Sp, Plant, N. ir. Hj'pn. Pennat. un-

dulatum crispum &c, Dill. Musc 2^3. T. 36. £ 12.

Musc. Squamofus Linarias folio, crispus , Capit. recqr-

yis. ToURNF Infl. 554 Boe^h. Lugdb. h p. 20. N. 13.

Gort. Belg. II. p» 293.

(14) Hijpnum Rarais vagis recurvis &c. GoRx. Belg,

11. p. 290. F/. ¥uec. 11. p. 88ï^ 1016, Hypn. nilg. tri-

angulum maximpm & pallidum. Diii.» Mme. 293, T. 38^

f. 28. Vaïll. T. ^8. f. 9.

Os) Bijpnum Ram. vagis fi^brei-entibus &c. Gort.
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Takhnh de Bladen Eirond ^ g^fpi^^^ ^^Afd?e
fchubhig* ' III.

'

Hooi0<

Deeze in Velden , Bosfchen en Haagen , ^^^^almos

vm ons Wereldsdeel voorkomende, groeijen

jby ons ip Weiden en met Onkruid begroeide

Tuinen , tusfchen 't Gras. Het eerde heeft

zyn naam van de driekantigheid der BJadedge

Steekjes , het andere van de figuur der Meel-

knopjes; zo dat dezelven, met de Draadjes,

als een Schraap- Yzer , waar mede de Pvei^L

Hitgehaald wordt, yertoonen.

III. Met gevederde Spruitjes.
-'^'^^

jfi6) Takmos met gevederde Spruitjes ^ afflan- XVL

.

dige Takjes en ^efchubde kromme fpitfe ^^,ypnun$

7>j j' jj 7
''^ •'- Fihcinum^

nlaadjes over ééne zyae» Varep-
achfcig.

.(17) Takmos met Kinderende Spruitjes die XVJL
pl^t gevind zyn ^ en vergaarde Draadjes» ^j^^^^-^'^

Belg, IL p. 294. Hyph. dént. vulgatisfitnum. Dïli.. Muss^

295. T. 38. f. 29. Muscus Myofuroides Rutabiili fruftu.

Va:ll P^.r. T. a;. i 8.
'

(16) Hypnum Surc. Psnnatis , Ramulis diftantibus &c,

Sp. Plint N. J4 Gort. jB*/^. II. p. 294. Fl. Sneo.^-^^^

?bi7. Hypn repehs Fiiicinuni crispum. Dill. Af^Jf?- 283.

ï. '36= f. 19. Muscus Filicinus. V a 1 1. !. P^r. 138.

T* 29. f- 9- '

(17) Hypiium Surc. proliferis plano r Finnatis , Fe-

dfti\«»

Ff • V -' -c^ *'

IL D?fL._XIY. S>üK.. . ? -i - . ^
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Pa

mim.
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StX* ' /'iS) Takmos met de Spruitjes h^na Kinderend
Aedejel.

pj^^ gevind
^
gepunt , en vergaarde Draad'

1-Iooifo^. JQS^ .

STUK.•'•'..- ^ • ' '-

" XVÏII. (19) Takmos met plat gevimle niet afgefchei*

düka- - ^^^ Spruitjes en vergaarde Draadjes.
,

^

tutum. ._^
,

, . ^
, ,1

e eng.
(20) Takmos met eenigermaate

^
gevinde kg-*

Parieü'

.

gende Spruhjes 5 afftamUge Takjes , Ey»

Muurïg.- ronde. Blaadjes en knikkende. M^fiknppjes...

XX» iTSvO L^b e- •«•CiOmdr'R fi-;-? -'Is

Trcokn- Deeze V3'fderley Mosfen komep veel met

^^zèer malkander overeen. Zy hebben eene Varen-

lang. achtige gcellake, waar van de eeffle Soort den

by-

8w>.v;^,\^'v'_ êaj^c. aggregatis, Sp, TalnU N' ij. •Gort. Belg, Ft,

,«r. r.r ^^^^c. uts. Hypti. Filicinum Tai^naiisci, fólUs majonbus
"'

\ f j^^^fplendentibus. Dill. Musc^ 274. T. 35. f» 13- Muscus

Filkinus .maJ9r. -Mor. S, 15. T. 5» f. a. Tournf. /i^y?.

;v:^f V TH26. f;"t^^rAiLL. ^^#^. t. 15. 'ï.i. .

'

.v.,.v: ÓSj) ' H^pntim Stirc fubpiföliferis, 'plano -Pinnatis,

5ibii«' cuspidatis,; >jPedunc. aggregatis. *S/7. P/«;«^. N. ï6. i^^.

''

ii'ï^^^. 11. N. 1019. Hypn. Filicmum , Tamarisci foliis

minimis non fplendentibus. Dill. Mmsc. 546 T. 83- f. 6.-

1(19) Hijpnum. SmC' plano - pinnatis coiitinuatis , Pe-^

(Junc. aggregatis. i5}:?« Plant, N. i;j'. Gort- -S^^^. 11. ^
295. Fl. .buec^ Lapp. Hypn* Filicinnm Tam? fol, minori-

bus non fpleiid. ii^t.!.! Muec, 276. T- 35^ f. 14 Muscus^

J'iliciiius .piajor. 3t;'XB. CV;/f, II. j?* j?^ Tr, i,. f. 2 & p»

3.iT. i^ 4 i;iY^LL, Pöjr, T.;£8' f'J & '^.'29:f. I. -^

'Cso) L'ijpnum Surc. fubpinnatis decumbëntibus j&c,j.

G_ORï. Belg, .U. ^Su^c. 8ic. H^pn repons Filicinuni,^

trjiangularibus parvis foiiis , pr&lcngüiii. Diti., JhiSi;,

278. T. 35. f. 15 Musc. ten-, minor fol. crispis. Buxb»

CW. n. p* 32^. T. 63. f. 3, ... .. - ..
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bynaam draagt by Linn^eus; doch Dil- IX.

L E N I u s heeftze allen Varecachtig ge- lïi.

noemd. De derde Soorc is teerder dan de Hoofd-
stuk,

anderen en fyner van Loof , vallende zo jakmos.

wel in Amerika als in de Noordelvke dee-

len van Europa, De vierde is zeer gemeen

en de vyfde komt , by ons , in veele Bos»

fchen onder oude Heggen en op oud Hout

voor. Zy is gemakkelyker te kennen, dan door

de befchryving of bepaaling re onderfcheiden.

Dus is de eerfte Soort ook gemakkelykfl: aan

de gedaante kenbaar , en aan haar krullend

Loof,

(21) Takmos met gevinde Spruitjes; de Tak» XXI.1

jes digt by één^ met omgekromde tippen» Criita c^^

Helm*
Om dat de Takjes eindigen als een Veder* kuif.

pluim der ouderwetfche Helmecten , heeft

deeze Soort den bynaam. Zy is in Europa en

in Penfylvanie aan de Wortels der Denneboo*

men gevonden, Boekhaave heeft dit

Mos

(21) Hypnum Surc piiiiiatis , Ramulis approximatis

&c. Sp* Plant N. 19. Gort. Betg, p. 295 Hypn. Fi-

liciiium Criftam Caftrenfem reprssfentans. Diix. Musc,

084. T. 36- f. 20. Musc. Terreftr repens fubflavus. Vaill.

Par 141 T 27. f. 14. Musc repens Ramofus Pinnatus

,

Xubtiiisfime divifus , Foliolis crispis reflexis. Bokrh,
Lugdb. l, p. 21 N» 2-j*

Ff 2
ü. Deïl. XIV. SiuK.
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TX. Mos als inlandfch onzer Geweflen opgetekend.
Afoeel.

^^^ j^^^^j. ^^^^ geelachtige Kleur.

BooïD-
^'^'^\

(22) Takmos met gevinde Spruitjes^ die rond^

Hijpnum achtig zyn ^ afftandig en ongelyL

''^

Denne- (^3) Takmos met gevinde kruipende Spruitjes^

boomig. getropte Takken , Schuhachtige Ehvonnige

p^mmfum. Bladen en opftaande Meelknopjes.

Pluitn-

achiig. Van deeze twee heeft de eerfte van het

groeijen in Bosfchen onder Denneboomen of

van de Denneboomachtige geftalte den by-

naam. Immers CoMMELYNheeftze genoemd,

Mos in de gedaante van den Denneboom , en

zy is dus ook van ouds beftempeld. By Haar-

lem vindt menze op 't Hooge Veld aan den

Houte. De Draadjes , die paarfch zyn , ko-

men uit het midden der Spruitjes of Takjes

voort , gelyk in de andere , die aan de Wor-
tels van Boomen in Engeland is gevonden.

IV. Met

(I22) Hijpmim Surc. pinnatis teretiusculis remotis inae-

qualibus. Sp. Plant. N. 20. Gort. Belg, Fl. Suec, Hyp-
num lutescens AÜs Subulatis tenacibus. Dill. Musc, 280.

T* 35. f. 17. Musc, Pennatus minor, Caulibus Ramolis.

'Vaill. Par. T. 29. f. 13, Muscus Abietis facie. C. B.
Tin, 360. CoMM- HolL

(23) Hijpnum Surc, Pennatis repentibus &c. Sp- PlanU

N. 21. Gort Beig. 296. Hüds. Angl. 423. HjTnnm re-

pens Füicimira Plumofum. Dilu Mme, aSo. T» 35. f*

j6.
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IV. Met omgeboogen Bladen. IX,

(24) Takmos met eenigermaate gevinde Spruit- Hoofd-

jes en omgekromde Bladen^ die E/svormig ^'^^'^^'

getipt zyuy over éénezydeé ^^^^^'

(25) Takmos met hyna regtopftaande Takkigefi>^^"-\-
^ ^

Spruitjes 5 de Takken omgekromd ; de Bla- achtig.

den Ehvormig omgekromd over ééne zyde. XXV.

Kaakig,
( 2Ö ) Takmos m^^ gevinde famengearukte xxvï

Spruitjes^ omgekromde gefpitfle Bladen en^^^^Pi'^^-

hyna regtopftaande Eyronde Meelknopjes, Samen*
gedrukt.

Alle deeze komen in ons VVereldsdeel voor.

De eerfle groeit in Bosfchen op de Wortels

der Boomen : de tweede is in de Duinen by

Noordwyk ; de laatfte in Engeland , in een

Eofch niet ver van Londen, door Diilenils,

gevonden. De Gellalte van deeze drie is ,

over 't geheel p weinig verfchiilende.

(27) Tak-

(24^ Bypnum Surc. fubpinnatis , Fol. fecundis recur-

vis , apice fubulatis. Sp. Plant, N. 22. Hypnum cris-

pum Cupresfiforme Foliis aduncis. Diil. Musc. 287. T.

37. f. 23. Musc. Squam. Ramofus minor & erispus. VnitL,

Par, 139. T. 27. r. 13.

(25^ Hypnum Surc. ereftiusculo - fubramofis &:c. Sp.

Plant» N. 23. Gort, Bel^, 29Ó. Hyi^num Paluftre ereftum

fummkatibus aduncis. Dill. Musc, 291. T, 37. f, 26.

(26J HijpnuHi Surc. Pinnatis compresfis &c. Huds.

^ngl, 423. Hypn. Fiiicinum Sericenni mo.ïe & peljuci-

dum mucronibus aduncis. Dill. J^lusc, 286. T. 36. f.

ÏI. DiEJit. XIV SïUK.
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(27) Takmos met verfpreide leggende omge-

kromde Takken , en gefpitfle Bladen over

êêne zyde»

IX.
Afdeeï*
IlL

Hoo^D*
STUK.

XXVII'
Htjpuum Naar het Wolfsklaauw gelykt deeze in Ge-

^es7^°^' ^^^^^ zeer, maar heeft de Takken aan 't end
Scor- als een Scorpioenftaart omgekromd. In diepe

ftaaróg. Moerasfen van Engeland en Sweeden is de-

zelve gevonden.

XXVIII.

funi,

Klaau-
vvierig.

XXIX*
Squ&rro-
fum.

Rappig.

(28) Takmos met kruipende Stammetjes ^ ver"

Jpreide ronde Takken en uitgebreide ge"

fpitfte Bladen.

C29) Takmos met verfpreide Takken en Lan-

cetvormige Pleoijig gekrulde omgekromde

Blaadjes op vyf ry'én.

Hec

(37) Hypnum RaraJs vagis procumbentibus recurvis

&c. Sp, Plant. N. 24. Fl. Suec. 11. N. 1026. Hypn. Scor-

pioides )?aluilre magnum , Lycopodii inftar fparfum,

DiLL. Mme. 293. T. 37. f. 25'

(28J Hypnmn Surc, repentibus &c. Sp. Plant. N- 25.

Gort. Belg. \h p. 296. Hypnum fubhirfutum &c. Dill.

Musc^ 307. T» 39 f. 43 ^'*usc. Squamoius Viticulis lon-

gioribus glwbrls, Vaill. Par. 137. T. 23- f. i.

(29; Hypnum Ram. vagis, Fol. complicato -carinatis

&c» Sp. Plant. N. 26. Gort. Betg 11. p. 296. Fl. Suec.

878, 1027. Hypnum repens, triangu!. reflexis foliis ma-

jus & minus. Dii-i.. /^usc 303. T. 39. f. 38, 39. Mdsc.

erea. Fol. reflexis. Vaill. Par, 139. T. 27. f. 5. Halu
H^lv, inckoat, UI. p- 27. N»i733, 1733.
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Het eerfte van deeze twee ," onderfcheidt ï^»

zig, doordien het zig" byna als Klaauwieren ni.^

'

van den Wyngaard vertoont: het andere door^:^,^^*"'''

£ene rappige gedaante , wegens de omgekrom • Tukms,

de Blaadjes, die ieder op zig zelf driekaniig

zyn en op ryën geplaatst. Volgens den Rid.

der komt het eerde op drooge Bergachtige

plaatfen aan 't .Geboomte , het andere op vog-

tige in ons Wereldsdeel voor. By ons vindt

men het Klaauwierige in de Duinen by Haar-

Jem, het Rappige, dat ook veel op vogtige

Gronden groeit , in de Haagfe Duinvelden

overvloedig,

(30) Takmos met kruipende Stammetjes
^ ge- XXX.

tropte opfiaande Takken^ Eyronde eenzydigepahljhlT
' Bladen en opgeregte Medknopjes. Moeras-

o*

(31) Takmos met kruipende Stammetjes . op- XXXL
flaande verjpreide Takken , eenz'^dlge Bla-ZweQ^^ig,^

den en rondachtige Meelknopjes.

Twee*
• - ^

•-
i

(20) Hijpnum Snrc. repentil^us , Ramis confertis erec-

tis &c. Sp. Vhint. N. 27. Gort. Belg. Jl p. 297. Hypn.
heterophyllum Aq. polycephal. repens Dill* Miisv. 293.

T* 37' f- 27-

CsO Mijpmim Surc. reptant. Ramis vagis ereftis &c.
$2U Ptant. N. 58. Gort. Belg.U. p. 297. Hypn. Loreum
Montanum Caps. fubrotimdis. Dill. Miisc, 305. T. 39.

f. 40* Vaill. Far, T. 25. f. 2. Musclis JMontanns. Ta-
BERN. Tc, 809.

Ff 4
11. Djeel. XIV. SXUK.



4S<S B È S C H R Y V i N G V A r^

Ar^EEL
T^^^ kruipende Mosfen , die iiiet alleen iii

111. 'gedaante, maar ook in Groeiplaats zeer ver-

^TVK^^' fchillen, Hec eerfte komt in Moerasfen voor.

Takmos, waar van het zelfs den bynaam heeft ; het

andere op Gebergten , weshalve hec Berg^

mos is geheten» Het eerfte , evenwel , zou ,

volgens Meerbürghj by ons in eenige

Hoven op Steenen groeijen, en het laatfte in

de Zalliker- Waard , zo de Heer de Gorter
aantekent. Dit is wegens zyne lange dunne

Zweepige Stammetjes of Sliertjes opmerkelyk.

V. Met Boomachtige of gebondelde Spruit-

jesi

XXXÏI*
fiypnpim
Dendyoi'

Boom-

(32) Takmos met een opgeregt Stammetje i de

Takjes b:>jna eenvoudige gebondeldy aan '^

end\ de Meelknopjes overend Jiaande.

Zeer fierlyk is dit Mos , doordien het mét de

uitgebreide Takjes zig als een Boompje ver-

toontè Het groeit in ons Wereldsdeel in Vel-

den en Bosfchen die eenigermaate vogtig zynj

by ons in 't Bofch van ülenpas , volgens den

Heer de Gorter* Ik heb een fchoon E-

xem*

f32) Htjpnum Surc. ereflo, Rair* Fasciculatls termi.

iialibus &c. Sp» Plapih N. 29. Gort. Belg. II. p. 297»

FU SueCi 886 , 1028. Hypnum Dendroides Seticeum , JSe-

tis et Caps. longioribus ereclis, Dili,. Musc. 313. T^ 40,

f. 48. Muscus Squamofus Ram» ereCtis Alopecusüidesi

ïoüRNï. Inji, T. 3^6. f. B.

i
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^emplaar daar vaii , dat in Japan door den ix,

HeerTiiuNBERGis verzameld.
Aimnu

HOOFD-

(33) Takmos firn een opgeregt Stammetje:^'^^*

de Takjes meefi verdeeld^ gehondeld. aan' Hi^pnmn

't end; dz Meelhwpjes eenïgermauteknik^ Aiopecu--

kende

k

V^osfen-

ftaartig»

Zo eenvoudig zyn de Takjes niet van dit

Mos , 't welk ook Boomacbtig groeit en an-

ders weinig verfchilt van 't voorgaande* Ik

zie niet , waarom het meer Voslendaartig dan

hetzelve zoude zyn. Vaïllant hadt het

dien bynaam gegeven. Op dergelyke p'aatfen

komt het voor , zynde by ons in 't Flaagfe

Bofch, als ook in de Duinen by Noordwyk,
waargenomen.

Uit Japan heb ik ook Exemplaartjes , die veel '^i?j^
gelyken naar deeze Soort , doch insgelyks geen

Meelknopjes hebben. Zy behooren zekerlyk

tot dit Geilagt , en de manier van groeijing

betrektze tot de Boomachtige Mosfen met

gebondelde Takjes; gelyk uit de Afbeelding,

van hetzelve 5 in Fig, 10 ^ op Plaat CII ,

blykbaar is. IV.M^t

f33") Hypnum Surculo erefto. Ram, Fasciculatiis &c.

5/7. Plant, N. 30. Gort. Belg, H. p. 297, Fl, Suec^^g^

1029 Hypn Dendroides obfcurius , Setis & Caps- bre-

vioribus fubnutantibus. Dill. Musc. 315- T. 4T. f. 49.

Musc fquam. Alopecuroides ^ Flagellis recurvis. Vaill.

Par. 137. T. 23. f. 5.

U, Daai" XIV# Stuk»:

Fig^ 10.
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IX.
Afdeel.

HOOFO-
STÜX.

XXXI V.
Hijpmmt

•eurtipen-

dutum.
Kort-

hangend.

XXX7.
Turum.

Zuiver.

XXXVI.

bladig.

VI. Mec byna rondachcige Spruitjes^

(34) Takmos'^^f ^erfpreide r012de Stammetjes^

Eyronde fpitfe uitgehreide Bladen en hatt'

gende Meelknopjes.

(35} Takmos met Fïnswys^ verfpretde Ehvor*

mige Takjes ^ de Blaadjes Eyond^ ftomp ^

famenluikende,

(36) lakmos met verfpretde zeer Takkige

Spruitjes , Draadachtige Takken en fcheevc

Meelknopjes,

In geftalte komen deeze drie taamelyk over-

een; wier eerfte , wegens de kort gedeelde

hangende Meelknopjes byg^naamd , in Euro-

pa en Amerika op de Wortels van Boomen
en Steenen groeit: de tweede, om dat zy van

Aarde en ander Vuil zo zuiver is, wordende

van de Visfchers in Lancaster gebruikt om de

Woi-

C34) Hypnum Surc. vagis teretibus &c. Sp. Plant. N»
31. Ft. Suec. 877, 1030 Hypn dentatum curtipendulum.

Viticulis rigidis. Dill. Musc^ 333. T- 43. f. 69.

C35^ H^pnum Surc* Pinnato-fparfis Subulatis &c.*S/7.

Tlant. N 32. Gort, Belg, U. p. 298 Hypn. Cupresfi-

forme vuig. fo! obtufis. Dtll. Musc^ 309. T, 40» f. 45.

Muscus Squamofus Cupresfiformis. Tournf^ Inft. 554.

(36) Ihjpmim Surc. Vcigis Ramofisfimis , Ram. FiÜfor-

mibus &c. liuDs. Angt 421. Hypn. Sericeum Ram. &
tewn^us, Caps. ucuminatis» Dilli M2isc, sz^* T. 42. f.

h%* GoRTi Ingr, 173.
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Wormen af te veegen , waar mede zy henge- ^^•

len willen, en //^r/^//öö;7;-M?5 geheten. Dee- iii. !

ze, by T o T7 RN IL FORT Schiihhig Ojpresachtig ^^2^^'

Mos getyteld , groeit by ons veel in natre ruige Takmor.

Weidlanden en Hoven, volgens den Heer de
Gorter, die de derde Soort, het Drnadbla-

dig Mos , aan Boomftammen en op den Grond,

in Rusland, omltreeks Petersburg, doch zon-

der Meeldraadjes , aangetroffen hadt.

(37) Takmos me/: de Spruitjes en Takken J'.t- XXXVII.

fpreid rond ^ hyna regtopfiaande
, ftomp, ^la^cT"^

hritm,

(38) Takmos met ronde Takhige Spruitjes , achHg.

en uitgebreide fpitfe affiandige Bladen. XXXVliI.
Ripa-ictm,

(39) Takmos met verfpreide Spruitjes ^ die aan y^^^,y^

*

de tippen met omwonden Blaadjes pefpitst Cuspida-
tuin.

^yfJ' Stekelig.

Het

Cs?-) f'iyp^'^^'i^''^ Surc. Ramisque vagis teretibns erecl.

obtufis Sp PL-nf, N« 33. FL Svec. 11. N. 1032. Hypn-

Cupresfiforme rotundius vel Illecebrx semulum. Dill.

jyiusc. 31 «* T. 40- f. 46. Muscus Terreftris &c, Vaill.

Tar. 137- T. 25. f 7.

C38) ^ypnum Surc teretibns Ramcfis &c Sp, Plant,

N> 35. -^Z' Suec 11. N. 1C33 Hypniim Aq. Flagellis te-

retibus & pennatis. Dill. Musc. 308. T. 40. f. 44.

(39J Hypnum Surc, vagis , Apice Fol. conv- acnmi-

nato. ^y/». PUmf, N. 35 Hypn. paiuftre extremit Cus-

pid. & punqGntibus Diil. A^i^sc 300^ T. 39 f 34 Mus-

cus Saxatilis repeiis Coma fpurfa. Buxe. Cent, 11, p. 6.

T. 3. f. 1-4*

II. DsEt. XIV. Stuk..



466 B Ê S C H R Y V I N G VAN

IX. Het naar Huislook gelykend Mos komt in

^n^^^' de Velden van Europa en Amerika voor; het

i11k°/°"
^everige aan de kanten van Rivieren : het

Takmos. Stekelige in Mosfige Moerasfen 5 die het op-

vult , volgens LiKN^us. B1JXBAUM3
evenwel, fchynt het als een Steenmos opge-

tekend te hebben en Meerbürgh hadt het, in

de Duinen by *s Hage , tusfchen het lange

Gras gevonden.

XL. C40) Takmos met Lancetrormige overboekfe

Ittfpnum affiandwe Bladen,
fiuhans.

^

Vlottend,

Dit in de Wateren vkttendMos , zo in Ierland

als in Engeland groeijendc, vermoedde Dït-

t E N lü s misfchieo tot het Geflagt van Fontein-

mos te behooren^ Niemand hadt de Vrugt-

fnaakingen , 2iegt hy, daar van gezien. In

Sweeden , nogthans, zynze naderhand ont-

dekt, en bevonden te beftaan uit zeer dunne

roode Draadjes, in eenigen zeer lang, in an»

deren naauwlyks van een Duim , met een krom,

rood, zeer kort, ongehaaird, Meelknopje.

Dus heeft Linn/eus het onder de Sweed.

fche Takmosfen opgetekend , en ik vind het

ook door den Heer de Gorter, onder

die

(40) Htjptiunt Fol. Lanceolatls alternis remotis. Fl.

Suec, IL N. 1034. Gort. Belg. 11. y 298- N. 922. Hypii.

ereftutti aut fluitans , Folüs oblongis peranguftis acutis*

DzLL. Musc. 299. T. 3S.f. 33.
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die van ons Land , als aan verfcheide Beekjes
j,^f'

te Wasfenaar voorkomende , opgefchreeven* ni-
Hoofd*

STUK,

VIL Met getropte Spruitjes.

XLX»

(41) Takmos met een kruipend ^i^^'^^^^^]^
-^ sfrïïeu^

getropte opftaande Takken , Ehvormige Zydach-

Bladen en opgeregte Meelknopjes*
*^^*

(42) Takmos met een kruipend Stammetje ^ XLIL
getropte opftaande Takken , Ehvormige ^^^l^^^"

Bladen en eenigermaate knikkende MeeU Fluweelig»

knopjes»

Deeze beiden, v/egens hunne zagte Wol-
iigheid gebynaamd , groeijen zo wel in ons

Land als elders in Europa, Men vindt het

eerfte aan Boomftammen , op Steenen, als

ook in vogtige Weidlanden en Hoven : het

andere komt aan de Wortels der Boomen,op
Schaduwachtige plaatfen ^ vopr.

(43) Tak-

(41) Hypnum Surc repente, Ramis confertis ereftis

&c. Sp. Plant. N. 36. Gort. Betg, 11. p. 298. Fl. Smc.

882 9 1036. Hypn. vulgare Sericeum recurvum &c. Dill.

Musc. 323. T. 42. f. 59. Muscus Arboreus fplendens, Se-

ricews. Vaill. Par. 132. T. 17. f. 3.

(42J Hypuum Surc repente &c. Sp. Tlant. 883, 1037.

Oed. Dan. 475. Hypn. Velutinum Caps. ovatis cernuis,

DiLL. Musc. 326. T. 42. f. 61. Musc» Squamofas Ra-
mofus tenuior, Capit. incurvis. Vaill. Par^ ïsS. T. 25«

f. 9.

ÏL Dek. XIV. Stuk,
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^.^' (43) Takmos met kruipende Stammetjes^

III. Draadachtige Takjes en ah verjieeten

^f^' ,

Blaadjes.

xLin.

,

jlijpi?um (^aa\ Takmos met opsierene s Takkigey omge-
feruens. 7,0 ^00 «j «-»

fyxxi- kromde stammetjes,

XLIV. (45) Takmos met kruipende Stammetjes ^ ge-

des. hondelde , ronde , h'^na regtopffaande Takken

hoornïg.
^^^ opgeregte Eyronde Meelknopjes.

§racïie, In Eüfopa en Virginle komt het Kruipend
Schraal. Takmos , zo gebynaamd , aan Boomftammen

,

Hout en Steenen , voor. Men vindc het , by

ons, in verfchelde Tuinen. De Lwee eerften

zyn in Sweeden waargenomen, groeijende,

zo wél als 'c laatfte, op Boonien. In de ryp-

heid 'der Vrugtmaakinge heeft;, het de Meel-
' *

rr ' draad-
:^. . ,a3fnoca"it?t' -

("43) Hypnum Siirc. tepentibus , Ramis Filiformibus ,

Foli obliteratis. Sp, Plant, N. 38 GoBt» Belg, p, 299,

AÜ. Stokh. 1769. p. 248. Hypn. Trichodes ferpens,Set.

& Caps.loiigis ereftis. Dill. Mvtsc. 329. T. 42. f. 64.

iMusc. Terreftr. omnium minimiis &c. Vaill P^r. 138.

T. 28 f. 2, 6, ^.,'8.

(44_) Htjp.mim Surc. ereftis Ramofis incurvatis. Sp,

Plant. N. 39. j^^'L Stokh, 1769. p. 248. Hypnum Arbo-

leum Sciuroides Dill. Ai-usc, 3x9. ï 41. f. 54. Mus-

cus Arboreus fp]^n<ie»s Myafuroides. Vaill- Par. T.

27. f. 12-

(45) Fhj^n'pm S\X(C. repentibus, Ramis fasciculatis te*

ïetibus erectiusculs, Anth, ereft's uvans. Hüds, yingt,

430. Hypn. giacile Ürnithopodioides. Dill. Muse. 330.
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draadjes als ébnTouwetje gedraaid; groei- jx.

j^nde de Spruicjes van het Wyfje afzonderlyk, ^^^jj'*^*

zegt LlNI^^US. Dit is van DiLLENIÜS Hoofd-

ontleend ,, die waarnam, dat zekere SpruigVs ^p^'^' •

van die Mos dikl'er waren ^ zonder Meeldraad-

jes , maar in de Mikjes der Bladen bevrugt met

met zekere Schubbig Haairige Lighaa^npjes 5

welke , in 't Water gedaan , door een ligte

beroering met een Naald , zig ontbonden ia

Beinere dêrgelyken , weiken -hy voor jonge

Plantjes hieldt. Hy noemt het Inkhoornftaar*

tig Takmos. Het Schraale eindelyk^ dat Fo^

geïpootachtVg van hem gebynaamd werdt , kwam
in Engeland aan Boomftammen hangende voor;

hét was aldiiar ook op Rotsfleenen , en te-

vens' onder de Mosfen , uit Patagonie over-

gebragt, door zyn Ed. gevonden.

(46) Takmos met zeer Takkige Stammetjes en XLVI.
Ehvormlge ^ aan heide enden verdunnende ^

Hypnum

ronde^uakjes» del,

Muizen-

(47) Takmos dat kruipt^ met opflaande zeer^^^^^^'f

'
digt gètropte Takken ^ kromme Meelknopjes claveila^

en gehoogm Dekzeïtieu ' ''^'^^^^--
?f^"j •

friif:iftlfev>;ID mün^j^H .rj 1 ,J^. ;f .rr.

• <'4ii3'-^#^«»^^-SiH'c* Raniofisfimfe &c *S>. Plant, N.
40. Gort. Belg. lU p. 299. Hypn. Myofiiroidestenuius,

Cips. nutantibus. Vüia.-. Musc. 31^. X 41. f. 51,

'!(47^ Hijpnum.xefQm-i Ramulis ereétis confertisfimïs

^uSp, ï'lUfti.l^, ^z.

IL DasL. XIV. Stuk.
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IX. (48) Takmos met opgeregte ronde gefchuhde
^Afdeel.

ftompe Takken en Haairbekleedzels , zo lang

HooïD- hyna als de Draadjes,
STUK.

'
'

XLVIII.
'Hijpnum By ous en elders komt het Muizenftaartige op.

Kattig? Boomen en Steenen voor. Het Kn odzige groeit,

zo wel als 't Kattige, met Spruitjes die naarde

Bloem.Katjes der Boomen gelyken, en Blaadjes

als van den Savelboom , in Noord-Amerika , z} n-

de uit Penfylvanie aan Dilleniüs pyergezon'B

den.

Twee nieuv^re Soorten heeft de jonge Heer

LiNNiEüsby dit Geflagt gevoegd. De eencj'

gevonden in de Switzerfche Alpen , geeft zyn

Ed, den naam van Hypnum Haller'i% de andere,

op vogtige plaatfen in Duitfchland groeijende

,

vpordt, om dat het een ongemeen Glanzig uit

den rosgeelen groenachtig Mos , H'^pnum m-

;
tens getyteld C*) .,v\^ eom

IV, HOOFD:

" C48) Jïypnttm Ramis ereftis teretibus imbricatis obtur

fis 5 Periciiaetiis longitudine fere VQ^&\xnc\x\ot\xm. Sp.Planu

N. 42. Hypnum Julaceum , Perichsetio Setas sequante,

DiLL. Musc. 321, T. 41. f. 57. Hypnum Clavellatura

parvum repens , Setis brevibus. Dill. Musc, 551. J» 85»

f. 17.

O Hypnum Halleri. Hall. Heïv, inc%, N. 1734» Hyp?

num nitens. ld. N. 1754. Dill. T. 39. f- 37- We^»
Spie, 157» ScHREB. Bpic, 93. N. \o(i%k MetKHuSd^QXüR^^

wts.





2 Deel.PLAAT CIH.





^ . 7-

im^^MÊk

WmmË
^?_

J



DE Mossen. i6^

IV.

IV. HOOFDSTUK. Hoofd.
STUK,

Befchryving van de Mossen, die met Kelk-

jes voorzien zyn
^ gelyk de Schilrftmosfen en

anderen daar toe behoorende,

Deeze "Rang van Mosfen is door den Heer
Li k

n

iE ü s oader de Alg<z of Wicrea
geplaatst, om dat ia dezelven, mee(lal,geen

onderlcbeiding plaats heeft van Wortel, Steng

en Bladen, of dat die vereenigd zyn. Immers

dus heeft zyn Ed. den Rang szïiAlga, bepaald

,

onder de Schüikeelige Planten. Ik hebze, we^

gens de geringe overeenkomst met de Wie-

ren, hier t'huis gcbragt. Het eerfte Geflagt,

dat wel allermeest van die bepaaling fchynt

af te wyken, voert den naam van

J U N G E R M A N N I A,

Want hetzelve bevat veele Soorten , die

wel duidelyk gelleeld zyn en Vinswyze gebla-

derd; gelyk hier volgt. Ook draagt fommig

blykbaar Bloem en, Zaad. Het Mannelyke

Tceldeel is gedeeld , naakt, met een vierklep-

pig Meelknopje: het Vrouwelyke ongedeeld,

naakt, met rondachtige Zaaden. Door Rop-

^lüs en MicHELiüs is hetzelve benoemd,

maar cenen DoQor Jüngermann, door

wien, nu ruim honderd Jaar geleeden, de Ca-

Gg ca-
II. DfiEu XIV. Stu^
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IX. talogus van den Altdorffeo Tuin aan 't licht

^^^Y^!" gegeven werdt»
Hoorn-

*'^"^'
I. Met gevind ecnzydig Loof.

7m^%r- ^^^ Jungermannia met eenvoudig gevind Loof

;

mannia de Vinhlaadjcs Eyrond ^ eenigszws Kant'

Miltkrui-

^'ge* Dit Mos, dat de gedaante heeft van het

Miltkruid of van Wederdood , groeit op vog-

tige donkere plaatfen , zo van ons Werelds*

deel als van Indie. Het beftaat uit kruipende

enkelde of Takkige Steekjes, van een tot drie

Duimen lang, die met veele rondachtige Blaad-

jes digt bezet zyn, en aan *t end in de Win-
ter Kelkjes uitgeeven , uit welken in 't Voor-

jaar een Styltje of Meeldraadje fchiet , dat

aan 't end een rond Korreltje heeft of Meel-

knopje , 't welk door de rypwording in vieren

fplyt, en alsdan een Kruisje van vier Klepjes

ver»

(2> ^rnigermannia Frond» flmpliciter Pinnatis , Foliolis

«vatis fubciliatis. Syjl, Nat. Veg. XIII. Gen, 1196. Sr-

ï. Gort. Belg, 11, p. 299. Jungermannia major Fol,

brevioribus & obt. non dentatis. Mich. Gen» 8. T. 5. ï*

3t o , o. Liclienaftrum Asplenii facie, Pinnis laxioribus»

DiLL. Musc. 482. T. 69. f. 5, /3. Jungerm. Caule Ra-

mofo repente &c« R. Lugdb. 508. Jungermannia major

&c. Fol. denticulatis. Mich, Gen, 7. T, 5. f. i, a. DilL»

Idiisc, uts. f. 6. Hepaticoides Polytrichi facie. VAiiii
Fnris, 99. T. 19. f. 7.
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vertoont. Het groeit langs den Hierder Weg, IX.

by Harderwyk , volgens den Heer de GoR- ^^^^^^'^^

TER, die het aldaar heeft waargenomen. Hooiu-
STUK.

(2j Jungermanm'a met eenvoudig gevind Loof; H-

de Vinhlaadjes plat , naakt en Liniaal. mannia
Fhiculofa,

(3) Jungermannia met eenvoudig gevind Loof\ ^ierige!^'

de Vinblaadjes effenrandig ^ Schubbigi ver» ^i..^^^^'

hevenrond»
22 j^

'

(4) Jungermannia met eenvoudig gevind Lan-t^os.

cetvormig Loofy aan de tippen Bloemdraa' ^\L^
^^'

gende ; de Blaadjes ejfenrandig* IV.
Lanceota-"

(j) Jungermannia met eenvoudig gevind Loof̂ Lancet-

aan de Tippen Bloemdraagendej de Blaad'^'^^^^^^^'

jes tiveetandig, siden^

(6) ]}Xn*tata
Tweetaa"

C2) Jungermannia Frond. flmpl, Pinn. &c. Jungerm,
'^®*

ferreftr. Viticulis longis &c Mïch» Gen^ g. T 5 f. 4.

Lichenaftrum Trichomanis facie e bafi & medio Horens»

Diï-U Musc, 484- T. 69. f. 7.

(3) ^unsermannm Frond. fimpU Pinn. &c. Jungerni,

paluftris repens. Uien. \its. f. 5 Lichenaftrnm Trichom.

facie , polyanth. jbreve repens. DiLi.» Musc^ 436. T» 70*

C4) ^ungev-itannia Frond, fimpl. Pinn.^t. Laneeol &c, i

Jung*»rm. Paluftrïs minima repen? Uz. Mich» iits. £ 6 , ^i

Liclien. Trich. facie. Dïll uts f. 10

(5) ^vmgeymannix Frond. fimpl. Pinnatc apice Flori*

feriS &c. Jung. wajor i'epen«s Mtch, uts. f. 12. Dil?,,

uts. f. tl. -<^«?. ^^o/;A, 1769» p 248. Hepatlcoides Pojy^

trichi facie. Vailil 'Par, T. 19. f. 8»

Gg 3
II. Deei,. ;{iy, Sï«K.
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AfdS'l. (^) J^ngermannia met eenvoudig gevind Loof;

1 ^- in V midden Bloemdra^^mtde : ^^ Blaadjes
HOOFO- ,.

sTüK. tweetandtg,

VI.
^ni:ger* (7) JuDgermannia w^/ eenvoudipTakkis^Loof^

cusnidata. o,an de tippen Bmmaraagende\ db Blaaa'
Twee- jes vyftandig.

puntige* J JJ o

quinque- Alle dcezc SoortcD van Jungermanniaas, in
iie^:^ta

't g^j^ Q^' ander opzigt verfchillende , doch
Vyftan-

, . ^ °
dige. hoofdzaaklyk in gedaande overeenkomftig >

komen in ons Wereldsdeel voor. Meed be-

minnen zy donkcfe , vogtige , Moerasfige

plaacfen. In \t^^\Q. heeft Micheliüs ze

allen waargenomen. In Engeland zynze, vol-

gens D1LLENIÜS5 allen gevonden; die de

laatfte ook by Giesfen zag en uit Kanada over-

gezonden bezat. Van de eerde , Klaauwie-

rige gebynaamd , geef ik hier, uit hem, de

Afbeelding in Fig. 1 , op Plaat CIIL Dui-

delyk vertoont zig daar in het Gewas, hec

Loof, de geflooten en opengebarflen Meel-

knopjes. Hy begryprze allen onder den naam

van Lichenaflrum , als naar het Schurftmos

meer of min gelykende.

In

(6) ^uf^germcmnia Frond. fimpl. Pinnat. medio Flo-

riferis &c. Jung. minima repens , fol. bifidis. Mich. T,

6. l. 17. DiLL. T. 70. L 13.

(l) ^ungermanhïa Frond. Pinn. Ramof^, apice Flo*

rifera Hts J^ngL 433. Lichenaflrum multifidummajus

&c. DiLL. AtM. 494. Tt 71. f. 23*
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In de Noordelyke deelen van Europa , Swec- tx.

den , Rusland , zynze geheel niet wairgeno- ^"^^^f^*

men , uitgenomen de Tweetandige , welke Hoofd-

men thans in Schonen op Beukeboomen heeft

gevonden. Zelfs mankeert die Gefiagt by

den Heer de Gorter, onder de Planten

van Moskovie , t*eenemaal. De meeden ko-

men omdreeks Frankfort, en elders in Duitfch-

land, voor; veelen in Switzerland , eenigcn

in Vrankryk, omftreeks Parys; maar in onze

Provinciën is nog geene deezer zes Soorten

opgetekend.

II. Met gevind Loof ; de Vinnetjes ge-

oord (*) en van boven gedekt.

(8) Jungermannia mef het Loof van boven yill.

dubbel - Vinnis: 9 tian de tippen Bloem- ^^^s^*"'

drangende ; de Blaadjes rondachtig , efm^ uj^dniata,

randig y gegolfd.
^ Gegolfd^

Cv) Jun^

(f) Een zoncierlinge verandering \n de laatfte Uit-

gaave van 't Sijjlema Nata^-ce , door den Heer Mur-

KAY ; met van Auricuiatis te maaken Articulatis ^ dat

geheel geen zin liesft en op zig zelve niet is te regt te

brengen.

Cè) ^ungertnannia Frond. fupra bipinnatis &:c* Li-

chcnaftr. Pinnul- Auriculatis majoribus et non crenatis,

D11.L. Musc. 490. T. 71. f. 17. Hepatica Saxatilis undu-

lata Seminifera. Vaill. Par, 98. T. 19. f. 6.

Gg 3
II. Deel» XIV. Siük.
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IX.

AfdeEl.
IV.

Hoofd-
stuk.

ÏX.

mannia
Nemorea»
Bosfchige.

X.
Hefupi'

nata,

Agter-
overige.

XI,
Athieam,
Witach-

tige.

xir.
Trilobata,

Drie-

kwcibbige.

(9) Jungermannia met het Loof van hoven

dubbel' Fmnig , aan de tippen Bloemdrati'-

gende'y de Blaadjes kanthaairig»

(10) Jungermannia met het Loof van boven

dubbel' Vinnig , van onderen Bloemdraa-

gende ; de Blaadjes gekarteld y Schubbig^

rond.

(il) Jungermannia met het Loof van hoven

dubbel' Vinnig y aan de tippen Eloemdraa*

gende; de Blaadjes Liniaal omgekromd,

(12) Jungerrriannia met het Loof van onderen

dubbel - Vinnig ; de Blaadjes vierkant en

flaauw driekwabbig.

(13)

C9J jungermannia jFrond. fupra bipinnatis » apice Flo-

riferis &c Jungerm, Nemorofa 8ic. Mich. Gen. 7. T, 5.

f. 8. Lichenaftrum Auriculatum. Dill. Musc» 490. T,.

71. f. 18.

(10) jungermannia Frond. fupra bipinii. &c. Jung.

Surculofa refupinata. Ft, Snee. 926, 1038. Lichenaftr.

Iiïibricatum. DiLl. Musc. uts f. 19,

(11) jungermannia Frond. fupra bipinn. &c. Jung.

Surc. Pinnatis &c. F/. Suec. 916, 1059. Lich, Auricula-

tum. Dill. Musc. uts. f. 20. Hepaticoides albescens,

Fol. Pinnatis. Vaill. Par, 100. T. 19. f. 5.

(12J jungermannia Frond. fubtiis bipinn. &c. Jung,

Surc. planis Pinn. F/, Smc. qi-^ , 1040* Jung. Fol. lati-

«sculis &c. Mich. Gen. 7. T. 5. f. 10. jLicheii. Pinn. ob-

tvüe trifidis. Dïll. iits. f. 22.
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(13) Jungermannia met het Loof van onderen ix.

dubbel' Finnigi aan de tippen kruipende:,
Afdêél,

de Blaadjes viertandig. flooyn-
STÜK.

A!Ie deeze Soorten komen in gedaante taa- ™J'^
melyk overeen , maar de laatllen zyn zeer»«^^«««

kleine Plantjes. Zy groeijen allen in ons We-'^Kruipen*

reldsdeel, en drie derzelven zyn in Sweeden^^*

gevonden. De Groeiplaats is^ als die der

Voorigen, op vogtige plaatfenjdie belemmerd

zyn, in Bosfchen en elders. In Switzerland

en Vrankryk heeft men 'er ook van waarge*

nomen.

(14) Jungermannia met kruipend Takh'g Loof, Xiy.

de Blaadjes overhoeksy dubbeld, Borjielig Veeibloe-

egaah «^ig^-

Veelbloemig heet te regt dit aartige kleine

Plantje , in Bosfchen van Engeland , doch

zeer zeldzaam , gevonden ; 't welk uit eeo

middelpunt veele Meeldraadjes by elkander

voortbrengt. Het is zo klein , dat men de

Blaad-

(13) jungermannia Frond. fubtus bipinnatis &c. Li-

chenaftr. multifidum exiguum, ad bafin florens. Dill»

ists. f. 24»

C14) Jungermannia Frond. repente Ramofa, Fol. al-

ternis gerainis. Mant, 310. Jung. Fr>ndi fimpl Pinna-

ti (&c. HuDs. Angl. 431. Lkhenaftrum multiflorum exi-

le,FolioUs exilisfimis. Dill. Musc, 481, T. Ó9. f. 4.

IL Dxu. XIV. Sivff.

k
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IX» Blaadjes niet dan nret een Vergrootglas kan
AïDEBL. befchouwen.

HoorD-
STUIC

XV-

mannia
eomptana'
ia,

Platbia*
dige,

xvr.
BUatafa,
Verbree-

de,

XVII.
Tamariscu
Tama-

risfige.

XVTIT.
Platyphyl'
la.

Brecd-
bladigö.

IIL Met Schubbig gebladerd Loof.

(15) Jungermannia met kruipende Spruitjes ;

de Bladen van onderen ge - oord en duhheld

gefchuhd; de Takjes egaah

(26) Jungermannia met kruipende Spruitjes \

de Bladen van onderen ge - oord en duhbeld

gejchubd'^ de Takjes aan de tippen breeder*

(17) Jungermannia met twee ry'én van ge-

fchuhde Bladen ; de hovenjien verheven-

rondachtig fiomp en viermaal zo groot.

(iB) Jungermannia met leggende Spruitjes ,

van

C15) jungermannia Smc^ lepentibus &c. Sp. Plant,

N. 14. Gort. Beig, 11, p, 300, Fl. Suec» 922, 104T.

Jung. Fol. circinPtis &c. Mic*i. Gen. 7. T. 5. f. 2ï. Li-

chen. imbr, majus. Dill. Musc. 496. T. 72. f. 2Ó.

(16J yungermanma Surc. repent, &c. Sp, Plant. N.

15. Gort. Betg, II. p. 300. Fl. Snee. gig , 1042. Lich.

imbr» minus. Dili-. ïits. f» 27. Hepaticoides. Vaill.

Far, 99. T. 19. f» lo» Muscoides miniiuum. Mich. T.

6. f. 6.

O?) jungermannia Fol. imbricat. Serie duplici. Sp,

Flant. N. ló. Gort. Belg. uts. R. Lugdb. 568. Mich.

Gm.T. 6 f. 5. Dill. ^^^^c. T. 72. f. 31. Vaill. P^rJ

100. T. 23. f. 10.

(18) jungermannia Smc. procumbentibus &c. Sp. Ptmtt,

H. 17. Lichenailrum Arb. Vicae facie. Dill. J^usc, 501

f»
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van onderen gefclmhd; de Blaadjes Hart ix.

vormigfplU. • Afdeel.

HoOFD-

(19) Jungermannia W2^^ kruipende Spruitjes y^'^^'^'

de Blaadjes duhheld gefchuhd^ v^n onderen ^^'
geoord i kanthaairl?. mannia

Kant-
(20) JuDgermannia met hyna op)geregte Spruit-' haairige.

jes , die op twee rytn gefchubd zyn ; de ^^:
Blaadjes tweedecHg, Veifchil-

lige.

Van deeze zes groeijen de drie eerden op

Boomftammen , in ons VVereldsdeel ; de an-

deren op Heijen en in Bosfchen. Vier der-

zelven heeft men in Sweeden en vyf in onze

Provinciën waargenomen. Allen, naamelyk,

behalve de Breedbladige , die ook in de Bos-

fchen van Noord -Amerika groeit. De Kant-

haairige is in de Haarlemmer - Hout gevonden.

Allen hebben zy iets, dat naar het Loof van

den

T. 72. f. 32. Hepaticoides. Vaïll. T. 19. f- 19. Muscoi-

des. MicH. T. 6. f. 3 , 4.

C19) ^ungennannia Surc. repentibus &:c. Sp. Ptant,

N. i8' Gort. Belg, II. p. 300- Fl. Suec. 918, 1024. Li-

chenaftrutn Filicinum pulchr. villorum- Dil.l. Muse, 503.

T. 73' f- 35vMusc. Paluftr. Abfynthii folio. VAiLL.i'.tr»

140. T. 26. f. II ?

C20J ^angermannia Surc ereftiuscuiis Sic^Sp. Vïant,

N. i9« Gort. Belg, \\ p. 301. Jung. repens Fol. Cord,

carinatis, Mich. T. 5. f- 9 Lichenaftmöi,F9|/ \'m'^. Dill*
Musc. 505. T. 11, f. 36.

., ....jii'T ^.^^^ \^j;^ ..,i
.

Gg 5
'^ -*

IL DEUiL. XIV. SlüK,
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IX.
AlDEBL

iV.
HoOFD-

5TÜK.

den Zavelboom , of van dergelyke Planten ,

gelykt. De laatfk heeft den bynaam, om dat

'er door de groeijing een aanmerkelyke ver-

andering in het Loof ontftaat. Deeze komt,

by ons , in de Eosfchen^ op de Heiden, en

ook in eenige Hoven , onder 't Geboomte

,

Toor.

XXu

mannia

Kittige.

XXII.
'Rupejïris,

Rotzige.

XXilU
Trüho-

Haair-
fcladige.

iV. Met de Spruitjes overal gefchubd en

verfpreide Blaadjes,

(2:) Jungermannia met Spilronde Spruitjes i

de Blaadjes overal gefchubd en gejïeelde

Bloempjes»

(22^ Jungermannia met Spilronde Spruitjes én

Elsvormtge eenzydtge Blaadjes*.

C^3) jungermannia met Spilronde Spruitjes en

Haairachtige gelyke Blaadjes,

C24) JuG.

(2O Sfiivige^**^'^^*^'^^ Surc. teretibus &c> Sp. Ptant. N^

20. Lichenaftrum Alp. Bryi Julacei Argentei facie. Dill.

Mme. 506. T. 73. f* 38.

(2O ^''^^^gsrmannia Surc. teretibus &e. Sj/, P/ant. N.

ai. Jung. Surc. ereft. Ft. Suec. 920 , 1045- Lichenafo.

Alp' nigricans, Fol. Cap. reflexis» Dill. Musc. 507» T.

73. f* 40-

C23} ^itngermeiknia Surc. teretibus &c. Sp. Plant. N.

52. ^^' ^^s$» ^ii, Ï046. Lichenaftr. Trichoides minimum

1^ estr. florsïis. Pi4.i.. Muse^ 505. T» 73. f. 37* '
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(24) Jungermannia met Spilronde Spruitjes ,
IX.

en Eironde uitgebreide Blacidjes; de Kelk- ivi
'

/.. gefchuhd. ^\^^^^

Eene Booraachtige gedaante, aanmerkelyk ^unger»

van die der voorgaanden verfchillende , met Aipina.

zeer fyn getakt en als uitkroonend Loof, Aipifche,

hebben deeze kleine aartige Plantjes , naauw- -
J

iyks de hoogte van een Duim bereikende, en \

de Takjes niet dikker hebbende dan een fyne
"'

Speld of Naald. De twee middelflen groei-

jen op Rotfen in Svveeden; de anderen heeft

men op Gebergten in Engeland aangetroffen;

de eerfte op de i^lpen van Switzerland.

V. Ongedeeld met eenvoudig Loof.

(25) Jungermannia die ongefteeld is^ met een xxv.
Blaadje op 't Loofgegroeid. Epiphyiia,

derige.

' (26) Jungermannia die ongejleeld is , met het xxvi.
Looflangwerpige uitgehoekt en vettig*

"^^^^r^ *

C24) jungermannia Surc. teretibus &c. Sp^ Plant, N.

23» Lichenaftr. Alp. atrorubens teres , Cal. Squamofis.

DiLL. Musc. 506 T* 73. f. 39.

(2s) .Jungermcimiia acaulis , Foliolo Frondi innato,

Sp. Plant. N. 24. Gort. B&lg. 11. p. 301. PI. Suec^^^-^,.

1047. Lichenaftrum Capitulis rotundis &c. Dill. Musc»

508- T. 74. f. 41. Liclien Petrseus Cauliciilo Calceato.

C B. Pin. 361.

(26) jungermannia acaulis Fronde oblongl finuatj

jingui. Sp* Plant^ N. 25» Pt, aS*?^^^» .929 , I048t Dill.
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IX.

IV.
Hoofd-

stuk.

XXVII.

mannia
multifida,

Veeldee-
lige.

XXVIII.
Furcata.

Gevorkte.

XXIX.
Fufiila,

Zeer
feleine.

C27) Jungermannia 5 die ongefleeïd is ^ met

dubheld Vindeelig Loof,

(18) Jungermannia 5 die ongefieeld is ^ met

Liniaal Takkig Loof; de uiteinden gevorkt

enflompachtig*

(2i>) Jungermannia, die ongefleeld is, met

hma Vindeelig Loof\ de Kwabben ge^

fchuhd^ en een geplooid Haairbekleedzeh

Aan de vogtige Oevers van Rivieren, in Moe-
rasfen , op Steenen en Heijen , als ook aan

Boünidammen en op den Grond , waar het

fjegts vogtig is, heeft men deeze Gewasjes in

dit Wereldsdeel waargenomen. De Opbla-

derige groeit by ons op vogtige Steenachtige

plaatfen. Deeze flondt byBAüHiNUs reeds

cnder

Musc, 509 _ T- 74. f- 42. Lichen parvus ereftos. Pluk.

,-;:.-^^;\-;,-..j1lm. l6- T» 42- f« 2.

i'.^. liöV (27) -jungermannia acaulis , Fronde bipinnatifida. Sp^

Tlaut. N. 26. Fu Suec.W, N. 1049» Lichenaftrum Am-
brofiae divifura. Dill. Musc. 511. T« 74. f 43.

(^2%') jungermannia acaulis , Frondé lineari Ramo-
fa &c. Sp. Plant. N. 27. Gort. Belg. II. N. 301- Li-

chenaftr. tenuifoiium forcatum &c. Dill. Musc. 512. T,

74. £ 45. Hepatica -Arborea Globulifera. Vaill. Par,

98. T. 23. f. II.

(29) Qungertnanma acaulis , Fronde fubpinnatifida;

Lobis imbricatis, Perkhaetio j^licato *S/7. Plant. N. rS..

Pt. Suec II. N. 1050. Lichenastrum exiguum, Capitu-

iis .nlgris lucidis &c. Dill Musc. 513. T. 74. f. 46.

^CBHiDfiL. Icoii, Plant, T. %z*
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©nder den naam van Steen -Schutfmos met een ix,

Gefihoend Steekje , bekend , en heeft den by- '^^f^^
naam daar van, dat de Steekjes of Meeldraad- Hoofd-

jes uit een Kelkje, dat naar een Schoentje ge- c^^^^

lykt, in 't midden van het Blad voortkomen. »^«^«z^.

Zulks , evenwel , heeft ook in de andere

Soorten plaats , die altemaal, elk op zig zel-

ve, als uit een Slaablaadje beftaan , 't welk

meer of min gekruld is en fomryds zeer diep

ingefneeden ; gelyk in de Veeldeelige blykt.

De Gevorkte 5 welke het Loof eenigermaate

Hertshoornig heeft , is op laage plaatfen, ia

'C Haagfe Bofch , gevonden. Deeze wordt,

in kleinte, noy; overtroffen van de Iaatft:e,eea

naauwlyks zigtbaar Plantje , 't welk do kun-

dige Heer Schm i edel zeerfraay ennaauw
keurig in Plaat gehragt heeft: waar uit blykt,

dat ''er zo wel Wonderen in de kleiallc Plant-

jes als in de kleinfte Diertjes zyn.

DiLLSNius hadt opgemerkt, dat die

Mosje zeldzaam en wegens de kleinte niet

gemakkelyk te vinden zy. Schmiedel
acht het by Erlangen taamelyk gemeen, ko-

mende zo wel op een Kleijigen als Zandigea

Grond voor; meest onder Gras en ander On-
kruid verholen. Somtyds evenwel vondt men
het ook op opene plaatfen , daar het by hoop-

jes groeijende naar Kropjes Slaa geleek,

zynde ieder Plantje niet grooter dan een Ger-

ftekoorntje. Het zyne fcheen echter iets

» van
ffc Vm%i XlVt Sx^%.
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ïx. van dat van Dilleniüs te verfchillen , als

AïD^t.
^^ Blaadjes weezentlyk Vindeelig hebbende.

Hoofd- Voorts heeft hy waargenomen , dat 'er van

^miger-'^l^ met enkel Vrouwelyke, ais ook met bei-

itmnia^ derley Teeldeelen op één zelfde Plantje.

Vier nieuwe Soorten zyn door den jongen

Heer LiNN^usby dit Geilagt gevoegd: twee

Javaanfche, zyn Ed. door den Heer Thun-
B E R G medegedeeld , waar van de eene Schee-

digeheet: twee anderen, dat Europifche zyn

;

de eene aUerfcboonfle ^ de andere Korallynachtïge

getyteld , beiden zeer kleine Plantjes ; het

eerfte op de Stammen van Boomen, het laatfte

op vogtige Heijen groeijende (^).

Targionia.

1.
Dit Geflagt, door den beroemden Miche-

Targionia i^ii^^ benoemd naar een Geneesheer van Flo-

/^. rence, wiens naam Taugioni was, heeft

blSige^"
^^^ byzondere Kenmerken een tweekleppigen

Kelk, waar in een Bolletje is beflooten.

De eenigfte Soort, daar van (i^, voert den

by-

C«) ^ungermamia Javanica & Vaginata. Tabt 11* f.

s r Tab. L f. 5. Pulcherrima. Diix. T. 69 f 3 & Ser-

tularioides. q. Vid. Meth, Mnsc, emend.Tsib' l.f. 6*

(1) Targionia, Stfjl, Nat Veg, XIII. Gen. 1197. Gort,

Selg. 11. p* 301. Targionia minima & vulgaris. Mich.

Cen. 3, T. 3 Lichen Petraeus minimus, fruftu Orobi- C.

C» B Pin 36ji. DiLL. iyiusc, 532 T. 78 f. 9 Lichen

terreilns minor Seraiuifer» Buxb. Cent* 1. p. 41. T» 61.



DE M O S S IC H» 47^

bynaam van Onderbladige ^ om datzyde Vrugt ^'^^j^
onder 't Blad draagt. Haar eigentlyke Groei- iv.

plaats is in Italië, Spanje en by Konflaotino- s^uk^™"

polen. Daar heeft men, ten minde, dit Ge- xargiomi

wasje waargenomen, 't welk, volgens Com-
MELYN, ook in ons Land op vogtige Steen-

achtige plaatfen groeijen zou , doch de Heer

DE Gorter verbeeldt zig, dat die Autheur

een Soort van Jungermannia daar voor aan*

gezien hebbe.

BüXBAuM heeft dit Plantje klein Aard*

Schurftmos , dat Zaaddraagend is , geheten.

Door JBauhinüs was het zeer klein Steen-

Schurftmos j^;?^^ de Vrugt yan Erven , genoemd.

Column A verbeeldde zig, dat het Zaad-

huisjes onder aan het Blad droeg, waar van

de bynaam zyn afkomst heeft. Michelïus
ondertusfchen , getuigt , dat hy in dit Geflagt

nog geen Vrugt gezien , of van anderen ver-

nomen hadt gezien te zyn. Hy acht dat het

een Klokswyze Bloem heeft, ineen tweeklep-

pige Kelk aan 't end van*t Blad vervat , welkea

CoLüMNA , zegt hy, voor de Vrugt hadt

gehouden ; zynde deeze Kelk aan de onderzy-

de des Blads geplaatst, zo wel als zekere twee

ïonde Huisjes , ook van onderen wederzyds

uit-

f. 4. Lichen alter acauios hypophyllocarpos. CoL.£^/f*r*

V p. 331. f- 333.

ÏI, DsEï« SJY» Sï^»
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Uitpuilende , welken anderen voor de Vrugt

IV. hebben gehouden.

«TUK^"' Zyne Afbeelding van dit Plantje, als in

TargioniaFig. 2, Op Onze PlAAT CIII, is door DlLLE-

pi. cni. Nius overgenomen , die het nooit levendig
^^* ^ hadt gezien. In Italië , zegt M i c h e l i u s

,

is het vry gemeen en groeit 'er op Heijen zo

wel als op Mosfige plaacfen en aan de kanten

der Bosfchen. Het maakt Plaggetjes, die uit

veele zodanige Blaadjes bedaan, als hier twee

van de onderzyde vertoond worden , zynde

ieder Blaadje een byzonder Plantje , dat aan

't dunfte onder -end zeer fyne Vezelwortel-

tjes heeft.

Marchantia^"
Van dit Gellagt , door den befchryver

van ééne Soort , daar van , naar zynen Va-

der, Lid der Konlnglyk Franfche Akademie,

dus genoemd , zyn de Kenmerken een Man-
fielyke Kelk, die Schildvormig is, van onderen

gedekt met eenbladige Bloempjes en veeldee-

lige Meelknopjes: een F'rotme/yh ongedeeld

^

Klokvormig, veelzaadig.

Hier van zyn de volgende Soorten waarge-

nomen,

h (i) Marchantia met den gemeemn Kelk tm^

iia poty ueeng»

WiOvpha, Dit
Vêelvor-

^^^'
fï) Marchantia Calyce coniraijiij decemado» Suft. Nat.
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Dat Gewas , dat men in 't Nederduitfch^^J^^^

Steen ' Leverkruid genoemd vindt, komt op iV.

vogtige befchaduwde plaatfen , zo in ons Ne-gTOK?*^"'

derland als elders in Europa , voor. Ikheh Marchan*

Jiet uit Japan , als ook van Java rondom Sa-"^*

tnarang , bekomen. Men vindt het, by fom*

migen der Ouden , enkel Lichen genoemd s

gelykby Camera aius, die aanmerkt, dat

het de Hepatica zy der Winkelen; alzo meu
het oudtyds tegen de Leverkwaaien, inzon*

derheid tegen de Geelzugt, aanprees.

Het vertoont zig als een Bladerig Mos,
Kropjes maakende van veele Bladertjes vaa

verfchillende jSguur , doch meestal naar die

van Haazen -Latuuw gelykende en Schubbig

op elkander leggende , met eene ruuwe Huid

bekleed. Het geeft uit de hoeken der inge^

fneti*'

Feg, Xiri. Gen. 1198. Gort. Be/gAl P.30T. /7. Suec„

931 , 1057. R* Lugdb, 507. March. major Capit. SteU

lato. MiCH. Gen, 2. T. ï. f. i. Lichen Font. majos

ftellatus &c. DitL. iJlitso. 523. T. 76. f. 6. Lichen Pg*

traus latifolius f. Hepatica Fontana» C. B> Pm. 3,63,

Lichen Petrseus i. Lob. /t. 11. p, 246. Lichen. Cam,
£pit, 782. ScHMiED. Ie. T. 29.^. Marchantia Stellata,

Mafch. Mem. 1713. p 307. T. 5. Mich Gen. f. 2. Li»-

chen domefticus n?inor Stellams &c. Dill. T. 27» f» fp

Lichea Petroeus Stehatus. C. B. Pin'. Lichen Petr. ».

JLoe. Ic. uts. y^ Marchantia Cal. cotnmuni oftopartito

,&c. R. Lugdb. 507. M. Ca>i. pon disfefto, MiCH- f, §,

Lichen Petr. umbellatas. C< B. -P/a. Schmied, /<>•. X 9?

JLich. Petr- 3. Loa. /j uts.

liJ}

tl. Db»u XIV. Sius.
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^P^j^ fneeden Bladen gedeelde Hoofdjes, die in

^ï V. foramig gedernd zyn- of Roosachtig, niec in-

sTUK. gefneeden, terwyl van de eerden een grooter

Marchan-is CH kleiner; maakende dus drie Verfcheiden*

heden. Deeze Hoofdjes bevatten de Bloemen

of Meelknopjes , wier Stuifmeel de gedagte

Franfche AksdemlstMARCHANT, doorwien

deeze Soort in Plaat isvoorgeileldenbefchree-

ven (*), voor het Zaad hieldt van dit Gewas:

daar hetzelve niettemin de Eigenfchappen van

het Stuifmeel der Bloemen heeft , vliegende , als

' men 't door de Vlam van een Kaars blaast , in

brand. Ieder Hoofdje maakt op zig zelf dat

gene uit, 't welk LiWN^us den gemeenen

Kelk 5 [der Bloemen of Meelknopjes naamelyk ,]

noemt» Ook zyn door Michelius de ei-

gentlyke Zaadkelkjes ontdekt, die ongedeeld

op de Oppervlakte van^ het Loof zitten , be-

vattende op den bodem rondachtige Zaadjes.

Fi Cl II, De vermaarde H A l l E r maakt een byzon-
'^' 2* dere Soort van de eerde Verfcheidenheid

,

welke het Loof door een Streep verdeeld en

het Hoofdje van 3:eventot tien - Straalig heeft.

Dit is de eerde van de Auiheuren, -welke aan

Bronnen en Beekjes , als ook aan de Bakken

der Fonteinen en aan vogtige Muuren der

Wa-

('^) Mem^ ds PAead, B., des Sciences de Faris,éei2ï^i

j>. 307. oa.
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Watermolens groeit. Schmiedel heeft jx.

deeze , onder den naam van Marchantia die Afdmi,.

gefternd is , met een naakten rand en vlakken Hoob'd-

Kelk, zeer fraay afgebeeld en omflandig be-^^^* ^^

fchreeven. Zie de Afbeelding derzelve in«^.

Fig. 3> Plaat Clil, hier voor. Dan maakt

Maller een andere Soort, met het Loof

ongeftreept en agclbaalige Hoofdjes, waar

toe de twee andere Verfcheidenheden , gelyk

de tweede en derde van Lobel, behooren.

Hier van zegt hy , dat dezelve in Switzerland

op de Alpen groeit, terwyl Dilleniüs
dezelve Huifelyk genoemd hadc , als voortko-

mende uit Müuren en de Voegen van Steenen,

als ook op donkere en vervuilde Plaatfen ag*

ter de Huizen (*). Linn^us vondtze op

4en Grond van afgebrande Bosfchen en elders

op zwarte Aarde : gelyk menze by ons dus

veel, op ongeroeide Gronden, in de Tuinea

aantreft. De laatfte ïs ook door Schmiedej;

in Plaat gebragc.

('Z) Marchantia met den gemeenen Kelk gehaU 11-

veerdy gevingerd^ visrdeehg. ^•,, chem^

^ op Ganzen*

(*) Nobis Alpina eftj, quam Dilleniüs domefticam

"facit. Hdü. inchoat, 111, p. 66

(2) Marchantia Cal. communi dimidiato , palmato ,

^iradrifido. Lichen Anapodocarpos. Plüm. Fik $^3. T^

Ï42. DiLL* MiiSi:, 531. T. 77» f- 8»

Hh2
lï. DfiBL. XIV. SïüK.
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^^' OpMarteniqueisdeezeSoort, diehetHoofd-

IV."
* je van figuur als een Ganzen, of Eendepoot

sSk!^' heeft, door Plümier waargenomen. Doch
het gene die Autheur voor Vrugt en Zaaden

hieldt 5 zyn Meelknopjes en Stuifmeel , zo

DiLLENius aantekent.

lïT. (3) Marchantia mef den gemeenen Kelk vief'

ü^c!^' ^^tV^ ; de Slippen Papachtig.

ata.

Gekruide. (4) Marchantia met den gemeenen Kelkhalfko-

^neila.
gekond gefpitst , aan den rand geflraald

Tedere. mei Plaatjes^

V. (5) Marchantia met den gemeenen Kelk half"

f hzrica
kogelrond , vyfdeelig : zonder Haairhekleed*

Halfko- zeU
gehonde.

in geftalte verfchillen deeze drie aanmerke-

lyk

(3) Marchantia Cal, communi quadripartito &c.Gort.

Bstg. II. P" 302. Lichen Seminifer, Lunulatus &c. Dill-

Musc. 521. T. 75 , f. 5. Lichen Hepaticus » Capit. qua-

drifidis. BuxB. Cent. 11. T. 62. f* z. Lunularla vulgaris;

MiCH. Gen, 4. T. 4,

(4) Marchantia Cal. comm. hemisphaer. apiculato &c»

Lichen Piieatus parvus Carinatus. Dill* Musc^ 531. T»

75. f. 4.

(5J Bïavehantia Cal. comm. quinquefido &c. Gort,

Belg, 11. p. 302. Fl. Suec, 93a, 1052. R.Lugdb. ^o'^.Ho'

patica rnedia, Mich» Gen* 3, T. 2. f. 2. Lichen Piiea-

tus parvus , fpHis crenatis. Dill, Musc. sjg* T. 75. f.

2. Lichen Fetraeus. Büxb. Csntf 2. ï>. 5. T. S* f. U
SchmidëL. Icofu Piant, T. 34.
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lyk van de eerde Soort. De Gekruide groeit ix.

in ons Wereldsdeel op belommerde plaatfen; ^^^^^^

de Halfkogelronde op Moerasfige eti de Tede- Koofo-

re in Virginie, zo wel als de Gekruifte, vol-*]^^^^,^^,,^

gens Gronovius, De eerfte zou, zo wel^^'»*

als de volgende Soort , in ons Land voorko-

men, naar de aantekeningvanBoERH a ave.

Men vindt de Tedere , die een zeer aartig

klein Plantje is, in de Duinen by Wasfenaar,

in de Elzebofchjes. De laatstgemelde is , door

den kundigen Heer Schmiedel, zeer fraay

in Plaat gebragt en ten uitvoerigfce befchree^

ven; die aanmerkt , dat dezelve aan den Noord-

kant van Rotfen en Muuren groeit. De by-

naam is van de figuur der Hoofdjes ontleend,-

die Kogelrond zyn 5 van onderen vyfBolletjes

hebbende, welke, openbarftende, het Stuif-

nieel uitwerpen, In de twee eerften is het

Plantje , dat de Vrouwelyke Zaaddraagende

Kelkjes draagt , zo wel als in de volgende

Soort, afgezonderd,

(6) Msrchiinth mef den gemeenen Ke/kpyfkok' vj.

kig en eew'germaafe Eyrorid,
fwCorka

Deeze ''Kegei^*

, f6) Marchantia Cal. cotnnium quinquelocutari , fub-

ovato. Gort. Belg. II. p. 303- Okd. Dan. 2744 Act^

Siokh. 1769. p. 248- Lichen vuig. major Pileatus et Ver-

rucofus. DiLL. Musc. 516. T. 75. f. i. Lichen Petrssus

Caliculo PileDium fuftineiitf?. C. B. Fin, 3Ó3. Lichen

Hh 3
11. DszL. XIV. Stuk.

Viv
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TX. Feezeis, door den zelfden ScH mie del,
AroEEi,

^^1^ ^ggj. fj.g2y vergroot in Plaat vertoond en
Hoofd- befchieeven ; zo wel als door den geleerden

^Marchan-
M IC H £ LI u s

, die 'er drie Verfcheidenhedea
tia. een groote , middelflag en kleine , van voor-

üelt j welke op vogt^ge plaatfen , omftretks

Florence, gevonden waren. De grootfle der-

zelven was aan haare Hoofdjes met gedeelde

en gekelkte ; de anderen waren met onge-

lieelde Blommetjes , die ook geen Kelk heb-

ben, voorzien. De Groeiplaats was aldaar

aan vogtige Steenen , in derzelver voegen en

fpleeten, als cok aan de kanten van Bronnen.

Op dergelyke plaatfen kwam den Heer ScuMie-

£)EL deeze Soort in Duitfchland voor, door

tvien waargenomen is, dat de gezegde Wrat-

jes beginzelszyn van jonge Plantjes, die in 't

Voorjaar affc^eiden, en myns oordeels waar-

fchynlyk bevrugt worden door de ronde BoK
letjes met Draadjes, welk^ in de zogcn^.amde

Blommetjes , die onder aan de Hoofdjes zit»

ten, zyn vervat, en vod hem voor Zaadjes

,
gehouden worden. Want , fchoon hy. daar

tegen inbrengt, dat die Wratjes door vogtig-

- .^^- heid verfmeïten en door droogte ook verdwy-
- nen; fchynt zulks geen tegenwerping te zyn

van

PHnü primus et Pileattis. Cor;. Ecph. L p. 330- T. 331,

Hepatica vtilg major f. Officinarum Jtaüae. l/licn. Ge»^

3. T» 3. f. I. ScHmiD. Icon, Plant, T. 3u
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van eenig belang ; alzo zekerlyktot de Voort- IX.

teeling in de Schurftmosfen genoeg gelegen- \vT
'

heid, tusfchen een te groote vogtigheid en^^^Jf/^V

droogte , kan voorkomen , en de plaaczing Marjan-

met alleen van de één en andere Werktuigen, ^^^-
.

maar ook de vergelyking met andere Plantjes

van deezen aart; de Gekruille by voorbeeld,

zulks fchync aan te duiden. Dat die Wratjes

de Mannelyke, en de gedeelde Hoofdjes met

Bloempjes de Vrouwelyke Werktuigen zyn

zouden , komt my zeer met de algenieene

fchikking der Natuur onovereenkomftig , en

zelfs met zyn Ed. voorgaande gezegde ftrydïg

voor. De Celletjes, bovendien, uit welken

de gezegde Wratjes beftaan , en de gaapende .ru

Tepeltjes in derzelver Dekzel , fchynen het ., in

denkbeeld , dat zy tot ontvan2;ina: van het ••;:''

Stuifmeel gefchikt zyn, grootelyks te begun- ,^ .;;:\

ftigen (*).

De kuiidige D it

L

en i us ftelde dit twyfel-'

achtig, doch de gefteelde Hoofdjes hieldt hy

voor Mannelyke Werktuigen, en de "gezegde

Bolletjes , met hunne Wolligheid, voor Stuift
,

meel.- Hy merkt aan, dat de Wratjes en ge-

fteelde Hoofxljes op byzondere Plantjes groei-

jen ; terwyl Michelius dezelven op het

?:eifde Plantje of Blaadje heeft afgebeeld. Die

p) Foeminei Floïes in Fronde , tf'.nquam Verrucse,

S0* Nat. Veg. XI 11. p. 804.

Hh4
II. Deel. XIV. Siuk.
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ÏX. Autheur hadt de Bloempjes fraa'jer in Plaat

IV. vertoond; dan zy door hem zyn waargenomen,

s?Jk
^^" en in vyven verdeeld , daar dezelven , volgens

Marchcm-
Vaillant, flegts vierdeeligzyn. Miche-

iia^ Lius noemde het, der Winkelen van Italië of

Gemeen Leverkruid : misfchien , om dat men
het aldaar de kragten toefchreef, welken oud-

tyds aan 't gemelde Steen- Leverkruid zya

toegekend» Volgens Boe rha ave zou dee^

ze Soorc ook in onze Provinciën voorkomen

en men heeftze thans in Sweeden , aan de

Oevers van een Beek, gevonden.

VIT. (7) Marchantia met den gemeenen Kelk half

fialmhl Kogelrond, onverdeeld.

gijnit

.

vi^f""^^' In Italië en op Jamaika is deeze gevonden ,

Pj^CIIL die haaren bynaam heeft, om dat op een zelf-

^^' "^^

de Plantje de Vrouwelyke zo wel als Manne-

lyke leeldeelen, even als in de eerfte Soort,

voorkomen. Het is de derde Hepatica van

MiCHELius, voorgemeld, waar van die

Autheur getuigt , dat dezelve tusfcben hec

Mos en in de voegen der Sceenen, op ver-

fcheide plaatfen , niet ver van Florence, voor-

kome»

(7J Marchcmiia Cal. communi integfo, hemifphseriöa.

Licheii Pileatus auguftif. dichotomus. Dill. 31usc. 5Z0.

. T. 75. f 3. Hepatica minor aiiguilif. Capitulo hemi-

fphaeiico, MicH.i G^' 3» T. 2. f. 3. Scop, Carn, j?*

320*
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kome. DiLLENiüs hadt'er drooge'Exem- ix.

plaaren van gehad , die van Jamaika aan den ^^°^^^'

Kruidminner Co llins o n gezonden waren. Hoori>-

ScoPOLi, die aanmerkt, dat de Hoedjes ^Y ,^far'c/^an'

hem kwaalyk afgebeeld zyn, vondtze te Idria^^».

in Carniolie , op Muuren.en ruuwe plaatfen,

overvloedig, en befchryftze als volgt.

„ De Bladen fmal, gegaffeld, plat, Wrat-

5, tig , in een Hartvormig Blaadje uitloopende,

5, Borftels uit den oirlprong van dit Blaadje

,

„ die hoekig zyii, een Duim lang , befprengd

„ met weinige Haairtjes, Een Hoedje dat

„ vierhoekig is of voorzien met vier Plooijen

„ kruislings , ten halve in vieren, gedeeld ,

„ Wrattig, groen, maar inde Bloeytyd rood.

„ Vier Hokjes met bruin Stuifmeel. Vrouwe-

„ lyke Kelken die rondachcig zyn , efFtnran-

5, dig hol, op de zelfde Plant, gedeeld met

5, een kort, rond, groen Voetje Deeze be- ^fi

5, vatten een rondachtig rood Zaadhoopje. De J^nigU

j, Smaak is fcberp. Het heeft, in de Genees

r

3, kunde ^ een têgenfc :eurbuikige , öplosftn-

3, d[e, doordrmgende kragt. ;,.,:

Ik heb, uit Dn l e nius , de Afbeelding

ook van deezë Soort, in Fïg. 4, op Plaat

CllI, medegedeeld, alwaar zo wel de Vrou-

welyke of ^aad-Kelkjes , als de.Mannel\ke

Meelknopjes zigthaar zyn. Zo algemeen is^

deeze niet als de voorgaande , welke ook in

Switzerland groeit , en in fcherpe Smaak byna

Hh 5 over-

JI. Deel. XIV- Stuk.
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IX. overeenkomt:, zo Haller aanmerkt, met
FDEEL,

^^^ gen^eene Steen -Leverkruid, dat de eerfte

t?k^^°"
Soort is 5 voorgemeld, aan welke de gedagte

Marchan- opIosfendeEigenfchappenworden toegefchree*

^'^* ven. Voorts komen deeze Plantjes, in gedaanr

te, veel met het Scharftmos overeen , maar

verfchillen daar van door een zagte Eladerige

zelfflandlgheid ; weFhalve El aller oordeel-

de , dat zy tot de Mosfeii te betrekken waren..

B L A s T A. .

*
'.

In dit Geilagt fchynt de Mannelyke E'elS

rolrond , met Korreltjes gevuld; de Vrouwe-

lyke naakt te zyn , een rondachtige Vrugé

voortbrengende , die in de Blaadjes gedookeÖ

is en veelzaadig.

j^
Men heeft 'er maar ééne Soort (i) van ont-

Biaftt dekt, welke door Michelius benoem'd

Zetr werdt, naar een Kruidkundigen Monnik 5BLA-
'^®*"^* 5IUS 5 hem in zyne Kruidleezingen zeer be»

hulpzaam geweefl. Men vindtze in ons We-
reldsdeel , öp verfcheide plaatfen aan de kan-

ten van VVaterloopen , opeen vogtigen fyn-

zandigen Grond ^ zo wel m Swécden als in

: (i) Blafia. iS^ft, iV^f. ^eg, XIÏT. Gen! 1199. Fl. Suec.

933 j 1053» ScHMiED. Disf Blafia pufi la , Lichenis Py-

Sfidati fade. Mich» Gen, 14. T. 7. Qed. Dan. T. 45.

Mnium Lichenis facie, Dll. Musc^ 237. T. 31. f* 7»

Hall» Ii«h\ imkoat* lil. i|v57«
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Italië. Zy is ook in Switzerland , in Engeland ix:,

.

en elders gevonden. Aideel.

Het is een zeer klein Plantje, anders naar Hoofd-' T

de:laatfle Soort van March^ntia veel gely ken-
*^"^* '

de , doch Fypachtige Bloempjes hebbende

,

en Kelkach.'ige Zaadhui&jes. i;e Blaadjes zyn

niet Korftig gelyk in 't Schurftmos , maar be-

ftaan uit kleine Blaasjes. De Ribbetjes, door

't miüden der Blaadjes loopende, zwellen aan

't end , tot een Bolletje , dat een hoi Buisje

uitgeeft met een klein Hoofdje. Dit acht de

beroemde Sc HMi EDEL enkel uit Korreltjes

te beltaan , die zig over 't geheele Loof ver-

fp reiden , en waarfchynlyk dienen tot voert-

plancmg van die Mosje.

Verwonderlyker is nog dit Geflagt , naar een

Italiaanfchen Raadsheer R 1 c ci , door den

zelfden M ichelius, benoemd. Het heeft,

naamelyk , volgens de Waaineemingen van

den zeer Kruidkundigen Sckreber, geen'

Kelk, d^n een Blaazige holte binnen des Blads

zelfftandigheid ; geen Bloem: maar een Rol-

rond, ongedeeld 5 Meélknopje , zittende op

het Vrugtbeginzel , dat Tolrond is , en een

Draad gen Styl heeft, het Meelk nopje door-

boorende. Het Vrugtkasie is Klootrond, met

een verwelkt Meelknopje gelcroond : het Zaad;

halfkogelroiid, met een Voetje.

...
,

De
IL Dkei.. XIY. Stuk, ^ ••^ ^^'--^ -'--^ •-••

.-«Il

R I c c I A.
'''''^^

,t|Wk.^k .ïi i
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IX. De volgende Soorten zyr daar van voorge-

IV. komen.
HOOFD-

*^"^ (O Riccia fjiet het Loofin de Oppervlakte gC'

Rtccia tepeliL

CryJtalU'

Kryftally- C^) ^ïccia met het Loof'^ïad ^ tweedeeïig ^fplts*

II. C3) RJccia met het Loofglad ^ gefleufd^ twee^
I4minu..

kwahhlg.flomp.

klein fte.

TIJ. (4) Riccia mei het Loofgegaffeld ^ Braadach-

Se. tig Liniaal.

1 V ( 5 ) Riccia jnet het Loof Hartvormig kant*

Fluifans. hcLalrig, AI-'
Mottende.

V. (i) Riccia Frond. ru]er£cie Papillofis. Sijft. Nat. Fcg,

"^Zwem- ^^^^' ^^"' ^^°^' ^^- ^' ^^' '^^'^' ^35 » ^055. Riccia

mende- minima et minor jünguis. Mich« Gen, 107. T. 57. f. 2,

3. Hep. Paliiftiis Lobis inflatis. Vaill. Far.^gs. T. 19.

t 2' Lichen Pai. Rutae folio. DiLt. i/2^j^. 535. T. 78.

f; 12. ,

-•"-.!

(2) i?w/« Frond» glabris bipart. acutis. Fl. Suec. 934 ^

1054. Riccia minima nitida. Mich. £. 6. Lichen omnium

miriimus. Djll. L ii.

(3) Riccia Frond. glabr. Canal. &c. Ricc'a minima"-

pmguis. AS, Stokh. 1769. p. 248* BIich. f. 4. Lichen mi-"

nimus &c. Dill^ f. 10. Hep. Paluftris bifurca. Vaill.

Far. 98- T. 19. f. I.

{^) Riccia Frond. dichotomis Line^ri - Fiiiformibus.

FL 'Suec. lï N. 1056. Lichsiiaftrum Aq fluitans &c.

DiLÏ. A^tisc, 2iZ' T- 74- f* 47* Hepatica PaU dichoto-

ma. Vai» L. F^r. 98. T. 10. f» 3.

Cb) Riccia Frond. übcordatis CiliatJs. Lichen parvus

Vernus, Cordifotmis &c. Dill. Musc* 536. T. 78- f. 18»

Raj. AngL 116. Lens PaJuftris jRoris Sohs foliis Corda-

tis. Pet. Mm\ 65a,
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Alle deeze zyn kleine Plantjes, het grootfle ix,

naauvvlyks als een Duim of Vinger - Nagel , ^^j^*^^^'

veel naar hec Schurfcmos gelykende , is zoda- Hoorê-

DJg, dat Hall ÉR ze naauwlyks daar van af-"^r .

fcheidbaar oordeelde. Verfcheide Soorten ,

daar van , kwamen hem in Swiczerland voor.

Allen vallen zy op vogtige plaatfen in ons

Wereldsdeel , en de laatften groeijen zelfs in

't Water. Het Vlottende is in Vriesland,

door Mees E, waargenomen » die 'er nooit

VrugtmaakiDgen in ontdekt heeft. Men vindt

het in Slooten , Vyvers , by tropjes diyvende

of ook aan het Kroos zittende. Het laatfte is

in Staande Wateren van Engeland , als ook

in Duitfchland volgens den Heer Schmjedel,

gevonden ; het Zeegroene op Zandige plaat-

fen in Sweeden. Zy onderfcheiden zig, in 'c

algemeen , door eene Roosachtige figuur ; de-

wyl de Blaadjes uit een middelpunt fpreiden

;

dat echter geen plaats heeft in de twee laat*

ilen.

Anthöceros. Hoornbloem.

De Mannelyke Teeldeelen zyn een onge-

Heelde , Cylindrifche , onverdeelde Kelk , met

een Elsvormig, zeer lang, tweekleppig Meel-

knopje: de Vrouwelyke een zesdeelige Kelk

met drie Zaadjes , in dit Geflagt , dat wegens

de Hoornachtigheid der zogenaamde Bloemen

is

II. Dïii., XIV. Stuk,
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A^ME
^'^ getyteldv Het bevat de drie volgende

IV.
' Soorten.

HOOÏD-
#TUK.,

^^^ Hoornbloem met onverdeeld 9 uitgehoekty

'Anthoce- geftippeld Loof,
ros punc'

Geftip- (2) Hoornbloem met onverdeeld^ uitgehoekty

"'t:cm, giadLoof.

11- (3) Hoornbloem met duhheïd Liniaal Vindeen

111.

Muitifi' Onze Afbeelding, Fig. 5, op Plaat CHI,

Gefnip- geeft esn Ichecs van deeze Gewasjes, fcellcn'

P^^^' de de eerfte en grootfte Soort voor, die het

Loof geftippeld heeft. Men ziet 'er uit, dac

zy ook naar het Schurftmos gelyken, maar

inzonderheid verfchillcn door de Vrugtmaa-

Icende deelen, als gezegd is. Het Gefcippel-

de Hoornbloem groeit in Erjgeland en Italië,

zo LiNiV^üs aantekent, op belommerde

vog.

("i) Anfkcceros Frond, indivifls Sinuatis punftatis Sijfl,

Nat. t^eg. Xlli. Gen. 1201- Sp. i. Dill. Muse, a^jd.

T. eg. f. I Anth. minor. Mich. Gen. II. T, 7. f. 2.

(2) Amhoccvos Fronrl. indiv Sitiuatis laevibusv Gort.
Be'g. U. p. 303. Anthoceros. H, CUff, ^77. R. Lugdb,

507. Dill. Musc 476. T. 68. f 2. Anth. mHJor. Mich.
ibid. f. I. Lichen Hepaticus Pedic Gramine/s. B ixb.

^ Cent. p. 40. T. 61. f. I. Hall. Heïv inchoat. III. p 67^

ScHMïED Icon. Plint. T. 19.

C3J Anthoceros Fiond. bipinnatifidis Linearibus. Anth,
Fol. tenuisfimo multifido» Dil^* f. 4. Hall» kielv, itt*

diQ0t, Eitfopra*
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vogtige Grotfden : het Gladde , zo wel in f^^

Noord -Amerika als in Europa. Men zou de A^oEEt;

Bloemen voor Grasbisadjes aanzien, doch. Hoofde

fplytende, vertoonen dezelven hun lang Meel-^^^*

knopje. Deeze Soort is omflreeks de Stad^/om*

Haarlem en elders, inzonderheid aan de kan-

ten der Graften en op rottig Hout, gevonden.

De Heer Schmiedel heeft dezelve zeer

fraay in Plaat gebragt en befchreeven. De

laatfte , zo wel als die in Switzerland door

Stjehelin waargenomen , heeft het Loof om-

trent een Duim groot, met kleine Bloemhoorn'

tjes, zo Hall ER aantekent.

L I e H E N. Schurftmos.

In dit uitgebreide Gellagt, 't welk een zeer

bekenden naam heeft ,zyn de Mannelyke dee-

len een rondachtig, byna vlak, glanzig Bakje,

zegt de Ridder ; de Vrouwelyke als Meel op

de Bladen verfpreid. Toürnefort hadt

gezegd , de Lichen is een Geflagt van Planten,

dat geen Bloemen heeft, maar deVrugteenigs-

zins Bekl'enacbtig , met een zeer fyn Meel of

Zaad bezwangerd, 't welk door 't Mikroskoop

zig rondachcig vertoont.

Die zogenaamde Vrugt erkent men thans 'leBIos»

voor een Bloemhakje^ met de Mannelyke dee-*^*'"*

len van Bevtugting, een Soort van Stuifmeel

zynde , of aan den rand , of over de geheele

Op-
IL Djsel, XIV. SïUK.
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IX. Oppervlakte der Meelkmpfes^diQ in dit Geflage
EDEEL.

^^^ verfchilIeDde gedaante hebben, verfpreid.

Hoofd. Sommigen zyn Kogelrond, anderen Eyrond,

Schurft'
anderen Testikel- , eenigen Knod&achtig of

««^•f. Knoopig of naar de Pennen van Zee-Appels

gelykende. De Bakjes zyn ook verfchillende.

Kogelrond, Pieramidaal , langwerpig en fom*

tyds getakt, in wier Holligheid de Meelknop-

jes doorgaans in een Lymerige Stof zitten

,

In eenigen voor 't bloote Oog door drukking

zigtbaar, in anderen niet dan met behulp van

*c Mikroskoop , fomtyds enkeld , dikwils op

ryën geplaatst, zo M ich e lius aanmerkt,

peZaa- De Zaadjes^ zegt die i\utheur , komen onder

elkander famengevoegd, fomtyds Draadswyzcs

fomtyds Troswyze voor. Men vindtze nu

eens in de Bloemdraagende Plantjes , nu eens

in die geen Bloem hebben , en we! op byzon-

dere plaatfen of over de geheele Oppervlakte.

Hy erkent, nogthans, dat men weinige Soor-

ten in dit opzigt volkomen bevindt; naamelyk

zodanig , dat men 'er de Bloemen en Zaadjes,

beiden , in kan befpeuren. Dit heeft den

grooten Haller ze beiden byna onder el-

kander doen verwarren. Zie hier wat DiL'

LENius daarvan zegt.

„ De L I c H E N is by my een Soort van Moj?,

5, dat een volmaakter Vrugtmaaking heeft ,

5, naamelyk zo wel Bloem- als Zaaddraagende

„ is : welks bloeijeiide Hoofdjes , van vér^

,5 fchei*

den.
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Ji fcheiderley figuur , door de rypheid veele IX.

I, eenbladige Bhmmetjes , op verfcheide wy- ^i^^fit.

„ zen verdeeld , uitgeeven , die Meel flor- Hoom-

„ ten , door 't Vergrootglas gezien Kogel- '""^^'^.^^^^^

,, rond, dat met dunne Draadjes doorweven wox»

5, is* De Zaadm komen voort in andere

5, byzondere gaapende Doosjes , ongefleeld

„ op de vlakte van het Loof, fomtyds in de

5, zelfde , fomtyds in verfchillende Plantjes ,

„ van die Soort , zynde klein en platachtig

55 rond. Behalve die bloeijende Hoofdje» ,

„ worden in de Geflernde Soorten Navelach-

„ tige waargenomen, zonder Bloem ofZaad,

„ welk alleen voorkomt in de Plantjes die

„ geen Bloem draagen. Van beiderley flag

„ zyn de Steekjes doorgaans naakt, zonder

5, Scheedachtig bekleedzel.'*

Hier zou men, volgens hem, kunnen by- Het

voegen, dat de Bladen minder doorfchynende

zyn, van eene Kruidige zelfftandigheid en on-

bepaalde figuur 5 zig breed langs den Grond
uitbreidende en veel Worteltjes van agteren

uitgeevende. Hall er merkt aan , dat de

Lichens ,in 't algemeen , geen eigentlyke Bla-

deren hebben, alzo het Loof uit Blaasjes be-

ftaat, zynde doorgaans als uitgebreide Korden,

droog en broofch of Lederachtig taay; gelyk

zy door de Vogtigheid Lymerig worden. Men
vindt *er ook die niet als Korden , maar Draad-

en Vezelachtig zyn , doch van dergelyke na-

tuur, li De
IL i^fiSL. Xiy. Stuk,

Loof»
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!IX.

^
De Oudqp hebben, door den naam van Lt"

"tv.' cken^ zo 't fchynt, het zelfde Gewas verftaan,

stök!^^"' en volgas Plinius zou die naam daar van

Naams- afkomftig zyn , dat het een allerbest Middel
oirfprong..^gj.g

j-gg^j^ ^q Schurft of dergelyke Huidkwaa-

len. 5, DioscoRiDEs zegt, óq Lichen die

„ aan Steenen groeit en van fommigen Bryon

5, geheten v\7ordt, is als een Mos geplakt aan

f? vogtige Rotfen. Opgelegd verzag t dezelve

^5 de Ontfteekingen en geneest de Kraauwa-

«y gie," enz. Het groeijen aan verfcheide

Lighaamen als een foort van Schurft, kan 'er

ook den naam of aanleiding gegeven hebben

tot dat denkbeeld. Want dergelyke overeen-

komst was dikwils een Kenmerk in voorige

tyden. Ik heb 'er, fchoon men hedendaags

van die kragten niet weet , dan ook den naam

vm Schurftmos si^n toegeëigend. Het Poeijer

derzelven zou , echter, misfchien, tot opdroo-

ging dienen kunnen in natte Schurft.

De Kruidkundigen van de voorgaande Eeuw
hadden de Lichens onder denalgemeenen naam

van Mos begreepen. Ray zelf noemde ze

nog onvrugtbaare of Zaadlooze Mosfen. Mo-
Ri s o N gaf 'er den naam van Musco-Fungi aan.

ToüR-NEfORT was dc eerde, die deeze Planten

onder den naam van Lichen befchreef , gee.

vende daar van vierenveertig Soorten op. In

deezen als anders werdt hy door Boerhaa-
vE gevolgd, als ook door Vaillant, d\Q

des*
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tJes'èelfs beïiaaniingeii behiéMen. .Door de ix.

fraaije Afbeeldingen van den laatftgemelden ^^^=«^'

^ordc de onderfchelding dier Planten grootè- Hoöj-d.

lyks bevorderde Michelius ging echter^^^'^^

dieezeri Autheur , in hcc onderzoek der Li- woj.

chens ^ grootelyks te boven* De Afbeelding

derzelven , waar by de Vrugtmaakende deelen

in 't klaarde Daglicht gefield zyu , beflaat om»

trent twintig Plaaten van zyn Werk, waar in

hy, met een onbegrypelyk geduld, agtendettig

Rangen van Lichen heeft opgegeven, die by

de driehündetd Soorten bevatten* Niettemin

worden nog eenige Geflagten , gelyk de Mar-

thantia , Ricda , Hepatka . Lunuïaria , door hem
daar vati afgezonderd. D i l l e n i ü s , deezê

daar onder begrypende, maakte evenwel maar

drie Rangen van eigentlyke Lichemi één van

de genen die Hoedjes hebbent één van de

genen die gedraald zyn of gefternd en één van

jeodanigen , wier Bloemen en Vrugten niet ge^

noegzaam bekend zyn. De overigen verdeel-

de die uitmuntende Autheur, in de GeflagteQ

Van Üsnea^ Coralhides en Llchenoides, Het eer-

fte Geflagt, waar in de Haairige Boom-Mos^

fen vervat zyn , heeft zestien Soorten, HeC

Geflagt Van Coralloldet , alle de genen bevat-

tende ^ die van eene Paddeftoelachtige, Py-

pige , Heefterige of Takkige en Koraalachtig

gehoornde gedaante zyn , in drie Rangen

Verdeeld, heeft negen -endertig SoorteUé Dac

li % van
ÏU Dbel. XIV. StIïK.
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iX. van Liche^oideSi eindeiyk, naast komende aan
Atd^l.

^g eigentlyke Schurftmosfen , houdc alle de
HooïD- genen in , die Korftig en Bladerig zyn , en

s'cfimft'^^^
honderd - vyfencfertig Snorren : zo dat hy

^o-f. meer dan tweehonderd Soorten heeft van der*

gelyke Planten, die allen, in zyn onvergely-

kelyk Werk , ten omflandigfle befchreeven

en naauwkeurig in PJaat voorgefteld zyn.

De beroemde Hall er bevoorens de Li-

chens in zeven Rangen verdeeld hebbende ,

bevattende honderdzeftig Soorten in Switzer-

land gevonden (*)> maakte 'er naderhand tiea

van: als r. Gehoornde; 2. Koraalachtige: 3.

Vez€h*ge : 4. Platachtig gehoornde : 5. Met
groote vrye Bladen : 6. Anderen met rond

Loof, dat weinig Takkig is en vry. 7. Met
fmaller, minder vry, Loof; 8. Lilachtige: y,

Korftige, met Schotteltjes of Napjes. 10. En-

kel Korftige. In deeze Rangen zyn by hem

thans nagenoeg tweehonderd Soorten ver-

vat (f).

Onze Ridder verdeelt de Planten van dit

Geflagc in negen Rangen, als volgt.

L Schurftige met Knobbeltjes.

1.
(i) Schurftmos , dat Schurftig is en witachtig^

Lkhen met zwarte Takkige Streepjes als gekt»

Letterig. terd. Groeit

('*) Enumer. Siirp» Hetvst, Gott. i742.pag. 63,&c.

ff) HiiL Stirp. Helv. inshoat, Bern. 1768. Tom. 111»

p. 70. &c-

Cx) Lichen Leprofus albicans &ic*Si^fi. Nat. rtg.XWl^
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Groeit op de Baft van jonge Eiken en ande- i^-

re Boomen , zo by ons als elders, I v^,
*

Hoofd-

(2) Schurftmos , dat Schurfttg is en ged-^h^

ttg^ met zwarte Streepjes als een Landkaart Lkhen

Land-
Komt op witte Kwartzige Steenen der Alpen ^''^^nig.

van Dalekarlie in Sweeden, by ons op de Baft

van jonge Boomen voor.

(3) Schurftmos 5 dat Sehitrftig -is en groeu ^ 'UI.

met zwarte rand en knobbeltjes, vem\°
_, . , Donker-
Groeit op Rotlen in ons Wereldsdeel. groen.

(4) Schurftmos, dat Schurftl^ is en Meelij. „ "^V

n ri 1 z^ , J a 1 -iJ' BljSfoideS,
met gejteelae byna Kogelronde cacnilajes, Sthim-

melachtig»

Groeit op Zandige Gronden.

(5) Schurftmos, dat Schurftig is en wit ^ met y.

halj^ogelronde witte Knobbeltjes.
Mdfwit*

Groeit ^
^^^ *

Gen» 1202» Sp. i. Gort. Belg, 11'. p. 304. Ft. Suec^ip,

1057. Lichenoides Crufta tenuislimi, Dill, \Musc, 128'

T. ï8- f. I.

(2) Z?V/2mLepr. flavescens &c Gort. Ft. Belg. uts Ft>

.Suêc^ Lichenoides nigro - ftavum. D^ll. T. 18. f. 5.

C3) Lkhen Lepr, vtridis, margine Tuberculis^lue atris.

Ft Suec. 939 , 1062.

(4) Lnhen Lepr» Farinaceus &c. Ft. Suec, Lichenoides

Fungiforme* Dill. T. 14 f. 5.

'

(1;) Uchen Lepr. albus &c A[i, Stokh 1769. p. 24S«
li 3

IL De«l. XIV. SXCK
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IX. Groeit alom op Rotfen en Steenèn»
Afdeel.

Hoofd- (6) Schurrtmos, dai Schurftig is en witach^

tig , met bleeke wU gerande Knobbehjes.,

Rupicotai Op platte kaale Rotfen in deEosfchen komÈ
<^t2ig»

j^gg^g yQQj- ^ zynde fom.tyds zeer klein meC
groene Knobbeltjes,

VII. (7) Schurftmos, dut Schurftig is met Wtatjes

^Doox-^^
^y^^ ^obbelfieenig , glad , die met een of

,|poï:d. twee Cylindrijche gaatjes doorboord zyn*

Op Steenen en Boomen in Europa.

VI II. (8) Schurftmos , dat Schurffw is en witachti^

Gerim- ^^^^^ enkele zwarte iatreepjes. en ötippcn digt

.F^^* bezaaid.

Op Boomftammen in onzeBosfchenen elders.

'
' -(9) Schurft-

(6) Lkhen Lepr. albidus &c. .

,

(7J Licken Leprofus , Vernicis &c Liclien craftaceusf»

HuDS. Angt. 445. Lichenoides V^errucofum &c, Dili,^

Musc, 128. T» i8« £.. 9. Liclienoides Cruftaceum Arbo-

ïeum. MicH. Gen, \q^. T. 52- f. 2.

C8) Licken Leprofus albicans (Sjc, Gort, Belg, 1 1. p, 304.

Fl. Suec. 11. N. 1059. Lich* pcnd* ragof. nigrurn. Dilu
T. 18. f. 2,

C9J Lichen Leprofas Cinereo - vlrescens &c« FL Suec»

93S, ip6p. Lickenoidei; Leprol^am. Dill, iï/^/r. T. i8t
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- f9) Schurftmos, dat Schurflig is ^ groenachtig ix.

Jfchgraauw , met zwarte Zmbbeltjes, ^ï^J
^*

op Rotfen 5 Steenen en iBoomflammen /^^'^*

byna overal» -- -
^^^- J^^^

V '(IÓ3 Schurftmos, ^^f Schurfiig 'is enhnm^ '^medie
w^/ zwarte Knobbeltjes, -^ X.

^
Fuscó"

'

' (lï) Schurftmos 5 dat Schurfiig is' en v^'it-'^^^z^^,^^.

acktig , w^^ ^ö;?^(? Roeftkkurige Knöh- brum.

bekjes, Tj^^'r

'^.^^i ii^-" ^ '- ;1
_ Voor-

Deeze groeijen in Europa ö'p' vérfcheid'e ^^^^^•

plaatfen.
:?

(12) Schurftmos , fi?^^ Schurfus^tsm wit ^ met XTT.

zwarte Knobbeltjes, Kalk-
fteenig.

InOeland en Gothland komt deeze op ^\^'^^'p^g}ll

Kalkfleenen en op geen anderen voor.

; ,

. .
.

.
,-^«::>

(13) Schurft- -..>;ji

(ïo) Ltchen Leproftfs fuscus tuberc. atris. GoRr*Setg.

Wts. Fl. Suec 11. N. 1063.

(11) Lichen Lepr, albidus &c, Sijfl- Nat. XIT. Tom.
111. p. 234. Lichenoides Leprofum &c, Dill» Musc. T.

ï8. f. 4- & 55. f8.

Ciz) Licfien Lepr. candidns &c. F/. Suec, 937, io6t.

Lichenoides Calcarium Tinclorium candidum. Dill. T.

i8. f. 8.

(13) Lichen Lepr. Tuberc. nigris , albo niarginatis,

Ii4
II. Cxu. XXV. Stok.
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Afd^e'el
^'3^ Schurftmos, dat Schmftlg h ^ met zwar-

1 V. #1? Knohbehjes die wit gerand zyn,

xiw, Deeze groeit overal op Rotien en Rots-

ali^Zs, Reenen , zynde in de omtrek zwart.

Afchkleu-

^'S- (14) Schurftmos, dat Sckurftig is en z'.mrt^

^tfo'Ol' ^^ Knobbeltjes zwart en wit gemengeld,

eu^wit" (15) Schurftmos , dat geel is met roode Knob^

XV. beltjes.

yentofus,

"^^^ ^^* Op de Rotfen der hooge Bergen van Dale-

Ic^rlie» inSweeden, komen deeze voor.

XVI. C^6) Schurftmos, dat wit iSy met witte Me&*

Beuki
Faginus. //n.^ Knobbetjes
Beuke- ^

ï^^ii^ v« Deeze groeit op de Schors der Beukeboo-
•^*^^ ''' men, zo in ons Land als elders.

XV !T. (17) Schurftmos, dat Schurflig is en Jfch'^

Carpineus, graauw y met witachtige rimpelige Knoh

beukig. bekjes.

Aan de Stammen en Takken der Haagbeu*

ken,

C14) Luhen Lepr. Kiger &c. Ft. Snee IL N. 1064.

(15J Liclien Lepr. fiavus &c. Fi. Suec. JI. N, 1065.

(i6y Licken Lepr, albus &c. It. Scoft* 59. Gort. £etg,

il. P- 304-

C47) Lichen Lepr. cinereus &e. Ft, Smc. 1 1. N. io6^.

l*icj?eo Geographi(us» //. Scmt. 4^.
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ken 5 in Schonen , het Zuidelykfté van Swee- ixl,^
, AfDEEl»

den, IS deeze waargenomen. IV.
HooiD»

f18) Schurftmos , dat rondtakkig is en dlgt^''^^'

getropt^ met ronde toppen ^ whvanKkur. uchen.
CoraUi*

Op de Rotfen van Sweeden is deeze, naar'^^^-^^^jjg^

het Kalkfteenige veel gelykende, waargeno'

men.

k

(19) Schurftmos , dat Schurftig is en wit, xiX.

met roode Knohbeltjes.
^^^^^'''-

' *^f^^M?^.i..
tier Hei-

Op den Grond van dorre Zandige Heideneen.
PI CIII<

en Bosfchagien , die eenigermaate vogtig zy n , kg. 7.'

komt dit aartige Schurftmos door geheel Eu*

ropa voor. Men vindt het ook by ons op de

Veluwe , in de Haarlemmer -Hout en elders.

Het vertoont zig als kleine roode Paddeftoel-

tjes, van grootte als Koriander -Zaad, op een

witachtig Korftje zittende , en fomtyds ron-

der , fomtyds platter en eenigszins Schild- -

vormig zynde. Ik heb de Afbeelding van

zulk een Plantje, in Figi 7, medegedeeld.

... :;^;.., . •b..' ^i;.:. Deeze
.^'^^ry^-^;-' ,1110 2zzH r

(ï8j Lichen Ler'. Ramofus teres fasciculatüs &c.

J^^ant. 131, '->' "
^ ^

Cig) Lichen Lepr. candidus , tuberculis incapiatis. Sp,

Flant* N. 12. Gort Befg. IK p. 304. Fi, Sriec* g^6

,

1068. Lichen Cruft. terreftris ^c. hiicH- G^h, 100. T. 59. ^^.)

£ u!t. Coralloides Fungiforme Carneum Bali Leprofi»

Dii.1.. \Afnsc. 76. T. 14. f. I. Fungilli incairnati, Col
csiüiati, Musco infidentes. Mentz. Fug, T. 6»

li 5
n. Dbbl. XIV. S-naUi
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AfI'eel.
Deeze behooren tot de eigentlyke Schurft-

IV^- mosfen , die als Schuif tige Korflen op

STOK. Boomen , Steenen en op den Grond groei-

yerw- jen j en waar onder veelen niet onaan-

i^" zienlyk zyn , door de Verfcheidenheid van
.\.v.vu>?>

j^ieiij^en^ Sommigen , zelfs , geeven Verw
.gt&£T af^ welke riieh niet zou vermoeden daar in t^

zyn ; gelyk dat witte Schurftmrs , als eeii

Tarterachtige Korft op de Kalkfteenen zit-

,. tende „ 't welk Dii^LENius op de toppen

-o\U?£ der Gebergten ia de Weflelyke deelen van

'hH iti-
Engeland waarnam , en dat de Ingezetenen

•"V des Ldnds hem verhaalden van hun gebruikt

'.r^n'^/ te worden om rood te .verwen. Zy zeiden

hem, dat het beter daac toe ware , dan het

Verw -Mos 5 by hun Kenkerlg genaamd, waar

van ik vervolgens zal fpreeken. Hy verbeel-

de zig, dat dit het Mos zy, waar van Mar-
j'iN onder den naam van Cöf/^/r meldt, zeg-

gende, dat het Volk der VVefler- Eilanden

van Schotland daar uit een Scharlaken - roode

Kleur weet te maaken i, dèor^hec te droegen

en drie Wiseken in Pis te petten. - Ik heb de

Afbeelding van dit nuttige Schurftmos in Fig»

C , op Plaat cm 5 gegeven.

II. Schurftige met Schildjes.

XX. (20) Schurftmos , dat Korftig is en geel^ met

cZidda» geekSeMldjei. ^^-nsi iJüi3 ? Aan

Kaarfjg. C«o} -^-^^^^ CraHaceiss f!av«s &c. Gort. £i/£- .11 p.

i
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• Aan oude Muuren en veelerley Boomftam- ix.

komt deeze Soort , zo by ons als in andere ^^^^^^

deelen van Europa 5 voor. De Smalanders Hoof©-

mengen het afgefchraapte Mos , gedroogd en

fyn gemaakt, in Smeer, om geele Kaarfen te

Jhebben op Hoogtyden: waar van debynaam.

(21) Schurftmos, dat Kor/lig is ên witachtigi xxi
met Kmhheüge^ rimpelige^ hruin 'foode,-^^I^^Jf

Schildjes* Yskoud

Op Rotsfteenen van Ysland groeit deeze ,

die een gebladerde ronde Korst maakt, van de

Steenen onaffcheidelyk, in 't midden met Schild-

jes. Dat Schurftmos van D I LLENi as, hier

naar gelykende, hadt de Schildjes geel, klei»-
'"""''"''

ner en gerand.

(22) Schmkmos i dat Korfttg is i uit dem^it- XX IL

ten groenaphtig , met geelachtige Schildjes ^ ^^^y^-

die wit gerand zyn. fteenig.

305. Fl, Suec. H. N, 1069. Lichen Cruftofum Orbic. &
Scuteilis fiavls, Dill. Musc. 136, T, ig. f. ig- Bysfus
fayinacea flava. It. OeU 30, H^ejlgoiU^ 159.

C21) Lichen Cruft. albicans &c. 'Mant, 135, Dill.
Miisc. T. i8' f. 18, a, c?

C22) Lichen Cruft. ex albido virescens &c Sp. Thnt,
N, 14. Lich. Lepr. candidus Scute'l. fuscis. FL Suec. 942,

Ï070. Lichen Tinaoriu? ruber. //. Oei. 29. IVeJIgotL 1^6.

LJch- ïartareum Farinaceum. Dill, Mme, 131. T. ig»

i. 12. MicH. to. 96. T. 52.f. 6-

\h He^u XIV. SriTK.
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IXé Aan de kanten der IBergen en Rotfen groeit

IV.
* deeze Soort in fommige declen van Sweeden

overvloedig en dient aldaar tot gebruik, als

wy ftraks zien zullen.

Hoofd-
stuk.

XXIIK (^3) Schurftmos, dat Korjiig is en yvitachtig^

PaffJi.
^^^ ^^^^^^ Schildjes.

eens.

rhlf(f^'
Op de Schors der Boomen komt deeze niet

alleen in Sweeden en elders , maar ook by ons>

menigvuldig! voor.

achtig.

XXIV. (^4) Schurftmos , clcit Korftig is en mtachtig^

Subfmiiis,
jf2^^ zwarte Schildjes ; de jongsten Beker'

Bruin- - . y

achtig. achtigfwh

Deeze groeit inet en nevens d© voorgaande.

XXV. (25^ Schurftmos, dat Korftig is en wit, met
Pateiltt!,

ftompe hoHe hleeke Schildjes.

Deeze, die men in Vrankryk tot Verwftof

gebruikt, groeit op Muuren.

(23J Lichen Crufl. albicaHs. Sp, Plant, N. 15. Gort.

Bel^, 11 p, 305, Pi Suec. 924, 1071. Lkhen Cruft. orbic.

incanum. D11.L. Musc. 135. T. 18. f* i?-

(24) Liclmz Cruft. aibicuns &c. Sp, Plant, N. 16.

Gort, Belg. ut;$. Fl, Snee, Lich. Cruft. & Leproftim.

DiLL. 134. T. 18. f. 16.

(25J Lichen Cruft. albus , Peltlt concavis &c. l^ant.

132. Lichenoides Leprofain Tinftorium &:c. Dill. 130.

T. ig. i' 10. Parelie d'Auvergne. ToUKtfr. Jt^ I. p. 232*.
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(a6) Schurftmos, dat Korfiig is , met Ehvor- IX.

f«/^^ geflreepte Blaadjes,
raEjit,

Hoofd»

Dceze groeit by Upfal , op den kaaien *^"^-

Bergtop , tusfchen het Kafteel en 't Konings- ^ulm
Bofch. ^^^'>//.«-

Dit noemt men eigentlyk Korstmosfen^ alzo 'Upfals.

zy zig als enkele Korfljes vercoonen, die dik- y^^^^^

wils niet geheel kunnen afgefcheiden worden daar van.

van de Steenen of van de Boomen. Zy hebben

meestal zekere ronde indrukzels , die meer of

min holzyn, en dus naar Schotteltjes ofNap-

jes gelyken,fomwyIen vlak als Schildjes. Men
vindt 'er ook onder, die tot Verwftof gebruikt

worden ; gelyk de Wynfteenigê van L i n n ^ u s,

welke tot onderlingen .Koophandel gelegenheid

geeft in Sweeden, Die van Westgothland rei-

zen naar Boras , in 't midden des Lands, al-

waar aan de Noordzyde der Steenrotfen, in-

zonderheid naar den kant van Hisfingen, een

menigte van dat Mos groeit , 't welk by vog«

tig Weder, of na een Regen, afgekrabt, ge-

droogd , gemalen , en dan in Water omge-

roerd wordt, vervolgens, van de Aarde en

Vuil afgegooten, wederom gedroogd , in een Poe

gedaan zynde, laat men hctvierofvyf Weeken
'm Pis ftaan. Dus komt 'er een Verwflof van

,

die

izé) liclien Craft- Fd. Subol. ftriatljfti Sp, Ptmf, N.

171 FL Suec. 11. N. 1073»

U. PfiïL, XiV. Stüs,
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AfdSl.
^^^ onder den naam van Byttekt naar Oeland

1 V. en andere deelen van Sweeden vervoerd wordt;

stüKÏ^^' gelykende naar een zwartachtige Aarde met

Schurft'ïooéQ Vlakken ; die men ten gebruike , om
^^°^' rood te vervi/'en , met Water en wat Pis
'-"-'" kookt.

'l^ranFche Van dergèlyke natuur is de Parelle van Au*

h^me ^^^'^^^ of Land' Orfeil/e der Franfchen, welke

aan Steenrotfen in die Provincie van Vrankryk

op dergelyke manier vergaderd wordt en met

Kalk en Pis toebereid. Hedendaags is dezelve

aldaar in meer gebruik dan de Orfeille van de

Kanarifche Eilanden. Dit Schurftmos, docr

DiLLENius Kreefts - Oogen gelykend Lkhenol^

des genaamd en (Iraks befchrceven, groeit ook

wel in andere deelen van Europa, aan Steenen

en Muuren ; doch het is niet te denken, dat

het overal van dien aart zy : dewyl de kleu-

rende hoedanigheid buiten twyfel afhangt van

de natuur der Steenen, daar het op gevonden

wordr.

Engeifche. Die van Wales, in ETn geland, maaken een

^^'F?g}\, roode Verwftof van een andere Soort van dee*

zen Rang, door Dillenius befchreeven^

onder den naam van Groot Korfligen Schurftig

Lichemïdes met geele Plaatjes^ die Zilverkleurig

gerand zyn. Ik heb de Afbeelding van dit

raare Schurftmos , zynde door Linn^eus
niet aangehaald, welk men Ferzilverd zon kun*

Eicn noemen;- in Fig. 8, op Plaat Cllly me*

de«
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desedeeld. De Grond van dit Mos een taa* ^
i-^*

melyk dikke rimpelige Korft, zegt hy,is met i v.

den rand der Sciiotteltjes eenkleurig. Het is
^^J'^f''*

aan Steenrotfen en Gebergten , op verfcheide Schurfi*

plaatfen in Engeland, door gezegden Autheur '^°^'

vvaargenomen , die aanmerkt , dat men het

verkeerdelyk voor eene Verfcheidenheid van

het Kreeftsoogachtige heeft gehouden»

Ten opzigt van deeze Korstige Schurft»

mosfen, komt nog verder in aanmerking de

wonderbaare Voorzienigheid van den Schep-

per , die zodanige vcrachtelyke Gewasfen ,

buitendien , tot eene byzondere nuttigheid

heeft gefchapen. Zy bekleeden , naamelyk ,

de kaale Bergen , niet alleen , om dezelven

beklimbaar te maaken voor Menfchen en Ge-

dierte: de Boomen om Voedzel en vèrfchui-

Jing te verfchafFen aan veelerley Infekten eö

Wormen , die wederom een lekker Aas zyn

voor 't Gevogelte ; maar wel inzonderheid de

naakte Rotfen , zo dra dezelven door de Zee

blooc gelaten zyn , om den Grondflag te leg-

gen van de Aarde, die vervolgens dienen moet

tot de groeijing van allerley Plantgewasfen.

III. Schubbige.

(27) Schurftmos, da Schubh^g is ^ ^^^^^ XXVFÏ
Blaad- Lühen

Cenirifw

- (szJ L^'^^i^^ imbdcatus , Foliolis obfolete muïtifldJs ^rc. Middel^J

Sp. Planu N. 18. ^U ^aec, 945, 1074. Lich, Fol. planls^^JJU^"^

II. Dï«L. XIV. SxuK,
^^l'vJ«nl
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-
I^' B/aapjes f die flaauw veeldeelig z'jn ^ glad^

IV. wUachtigi middelpuntfchuuwende'^ de Schild'-

STUK^"" /t'^ uit den rosfen bruin,

mos, Desze, ^//;/^r - ikföj/md Sweeden getyteld,

groeic op Kotfen , daar zy vast aan kleeft

,

zynde geheel Sneeuwwit, Door, van het mid-

delpunt naar den Omtrek toe, allengs te ver-

dwynen , is zy in de eerfte opflag kenbaar.

XXVTII. ( ^^ ^ Schurftmos , dat Schuhhig is , met Blaad-

Lichen jes die uitgehoekt ruuw en gatig zyn; de

Steenfg!'
Schildjes Kaftanje- bruin.

Op alle Rotfen , die niet van Kalkdeen

zyn , komt deeze Soort, volgens den Rid-

der, voor, en is, in gedaante, overeenkom

-

ftig met dat Mos, op Doodshoofden groeijen-

de , *t welk den naam van Usnea bekomen
heeft, oudcyds bekend in de Apotheeken. Ook
wordt zy, van onzen Ridder, daartoe betrok-

ken. Tot Verwmos is het , in de Zuidelyke

deelen van Sweeden, in gebruik.

(29)

multifidis &c. Ft, Lapp. 448. T. ii. f. 2. Lich. imbrica-

fcus viridans &c. DiLL. Musc. 180. T. 24. f. is-

(a8^ Lkhm imhr. Fol- finuatis &c. Sp, Plant. N. 19.

Gort. Belg, 11. p. 305. Fl, Suec. 946. 1075. Mat. Med,

494» Lichen Fol» plan. acute laciniatis &c. R. Ltigdh,

507. Lichen Tkiftorius. It. Scan. 409. Lich. opere phry«

gio. Vaill. Par. T. 21. f. 5. Lichenoides vulgatisfimum*

D11.L. MusG, i88- T. 24. f. 83' Musco-Fungus Lichenoi-

des &c. MoRis. S. 15. ï. 7. f. 6»



{29) Schurftmos, dat Schuhhig is ^met Blaad- ix.

jes die veeldeelig , glad , /öw/> ^« grys zyn i ^y*^
^^/ vet/preide uitpuilende Stippen» *^°^^.^"

Aan Rotfen en Boomen groeit dit Scburfc- ^u}hk
^ios in ons Wgreldsdeel , inzonderheid in En- Omphah^

\

geland, alwaar het de Verwdof uitmaakt, die Navel-

het Volk van Wales Kenkerig noemt. Mir^^'^g- ,

e H E L I ü s geeft 'er den naam aan van Longen- 'i%. 9^"

Verw-Mos, met de Bladen fraay en fyn ver-

deeld , van onderen zwartachtig en krullig,

vanboven paarfch en gatig, d- Eloembakjes

van de zelfde Kleur. Zie de Afbeelding van

hetzelve in i^^. y, op Plaat Cïil. In Swee?

den en elders wordt 'er geel mede geverwd.

C30J Sdiurftmos , dêt Schubhig is , met Bhad- XXX.
jes die gekmbd , glanzig zyn en Lood-

of"ftt^SS
kleurig, rig.

Op veele plaatfen komt deeze , aan de Baft

van Boomen , Muuren en Steenen , zo in on-

ze Provinciën, als elders voor. f31}

(29^ Lichen imbr. Fol. multifiJis &c. Sp. Plant, N sq,

FL Suec. Lich.en nigricaijs .Ompl?alpdes. Vaill. /'^r,

11^). T. 20. f. 10. Lichenoides Suxatüe Tinftoiiijm , Fol.

Pilofis purpureis. Dill. Musc, 185. T. 24. f. 80, lAck,

Falmonar. Tirift^rius &:c. Mich. Gm 90. T. 49. f» 2*

^30) Lichev imbr. Foliolis LobaHs &c. Sp. Plant. N,

ai. Gort- Belg JT. p. 305. R. Lugdb. 511- Fl, Smc^

Vaill. Par, T. so. f, 8. Lichenoides Oiivftceum. Di]L.t»

Musc, T. 24, f. 78.
'

'

'
- ' K]^

II. CfRL. xiy. Si^nc,
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Ï5f- ' (31) Scharftmos, dat Schuhbig is ^met Blaad-

IV.
**'

'' /^^ ^^^^ Liniaal i gegaffeld^ platachtig fpits
tïoofM-

eri- zwartachtig zyn; de Schildjes zwart.

SS Overvloedig valt deeze op Rotfen te Fah-
:Bahimien'lun in Sweedcn, alwaar zeer weinig Boom- en

"*

Jahlüns.^^^^^ - Schurftmosfen zyn.

*XXXïL (3^) Schurftmos , dat Schuhhig is , met ge^

Heffer* ^//-i^^^^^^s omgekromde^ zwarte Blaadjes»

Voornaamelylc op een Eilandje in de Oost.

zee 3 aan de Sweedfche Euft , groeit die

Schurftnios,,dat de Schildjes hoJrond, zwart,

aan den rand ftomp gekarteld heeft.

XXXIIL (?3) Schu^-ftmos, dat Schuhhig is^metdeBla*

nV^^y' den gekwahd 9 geknot i gekarteld i zwart*

groen ; de Schildjes van de zelfde kleur»

ïn Engelaijd komt deeze Soort op belom-

merde Steenige plaatfen en aan den voet van

Mnuren voort. ;

(34)

(31) Liclien imbr. Foliolis iinearibus &c. Sp* Ftatit»

N. 22. FL S'/iec. ,1040 , 1078. Lich. TinftoriuBi atrum.

1)1 LL. Ii^Jasc. 188. ï. 24. f. 81.

(32J Lichen imbr. Fel. palmatis &.C. Sj?, Plant. N. 23,

FU Suec. 94t^, 1079.

' C33) Lkhen\m\iy:, Fol. Lob. trünc. crenulatis &c. Huds.

A'Hgl. 447. N. 26. Lichenoides Gektinofum atro-virens

aisp. &iugofum. DihJ.» J^J^itsc, 139. T. 19» fM3.
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(34) Scliurftmos , dat Schuhhig is , Tandig IX.

kanthaairtg , de Schildjes grooter dan het ^*j^**^'

Blad> Hoofd*
STUK.

In de Zuidelyke deelen van Eurooa. zegtxxxiv,

LiNN^us, groeic deeze, die ook m tu^g^- Cnitatus^

land is gevonden. Zy is groenachtig , wor- ^^k*"™^*^

dende door ouderdom Loodkleurig.

i3S) Schurftmos 5 dat Schuhhig is , met de XXXV»
BlaadjesgekrM Goudgeel^ ^n de Schildjes ^^^^^^^^^^

van de zelfde Kleur, Muurig.

Zeer gemeen is dit Schurftmos aan oude

Boomen, als ook aan Muuren, Plaoken, Paa-

ien en Steenen , zo in ons Land als in Swee*

den en elders, komende Afcbgraauw, groen

achtig of geel voor, 'c welk te verwonderea

is, op een zelfde Boom en plaats. Dikwils

fpeelt 'er een mengeling in, van die drie Kleu- •

ren , en zelden ontbreekt het geel ; dat nu

hooger is dan bleeker , fomtyds Goudgeel,

ToüRNEFoRT merkt aan , dat het de twee-

de Lichen sy der Ouden. (3(j)

("34J LiGlten imbr. dentato - ciiiatns &:c. Sp» Plant* N»

24. Lich. Gelatinofum Foi. imbnc.&: crlftatis. D:ll. 14Q,

T. 19. f- 26.

('3!5) Lichen imbr. Fol. crispis fulvis &:c i^p, Flant. N.

25 GOR'-. Belg. 11. p. 706. FL Snee, 11. N. 1080. Licheqi

valg,. fmuofum, Fol. & Scwfall. luteïs. Dill. p. 180. T.

»4. f 76. Musc. Crnftat; müdv» A*b, adnascens. C B,

Pi». 361. Lichen Dio&c. & Plinii feeundiis &c. JouRïfff,

ïl. Dsjïirt XXV. SyüK,
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IX» (3^) Schurftmos , dat Schubhig is ^ met rf(9

Slippen fiomp i een weinig opgeblazen.

Aan de Stammen der Berkeboomen komt
Hoofd-

stuk.

Lichen deeze m t byzonder voor, en is op deze! ven
Fhi/fodes.

y^ gemeen in Sweeden , dat men naauwlyks

Bast zonder dit Mos vindt, 't welk in ons Land

ook daar op groeit ; zo wel als elders op Stee-

nen en Rotfen.

XXXVn. (37) Schurftmos, dat Schuhhlg is, met de

Gefternd. Blaadjes langwerpig ^ gefnipperd^ fmal en

AfchgraaiM^ ; de Schildjes donker bruin.

Dit, niet minder op de Boomflammen zo

hier als elders gemeen, behoort, gelyk de

voorigen , tot de fyn verdeelde Schurftmos-

fen.

Het Mos De laatflen > naameiyk , van deeze Schub*

Snaamd. ^^g^ Schurftmosfen , hebben het Loof, dat

uit op elkander leggende Blaadjes beflaat, veel

fy.

(36) Lichen inr>br« Laojniis obtufis fub-inflatis. Sp.

Tlant. N. 26. Gort. Belg, 11. p, 306. Lichen Foliaceus

&c. FL Snee. 951, iü8i. Lichen Saxeus. It. Scan. 409.

Lichen Puimonarius. Mich. Gen. 91. T' 50. £ i, 3.

Licheno'des Ceratophyll. Dill. 154. T. 20 f. 49.

(37) Lichen imbr. Fol oblongis &c. Sjj. Plant, N. a^;

Gort. Belg. uts. R. Lugdb. 510. FL Suec, Lichen Pul-

mon. vulgatisf. Mic|t. Gen. 91. T. 43. i. 2. Lichen. ci-

ner- Segm. arg. flellatis , Scutell. nigiis. Dill. Mksc»

j^ó. T. 3.1, f. 70.
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fyner verdeeld, ddn de anderen* Veelen zyn jx.

zeer gemeed op allerley Boonien , Paaien ,
-^^j^,^^^*

len, SteeneOé Wat het MoS Usma betreft,' Hcofd-

gaat het niet zeker, welke Soort men eigent-^^^^^'^^^^

lyk daar door te verftaan hebbe.en, zo dit ^^mos, "'

Geneezeode kragt, tegen de Vallende Ziekte,

van de Doodshoofden ontleene, is het te den-

ken dat allerley Mos , daar op groeijende ,

van die zelfde eigenfchap zy. Ten minfle zou

men dat Mos, op alle Rotsfleenen inSweeden

groeijende , daar mede niet behooren te ver-

warren, 't welk algemeen in Sv^^eeden van het

Landvolk gebruikt wordt om een bruin paar-

fche Kleur te verwen. Het Steen- Mos» afge*

fchraapt , leggen zy Laagswyze tusfchen het

Garen of Wol , en kooken het dan met Water

en Loog , om eene vafte Kleur te hebben. De
Boeren weeten zelf, dat zy het op de Rots*

fleenen, niet op de Kalkfteenen moeten zoe-

ken. Dus is het niet waaffchynlyk, dat die

de regte Usnea zy ; maar wel het Navelachcige,

*t welk LiNN^.üs met dien naam beftempelt,

hoewel hy 'er het andere bevoo^ens voor ge-

houden hadt* /ob::4U'[V i5J^os/3:^.- *

Het Navelachtige of Genavelde Schurft- HetVerw-

mos maakt, als gemeld is, een vermaarde s^ïj^^,^^^!"^

Verwftof in Groot Brittannie uit. De Schotten P^* ^l^'u

gebruiken het, onder den naam van Cork of ^'
^*

Arcel^ om paarfch of rood te verwen. De
bereiding is , dat men het fyn wiyve en met

K k 3 Fis

ÏL I>EEt, Xiy. SXÜK,
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ÏX' Pis tot een Deeg maake. Het arme Volk in

IV. Derbyshire 9 daar ook dit Mos veel aan de.

sTüK°/°"
Rotfen groeit, gaan 'er eveneens mede te

Schmf'^^^^' By die van Wales , daar het Kenkerig-

^°^' heer, is \ insgelyks in gemeen gebruik. De
Kleur is zeer donker of bruip rood, doch zou-

de waarfchynKk wel verbeterd kunnen wor-

den. Het Eiland Aland , dat meeflendeels

uit een rooden Spaatbigen Rotsfleen beftaat

,

3s aan den Zeekant byna geheel begroeid mee

Bulk Mos, waar mede, door het enkel in Wa-
ter te kcoken, het Vrouwvolk aldaar het Wol*
Ie Goed geel verwt ; doende 'er, als zy de

Kleur wat hooger willen hebben , een weinig

Roucou by. Van het Muurig^ zogenaamd ,

of allergemeenfle Schurftmos vmaaken^jzq LjNr

N^üs verhaak, de Gothlanders een dergelyk

gebruik, en hy voegt 'er by , dat het .by 't

Landvolk in Sweeden een gemeenzaam Mid*

del tegen de Geelzugt zy* Hel win o ver-

zekert, dat die Mos Papier en Linnen meteen

levendige Vieefchkleur verwe; welke zelfs be'-

flendig is tegen de Zonnefchyn : maar Dil-

len lus zou het vrugteloos beproefd heb-

ben. Dat: ^Üos , 't welk den bynaam van

Helsch voert .^ eo aan Sweeden byzonder ei-

gen zoude zyn ., heeft , volgens onzen Rid-
* * ' der , de eigenfchap van eene donker paarfche

Kleur te verfchafFen.

JL Ge-
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IV. Gebladerde* vd iintA j^a ^g
^38) Schurfcmps, ^^/ Bladerig Js yhym gs^-^^^^ '

. fchuhd i rappig ^ kanthaairi^y,^,met verhe^^^^y^Y\\\,

vene geflraalde Goudfreek Schlldieié \r,P'^h^^," ° •./-.
Chryfoph"
thalmus.

Volgens wylen den Heer K o-en lg groeit Gpu^;

een zodanige .op de Rotfen afiadeKaap dér^^^^M '"^i

Goede Hope. Men vat de reden ligt^Jyk van ''^'*;^'*'^^;^^

den bynaam.
-- ^--

,ib');,nfii>Y

air:.'

M

/(39) Schurftmos, J^^ Blad&rïg Js^^'hym ge-

.cr, \-^fihubd ^ gekruld \ de Schildjes verheven yP»üTgQsfig.

-3I// ^po^rnacfitig.gerand^ met eenplatten neer»_

.y>, r ^gedruklen bodem»
-; - . ^ ..

'Volgens "'t "Handfchrift vin Bur-gÏ^ss^e is-^

déeze Soort doorfchynende en hééft, glanzige

vMke Schildjes." .:'*'• -^d^'-'t:^^- rii ....::\-i.

''

(40) Schurftmos, dat Blaiërigis\ h^napp' ^L»^.

01? ' 'geregt t met Liniaak -Mnthaairtge' SJup»' Kant-

--
• pen: de Sehildjes gefteelé,^.§(^k'ufUldi,' i

>^*^^^'S-

as: Dit

' (38) Zff/^^f* Foliaceus fub - imbricatus &c. Mant 7,-^i>"

,
(3^9),Z.(^^;z Fol, fub-impncatus crispus Sic,. SijIL Uat,

Veg, XIII. Licheii. Fol. ereftiusc.x pel^acMus .crispus.x

ScutellvPlS-ïi»; P^idis margine .cdspo.^BüRQjEss. ^^^ .

',

.(40) Lachen FpL ereftUsculiis &c. $p. -Pli^nt..^, 2g^.

GpRT. i?<?/^« ;11* p. 306. i^^. ^S'^AÉ'A 952, 1Ö83. Ljcheii

JFoK laciniatis cinereis. R. Lugdb. 509c; Lkb -cin., Arba-

reus&c Vaill. /'ar. 115. T. 20. £ 4. Lichenoides Hisjyu

liiajus et ligidius. DiLL. 150. T. üo.f/45. "'

Kk 4
IL DitEL. XIV. Stuk.
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.ï^v Dit komt by ons, ^o Wel als in Sweedeii

IV* en andere deelcn van Europa ^ aan veele Boo*

UtvkJ^' "^^" voor/ Het heeft de Bladen één öf twee

Duimen lang en flekelig ruig
, groenachdg

Afchgraaüw.

5t£Ê-- C4O Schurftmos, i^at Bladerig is ^ epftygénd

Isiandi-
gefnippërd^ met ^>erhévené kanthaairigé-

ms, randen»
' '

yslandfch.

PI Cllf. _^. ,
T M 1 r.

tig^iQ, Dit, dat van zyn gebruik , als een Purgee-

tendoiiddel, op Ysland dénnaam heeft , groeit
''^""

'

iii zeer dorre drooge Bosfchen van Pynboo-

mén', der Nöordelyke deelen van' ons We-
reldsdeel, overvloedig. Elders, gëlyk in Rus-

land, vindt men het op Gebergten., by Dant-

zig op Mosachtige Heuvels, .zo Bjr.eyn aan*

merkt. In Thuringen valt het veel, doch in

tde Zuidelyke deelen van Europ^ weinig. In

Engeland is het zeldzaam. Het zoude op den

.'3i.£:^,Weg vat] Leiden naar Voorfchooten, aaneen

"oude SeJiütting, door Meekbürgh gevon-
' den

(41) Lichèn Fol. adfcenderis laciniatus &c. Sp* Plant,

N« 29 Gort. Belg, \\. p. 307. Oed. Dan. 155. FL Suec»

059» io%5. MaL Mied. 495. Lichen Fol. oblong, lacinia-

tis &c R. Lugdb. 5Ö8« Hall Hetu» 75. Lichenoides ri-

^id. Eryngii folia referens. Dill» 209. T. a8. f. lü»

JMascüs Islandicus purgans. Borr. A£f. Hafn^ 1674. p.

iaó- /3. t)iLL. f. 112. y^ Coralloides tenuisf. jiisriciins,

fc^iLL. 113. T. 17, f. 3»i

»\\\\
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den zyn. Dillenius vergelykc het Loof l^*

by de Bladen van den Kruisdiftel. De Kleur iv^,

is aan de eene zyde wit , aan de andere groen^^^^^^^^'

achtig door Br EYN waargenomen, doch het

valt dikwils bruin. Ik heb de Afbeelding van

een Blad van dit Yslandfche Mos, in Fig. 10

,

medegedeeld.

STUK.

(42) Schurfcmos, dat Bladerig is ^ opfiygend^ XLTT.

gefhipperd, gekruld y glad ^ Gaiig, ^i^yNwa^
met een verheven rand. Sneeuwig.

Op drooge , naakte ^ Zandige Bergen van

Lapland en Groenland, komt die Schurftmos

overvloedig voor , 't welk wit en glad is, en

de gedaante van gekrulde Endivie heeft. Hét

is ook in de Duinen by Hillegom gevonden

,

20 de Hoogleeraar t> E Gorter aante-

kent.
~

.

'fir 10 wirEs-fga::. • s:)ïw ei 'im\,

(43!) ScliürTtiWos ,' WfZ/ Bladerig is gefnipperd ^ XLIir.>

- .ftomp en glad ^ van boven Gatigi van öW-^/^/f''^^'

'deren Wollig* ' iio^ó : Long^

(42J ticlten F0I. adfcend. laciniatas crispus &c. Sp.

Plant, N. 30. Gort. Belg, 307. Oed. Z>^?«. zi-^-Fl.

Suec, 1086. Fi, Lafp. N 446. T. 11. f. i, LichenoideS"

lacunofüm cand, giabrum. End. crispae facie. Dilu. i6s*

T. 21. f.56-

(43) Lichm Fol. Laciaiatus obtufus glaber &c. Sp,.

Plant. N. 31. Gort. Belg, II. p. 307. FU Suec. Lapp.,

R, Lugdb, 509. Liehen» Palmou. reticulatum vujgare,

Kk 5 .:._ . msrg^

IL JDiSEL. XiV, SlUK.
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IX. Zeer bekend is deeze, onder den naam van
Afdeel. Longekruid of Longen - Mos , by de oude

Hoofd- Kruidkundigen en Artfen geweest. Hetzelve
*^""^*

groeit overvloedig in Bosfchen op de Boom-

mofj*^^^^ ftammen., inzonderheid van Beuken , alsook

aan vogtige Wallen en Dykjes op veele plaat-

fen in ons Land en elders. In Engeland

komt het meed op Eiken voor, zo Dille-
Nius aantekent : doch het verkiest , zo ik

. V . . waargenothtn^ heb , veelal een gladde Schors.
:^m^

Dus zit het aan dunne jötige Boomen dikwils

als geheele Kwasten , vallende het Loof wel

een Handbreed , ja byna een Span lang. De
gedaante maakt het genoegzaarn kenbaar : maar

het heeft menigvuldige Verfcheiclenhedeu ,

ten opzigt van de figuur en fnippering der

Bladen. De Smaak is bitter , met eenige

wrangheid ofook v/el laf; naar de Groeiplaats.

De Kleur is witachtig Afchgraauw of uit éQix

'.ïïfJ' geelen, dikv?ils met eenige^Vlakjes, die het
-5...öA^v.

jjQg j^ggj, jjj^j. een Long doen gelyken en aan

-v^roj den rand heeft met veele Schildjes , welke ,
•^' "'" wanneer zy aan de Schors raaken , daar op

vast groeijen , zo.LiiSN^us aanmerkt.

Van ouds is dit Mos zeer beroemd tegen ai-

lerley Borstkwaaien. 35 Men pryst het, zegt

marg pGltiférïs. D^ll. Jiiitsc» 212', Tv 29. f. 113. Mus-
tas Pulmonarms. C. B. Pm. 361. Lichén Arboreus f.

Pulmonaria Arborea. Toürnf* Irr^. 54^, Palmonaria.
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3^ CiESALPiNüs;, tot de Gebreken der Long, i^-
. .

P5 een droóge Hoeft en moeijelyke Adembaa- \v,^*

„ ling* De Beeden- Dokters gebruiken het,].]^^'^'

„ Poeijer met Zout, tegen het Kuchen en de schur/g^

„ Aambordigheid van het Vee. Anderen voe-"*''^-

y, gen 'er by, dat het de Wonden , inzonder-

,5 heid die verfch zyn, van de Long famen-

„ lymt en dienftig zy tegen den Vloed der

5, Vrouwen en den Bloedloop." L i n n .e u s

merkt aan , dat het van een bekende uitmun*

tende kragt zy. Brêyn vei Laak, dat eefl

hardnekkige Geelzugc door het Afkookzel van

djt Mos is genezen; Dus telt men die Lon- .r7j:<:

gekruid nog hedendaags onder de VViökelmid" -'-'«gv^-A^

delen. In een gedeelte van Engeland wordt

met het Afkookzel bruin geverwd. -—
, (44) 'SchurftBios , dal Bladeng is,, neerleg- XLIV,

^eijde Zsmdfg ; met fpitfe ' Slippen ^ die van ^ i^^'^l^^'^^

onderen Gattg zyn en zwarh tens.

-;Dit van boven Afcbgraauw , van onderen

z.wart Schurftmos ,; w-eleer bitter Mos met AI-

fembladen getyt^ld , groeit in Sweedtn, als

aok in Duitfchland , aan Boomen ; in Enge-

land

(44) Lichen Fol. decumbens 5^c. Sp, Tlawt. N. 32.

Gort. Belg, II. p. '3,oj^ FL Suec. 953 , k)88 L'clien Arb.r

leucomelantus. Büxb. Cent. II. p. 12. T 7. f- i. Lich.

Cornutum amarum» Dill. Mu^c, 157, T 2! f. 52.

Muscus amaius Abfynthii folio. J, B. 'Bifl* III. p 764.

iï. Dest. XIV. SiüK,
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AïDML ^^"^ ^^^^^ ^^^ '^ ^^^ Paaien waargenomen

:

iv/ by ons komt het veel op oude Schuctingen

stuk!^^°" aan den Duinkant voor*

:^.LV. (45) Schurfrmos , dat Bladerig is, pïatach-^

Impull^^ - ^^S ^ gskwabd , gekarteld ; met Bolronde
ceiis'^ oj)geblazene Schildjes,

in 't Ec^elfch Graaffchap Lancaster is deeze
Soort, v/eike eene alleszins vreemde gedaante

heefc , v/aargenomen. Het wordt van Dil-
le iN i u s thè Bladder - Cork geheten.

XLVÏ. (46) Schurftmos , dat Bladerig is. Liniaal

^

/^j^
' Takkig , met zwarte Kanthaairtjes ; de

Wit en Schildjes eemgermaate gefleeld, geftraald»

Uit Zuid -Amerika is deeze overgebragt , eea

Handpalm groot gebladerd zynde. Melkwit,

aan dtn rand yl bezet met zwarte Haairea, die

vry lang zyn; de Schildjes wit*

^LVII. (47) Schurftmos , dat Bladerig is , regtop-

ceus^^"^^ fi^^^^^ » f^mengedrukt en Takkig ', met

ileelig. Meelige Wratten aan den rand*

(48)

(45) Lichen Fol. planiusculus &c. Sp. Plant. N. 33*

Lich Fol laciniatis- R. Lugdk 509. Lich. Tinftorium

glabrum veficulorum. Dill. Mttsc, 1S8 T- 24 f. 82-

(46) Licheji Fol. Linearis Ramofus, nigro fubciliatus,

Peltis fuhpfdunculatis ratSiatis. Sp. Plant ^ N. 34.

C47J Licheu FoU ereftus compresfas Ramofus &c. Spa

tlemu N. 35.' Gort. Belg^ IL p« 302^. ^i> Stitc, Lich.
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(4?0 Schurftmos , dat Bladerig is ^ regtop* jx.

flaande Liniaal y Ta/(kig ^ Qatig^ verhe- ^^^^u

yenrond'i gefpitst. Hoofde
STUK,

(49) vSchurftmos , dat Bladerig is , regtcip'
^hJhl^''

ftaande ^ lang'^r>rpig ^ Laficetvormig^^ wat Cilicnns»

gefnipperd^ Gattg^ glad; met de Schildjes
^^ix^'

eenigermaate gefleeld. Fnxineus,
Esfchen-

Deeze drie groeijen op Boomen , en de
^^"^'^'

laatfte inzonderheid op de Esfchc^n , in ons

VVereldsdeel ; hoewel men de eerde ook by

ons aan Schutcingen , Hekken , Paaien , en

ander Houtwerk, aantreft. Deeze is van bui-

ten gantfch Poeijerig, als met Meel beftrooid;

de tweede , die veel op Appeiboomen gevon-

den wordt , heeft gekelkte Schildjes aan de

enden der Bladen j en by de derde zitten zy,

veelal een weinig gefteeld, aari derzelver Op-

pervlakte. Deeze laatfte gelykt naar het Lon-

gekruid veel.

(50) Schurft-

Cinereus aoguftior &c. Vaill. Far. 115. T. 20. f. 14,

15, 13. Lichen. Segment, apguft. Dill* Musc, 12^2, T.

23. f. 63.

(48) Lïchen Fol. ereft. Linearis &c. Sp. Pta-At. N. 36.

Gort. Belg. IL p. 308 F^- Suec. Vaill. T. 20- f é,

DiLL. uts. f. 62. Musco - Fungus Arboreus, Mor. T. 7.

f. 5.

(49) Lichen Fol. erecl. oMongus Bic* Sp, Plant. N- 37

GoBT. Betg. uts. R. Li^gdb. 509. To<'RMF. Tnü, T. 325,

& A. B. DiLL. T. 22. f^ 59. Mor. T. 7. f. 14.

ïl Dbeï.. XÏV. Sïujc,
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JX. C50} Schurfcmos , das Bladerig is , hyna regt-

IV.^^* opfla^^nde^ effen ^ eenigermaate Wollig en

HooiB- Takk'ig'y met Lancétvormige Slippen,

/,?;f/zn« Deeze wordt door Li n n ^ u s befchreeven,
Fucifor-^^^ het Loof hebbende ( en Span lang , 'c welk

Zeeruy-uit verfcheide Bladen Leftaat 5 die witachtig
^chtig.

j^yj^^ ^^^^ l^gj^ Esfchen-Mos gelykende, maar

zagter en Lancetvormig , niet Wollig, met

fmaller Slippen in de zelfde Vlakte: de Schild-

jes niet alleen op de zyden, maar menigvuldi-

ger aan den rand verfpreid , breeder, rond,

naauwlyks gedeeld , Afchgraauw met een

flompen witten rand.

Eenige Verfcheidenheden worden , door

Dir. LENius, opgegeven van zulk een

Schurftmos , naar het Zee-Ruy gelykende ,

waar van hy Plantjes onder de gewoone Orcel

der Verweren gevonden hadt» By J. Bau-
HiNüs komt 'er een goede Afbeelding van

voor, naar een Exemplaar van 't Eiland Can«

dia hem bezorgd, als ook by Imperati ,

onder den naam van Wrattig FerwZee-Ruy,
In de beide Indien groeit zulk Gewas, zo Dil-

LENius aanmerkt , zynde zelfs by Bontius
af.

(50) Lichen Fol. erefliusculus o:c, Sp. PUnU N. 38»

Ment. 50V. Lichen. Fuciforme Tinftorium &c. DiLt' 168.

ï. 22. f. 61. Fucus Verrucofus tinftorius Koccella. C. B.

Fin. 365. J. B. Hijl. 111. p. 797- Algaf Cornu CervJ

divifuri» C» B. Pin. 364. BüRm. FI> Ind* p. 239^
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afgebeeld onder de Javaanfe Planten (*). On- jx.

der de uitgczogte Soorten van Orcel of Or- Aïdeel.

feille, daar ik vervolgens van fpreeken zal, Hoofd-

heb ik zeer breedbladig en dus grootelyks naar ^^^^'

Zee-Ruy gelykende , doch 't welke ik flegts^o/

voor eene Verfcheidenbeid houde; dewyl het

Takkige op den zelfden W ortel of Voetfteun

groeit.

(51) Schurftmos, dat Bkderig is ^ hyna regt- lt.

opflaande Gatig\ van onderen Wollig wit, p^J^^?

-

Slee-

Dit zeer Bladertakkig Mos, groeit by ons^^*^™**

aan de Wilge , Esfche en andere Boomen , doch

voornaamelyk aan den Sleedoorn , waar van

het den bynaam heefc. Het gelykt veel naar

Hertshoornenen is zagt van zelfftandigheid

,

vol

(*) Onder den tytel van Comu Alcis Simbor di&a,

Banta Javanis Simbor Mangianam, Malaijis vero Tande

Roufa, tiiji. JS/at. & Med, Libr. VI. Cap. 33. Maar hoe
de befchryving , welke 'er Bontiüs van geeft , met dit

Schurftmos overeenftemmende geacht kon worden door

DiLLENiüs, begryp ik geenszins. Bladen, immers, vaff

zelfftandigheid en gebruik als die der witte Leliën by
ons, ftrookt zeer weinig, en komt meer met dat Zee-
Ruy, 't welk ik van Japan ontvangen heb, bevoorens

gemeld, overeen.

(51) Lichen Fol. ereaiusc. Lacunofus &c. Sp, Plant*

N. 39. Gort Beig. II. p. 308 Lich. dnereus Cornua
Damae referens. Toupnf /w//, 549. boerh. Liigdb. I. p.

17. 23 , 24. Lich. cornutnm Bronchiale &c Dill. Muss»

160. T. ai. f. 54, 55» Vaill. Far, T, 30. f. '?.
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IX.' vol Gaatjes. Het groeit van één tot twee
^FDEEL. gQ ^5Jg Duimen hoog en is fomtyds witter.

Hoofd, fomtyds Afchgraauw, en ook wel groenachtig

*"^' gevonden.

mosV^^^
i-

. ^^ j^j^ Schurftmos , hoewel niet inlands in

„ Egypte, beeft nogthans in de Broodbakken

55 ry aldaar een aanmerkelyk gebruik , zegt

5, Forskaohl(*). Men brouwt in dat

5^ Land geen Bier , op de Europifche wyze,

5,5 en heeft 'er daarom ook geen Geft. In

,5 plaats van dien gebruikt men Zuurdeeg

,

3, met byvoeging van eenig^ Kruid , 't welk

5, ik, toen het my getoond werdt, aanftonds

,, voor deeze Lichen kende. Zy noemen 'c

„ Schcehcy en het wordt by geheele Scheeps

5, Laadingen, uit de Grieklche Archipel, in*

55 zonderheid van 't Eiland Stanchio, gevoerd

5, naar Alexandria , van waar men het in Kai-

55 ro , Rofette en andere plaatfen vertiert. Met

ip Water , dat twee Uuren op een Handvol van

,5 zulk Schurftmos gedaan heeft , wordt het

5, Deeg beflagen ; 't welk 'er een byzonderen

5, Smaak aan geeft > dien de Turken bemin-

j, nen. Het Zemeüg Schurftmos is ook

35 in gebruik , maar wordt zo veel niet aan-

5, gebragt.'?

(52) Schurft'

(^} Vkr, ."E^fj^i, Arak p. 193.
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: (52) Schurftmos 5 dat Bkderig is 9 ge/hip' ix,

perdy gekruld i Ggudged^ met Loodkku*
Afdeel.

riSie Schildies* Hoofd»^ STUK.

. Aan de Geneverboomen groeit deeze Soort li}^;^

inzonderheid in Sweeden , die veel géiykt ^^^jperi*

jïiaar het by ons zeer gemeene Muurige Schurft- Genever-

mos, voorheen befchreeven, byna alleen door ^^^'^%-

Bladerigheid verfchillende ; terwyl dat andere

tot de Schubbigen behoort.

(^53) Schurftmos , dat hleek groen en'^erlm- LTïL

pldh , aan den rand gegolfd. %'ekt'*
perd.

(54 ) Schurftmos , dat Bladerig is, met een Poet' lïV,
*' jerigen géelen rand. ^gImI

fraajid,

''C55) Schurftmos , dat Bladerig is^ platachtig lv.

:'.. : gekwahd ^ glad; met een gekrulden Meelis
^eeSoeii,

-.i. gen rand*

"rc.v,.-;
-.

_
C56)

*^

C5O Ljcfien Foliaceus laciniatus crispus Sic Sp. Ptsint*

H« 40. Gort. Belg, 11. p 308. Fl. Suec. 967 , 1093. Lichen

• fulvus fin. Dzedalejs laciniatus. R. Lugdb.^io. Lichenoi'

.des vwlg. Sinuofum , Fol. & Scatell. luteis. DïLl. Mu^^i

ï8o. T. 24» f' 76.

(53) Lichen pallide viridis rugofus &c. Sp. Pt, N. 41^

«R. Lugdb. 510. Lich Caperatum &c, Dilli 193. T- 25. f»

97. Mor S. 15. T.7. f. I.

• (54JI Lichen Fol. maigine pulvereo flavo. Mant. 310.

V ^51;) Lichen Foi. depresfus Lobatus &€. Sp. Plant» N»

42. Gort Betg. il. p. 309. i^/. Sme, 966, 1094. Oed.

t)fl/ij. 598. Licfa. Endivise foliis crispis &c DxH,. ip^j,

T. 35. i. 96. Mor. S. 15. T. 7. £, 4.

LI
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AïDEEL. (^^^ Schurftmos , dat Blacïertg h en Uïïig ;

.
IV- -fftet gehondelde Tolachtige knobbeltjes^

.Hooro- a: ; ..

STUK. grooter dan het LoGj» ' ^r^'^'^^ -r.

tyi.
Uchen^^ De eerflè van deeze vier , naar de gedaante

lans,_ gebynaamd , komt by ons veelaan Boomen,

^g.j2^^**"' Plankeu en Steenen voor ; de tweede is in

Ooflindie door Koenig gevonden; de der-

de op de Duinen te Katwyk door Meesï-
burgh; de vierde door Dilleniüs in

•„T , Engeland en in Smaland door den jongen Heer
o ,v?s-H..- '> L I JS N^ U S.

.
Deeze Bladèrige Schurftmösféri zyn, gelyk

: ' tvy gezien hebben, ookvan een aanmerkelyke

y ;;"p" nuttigheid. Veifcheidene dienen, tot Verw-

.tixL:;rn ftof , gelyk het Zeeruiachtige ^ en van het Qene*

,vj verboomige meldt onze Ridder , dat de Goth-

landers 'er de Wolle geel rnede verwen. Ook
merken de Boeren hetzelve als een Genees-

middel tegen de Geelzugt aan. Het algemee-

ne gebruik van het Longekruid tot Borftkwaa-

len is Wereldkundig, Het Tslandfche Mos
heeft eene zonderlinge eigenfchap. By het

Landvolk , op Ysland , is 't , volgens B o li*

Ricöiusjde gewoonte , in 't vroege Voor-

jaar hetzelve tot een Purgeermiddel in te neé-

^56) Ucheu FoUGelatinofus &c. Mant 133. Lich. G«-

Vitinofnm palmatum , Tubercuiis conglomeratls. Dili,,

Ï4Ï. T. 19. f. »7. . ;



ïiien; maar in de Zomer, zegt hy , maaken zy .
^^'

*er , gedroogd en tot poeijer gewreeven, ^ea IV.

Bry van, die zeer voedzaam is. Ondeitus-s^^K?^^"

'fchen is *t zeker , dat hetzelve, aldaar Rat- Scf^rfy^

%en* of Klippen- Gras genaamd, tot een alge-
^^"^'

meen Voedzei der Ingezetenen flrekt. Het
wordt ''er Jaariyks ingezart^eld en, gedroogd

zynde, in Tonnen gepakt, om door het ge-

heelc Eiland te verzenden. Men gebruikt hét

of gehakt of fyn gemalen , in Melk of Wate?
gekookt, of bakt 'er zelfs Brood van, met by-

voeging van eenig ander Meer, Het magS?

een zeer gezonde Spyze uit, die voedzaam.és

tevens ligt verteerbaar is, ja ook in Borftkwiig*'

ieu dignftig (*); gelyk LiNN^us^egt,;da,t,
in Sweeden, die Teeringachtig zyn , doordess.

^elfs gebruik zig het Leven lang kunnen rek? ij^oii^jgA

]cen; Meü gbbi-uikt, op Ysland, ook iaöder§ i-^^-^

Soorten van Schurftmos, pp de zelfde wyz§, ai\w.:v^\

Van de zonderlinge hoedanigheden der Sles* ^yi^i^^

toornige en Zemelige gaf ik hier voor berigt^

V. Lederachtige.

(57) Schurftmos, dat Ledèrig is ^ kruipend^ LVII,

•H- y^ ' gekwM^ flomp; met zssr grom half Kq- ji^^^f^^^
ïonri;

'f^Qj^onclè Schilden. t^^^^^' -

. (f) O f^AFs. und FoVELSEN Rsife dmfh Ist^d* Koppenh •

tm Leipzig 1774. 1 Th- p. 86*

,' (57) Z/V;V)? Gpriaeeus repens lobatus&c.Sjüi PUnf' N.

PiLL. Musc. 150. T. 20. f. 44? & T. 8*. • "
,

Lla
"

' '

"

ÏJ. Dasï.. XIV, SiUK»

>w^
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IX. Dit is het eenigfle Schurftmos , dat men
AfDEEv^Qf.

jjQg (.Qg onder Water groeijende gevon-
- Hoofd. <ien heeft , waar van de bynaam. Dergelyk

Schwff^
hadt DiLLENiüs uit Noord - A merika beko-

^os, men ; zelfs met Haairtjes aan den rand der

Schildjes, die hy opgemerkt heeft, dat 'er af

gingen door den Ouderdom, en dat derhalve

twee Amerikaanfche, door hem als byzondere

Soorten afgebeeld , de zelfden waren (*},

Deeze , echter , groeiden aldaar aan Eike-

boomen, en dus niet onder Water, gelyk dit

Sweedfche : zo dat het een andere Soort zal

zyn.

LVIir. (5?^) Schurftmos., dat Lederig is^ kruipend^

r^i^im-
gekwabd; mei Schildjes aan den rand van

tus. agteren.
Agterover-

x'iX ^^^^ Schurftmos, ^^/ Lederis^ is^ kruipend

Vemfus. ~ Eyrond vlak l van onderen geaderden ruig ^
Cxeaderd»

^^^ horizontaale rand- Schildjes^

_ (*) Fig. 42 & 44 op Tab. 20: Zie zyne Append. p«S Ü44- T. 82. f. 3.

-iïm-^X" (58) ZiV^m Qon repens lobatus $ic* Sp, Plant. '^. ^»
'"-'^y^^JFl, Suec^W. N. 1096. Lich. Pulmonarius major f minoc

"

<ïx obfcuro cinereus &c. Mich. Gen. 86. T. 44. f. i * a.

'Lich. fuscum. Pelt pöfter. ferrugineis. DilL. 206. T* &%i

f. 105. '
• -

•'

' (59) Liehen Cox, ïè'^ens ovatus jlahus &c. Sp» Plant^

'TS[. 45. Ft. Suec, 964 , iO()^. Jjch, p^rvu® viï«scens#

DiLL. 308. T. 38. fi log»

^uus^ .yiX «3ra»a .i;!

;. ii";;i V,
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(60) Schurftmos, dat Ledertg is y kruipend ^ Aïraii.
gekwabd f fiomp ^ vlak ^ met verfpreide- 1 V.

Wratten en een opftygend rand- Schildje. sSk!^°*

LX.

(61) Schurftmos , dat Lederig is , kruipendy Lkheu

gekwabdi ftomp^ vlak^ g^^d; van onderen Spruu*

ongeaderd ruig, ^*S-

L/A.I*

De drie eerften van deeze vier komen inNoordfdu

Bosfchen van Europa voor , zynde de derde

wegens de vertooning , of wegens het ge-

bruik, dat *er onder 't Landvolk in Sweeden

van gemaakt wordt, dus getyteld. De Boeren

in Upland geeven het Afkookzel in Melk de

Kinderen in, die de Spruuw hebben» Het Loof

is gevingerd , blygroen , en getekend met

zwarte Wratjes. Men noemt het , zegt de

Ridder , Muscus Cumatilis ; hoewel hy aan-

merkt , dat het niet gehouden wordt in de

Apotheeken (*). Tegen de Wormen is het

ook dienftig bevonden. Het vierde, einde-

lyk , aan Lapland eigen , komt aldaar onder

de

(60) Lichen Cor. repens Lobatus obt. &c. Sp, Plant,

N. 46. FL Suec, Mat. Med. Am, Acad, II. p. 69. Lich.

digitatum laete vireqs. Dill. 207. T. 28 f loó.

(60 Lichen Cor. rep. Lob. obt. planus &c. 5;;, Plant,

N. 47. Fl, Suec, 962 , 1099. Lich» Fol. planis fubrot.

Lob, obtufis &c. Ft Lapp. 442.

O Oudtyds heeft Cumatilis Zeegroen of Hemelfch-

t)laauw betekend. Zou het dan wegens de Kleur dus

genoemd zyn? Pe frisfche Bladen zyn hoog gioen, maar
ée gedroogde Zeegroen, zegt Linn^eus.

i^l 3
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tx. de Geneverboömen voof* Dit heeft de Bla^

^i^**" .den onverdeeld , witachcig , van onderen
Hoofd- Sneeuwwic , van boven glad , aan den rand

seLfff^^^^ Schildje van een Duim breed ; dus het
m»s, grootfle van alle bekende Schurfcmosfen ; zyn*

de blaauwachtig rood. Onder alle de zo me-

nigvuldige Soorten van Dillenius enMi-
cHELius , is dergelyk Schurftmos niet be-

kend. Hec groeit overal in de Bosfchen van

Lapland en de Noordelyke deelen van Swee*

den , zo Linn^êüs aanmerkt , maar komt

het volgende zeer naby,

(62) Schurftmos, dai Lederachtig is ^ krui"

pend , gekwabdy ftomp , vlak ; van onde-^

ren geaderd ruig , met een opftygend rand-

Schildjet

Zeer gemeen is deeze Soort in Sweeden in

de Bosfchen aan ingedooken Steenen; doch

in Lapland zeldzaam , hoewel menze anders

door geheel Europa aantreft, By ons komt

zy op dorre Zandige plaatfen in de Duinen,

veelby Katwyk, ook op 't hooge Veld in de

Haar»

Lic'ien

ffaa-uw#

, (62J Lklun Cor. repens Lob. &e. Sp. PianU N. 48»

Gort- Edg* II. p* 309» /'/. Suec 961, iico. Mat. Med^

W. 491. Fit Lapp. N« 441. R. Lugdb. 508. Lich. Puïm.

Saxau digitatns. Vaill. Par. T. %u f. ï6. Lich. digi-

tatum cinereum , Laftucae fol. finuofis. Dill. 200. T^

^7. f. 102. Musco-Fungus terr. Mor. S. 15. T. 7- f. i»

Lichen maritimns. Comm- Holt. 65. Boerh. hvgdb. I. p._

36. N- 10. Lob. Ie, IL $* z^^'Malï,* Meiv.mshoat, 11 V p.
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Haarlemmer - Hout , en in de Wouden van ix-

Vriesland op veele plaatfen onder de Heyftrui-
''^''i^*;*^

ken : als ook aan Dykjes en Wallen in de Scha- Hoofd-
STUK» '

duwe voor. Aanmerkelyke Verfchcidenheden
^^.f^^yfi^

heeft de groote Boerhaave, daar van $ ^anmos.

den Zeekant ontdekt. Lob hl noemtze Z^^-

Leverkruid^ en zegt, dat zy naar 't gemeene

Leverkruid gelyke , doch de Bladen fomtyds

roodachtig, geel of bleek groen hebbe.

. Gemeenlyk valt dit Schurftmos Afchffraauw, Tegen de

t . ^ u r ^* Hondsdol-
waar van het den gewoonen naam heeft (*j;heid ge-

doch men noemt het ook Honds- Mos ^ wegens p'^^^^®"*

de kragten , daar aan toegekend. Eerfl: heeft

het in de Familie van Dampier, als een Ge-

heim tegen den Beet der Dolle Honden, be-

ruft ; vervolgens aan den beroemden Sloa»
NE medegedeeld zynde, wist Dodtor Me ad
hetzelve als een Geneesmiddel in de Londen-

fche Apotheek te brengen. Men heeft 'er

,

met half zo veel Zwarte Peper , een Pulvis

nntilysfus van gemaakt , het welke tot de veel-

heid van vier Scrupels ingegeven, en zeer ge-

roemd werdt, als men het, voor dat de Wa-
tervrees plaats gegreepen hadt , gebruikte*

Wel haast werdt de ongenoegzaamheid be*

vonden van dit Middel, dat echter in fommige

Gevallen dienftig kan zyn, Nog heden zyn

'er,

O Muscus Gaiiinos, Llchen Cinéreus terreftris OiS-

cinarum.

Li 4
IL D££L. XiY. Stuo.
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.^^* 'et i die het voor zeer uitmuntend houden.

IV.
* Men heeft het ook gelyk Thee getrokken ^

sSk?°" als een Pisdryvend Middel , en regen den

^Vf^//f/?- Steen of 't Graveel, niet zonder vrugt, inge-

^''^^ nomen (*).

Het Loof is als een Kropje Slaa , dikwils

grooter dan een Vuist , beftaande uit Leder-

achtige Bladen , meer of min ingefneeden ,

van onderen geribd, van boven gefleufd, en

geheel met een Afchgraauwe Meeligheid be»

bedekt, hebbende roodachtige, doch ook we!

eenkleurige , hol- en verhevenronde Schild-

/ jes aan den rand. Het Aftrekzel in Water

heeft een walgelyken, lafFen, fomtyds bit-

terachtigen Smaak; doch dat met Wyn-
geest is eenigermaate fcherp en b^^na Ho-

nigachtig (t>

LXni^ (63) Schurftmos,, dai Lederig is, kruipend

y

SyïLZ Oatig , gefmpperd; met @pftygende Rand-

LXlV. (64) Schurftmos, dat Lederig is ^ kruipend

^

Horizon* , ,

taiis. ViaK^

2ontaal. CD Rutts- Mau Med. ad tit. Lichen.

(f) CarthEus. Mat, Med, Ed. nov. T. II, p. 448.

("63^ Lichen Cor. repens laciniatus &c. Huds. Aiigl»

45 3 • N. 47. Lichen polyrchides villofum & fcabrum.

DiLL. 199. T. 27. f. loi»

(64J Lichen Cor. repens planus &c. Mant. 132. Huds.

Angt» 453» N. 48. Oed. Dan. 533. Lièhenoides fubfus-

cmm &c, DiLL. 305. T, 28. i* 104. Mich. 85. T. 44. f. i - 6.
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vïak ^ van ónderen niet geaderd \ met hort' ix.

zontaale rand -Schildjes^ Aïdeel.

HOOFD-

(fiS^ Schurftmos, dat Lederigis^ kruipend i'^'^^^-

gekwabd y glad ^ van onderen zwart \ met de ^^^^w
Schildjes gefleeld , onverdeeld» Feriams,

Gepa-
reld.

(^dd) Schurftmos , dat Lederig is^ kruipend ^xvr.
rondachtig ; met platte Schildjes die van on^

Saccatus,

deren Zakktg zyn,

{6y^ Schurftmos, dat Lederig is ^ kruipend^ LXVII»

rondachtig^ plat', van onderen geaderd ^S2i{ir2i?i-'

ruigy Saffraankleurig; met verjpreide aan-^^^l Qm^
gegroeide Schildjes. P^i* "'

Genoegzaam zyn deeze Lederachtige Mos-
fen door hunne bepaalingen onderfcheiden en

door hunne Bynaamen aangeduid. Het eerfte

is in Bosfchen van Engeland gevonden. Hec

twee-

(65J Lichen Cot. repens Lobatns &ic, Hüds. ^ngt,

448. N. 31. Licli. glaucum Perlatum &c. Dill. 147. T.

aa. f. 39*

(66) Lichen Cor. repens fubrotuiKJus &c. Sp. Plant,

N. 49. Fl. Suec, 11. N. IIÖ2. HuDs. ^ngt. 453. N. 49.

Oed. Dan, 532. f. 3. Lichenoides Lichenis facie. Dilu
023. T. 30. £Di2i.

(67J Lichen Cor. repens fubrotundus &c. Sp. Flant. N.
50. Fl. Suec, Lapp, N. 443. T. ii. f. 3. R. Lugdb. 509.

Lich. Alpinus viridis, fubtus Aurantius, Scut. magn. ni-

gris planisfimis. Hall. llev. 74. Lichenoides fubtus cro-

caum &c. DiLL» aii. ï- 30. f. 120»

LI 5
II. Debl. Xiy. Stuk.
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iX. tweede komt ook in Sweeden en Deenemarken

]v/ voor. Het derde groeit irjSgelyks in Engeland

stSk!'^""
overvloedig. Dit is van boven blaauwachtig

i^^w/^groen, van onderen zwart; doch gedroogd
^^°^* zynde geheel wii. Het vierde komt veel voor

op de l.aplandfche Gebergten, naarden kant

van Noorwegen. Vaii het vyfde, eindelyk,

op de onvrugtbaarlle Velden van Lapland ,

als ook in Groenland en hwitzerland , groei-

jende , heb ik, in Fig. ii , de Afbeelding van

de boven- en ocderzyde medegedeeld.

VI. Genavelde , als met Roet befmoddeld.

LXVllL C<^^0 Schurftmos , dat genaveld is^ bultige

Lichen gejiippeld ^ van onderen Goudgeel.

Rood-'
aehtig. (69) Schurftmos , dat genaveld is , van onde^

LXIX.
f^^fj uiiermaate ruig.

Vagtig»

LXX. (7^0 Schurftmos , dat genaveld h ^ van onde-

Pujiuta- ^^^ Gatigy met zwarte Zemelen hefprengd,

PiikkelJg. Op

(68j lichm Umbilicatus gibbus punftatus &c. Sp,

Ftnnt. N- 51. Lichen. Coriaceum Nebulofum Ciner. punc-

tatum fubtus fulvum. Dill. 223. T. 30. f. 127.

(69) Lichen ümbil. fubtus hirfutisfimus. Sp, Ptant, N.

52. ¥U Suec, 96S, 1103 Lich. Fol. fubrot. peltato. F/.

Lapp, N. 454 R. Lugdb. 511. Lich. Coriaceum &c.

CiLL. 545. T. 82. f. 5.

(70) Lichen Umbil fubtus lacunofus &c. Sp» Plant. N.

SS. Gort. Belg, 11, p. 3 10. Oed. Dan, 597. f. a. PI.

Suec^
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Op de hooge Bergrotfen van Engeland , ^^^^^^
Switzerland, Italië, komt de eerde van dee- iv.

*

ze drie voor, die van boven Afchgraauw is ^^j^f^'
Van onderen roodachtig geel, als van Menie- schutfu

Kleur. De tweede Soort, die een geheele^^-^'

Vagt maakt, vindt men in Lapland , Sweeden,

Engeland , op Steenrotfen; als ook in Kana-

da, alwaar dit Schurftmos, gekookt, van de

Ingezetenen , by gebrek van andere Spyze ,
'-^

gegeten wordt , zo Ka LM verhaalt. Het Puk- \
kelige komt op naakte Klippen en Steenen $

^

in Sweeden en elders , als ook by ons op y

groote Keyfteenen , die lang aan de Zon bloot

gelegen hebben ; gelyk aan de Dykweerin-

gen , overvloedig voor. Vogtig zynde , heeft

het de Bladen aan den rand wederzyds uit

den bruinen groen ; in 't midden van boven

blaauwachtig Afchgraauw, van onderen groen-

achtig zwart : maar gebroken zynze van bin*

nen wit» Sterk doornat wordt hec zo dun en

gedv/ee, dat het naar Flap gelyke,

(71) Schurftmos ^ dat genaveld is , met Tol- ^^?^*

achiige geHotte doorboorde Schildjes» Probosci-

(7^ SGhurft.'^l^-„j,g^

PI. cm.
Suec^ 969, 1107. F/, Lapp. 453. R. Lugdb. 511. LJche- F^» is.

jioides Cruftae modo Saxis adnascens , Verrucofus cinc-

reus & veluti deuftus. Vaili,. Par. 116. T, 20. f. 9» Li-

cheti puftulatum &c. Dili. 227. T. 30. f* 131.

(7O Licken UmbiU Feltis tnrbinatis &c. Sp. Plant. N.

54. FL Suee. II. N. 1106. Am. Acad, 11* p, 264. DiLL.

J49. T. 20» f, 42.

IL Pfisi,. Xiy, Stuk.
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IX. (72) Schurftmos , dat penaveld is en aan alh
Afdeel.

1 1 j
IV. z'^jden glad*

*LxxiT ^'^^^ Schurftmos, dat genaveïdh^ veelhladig^

Lichen' overal glad i gekarteld y donker groen*

^eujtus,

JLXXilI. (74) Schurftmos , dat genaveld is ^ veelbla-

tus,^^
^ "

dig , wederzyds glad , met veele Wortel^

Veelbla- tjes,

Poiythi' ' Van deeze vier komt de eerfte in Sweeden

,

^^^' Lapland en Penfylvanie , voor ; de tweede

$vorteiig groeit in Sweeden en Vrankr>k op kaale Rot"

fen of verheven Gronden : de derde en vierde

hebben in verfcheide deelen van Europa der-

gelyke Groeiplaats , maar zyn in onze laage

Geweften nog niet gevonden. De aartigheid

van het Snuitige Schurftmos, dus wegens de

figuur der Schildjes genaamd , heeft my de

Afbeelüing daar van, in Fig, 12, doen me*

dedeelen.

Deeze Genavelde Schurftmosfen fchynen

van weinig gebruik of nuttigheid te zyn. Ook
kan

(72) Liche^ Uiïibil undiqua Igevis. Sp, PlanU N. 55.

Fl Suec. 970, 1105» R. Lugdb 511. Lich. Pulmon. Sa-
xatilis. Vaill Par. 116. T. 21. f. 14» DiLL« 219. T, 30.

f. 117,

C73; L'chen ümbil. polyphyllus &:c. Sp, Plant, N. S^,

Fl ^^uec. II. N. 1104. DiLL. 225. T. 30. f. 129.

(74) Licheu Umbil. pt^bP^iyUws utr, Isevis, polyrhizos»

Sp Pi.m. N 57. ^i* ^^ee, n. N. nog. DiLt. 22e.

T. 30. f. 130.
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kan men fommigen naauwlyks affcheiden van ix.

de Rotfen of Steenen , waar op zy groeijen ;
^^^««*«

gelyk hec Puiftige van dien aart is, daar, even» Hooro-

wel , een fchoone roode Kleur uit gehaald ^ ^'

worde, in Sweeden. Misfchien zou men, \nmos,

ons Land , alwaar dit Schurftmos wel te beko^
-i n^i<f

men is, daar van ten dien eindes in plaats van

't Schotfche Weed , gebruik kunnen maaken, d.

en dus den Prys daar op , door de Hollandfche '^^"^^

Maatfchappy 'van Haarlem uitgeloofd, ver* ^^^^^

dienen (*).
•;rfr!rno:

JU VIL Kelkdraagende»'

'X75) Schurftmos', dat Kelhjes draagt ^ die lxxV.
eenvoudig , effenrandig zyn ; met ronde Ltchen

^

Steekjes en hoogroode Knobbeltjes^
. Rood-

*

topfig.

' (76) Schurftmos , dat Kelhjes iraagt^ die j^xxvh
eenvoudig, korter dan h^t Blad zyn l fnet (^ornuco'

hoogroode Knobbeltjes, ^^\^ ''^^

Hoorn.<
^^?:?n^^ C77)achtig.

(•=*J In 't Jaar 178 1 werdt door den Oeconomlfchen

Tak ukgeloofd een Premie van 50 Dukaaten , aan den

Ontdekker van een Inlandfch Gewas , dat van de zelfde

ktagt en dienst ware voor de Laknoes - Fabrieken,

(75) Lichen Schyphifer , fimpjex integerrimus 6fC Sp,

Ptant, N. 58- Gort. Bttg 11 p. 310. Fl. Suec» 972,

1109. Mat. Mei, 496. Vaill. T. 21, f. 4. Midfi. T.

41 i. 3. Coralloides Scyphiforme. D i lu 82. T. 14.

1; 7.

(76) Lichm Schyphif. fimpl. Folio brevior &c. Sp^

Flanh



54^ JB £ s a H u Y V I N o v A ï?

Afdeel f77-) Schurftmos , y/^/ Kelkjes draagt ^die een .

IV. voudig^ gekarteld z^tt y met bruine Knob'
Hoofd- , . .

Xxxvii.

F^xMatus (^7^) Schurftmos , dat Kelkjes draagt , J/^

Doozig, eenvoudig > getand zyn , /»^^ Rolronde

LXXVlll.
Fimbria- Alle dccze komeii zo wel in onze Pro vin*»

Gefranjed.ciën, als elders in Europa, voor. De alge-

meene groeiplaats derzelven is in Eosfchen

,

maar fommigen groeijen ook op Heijen ;

gelyk de Roodtoppige dus in Gelderland veel

gevonden wordt ; de volgende in de Duinen

,

.7-: ' by het Huis ten Deil 5 is waargenomen. De
^^^^^yDoozige ^ waar van ik dis Afbeelding in Fig.

*^^ft^oj '3' heb gegeven , valt op •dërgélyke plaatfen,

Deeze heeft de -eigenfchap , van niet alleen

**'V""'-' ^en rand geheel begroeid met kleine Kelkjes,

dat

enkelde Kelkjes te fchieten , maar pok ver-

fcheidéne op elkarider en fomtyds heeft zy

r iF/iï«/, Nv 59» Gort. Belg, II, p. ^lo. FL Suec.. Lliifj.

Gron. Vivg, Du.L. ms. f, 9. MruscusPyxioides. BaïIr»

T. ia68. f« 2, .. t'.

,' 3C5'7J Lichen Schyphif» iimpl. crénuU Sp, Plant.{ JJ/ 60,

Gort. J5è/^. ƒ"/.. S. Lapp. R, ZUg4é,G^oü, l^irg,.lJKltéii

Pyxidarus majori ToüRNF* vAJaili.. Tv 21. f, 8. Pdul.

?X. X4» £. 6,..:. . '-'iX-"- c^..:.^./; • J - 2^

(78) Z/V^m Schyphif. fimpl. Denticul. Sp, Plant} S,
.61. GaKT_. Betg. Fl ' Baisf. Zfy'p. :YAtriï.. -Pm TU^i}- f»

^,.BïCH. T. 41» f. 45. piLJu, T. 4. f» g.
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dat een aartige Vertooniag maakt. De laatfte ix,

verfchiltvan alle de anderen daar in, dat de '^^^^'^^^

rand der Kelkjes met Franje is bezet , als Hootdü.

kleine Tandjes ; gelyk de bynaam aanduidt.

(79). Schurftmos 5 dat Keïkjes dra/igt y die LXXIX,

Takh'g, getand en Draadachig dim z^n, gracuT.
Schraal.

(80) Scburftrnös , dat Kelkjes draagt , die LXXX-

uitermadfe Takkig zyn ; de Takken Rol- Gevia»*

rondy de Kelken onverdeeld en knoopigy ^^^^*

• (Öi) Schürftmos , dat Kelkjes draagt^ disby- JJKXXi:

m eenvmdig^ eenigermaats Buikig sj'^ jGeho'omi
met 'Onverdeelde Kelken, - .-w^ ,, .

- (82) Schurftmos , dat Kelkjes draagt , diebmm l-XXXII.'

eenvmdtg^ eemgermaate Buiktg zyn-^ ^net ux^iti^MkU

getande 'Kelken, Der-

^2^9^ Lkhen Schyphifer Ramofus &c. Sp. Plant. N. 69.

Gort. Belg. \ 1. p. 311. Fl, Suec. 975 , 1113. Lich. py-

xidatus & cornicnl. Mich. Gen, %i, T. 41. f. 5. Coral-

loides Scyphitorme &c. Dill^ 88. T. 14. f. 13.

(80) Lichen Schyphif. Ramofisfimus &c. Sp. Plant,

N. 63 GoRT« 'Belg. uts. Fl, buec, Lapp. Coralloides

Ramulofum, Tuberc. coccineis. Dill. 96, T. 15 f. 19.

("gi ) Lichen Schyphif. fimpliciusculus &c Sp. Plant.

N. 64' GüRT. Belg. nts. Fl. Suec. Lapp, R. Lugdb. Cor«

vix Ramofum. Dill. 90. T. 15- f. 14. Muscus Fiftulo-

fus corniculatas. Bark. T» 1277. f i.

(82) Li'clien Schyphif. fimpl. &c. Sp. Plant. N- 6j.

Gort. Belg 11. p. 312. Fl, Suec, Lapp. T. 11. f 5. Li-

chen Pyxoides teres Mich- Gen, 80 T. :»4i. f. 1. Cor.

«rasfius fub-incanum Dill» 5^* T* I5« f< iS.

II. Px£L. XXY. Stuk,
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IX^. Dergelyke Groeiplaats , in Bosfchen en op

IV.
* Heijen, hebben deeze, zo wel by ons, als in

sTOK?^°' Sweeden , Lapland en elders in dit Werelds.
Schurft' ^qqI^ Allen zyn zy , zo wel als de vier voor-

gaande, door DiLLENiosin zyn Geflagc

f; van Coralloides begreepen. Doktor Hill
heeft een byzonder Geflagt van deeze Kelk-

draagende Mosfen gemaakt, onder den naam
-"• van Pyxidium, H A l l e r maakt 'er zyn eer-
"^

.. ften Rang van, onder den naam van Gehoornde

Schurfmosfen (*) en is niet vreemd van te

j denken, dat het flegts Verfcheidenheden zyn;

C gelyk Doktor S c o p o l i aUe de Koraalachtige

acht uit ééne te zyn gefprooten ff}..

Gebruik Van deeze Kelkdraagende of Doosachtige is

Kmkhoeft^" de Geneeskunde gewag en gebruik gemaakt

4.i'i--- tegen de Kinkhoeft der Kinderen. Of men hier

toe de Roodtoppige, gelyk Li NNiEus wil,

dan de Bruintoppige , door hem Doozige ge»

bynaamd , genomen hebbe , zal weinig ver-

fchillen. Alle de Schurftmosfen hebben meer

of min eene famentrekkende hoedanigheid

,

welke in dergelyke Kwaaien dienftig kan zyn-

Men magze derhalve wel al^, een Hulpmiddel,

doch niec onfeilbaar, in deezen, aanmerken,

. Verfcheide Geneesheeren hebben *er zeer hoog
fnede geloopen. Willis gafze in Poeijer,

in Afkookzel óf in Syroop, niet; zonder vrugt,
•'

:'/-.'• l Hg:^;.

C*) Hetv, iuchoiH. 1 1 1. p. 70.
'

^ ZötöJ »9feiex\'*l XJ^ -^^

<t) Flor\ Carmolka, !>. 90, - '
iu.'in£Dni-djA i-:'... ..i»
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BüXHAM Iioudtze voor het befle der by- ^^^^^^
zondere Middelen tegen deeze Kwaal. Dok- „l V.'t 1 • Trr HOOFD-
tor Li STER verzekert, m zyne Waarnee- stuk.

mingen omtrent Kleuren en VerwflofFen , dat Schurft-

de rpode Topjes deezer Mosfen , met byvoe-

ging van Loog , een paarfche Kleur geeven 9

die (tand houdt (*),

VUL Heefterachtige.

(83) SchurFtmos, dat Flee/IeHg is , doorboord ^ LXXXUl
zeer Takkig ; de Takjes knikkende. RangHe-

^ , r»
rinum.

Op Bergachtige pla:itren komt deeze Soort Rendi«-

door geheel Europa , by ons op de Duinen '^^"°

en dorre Heygrondèn menigvuldig voor. 't Is

dat Mos ,waar van ik voorheen, als het voor-

ïiaame Winter- Voedzel der Rendieren in Lap-

land , omdandig gefproken heb , en de Af-

beelding medegedeeld (t> Het heeft eenHee-

fle-

CJ l^owfiio^v-?. Ahridg.oftke Traufan,Y:y\..n p. 66o, t

(83) Lichen Frnticulofus perfor. Ramofisf. 5;?. Plant.

N. 66. Gort, Beïg. il. p. 312. Fl, Sztpc. Lapp. Gron.
I^irg. R. Lugdb. Coraüoides irontan. Frut fpecie , ubi-

que candicans. DiLL 107. T. 16. f. 29, /S, Coruic rufes-

centibus. [bid. L 30. Muscus Coraüoides f. Comutus^

Wontanus. C. B. Pin. 361. Corallina Mont. J. B. Hijf, . .

itg^. Coralloides Cornic. candidisfimis. Tournf. Injl.

565. Hall. Hetvi irzchoat. UI. p'. 78. Oed. Dan,T. igo.

(f) Zie het I. Deels UI Stuk van deeze Natuurlyke

Bijiorie^ na meer dan twintig Jaar geleeden door my
gefchreeven en uitgegeven in 't jaar 1762, bladz. 109,

Kaat XXII I.

Mm
.' JI. DSJK.. XIV. SwK. ...;j.-i :>5 2:jaiio.v
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]'^; fterige gedaante , verdeden de zig in zeer fy*

IV. ne l'akjes en groeit tot een half Voet , ja in

Lapland wel een Voet hoog ; zynde geheel metSTUK.

mos.
Schurft' een fyn Poeijer, als Meel bedekt; maar fom-

m^'g heeft de Hoorntjes aan de enden ook ge-

heel wit; ander heeft dezelvenrosachtig. Dit

maakt de twee voornaame VerfcheideD heden ,

die men daar van in Lapland aantreft, zynde

de eerllgemelde , die Alptfch van L i w n jE u s

genoemd wordt , welde helft grooter ; de an-

dere, door htmBosfchig getyteld , kleiner en

fyner van Loof(*). Tournefort' vondc

'er zes Verfcheidenheden van, omflreeks Pa-

rys* Ik vind 'er, behalve het gewoone, vier

in onze Duinen voorkomende, door Boer-
H AA vE opgetekend : de eene zeer klein \ de

andere zagt; de derde met Haairachtig dun,

de vierde met nog fyner Loof. Alle de Tak*

maakingen zyn aan de Mikjes doorboord,

LXXXIV. (84) Schurftmos , dat Heefleri^ is en door-
Licbcn

-i r r r^ i •

Uncïcdis, boord y met zeer korte Jpitje Takjes,
Duims.

LXXXV. Q^5) Schurftmos , dat h'^na gegaffeld is 5 met

Subuiatus^ eenvoudige E/svormige Takken. (ö6)

*^'S- (*) ^ipefrris difTert aSylvatico, «t Flos plenus a firn.»

plici, Sp Plant. ]^^i6iJ»

(84) Lichen Fruticulófus perforams &c. Sp. Flant. N.

67. Gort. Belg. \\. p. 312. Ft. Suec. Lafp- R. Lugdb,

511. Coiajloides perfor. minus. Dill. 99. T»i6. f. 22.

(85) Lichen Frutic. fubdichotomus &c. Sp. Plant. ^#

68. Gort. Belg. Fl. J^uec. Lapp, R. Lugdb. Corali. Cor-

»ic«l. loBgioribws & rarioribus. 'Du.1..' ïo»» T. ï6. f. a6.
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(81) Schurftmos , dat Heefierlg h^ digt en
AïJfÊï..

glad^ met Kogelronde holle Knobbeltjes aan >
^^•

t end, STUK.

LXXXVl.

(87) Schurftmos, dat Heeflerlg is , digt, ge^ cMi^-s.
dekt met Korflïge Blaadjes, Kogel-

draagend.

(S8) Schurftmos , dat Heejierig is en digt , '^^Z]Is\
met ronde flotnpe Takjes

>

Paafchea.

LXXXVIII.

In Bosfchen , op Heijen en Gebergten , Bw^fcL
groeijen deeze Soorten van Schurftmos meesc

in de Noordelyke , doch ook in de middelde

deelen van Europa en veelen zelfs in Switzer-

land. Hall ER teltze onder de Koraalach-

fige Mosfen en zy behooren mede tot de Co*

faMdes van Dille ni us. In onze Provin-

ciën zyn de twee eerden , en nog eene Ver-

jTcheidenheid van de tweede, op hooge Hey-

(86J Lichen Frutic. folidus laevis, Tubercul. Globofis

iic. Mant, i:^-^- Lichen Globofus. Huds. u^ngl, ^60, 'N,25*

C87) Lichen Frutic. folidus tectus &c. Sp. Plant. N*

69. Fl. Smc. Lapp- R» Lugdb. Lich Alpiiius &c. Scheuchz.

Alp. 137. T. 19. f» 4' Corall. cdsp. Botryoidss Alpiaura,

DiLL. 114. T. 17- f- 33- Corallina Alpina valde crispa.

Pet. Mvis. T. 65. L 7. Muscus Cupresfiformis Ramofus,

Lois- Tirusf. i6g. T. 48.

(88) Lichen Frutic. folidus &c. Sp^ Plant. N. 70. Fl,

Tlcmt, N. 70. FL Sviec. 983, 1121. Lichen ereft. Ramo-

(jsfimns. Fl, Lapp. 440. T. ii. f. '4. Corall. Alpin, Co«

rallinae minoris facie. Dill. 116. T. 17. f. 34»

Mm 2
lU Dbbl. XIV. STOifc
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IX, Velden in Gelderland en Overysfel gevonden,
Afderl.

j^l^j. YQpgj- (Je Heer de Gorter , onderden
Hoofd- bynaam van Meejïi ^ een dergelyk Plantje by,

Schurfi'^^^^ ^^^ fcbranderen Mees e , Hovenier te

mos. Franeker, op de Bergummer- Heide, in Fries-

land , gevonden : maar t'is zeker , dat dit nipt

alhier behoore (*j.

LXXXIX. (^9) Schurftmos , clal Heejiertg is en digt

^

Btl^eir
ongchladerd , eenigennmtc Takhig , met

Orcei. overhoekfe Knohheltjes.

Dit is de zo vermaarde Verw (lof, in Enge-

land Argol en Camry^lVeed^ in Italië Roccella^

Orcella & Rafpa , in Vrankryk Orfeilk ge-

naamd. Het groeit op de Zee -Klippen, en

is gemeen aan de Kuften van de Middelland*

fche Zee, en de Eilanden daar in gelegen , in-

zonderheid naar den kant van Barbarie. Wel
allermeest komt het van de Kanarifche Eilan-

den en van Kaap Verde , en wordt van daar

jaarlyks , ten gebruike der Verwery van Stof-

fen,

(*) Zie het T, Deels XV^U. Stuk van deeze myn«
Natuurhj!^ Hijïorie , bladz. 519.

C89J Lichen Frutic Solidus aphyllus &c. Sp. Plant.

N. 71. Corall. corniculatum Fasciculare Tinftorium
^

Fuci teretis facie. Dill. 120. T. 17. f, 39. Musc. Cera-

noides Palmenfis , Comis digitatis, Orcliiii diftus. Pet,
Xlaz, T. 7 f. 12. Pluk, T. 205. f» 6. Fucus marinas

Hoccella Tinftorum. C- B. Pin. 365. Lichen Grsecus Po-
iypoides feinftorius. Cor, InJÏ, R» Herb» p. 99*
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fen, in Engeland by groote menigten inge- IX.

voerd. De Vraag naar Orcel is zo groot, dat ^^v^^'

Monfr. Hellot, Lid van de Akademie der Hoom.

Weetenfchappen , ons verhaak , hoe men
^^^Ij^r/t.

jaarlyks op Teneriffe vyfhonderd Kwintaalen j*«o^, -
-

dat vyfentwintig Ton maakt, en op de andere

Eilanden, te famea,meer dan tweeduizend

Kwintaalen iozamele Q^). In 't jaar 1726 was

de Prys van 't zelve te Londen ta<j>tig Pond

Sterlings de Ton: 'c welk byna eens zo veel is

als dit Mos 5 in 1700, aan de Eilanden van

Griekenland goldt , zo Tournefort ver-

haalt. Het vak wel , zo hy aanmerkt , ook

op andere Eilanden van de Archipel , maar

wordt om te verwen alleen te Amorgos gebe-

zigd (f).

Den Ouden is reecis deeze Verwdof bekend

geweest. Imferatus gaf'er, byna twee

Eeuwen geleeden , de Afbeelding van , noe-

mende het een Wrattig Zee.Ruy, dat deVer-

wers onder den naam van Roccelia gebruiken fl}.

De Manier belchryft hy aldus. „ Het Poeijer

„ een Maand in Pis geweekt zynde, wordt 'er

„ een twaalfde deel Potas bygedaan en vyf-*

5, maai zo veel Pis , als de zwaarte van 'c

,5 Mos bedraagt , op nieuws daar op gegoo-

„ ten." Weinig verfchik de manier, door

Ml-

{^) PArt de U Teinture des Lahies &f. Par. 1750.

CfJ Reize naar de Levant 1. Deei. V 1. Brief.

Cl) IJloria naiurale. p, 650.

Mm 3
11. DfiBt. XIV. Stüiu
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ÏX. MiCHELiüs opgegeven , om de paaiTche

\v. 'Kleur te trekken uit dit Kruid, welke, volgens
HooïD- 'PheophrAstus, zeer uitmuntende was.

Schurft DiosKORiDEs heefc 'er ook van gefpro-

*^** ken (*}. Plinius fchynt 'er Verfcheiden-

heden van gekend te hebben (f). De Tinc-

tuur, Orc<^/ genaamd, v^^erdt eertyds inde Ne-

derlanden bereid , doch federt eenige Jaaren

wordt het ook te Londen gedaan, door zoge*-

naamde Argol- of Orcélmaakers , die hunne

Kond geheim houden, maakende de paarfche

Kleur helderer, als van Perfikbloemen, door

de geverv^de Wolle ofZyde in Zeepwater uit

te fpoelen , of ook bruinrood , door zulks te

doen in zuurachtig dun Eier. Het ergst is

,

dat 'de Kleur geen Hand hcudt in de Lugt.

Gfiwoone In de jongheid beflaat dit Schurftmos uit

^pf. ciil.veele dunne legte (tyve Steekjes, digt by el-

^^- M- kanderuic een Kalkachtig Voetje fpruitende

en Iloornachtïg fpits uitloopecde , meer of

min bruin van Kleur ; geiyk hti Plantje , in

Fïg. I4> op Plaat CIII, naar de natuur af-

gebeeld. Zodanig is, naar my berigt wordt

,

de Orcél gewoonlyk, ^\^ men tot verwen

gebruikt. Verder opfchietende , wordt het

veel

(*) Phykos Thalasfion candidum nascens ïn Creta, flo-

ïïdum vulde Libr. IV. Cap. 95.

(f) Fhijkos Tha'uisfion tertium, crispls Foliis, quo ia

Creta Veftes tiiiguntur. Hifi, Nat. Libr, XXVI. Caj^.

IQ.
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veel dikker van Steelen en Takkig , zynde^^J^^-^

van binnen Krytachtig wit, van buiten bruin, iv.

en in de langte overshands duidelyker bezets^ijK^^^

met zekere platte witachtige Wratten , die zig Schurft-

als Lidtekens vertoonen, waar iets fchynt af-'^''-^'

gebroken of afgelost te zyn. In foramige

deelen komen grooter rimpelige Bolletjes voor,

zwartachcig bruin , raet eene witte Stoffe ge^

vuld, hoedanigen misfchien ook op die Wrat-

Jes gezeten hebben. Immers de vermaarde

ToüRNEFORT, die dit of dergelyk Gewas

naauwkeurig in Griekenland waargenomen

heeft, gaf aanleiding tot dit denkbeeld.

Uit de Afbeeldingen, hier nevens, op PI. VpiTchii-

CIV, natuurlyk gemaakt naar zekere uitge tTifgr^óey.

zogte Takjes , die men in een reeks van Jaa-^j-^CiV.

ren onder de Orcél der Kanarifche Eilanden ^
^'

hier in de Stad gevonden heeft , my gunflig

medegedeeld, kan men zien hoe verfciiillende

derzelver groeijing zy. Fig* i fielt een Plant

daar van voor, die bleek Kaneelkleurig is, dik

én rond getakt , aan de enden naar den eenen

kant gekromd, met dcrgelyke Wratten bezet,

waarvan fommigen wit, plat en open, ande-

ren eenkleurig met de Takken , rondachtig

verheven en geOooten zyn Zy is digter ge-

takt, dan men hier heeft kunnen vertoonen.

Fig' 2, is een Plant van een zeer kronkelige

gedaante , bleeker van Kleur , wier Wratten

'Hieest rond zyn als Peperkorrels en witachtig.

Mm 4 Een
II. Debï« XIV. StüK,
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IX. Een kromme middelftam daar in , die zeer

iv^. Wrattig IS, Icnj^nt aan beiue enaen vast geze-
HooFD- ten te hebben , zonder eenigen Tak uic te
«TUK. ' °

^^^^^ /-^^
geeven : zo dat dit waarfchynlyk een miswas

tHös, is , door beknelling veroirzaakr. F/g, 3 , ver-

toont een kleiner Plantje van dit Mos , nog

bleeker, maar zeer bogtig en vol van VVrat-

jes. Fig* 4, ftelt dat breedtakkige of gebla-

derde Zeeruyachtige voor , waar van ik voor-

heen gefproken heb, als misfchien behooren-

de tot de Vyftigftc Soort van Schurfcmos ,

hier voor befchreeven. Hetzelve is byna van

Kleur als het eerde , met dergelyke Wratjes

bezet, en eenige Takjes , aan den Voet uit-

fchietende, billyken dat vermoeden.

Kaap- Ik heb van dat zelfde Kanarifche nog een

fiTsicLi-^ Plant 5 wel zeven Duimen hoog, zeer dun eil

f)7''ij'^^^
egaal, digt Eondelachtig getakt, zwartachtig

//^.s,6. bruin van Kleur , niettemin ook daar toe be-

hoorende, gelyk de Wratjes aanduiden. Van

't begin tot het end zyn de Takken naauwlyks

dikker , dan in het gewoone voorgemeld. Jk

heb daar van ook Plantjes , die half wit half

"bruin zyn. De Kaap Verdifche , welke ik

bekomen heb , is even zo verichillende van

Kleur en van gedaante als de gewoone Kana-

rifche, in Fig, 14, op Plaat cm, vertoond.

Zie daar van een Takje, niet van de klein-

flen, in Fig, 5. Voorts vind ik onder de Si-

ciliaanfche Oicél , die geheel witachtig Afch-

graauw
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graauw is , dergelyke breed - Takkige of Bla- ix.

deri'ge, gelyk in Fig. 6 is afgebeeld. Anders ^^^j"^*^^'

komt dezelve in geftake en fynce met de ge Hoofd-

woone Kanarifche overeen.
^^*"'^*

Deeze Soorten van Verv^^-Mos zyn zo fyriMiddelom

en teder en vergruizen zo ligc, dat men dik ï? ^f^"^'
^ 11

Mosfen te

fvils moeite heeft cm volkomene Takjes ofcoetzen.

Plantjes , van eenige grootte, daar in te vin-

den. Men heeft waargenomen, dat verfchei-

de andere Schurftmosfen , dergelyke witte

K-ilkachtige Stoife bevattende , niet minder

goede Kleur getven. Zodanig eene werdt,

uit het Bofch van Fontainebleau , aan gedag-

tcn [leer Hellot gebragt en wy hebben

reeds van verfcheidene , in Sweeden , als ook

elders, ten dien einde gebriaikelyk
, gefpro-

ken. Die Fleer heeft , in zyn aangehaalde

Werk over de Verwery van Stoffen , een Mid-

del aan de hand gegeven, om te ontdekken,

of dergelyke Mosfen een goede Kleur uitleve-

ren. Zie hier hetzelve.

5, Omtrent een half Loot daar van in een

„ Flefchje gedaan hebbende ; giet daar op

3, een weinig flerk Kalkwater en vluggen

s. Geeft van Armoniak -Zout, van elks even

5, veel; bind dan een natte Blaas over *tGlaas-^

,, je en Iaat het dus drie of vier Dagen ftaan.

„ Na verloop van dien tyd , de Lichen ten

,. gehruike dienftig zynde, zal men het weini-

5, ge Vogt, op den bodem, hoog Karmozyn-

Mm5 1, rood
IL Dkbu XIV. Stuk.
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IX. ,5 rood bevinden , en het Mos zal die Kleur

^[v^^^M behouden, wanneer het Vogt geheel is op-

HooFD-
j^ gedroogd. Zo het Vogt of Mos geen Kleur

V^' r ,. hebben, dan is het noodeloos eenige wqV'
Schurft.^* ^

'

, 1 », x/T .

mes» „ dere Proeven daar op te doen. Men ziet

ligt, dat dit een gemakkelyke Proefneeming

zy 5 wel waardig in 't werk te ftellen op zulke

Schurftmosfen , waar van men eenige gedagten

heeft (*).

Dus dan wederom de Heefterachtige be-

fchreeven hebbende , gaan wy over tot den

laatften Rang , naamelyk de

IX, Vezeligc.

XC. Ci/o) Schurfcmos , dat Vtzelig is en hangende^

huhm ^^^ ^QQ^ elkander gevlogten Takken en ge*

Warrig. firaalde Schildjes,

Dit Mos , waar van de Ouden reeds onder

den naam van Boom • Mos gefproken hebben

,

komt aan veelerley , doch meefl aan Beuken-

en Eikeboom • Stammen , in groote Bosfchen,

voor.

(») Watson on the Genus of Lichen. Phil, Trans. {ot.

i758. Vol. L. P. 2 p. 652.

(90) Lichen Füamentofus p«nda!u5i; Ramis implexis&c

Sp. Plant, N. 72. Gort. Betg. lip ^il Fl Suec. 984, 1 1 22

.

Mat. Med. 495* Fl. Lapp. 457. Gron. Virg.^oi, 127. Us-

nea valgaris Loris longis implexis. Dill. 56. T. 11. f. i.

Musc. Arboreus, Usnea Officinarum. C B. Pin 361.

Wusc. Quernus. Lob. Ic. 11. p. 242. Boom -Mos. Dod*

Kmidb, p. 770* Hall. Helv, mhcat^Tonu III. p. 81.



Ti E Mossen. 555

voor, LoBEL noemt het de sraauwe Haair- l^*
^ Afdeel,

lokken van de Boomen ; doch de Kleur is ei- 1 V.

gentlyk Afchgraauw, Dat aan Eikeboomen.^^^^°"

groeit, wordt voor het flegtfte gehouden; dat schur/t*

der Cederen voor het befte, als een aangenaa-"'"^*

men Reuk hebbende ,* hier aan volgde dat der

Popelieren en dan dat der Lorken, Pyn- en

andere Harftige Boomen. Hier uit blykt, dat

dit Mos weezentlyk zyn Voedzel uit de Boo-

men trekke. Het hangt als verwarde Bosfen

Haair aan derzelver dikke Takken, tot eene

aanmerkelyke langte ^.zynde fomtyds ook bruin-

en geelachtig van PC^leur. Men vindt het door

geheel Europa, zelfs in onze Nederlanden,

als ook in Noord -Amerika. Ik heb 'er van,

dat op het hooge Gebergte Sierra Moréna, in

Spanje , aan zekere Boompjes groeijende is

verzameld. Dergel^k bezit ik , dat de Heer

Thunbeug op 't Gebergte bezuiden Bata-

via gevonden heeft, zynde byna geheel wit,

doch zonder Schildjes.

Dit Boom -Mos, onder den naam van Usnea Gebruik
, . . , , tot een

bekend geweest m de Apothectcen, en aoor Reuk-

zyne famentrekkende hoedanigheid tegen het^^^^J^^*

Neusbloeden , als ook tegen Breuken, uit-

wendig aangepreezen , u ten dien opzigte uit

de mode geraakt. De Laplanders leggen het

onder de Voeten , die door lang loopcn Vellc-

loos geworden zyn. Ook geeft het , met Wollen

ScofFe in Water geweekt , daar aan een ^eele

Kleur.

II. Deel. XIV. Stuk
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IX. Kleur. Maar wel het voorDaamfle gebruik,
Atdkel. ^3^.. y^j^^ J5 geweeft in het Reuk-Poeijer, dat

Hoofd- weleer , onder den naam van Corps de CypregriSy

"""o^' r e-" gJ'oot gerucht maakte in Vrankryk. Jean
Schurft' ^ , , , .

*

mos. -JöAUHiN verhaalt de manier, hoe men het te

Montpellier in zyn tyd bereidde (*). Het Mos
moest van Eikeboomen zyn en werdt eenigen

tyd in Water geweekt , dan geklopt en fyn

gewreeven , befproeid met welriekende Vog-

ten en, geheel wit zynde, gemengd met Poei-

jer van wit vSandeÜJOUt en andere Drogeryën;

zo dat men minder zig behoefde te verwon-

deren 5 hoe het welriekende kon zyn, dan hoe

het van de Grooten zo zeer geacht werde, dat

men het byna tegen Goud opwoog. De We-

reld wil bedroogen zyn , is 't gemeene Spreek-

woord : maar laaten wy ons zelf niet mislei-

den, om te denken , dat dit Schurftmos, na

zo veel behandeling , iets toebragt tot den

Geur van dat Cypri/che Pocijer , 't welk evea

zo wel bereid kan worden van andere Schurft»

mosfen ;
gelyk by voorbeeld dat der Sleedoor-

nen (t)« Mooglyk heeft men het als Snuif

gebruikt , en dan zou de famentrekkende hoe-

danigheid misfchien van dienst zyn kunnen.

An.

(^^) Bilï. Plant. I. P, 2. p. 88. Zie ook Elzevier ^/7o-

fhekers Woordenboek , I Deel, bladz. 637.

(\) Lichen Prunaflri. Ziet hier voor. Pulvis Cyprius

fertiu ex Foliis yariuri posfe prseftaniisrimus. Linn. Fh

Sftef, IL p. 4'6.
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Andere Reuk-Poeijers , van dien naam, wor-
^J^^;^^^.

ëen eebruikc om in 't Haair te ftrooijen , enz, i v.
° Hoofd-

stuk.

(^i) Schurftmos , da( Fezelig is ^ hangend ^ XCL
eenigermaate gewricht » met uitgehreide

^^^fj^^^
Takken» Gebaard,

(92) Schurftmos 5 dat Vezelig isy hangend^ XCIT»

hoekige gewricht y van binnen PFoIUgx de^^^^^

Takken wyd gemikt ; de Schildjes Schyf- Wy^

rond^ ongefteeld.

(93) Schurftmos, dat Vezeïïg is, hangend , XCIIT.

famengedrukt y Takkig y g/ad. Takkig^

Onder den Hoofdnaam Usnea , dit h Baarde

mos, befchryfc Dillenius deezc, het vovorgaan-

de en alle volgendeFIaairige ofVezelige Schurfr-

mosfen ; doch alleenlyk dit laatfte achtte hy

te zyn de echte Usnea der Arabieren, die te

Konftantinopolen verkogc wordt onder den

naam

C91J Liehen Filament. penJ. fabarticulatus Sic Sp,

Piant, N. 73. Fl. Suec, 985, 1123. R. Lugdb. 513. Us-

nea Barbata. Dtll. 63. T. 12. f. 6. Muscus Capilla-

ceus longisfimus. C. B. Pin. 361.

(^^^ Juichen Filament, pend. angulatus &c. Lich, Fil»

pendulus &c. Scop. Carn. 75. Usnea molHs Rarais lon-

gis compresfis. Dill. 62. T. 12. f. 5.

C93) Liehen Filament, pend. compresfiis Ramorns lae*

vis. Mant. 131. Usnea Ceratoides candicans glabra odo-

rata* DiLL. Musc. 71. T. 14. f. 13. & T. 34. £ 10.

IL Dkbu XIV. Stvk.
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IX. naam van Usneck , en hec waare Bryon van D i-

Afdeeu oskorides en Plinius zou zyn. Die

Hoofd- hadt hy uic de Ooscindiëa , van Madagaskar

s hurft'
^^ ^^° ^^* Helena ontvangen. Op Marceni»

mos, que is bet ook door den Heer Jacquin
waargenomen. De Indiaanen, zegt Camel-
Li, noemen dit Gewas Saliaga en verzekert,

dat het , verfch zynde , een zeer aangenaamen

Moskeliaat - Reuk hebbe. Zelf hadt hy onder-

zogt, 't geen S erapion daar van verhaak;

naamelyk, dat een Aftrekzel in Wyn Hoppend

is, de Maag verflerke, het braaken bedwinge

en Slaap verwekke. Avicenwa telde het

onder de tiartflerkende middelen, wegens den

Geur.

Dit Mos kan, wegens zyne Takkigheid,

dat Haairige AmbonfcheMcs niet zyn, 't welk

R ü M p H I u s afbeeldt en befchryft ; te minder

,

alzo hy van den Reuk geenszins fpreekt, maar

aanmerkt, dat het verkoelende zy, wordende

het Poeijer aldaar van de Dames gebruikt toe

een Blanketzel. De Heer N. L. Bürman-
KUS maakt hier van , onder den bynaam van

Cdpilhris , eene byzondere Soort , Djamma

genoemd wordende by de Javaanen (*), doch

zou dit niet, zo wel als dat gemelde van den

Heer T h o n b e r g , tot de eerfte Soort dee-

zer Vezelige Mosfen behooren ?

C94)

(*) Lichen Capillaris. F/» ' 7/^^* p. 239. Muscus Capilla-

ds. RüMPH.^»^^. VI. p. 8> T. 40, f. a.



C94) Schurftmos , dat Fezeïig is enhangend^ ï^«
^

met fammgedruhe Mikjes^ IV.

/. f i-j- f. • STUK.
(^95) Schurftmos, ^^r Vezehg /; , ^« s^er

XCry.
Takkig , leggend y i7igewikkeld , donken ^ Lkhen

De voorgaande Schurftraosfen , die Vezelig ^^^^
'

zyn, hangen aan de Takken der Boomen en Lmatus,

het Wyd gemikte komt , volgens S c H r e b e r ,

in Switzerland in de toppen der Pyn- en Den-

neboomen voor. Dit , 't welk van Maanen

der Paarden den bynaam heeft ,
groeit zo wel

aan Steenrotfen als aan Boomen ; maar het

laatfte, dat Wollig is , alleenlyk aan Rotfen

en Steecen , in de koude deelen van Europa,

zo LiNN^üs aantekent. Het is in de Pro-

vincie Upland van Sweeden zeer gemeen. Men
heeft het evenwel ook in Cornwallen deWes#
telyke deelen van Engeland, aan de Klippen,

gevonden, welken het als eene zwartachtige

Wolligheid bekleedt. Haller heeft het op

de Gebergten van Switzerland verzameld , zo

, wel

(94) Lühen Filament, pendulus , AxilHs compresfi?.

Sp. Ptant. N. 74. Fl, Snee. Lajgp, Usnea jabata iiigri-

cans. DiLL. 64. T. 12. f. 7. Muscus Arboreus niger tenuior.

DodP empt. ^71.

(,9S) Lichen Filament. Ramofisfimus decumbens impli-
'"

catus opacHs. Sp, Ptant, N. "js^
Ft, Suec. Usnea Lanae

liigrae inftar Saxis adhserens. Dill. 66. T« 13» f. S»

Hall. Helv, inchoae, III, p. go,
;

II. DfiBi.. XIV. Stvk,
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IX. wel als het geen van Maanen den naam draagt;
AïDEEL. 2ynde dac zwarte Boommos , *t welk van de

FocrD- Ouden voor het flegtde wordt uitgemaakt en

*^^^^ .^^evenwel een uitneemenden diend doet in de
'

9ms. Laplandfche Wildermsfen.

Voedzel Akelig is derzelver aanzien, zo Linn^^ts
der Ren- getuigt, die dezelven doorkruist heefr. Wyd

« Zie
uitgeflrekte Vlakten geheel bedekt met het

bladz.545. witte Rendieren- Mos* , in de Winter dier

Beeden gewoone Voedzel zyndejen gezoomd

met Bosfchen van Geboomte, 't welk met dit

zwarte Mos gebaard is , maaken een grillige

Vertooning. Wanneer , nu, de Winter aan-

vang neemt met Regen , zo bevriest de Sneeuw

van boven zodanig, dat de Rendieren, (van

welken fommige Boeren, die ryk zyn/erwel

duizend bezitten ,) het niet op kunnen krab-

ben, dat zy anders dikwils tot één of twee

Ellen diepte doen. Dus zyn de Boeren ge-

noodzaakt , ten fpoedigde naar de Bosfchen

te gaan en van dit zwarte Mos , naar 't welke

de Beeden immer zo gretig zyn , zo veel

niooglyk*iste verzamelen en hun te bezorgen;

dat dikwils veel moeite in heeft 3 voor eene

groote Kudde.

Mo«;van ^^^^ ^^^ Wollige fchynt taamelyk dat Mos
Corfika. overeen te komen , 't welke nu kortelings al-

hier is in trein gebragt, als een Middel tegen

de Wormen der Kinderen. Men noemt het

Mos van Corfika ; bet is inderdaad Wollig ,

don-
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donker van Kleur en fchynt opZee-klippen ix.

verzameld te zyn, uit den Reuk. Misfchien , ^™^f
''•

echter , zou het tiader komen aan het gene Hooïd-

DiLLENiüs noemt, Plaggig, klein, Haa-^^^^^^^^^

rig, zwart , Baardmos , 't welk aan de Klip-w/oj.

pen van Groenland verzameld en hem door

een Heelmeeder van daar bezorgd was, zyn-

de de volgende Soort. Het Koraalmos, dat

dergelyke Groeiplaats heeft, weeten wy, is

van ouds voor een Wormdoodend Middel

geroemd (*>

(9Ö) Schurftmos , dat Vezeltg is , zeer Tak* XCVr.

kig, leggend, warrig, glanzig. ^the^cens.
Ruig-

(97) Schurftmos, dat VezeUg is, Takkig y^""^^'^-

wyd gemikt, leggend, ingewikkeld-bogtig. ^£^^,
fonnis»

Van deeze groeit het eerfle, dat een zeer^J^^^g.

fyne Wolligheid, als Fluweel, maakt, pek-

zwart van Kleur , op den Berg by 't Kafteel

van üpfal en op de Laplandfche Alpen: het

andere, naar Yzerdraad gelykende, door zyne

ftyf-

f») NaiuwU Hifi, I. D. XVIL Stuk , blad?:. 5".

(g6) Lichen Filament. Ramofisf. &c. %. Plcnit. N. 76,

K. Suec. 11, N. 1126^ Usnea Caespitofa Capiilacea exï-

lis atra. Dill. 66.T. is.f. 9.

(97J Lichen Filament. Ramofus divaricatus &c= Sp,

Tlant. N. 77. Fl Suec, Oed. Dan. T. ^92. Usnea rigi-

da horfum vorfum extcnfa^ Dill. dt^ T« 13. f. 10 liALt.

Ueh}. inchoat. IIL p, 80.

Nn
IL DtJLu XIV. Siük;.



5^a Bkschrï'ving van

1X._ flyfheid en Kleur, op Rotfen en Haagen iö

^Y^'^^*' SweQdcn en elders. In Switzerland vondc
Hoofd- H ALLER hetzelve, aan Steenen en Boomen,

Schnr/i-^'^^^ -
^^^^^^ lang. In Engeland heeft men

fftos. het gevonden aan de Stammen van Eikeboo-'

men , langs dezelven zig verwardelyk uit^

ftrekkende, als ook aan. rottig Hout. Het ge-

ne men Lorreboom heet , in de Graffleden

,

behoort misfchieu daar toe. Ik heb derge--

]yk uit een Herfenpan gegroeid gevonden.

XC\aiL (9«) Schurftmos, dat Fezelig is ^ zeer Tak-

hirtuT^ ^/^ 9 r<?g-/<?;>/?^tf/2if5 met Meelige Knohheh

Ruig. tjes d^iar op verjpreid*

XCTX. ^^^^ Schurftmos , dat f^ezelig isy zeer Tak'

Vuïpimts. hg 5 regtopjiaande^ g^iopt^ ongelyke hes-

dritadig!" ^^^^ maakende.

^ iioo) Schurftmos, dat Fezelig is^ gewricht^

Artieuta" met zeer fyne gefiippslde Tfikjes,

Gewmht. ^ '

, C98J Lichen Filament. Ramofisf. ereftus &:c. Sp. Plant.

N. 78* Gokt. Balg, JI. p. 314. FL Suec. Usnea vulga-

tisfima ,&c. Dill. 67. T. 13. f. 12. Muscus Ramofus.

Tao. Ic^ E07. Hall. ^lis.
i>. 81.

(99) Lichen Filament. Ramoilsf. ereftus faftigiatas

&c» -5>, Plant, N. -29* ^^« ^^ec 950, iizg, Usnea Ca-
piilacea Citrina Fruticuii fpecie. Dill. 73. T. 13. f. 16,

Hall. w/j, p. gi.

(looj Lichen Filament, articulatus &c. Sjj. Plant. N.
%z. Gokt. Betg, uts. R. Lugdb, 513. N. ^9. üsüea Ca-

pü-
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CiOiJ Schurftmos, dat Fezejlg /ƒ, Takkig^ TX.

regtopftaande , met geftraaMe Schildjes, ^^xv\^
HooPiK

Het eerfte van deeze vier laatften in dit Ge»*^^*
Cl

flagt, is zo Takkig , dat men het byna voor UcLn
Heefterig zou aanzien , gelyk het volgende ,

^^^bIo^^*

daar onze Ridder den bynaam van Vulpinm acktig.

aan geeft ; misfchien , om dat men het in

Noorwegen gebruikt tot het dooden der WoU
ven. Het wordt, met geftooten Glas ge«

mengd zynde5 in Krengen gepropt, die men
dus Iaat bevriezen. Allerfynst Gulden Mos
is het genoemd geweest en Dillenius
tytelt het Kopèrdraadlg, Het is zeer klein en

komt in Smaland aan de Daken der Kerken

,

die Tegelswyze met Hout gedekt zyn , voor»

Dergelyk vondt Haller op de Switzerfche

Gebergten , zo wel als 't Ruige ^ dat men hier

te lande veel aantreft aan de Boomen , zegt

DE Gorter. Het Gewrickte is, volgens

zyn Ed., door Mcerburgh in de Duinen te

Was.

pillacea & nodofa. DiLt-. 60. T- n. f. 4. Musc. Arbo.

reus nodofus C. B. Pin. 361. Mor. S. 15. T. 7- f. ii.

(loO Lichen Filament. Ramofus ereftus &c. 5jt;, PSanf,

N, 81 ' Gort. Belg. uts Fi^Suec. Liehen Caule Ramo-
fofolido, Fol. Setaceis &c. H. Cliff. 427. R. Lugdb,

513. Usnea vulgatisfima tenuior &c, Dill, b^. T. 13. f,

«5. Mor. f. 14. Musc. Arboreus cum OrbicuUs. C. B.

fin. 36! Muscös Ram» Horidus. Tap. Ic, gog. Hall*

Nn2
ÏI. Desu XXV. SiBK.
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AïDML Wasfenaar gevonden. Die noemt Dille-
IV,' Nius Halsketting' Mos y en zegt, dat het

«TOK?^°' meer voorkomt in de warme Landen ; hoewel

Scfmrfi.het fomtyds ook in Engeland en Duitfch-

^i' land worde befpeurd. Het hangt aan Boo-

men , gelyk de te vooren befchreevene Baard-

mosfen, en gelykt naar de Koraalmosfen zeer.

Knoopig Boom- Mos heette het by de Ouden.

Het laatfle is een zeer fraay en aartig Plantje,

dat zig als bloeijende of met Bloemen ver-

toont , wegens de ronde gedraalde Schildjes,

die het aan de enden van zyne Takjes heeft.

Men vindt het, zo wel by ons als elders, veel

aan Beuke-Boomen. Het is voorheen Fen-

keïbladig en hloeïjend Takkig Mos genoemd ge*

weest 5 en men heeft het dergelyke kragten,

als aan veele anderen ^ toegefchreeven.

Zie daar het uitvoerigfte Geflagt, in Soor-

ten, van het geheele Planten -Ryk, befchree-

ven. Onze Ridder heeft, niettemin, derzel-

ver Getal , gelyk wy gezien hebben , nog groo-

telyks verminderd; dewyl anderen 'er tot twee-

en driehonderd hadden opgegeven. Mooglyk

zou , V7anneer men alle Verfcheidenheden ,

over den gantfchen Aardbodem, kon be-

fchouwen , derzelver Getal oneindig zyn (*>

Want

(J) Door den jongen Heer Linn^eüs *thans, als Hoog«*

leeraar in de Genees- en Kruidkunde te üpfal in Swee-

den, de plaats van wylen den ouden H«er^ zyn Va-
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Want veelen van deeze Schiirftniosfen ver- ^^'
^

anderen, gelyk de Mosfen iü 't algemeen ,
^^^^^*

naar den Ouderdom 5 de Groeiplaats en 't Sai-^^^*'*"

zoen 5 grootelyks in Gedaante , Geflalte en
Schur/i^

Kleur: terwyl zy ook, op zekeren tyd des^^oj". *

Jaars, even als de andere Plantgewasfen, hun-

nen Bloeityd hebben 3 en daö alleen zig met

de Vrugtmaakende deelen vertoohen. Zy be-

minnen de koude Gewesten 5 booge Bergtop-

pen , onvrugtbaare barre Wildérnisfen , en

fchynen dus als het uitvaagzel des Aardbo-

dems te zyn onderde Planten, vergenoegen-

de zig met het allergeringfte Voedzel en niet-

temin veel nut verfchaiFende , gelyk wy ge -

zien hebben ; alzo verfcheidene, tot Vocdzei

dienen voor Beeften, dat dezelven vet maakt

en zelfs voor Menfchen, by gebrek van beter

Spyze^ Zonderling blykt de Voorzienigheid

van den Schepper, biet het Aardryk niet on-

voorzien te laaten van Planten,' die Koude

i

Sneeuw, Vorsten alle de onaangenaamheden

van het Winter - Saizoen ^ zelfs op die plaar-

fen, daar een eeuwige Winter heèrfcbrt, ge<

lyk op de Alpen en naar de Poolen toe, bra-
'•'

' '

'"' "-
vee-

der, bekleedende ; zyn nog elfnieuwe Soorien vanSchurft-

mosfen , waar onder twee uit Nieuw Zeeland , opge-

geven: daar ik alhier geen befchryving van doe; kun-

nende dezelven in zyn Ed. meermaak aangehaalde Ver-

boog, Meth, Musc, emend. Ups. 1781 , worden nagezien»

Nn 3
IL DfiSL, XIV. Stuk.
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IX. veeren, wordende als door de :Koude zelF

"^ï\^"'* gevoed» De tyd , immers , wanneer deeze
Hoofd- en andere Mosfen, onder d2 gemaatigde Lugt-

Schwft'^^^^^ ' meest groeijcn en bloeijen , is des

fftos^ Winters en in 't vroege Voorjaar, wanneer

de Natuur nog flaapt ten opzigc van demeede

andere Planten : zo dat zy als den weg baanen

voor den Bloeityd der overigen. Hoe Slaaf-

acbtig dus , en hoe gering van aanzien en

grootte , ftrekken zy , door hunne nuttigheid

in de Huishouding der Natuur tot bewys,

dat de Schepper; van 't Heelal niets te vergeefs

gemaakt hebbe I ui.-anci; .i:..^ 3sd 3'

-

T R E M EL L\A. LilmOS,

Vergun my , ^ Leezer , deeze verduitfching

van een Geflagtnaam, door DiLLEwiusin
trein gebragt ea afgeleid van de trillende be-

weeging der Lilachtige Planten , die 'er het

Onderwerp van zyn. Zy verfchillen, door

die Lilachtigheidof Lymerigheid, van het Wa-
tervliqs,en van de Flap door de Bladerige ge-

daante, die echter in fommigen rondachtig is

cf Kogelvormig. Men heeft 'er tot nog toe

geenerley deelen van Bloem- of Vrugtmaaking

aan ontdekt. . - ^, ........ .: ,

.

(1) Lil.
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Cl) Lilmos, ddt ongefieelden Fliezig is ^ Oor' ï^»

vormtg^ Goudgeel. Vy!
^'

Na den Regen heeft Linn^üs dikwils*'^^* -

deeze Soort, in de Laplandfche Bosfchagiën , Trmetla,

op de Geneverboomen gevonden, f Iet is een
J^'"''^^*''"

'donker Goudgeel Vliezig Gewas, dikwiisTat- Genever-

'Icig, week als Lil en zo broofch, dat men het
°°"^'^"

naaiiwlyks aanraaken kan, of het breekt. Na
eeni^e Dagen ver]oops,niet een drooge warme
'Xügt , verandert het in een Vliezige zwarte

Korst. Hall ER mankt 'er een Boom-
zwam van. litt gedeftilleerde Water heb-

ben Tpmmigen tegen Oogkwaal'en en tegen

'Lammighèid, van de Jicht overblyyjénde, aan-

r^'^;^ A^-^^ih,: '^:i'^-:, '•f*- j^M>lch.^bL'':x
. ., -. — ' r - f • j

(^Q.^ lAlmoSp dat geplooid is'en gegolfd'*^ H^

Een Lilachfi.^é Klomp, törritydV'i^oen^ch- ^^^^^^S'

^Hg5 fomtyds geefatlitig , welke nïen t^r groot-

^'.^
- : r*!oo'^lcr!*TTT r

\ CO Tffmelfa re^riW^ Msmbranacen (S:c. S0» N'au JTeg,

,.XIIL Gen. 1^04, Sp. t. /"/. Snee, loi^ , zijs* Bysfus

,Gel?itmofa fugax , JuiVfperis innascens. FL Lapn, 531,

'tacrynia lutea Jr.niperi Frank. Hali-. Help. 111. J36,

(2J Trémelta plkata nndula*:a» Gort Bei^,\\.^. 314.

,F7. «yï/^r. Z/t?/?/>«. 530. TrfemeUa Terr. finuofa jpinguis et

fugax» DiLL. /^//^<T. 52 T. 10 f. 14. Linkia Terr- Ge-

ïat. Membran. vu^gatisfima. Mïcht. Gei^. i'G. T. 67. f.

.Si Noftoc Paracel fi ^^. Pvfris. i-oSy Noftpeli ciniüo-

nitm. TouRNF. Plant, eav Paris, , ,

Nn 4
II. Dbel. XIV. Stuk,
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IX. te van een of twee Duimen , in Regenachtig

iT.^* Weder 5 fomtyds zo by ons als elders ^in Wei-
HooFD- den of ook in Wandel- Laanen, op den Grond

Stuk*

Ziimos.
^'^^^^9 maakt deeze Soort uit. Zy komt meefl

in de Nazomer voor en verandert , zo dra 'er

•, de Zon op fchynt, in eenige bruine Vliesjes.

Men heeft ze voor iets dat uit de Lugt ge-

vallen ware, en wel voor het overblyfzel der

zogenaamde Vallende Sterren , aangezien ; doch

"t is ontwyfelbaar , dat het een Gewas zy

,

dewyl de allengfe aangroeijing , van een zeer

klein beginzel , is waargenomen. Eenigen

houden het voor een Paddeltoel , anderen voor

Schurftmos. In Lapland groeit het veel by

de Mesthoopen ; op Ysland fchiet het uit

Zand -Aarde en wordt gedroogd gebruikt om
te branden. De Sweeden. noemen het Te^

- ' venaars Boter en Wolkehreuk^ anderen Sterren-

Schot: T o ü a N E F o R T » ik weet niet om wel-

ke reden, No.stock der Frifeerderen. Zon hier

ook niet dat zwartachfige Nofloc van Vail-

LANT behoorcn,'t welk aan de JBa&t van Boo-

men groeit, en in ingeland Wttches Butter

geheten wordt » om dat het, in 't Vuur ge-

frtieeten , een behoedmiddel zou zyn tegen

^Hexeryën (*) Onder den naam van Noftoc

- Paracelfi hedt de Franfche Akademi.st, Geof-

FROV,

(«) Tremella Arborea nigricans, minus pinguis et fti-
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FROY, daar over gefchreeven en de zelfflan- l^*

digheid Scheidkundig onderzogt. Daar kwam, i v.

behalve Water , Olie , Geeft en een Vlug^^°°^^

Loogzou t i een weinig vaft Zout uit, Hy liitms*

merkt aan , dat de Boeren , in Duitfchland ,

het gebruiken om 't Haair te doen groeijen ;

dat het dienftig zy in Fiftuleuze efn Kankreu-

ze Kwaaien; dat zeker Switzer deszclfs Poei-

jer tot eenige Greinen gebruikt hebbe totPyn-

ftillingeen uitwendig in Zweeren; terwyl de

Chymiften 'er den algemeenen Geest in trach-

ten te vinden , enz. Hier uit blykt, dat het

meer ten dienfce dér Kwakzalveren en Land-

looperen, dan tot een weezentlyk Geneesmid-

del ftrekke. M i c h e l i u s , die het Linckia

noemt, meent Zaadjes in deszelfs zelfftandig-

hèid ontdekt te hebben,

C3) Lilmos , d&t regtopflaat en vlak is ^ aan m.
den rand gekruld en een wsinig gefnipperd. j^^^'^^^^^-^

des,

.^ Van fommigen , gelyk V a i l l a n t , wordt 'Schurft,

.deeze Soort ook voor het Nojhc gehouden ,

waar

^ C3) .TremeUa emdiü plana , margine crisp. lacinulato.

Fi, Snee, 1020,1138. Licherioides peiiucidum Endiriss

fol. ten. crispis. DiLt. 143. T. 19; f. 31, 32, 34, 35.
, ^

^^^'[U

Lichen Terr. Membran. niolHor fuscus. Mich. Gett. 26*,T.;jj.^f »^

T. 38' Lichen Terr. miiiimus fuscus. Vatll* Par, T.

21. f. 15. Lichen atro - caeruleus lacjniatus et ciliatiis.

Hall. Beh. inchoaullt v 94» ^^^i^^' '^^^-

Nn 5 -^'U-c^^^ .

IL Dkrl. XIV. SwK,
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jX. waar van zy echter, volgens Dïlleniüs,
^^y^^*" door niet in 'c ronde bolachtig te grocijen

,

Hcoro- als ook door minder Paddeftoelachtig te zyn ,

^'^^mm^
verfchilt. Zy gelykt meer naar 't Schurftmos,

yv'aar van. zy den bynaam heeft, groenende,

in Engeland , doorgaans tusfchen 't Gras of

Heide, met de Verfcheidenheden, welken hy
als byzondere Soorten opgegeven heeft. Lin-

i^^Lüs betrekt dczelven thans ^ook tot deeze

Soort 5 volgens Hall er, door wien ditGe-

vvn? inderdaad wordt t'huis gebragt tot het

Schurfcmos 5 als niet Lillig zynde dan op

vogtige plaatfen ; dat evenwel de eigenfchap

is der Lilmosfen» fiet heeft , segt hy , de

Kleur als blaauw Ley , met breede platte of

holle Steekjes , die fpits en kort gefnipperd

zyn, in Takjes uitloopende , byna als Oog-

liaairtjes. In 't midden van het Plaggetje of

Dorje komen menigvuldige, opftaande, zeer

'-WV.. tedere Slipjes voor , die een, gekruid Vagtje

. , : famenftelien. Het vak naauwlyks een Duim
.-:i.o:.;grobt, en is zo broofch, dat men het naauw-

lyks opneemen kan, of van de Planten, daar

het by groeit, afzonderen.

IV. (4) Lilmos , dai Knohhelig /V , digt van zeïfi

TrenteiLi fimidl^heïd en gerimpeld,,

Wrattig, ^ -.

(4^ Tremefla tnberculofa folida, rngofa, Sn.. FUnt. IS[.

g. Gort. B»lg> IL p. 34. Fl. Snee. It. Goth. Weflgoth.

./ -^ ,r- Tre-
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Een Blaasi3chtige gedaante heeft dit Wrat- ix.

tjg Lilmos, dat op SteeDen in Beekjes groeit ;|^*^
gelyk men het by ons,op de Veluwe , fomtycjs* Hcoid-

waurneemt. Men heeft het, in Switzerland, /,///«»ƒ.'

ook op 't Water dryvende gevonden. Het

is donker geel van Kleur , op dergelyke ma-

nier > in Italië gevonden en Mich£LIü$ i:i'

zou 'er Zaadjes in waargenomen hebben, zo

by zig verbeeldt ; doch de geheele zelfftan-

digheid fchynt als uit Korreltjes famengefteld

te zyn, volgens Dillen lüs.
^

(5) Lilmos dat rendachtig is en uitgehoeh^ V.
. 1 . r •11' Tremetla,

mismaakt yLtlltg.
^

cfiformi,.

Mismaakt.

(6) Lilmos 3 dat half - Kogelrond en verfpreid is. v T.

Hernia

Aan de Kufc van Wesrgothland, in Swee- HaSroiS.

den , zyn dèezè 'Soorten op bet Zee - Ruy

,

"dat' aan d^ Klipfpen groeit, waargenomen.

Dergelyke als de Mtfce,zyode een menigte

Mfronde groene Korreltjes, namóhzë Ridder

Tremella Fiuviat. Gelatinofa et uteral^^fft. Dijll. 54. X.

10. f. 16. Linkia Paluftr. Gelatinofa, Saxis adnascens

&c> MïCH. Qen. T26. T- 76. f. 2. Tremella Lobata et

rugofa. Hail. Hetv. inchoU UI. p. 109.

C5> rr^>;/^//« fubMtöntla , fiiuiata , tlifïarmis , gelatino-

fa. Sp. Plant. N. 8, Fi %ec. II. N. 1140. It.lVeJJgoth. 193,^

(6J Treme'.ia hemèspbaerica fparfa, Sp,, Plmit, N.6. ij'/i

SuecAl. N. H4'. //. IVejlgoilu 195* ,

- U,v,a.a

n. Deel. XIV. Stuk; =' ^ -^^
• ^
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IX. aldaar op de natte Klippen waar, zynde van

^fv!^^eene Lilachdge zelfftandip^ieid; waar door de

HooïQ- Voeten uitgleeden.
STUK. „ °

VII. (7) Lilmosj dat byna Kogelrondy ongefteeld

^

Tremeiia
, eenzaam is en glad,

\ Dit , dat misfchien het beginzel vaii. eene

Boomzvvam zou kunnen zyn_, komt aan kwy-

Dende Eoomen , of aan doode of ftervende

Takken van dezelven voor ; gelyk men het

dus als paarfche Knobbeltjes , aan de Takken
van Abrikoozen- en Aalbezie- Boomen, in 'c

Voor- en Najaar, dikwils waarneemt.

VIIT. (^} Lilmos, dat rond is en fchuhhig op elkan*

" i^nt' ^^^ ^^^^ » Loodkleurig.

groeid. . .„ -^,,

Dit is 5 als eene Boomzwam , doch Vliezig,

aan de Klippen onder W^ter , op de Kust

van Schonen waargenomen.

De Judas-Ooren 5 bevoorens in dit Geflagt

onder den bynaam van Auricula geplaatst, zyn

thans tot dat van Feziza ^ onder de Padde-

floelenp betrokken. - • ^ -

C7) .?>m^//i« fubglobofa fesfilis folitaria "glabra. Gort.

Ee^fl. IT :?. 315. Pi. Suec. 1022 , 1142^ Lichenoides Tu*

berculofum amoehc purpureum. Dill. 127. T. iS. f. 6.

C8> Tremeiia y'CiixxvA.'A., imbricata , livida; *^. Flant, 5»

Fi. Suec, II. N.- 1143. B, iican, 323. , . ,
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B Y s $ u s. Katoenmos. IX.
Afdeelj

IV.
. Gemeenlyk betekent Bysfits fyn Linnen of Hoofd-

Doek, of de o»tufFedaar 'c van gemaakt worde ;^7"'^*

des fommigen willen, dat de Wolligheid ^

^^^'^^

der Katoen- Vrugten , ofhet onbereide Katoen,

oudtyds daar door ^erftaan zy* In de Kruid-

kunde betekent het, by de hedendaagfchen

j

een dergelyke Wollig eid ofeen Wollig Poei-

jer 5 van eene groeijende zelfflandigheid. Dus
gebruikt het D i l l e n i u s , die aanmerkt ,

dat het als een middelflag tusfchen de Mosfen

en Paddeftoelen zy. 't Is een Vezelig Gewas,
van de Flap verfchillende door zyne tederheid,

de kortheid der Draaden en de Geftalte. Mi-
CHELius wil aan deszelfs Vezelen kleine

Bolletjes ontdekt hebben , die hy voor Zaa4

houdt' en Gleditsch hadt dezelven al»

Stof door de Lugt zien vliegen; doch ande-

ren twyfelen daar aan. Linnveus onder-

fcheidt het in twee Rangen , als volgt,

I. Vezelige.

(l) Katoenmos, dat Haamg is en zeer zagi ^
-J« ,

met evenwydige Draaden , zeer hroofch enfepüca^^

Heek. Rottig.

In

Cl) Bi^sfus Capillacea molllsfima paralleh &•. ^fi^
l^at, Veg, XlIL Gen. 130$. Sp. i. Sijjl. Nat. XII. Tom.

111,

IL DiBi.. XIV. Stvx*
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IX, In Spelonkea en aan de Gewelven der My-
AïDMt.

jjgjj groeit dit verachtelyk Gewas , dax mea
Hoofd- ooIc in Wynkelders en andere beflootene vog-

^"^atom-^^ê^ plaatfen , zelfs in de Buizen der Water-

mos, leidingen aantreft, in Italië. Dergelyk kwam
den Heer Scopoli in alle 'de Loopgraven

der Mynen van Karniolie voor , zynde een

Vezelig üitfpanzel , doorgaans uit een punt

fpreidende , met aanhangende Wollige Klu-

wens 3 fomtyds als een Vuifl en grooter

,

Sneeuwwit. Dilleniüs merkt aan , dat

het veel in de Wynkelders aan de Vaten groeit,

die 'er lang in gelegen hebben > zynde een

tonde Plek, eerst bleek geel of rosachdg,dan

groenachtig , eindelyk bruin en zwart , veel

gelykende naar de Huid van een Muis, op 't

gevoel. Het komt uit verrotting voort en

worde in de Huizen onder de Houten Vloeren,

veel te Enkhuizen , gevonden , zo de Heer

DE Gorter aantekent. Men heeft derge,

lyk ook op veele andere plaatfen. Met de

Zwam is het naverwant.

jy (2) K.'a.toQïimos^ met Federachtlge zmmmmds
Bijsfus Fezekn. In

FlosMqua.
Water-

bloeizel. Hl. App. p. 235. Gort. Belg. 11. p. 321. Bysfum latls-

iima Filtrum f. Pannum Laneum fimulans &c. Mich.

Gen. 211. N. 10. T. 89. f. 9. Scop. Bisfert. Prag. 1772.

De Fiani, fuhterr.y. 93. T. 6. Bysfus tenerrima Poliaris»

PiLL. Musc. p. 6. T. I. f. 12.

{2) Bysfus FJlamer.tis Plumofis natantibus. Sp, Flant.

N.
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In de Voorzomer komt dit veel als eengroen .^^^•

Vlies op 't Water voor, beftaande uic deeltjes IV.

ais een fyn Poeijer van den Grond opïyzQnde g^^^^"

en zig dan over 'c Water uitfpreidende met Katoen'

ecnigen faraenliang : zo dat hec zelfs by Vel-
^°^'

den uic de Rivieren in Zee dryft , v^aar onder

de Visfchen; fpeelen en zig verfchuilen. Het

wordt by ons en elders Waterbloeizsl geheten

en zakt eindelyk weder naar den Gronde Som-

mige willen, dat het geen Plantgewas, maar

alleenlyk een Stoffe zy , die dooreen foortvan

broeijing of Gifcing, als Hef^ uic hec Water

voortkomt.

e3) Katoenmos, mes Dfaaden overal naauw ill.

ktufiiguralkd. ^^;'^l^f„^

Götralied»

Een weinig van de groene Slibber , die men
aan de kanten van Drinkbakken, Waterkom-

men en Virchhouwers vindt, met hec Mikros*

koop onderzoekende 5 vondc Leoermui-
LER daarin zulk een aartige Vertooning; ali

door hem zeer ftaay in Afbeelding is gebragr.

N. I. Bysfus Farinacea virescens K^, infptrfa. G()rt.

Bdg. uts. Fl. Lapp. Smc. 11 28, iiSa. R. Livj^db., 520.

Bysfus latislima Papyri iuftar fuper Aq. expanta. Dill,

p. 2. Conferva Crullacca tenerrima fubviridis. il all,

Hetü, inctioat. 111, \k 107.

(3) By^f^'^ Pi^^s exafte undique cancellata. Lü^kr-

jttULL. Mikrosk, 11. DeEl. PI. 72»

II. Dïzi.. XIY. Stuk»
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Afl^Êv, ^^^ Katoeamos , dai Wollig is en Violet ^ aan

IV. Houi groeijende.l i.jQ\j
Hoofd-

stuk. Een zeer fyn paarfchachtig Vlies, met kor-

IV. te Vezelen als een fyn Dons , dat in de Herfst
JBusfus

Thospho' en Winter in Italië aan de Bast der Boomen

L^'^jjjgg,
groeit , zig wyd en zyd uitbreidende, maakt

vend. deeze Soort uit, welke by on^, op oud ver-

rot Hout, in beflooten plaatfen en vogtige Kel-

ders, dikwils voorkomt en dan fomtyds in 'c

duifier Licht geeft.

V.
Velutma, (j) Katocumos, dat Haatrachtig is en gróetty
Fiuweelig.

,^^^ Takkige Vezelen.

Dit bekleedt als een groen Tapyt dikwils

den Grond, op vogtige donkere plaatfen, en

beftaac uit Vezeltjes, zo fyn, dat menze zon-

der Vergrootglas niet kan onderfcheiden , die

digt in elkander gevlogten , Takkig en niet

Takkig zyn , volgens de Waarneeming van

MiCHELIUS.
VI.

jiurea. (6) Katoenmos , dat Haalrachtig is en Foei*

GoudklGu- /^,
rig* ^

(4^ Bijsfus Lanuginora Violacea, Lignis adnascens.

Gort. Belg, uts. Fl, %uec. 1130, iigó. Dill. p 4. T. i.

f. 6. Bysfus purpurea delicatisfima &c. Mich. Gut, au»

T. 90. £ 3.

(5) Bysfus CapiUacea vjridis, Filamentis Ramoiïs.

Sp. Ftant. N. 3. Gort. Bag. \\. p. 322. Fl. Snee. II. N.

1183. Bysfus tenerrima virid. Velutum refer^s. Dill. p.

7. T. I. f. 14. Bysr. Terr. virid. Herbacea et mollisfima.

Mich. 211. T. 89. f. 5.

C6) Bifsfrts Capiil. pulver. &c. Sp, Plant. N. 4. Gï.ed.

i
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jmg 9 ^^if verjpreïde Frugtmaakwgen } H^
de Fezêkn enkeld en getakt-.

Av^^u

HooFti-

In Italië komt dit Goudkleurige Katoen-""^-

mos, in 't Gebied van Florence, veel yoot ^ff^^'
op Steenen en Steenachtige Gebergten. Het

is ook op de Muuren der Stad Bern in Swit-

zerland , en wie weet op hoe veel andere plaat*

fen , zeer gemeen. Immers in de Weftelyke

deelen van Engeland is het ook, aan Steenen

groeijende > waargenomen. Het maakt Kus»

fentjes, als van Mos, die Oranjekleurig zyn^

«egt H A L L E R , maar door droogte Afch-

graauw worden , beftaande uit zeer zigtbaare

• Vezeltjes.

f7) Katoenmos , dat liaairachtig isy overhiy- fII.

vend ^ Afchgraauw % taay , aan eeü Rots cnjpta^^

gegroeid* ^^«^

Dit IS den Ridder , óp zyn Laplandfche

Reistógt , voorgekomen in een Spelonk vaa

Medelpad , daar voortyds Struikroovers ge-

liefleld hebben. Het beftondt uit zeer dun-

ne 5

^ung. 1. Ëysfus Petraea Croced, Sic. Dill. p. 8. T. i.

f. 16. Bysf. Aurea Derbenfis humifufa» Pet, Gaz. i, T*

É5. f. 3. Bysf. minima Sax, inodora* Mica. no. T. 8g*

£ 2. Bysf. pulvinaba Crocea. Hall. iï>/j'. m/^<^o^«. III. p. 105,»

Cl) Bijsfus Capill. perennis , cinerea , tenax , Rupi

irtnata. Sp». Plant. N, 5. Ft, Lapp, 53^ // Swctna^^

II. PKftL. XIV. SïtfK.

Spelon^
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AroSt. ^^» weeke Afcbgraauwe Drnadeö, een Duim
IV. lang aan de Rots gegroeid en zo taay , dat mea

stuk!^°" ze 'er naauwlyks mee de Vingers af kon trek*

ken.

VUL (B) Katoenmos , dat Haairig is^ Takkig^ in

T^cÈL'i Penfeeltjes uitloopende.

Penlëeüg.

Eillyk kan hier deeze Soort bygevoegd

worden, welke Do6lor Scopoli aan Houc

in onderaardfche plaatfen van Karniolie waar-

nam en deezen bynaam gaf. Volgens zyne

Afbeelding komt hec, in manier vangroeijing,

dat Katcenmos zeer naby, 'c welk Dille-
Niüs, in Engeland, heeft gezien, noemende

hetzelve zeer teder Plm'zig en ongemeen fraay

Takkig Katoenmos. Op rottig Hout en Ei-

kenbladen kwam het witachtig , op rottige

Scboenzoolen bleek geel voor. Het be-

ftond als uit kleine Peiifeeltjes , daar op ge-

plakt, en, in de cerfte opfiag,naar Spinneweb-

ben gelykende. Sc o poli nam, in fommige

Myngangen, een Heeflertje waar, dat aan de

enden dergelyke Hadirachtige Penfeeltjes

hadt (*).

II. Poei-

{%) Bysfus Capülacea, Rarrxfa , in Penicillos termi-

r.ata. MiM, Bysfus Penicillum. Scop- de Plant, fubterr.

Disfevt. Prag. 1772. p. 9:. T- 2. Bysfus teneirime Viiio-

la et eleg^.nthfitne Rarmilofa. Dtll. -A/wj-^, 7.T. i. f. i5«

Cy Bydus Frnticuiüfa. Ibid. T. 3.
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,

II. Poeijerige. IX.
^ Afdeel.

(9) Katoenmos, dat Poeijerig ts en zwarh Hooiih
STOK.

Aan Muuren van Oude Gebouwen 5 te Wis- sfsfm
by in Sweeden , kwam dit overvloedig voor.^*^'^^^^'^*

Het beftaat uit zeer fyne Draadjes met eenoudheids.

zv^^art Stof gedekt, zo We i ss by Gottingen

waarnam, alwaar by het ook op groote Stee-

pen vondt.

(10) Katoenmos , dat Poeijerig is , Afch" x.
graaaw^ de Rotfen bedekkende. SaxatiUs.

Op allerley Steenen , die lang aan de Lugt

zyn bloot gefield geweest, komt deeze Soort

als een Afchgraauw poeijer voor, mooglyk uit

veroudering van de volgende ontftaande.

Cu) Katoenmos , dat Poeijerig is en Bloed- XT.

kleurig , op Steenen groeijende. ^oihhus.

Een ftecnig,

(9) Bijsfus Pulverulenta jltra. Sp. PI, N. 6. //. GotU^

298» Fl* Suec. 1126 , 1180. DïLL. p» 9 T. i. f. 18.

Cio) Bijsfus Pulver, cinerea Rupes operiens, Sp. PlanU

N. 7. Ft. Suec. 11. N. 1179.

(11) Bijsfus Pulver. Sangainea , Saxis innascans. Spé

Plant, N. 8' Gort. Belg. p. 322. Fl, Lapp, N. 528, Fl^

Suee* 1125 , 1178. GuETT. Stamp, i, p, 3. R, Lugdh,

520. Bysfus Germ. minima Sax, Aurea Violae cdorem

fpirans. Mich» 210. T. 89. f. 3. Jollthus f. Lapis Vio-

laceus. ScHV/£NCKF. Fosf, 382. Ih PFeJlgnlu p. i2»

289, &c#

OO 2
II. Djwl. Xiy, SwK.
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. l^' Een rood Poeijerig Mos^ waar mede veeïe

I V. Rotslteenen of Keizels aan de onderde vogtige

stük!^^' 2:yde bekleed voorkomen ; 't welk wegens

Kaïoefi'ÓQa aangenaamen Reuk , dien het daar aan
^^' geeft, de zodanigen Fiokn-Steenen doet noe»-

men. Andere zyn het, welken ik, wegens de

Kleur, onder dien naam heb befchreeven (*).

Deeze heefc , inzonderheid naar den Regen

,

een zeer fierken Violen -Reuk, zegt Lin-

NiEUs, door wien verfcheidenen in Weft-

gothland, aan den Weg, gevonden werden ^

onder de aan een zyde geworpen Steenen ,

insgelyks kenbaar aan de Kleur. Dit Mos
kwam op omgekeerde Steenen .in de Bosfchen

van Sweeden , ook voor. 't Waren Vezels

,

byna Kegelvormig , zegt hy, in een zeer dun

Meelig Korstje ingeplant ; dat de Vingers,

in 'c behandelen, Saffraankleurig maakte. Ook

kon men 'er geel mede verwen en in üitflaande

Koortfen maakten fommigen 'er, als een Ge-

neesmiddel , gebruik van. Door Saxen, Bo-

hème en Pruisfen, badt Mich elius dit Ka-

toenmos ook op veele plaatfen gevonden.

Naar het Goudkleurige gelykt het zeer , en

onderfcheidt zig, daarvan, byna alleen door

den Reuk. Ook vermengt GLEDiTscHhst
eene met het andere; 't welk H aller zeer

on-

CO Zie het lil. Deels 11. Stuk, deezer Nat. Hifto^

yis ^ bladz. 458*
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t>Tibillyk oordeek ; alzo 't een Vezelig , het IX«

ander Poeijerig zou zyn; doch wy zien, dat iv.

het een zo wel als 't andere in dit Katoenmos g!^^/°" •

plaats heeft. Hier te Lande komt hetzelve Katoen-

op Steenen en tiisfchen dezelven, by veran-*^^-^*

derlyk en vogtig Weer, alsook op den Grond

iii donkere vogtige plaatfen, in Bloempotten, ..;;

die in Kasfen ftaan en in Broeybakken, dik-

wils voor. Dewyl het door é^n tyd of door

droogte bruin wordt en geheel in Poeijervalt,

zyn Reuk verliezende ; is het dan naauwlyks

kenbaar (*3.

«(12) Katoenmos ^ dat Poeijerig is en geel ^ xiT.

--^ aan Hout groeijmde.
Candet

mij.

In alle de vier Wereldsdeelen groeit ^^^^^^1^^!^'

zegt L I N N iï: ü s , in Boomfchors , aan ou-

de Muuren en op Daken, die lang bloot

gefield zyn aan een vogtigen Wind. Dus

vindt men het ook by ons, aan oude Plan-

ken , Muuren en Pannen Daken, 't Is een

Poeijerige zelfilandigheid , op 't gevoel hard

en wryfbaar, vau eene fraay geele of Zwa-
-u ,v-- .

.

-i ' '' ^i .
/-j'^'' -• vel-

P) Gleditsch de FuMgis^ p. ig.

(12) Bysfus Pulverea üava , Lignis adnascens. Sj»,

Plant. N. 9. Gort. Belg. II. p. 322. Dill. p. 3. T. i.

f. 4. FL Smc. 11. N. 1185. Weiss. Gottwg..^. 15.

O03
ÏI. DisEfc. XIV. Stür.



5§^ B E S C H U Y V I N o V A W

IX. velkleur. Op belommerde plaatfen valt het
Atdbbi.

dji^^iis uit den geelen groen.

Hoofd-
stuk. (13) Katoenmos , dat Poeijeng is en groen,

XlIL

jB^ryoi^ Dit is op donkere natte Gronden , als

^^J»
, ook op de Tuinpotten , by ons en elders ,

Trosach- - m . 1, . 1 • a^
tig. gemeen. Het komt ook aan vogtige Muu-

ren voor , daar het dikwiis by Laagen op

malkander groeit , tot meer dan een Kwar-

tier Duims dikte , wordende eindelyk een

paarfche Klomp, met zwarte Vlakken* An-

ders beflaat het uit ronde groene Bolletjes,

r van kleinte als Tabakzaad, die Trosach tig

fameiigegroeid zyn. Haller hadt het tot

het Schurftmos betrokken.

XÏV. C^''*) Katoenmos, dat Poeijeng is en grys^.

Jmana* als Me^l geftrooid,
Grys.

Aan de kanten der Slooten , langs Zan-

di-

OsJ Bysfus V\j\veiQ^ viridis. Sp. Plant, N. io.Gort,

Betg. uts* Fl. Sues. H. N. 1187- Bysf- Bo;ryoides fatu-

rate yirens. Dill. p. 3, T. i. f 5. Weiss. uts, Li-

chen cfufl. Verrueofus viridis. Hall. Belv. inchoat^ Hl»

p. I©2.

(14^ Btjsfus Pulver, ineana , Farinse inftar flra-

ta. Sp» Flant, N. 11. Gort. Belg. uts. FL Suee, 1131.-

1128. Dill. iP. 3. T. i f. 3. Lichea Farin. mol-

lis albicans , Globis difformibus. Hall. Ilaiv» imtioat.

III. p» 103. W^iss. ihid^ p, 16.
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dige Wegen, of ook op bloote Kley en ix.

Mosfigen Grond , ja fomtyds aan de Boom- /^^""yf
''•

fchorfen , komt dit Kacoenmos voor, 't Hoofd.

welk naar .een klein Schurftmosje gelykt, en
j^^^^^^

door Haller ook tot dezelven betrokken»w.

wordt. Doorgaans vertoont het zig als een

Korstje van Korrelig Meel.

Cl 5) Katoenmos, daf Poeiierig'Korfiigts en XV,
Bysfus

zeer wit. Latlea.

Melkwit.

Dit maakt op de Baften van oude Boomen

en op Mosfen eene Melkwitte Korst, als

of zy met Kalk gewit waren. Door het

Vergrootglas fchynt die Kotst geheel te be-

ftaan uit kleine Bolletjes.

Dus heb ik de Soorten van Mosfen >

welken onze Ridder opgeeft , befchreeven,

Verfcheide anderen komen 'er by andere Au-

theuren voor. Inzonderheid heeft Scopo-
tr eenige onderaardfchen , uit de Bergwer-

ken , verzameld en in Plaat gegeven , die

zeer zeldzaam zyn. De Hiftorie dèezer

Plantgewasjes , geloof ik , onuitputbaar te

zyn

r (15^ Bifsfus Pttlveruletito - Cruflacea albisfima. Sp,

Tlmt, N. !2. Gort Betg. wts. Fl, §uec. \\, N. 1189.

DiLL. p. 2. T. I. f' 2. Lich. Fariii. :nollis a!bus,

Globulis Sphaericis. Hall. Helu. inchoat^ p 103. Weiss.

ibid, p. 17.

.' , .
Oo 4

11. DuL. XIV. Stuk.
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' IX. zyn in veranderiDgen, Ik zal derhalve my
^ïDEEL.

^^gj, txiQ^Q niet verder ophouden, en gaa

Hoofd- billyk, door middel van die laatfce Geflagc

,

'£ welk als in *t midden ftaan , uit.de Afdee-

ling der Mosfen tot die der Paddefcoelen

over.

# ^ ^ I

^ # «

iLLUm^:

itSG'
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De paddestoelen,

L HOOFDSTUK.

De Eigenfchappen der P A ddt^stoele N

ö/ K A 'M p E R N o E L J E s in '/ algemeen ; der^

ze/ver Voortteeling , Naamsreden ^ Gebruik

en. Misbruik : GeJIagts -^ Ferdeeling y enz.

e veragtelykde, inderdaad , in het Eigen-

< r) > geheele Planten-Ryk^ maaken met^'*"^^^^"*

•C ^ recht hier de laatile Afdeeling^W^ uit. LiNNiEUs merktze aan als

het Uitfchot of als Vagebonden , die niet

leeven dan van Steelen en rooven , genee-

rends zig met rottig Vuil en uitwerpzels van

andere Planten , of van derzelver bedorven

Qverblyfzels, Ten onrechte^ nogthans^ merkt

hy

IL Dbbi.. XIV. SiuK.
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Y^ hy aan , daü zy io de Herfst te voorfchyn ko-

AïDEEL. nien en dus 's Winters groeijen(*); 't %velfc

.Ho ÏÖ- eigentlyk op de Mosfen past , niet op de
«TUK. PaddeÜoelen: want deeze grceijen , byna on-

verfchillig , het geheele Jaar door, ten min-

fle in *t Voorjaar zo wel als in de Herfst (f).
^ Groei- Vogtigheid en broeijing, naamelyk, bene-
iphi^ts. ^gj53 ^jg Verrotting, geeven gelegenheid tot

den Groey van dit Ontuig, dat door Koude
en Droogte vergaat. Sommigen zyn 'er, die

op zekere tyden des Jaars voortkomen; gelyk

rnen dus V^oorjaars en Herfst - Paddefloelen

heeft. Byna geen Lighaam is 'er, zo in het

Dieren als Planden -Ryk, dat niet, door Vog*

tigheid of Rotting , de Groeiplaats worden

kan van dergelyk Gewas. Evenwel zyn 'er

,

die de Vogtigheid meer beminnen dan anderen,

ten minde meer inzuigen; weshalve zy Uy^

drophori genoemd worden , als een Waterig

Vogt, veelal zo zwart als Inkt, laatende af-

druipen uit het Hoedje, 't welk dus verfmelt

cmrottende verdwynt* Dit zyn veelal ondeu-

gende Mestzwammen , van een zeer bederf-

lyken aart 5 welken ScHiEFFER deswegen

Waterzwammen noemt (4-). Anderen, in te-

w a^ gen-

(^} Z^^ het ïï. Deels > ï Sxuk deezer Naiuurlyhs

Mijlorie , bladz. 237.

(f) Gleditsch de Fimgis. Pr^f. p. 6.

GO Zie ^yne Plastten N. 6, 7» 8, 17,46» 5r,66>6>;
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gendeel, die op Ilroey- Bedden van Paarden- X,

Mest zo menigvuldig geteeld worden , zyn ^^^^
^'

drooger en VJeezig en dus van een geheel Hooi?d-

anderen aart. Ook zyn 'er Eetbaare Kamper»*

noeljes , die , wanneer menze doorfnydt , o-

vervloedig witte Melk uitgeeven. De meeden
komen van zelf op Velden , in Tuinen, Bos-

fcben en op onderaardfche plaatfen? voort.

Mat de Ouden te onierfteilen, dac dePad^y^o'*^t^®•

deftoelen uit enkele Verrottmg of uit over-Zaad»

tollig bedorven Slym der Booraen en Planten,

uit de Sappen des Aardryks of uit de Dampen
der Lugt, ontftaan zouden, worde hedendaags

voor ongerymd gehouden. Men acht , dat

zy haar Zaad hebben , gelyk andere Planten

,

en de vermaarde Micheliüs hadt niet

alleen haare Zaadjes ontdekt en afgebeeld »

maar ook de Paddelloelen uit Zaad voortge-

teeld. De verfcheide Proefneemingen , door

hem met alle zorgvuldigheid gedaan en ten

omflandigfte befchreeven , fcheenea zulks te

beveiligen (*> Voorts bleek zulks niet min*

der uit de Paddeftoelen- Steen, in Italië zeer

bekend (!)• Doch die Zaadjes, tusfchen de

Plaat*

CJ Vide IVou. Gen. P/«?;#. p. 136.

(f) Zie ons II. Stuk der Delfftoffen , bkifTs. 6~i: want '

dewyl die door enkele bevogtiging Kampemoeljes voort-

brengt en een verharde Veenkiomp is 5 zo raceten daar
Eekerlyk Zaadjes in geweeft zyn j even als men ^ulks by
de groeijJTjg van alle andere Planten oaderftelt.

a Desl. XIV. Stuk.



j^o Dk Eigenschappen
^' Plaatjes aan der^elver Oppervlakte zittende ,

^^\^ ' zyn niet waarneemelyk dan door het Mikros-
HooFD-

J.QQP, IJovendien meent hy ook de Bloemen

waargenomen te hebben, zittende of als en-

kelde Vezeltjes of Penfeelswyze getropt, op

de kant der Plaatjes ; maar de weinige zeker-

heid, die daaromtrent plaats heeft , doet dit

veelen nog zo gereedelyk niet toeftemmen.

Ook is het een en andere in fommig flag van

Paddeftoelen meer , in anderen minder of byna

geheel niet zigtbaar. Maar in de gewoone

Kampernoeljes heeft de Heer Baron van Glei-

CHEN deeze Bloemen of Meelknopjes , mee

derzelver Stuifmeel , zeer duidelyk waargeno-

men (*).

tfifc De beroemde Pafloor Scha e ff er, die

Eijertjes weinige Jaaren een zo uitmuntend Werk,
volgens ^^ r -. A/7U u-
ScHiEï- met ongemeen traaije Atbeeldmgen van aller-

ley Paddefiioelen , in de natuurlyke Kleures

,

uitgegeven heeft , fcheen zelfs derzelver

Voortteeling uit 2aad te willen ontken-

nen (t)« Ten minite beweert hy , dat die

Bolletjes geen eigentlyk Z?^ó? kunnen genoemd

worden, zo als dat der Flantgewasfen in 'tal-

gemeen. Hy meent , dat men dezelven veel-

eer moet houden voor Eijsrtjss , als waar in

het jonge Paddefcoeltje reeds volkomen ge-

vormd

(«) Vid. Obs, Mic'osmp. Suppl, Tab. 4. F;g, S^^-i*!*

(f) PhiL J/^^/.ï.% Vol. UI. p. 498.

rER.
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vormd is , voor dat zy van de Moer zyn afge- x.

fcheiden. Maar , dit komt op 't zelfde uit : ^^^^^^*

alleenlyk zou menze dan tellen moeten onder Hoofde

de zogenaamde Jongwerpende Planten QFlvi- '

/flr^ej 5 hoedanigen 'er, gelyk wy in 't beloop

onzer Befchryving van 't Planten - Ryk gezien

hebben , nu en dan voortkomen. Men heeft

'er onder de Grasplanten verfcheidene van

dien aart.

Voorts verbeeldt hy zig, dat de Paddeftoe- Verfchil

len, buitendien, van alle andere Planten ver- Jg^S.g^"^®"

fchillen , door haar Voedzei te kunnen in-

neemen aan alle gedeelten van haar Lighaam.

Hy hadt fomtyds de eene Paddeftoel aan de

andere gehecht gezien met de kant van haar

Hoedje of Huikje ; dus voortgroeijende of in

't leven blyvende , zonder dat de Wortel aan

den Grond raakte. Maar dit zelfde kan men
ook van de Boomftammen zeggen , die t'on-

derfte boven geplant of afgezoogen worden

;

zonder dat men aan derzelver Voeding door

de Wortelen twyfele. 't Is ondertusfchea

zeker , dat de Paddeftoelachtige Gewasfen vol-

ftrekt geen Bladen , en naauwlyks blykbaare

Wortels hebben , waar door zy , zo wel als de

Schurftmosfen en dergelyken, van de Planten

in 't algemeen verfchillen. Sommigen hou-

denze zelfs voor Planten van eene Dierlyke

natuur , ja willen dat zy Dieren zyn of ge-

weest hebben (*). Oa-

(*) Opinionem ^uam fovent , eos AnimaÜa esfe vel

II. D*itL. XIV. SxüK. . fuis«
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X. Onder elkander zyn ook deeze Gewasfen «
AFDEEi..jgQ opzigt van de manier van Groeijing , ten

Hoofd- uiterfte oneenpaarig. Men vindt 'er die lang-

^yj^^^l^.jzaam groeijen en lang in *t leven blyven ge-

in Groei- lyk de Boomzwammen en zodanigen, die door
*^"^* goede en minder overtollige Sappen gevoed

worden. Anderen zyn 'er, die zeer fchielyk

groeijen en niet minder fpoedig fterven of

verdwynen (*}. Daar zyn van dit flag van

Planten , die , gelyk het Haft of Oeveraas

,

binnen één Etmaal gebooren worden , tot vol-

maaktheid komen en fterven. Zelfs heeft

Haller 'er, onder de kleinfte Soorten, op-

getekend, die maar één oftwee Uuren leever;

terwyl anderen , oogfchynlyk van de zelfde

hoedanigheid , naauwlyks binnen veertien of

zestien Dagen haare Vrugtmaakinge volein-

den. De Heer Gleditsch heeft bevonden,

dat eene zelfde Soort tienmaal voortkomen

kan in twaalf Maanden tyds.

Verfchil-
^^ Verfcheidenheid in de Geftalte der Pad-

lende Ge- defloelen is oneindig. De gemeenften hebben
^^^^^'

een Steel, die taamelyk dik is, van boven ge-

dekt met een Hoedje, dat plat is ofKegelvor-

mig,

fuisfe, a fedulo 'quodam Natur^e contemplatore olim

ftabilitam fore , conjicere licet. Meth. Muscor. ilhijirata,

prsef. C. A. LiNNÖ juniore, propofita. Ups, 1781. p. se?.

Zie ook het laatfte van myne befchryving det Dieren o£

i. Deels. XVIIÏ» Stuk, op het end.

C^J Hier van iiet Spreekwoord .' Nasci fahiio m Fungi^
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tnig , van onderen dikwils hol en altoos vol .^'
,

.

Plaatjes of Pypjes. Van de zodanigen heeft ' j.

TouRNEFORT meer dan zeventig Soorten jtu^^'
opgetekend. Anderen hebben het Hoedje van

onderen mee Gaatjes , eenigen gedoomd , . .x.

eenigen geheel glad. Voorts komen 'er ook

zonder Hoedje voor , die of getralied zyn ,

ofToIachtig, of Klokvormig , langwerpig of

Kogelrond., Sommigen groeijen geheel Oor-

achtig, gelyk de Boom-Zwammen: maar dce-

ze ondergaan een ongemeene vervorming; zo

dat zy de Oppervlakte fomtyds geheel zon- .>

der Gaatjes., fomtyds dezelven boven heb- . *T

ben » vertoonende zig als omgekeerd. Dik*

wils zyn dezelven ook dermaate bekneld, of

door de engte van de plaats geprangd, dat

zy als een Köobbelige of Vliezige Klomp
uitgroeijen, die in geenen deele naar de Na-

tuurlyke figuur gelykt. En de verandering ,

welke 'er buitendien , door de enkele Groei-

jing en Rypwording of Verfterviïig,,door uit-

drooging van de Zon of al te fterke Vogtigheid

,

in deeze Gewasfen plaats heeft , is zeer groot.

Het woord Fungus^ dat de LaCynfche naam Naams-

der Paddefloelen in 't algemeen is , leiden
^^

fommigen af van de gevaarlykheid , alzo 'er

yeöle Vergiftige onder zyn, waar voor men
zig moet wagten * : anderen van de dood zei- ƒ ^ f^*

Ve't Vwëlkc'zy fomtyds veroirzaaken. Het'f^^^''/

Konittiiy^ echter veel waarfchynlyker voor,
'• '^ '^

""

Pp
"^

dat
iL Deei.. XIV. SïüK,
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X. dat hetzelve van 't woord fungor of 't zelve
AïDEEt.

jg^j, ^,^j^ afftamme ; 't welk in een goede en
tïocFD- in een kwaade zin daar op toegepast kan wor-

« 'funsi^'^^ (*^' ^^^^ ^^^ dienfl doen en (terven bete-

diem kent *. Het wordt op dergelyke üitwasfea

van Spongieus Vleefch , aan 't Menfchelyk

Lighaam , gelyk men weet , ook toegepast en

is bovendien grappig gebruikt geweest , om
Menfchen van een plomp Verftand , inzonder-

heid een groot Hoofd hebbende , te beteke-

nen. De Spcnsachtigheid van dêeze Gewas-

f r^wo-fen doet fommigé Gezwellen , van dien aart f,

J!^

^^'^' met dergelyken naam beftempelen. De Fran-

fche, Chaffipigmn^ fchynt van het groeijen op

't Veld , Pö//>ö» van 't gebruik, Morelle van

de gedaante afkomftig te zyn. DeEngelfchen

noemenze Mushroom of Todeftole , dat is Fad'
defloel y gelyk wyze misfchien wegens de af-

fchuwlykheid , en Duivehhroody om het ge-

dagte gevaar heeten : maar de Duitfchers be«

grypenze , in 't algemeen , onder den naam

van Schwam ; de eetbaare door dien van Reim

fchen^ BreitIwgen of ffifferlingen ^ onderfchei-

dende. Ik fpreèk niet van de byzondere Soor-

ten, welken zy door veelerley benaamingen

aanduiden* Wy nöQmenzQ ook Kamperme/-

j'esi

Q^) Dit myn denkbeeld vind ik met dat van den Pas-

toor Sterbeek. overeenkomftig, die het in een gcede

zin neemt , woót fungi officio^ op de Eetbaare pasfende.
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^es , dat mooglyk van 't Franfche Champignon, . ^*

zo wel als 't Brabantfch woord Wdjer ^ zyne i.

afkomft heeft. By de Italiaanen is nog het„^2^'**

Woord Fongho in trein.

Dat mèn oudtyds , by de Romeinen , niet Gebruik»

minder werks maakte van deezCi Gewasfen >

om aangenaambeid byte zetten aan de Spy*

i&en , dan in Vrankryk , Brabant en Duitfch-

land nog heden, is onbetwistbaar (*J» Echtef

waren 'er, die derzelver gebruik, wegens 't

gevaar, geenszins goedkeurden ft> ^oe kan

men zulk een vermaak fcheppen in 't eeten

van een gevaarlyke Kost, zegtPLiNius,
die verhaalt , dat verfcheide Huisgezinnen

en geheele Gaftmaalen , van voornaame Lui-

den zelfs, ten zynen tyde daar door om 't Ie*

ven geraakt waren. Hy geeft ndgthans ver-

fcheide Middelen aan de hand, om zig vooi*

't gevaar te hoeden ; niet alleen in de uitkie-

zióg béftaande, maar zelfs in het kooken,dat

best was met Salpeter en by Vleefch, als ook

Féeren daar op te eeten, Azyn pryst hy tot

verbetering van dezelven aan. Verfcheide

Middelen tegen de Vergiftigheid derzelven

heeft hy aangetekend , gelyk het Sap van Kool ^

van Kers , het Zaad van Brandenetelen , enz.

Schoon

(^) Pratenfibus optima Fungis Nattira eft, Horatius.

Cf) Quas vüluptas tanta ancipitis Cibi? Fj.in. Mtju

Nat. Libr. XXII. Cap. 23. i .ïiVuv SiVrtv (

p -_ f

IL DKit. XIV. S-w^K.
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. ^- Schoon men hedendaags de goede Kamper-

HooFo- noeljes genoegzaam van de kwaaden te onder-

srtiK.' fcheiden weet , zyn 'er echter nu en dan nog

Gevaar- voorbeelden van Ongelukken daar door ge-
lyüheid.

j^g^-j^. (jjg rninder gemeen zyn in Laoden daar

menze veel gebruikr^ gelyk in Silezie, alwaar

het Landvolk dezelven niet alleen des Zomers

verfch, maar ook 's Winters gedroogd nut»

tigt. Bart HO LI NU s brengt een Hiflorie

by , van eene Beroerte daar uit in een Man
en Vrouw te Koppenhagen ontftaan (*). In

Vrankryk en Brabant wordenze menigvuldig'

geteeld en ter Markt gebragt jzo dat men daar

van de hoedanigheid genoegzaam verzekerd is

en de Kampernoelies dagelyks, zonder fcbroom,

in Ragoius, Soupen en Toefpyzen gebruikt ;

maar ?y blyven altoos een Kost die moeielyk

is.te verteeren , kunnende in 'zwakke Geftelleii

allerley, Kvyaalen , uit verftopping der Inger

wand,eA ontfcaande , vèroirzaaken ; des de.

maatigheid en voorzigdgheid , cF liever cje-

gehcele 'Onthcuding , even als van andér-

^wuar Voedzel , fomm'gen is aan te pryzen.

Uitkie- Zulke Kampernoeljes 7yn best, volgens Le»
^^"^* MEH Y , welke men in één Etmaal op Mcstbed-

den te^lc. Hier aan voegen de genen, wel-

ken in de Velden groeijen , van boven met

een wit Vlies bekleed, van onderen Vleefch-

.?.xi-rt.fioR i^M n-iiiiïiv
' kleurig

CO AHa Med. 1673. Hift. ^XYI*
*• "*

" ...
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kleurig en van binnen wit. Men vindt in de ^•

Bosfchen ook goede Kampernoeljes , die van 1.

boven bruinrood, van onderen geelachtig witj.^u^°^°*

zyn ; maar dewyl fommige Boomen , naar men
zig oudtyds verbeeldde , eene fchadelyke

hoedanigheid daar aan byzetten , zal men zig

liever van deeze onthouden, Ondertusfchen

blykt uit de Ondervinding, dat het in deezen

meer aankomt op de Soortelyke onderfchei-

ding, welke afhangt van de kennis van der-

zelver Geflalte en Kleur. Die holle Steelen

hebben , worden van de onzen verworpen ,

zegt Ha LLER 5 maar de Rusfen letten daar

geenszins op, eetende zelfs zodaoigen , wel-

ken wy voor zeer Vergiftig houden. Zekere

kleine Voorjaars - Kampernoeltjes , op het

Mos groeijende , aangenaam van Reuk, rond

en van grootte als Erwten , zyn zeer goed om
te nuttigen. De Moriljes, Truffels en anderen,

maaken zig genoegzaam kenbaar, enz. Bo«

vendien is het wel kooken en toebereiden van

decze Gewasfen , even als in allerley Spy-

zen , tot het wel bekomen noodzaake-'

lyk (*),

Dee-

(*) Lauta decent nitidae Boleti Fercula Coense;

Sed , nifii percoftis , Virus inesfe puta

:

Coi Pituita placet , vel inerti frigida Succo

Pectora , Fungjorum millia multa vprel;.

St'ALiGER Exercit. 140. '
"

Pp 3



5P8 De B I g e n s c h a p p e n

X.' Deeze Aardvrugt fevert mooglyk wel de al-

^^^"^^^'lergrootfte Verfcheidenheid van Geregten uK
HooFö- Men legtze in, met Zout, Azyn of Olie, eo

To'ebe-
^^^ kunnenzc, zo wel als gedroogd, verfchei^

fejdiög» de Maanden , ja Jaaren zelfs , naar haaren aart

,

bewaard worden. Voorts worden zy gekookt,

gedoofd, gebakken of gebraden. Dit laatfte

kan ook aan 't Spitgefchieden. Men bakt 'er

Pannekoeken of Taarten van en bereidt 'er

^tnede veelerley Pottagiën. In Hongarie wor-

den zy , gedroogd zynde , tot een Poeijer

gewreeven , waar mede men aldaar byna alle

Ragouts en Sausfen mengt , in plaats van

MeeL In Italië maakt men van gepelde A«

mandden, met een weinig Look, Peper, Olie

en Limoenfap , een foort van Moftert, met
welke altoos de Kampevnoeljes aldaar gegeten

worden; 't welk tot een goede verteering der-

zeiven flrekt.

Gefiagts- Omtrent de G^flagts* verdeeling der Padden
^^^^^^^^^^s (tcelachtige Planten is , ^clyk omtrent ande-

ren, een aanmerkelyk verfchil tusfchen de

Autheura^n. T o u ii n e f o r t hadt 'er van ge-

maakt agt Geflagten, welken hy, naar deGe-

ftalte, met benaamingen onderfcheidde. Mi-*

CHELiüs fchiftze naar de Groeijing, van en-

kdd of byeengevoegd , Takkig of niet Tak-

kig te zyn , den Steel geringd of niet geringd,

het Hoedje geftreept of ongedreept te heb-

ben , en^, D ï L Ljï N I ü 5 hadtze ia de genen

die



»ER Paddestoelen. 599

die Hoedjes of geen Hoedjes hebben , en deeze afdÊeu
wederom naar de Plaatigheid , Pypigheid en '•

Geftalte , onderfcheiden. L i n n .e u s geeft

«

t^k!^"'

*er van op, deeze tien volgende Gellagten^in

twee Rangen : als

I. Met Hoedjes,

AgARIctjs. Het Hoedje van onderen Plaatig»

BoLETüs. Het Hoedje van onderen Gatig.

Hydnum, Het Hoedje van onderen Stekelig.

P IIAL LUS. Het Hoedje van onderen effen.

II. Zonder Hoedjes.

Clatrüs. Getraliede.

Hel VEL LA. Tolachcige.

Pez I zA. Klokvormige.

C L A V A R I A» Nagelachtige.

Lycopirdon. Klootronde.

MucoR. Met gefteelde Blaasjes.

Naar deeze verdeeling, nu , zal ik wederom

de byzondere Geflagten en Soorten befchry-

ven.

Pp 4 n. HOOFD
n. sesl. xiy* s^TUK*
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f>O0fD-
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1 1. H O O F D S T ü K. .

Befchryving van de Paddestoelen met

Hoedjes, tot 3^^/to/ ^^ Kampernoeljes

,

Boomzwammen , Stekel- en Rimpelzwam-

men behooren.

De Paddedoelen met Hoedjes bggrypen on-

der zlg alle de eetbaare eii andere zo-

genaamde Kampernoeljes of Duivelsbrood,die

vervac zyn in de vier gemelde Geflagten, als

volgt,

A G A R I c u s. Kampernoelje.
^

Onder deezen Geflagtnaam, die eigentlyk:

tot een V/inkel-Boomzwamj op de Lorken-

boomcn groeijeads, behoort, heeft het Lin-

kje »'S behaagd, de gewoone Kampernoeljes, of

Paddedoelen voor te ilelleo. H aller, die

zig bevoorens aan 't gebrüikelyke woord Fun*

gus hieldt , beeft naderhand , in plaats van

dien, AmamtM , 't welk oudtyds flegts op Ge^

virjgerde toegepast werdt, verkoozen. Dil-

LENius was hem daar in voorgegaan. Hier

volgen de Soorten.

I. Ge'



DE Paddestoelen. <5oi

1. Gefteelde met een rond Hoedje. X.
AFDEEt,

(i ) Kampernoelie, die gefleeldis , met Tak" Hoofd-

kige afloopende Plaatjes.
^^"^*

Deeze , die men gemeenlyk Chanterelk ofcaK^har^t

geele Champignon noemt , komt , met haarc^'^^

veranderingen , in de Velden voor. Menleere.

vindtze veel onder de Boomen en in de Bos-

fchen in Gelderland, in 't Sticht van Utrecht

en in Vriesland. Eene Verfcheidenheid , die

zeer klein en Trechterachtig is, groeit op 't

bobbelige Veld buiten Haarlem. De gemeene

is hoekig en als in Slippen verdeeld, een an-

dere bleek en gelyk Endivie gekruld» Zy is

eetbaar, en wordt in Duitfchland, onder dea

naam van GeJherFfifferling^ veel genuttigd van

den gemeenen Man ; doch, niet wei gekookt

en toebereid zynde, kan zy ligt fcherpe Buik*

pynen en Buikloop veroirzaaken
; gelyk de

Heer Gr^EDiTscH, in 't jaar 1741 , onder

^

'

,

'

't

(i) Jgaficus ftipitatus , Lamell. Ramofis deciirrcnti-

bus. Syjf, Nat. Feg. XJII. Gen, 1209. Sjs. i. Gort,
Belg. 1I„ p. 323, F/, Smc. 1049, 1207. ^*' ^^eflgai^i*2i^.

Ag. caulescens fuivus &:c. Fl. Lapp^ 493, E!ve!a pedi-

culata püeata, Guett. Stamp, 1, p. 12. Fung. niinimus

^avescens Infundibiiliformis. Vatll. Far. ï. n.f» f,,

ïö , /8, M ilid. f. II, 12, 13. ^. f. 14, 15. Gleq.
I^kf;g. p. 103. Sterb. Theatr. p. 59- 61. Merulius flavus

Oris coiitortis et iaceris. Hall. Helv^ inskoat, ilL p.

350.

Pp 5
II. Dee^.. Xiy. Stitk
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X. 't Landvolk in een gedeelte van 't Branden*
Afdeei.

j.^yj.gi'g waarnam. S t e r b ke k houdtze nog-
HooFD- thans voorde besten en verhaalt, dat menzc

j^^,;^^^zelfs raauw kan eeten zonder eenig nadeel.

noeije. 2y hebben alsdan , zegt hy , een prikkelen

-

4^ of Pepeiachtigen Smaak , waar van de

tdoogduitfche benaaming , en , dewyl het Hoed-

je^ dat t;chter meer naar een Waaijer gelykt,

op den Steel wat fcheef Itaat en fomtyds als

omgedraaid is, worJen zy van fommigen Haa-

zen -Oor geheten ; hoewel hy ze liever Zeem'

kere zon noemen, wegens de zelfftandigheid,

of Saffraan ' Kampernoeljes i wanneer zy Goud-
geel zyn. Zy verfchillen daar in van anderen

dat de Plaatjes, door hem P/^/V genaamd 3 vast

ziften aan het Vleefch, en derhalve 'er niet

afgedaan worden , om ze te eeten. De Reuk
is frifch >, rins en zeer aangenaam (*). De ge-

meenfte zyn ruim zo groot als een halve

Ryksdaaler, bleek geel van Kleur. De aller-

grootften hebben het Hoofdje of Hoedje een

Handpalm groot, den Steel een Duim lang

en een half Duim dik. Tweemaal 'sjaars,

in 't Voorjaar en den Herfst , komen in

Brabant deeze Kampernoeljes te voorfchyn,

doch werden 'er meest gedroogd te Markt ge-

br.igu Men verzameltze aldaar in de Bos-

fchen. Zeker Edel Heer, die een groot Lief-

heb*

(«) Odor gratus Prunovmn, zegt Haller.
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hebber van Kampernoelies was , noemde ^^^^^ a^^^
het Merg der Aarde en Hemelfch Manna , eeten- 1

U

de dezelven tot verfnapering raauw , zcgCj^u^

Sterbkhk, wanneer hy ze vondt.

(2) Kampernoelie , die gefieeld is , met een
^JJ^-^^^

geelachtig verdeeld Hoedje , en witter Plaat- quinque-

jes^ die inwmrds Tandswys^ famengevoegd^yy^^l'^^ii^

zyn. ge.

(3) Kampernoelie , die gefleeld u , met alle III.

j f.1 ' 7
Integer,

ae Vlaatjes egaal van grootte» Onver-
deelde*

De eerfle van deeze twee komt zeldzaam op

de Velden van Sweeden voor; de andere groeit

aldaar in drooge Bosfchen , en by ons op Hey*

velden en eenige Weiden in Vriesland. Ge-

meenlyk valt zy Vleefchkleurigbont, en heeft

het Hoedje een weinig ingedrukt, als gena-

veld ,• doch H aller heeft deeze Kamper-

noelies , in Switzerland, van byna alle Kleu-

ren, waargenomen: rood, naamelyk, en wel

bruln-

(2) Agaricus_ Stipitatus , Püeo fubflavescente partito

&c. Ag. caulescens hz Fl, Snee. 1063, 1222.

(3) ^garicus Stipit. Lamellis omnibus magn. sequali-

bus. Go«T. Belg, II. p 3J3. Fl Suec 1071, 1230. Aga-
ricus major &c. Raj. Suppl. 18. Büxb. Cent, IV. p. 12.

T. 19. /9. Agar- caulescens &c. Fl, Lapp. 487, Amanita

PtHiolo farto, Pileolo convexe &c. ^Iall.. Beïv. inchoai^

jiL p. i6u ToURNF. Inft. Tt 337. ^, Gled. p. loé.

Vu Dkil. XIV, Stuk.
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^^^^jj^
bruinrood of Bloedkleurig , Violet, blaauw

,

U. geel en groen; hoedanfgen ookby Sch^ffer

stük!^"" voorkomen. De Steel is altoos wit en dik

;

Xajfiper-htt Hoedje op zyn hoogde vier , dikwils maar
^''^•^^'

twee Duimen breed , aan de kanten rimpelig

en geflreept , van onderen met dikke witte

Plaatjes , die eindelyk geel worden. Deeze

heeft het Vleefch byzonder broofch en fcherp

van Smaak, doch is niettemin eetbaar»

IV, (4) Kampernoelje , die gefleeld is ^ met. ge-
^ganetts halveerde eenzmme Plaatjes^ een geringd

rius. den Steels aan den Tof verbreed ^ aan den

^codende. ^''^ Eyrond.

Tct de Vergiftige Paddeftoelen behoort

deeze, die nier'emin zeer fraay is voor 't Oog,

door de hoogroode of Bloedkleurige met geel

tlirgeTJonnerde Kleur van haar Wrattig Hoed-

je .» dac dikwils zeer breed valt, tot tv/aalf

Du'men over 't kruis en ook wel geheel Afch-

graauw gevonden worde. Dit Hoedje gelykt

fomtyds naar een zogenaamden Rammelaar,

daar nierx de kleine Kinderen mede üilt, zegt

Gle-

(4) Agaticus St'pit. Lamellis dimidiatis &c» Gort,

Belg. )\, p. 315. FU Suee, 1076, 1235. Fung. Muscas

interHcieiitis tcrtia fpecies. C B. Pin. 32-3. Mich. Gen.

T. 78. f, I, 2* Amanita Petiolo annulato, Sanguineo

,

Lumellis albis. Hall. Belv» inchoat^ lil, p. i6o# Glejs.

f, %2.. Stkrbeek. p, «14. T. SS. A.
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GtEDiTscH. Te Frankfort, en elders in r.

Duitfchland, worden deeze Zwammen op de ^^i^^
Markt te koop gebragt , om de Vliegen en Hoofïï-

Muggen te dooden , ten welken einde menze j^^ ^^*

aan brokjes fnydt en in de Venflerpoflen legt: noe!/e,

als wanneer 'er de Vliegen , 't zy door den :niii<^:}'

Reuk, 't zy door de Kleur aangelokt, opgaan

zitten en dood 'er af tuimelen, zo men ver-

haalt. In Swceden kookt men deeze Zwam
in Melk, ten zelfde einde ^ of ftamptze in Wa-
ter ; wanneer 'er de Vliegen als dronken door

gemaakt worden. Deswegen noemt men
deeze Kampernoelje, gemeenlyk, in Duitfch-

land Fliegenfchwam \ hoewel zy ook voor de

Menfchen nadeeiig is, die 'er niet aan gewoon

zyn ; dezelven als uitzinnig en dol maakende. -^

Van de Rusfen niettemin worden zy , hoe -• -i

fcherp ook van Smaak en hoe ftinkende, tot
^'^^^

Spyze gebruikt : ja van de Franfchen zelfs , zo
' men verhaalt. Hier te lande komen zy weipig

voor ; maar in Brabant veel in de Hakbosfchen

,

inde Herfsf. Buiten ' twyfel zal de verfchil-

lende Landaart , Grond en Groeiplaats j de

jongheid of ouderdom en het Saizoen, in

de uitwerking veel verfchil maaken. Ook
verfchilt het zeer, of men 'er veel dan weinig

van gebruike. Dat men met het Sap , daar

van, de Weegluizen dooden kan, is zeker.

. .a«arc; (5) Kam-
IL DsRU XIV. Stü;ï,
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X. Cs) Kampernoelie, die gefteeld is; het Hoedje
Awwsi"

verhevenrond ; de Plaatjes aan den Voet

HooïD- fpits getand hebbende^

Agarictis ïn de Bosfchen van Swceden komt zodani-

iGeTande.S^
Paddeftoel voor, die een geel Hoedje heeft,

tropswys' groeijende* Zy ziet van boven Ly-

merig glad en fchynt vry veel met een derge-

lyke, in andere deelen van Europa waarge-

nomen, die ook Goudgeel en groen vak, te

^ flrooken.

VI. (6) Kampernoelie 5 die gejlee/d is; het Hoedje
michfus. Tegelrood hebbende; met geelachtig Sa^.

VII' (?) Kampernoelie, die gefteeld is^ met een

^§[e\C^\ ,

' ^^^^ Melkgeevend Hoedje, Fleejchkleurig

;

geevende. _^^'
^ fosfe Plaatjes en een langen hleekrooden

Steeh

^'
(s) ^gt^rkas Stij^it* Pileo convexo &c. Agaric. Gaules-

cens, Pileo flavi» &c. ' FL Suec, 1048, 1206. Amanita

flavus ^iscidus Pilep conico. Hall. Hdué inch. III. p.

169? ScHiEFF. T. a. t 4, 9»

(6) jfgaricus Stipit'o Kleo Teftaceo , Succo latescente:'

F/. Suec. II. N. 1211. Fungus perniciofus , Lateritio co-

Iqre varians &c. MigH: Gen. 141. Amajiita fiitvus Lafte

Croceo. Hall. Hetv. inchoat. p. 168. Gled. p. ici.

(7) Agarkus Stipit. Pileö plano Cariieo Laftescente

&c. Fl, Lapp. 484. Fungus Laftescens praegnantisfimus.

Vaill. Par. p. 61. N. 9, 10. ScwiEFF. T. 11 , i:?. Scop.

X'rf>vz. p. 35. Stkrs. N. 41. T. 6. C.
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Deeze twee, door Hall er tot éénè Soort ^ ^.

t'huis gebragt, groeijeu mee haare Verlchei- u.

denheden> die aaomerkelyk in Kleur verfchiU^^^*"*

len 5 op verfcheide plaatfen van Daitfchland , Kamperm

alwaar men 'er den naam van Reitsher oïReitJ^^^^Jo*^"-'

fche aan geeft. Zy zyn vol van een Melkach-

tig Sap, dit SafFraan kleurig is en zeer fcherp

van Smaak; weshalve zy ook van fommigen

geteld waren onderde fchadelyke Kamper-

noelies. Op een taamelyk langen dikken Steel

hebben zy een rond Hoedje , met den rand

wat inwaards omgekromd , welks Kleur van

boven meer of min Tegelrood is, dat is,gelyk

de Kleur der Dakpannen of gebakken Steenen

;

doch ook wel wat naar 't geele of bruine trekt,

fomtyds met groene of geele (treepen ; van

twee tot zes Duimen breed. Van onderen

zyn de Plaatjes 5 die Melk florten, bleekrood j

geel of Afchgraauw, wordende, door veroude- v'^^

ring verdroogende , groen* Volgens Sc o»

POLI is dit een onfchadelyke , fmaakelyke,

ja regt lekkere Kampernoelje, welke in Kar-

niolie,Karinthie,Tirol en aangrenzende Land-

fchappen, met veel vlytjopgezogt wordt ^ om
tot Spyze te gebruiken. Dit beveiligt het

verfchil der Paddeftoelen naar den Landaart»

Hier te Lande is deeze , met het geele Sap ,

niet bekend. Ster beek fpreekt van een

Roode Wollige of bonte gehaairde, in 't Hoog-

iuMch Hirfch/wg genaamd, dat is Herts-Kam-

per
II. Peev XIV. SXÜK.
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AfdÊel> pernoelje , door hem in Brabant gevonden ,

^^1- welke hiertoe behoorenzou, zo Gleditsch

STUK. wil, die verhaak, dat decze Reicfchers in het

iCamjjer-MüYk Brandcnburefche en de aangrenzende

Landen 5 als ook m Inuriagen, enz, over-

vloedig op de Heijen en in de Bosfchen groei-

jen 5 wordende van het Geoieen vlytig opge-

zogt , ten dienfle van de Keuken. Maar zyn

Ed. merkt tevens aan , dat 'er ook kwaade

of Vergiftige Reitfchers zyn , bleeker van

Kleur en op de kanten Wolh'g, die zorgvul-

dig onderfcheiden worden. Deeze zyn ge-

vaarlyk , doordien zy een uitermaate fcherp

Sap bevatten , en dus zwaare Buikpynen
,

Buikloop en andere Ongemakken, veroirzaa-

ken.

VIT', (8) Kampernoelie, ëe gefleeïd is 9 met een

TiperatHs, platachtig Msikgeevend Hoedje ; aan den

Gepe-
^^ Yand neergehoogen ^ de, ^..Plaatjes hleck

Vleefchkkur,

Dee7:e~ behoott tot de Pfiferlingen of Peper

^

zwammen dev Duitfcheren; dus wegens h:iar

ïcherpe Sap genaamd ^ dèt eigentlyk plaats
'"'-

heeft.

(8) Agaricus Sèipit Fileo .'planiusculo &:c. Gort.;5^/^i.

II. p. ,324.j_Fuiigus üibus 'jaxTtö.; C. B» Pin. 371, i-i'.

Sttec. 1Q56 , ^1195?. Fnng, Piperatus albu-s crasfus , h^^-

teo Succo turgens. ^, Fung, Piiéolo latö orbic. 'candr-

cante. Comm. i^o//, 14, Fung. Umbilicofus laftescens.

Steïlb, Fimg, ii6.
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heeft in het " vafle Vleefch ; doch de daar uit X.

vloeijende Melk, door kwetzmg, is flegtseen ^j^]^^

weinig famentrekkende. Men kan dit, der- Hooiu-
, , . . .' . STUK.
halve , met regt noemen 5 een bedrieglyke

j^amper"

Kampernoelje^ Gleditsch verhaalt zulks; uoeije,

doch Hall ER brengt, daar tegen , de Waar-

neeming by van L i s t e 11 , die in een Bofch

van Engeland de Melk , uit dergelyke Kam-
pernoeljes , heeter op de Tong dan Peper, en,

tot een Koek opgedroogd zynde , nog even

fcherp bevondt , doch niet Saffraankleurig

,

gelyk H ALLER zegt, maar wit (*> Niet-

temin vondü hy 'er Vliegen -Poppen in , ea

Slakken, die 'er op aasden, Hy achtte het

deeze Soort te zyn, welke, jong zynde, geheel

wit is met een platachtig , ouder met een ,

'

Trechterachtig Hoedje , geel , ros of Kaftan- 1

jebruin wordende , van Kleur. Alsdan zyn /

dezelven van vier tot negen Duimen breed

bevonden,

Hoe fcherp ook , eet men in Pruisfcn ea

Rusland deeze Kampernoeljes , waar van ge-

heele Vaten vol, ingesouten , tegen de Vas*

ten bewaard worden. Zy zyn derhalve eet«

baar, en wel, dat zonderling is, de Melkgee-

vende; want van deeze zelfde Soort komen 'er

volgens Glediïsch voor ^ die geen Melk

gee.

(^) Tranfa&. ahridg. by Lowthorp. Vol. II-p, 634,

IL DfiKi.. XÏV. SïUK,



^o Beschryvin» van

Aro'üEL
^^^^^" ^" Vergiftig zyn. Ook ^roeijen op

II, de Amerikaarrchc Eilanden, volgens Sloa-

ïTOK?^°' N*^ » ^^^^^ Lymerige Paddeftcelen van een

Venynigcn aart. Zy komen, aldaar, na den

Regentyd , overvloedig in de Velden met en

benevens de volgende voort (*).

j^}^r!cus ^^^ Kampernoelje , die gefïeeld is ^ met een

Campe- verhevenrond , gefchuhd, witachtig Hoedje

Gewoone. ^« ^'^^ I^laatjes.

Dit zyn de Gewoone Champignons , die uit

afgefneeden Plaatjes , het Pluis genaamd , of

andere fnippers ; uit een gedeelte van de Meft

aan de Steekjes zittende , en mee witte Draa-

/
den overkorst; of uit Water, in welk zy ge-

'

wasfchen , geweekt of gekookt zyn , op Eed-
'

den van Paarde -Mest , als eene Ezels -Rug

opgehoopt , met een Duim frisfche Aarde en

met vStrco bedekt , rondom Parys en elders

door de Tuinlieden zo menigvuldig , als de

Groen-

en} Sloan. Qjfam. Cr4, p. 8. ^ift- I. p. ts Fungi albi

Venenati viscidi. }, B. Hifu 111. p. 826. Stkrb. p. 206.

T. 20. f K.

(9) Agarkus Stipit. Pileo convexo Squamato albido

,

Lair.eüis rafis. Gokt. Belg. 1 1. p. 324. F/. Snee, lo^^ ,

1203. Fungas Campöftns alous fuperne , inferne rubens.

J» B. tiifu lil p. 824. Amanita Fetiolo annuluto, Pi-

^ leo Campaniformi albido , Laminis Rofeis> Hall. Heiv.

inchoat. \\\^ p. ij's» -Agar. Fileoio amplo hemifphacrico.

Glsd. Fung. p. 115. N. ai. Pradeliorum tertia Ipecies.

SifiRB. p. 29. T. I. Fig» C, D,



Groente hier om de Stad, geteeld worden, x.
Wanneer zy zig als Knobbdcjes vercoooen ,

^^^^-^^^

dan verplanc men deze'ven in de Aaide. Men Hcdro.
heeft van ouds al de Kaaipernoelie?, weP.en

''"'''

de Grieken ifM^a7j en IlyJm noemden, Ae-^5^''"
Zaaid , en 'het Zaad zelfs oveigebiagt.

Van zelf komen dceze Xanipernoeljes op
drooge Grasvelden voort: weshalve roenze ia

Brabant ^Ve/jc^rs noemt, als g-zegd is. Zy
hebben een laifea Smaak, doch worden lek-

kerdoor 't kooken, door 't braaJcn ea door
bygevoegde Speceryën. Ook niaakcn zy

,

wederom , door byvoeging in Vleefchnat ea
andere Soepen , de Pottagie aangenaa.n. Ia
de jongheid zynze geheel wit , met een half

Kogelrond Hoedje , dat van bovea Schubbig
is, en zig voorts uitbreidt, platter wordende,
van onderen Roozekleur, nog gcric/^d : ein-

delyk valt de Ring van den Steei af en de
Plaatjes worden zwart: als wanneer de Karn-
.pernoelje ondeugend wordt, even als bedor-
ven Vrugten^en niet langer eetbaar is.

Als eene Verfcheidenheid van dceze Soort St

wordt aangemerkt de ^/. Jom^ KimpeTmelje
^

.welke de Duitfchers May-Schwamm o£ Whi,.
Iwg heeten (*). Deeze is zo gemeen niet ea

vale

(*) FungiDivi Georgü, colorls exalbidi cu,n pauci fla-

yiti-., csculenti Frat-nias. J, B. mn. m p/ g^. 5>,
>*W. N. 14.

'
1.

o
,

f,

H. Deel, XIV, SrüK. ^

noeii'd.
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.X- vak kleiner , geheel wit , doch wordt allengs

II.
" Zwavelkleurig en eindelyk zelfs hoog geel.

srimj^' Deeze komt vroeger, naamelyk in de Mey-

Kamper- maand ; daar de gemeenen meest in de Na-
^o^(/^.

zomer, in 'c wilde, gevonden worden: maar

men tceltze in Kelders , op Mestbedden en

in Broevbakken, 't geheele Jaar door. Op 't

hooge Veld, by den Haarlemmer -Hout, als

ook elders in drooge Weiden , zyn ze in de

Herfst te vinden.

X, (lo^ Kampernoelie , die gefleeldts^ met een

viofaceiis. ScheuHg Hoedje , aan den rand Wollig en

Violette. Violet ; de Steng hlaauwachtig met Roestm

kleurige fVolligheid,

XI.

meus.
Kaneel-

kleurig.

XII.
Viscidus,

Lymerige.

Cu) Kampernoelje , die gefieeld is^ met het

Hoedje vuil geel , de Plaatjes uit den gee*

len ros.

(12) Kampernoelie , die gejïeeld is 5 met het

Hoed'

Cio) ^gartcus Stipit. Pileo Rimofo &c. Fl. Suec. 1066,

1226. Dalib. Paris. 371. Fungns esculentus Bulb, dilute

purpureus. Mich. Gen. 149. T. 49. f. i. Fung. coeru-

ieus mnjor. Buxb. Ceut. IV. p. 7. T- 11. Hall. Hetv*

inchoat.^ 111. p. 175. Scnm.^'B. Fui^g.T. 3^34,56.

Cii) Agarkus Stipit. Pi eo fprdide fiavo &c. Fl. Suec.

Ï047, 1205. Amanita ficcus Leoninus, Annulo Araneo-

fo- Hall, Helv. inchoat, IJL p 171.

C12) Agarims Stipit. Pileo purpiirascente &c. Agar,

Caulescens &c. FL Lap^, 485. Fl. Suec, 1070, 1229.
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Hoedje Lymerig , paarfihachtig bruin ; de X.

Plaatjes hruin paarfchachtig. Afdeeu

Hoofd-

(13) Kampernoelie , die gefieeld is, met het^^^'

Hoedje bleek; de Schyf gejfernd, geel, de Jg^Jicus

Flaaties Zwavel^eeL Equeftris,
•' ° Rtdderly-

In Sweeden zyn deeze vier waa'-genomen
,

in Switzeiland de twee eerden , de allereerfle

ook in Rusland , groeijende uit ds Mefl die

*s Winters buiten Petersburg in de nabuurige

Bosfchen gebragt wordt , in de Maand Okto-

ber. Geen derzelven is als in onze Provintiën

waarneemelyk befchreeven. De Kleur onder*

fcheidtze genoegzaam. Het goudgeel Ster-

retje op de Schyf zal de reden zyn des by-

naams van de laatfle , die anders ook ken-

baar is aan de Zwavelgeele Plaatjes. De Vio-

lette zou volgens fommigen goed en eetbaar,

volgens anderen fchadelyk zyn,

(14) Kampernoelie , die gejleeld isy met het xiv.
Hoedje verhevenrond g(;fpitst , grys ; de ^^^^ff^O'

Plaatjes verhevenrond grys gekarteld', den Prammi-

Steel naakt. (ij) ^^*

(13) Agaricus Stipit. Pileo pallido &c. Fl. Suec.ioOo,

Ï219. Ag. Caulescens , Pileo convexo fordido &c. Ft,

JLapp, ,502.

(14) Agaricus Stipit. Pileo convexo acuminato &r.

Sp- Plant. N. 15- Gort. Betg. II. p. 324. Fl. Lcpp,

Suee, Fungus minor, Caiptuïo Pileum Nautieum k.c,

BüXB. Cenu IV. p. 13. T.2t. f. i^

Qq 3
ÏI. Dekl. XIV. Stük.
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X.

II.

Iloora-

XV*
J?garicvis

Scbüdiga.

XVL
Extir.ÜO'

rins.

Dcmpe-
ïigfi.

XVIT.
Cjri''':ii7ff»

de.

(15) KzmpQtnoc^c , rlle gefee/J is , met het

XI eedje half Khotrond gefpitst , L^merig ;

d2 Pli^ütjes wit ; den Sleel lang > y^it en

Rolfond.

(\6j Kanipernoelje , die gefcee/J /V, met het

Hoedje Kiokvcrmig , rappig , vAt ; de Plaat-

jes Svieeumvït ; den Steel Bokchtig^ Eh»

vormig naakt,

(l'j) Kampernoelie , dte gepeeld is, met het

Hoedje Trechterachilg Haairlg\ de Plaat"

jes cga(il\ den Steel Draadachtig»

De drie eerden van deeze Icomen zo wel in

onze Pi'ovintiën voor, a's in Sweeden, waar

menze in de Bosfchen vindt. De Prammige

groeit omtrent het Bildt , in Vriesland , aan

<di^M Zeedyk; de Schüdigc ia \ Najaar veel in

Bösichen en Hoven; de Domperige komt aan

oude Boomen ;als ook by de Wegen teSchalk-

(15) ^gr^ricus StJpU'. Pileo hemifphasr. viscMo &c. Sp>

Ttant. N.. ló^- Gokt. Belg, il. \\ 325. FL Lc:pps Suec*

3057, IZ16,

(i6> Ag:^ric'AS Stipit. Pileo Campaniformi a'bido &c.

Sp. Ttar.t, N. 17. Gort. Be.g. uts. i/. Lapf. ^mc, iigó.

Amanit:i cibas Fetiolo Vil'ofo. Kall. Helv^ tnchoat. ill.

(17) Jgaricus Sli?:!:* Pileo Infundibuliformi Pi'ofi) &c.

Sp, Plant. N* 25 PucsllHriii Lc^nvsginora. Browm if^-^'^.

78» T. 15 f. I. Furjgoides Cyathiforme purpureum , m«
%\xs villofum. Plum. bp^c. xb. riL T, 227. Fig» S»
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wyk, in 't Sticht van Utrecht, voor. Deezè .
^J*

heeft een fchfaaien Sceel , van onderen Bol- 11.

achtig, wel vier Duimen lang, gclyk de breed-^^^^^?^"'

te van het Hoedje is, dat naar een Dompertje Kamper-

gelykt. I?e laatfte is in Zuid -Amerika, door''"^^^^'

Roland ER, waargenomen. Deeze heeft

den Steel maar van dikte als een Pennefchaft,

het Hoedje als een Trechter met de holte op-

waards en van binnen vol lange dunne Haai-

ren: de Plaatjes zeer dun.

(18) Kampernoelje , die gejfeekl is , met een XVïIL

Klokvormig rappig Hoedje en zwarte Plaat' ^timeta-

jes die z^deïitjgs bogtig zyn ; de Steel P^p- ""^c^
achtig. pige.

Gemeenlyk worden deeze, die op de Mest-

hoopcn overal groeijen , Paddeftoeïen genoemd,

voia;ens den Heer de Gorteiu Zy komen

ook op andere vogtige vette Gronden voort

en Hall ER merkt aan , dat zy in Switzer»

land op Puinigo plaatfen , by Stads Muuren

eu Wallen , als ook aan de Wegen , groeijen.

Ster*

(18) JJgarkiis Stipit. Pileo Campanulato lacero c'^c.

Gort. Belg. 11. p. 325. FL Lapp 503 FL Snee. 105 6 ,

1215. Fungns comatus. Sterb. Fung. 218. T. 22 f. I ,

K, L» Fung. albus Ovum referens. Buxb. Cent. 17» p»

16 T, 27- f- I. Amanita alb Campanulatus Sqnamofus

nigrescens. Hall. Helu. inchoat. lil. p 157. Gi-kditsch

p. Iï2 ScHiEFFER. T. 7 , 8 j 46 & C SCHMlEDEL. IsOfl*

Plant, T.X.

Qq 4
II. Deel. XIV- Stuk.

^
^
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X. Ster BEEK namze waar op oude rottige Bal-
Afdeel

j^gj^^ die lang beflooten gek^gen hadden, toen

Hoofd- in de opeti Lugt gebragt zynde. Hy geeft 'er

j.
' _ den naam aan van Roode- Pruik- of ook van

sioeije. Bezem Fungi ^ wanneer zy met de liaairlok*

ken los omgekeerd voorkwamen Geheel Pek-

zwart hadt hyzeop oud Brandhout in een Kel-

der met Rommeling gezien. Hoe zeer ver-

fchillen de zulken dan niet van deeze Kamper-

noeljes in de jongheid , wanneer zy zig met

een Eyvormig Hoofdje vertoonen, dat flegts

van buiten rappig is, gefchubd en geelachtig,

van binnen Roozekieurig wit: gelyk Schmie-

PEL dit zeer fraay in Plaat gebragt heeft. Ver*

volgens wykt dit Hoedje onder van den Steel

af, en wordt Klokvormig; daarna, al verder

afwykende , barst het aan de kanten , wordt

allengs bruiner en eindelyk zwart; tot dat het,

zig op den top der Steel omkeerende, geheel

|.
in Vezelen als een Kwast ofBezempje verdeeld

zynde, verfmelt in een Vogt zo zwart als Inkt.

Hierom worden deeze Paddedoelen, die ook

de Vogtigheid zeer beminnen , Water - Zwammen

geheten.

J^^Jcwi v^^^ Kampernoelje, die gefteeJd is; met een

tfl4US

Kiokvor**

^i£e, O 9) -Agarkus Stipit. Pilea Campanulato &G. Gort»

i Belg. 11. p. 32^. Fi Lapp 507. F/. Suec. 1054,. '213..

Fungös mijt plex obtufe Conicus , Col. grifeo Murino.
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Klokvormig ^ gefircêpt i deorfchynend HoeU" x.

je , opft-jgende Pkatjes en een naakten ^^^^^

SteeU ^oo^D-

(ao) Kampernoelje 5 die gefleeld is ^ met een xx.

efen Loedkleurig Hoedje^ zwartacht'ipe af*
^^a^ïcus

JJ ^^ o j y d j fffparam .f,

gezonderde Plaatjes y en een gebolden ge- Afge-

ringden Steel,
^ ei en?.

fai) Kampernoelje , die gefteeld is y met een ^Xtt.

verhevenrondyLymerig ^ doorfchynendHoed- Broolchê.

je en geele Plaatjes ; den Steel naakt.
,

In 't Najaar komen op natte Weidlanden ,

In oDze Gewesten, de Klokvorniv-e en Broo-

fche Kampernoeljes , hier gemeld, voor. In

Sweeden vindt men , op dergelyke plaats , de

Afgefcheidene , die een langen RoLonden Steel

heeft, in 't midden met een hangenden Vlie-

zigen Ring. De Plaatjes zyn zwartachtig,als

met Roet beftrooid, om laag van den Steelaf-

gefcheiden. De Broofche, wier Hoedje de

Kleur van Spaanfche Snuif heeft , is ook ia

Switzerland gevonden.

(22)

j (20J Agaricits Stipit. Plleo la^vi livido &c. Ft^ Suec,

U N. 1220

(^21) Agarkus Stlpit. Püeo convexo viscido &c. Gort.

Belg. 11. p. 326. Fungiis Plleo Croceo fplendoris j^arti-

cipe. Vaill, Par, T. ii- f. ï6 17, i8- Asnanita fla-

vo - Cinereiy? ,' viscidiis ,' ftriatus , Papillatus. Vialx., Hetu».

imhoat. 111. p. 170»

Qq5
II. DEEt, XIV. Stok.
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X. (22 ) Kampernoeljc, die gefleeïd is, met een
Afdêil.

geplooid Vliezig Hoedje', de Plaatjes bree-

KooFD- ^er aan den Voet.
STUK.

liliilms C23) Kampernoelie, die gefteeld is, en wit

^

wjibeUife' met een 'jeplooid Vliezig Hoedje i den Steel
rus,

r 7, 7

Zonne- zwart tièbbenae,

fditrmige.

^d^lfa- (!24) Kampernoelje, die gefteeld is, met een

^^"J, bkek ged^ verhevenrond ^ geftreept Hoedje,

veUge/ de Plaatjes en Steel wit.

Svyker- Deeze drie zyn zeer kleine dun geflecide

^''^^^* Kaïnpernodjes, waar van de eerfle , die haar

Hoedje ais een Zonnefcherm uitbreide, ook

by ons in de Hoven en Bosfchen voorkomt,

tusfchen afgevallen Boombladen. De tweede

heeft

C22^ Agaricus Stipit. Pileo pücato Membraiaaceo &c.

Gort Belg, 11. p. 326. Fi. Snee. 1033, 1192. Fl. Lapp,

47 i. Fungus minimus totus albus &c. Mich. Gen. 166.

T. 80. f II-

C'2-'i)
^garicus Stipit albus , Pileo plicato &c. Ft.

Suec. 1034, II 93. Ag. Caiilescens albus minimus. F/.

Lapp. 472. Fung. Caule nigro Capillari, Androfaces

capitalo. Bocc Mus. 143. T. 104* Fung. Pileo candi-

ranta &c. Vaill. Par. 69. T. 11. f. 21,22,23. Amani-

ta Fileoio nigro, Pileo albo ftriato excami. Hall. if^/y.

ivMioaU ïïf. p* 156. Gled. p. 108. N. 15.

(24) Jgarkus Stipit. Pileo luteo convexo êic. Fl. Suec.

Ï053, Ï2I2. Fungus minimus AurantiusMamillaris. Vaill^

Pi-if^ 76'. T. 11. f. 19, 2«. Hall, Helu, iHi;ko0. 111. p.

i6o«
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heefc de Hoofdjes zeer gelykende naar het X.

Zeenavel-Kruids ofVenusnavels Bladen, waar ^'^Jf
^'

van de bynaam. Deeze , op rottig Kout en ^oov^

Bladen in verfcheide deelen van Europa zeer ^^iwer-
gemeen, is naauwlyks een Duim hoog, gQ.meije,

lyk de laatfte, die naar een Spyker ^^agel ge»

lykt, hebbende het Hoofdje rond, het Steekje

een weinig krom.

Weinige Soorten van Kampernoeljes heb ik

opgegeven , zegt onze Ridder, om de Ver-

Icheidenheden te myden , die menigvuldiger

zyn dan men gemeenlyk denkt, verwarrende

dikwils het ééne Geflagt met het andere: zo

dat de Kruidkunde in deezen nog vry gebrek-

kelyk is. VVy zullen 'er derhalve ook geene

Soorten van andere Autheurenbyvoegen;maar

zulks overlaaten voor de genen , die hetgciusc

dit verder na te gaan,

n» Bywasfen, ongedeeld halfrond.

(25) Blampernoelje, die ongeflceldh^ met xxv.
"
Doolhofacktige Plaatjes. A-^^ncm

(26) Kam- va\q\\'

(25) Agaricus acaulis , Lamellis Labyr'ntliiforinibus^

Gort. ^^^^' II- P- 326* ^l. Suec^\o%z^ 1241. Agariaus

Villofiis &c. BuxB. Cent, V. T- 4» f i. Agarico-Fungns

Lomell. crasfisrimis rigidis. Hall» Hela. 57. Amanita

fesfilis. iidv. iuchoat. 111. p. 151, Agar. de Saint Cloa.

Vaii-l. p. 3 T. I. f. I, -' Agar. Corïaceus duriisve.

Gled.p«i34. Vonkhout. Sterb. N. laS, p. 262.

II. Dksl, Xiy. StöK,
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X- Qió) Kampernoelie, ilie ongefteeld is^ Leder-

Ij^

^*
achtig^ Pluizig y met een dompen Rand en

HoorD- Takkige aan elkander fluitende Plaatjes,

Agariciis C'^/) Knnipemoelje , die ongefteeld is^ me^
Betulinus,^

t^'esdeelige Poeijefige Plaatjes.

^"^YViT ^^'^^Z- taaije en fomtyds Leder.?chtige ,

'Aineus. fomtyds Houtige Uitwasfen aan verfcheiderley

swamr Zoomen en Hout voorkomende , en dikwils

zeer aartige figuuren maakende , zyn deeze,

die men eigentlyk Zwammen noemt. Ster-
beek geeft den naam van Fbnkhout aan de

eerde, die op Eiken Paakn en Balken groeic

en gantfch niet ongemeen is ; een droog , Kraak-

beenig Hout uitmaakende, dat voor Tontel ge»

bruikt kan worden , zo wel als het Pit van dood

Elzen Hout. Verfche'de Duimen , ja wel een

geheelen Voet , zyn fomtyds deeze groot , van

boven glad en met veelerley Kleuren half dr-

kelsvsryze getekend. Aan de Elzeboomen val*

len dergelyken die kleiner zyn en aan de Ber-

ken heeft menze Lederacheig ruig, zo LiK-

NiEUs in Sweeden waarnam. Men vindtze

ook aan andere Boomen en Hout, en deeze

fchy-

(26) Jlgaricus acavilis Coi'iaceus Villofus &c. Ft» Smc,

2085» 1224.

(27) Agaricus acaulis , Lam. bifidis pulverulentis» Fl^

Snee. 1083, 1242 Agarico - Fungus Lam. biiidis pulv.

Hall. Helv, 58. Amanita feisfilis &c. Helv. imhoat, lil*
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fchynen als een overgang te maaken van dit x.

tot het volgende Geflagc. ^'fi^=^

Zeer duidelyk toont de Japanfche Zwam ,
Hoofd-

myner Verzameling , door den Heer Thün-
Ta^anfch

BERG gevonden, haare overeenkomst met de PI. cv

Eiken- Zwam, zo even gemeld, en met den ^^*
^*

jigaric de St. Clou^ door Vaillant afge-

beeld ; maar , dewyl ik niet weet , op welke

Boomen dezelve gegroeid zy,en men in Japan

waarfchynlyk geen Eiken heeft, zo kan ik ze

niet tot die Soort betrekken. Zy is hier, in

Fig. I , wat grooter dan natuurlyk afge-,

beeld.

B o L E T u s* Zwam.

Onder deezen naam komen die Paddefloe-

len voor, welke ook waterpas groeijen, maar

van onderen , in plaats van Plaatig , Poreus

zyn , dar is met Pypjes of Gaatjes; waar van

wederom twee Rangen, als volgt.

I. Eywasfen, ongedeeld.

(l) Zwam 5 die ongefleejd is ^ hyna Kusfen- !•

achtig^ ruuw\ met overtndftaandeTakkige '^tmlll

Borfteh en opene hoekige Gaatjes* ^
Honi-j

(i) Boletus acaulis fabpulvinjttus fcaber &c. Sijft. Nat.

Veg, XIII. Gen. 1210, Sp. i Sp, Plant, N. 5. Bürm. FL Ind,

ï- «39-

il. Pb»l. XIV. SwrK.
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Afij'^'el
^eeze 5 in China gevonden , is een platte

11.
' bruine Kampernoelje , naauwlyks Kusfenach-

sTmu°' t^'ö? "^^t ^^ bovenfte zyde geheel llekeiig,

^'wafM. als of zy met een klein Rendieren Mos begroeid

ware , van platte , Takkige, bruine borflel-

tjes : de onderile zyde , als een Honi graat

,

mee groote hoekige Gaten, dikwils ongelyk

van grootte naar den Voet toe.

11. (2) Zwam, die ongefieeld gekusfend is , wit en

S^fei^fus. S^^^^ ^^^^ fP^fi ongelykvormige Gaatjes.

K urk-
achtige. Deeze 5 die in plaats van Kurkgebruikt wordt

in Sweeden, zynde Sneeuwwit en zagt als een

Spons , groeit aldaar aan de Berkenbooniec.

ïs/fen vindtze aan dezelven ook in Rusland , al-

waar de meeden halfmaanswyze Gaatjes heb-

ben , volgens den Heer de G orïeu.

Fomentci'

HL (3) Zwam, die ongefteeld is^ gekusfend^ on-

effen 5 fiomp ; met ronde egaaïe Zeegroene

ïonte- Gaatjes.

IV. (4) Zwam 5 die ongefteeld is^ gekusfend^ ef*
Igniarius,

f^y^^ met zeerfyne Gaatjes*

vattende. Dat

(z) Boletvis acaulis pulvinatus albus Icsvis &c. Sp.

'Plant. N. I. Agaricus acaulis &c. Ft. Suec. 1093 , 1253.

C3J Boietiis acaulis pulvin. iiiseq.. obtufus &c. Fl, Suec,

ï©92, 1252.

(4^ BqUPas acaulis pulviaatus I^eyis &;c, Sjt;« Flmt, N.

3»



\

DE Fadbestoelen. 623

Dac men deeze laatfte Vonkhout noemen X.

zou , en de harde Zwam daar toe beirek-
-^^^J^.^'

ke , die aan oude Paaien en Eikebocmen in ^itjopD-

ons Land eevonden wordt , komc zonuerling ^

'

T, • ff r 1
Zivcm*

voor. Het is een Zwam, van iiguur als een

Paardehoef , aan den rand dun , in 't midden

dik, boven glad, wie of bruinachtig, van

onderen wit of paarfchachtig , zegt H al-

ler, die een Goudgeel zeer taay Vleefch

heeft en Pypjes van een Duim met zeer

kleine witte Gaatjes. De East en 't buiten»

fle weggenomen zynde, ftampt men of klopt

de binnenfle zelfflandigheid , in Loog van

Afch of Salpeter gekookt zynde , en dan

wordt zy , in Lappen gefneeden ^ of ook in

haar geheel , gedroogd en tot Tontel gebruikt.

Dit zyn die Bondeltjes Zwam , welke alt ier

uit Duitfchland door de Kraamers te koop ge-

bragt worden en wier nuttigheid , al veele

Jaaren herwaards, my altoos iets daar van in

de Zak doet draagen. Niet al'een, naame-

lyk, dient deeze Zwam tot Tontel, maar een

ftükje

3. Gort. B4g. 11. p. 326. Ft. Succ. 1096, 1256. Ag3r.
Pe(iis Equini fade. To' rnf. 7»/*.. 562 C. B '-in. 372.

Polyponis convexo - pl-uius , durisfnio - cinereus &c.

Hall. IIe^</. inchoat, \\\. p. 1^2. Fungi A'-bcrei ad El-

ïychnia. J. B. Htft. lil. p. 840. Scha^ffer. T. J37, 0^
Agaricus Igniarius Tuberisform^, insens. ^0E.muL:{gdb,

I. p. I. N. a.

ÏI. Dbel. XIV. SxuK.
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AfmÊl.
^^"^^'^ ^^^^ ^'^'^ °P ^^" ^'^^^'°^ frisfche Kwet-

II. zuur 5 de Wond fchoon afgeveegd zynde,

stuk!^°" y^i"gs gelegd en ciangedrukc , doet die aan-

Zmüm. flonds fluiten en heelen. In Vrankryk noemt
rnen de dus bereide Zwam Amacloue, Zy groeit

aan de Stammen van veelerley Boomen , maar

die der Linden worde voor beft gehouden, zege

-H ALLER 5 waar aan die der lieuken volgt:

van de Berken fpreekt hy 'niet, aan welke dee-

ze Zwam in Sweeden meeft fchyntte groeijen.

Die der Walnooten ~ Boomen , zege hy, is

flegter. Nogthans is de zodanige my voor wat

raars verkogt, en ik bevind dezelve zo goed

als de andere.

Eiken- ^^^ ^\^^Ti de zelfde hoedanigheid is de El*

Zw^m. ken- Z^i'am , die voor veele Jaaren tot het ftem-

pen der Bloédftortingen zo veel Gerugts maak-

te (*). Immers dat het de zelfde Soort van

Zwam zy 5 aan verfchillende Boomen groeï-

]ende, is elders aangeweezen (f) Ray ver-

haalt , dat men7e in Ierland Eiken - Leder

noemt , en dar •iezelve ai lar g by 't Lfind-

volk gebruikt is. om Zweeren^te verbinden.

Ook werdt zy, dcor enkele drooging bereid

zynde 5 nu vyfentwintig of dertig Jaar gelee-

den,

Q')Z\q de Vertoo gen dienaangaande , uit de Philojo'

pkifche Tranfactuvi van 't jaar 1752, door my vertaald

€ti uitgegeven in het ï. Deel der Uitgezogte VerhoMde»

Ungen. bladz. 160 , enz.

. Ct) Aldaar , biadz, 488.
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>è.en van de grootfte Heelmeeflers tot Bloed- x*

demping gebruikt, geneezeode de Wonden
^^^J^^^''*

fchielyk eo zo men meende met groote zeker- Hoofd*

heid (*}. Naderhand, echter , beeft men be-*^"^^^^

vonden , dat 'er in groote Bloeddortingen

niet meer op te betrouwen ware , dan op de

Bovist en andere van ouds bekende Midde*

len; hoewel haare uitwerking in kleine Won-
den onverbeterlyk is , als boven hebbe aange-

toond» Men ^egt dat deeze Zwam inwendig

ook met vrugt in de Roode Loop gebruikt

(5) Zwam 5 die ongefleeld^ eenigermaate Vlie- V,

zig is

Gaatjes

zig is en rood ^ met hy.ia onzi^thaare ^^^^p^!f,^

neus.

Bloede

Te Suriname is deeze door Rot. ander ^^^^^^'

waargenomen. 2y heeft de grootte van een

Ëy , is van figuur öls de Europifchen , doch

niét gekusfend, weeker; van boven rood met

bleeke kringen, van onderen SafFraankleurig,

met Gaatjes 5 die niet dan door een Vergroot-

glas zigtbaar zyn.

(•^) Zie het Vertoog van den Heer Schwencke, over

ae Bloedftelpende Midddeii. Holt. M^a/fö. IL Deel,
Haarl. 1758. p. 244» ^i^z-

Cf) ffourn. de Medecine. T757. Mars.

(5) Boïetus' acaalis fiibniembranaceus rübefi Poris int*

palpabilibus. Sp. Ptant. N. 6.

Rr
ÏI. Dkb;&. XIV. Stitk,
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X. (6) Zwam, die ongefteeld is ^ met Banden

IJ.

*

van verwisfeknde Kleuren en witte Gaatjes.

KOOFD-
*^"*^' Aan (ie Stammen vaa veelerley oude Boo-

Bokfus men, als mede aan rottig Hout, van Pompen,
veififofor. Paaien en Planken , eroeit deeze Zwam , die
Kleur-

7 7

wi^feien- men Gekrulde Spaander- Fiingus door SxEa-
BEEK genoemd vindt ; hoewel hy 'er ook den

naam van Darmfcheil - Zwam toepasfelyk op

oordeelde, Zy maakt een geheelen trop van

Schubswyze op elkander leggende. Houtige,

Oorachtige, drooge, Fluweelig zagte Zwam-
men, die met verfcheide Kleuren getekenden

dus zeer fraay op 't Oog zyn. PJet green ont-

breekt byna nooit , met cvenwydige geele ,

roode , blaauwachtige Kringen doorweven ,

é\Q, van ^Qn rand gelyk afflandig zyn. Ook
komt zy van boven wel eens geheel geel of

Afchgraauw vooi*. De onderde Oppervlakte

is witachtig,, doch wordt donkerer door den

Ouderdom , en alsdan , de kleine Gaacjes af-

gefleecea zynde , glad. Byna het geheele

Jaar

(6) Boletus acaulis, Fasciis discoloribus , Poris albis»

5/;. Plant. N. 4, Gort. Belg \{. p. 326. Agar. varii

Coloris Squamofus Tournf, /?///. 562. V>o^^h, LugcfK

1. p. 14. N. I. Polyporus fesfiiis Csefpitofus , planus

hirfutus, anulis verficoloribus. Hall. Helv imhoat. IIL

p. 140. Agar. feu Fungus Mefentericus. Stkrb. p. -259.

T. 27. K. Fungus Lignofus Rofeus variegatus. Bacc p,

agt;. T. 8^ N. 5. ScHiEFFEK. T. 136. Peria verficolcM:.

Scop- Suhtsn\ T. 25.
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Jaar door wordt nu en dan deeze Zwam ge- X.

vonden. ^fl^^^'

In Switzerland kwam den Heer Haller Hoofd-

eene voor , welke zyn Ed. daar van onder-
Lorkeii'

fcheidde , door niet geheel plat, maar verhe- Zwam,

venrond te zyn, gelyk zulks ook plaats heefc

in de zo beroemde Lorken-Zwam, door Lin*
i^jEUs wel tot dit Geflagt betrokken, maar

Soortelyk niet aangeweezen (*). Ik kan te

minder dezelve voorbygaan , alzo gezegde

Kruidkenner daar van een Soort gemaakt en

bepaaling opgegeven heeft, volgens welke zy

byna tot deeze Soort t'huis gebragt zou kun-

nen worden (f).

Zyn Ed. betrekt hier toe den Jgaricus van

alle Autheuren , in de Apotheeken bekend,

die zyne Groeiplaats inde Gebergten van Swit-

zerland , Graauwbunderland , Tirol en Dau-

phiné heeft. Zelf hadt hyze afgefcheurd van

de Lorkenboomen in Jorogne; hoewel men die

aan de tienduizendfle Boom naauwlyks vindt,

volgens Bel l o :n ü s : des fommigen willen,

dat men 'er, ten dien einde, in hakt of fnydt.

De figuur is ais een Paardehcef , van boven

mee

(*) Boïetus Abies Laricis di£la. Mat, Med. N» 497. A-
garkus f. Fungus Z^r/aj-. C.B. Fin. 375.

Cf^ Potijporus fesfilis , convexo - planus , Anu'is discolo-

ribus fulvis , Poris Ochroleucis. Agaricus omnium Anto-

rum. Helv, mkoai. N. 22'è^,

Rr a

IL DcBL. XIV. Stüs.
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5^^ met bleekgeele, Oranjekleurige en bruine Rio-

ArmEh. gQ^^ van onderen vol kleine Pypje^ , wier Mord-
HooFD- jes uit den geelen wit zyn, gelyk het Vleefch

*^^' van binnen , dat zeer taay is, byna als dat van
* de TontelzwaiTj. Gedroogd zynde, vergruist

zy tot een wit Poeijer, dat door zyne fcherp-

heid niezen doet, zo fommigen willeri ; hoe-

wel anderen getuigen , dat het geheel Smaa-

keloos zy ; doch dit zal misfchien van de

'verfcheidenheid of verandering afhangen.

Over de hoedanigheid i.s een aanmerkelyk

verfchil. Sommige Zwammen , vandeezeniart,

zyn voor nadeelig , ja vergiftig uitgemaakt

geweest; des men het Wyfje, dat wit en ligt

was, alleen goedkeurde en het Mannetje, dat

zwart of geel was en zwaar, verwierp. De
Reuk van een zodanige, in *t Voorjaar gepluk-

te Zwam 5 zou doodelyk zyn, volgens Mel-
lon i ü s. Het Bergvolk kent derzelver pur-

geerende hoedanigheid, doch gebruiktzemeeft

voor de Beellen. Het Extrakt, met Water

gemaakt , is milder , dan de Tinctuur met

Wyogeed, welke dikwils braaken doet en veel

Harst bevat , die door Deflillatie overgaat ,

naar TerpeDthyn gelykende. Hedendaags

maakt men 'er , om de gevaarlykheid en dat

men veiliger Purgeermiddelen heeft, inwendig

weinig gebruik van= Zy komt in verfcheide

Winkelmiddelcn , en de Zyde wordt 'er, op

fommige plaatfen, zwart mede geverwd,

C7)
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(7) Zwam iVie ongefteeld is , van bovm gkd , ^pp-^;^^

der Wikeboomen, 1 1.

° Hoofd-
stuk.

In Sweeden wordt deeze, by de Helfingers , yjj^

Sdllefock geheten , om dat zy nan de Wilgen ^«/«r^j

groeit. Men kentze aan hacrcn aangensiamen/;^^^

Reuk en zy wordt van de Lappen en Wer-, ^y^'i'ïe-

melanderstotbevalligheidgedragen. Ook dient

Zy 5 tusfchen de Kleederen gelegd, tegen de

Myten 5 zegt Lin^jeüs, Die bonte der

Wilgen 5 aan de Wortels van oude Stammen

groeijende, waar van Coimmelyn fpreekt

,

zou, volgens den Heer de Gorter, toe

de voorgaande Soort behooren.

II. Gedeelde Zwammen.

(8) Zwam , die gefteeld is ^ overblyvende ^ met VfïT.

het Hoedje ^vederzyds platachtig,
^Ovcrbr-

C9) Zwam, die gefteeld is, het Hoedje gekus
y^'''^'''

fend^ Lymerig'^ de Gaatjes rond verheven , Visddus.

in^edooken , omkrfcheiden ; de Steel rappig. ^^^^'^'S^'

(10)

(7) Bolems acau/is,fnpernel3evis,SaIicinus. Sp, Plant.
N. 7. Fl. Lapp. 522. FL Smc. 1095 , 1255.

(iO Boletus Stiiiitatus perennis , Püeo utriuque plani'
iisculo. FL Upp, 5,9. Fl, Snee. 10S6, 1245 Dalis.
Fav. 3H3. Fuiigus Li^nofus fasciatus. Vaill» tar, T.
ï2.f.7.

C9) ^o/^^j/j StJpitatus , Püeo puivinato viscido &c. Bol,
caulescens Pileo luteo. Fl, SneQ. 1089 > 1248.

«I. DiSEL. XW. Stuk.
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X. (10) Zwam , die gefteeld is , het Hoedje ge-
FDEEL,

kusfend^ eenigermaate Lyineng , de Gaat^
HooïD- jes rond verheven . zeer peel ; de Steel wit-

STUK. "^
, .

' ö ^

Bolems
tateiis, Aan rottige Boomflammen, ia Sï^^eeden ,

Geele.
gj-Q^jj. ^jg Overblyvende eerflgemeld ; ds an-

deren komen ook aldaar en elders in de Bos-

fclien voor , zynde de Lymerige van boven

,

de laatile van onderen geel , beiden dik en

Vleezig. Deeze valt ook wei van boven

geel of rood, doch is doorgaans aldaar bruin-

achtig of Loodkleurig. Men kan haare fraaiheid

in ScHiEFFERs Afbeelding befchouwen.

Zy worden Pilfen of Bilfen genoemd , zo wel

als de volgende , die eeibaar is en wel fmaa-

kende, zo de Heer Muller 5 in zyne Ver-

handeling over de Zwammen , te Koppenhagen

in \ Deenfch uitgegeven, getuigt.

XI. (li) Zwam, dlQ gefteeld is ^ het Hmlje gïad^

Ivundcr- 0''

7 ' aui
(10) Boleius Stipit. Pileo pulvin. fabviscido &c. Bol.

Caul. Pileo livido fubviscido &c. Fl. Suec* ic§8 , 1247.

Dalib. Par, sgi» Fungus Porofus Autumm. viscidus.

BuxB. Cent^ V. p. 7» T. 14. Polyporus Carne fecedente

,

Petiolatus annulatus. Hall. Hetv. incko-A. lil. p. 145.

(11) Boleius Stipit. Pileo glabro pulv. marg, &c. Bol.

Caul. Pileo Teftaceo. FL Suec. 1087 , 1246. Dame. Par,

382. Bol* Julii Menfis. Dill. Giesf^ 1S8. Polyporus? Car-

iie fecedenta petioiatus , fulvus, inferne virescens. PIall.

Betv, inchoal. III. p, 145. Welfmakende Pilfen. JMull,

om Suampe, Ha/n, 1763, ScH^^ïsa, T. 114. Toürnf.

/^/. T. 3^8?
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X.
gekttsfend , gerand ; de Gaatjes famenge-

1>^^^^^^^

fteld en fcherp; met korte hoekige P'^pjes. '5,

( o FC"»

«TUK,

Door het eeten van deeze Zwammen , die de

gedaante van Kampernoeljes hebben , doch

van onderen aan het Hoedje Pypig zyn, wordt

de Melk der Koeijen walgelyk,cndan meenea

de Boeren in Sweeden dat de Beeften beto-

verd zyn, volgens den Ridder. Den geheelen

Herfst 5 zegt Haller, vindt menze in de

Bosfchen veel. Het Vleefch is week en geel

,

het Zaadflof groen. Hy hadt deeze Zwam-
men, die meell door de Kleur verrchillen,be-

voorens, misfchien om dat 'er de Varkens gre-

tig naar zyn , 6*^7/^^ geheten.

(12) Zwam, die gefteeïd is, het Hoedje Lyme- XIT.8

rig gekusfend '^
de Gaatjes rond en ceniger^ G>miiui'

maate hoekig . beknot \ aafi den hoek Kor- *^^\

rehg> öe.

Cl3) Zwam, die gefleeld is ^ het Hoedje geel^ ,>^'ÏT*
'

eenigermaate Wollige de Gaatjes wat hoe- /ö/?a.'

kig 5 ongeluk Goudgeel en f)Iat; de Steel Wollige .J

. gesL

C!4)

(12) Boletus Stipit. Pil«o viscido pulviiiato &c» FL
Suec. II. N- 1249'

('13^ Botetui Stipit. Piieo fiavo fubtomentofj êzc^Fi»

Suee* logi, 1251.

II, Deïl. XïV. Stuk»
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X. (14) Zwam 5 die gefleeld Is, het Hoedje wït^

l^j^
• achtig ; de Gaatjes ongelyk , langwerpig

Hoofd-» ho^ti^ ^ Sneeuwwit,
STUK. ö ö »

Botetus lö <^e Bosfchen van Sweeden zyn deeze
fifbfqua- waargenomen ; de laatfle het Hoedje zeer

Schubbi- groot en dik hebbende.
ge.

H X ö N u M. Stekelzwam.

Deze Griekfchen naam, weleer ook aan de

Paddedoelen gegeven , past onze Ridder, 't

zy met reden of zonder reden, op een Ge-

flagt toe, 't welk van de voorgaanden verfchilt-,

door geen Plaatjes of Pypjes, maar Stekels of

Doornen van onderen te hebben. De Heer

Haller hecFtze, deswegen, met den naam

van Echinus , M i c 11 E l i met dien van Erinaceus

gety teld. De plaatzing niettemin , is horizontaal,

niet opgeregCj gelyk in dezelven. Linnveus
geeft 'er van op , de vyf volgende Soorten.

(l) Stekelzwam , die gejfeeldis , met het Hoed*

je verheyenwidy Schuhhig* Een

<i|e-.

T.

iinhvica-

tJ-UH

.

(iefclmb- (14^ Boletus Stipit-Püeo albido, Poris difforniibus &c..

Fl. Snee. 1090, 1250.

(ï) Hijpnum Stipitatum , Pileo convexo imbricato. f^///.

Nat. Feg. Xlll. Gen. 121 1. Sp. i. Fl. Lapp. 523. Fl,

Suec. 1097, 1257. It. IVestgQth. 21.5. R. Lugdb. ^ig, Eri-

naceus esculentiis albus crasfas. Mich. Gen. 132. T. 72.

f. i. Echinus petioiatus aibicans fuperne Squamofus.

ÜATuX, Hclu. inckoat. III. p. 149. Fungus poene caadidus

^c.
J, B,^//?.m. p* &18. ScHiEFF. T. UI, Obd.Z?^/!.!.
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Een Soort van Zwammen, in de Bosfchen X*

M> wel der Zuidelyke als Noordelyke deelen ^^j^^^*

van Europa voorkomende, en dikwils ontzag- ï^^oio,

, 11 1 IV T
STUK»

]yk groot vallende, M i c h £ l i u s noemtze ^^^^^^r^

de Eethaare v;hte dikke KampernoeJje ^ en merkt ^^'^-'^^'^

aan , dat men dezslven op de Markt te Flo-

rence verkoopt, H aller betrekt 'er toe

de Groote , zwartachtig Afchgraauwe , byna

de grootte van een Muts of de Bol van een

Hoed bereikende , en van boven gefchubd ;

welke omflreeks Altdorf , in de Bosfchen »

groeit. Het Hoedje is van verfcheiderley fi-

guur, fomtyds van boven zeer ruuw en van

onderen altoos gedoomd.

fa) Stekelzwam, J/V e:^^^^^/^^/^, met het Hoedje ,}\'

verheveiirond i glad en hogtlg. rt^mdmn,
Uitge-

(3) Stekelzwam , die gejleeld is , met ket^^^^^^*

Hoedje plat - Trechterachtig.
Tomlnfo-

(4) Stekelzwam, die gejïeeid is ^ mei te VVoliïge,

Hoedje gehalveerd. i5)AjlïfccU
pium,

(2) Bydnum Stiplt. Pileo convexo isevi fiexuofo. F/Ooï'iep©-

Suec. 1098 * 1258- Erïnaceus esculeiuus pallide iuteus.

|«IiCH. Gen. 13,2. T. 72. i- 3- Echhius petiol. fubrufus

petiolo Isevi. Hall,, ms. p. 150, ScnjtFFt T. irs. Oed'

T. 310-

(3) Hydnum Stip. Pil^^o plano, infundibuliformi, F/.

EliSC. 1099, 1259.

(4) Hydtium Stip. Pi'eo dimidmto. fl. Lapp. Snee,

ÏL DïBL. XIV* Stük.
Rr 5

IÏC09
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X. (5) Stekelzwam , die ongefteeld^ hogttg ge*
Afdeel. rimpeld en Wollig is,

STUK. Alle deeze hebben de hoofd -eigenfchap van

V* dit Geflagt , naamelyk, dat zy van onderen

p!;S}'/r Stekelig zyo. Men vindtze in de Bosfchen
€um, van Sweeden, uitgenomen de laatfte .' die op

ge. Boomeo groeit en dus eene Wollige Boom-

"^/i^rV*
zAvam uitmaakt. De eerde komt , volgens

Halleu 5 in alle Bosfchen van Switzerland

voor, ook dikwils veelen by elkander en met

vcele Hoofden. Dezelve is, volgens Michi:-

Liüs, eetbaar en bleek geel van Kleur, in Tos-

ksnen ; in Switzerland droog en broofch» De
IFö/Iige, aan Sweeden en Lapland alleen, zo 't

fchynt 5 bepaald , is Lederachtig zegt L i m-

té jEüs ^ bruin of Afchgraauv/ , en dus waar-

fchynlyk niet teibaar , zo min als de Ootiepe'

lige, een zeer klein Paddefloelcje , hoedanig

BiiXBAUM Uit de op den Grond leggende

Dennen Tappen gegroeid gezien heeft en af-

ge-

1100 ,1260. R. Lugdb, 519. Erinaceus parvus hirfutus ex

fusco fulvus. Micii. Gen. 132. T. 72. f. 8. Fung. Erina-

ceus parvus. BüXB..C^«/. i. T, 57. f. i. Echinus Petiolo

graciii laterali &c. Hall. ^^ts* p. 149. Schjepf. T, 143.

Gled. p. 74. N. 7.

(5) J^ij(^^ii'^' acavilearcuato -riTgofum tomentofum. aS/*.

Flant. N 5 -^^^ Agaricum Squamofum album fuperne

VilIofVim. MiCH. T. 64. f. 3, 4, 5? ^^^ Echinus ïe%ï\ï\s

albicans , Sfi«a-ïnis ellipticis fupéme yillolis. Hall» ^^.ts. jp

Ï4S2
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geheeld. Gl E dits en heeft het , op der- X.

gelyke wyze, in 't Brandenburgfe, waargeno- ^^f^^^'
men. Hoofd-

Tot de laatfle behoort die Boomzwam , suhi^^
m Fig, 2 5 op Plaat CV , afgebeeld , ^Xzozwam,

dezelve, hoewel van eene Oorachtige figuur ,

de Plaatjes van onderen alszins met (lekeligc

Punten heeft, Zy is in ons Land groeijende ge»

vonden.

P H A L L ü s. Rimpelzwam.

Van dit Geflagt , naar het Mannelyk yd
benoemd , 't welk To u r n e f o r t bcgreepen

heeft onder den naam van BoktuSi zyn de Ken-

merken, dat het Hoofdje van boven Netswy-

ze gerimpeld of getralied is ; weshalve ik hec

Rmpehwam heb getyteld: terwyl de naam van

Aderzwam^ dien 'er anderen aan gecven, lang

zo toepasfelyk niet is. Dcdor Hill heefc

dit Gefiagt van Zwammen 3 wegens de Nets-

wyze rimpeligheid, Diclyaria getyteld. Het
Hoofdje heeft van onderen geen Plaatjes

,

Pypjes of oneffenheden. De twee volgende

Soorten zyn 'er door Likn^^ius flegrs van

opgegeven; als

( I ) Rimpelzwam met een Eyrond Celluleus ï«

Hoedje en een naakten Rimpeligen SteeL esenientus,

j^j-j.
Morilje»

CO Phallus Pileo ovato Cellulofo , Stipite nudo rugo-

IL Dfiit. XIV. Stuk,
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Afdeel. ^'^ ^y^ ^^ ^^^^* bekende Kampetnoeljes ,

11. meeft onder den Franfchen naam ll^oriljes ver-

SFÜK. vermaard. Zy groeijen in oude Bosfchen ,

i?/w/W-door geheel Europa, en komen in onze Pro*
^^^"*

vinciën ook wel hier en daar aan de kamen
van Heggen , inzonderheid van Ypeboomen
en fomtyds op de Run in de Hoven te voor-

fchyn. In Swirzerland zynze 's Voorjaarsmc*

nigviildig in de Bosfchen te vinden, zegt de

Heer H aller, die aanmerkt, dat het een

zeer veranderlyk Gewas zy , hebbende het

Hoofdje nu eens Kogel-, dan Eyrond , of ook

Kegelachtig getopt. Sterbeek, die ze Ge-

rimpelde Fungl noemt , heeft deeze Verande-

ringen taamelyk aangeweezen , in navolging

van C L u s 1 ü s , die eenigen Stok - Mamachten

ty telt, de groote en figuur van een hoog ge-

topte Mans Muts hebbende. ScHiEFFER ftelt

ook die veranderingen , opzyne laatfle Plaat

op éénnaa, voor , onder den Duitfchen naam

van

ÏQ. SyP.. Nat. Veg. XIII. Gen. 1212. Sv> i. Gort. Belg,

\\. p. 327. FL Siiec. 1102, 1262. Oed. Dan. T. 53.

GüNN. Non;. N. 547. Dalib. Par. 383- PhaJlas petio-

io nudo. //. Ciijr, 478, 479. R- L^^g^ib. 517. Boletus

esculentus rugofus albicans. Tournf. Inft. 561. -T.

3:9, A Bol. escul. rugofus. Mich. <?m. 230. T. 85. f-

1 , 2- Fungi esculemi fpecics tres. Clus. Bijl. z- p. 164.

Boletus Capite terete articulato. Hall. Beh. ituhoat.

Wh p. 133. Fungi Favagjnoü. Lob Ic. IJ. 274. Fungi

prarcoces- Dod, Pempt. 481. SterbEeKi Theair* T. ao.

ScïiiEFl. ï. 199. f. 5 , 6=
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van Morchehwam'^ VGYtcouenóe dezdwGD don- X.

ker van Kleur en geel , doch deeze laarften niet ^^^^^

zo geweldig groot, als H aller fchynt aan^^^o^»'

te duiden (*). Zy hebben , by hem , naauw- jRimpeU

lyk de grootte van een Moerbezic, naar wel* ^-^'^^'^*

ken zy in 'c Franfch genoemd zyn , als in ge-

daante naar die Vrugc gelykende. Miche*
Lius, die drie of vier Verfcheiden heden op-

pert, heeftze ten minde van grootte als eea

Hoender -Ey in Plaat gebragt. Van die groot-

te had t Sterbe EK ze ook gevonden, doch

de gevvoone 7yn kleiner , en vallen zelden groo-

ter dan een Duimlid. Deeze hebben het Hoed-

je van onderen aan den Steel gehecht; maar

men vindt 'er die 't zelve los hebben, onder

de anderen groeijende, welk verfchildoor on-

zen Ridder in de Cliifortfe Tuin reeds was op-

gemerkt. M I c H EL T u s heeft de zodanigen

tot een byzonder Geflagt gemaakt , en met

den naam van Phallo - Boktus beftempeld, de-

zelven ook afzonderlyk afbeeldende (f). Ster-

BEEKhadt deeze, zegt hy, op de zelfde Plaat

Oiet de Letteren Id^ D^ H, getekend. Zy;

worden door de Boeren , te Florence, onder de
anderen ter Markt gebragt. Oed er beeldt

een Morilje af, met ee.n tweehalzig ücofdje. '

De

O /3# Pileo vaflisfirao Sphserico flavo. Scii^Err. T»

S99. f. 5, 6.

i\') Phallo - Boletus esculentiis &e. Tab, 84* f. 3«

II. Debl, XIV. Sitfic,
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X. De Morüjes zyn zeer bekend "en overal te
Afdeel.

j^^^p ^^ bekomen: des ik de geftalte niet na-

Hoofd- ^gj. zal belchryven. Gedroogd worden zy 'c

rL et^^^^^^^^^ ^^^^ bewaard en zyn, mooglyk al ver-

zw:^nu fcheide Eeuwen , in de Keukens gebruikt , maa-

kende , onder de Kampernoeljes , eene der

minft gevaarlyke Spyzen uit.

II. (2) Rimpelzwam , dk een Kelk heeft en ge-

Phatlm
fleeld is , met een Celluleus Hoedje*.

Stink-

fchaft. Deeze.,waar van het Geflagt den naam heeft,

'is Hollandfche Phalhis y dat Penis betekent, door

Dalechamp getyteld 5 die aanmerkt, dat

dezelve op de Zandige Oevers van Holland en

Zeeland groeije. D o d o n .^. u s meldt , dat zy

veel in 't Gewas , dat men Helm noemt , ge-

vonden worde, LoBEL tekent de Duinen vaa

Haarlem en Alkmaar en naadgelegene , by-

zon-

(2^ PhaUus yoh^iius ftipitatus, Pileo Cellulofo. Gort.

Belg. II. p. 327. F^' 'S:>/<?^. 1101,1261. Phallus volvatus

^c. Afi. Smkhotm 1742. p. 20. X. 2» f. i» H. Cliff.AJ^.

R. LngdK 517. Phallus vuig. totus albus &c. Mich,
Gen, 201. T. 83* Phallus Holland, f. Batavicus. Dal.

Hifi* 1398- Fung. foetid» Penis imag'mem referens. C.B,

Pm, 374. Boletus Phalloides. Touunf. Infi. 562. Fung.

Vir- Penis erefti facie. Lon. Ie, 275. Fungus Mariuus*

DoD. Pempt. 482. Hall. Helv. inchoat, 111. p. 134»

Bruckmanu de Terreftri Co!e« Ep.Itin. X. Cent !•

Pars. I. Tab. Gled, p» ^'^, ScHiSFF. T. 196-198. Sterb.

T. 30.
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zonderlvIc,als derzelver Groeiplaats aan. Waar- ^ X.

fchynlykzal dit de redeo zynjdat L iNN^us n..

bevoorens die aangeweezen hebbe inde i^/VZ-^^J.^^^"*

ye/den van Nederland ("*). De Heer de Gor' iz//;/^^/,

TER zegt,,, dat onze Püdder haar gevonden ^^^^•

hebbe in de Rietlanden by. Haarlem: Comme-
LYN hadcze in de Duinen en Zandige Gron-

den , by Heernflede, in de Herfst aangetroffen >

en zyn Ed. zelf in de Laanen by üilenpas ia

Gelderland. Hier uit zou men mogen denken,

of dit Gewas aan ons Land byzonder (f) en

zelfs daar in aan eenige plaatfen bepaald vva-f

re; doch reeds in *t Jaar 1753 tekende Lin-
NJEus de. zelfs Groeiplaats^ algemeenlyk, in

êe Bo^fchen aan. Schoon Hallkii hetinSwit-

zerland niet gevf^den hebbe (U, en als iets
•

byzonders aanmerkt, dat de Heer Gagne-
BIN het in 't Graaffchap Bourgondie, naauw-

lyks een half uur afilands van \ Bafelfche

Grondgebied 5 aangetroffen had , wordt van

den Heer Gleditsch zulk een Lyfl opge-

geven, van plaatfen in 't Branclenburgfe niet

alleen, maar in Bohemen 3 Thiiringen , en an«

de*

(«J In Arundinetis Belgil, Hort, Cbf,

(\) Het groeit, zegt Lobel, overmoedig in Hollaiid,

van waar hem, in 't jaar 1559 ^^ Antwerpen overgezon-

den werd t ; daar hy naderhand, in 1566, ééne Plant

van vondt in Zandachtig Land, niet ver van Bloys,

aan de Rivier- Kmidboek^ 11. bladz. 309.

Ci) Non reperi in Helvetil, fed &iq. Eelu. imhoat. uts«

iL DsEL. XIV. StüïC.
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AFD^Êt.
^^^^ deelen van Duitfchland ,- daar men het

il. vindt ; dat men niet twyfelen kan , of het is

sTui^
' in de middelile deelen van Europa , binnens-

RimpeiAanós i ook gemeen. In alle Berg- en Bofch-
gwam,

achtige plaatfen is het , zegt hy , gemakkelyk

te vinden , dewyi het zig door den Stank

ontdekt. Het blykt dan> dat het den naam

van Zes - Paddeftoel geenszins verdien e. In

de Noordelyke deelen van Europa fchynt het

zeldzaamer tezyn; maar inde Zuidelykekomc

het dikwils voor. Evenwel lees ik, dat dce-

ze Stinkfcbafc , om Frederichsdall ^ op Zee-

land , in de Herfst en Voorwinter overvloedig
^ te vinden zy (^3,

^ Hexcn- Men moet het in de Maanden September
üijeren.

^^ Oktober , op Hey- of Zandgronden , in

Bosfchen en onze Duinen zoeken , om het in

zyne volle gedaante aan te treffen. In de Zo«

mer ziet men , hier en daar, uit dèn Grond,

gladde witte Knobbels te voorfchyn komen ,

die zo volmaakt naar Eijerengelyken 5 dat men
die al voor twee Eeuwen Ungers-Eyereni dat

Is Tovenaars- o^ HeXen- Eijerën^f) ^
geheten

vindt. De Pailoor Schsffer vertoont zulks

in Plaat zeer fraay (!) Hier in gelyken zy

welwat , naar den Paddefloel der Mesthoo-

pen* Gleditsch merkt aan, dat zodani-

ge

CJ Stockh^ Verhand. van 1763. XXIV. Band. p. iii».

Cf) Manium , Cacodcemonmn Öva,

(f) JSie ScHiEFi7ER j Plaat 196.
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ge Eijeren fomtyds in oude Eoomen zitten , x,

tusfchen het Hout en de Schors , welken zy ^^^^^^^-^

doorboorende allengs in de geheele omtrek Hoofd-

van den Boom uitfchieten. Doorgaans groei-
jii^p^i^

jen zy tusfchen de Wortels der Elzen ; of ook zwam^

in het Mos , aan de Boomftammea ; of op

den Grond. Zulk een Ey doorfnydende, ver-

toont zig daar in het beginzel van den Steel,

die vervolgens de zogenaamde Stinckzwümmo^

Hlrj'chhrmfl maakt. Hadrianus Juniüs
heeft dit wonderbaare Gewas met een zeer

fraay Latynfch Gedigt vereerd , en deszelfs

Geflalte drukt zodanig dat gene uit, 't welk

de Grieken Ithyphallon heeten , dat men over

de allerkondigfte Speeling der Natuur ver*

baasd moet Iban (*J.

De Afbeelding vindt men by veele Autheu* Uitjje-^

ren. De befchryving is by fommigen meer , |Jy^a*J^®"

by anderen minder aanflootelyk. 't Zy hier

genoeg gezegd , dat het een gevlakte of

gepukkelde Schaft heeft, dikwils veel dikker

dan een Vinger en ook langer, aan 't onder-

end voortkomende uit een Beurs, welke men
by 't Balzakje vergelykt, van binnen met een

Kanaal , dat aan 't end een zeer rimpelig of

met Putjes ingedrukt , roodachtig Hoofdje

..heeft, het welke, in foHimigen, met een Gait-

PJ Zie dit Carmen y m Dod. Tempt. p. 483.

Ss

II. Dbrl. Xiy. Stuk,



04^ B E S C H R Y V ï N « V A n

X. je doorboord is, in anderen geflooten. Hier

I f. * van maakt de Heer G l e d i t s c h , iii navol-

sS?^^° ging van MicHEtius, twee Soorten, en

Rimpel' Boemt de eerstgemelde de echte Hirfchbrunst

i

zwam.
terwyl de andere , zo wel als die , den naam

van 6V^r//»ofC/^<?/ of Staartzwam , en van Gicht'

zwam^ by de Duitfchers voert. De Kleur is

over 't geheel witachtig , doch wordt, inzon-

derheid boven aan , door den tyd bruin en

zwart : de zelfftandigheid een fpongieusVIeefch:

om laag zyn de Velletjes van het Ey , 't eene

geel, 'ê andere wit, als afgeftroopt. Zekere

Eeltachtige zoom 9 die om het Hoofdje loopt ^

verfmelt eindelyk allengs tot een uitermaate

Hinkend Vogt , als van een rottend Kreng , en

loopt 'er Druppelswyze af; in welke Drup-

pels zeer kleine Zaadjes , als Stof, vervat zyn.

Men noemt het deswegen Stinckzwamm^ 'm

Duitfchland, en ik heb het daarom Sttnhfchaft

geheten. Door dien Stank worden de Vlie-

gen zodanig aangelokt, dat zy by hoopen op

dit Gewas aanvallen , en of daar in , of daar

op, door de Lymerigheid gevangen en vast

gemaakt , verflikken moeten.

Gebruik. Het één en andere heeft al van ouds den

„Gemeenen Man een derïkbeeld ingeboezemd^

van zonderlinge eigenfchappen in dit Gewas.

Dat deszelfs Slym , vooral die der Eijeren 5

van dienfl: zou kunnen zyn tegen de Jicht, door

beflryking , is zo ongeloofbaar niet, als dat

lïet
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het juist een bj^zondere kragt zou hebben > a ^J'g
tot opwekkinge der Minnedrifcen. De Stank, 11.

dien het uitgeeft , fchynt eer van Verrotting g^j^^/"'

voort te komen en door Deftillatie haalt men Riw^sh

'er een vlug Pisachtig Zout uit, Niettemin^*'^^^''

worden deeze Aard-Eijeren^ daartoe^ door

de Jaagers en Boeren , in Thuringen , zorg-

vuldig verzameld , en in de Lucht gedroogd ^

of in de Rook gehangen; naderhand gepoei-

jerd met eenig Geeflig Vogt , wel eens de

Beeften ingegeven , om de Paaring te bevor-

deren. In het Brandenburgfe wordt niet min-

der werks gemaakt van de volwasfen Stink-

fchaft , die men 'er droogt en zelfs wel zo

geheel de Runders in de Keel dopt, of ook

het Poeijer aan Menfchen ingeeft ; maar fom-

migen willen , dat 'er dan dikvvils een Mis-

foaara door veroirzaakt worde (*).

IIL HOOFD.

CO V'id* Gi-EEiï.?CH nts^

M % «

ïï. X>mu XiY» Siwïs.

Ss %
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X.

»x^r'°' ni. HOOFDSTUK.
Befchryving der Paddestoelen die geen

Hoedjes hebben, tQt welken ^^ Netvormige,

Tclachtige , Beker Knods- n Stuifzwam»

jnen , ah ook het Schimmel, fhuis gehragi

Van geheel verfchillende Geflalte komen

deexe voor , gelyk uic de befchryving

2al blykeö.

Clathrus* Netzwam.

Een rondachcige Kampernoelie of Padde-

floel , die als met Rooderwerk getralied is of

Netswyze bekleed , maakt de Kenmerken van

dit G^^fl^gt 9 't welk met het voorgaande na-

verwanc is , bevattende de volgende Soorten.

1- (i) Netzwam, dieongefteeld is en rondachti^*
Clathrus ^ ^

f
cancdla- lil

tus.

Getralie- (i)Ciaihrus acauHs fubrotundus. Syfl. Nat. Feg. XTII.

Gen. 1213. S'p. I, Gort. Belg. H p. 3284 /T. Cfif, 479.

R. Litgdb. 518- Clutlirus ruber. Mich» Gen. 214. T. 93.

Boletus Cancellafus rurpureus* Tournf. Infh 561. T,

319. f. B. Fungus Coralioïdes cancellatus. C'us. -^pp»

alt Fung. rot. canc. C. B. Pin. 375. Col. EcpPir \. p.

337' T ^36. Rar». Ic. ia65v Gled. p. 140. Stebb, T.

30. f N , O. GuNN- Aorz/.p. 124, Fungus parvuspyrami"

dalis &c, Mentz. Pug. T. 6.

\
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In de Zuidelyke deelen van Europa groeit
^^^^

deeze , door Mich&lihs eerfl met den 111.

naam vao Clathrus beflempeld^die echter door sJjk!^"'

onzen Ridder , in 't jaar 173 't» aao den Weg Netzwam.

tusfchen Haarlem en Amllerdam in 't Riet

groeijende gevonden , zo hy fcbryft , niet

alleen, maar volgens den Bisfchop Gunne-
Pvüs ook in de Bosfchen van Noorwegen,

aan den vcet der Bergen , en fomtyds aan

de Haagen groeit, wordende aldaar Sprinkeifop

geheten. In 'c BrandenburgfeeDdaaromflreeks

komt zy , doch zeldzaam, voor, zo Gle-
ditsch aantekent. De roode is in ïoska-

nen gemeen, zegt Michelius, maar de

witte zeldzaam. In Vrankryk wasfcn zy veel

tUJ^fcben het Riet, in vogtige plaatfen, zegt

Sterbeek, wien dezelve in Brabant niet was

voorgekomen. Omftrceks Montpellier valt

zy, volgens Go üan, ovaal of rond.

Op de wyze der Moriljes komt deeze te

voorfchyn met een roodachtig Bolletje , als

een groot Hoender - Ey , waar van het Vlies,

opcnbardende , zodanig een ongefteelde holle

getraliede Kampernoelje vertoont, als men in

de Afbeeldingen kan berchouwen(*). Dezeï^
->••'•

ve

(«J Hoe de Heer Gleditsch hier de T'Mige

,

Koraalachtige fitnhende Zwam kan t'huis brengen , welke
RfïAUïviUR aan een Muur in Vrankryk vondt , zo ze«ï

ï;i gedaante verfchillende (zie Mem, de 1713), begryp ü(g

»iec.

IL DiEEL. XIV. Stïïïu

Ss 3
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x--. ve heeft dergelyken Stank als de Stinkfebafc ^

liT^'"wa3r door ook de Vliegen worden aangeloke
HoopD- gjT^ gevangen , zo men verhaalt,

II. (a) Netzwam , die geflteïd is^ met een hng*

é^^S!:""
'werpiggeMkt Hoofdje.

Oatbloote. ^^ Netzwam , die gefteeld is , 77iet een lang»'

Nudus. ^^^P^'g hoofdje ^ c

Kaakte. j^s is aangegroeid.

Nudus^ ^srpi'g Hoofdje^ dat aan den overlangfen

3V. (4) Netzwam, die gefteeld is , met een Kogel*

Remtitm.^ j^p^^ J-JoofJje y dat een ovaal Topje heeft*

ém&»
Zeer kleine aartige Kampernodjes , na Re-

genachtig Weder aan fiout , (de Schors vau

Boomen en eWers opfchieteade » aaauwlyks

een vierde Duims of een half Duim hoog^zyn

deeze: waar van Michelius de twee eer-

ilen in Toskanen waargenomefi , ea zeer dui-

d^Iy|c> dpor VergroQting, ia Flaat vertoond

t ^; . heeft,

(») Clathrus Stipitatus , Capit oblongo. volvafeo.Clath,,

pediculatus purj». Cap. oblongo. Gueït. Stamp, I, pi

56. Clathroides jjurp. pediculo donatuin. MieH, Gen^

SI4' T. 94..f.i« .

(3J Clathrus Stipit. Capit oblongo, Axi longitudinale

adnato« FL Suec. lï. N. 1263. Ciathroidaftruni. Mich,
Gen. 214. T. 94. i. 3i Stemoiiitis* GtED. p. 141. Hall.
Hts. p. 115.

(4} Clathvus Stipit, Capit. Glabofo,, G!ai>de avaU,, B*
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heeft. Hy maakt *er byzondere Gcflagten ^^•

van, met naamen , die aanduiden , dat zy ui.

naarzyne Clathrus gelyken. De Tweedeis ook stuK?*^°"

in Sweeden waargenomen en in Switzerland, A^mze/aw.

zynde door H a l l e R TricMa genoemd : terwy 1

G L E Dl T s cii haar Stemonitis doopte. Deez'

vondczeop verfcheide plaatfen in Duitfchland, -

meeft aan 't Hout van Stooven, Broeibakken

en Kanaalen , die door de broeijing van Paar-

demest vogtig gehouden werden, in 't vroege

Voorjaar. Misfchien zou menze dan hier te'

Lande ook v/el dus kunnen vinden. De Iaat*

lle is, zo 't fchyot, alleen in Sweeden, op de

East der Boomen , waargenomen. Haar ron-

de Hoofdje, breekende, blyft ten halve over,

met een Eyrond dotje, als van Katoen, daar'

op geplaatst. De Heer Schmiedel geeft

de Afbeeldingen van twee Netzwammetjes ,

fraay rood van Kleur, waar van heteene zyn

Netje behoudt , het andere hetzelve afwerpt.

Zy fchynen van alle deeze drie aanmerkelyk

te verfchillen (*J.

H E L V E L L A. Tolzwam.

Dit Geflagt, by verandering van Elvehy

dat oudtyds een Paddeftoel betekende, dus

gedoopt , heb ik naar de geflalte Tolzwam

ge-

SS4
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Xr' genoemd, als zycde dit het Kenmerk, door

^A\l' onzen Ridder daar van opgegeven. Het be-'
HooFDr vat maar de volgende Soorten.

1. '
' { I J " Tolzwam met hn Hoedje neergehoogen ,

lehetla
aangegmié,,..

I^lyterige. • figUM\ . j jj^'V;!

Mnrïf'^^ ^^^'^g^g^o&id:.^,..Kw£(hbig y vm verfckilietide

.Aan de Boomcn in 't Bofch te Meersber^

gen , in 'c Sticht van Utrecht, vindt men deeze

Kampernoelje, volgens den Heer de Gorter.

Aan rottige Boomen kwam dezelve te üpfal

,

InSwecdeOjVoor: na veel Regen, in Mey en

Juny, op de Heijen en Landen in 't Branden-

burgfe; in Switzerland in de Herfst op Bofch-

achtige plaatfen; in Toskanen , inde j^3aa^d

^November, na langduurig Regenweer, in de

Èosfclien overal : in Noorwegen is zy ook ge-

pie^n. Het is een zeer veranderlyk GewasJ,

met epn dikken Sieel> die gefleiifd en geplooid

is, en het Hoofdje als uit veele gekrulde Snip-

pers beüaande, en fomtyd& puntig getopt als

eens Bisfciiops Myter of Prieflers Muts by

Cl) M^^veüa Pilep defiexo adnato , Lobato diffornii*

jS?/.'?. Nat. Feg. XIIL Gen. 1214, Sp. i. Gort. Betg^

ïi. p. 358- Eivela. fl. Suec. ii©3, 1265. Fungoides Fun«»

giü/VBge crispuRi lacinistqm ^c. Mich. Qsn. 104. T. 86.

f» j. Furigiis Autumn. velut apex Flaminis. Mentz*
^v^. T. 6 Bpletus Cajiitulo explan?ito laciniato. H^^ll.

^eit\ indwat» \\\. p. 533. Gled. p. 3Ö. Schiefer. T«

i^|4a i|9- iéa, O^D. Dafif J» 116. Gunn. Ncrv» N. 43??^
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de oude Heidenen. Dit fchynt Ment ze- x.

Ï.1US te bedoelen, dewyl hy Plinius aan-^^^^^"^*

haalc, die een witten Paddeüoel daar me- Hoofd-

de vergelykc (*). Hec zweemt insgelyks

naar de Meelknopjes der Bloemen ; gelyk

door anderen is aangeduid ( f ). Ook noemt

het Gleditsch een „ Morilje « achtige

35 Kampernoelje , welker nederwaards getoo-

,5 gen en kruisplooijig gefnipperd Hoofdje

„ een Hoedje voorflelt , op een hollen 5

5, geftreepcen en geribden Steel." Van
boven , v.Qgt hy , is het Hoofdje natuurlyk

zwarcachtig bruin , van onderen wit; ockwel

eens geelachtig van boven , enz. Men kan

de menigvuldige veranderingen van deeze

Kampernoelje , by S c h ^e f f e u , die ze FaU

tenfckyvamm ^ dat is Kreuk- of Plooy-Zwam
noemt , befchouwen. Gemeenlyk wordt zy

,

in de Noordelyke Landen , onechte o^Steen-

Morllje gehetefi , ea 5 in Duitichland, in 't

Zomer Saizo^n gebruikt; maar in de Herfst is

zy taay en niet eetbaar.

(23 Tolzwam meteen Kogelrond effen Boedje'^ n*

-ty<' h'^ noppen vergaard. fté^!^
. nea,

•L^^t Onder*.

(*J Mox candidi, velut apice Flaminis \ iiifignibus -"^'j-;..^^»

pedicvilis. Bifl. Nat. Libr. XXII. Cap. 23.
"''^* 3*

Cf) Ap^x Staminis. Sjy. Phint. Gcht. Bsfg. uts.

(2) Helvetla Püeo globqfo ^quali congreg,^ta. Mihf»

Ss 5
il. DssL. XIV. Sim.
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X. Die is de naalle bepaaling , welke ik geeve»

^Tn!^' kan van de zonderlinge Zwam, in Fig. 3, op
HooïD- Plaat CV. afgebeeld. Dezelve heeft een

Zézwam.
^^'^^^" ^^^^ Okerjge Kleur en eene zagte zelf-

flandigheid. Men heeftze op het oude Hout,

dat met €?en Salpeter- en Zwavelig Water

doorciFongen was, inde. Zilvermynen vanDo-

roüiéa te- Clausthall op den Haarts, honderd-

twindg Vademen diep, gevonden. Veel fchyut

dezelve naar die , welke Doólor Scopoli in

de Alt'Anihoni de Padua Stollen waargenomen

heeft 5 te gelyken (*j.

III. (3) Tolzwam, die ongejieeld is,

Hevella ^

PyTiboo- ^^ Lapland groeit deeze aan de Pyn- en Den^
ïsea. neboomen, daar zy overblyft enftand houdt,

offchoon dezelven kwynen en beginnen te

üerverj. Gleditsch fpreekt van een der-

gelykemeteen platachtig famengeplooid Hoed-

je , doch dezelve hadtook een Steel. Zodanig

eene was in de Pynboom - Bosfchen van de

Marka op vogtige Mosachtige plaatfen, en in

"e Land praftreeks Jena, hern dikwils voorge-

komen, H ALLER fchynt die als eene Ver-

fchei-

(*) Ar'^ri-"S Coralloides vel Clavatus. PianU fuhterr,

Prag. 1772. p 109. Tab. 35, 36.

(2) Belveïla acaulis. i\garicus acaulis utrinqne fla-

niusculus., Pt Lapjj. N. 517* FL Suec. 1084. -^^ Bole-

tus Petiolo fugofo, Pileolo planioïi^ Hall. iif^/ï/. 23»

Gled. p» 38»
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fcheidenh^ld aan te merken , van de voorgaan- ^•

de: doch de verandering van deeze Kreuk^ ^/li!^^*

Zwammen is oneindig; gelyk men h^'^z^m- ^^"^"^^

ï £ R kan befchüuwen.

(4) Tpjzwam , iS?f<? to Hoedje met ongelyke IV.

Kwabben heeft ^ die niet geflmm zjn, JrT,
^

zwart en klein* :
Zwarte»

Op Ysland is zodanig eene kleine door deQ

Heer Koenig waargenomen en bovendien

nog eene j die uitermaace klein was 5 van Kleur

a!s Kopergroen.

P E z I z A. Bekerzwam,

Ikheb denGeflagtnaam Feziza , welke oudtyds

voor een fchadelyken Paddefloel gebruikt was

(*), terwyl de Gtflalte Klokvormig is en onge-

fteeld, in navolging van den Pastoor Sch^ f-
'

FKR door Bekerzwam vertolkc. MeB vindt

""er de volgende Soorten van»

CO Ee-'

C4) JTetveïta Pileo Lobis diffonuibus , non claufis , ^itra

yarya. Oed. Fl. Dm. I. T. 524. N. i. Fase. IX. p.

7. GoiJTJ. Norv* N. "1059. Flor, Istand. p. 244.

(f) Sunt et in Fungornm Genere a Grsecis difli Pê^

«tc9e, qui fine Radice aut Pediralo nascuctur. fht^»

^ijlNat Libr. XJX. Cai>. 3' '
*-'>

lï, Peiu XÏY. ?yVK.
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X, (i) Bekerzwam , die Klokvormig is ^ Lirn»
'i^ïDEBL. draagende,

STUK. jiQ ^e Bo^fchen, op Takkenen ardere fluk-

rlziza
^^" Hoocs, die op den Grond ieggen, alsook

le.ntifeva. m dc Tuinen aan oude Broeybakken en elders

,

J?n"deT^^"vindc men deeze, die dikwils geheele plekken

Gronds op Bedden met Run en in de Paden

beflaat : zo dat Ruppiüs dezelve een al-

lergemeenst Paddefloelachtig Gewa^je Loemt,

In Noorwegen , daar men het in de Herfst op

de Landen , dikwils op rottende Koornhalmen,

aantreft , wordt uit de menigte des Zaads ,

welke het geeft, de vrugrbaarhcid van 't aan-

gaande Jaar, by fommig Landvolk', voorfpeld,

Zy komen eer^it als Peerachtige Knobbeltjes,

kleiner dan Ei ween, te voorfcbyn,die,na een

beg of anderhalf verloops , open barden , en

dan

(1^ Peziza Campannlata LePtifera. Syft. Nnt, Feg^

Xlll Ge» 1215. Sp ï. Gort 'Belg. U, p. 328. Pez,

Cal campfenul ^0- Ihrt> Ctiff. 479. R Lugdb 518. Pez.

Calicïformis Lentiferp Isrv's DiLr.. Gisf. 195 F/. Suec,

-^[log , Tft7ï. Cyat'ioides cinsreuin et veluti Sericeam.

MiCH. 'Oen. 122. T» 102. f. i. Fungoide?. TorRNF. Vat ll.

T II f' 0, 7- Pluk. Phyt. 184. f 9. Fungus Calici^

formis Seminiferus. Men 12. Pug. T. 6. Glrd. p. 137.

Cyatb j'd*s cinereum fubhïrfiitum Halu^^^/ï/. ig. Cya-

thus Hall. H?!v. incho/it 1!1. p. 1274. Oed. Dan, T.

Ï05. GüNN. Norv. N. 515. 0, Fez'iz^ Cal. Camp» int^-

ne ftiisto, externe fquaj^ofo. Güetx, Uatitjp» i, p. 15»

Dalib. Par, 387.
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dan zig als Keikjes of Bekertjes vertoo- ^^^'^

nen, bevattende een Linsvormig Zaad. De iii.

Kleur is van buiten zwartachtig glad, vans,iK?^^"

binnen Afchgraauw. Eene Verfcheidenheid,

die van binnen geftreept, van buiten Schubbig

is, heeft men in Vrankryk en elders waarge-

nomen.

C2) Bekerzwam , dh Tokchtig geknot isy met ir.

eene geftippelde Vlakte. pZ'mtt
Geftip-

Deeze , die de Oppervlakte wit heeft , met^^^^®*

zWarte Stippen , komt in de Herfst op hoop-

jes oude Paarden- ofKoeijen - Mest in de Weid-
landea , by ons , doch niet veel, voor, zo

de Heer de Gorter meldt. De Heer Gle-
DiTscH merkt aan , dat menze op gedroog»

de Koeijen -Stront, in 't Voorjaar en de Herfst,'

overvloedig door het Brandenburgfe aantreft:

ja de Exercitieplaats buiten de Halfe Poort te

Berlyn is 'er , onder anderen , vol van. De
Stippen der Oppervlakte vertoonen zig , door

'c Mikroskoop , als kleine Gaatjes, die het

rype Zaad , dat zwart is, zo fyn als Stof uit-

werpen. Zy heeft een zeer kort Steeltie.

(3) Bc.

(ji) Pezha turbinata truncata ; disco punSato» Gort.

Beg. uts. FÈ. Suec. H. Clijf. R. Lugdb. Oed* Dan,T^

288. Musc. minimus Lignofus Disco punfta'O. Boca.

i^^^^i". 11. p. 25. T. 107, Oed. Dan, 288. Eïvela turbi-

,

nata patuia &c. Gled. p. 44. Sphaerla nivea plana Pu-

netis nigricant. H4!<L. p. 121.

II. Duel. XIV, Stuk,
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^* (3) BekerzwaiB , die Trechterachtig is ^ vaft
^DEBt,

Ijq^^^ gaapend y uitgehoekt^ geftippeld.

Hoofd-
stuk. In Vrankryk niet alleen , maar ook in Duitfch-

rlzi'za l^nd, in Switzerland , ja in Noorwegen zelfs,

Cornuco' j^-^nit dcczc , hocwel zeldzaam , voor. Zy

"^^^Hoorn- groeit tropswyze, en maakt als een Tros van
achtige. gi-oote Trechterachtige Bloemen , gelyk die

der Bignonia^ by voorbeeld, uit; welke door-

gaans wat krom flaan , zo dat zy eik op zig

zelve naar een Overvloeds- Hoorn gelyken ,

waar van de bynaam» In de Bosfchen der

hooge Gebergten van het Thuringer Woud 5

is zy niet ongemeen. Zy verfchilt , doordien

de rand fomtyds omgekruld is, fomtyds als af-

gefneeden , fomtyds in Slippen verdeeld, als

die van veele Trechteracbtige Bloemen. De
Kleur is van buiten doorgaans bruingeel, van

binnen donkerrood of zwartachtig
, gelyk

V A I L L A N T dit ook van buiten opmerkte i^^-j 9

die ze in 't BcTsfchagie der Parken van Ver-

failles en Marly 5 omtrent het midden van Au-

gustus , van twee tot vier Duimefi hoog vondt.

Hier

X Cs) Peziza Infündibuliformis., Disco patente ilnuato,

punftato. Elveia Infündibuliformis &€ Guett. Dalib^

ttts. Fungoides riigricans raajus , Cornucopiaè forma*

Vaill. Par, T. 13. f. 2. 3. Peziza Meir.branacea Tu-

bae limilis. Hall. Helu. inchoat, III. p. 128. Elvela pe-

tiol. Corpore excavato, Infündibuliformis. Gled. j). 41*

GONN. Noru. N. 743» ScHiEFF. T. 165, 166.

(*) Brun d'abord , puJs aprés noir ceudré en dehors-»

S* 51'
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Hier zal die fraaije Ceyïonfche behooren , wel- .
•^-

ke de Edele Heer Chr, P. Meijer, keu- m.

rig Verzamelaar van iiitgezogte Naiuraliën, 5^^^,^!^°'

onlangs uit Oostindie, onder verfcheide ande- Ceylon-

re Zwammen ontvangen , en my ter Afbeel-'^pf; (^y^

ding gunftig medegedeeld heeft : zie Fig* ^^ f^g*^

op Plaat CV, Want, fchoon dezelve geeos»

zins Vliezig is , maar eene vaste zelfftandigheid

heeft, toont de Gefcalte genoegzaam , dat zy

hier t'huis te brengen zy en als een middelflag
,

uitmaake tusfchen deeze en de volgende, die

beiden gefteeld zyn in dit Geflagt. Dat zy

tropswyze groeijen blykt aan den Voet ; de

Geftalte uit de Afbeelding, zo wel als de dikte

van den Rand, die ftomp is en rond, eeniger-

maate uitgehoekt of als ingefneeden. De hoog-

te is omtrent vier Rynlandfche Duimen boven

het Voetfcuk , dat voor V^ortel fchynt te ver-

ftrekken. Zy heeft den Steel of Stam, tot

omtrent een Duim beneden den Rand, zeer

glad -zwartachtig bruin , even als of zy ge-

vernist ware , en zodanig is ook de binnen-

holte , meer dan een Duim diep , voor een

groot gedeelte. In 't overige heeft de ge-

heele Top eene geelachtig witte Kleur en fs

van onderen vol uitermaare kle''ne,naauv/lyks

met het bloote Oog zigtbaare Gaatjes; welke

haar veeleer tot de Bokti zouden betrekl^en,

indien niet de Trechter- of Trompetachtige

Geftalte haar hier t'huis bragt,

(4) Be«
11. Deel. XIV. Siuk



6^6 15 E s c n U Y V I N C V A tl

A ^' (4) Bekerzwam , die Kroesachtig is , van hui-

111. ten gehoekt met Takki^e Aderen,
Hoofd-

^ ^

jy^ Bes Winters nam M i c b e l l us deeze op
Peziza hoopcD Paardeiiiest en op dciar mede gemeste

turn. Landen, m loskanen waar. Zy is van zeer
Vinger-

ygi.ajj|,jg,.jy]^g figuur , wordende van hem by

een Smeltkroes , van anderen by een Mortier

of Pot vergeleeken. G l e i» i t s c h vondtze

fomtyds rond , fomtyds driekantig hol , op

een klein Voetje, van buiten aartig begroeid

mee Takkjge Ribben , hard en bruin van Kleur.

Zy kwam hem , na den Regen , in Mey en

juny, in Mosfige Boslchagiën en op Velden

in het Biandenburgfe, ja fomtyds ook in Ho*

ven. Boom- en Wyngaarden, voor. In grco-

te Ijosfchen van Meisfen vondt hy ze op de

\\ ortels van Boomen. Somtyds hadt zy de

figuur van een Schulp of was op andere ma*

nieren wanftaltig, gelyk men in de Plaaten van

ScHiEFFüR kan befchouwen.

. fy (5^ Bekerzwam, die Kroesachtig is^ met eéH

Cijüihoi' flompen opgeregten Rand»
des*

K roes

achtige.

(6) Be.

(4_) Pezha Cyathifoimis . extns angwlafca Venis Ramc-

lis. GoFT. Belg, 11. p. 329. Fuir^^oides fuscum Acetabuli-

formè. Vailt.. Par. 57. T. i^. f. i. Fungoides maximum

Vafis fuforii forma. MiCH. Gen. 206 T 86 f. i. Peziza

bracleata fordide iutea fubvillofa Kall. -/el?/, imkoat.

Hl. p. i?9« Elvela Corpore liemispha;nc'}. Glid p. 4S«

ScHiSSFFKK. T. 150, 155, 156.

(5) Feziza Cyathifonnis , margnje erefto cbtufo. Pt.
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(6) Beketzwüm , die Klootachtip' KlokvormiË ^.

/j 5 mei etn gekartelden rand. Hj.
fHoOFD*

(7) Bekerzwam^ dk vlak is ^ mei een verheven^^^^'

Haairlgen rand* Pezizs
CupulariÈ,

f8; Bekerzwam, dieToIachtig ts .Slakvormig.
^diüTe''^

VII.
De verfchillende figuur, in de bepaaliugen Scmetia'

en door de bynaamen aangeweezen , onder- ""
gchUcl»

fcheidt deeze Soorten , altemaal kleine Padde- ^chtice.

floeltjes zynde , waar van fommlgen op den CocUimta,

Grond , anderen aan Boomen , op Hout of
^'/^^J^^*

Muuren, in donkere vogtige plaatfen, voort-

komen. De Schildachtige , fdie meer naar

een klein Kommetje gelykc, vindt men by ons

menigvuldig in de VVeidlanden , op hoopjes

OU*

Suec. 1210, 1274. Peziza latea parva , mai*g. Isevibus.

Raj ^ugl^ Ilï. p. 479. T. 24. f 4-

(J)) Peziza Globofo -Campanulata , margine crenato. ^

FL Sttec. II. N. 1273. Fungoides Giandis Cupulam re-

ferens. Vaill. Por. 57. T. 11- f, i, a, 3.

(7) P^2/2^p]anj(, margine convexo Piiofo, Gort. Belg,

II. p. 329. Fl, Site:, li. N. 1272. Peziza lutea parva

margïnibus Püofis. Ra], ^ngl. \\\. p ig. T. 24.f. 3*

Fungoides, qüi Fungus rainimus Scutelhitus, Coloris Au*

rantii. Vaill. Far. T. 13, f. 13, 14. Elveia Discifor-

mis fesfilis et plana. Glfd p. 4?.

C8J Peziza Turbinata Cochieata. Elveia multis anfrac-

-tibus Cochieata. Guett. Daltb. Far, 384. Fungoides

Auriculam Judae referens &c» VaiLl. Par-, 57, T. 11*

f. 8.

Tt
ÏI. DS3L. XIV. Stük^
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X. oude Koemest , by nat Weer. Deeze is fraay

FDEEL.
Qj-Qj^jj^i^i^m-jg^ Somtyds komt zy ook byna

HpoïD- geheel wie voor , als Schildjes of kleine Pen-

^^*/jg^, niagjes, befiaande groote plekken op Boom-
zwmi, flammen , rottig Hout , Kruiden, Mosfen ,

ja zelfs op een vogtigen Kley- Grond. Door
Ouderdom worde zy bruin en zwart ofRoest-

kleurig. De laatfle , die een Slakvormige fi-

guur heeft, is van binnen rosachtig, van bui-

ten wie en als mee Meel bepoeijerd.

TX. C^) Bekerzwam , & holrond rimpelig is en
Peziza Oorachtm.

Auricula. "^

Judas-
Oov. Aan de Stammen van oude Vlier- en andere

Boornen , komen in de Voortyd dikwils de

Zwammen voor , die men gemeenlyk Judas*

Ooren noemt. „ Ik had deeze bevoorens met

DiLLENius voor een Lichen gehouden,

3, zegt LiNNxEüs, doch door 't gezag van

,5 Gleditsch ben ik thans gedwongen haar

5, tot de Boomzwammen te betrekken.*' Zy
heeft eene minder Oorachtige gedaante d2n

de

("oj Peziza co^ieava rugofa Auniormis. Gort. Betg,

p. 329, ïrc-mcila fcsfilis Membranacea Aiu-iformis cine«

rea. Sp. PlaM. p. 1625;. Fl. Suec. 1137. Elvela fesfiiis

IViembr. rngofa et crispa, forma concave. Gleditsch»

\t. 39. PeL'iza Brafteata caespitofa plana , extus Sericea,

Hall. Ileiu, iyichoat. , 'Wi. p. 129. Agaricus Auriculse

fortïia. ToUKNF. Inji, Mich. Gen. 124, T. 66. f. i. Fuii-

gus Sambuci vel Aurioula Juda:. Sterb. p. 256. T,^/.
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de naastvoorgaandc Soort, 20 Haller. aan- 5t.

merkt, ^t Is eene half ovaale Klomp , die aan ^jiJf^*

de eene kant eene infnyding heeft, van wel- Hoorn-

ke plooijen afloopen, gelyk in eens Menfchen '.

^

Oor, met Slangswyze draaijen van Bladerach' z^e^^^ï^.,

tige verheffingen over de geheele holle Vlak-

te, die donker van Kleur is en glad, doch de

buitenzyde uit den Afchgraauwen groenach-

tig. Gedroogd zynde, is deeze Kampernoelje

hard, maar krygt door in Water te wecken

zyne Lymerige taaiheid weder,

In de Apotheeken zyn de Judas -Ooren

bekend , doch weinig in gebruik. Het Af*

trekzel of Afkookzel , in Vv'^ater , Azyn of

Melk, wordt om te gorgelen in Keelziekten,

als ook in de Spruuw der Kinderen , zeer

geroemd , en de Zwam zelf tegen Ontflee-

kingen der Oogen ; mids , in Water en Azyn

geweekt , daar op gelegd wordende. Inwen-

dig houden fommigen ze voor Lancerende,

anderen voor Samentrekkende : ja eenigen

zelf» achten derzelver gebruik gevaarlyk: des

het mooglyk beter zy , zig daar van te ont-

houden.

(10) Bekerzwam, die platachtig is en Ooranh^ x*

ttgy vol Gaatjes^ met em treeden Zoom. ^/f^^V^f

Gezoom-
Dee ^^*

(loj Teziza cxplanata. Auriformis foraminulofa , Lim-

bo lato cinaa. Mihi,

Tt 2 .

11. Deel. XIV. Siuk.
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%. Deeze.zeer zonderlinge, niet minder fraai-

mf^' ]s Zwam , waar van ik de Afbeelding in Fig^

HooiD*
5, op Plaat cv , mededeel, heeft gedag-

Beler- ^^ ï^^^^ Meijer veiTcheide Exemplaaren
zu^am. yaj^ ^ onderde gemelde Ceilonfche Zwammen

^

door zyn Ed. onlangs ontvangen. Dit is wel

het volkoraenfle , de anderen zyn kleiner ,

waarfchynlyk jonger en niet zodanig gezoomd.

Zyn Ed. heeft ook een Takje , waar aan eenige

zeer kleine zitten, uit welken de nituurlyke

plaatzing en bovendien ook zeker biykc, dat

de Gaatjes , waar de eene Oppervlakte uic

bellaat, niet beneden zitten, als wanneer dee-

ze Zwam rot de Bokti van Liisnmiis be-

booren zou .kunnen , naar fommigen van web
ken, inzonderheid naar de Kleurwisfelende,

wegens ds andere Oppervlakte, die ook zeer

aartig gezoomd en bovendien gebandeerd is ,

(half paarfchachtig bruin , naar 't midden

,

half geelachtig naar den rand ,3 ^Y f^nders

veel gelyken zou. De Ge (lal te is ook taame-

lyk Oorachcig, en zodanig heeft zyn Ed. 'er

anderen die fraay rood zyn van onderen. De
boven fte Zeefachtige Oppervlakte ziet uit

den rosfen geelachtig ongeiyk.

Geban- Die Op Ysland door dtn lieer Koenig
deerde, gevondene, we^ke onder den nmm van Zo?7^/is

is te boek gefield door Zok«5a; een uitge-

breid Vliezig Hoedje hebbende , dat Vezelig

was gellreept ea met Banden getekend; hcefc

de
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de HeerGuNNERUs bygebragt onder den x.
bynaam vzn GefiraaldeC^), Afdebl,

HOOFD-
C L A V A R I il. Knodszwam. ®^^^-

De Paddefloelen die glad of effen en lang-

werpig zyn, hebbende een Knoisachtige Ge-
ilalte, maaken die Geflagt uit, rot hen welke
ook aodereo, die Takkigzyn, betrokken wor-

den, als vol8:t.

(l) Knodszwam^ die Knodsachtig is en geheel l.

rifiiila

Stamjpe-

*^«>"'«^. ^ffuZ.

(2) KnoJszwam , die gekmdst is en onver-
Yige.

dseldy met het Hoofdje Schiibhig, MUUaris,
Schiibbi'

ge.

(3) Knods-

• ,(^) Peziza radiata. Gunn. F/. Norveg. N. 1050. Pe»

ziza Zo^alis. Flor, IsUmd. p. 244. Fl. Danic.Y'd.sc.yi\\*

T. 469, f. 2.

(i) Clavaria Ciavxformis frxp] cisfima. Syft. Naf.

Veg. XlIL Gen. 1216. Sp. i. Ft, Smc. 1104, 1266. H,

Cliff, R. Lugdb. Clavaria albi Piftiili forma. Vaill.

T. 7- f. 5* Clav. major Intea. Mick. Gen. 208. T. 87*

f. I. ScHMiED. Icon. T* 15. Ciavarla erefta Corp. fimpl.

obtufo integra. Gled. p. 26. Wki^i.^ Bet'j\ mchoat. 1 1 j.

p. 125.

(2) Clavaria Ciavata integeniroa, Capite Squamofo.

Guett. Stamp. Daj.ib. Pcir. Ciav. Müitaris Crocea.

Vaill. Par, 39. T. 7» f. 4. Schmied. Tem. T. 4. Hall,.

uts*

ÏI. Peel» XIY. Siük,
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X. ( 3 ) Knodszwam , die geknocht is en onver--

"^mT.^^*
iif^/i, famengedruki^ flomp.

HooïD-
sTüK. Deeze 5 iü de Bosfchen van Europa, daar

TTT

ctavana^ vogti'g en belommerd is, hier en daar voor-

0^/^%/oj-- j^omende 5 verfchilien eenigermaate in Geflal-

Ruige, te, doch meest in Kleur, 'c Zyn kleine Ge-

wasjes , naauwlyks meer dan één of x^n^q. Dui-

men hoog en allen eenigermaate Knodsachtig;

dcch de eerfce Soort ^ d^'e witachtig of uit den

geelen ziet , heeft meer de gedaante van een

Stampcrtje ; terwyï de tweede, die SafFraan-

Icleurig rood is , naar een Kiygs- Knuppel der

Ouden of naar een zogenaamde Rirkuks-Knods

gelykt. De derde wordt by een Slangetong

vergeleeken. Deeze laacfte is zwart en eeni-

^ermaate ruig of ruuw van Oppervlakte. Nog
Leeft MicH EL I üs een zeer klein geeltje, en

anderen , opgegeven. De Heer S c h m i e d e l

heefc de drie Soorten, elk in 't byzonder, zeer

fraay in Plaat vertoond en oraftandig befchree*

ven. Gleditsch bi engtze allen , als Ver-

fcheidenheden, tot ééne Soort.

IV. (4) Knodszwam, die Takkig^ Houtig is en
mgttatcu zwart, (5)

CsJ Chvaria Clavata integerrima corapresfa obtufa»

Güett. Dalib. uts. Clav. Ophioglosfoides nigra. Vaill.

Tar, 39. T. 7. f. 3. Hall. uls^ p. Ï26. Schmied. Icon,

T. 25.

(4) Clavaria, Ramafa Lignea nigra. Gort. Belg, II.

y. 329. Dalib, i'^r, 387. Agaricus Digitatus Jiiger. Tournf*
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(j) Knodszwam , die Hoorenachtig getïih q ,
afdfei..

famcngedrukt

.

.

1'^-

(6) Knodszwam, met de Takken dtgt getropt^ y^

zeer Takkig^ ongeiyk» Clauaria
hypoxijioft,

(7) Knodszwam, met de Takken dtgt getrapt ^h(nit\ge.

zeer Takkig ,
getopt ^ flomp ^ geel*, VI.

des.

(8) Knodszwam , met de Takken gefpitst Tak Koraal-

kfg , ongelyk ,
geel van Kleur. ^^

'^*f^*
V 1 1.

Fastigia'

Deeze brengt de Heer G l e d i t s c h ook ta

als Verfcheidenheden tot ééne Soort t'huis, y,?!^*

welke hy noemt, Knodszwam met een veel- ajuscoi-

deelig Lighaam, dat ongelyk en zeer Takkig
^^^osach-

is, in dunne topjes uitlobpende. Tour n e- t^ge^

FORT

C5) Clavaria Ramofo - Cornuta comprésfa. Gort. Befg,

H. p. 330. FL Stiec. /3. AgancusiRamofus Corrm Rangi-

'feri referens. M'ch. Ehrett, Tab. Fiingas Cornu Dorcadis

facie. Eph. Nat. Cur. Deer. Ann, 4. p. i95.'Gled, p. 31.

C6) Clmci'ia Ramis ccnfertis Ramofisr. Jnoequ/.iübus.

Gort» Belg. uts. Flor. Suec. Dal. Far. R. Lugdb. 5ig.

Corallo -Fungiis flavus. Vaill. T» 8- f. 4» Coralloides

flava aibida, Tournf. Inft. 564-, T. 2,52» f B. Barba

"Guprina. Stère. p. yö , cj-j. T« 11. f. A' D.

(7) Clavaria Ram» conf. Ramofisn fafcigiatis &c /-V.

«S'ïffr, 1107, 1269» Fungoides Fungiforme luteam foeüdum

& minus Ramorum. Raj Jngl. \\\. p 479. T. 24. f. 5.

(8J Clauaria Rara. Ramoris acnminatis , in^eciiialibus ,

luteis. F/. Sitee. 1108 , 1270. Fung. parvus Raaiofns In-

tens. Raj. At2gL \IU p. ló. T. 24. f. 7, Hali. hWi^,

inchoat. 111. p. 124.

Tt 4
li. DfiSL. XIV. &cv%,
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X. FoRThadc'er een Ceflagt van gemaakt, on-

m!^^* der den naam van Coralkides , als zweemende
Hoofd- naarde Koraalgewaslen , die in Zee groeijen.

Kmds- -^^ zelfilandigheid is, volgens H a ller, die

limm, 'er wel agt Soorten van heefc , a^s Kaarsfmeer.

Sterbeek zegt, dat menze in Daitfchland

Hoemc Ziegenhart of Geissharf ^ dat is^ Geiten-

baard j in 't Latyn Barba Caprina. Anderen

noemden ze ook Hand- of Vinger - Kamfer"

fioelj'es^ wegens de Gedalte. Hy hadtze in Bra-

bant tot vier Duimen hoog en grooter gevon-

den. Zy komen in Bosfchcn voor^ doch de

Onderhcutige in Kelders en op andere donkere

plaacfen , aan rottig Hout. De drie eerden

zyn in onze Provinciën, en de derde op Weid-

landen in Vriesland, door Mee si:, waargeno-

men; de twee laatden, die kleiner vallen, in

Engeland , ais ook in Sweedtn , tusfchen 'c

Mos. De Kleur van eenigen is wit^ van an-

deren roodachtig Vleefchklcur, paarfchachtig

of Violet, ook Vuurkieurig of hoog geel, en

zwart, naar het verfchil der Soorten. Van

binnen hebben 2y eeoige Vezelen: men vindt

'er geen blyk van Zaad in-; dan een Poeijer ,

door de Opperhuid verfpreid. De Koraalach*

ijge behoort tot de kwaade Paddefloelen niet,

zo Ster BE EK aanmerkt, die zegt, dat men-

ze in Duitfchland zeer klein kapt en Balletjes

daar van maakt » even als de Fricadellen van

gehakt Vieefch. Hy hadt verfcheide Perfoonen

ge-
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gefproken , die bekenden , dat zy dezelven ,
^*

aldaar dus menigmaal gegeten hadden. Men ïiL

teltze 'er onder de befte Kampernceljes , zo^ruK?^^*

H ALLER aantekent.

Lycoperdon. Stuifzwam.

De overvloed vaneen zeer fyn Stof, 't welk

uit deeze Gewasfen , wanneer zy ryp zyn,

door drukking of van zelve met een geblaas

uitfpuitj heeft 'er den zonderlingen Griek-

fchen naam, welke JFoIfsveest betekent, aan

doen geeven. Betaamelyker geeft men 'er

dien van S'/^/y^ww/;, om de zelfde reden , aan.

Zy hebben , in -t algemeen , eene rondachti-

ge figuur , en beftaan meestendeels uit zekere

Rokken, die eene Holte befluiten, waar in

eerst een week of harder Vleefch huisvest ,

het welke vervolgens in Celletjes van één

fcheidt , die het gedagte Stof, "t welk men
denkt het Zaad te zyn , bevatten. In fom-

migen, evenwel, ook tot élt GeOagt betrok-

ken, vindt men *t zelve niet, in anderen worde

het niet uitgeworpen, gelyk in de twee eerfle

Soorten, die

I. Vast van zelfftandigheid zyn , onder-

aardfch, zonder Wortel.

(i) Stuifzwam,, die Klootrond is, vast van ï.

,r Lijcoper-

Z^U'dcn Tuher^

TartuffeU

{O Lycoperdon giobofum , folidam ^ mnricatnm , Ra-

Vu Dbel. XIV. Stuk.
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X.

lïl.

H00ï3-
STöK.

Sfmf-

zsifftandigheid y gedoomd^ geen Wortel

hehhende^

Die Aard vrugten, welken men in *tLatyn Tu*

hera^ in \ Franfch Trufes^m 't Hoogduitfch Truf-

fels^ in 'c Italiaanfch Tartuffi^ in'c Hoilandfcb Tar-

tiifeh of ook Aardhuikn noemt ^ raaaken hier de

eerde Soort. Men vindtze niet alleen in Italië,

maar ook in Vrankryk en verfcheide deelen van

Duitfchland , doch aanmerkelyk verfchillende,

MïCHEL I üs merkt aan, dat dezelvzn rond-

achtig zyn , meteen ongelyken Bast, die als

btzeE is met een rrrenigte punten van Diaman-

ten, en dus zeer ruuw ; de zelfflan dig hei d,

van binnen. Eeltig, en jgelyk de Pit van eene

Moskaatnoot , door veele Streepjes of Spleet-

jes verdeeld en gevuld met ronde Celletjes of

Zakjes, ieder twee, drie of vier, roodachtige

Zaadjes bevattende. Van de zodanigen vs^er-

^tw in Toskanen, *s Winters, in het Geberg-

te, gegraven, met een fmaakelyk welriekend

Vleefch; des Zomers in Bofchachtige plaaifen

en

dice deftitutum. Sijjl. Nat, Veg, XII L Gen. 12 17. Gort,

Eetg. \ 1. p. 330. Lycoperdon folidum. Ft. Lapp, Suec,

iii6, iz8i» R. Litgdh. 519, Dalib. Far, 391. Tuber

Brumale. Micri. Gen. iz\, T. ic2. Tuber. Matth. Diosc.

544. Lob. Ic. II. p. 276. Tournf. Lift. 565. T. 333.

Gled. p. 157, Sterb. p. 308. T. 32. <S. Lycoperdon

üvato - obiongum glabrum &c, Gled. p. 156- Tubera

fubterranea Tefticulorum forma. Mentz. Fug, T. 6.

IIoeRH. Liigdi\ I. p. 15.,
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en Boomgaarden , omdreeks Florence; van x.

binnen bieeker, mee minder Smaak en Reuk: ^^it^^'

óes hy ze in Winter- en Zomer - Trufrels on- Hocïd.

derfcheidt. ^^^^
Van deezen aart komen die Aardvrugten , in zwam.

de Zuidelyke deelen van Vrankryk, ook over-

vloedig voor. De Provengaalen noemenze

Rahasfos, Doorgaans groeijen zy in magere

Gronden, daar men naauwlyks eenige Plan-

ten ziec , dan Lavendel of Wilde Thym en

dergelyken. Het Landvolk weetze op te

•fpooren , door middel van een Zeug> welke

zy op dergelyke plaatfen brengen , en, wan-

neer dezelve het Gat diep genoeg gegraven

heeft, om aan den Truffel te komen , zo trekt

de Hoeder haar by den Poot met het Touw te

rug; dan ligt zy den Kop op, als wanneer

hy haar eenige Gerst aanbiedt , en , tervvyl zy

die opvreet, haalt hy den Truffel uit de Grond.

"Dit Werk wordt meest door Vrouwvolk ver-

rigt, die met dit Truffelzoeken den Kost win-

nen. Men kanze, in de Zomer, fomtyds ook

vinden, door in de Zonnefchyn te letten op

plaatfen daar vergaaringen van Vliegen tot

eenige hoogte boven den Grond zig verhef-

fen; maar dan is deeze Aardvrugt doorgaans

bedorven of Won-ngatig, en in 't algemeen

hebben de Zomer- TrufFels weinig Smaak cf

JReuk (*)• In

(•-) Garidel. fffft. des Phv:i, i'Aixen Frovence. p. 474,

IL DfiBj., XIV. Stuk.
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X. ^^' Pfemont daar de Tartuffels mooglyk wel
/.FDEEL.

jiej; overvloedigde in geheel Europa groeijen

,

HooFR- gebruikt men Honden omze op te fnufFeien,

^v^^rri
^'^ ^'^^^-^ Boeren zyn 'er , die daar uit alleen

Jende Ge-Iiuii beflaan hebben. Men vindtze 'er zwart,
föalte. —

j; CD rood gemaiTnerd, Ibmtyds wel twaalf

oF veertien Ponden zwaar (*). In 'c Park van

Villateneiife 5 by de Abtdy van St. Denis in

Vrankryk s
waren 'er, voorheen, zo veel te

vinden, dat hetzelve, ten dien einde, in 'c

jaar i'674 , door 's Konings Prokureur Gene-

raal, Heer van Villaceneufe , aan een Fruit-

kooper te Parys verpagt werdc voor zes Jaa-

ren , tegen tweehonderdvyftfg Livres in 't

Jaar en tien Fond Truifels aan;den Heer daar

uit te leveren, in ieder Saizoen(t). Halleu
merkt aan , dat zy in de Bosfchen, op fom-

ir.ige plaatfen van Switzerland, ook gevonden

%Törden-, die de Bast eerst wit dan zwart heb-

ben en van buiten ruuw zyn ; doch mooglyk

70 ruuw niet, als Ivl i en e luts dezelven ver-

roont^ Die welken Toüknefort, zeker»

lyk naar 't Leven, in Plaat gebragt heeft, zyn

ook zo fchcrppuntig niet bekleed. En, aan

(^*_) Men kan hier aan niet tsvyfelen, alzo het uit

geloofwaardige Sclayvers b!ykt , maar zouden het dan

ook Klompen van verlbheidene fiinr.ehgegroeid zyn? Im-
mers Uonsr. Geoffroy verhaalt , dat zy fomtyds een

yond en zelden vyf Vierendeel zwaAir vailen. IJem, de

2711.

(tJ Gir£.rTARD. Mem. ^ropr.Jom, ï. p, XCIV.
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degenen, welke men by Lobel en ^odo-^^^^^^^

^jF.vs afgebeeld vindc , vertoonen zig in 't m.
'

geheel geen Puntjes. Zy tvorden 'er maar gQ- ^H^'^J''''

Boemd , rom'e Balachtige Knobbels en by de Straf-

Aardappelen vergeleeken. Men zouze, vol-"'^'^^'*'

gens die figuoren , eigener Knobhelige Aard-

huilen mogen heeten. Door de gedagce Snuf-

felhonden , uit Italië , zyn verfcheidene van

dien aart in Düitfchland, zelfs in het Dranden-

burgfe ontdekt : doch die komen meest voor

in digte Hakbosfchen , vet van Grond ; zy

hebben naauwlyks de grootte van een Kaats-

bal en dikwils maar van een Ockernoot, en

zyn zeer hard van Vleefch. Dus fchynen zy

nader te komen aan de gladden, naar Testikels

gelykende , van Mentzel , die door fom-

migen met de voorgaande verward , door aa-

deren volftrekt daar van onderfcheiden wor-

den (*). Zie hier wat 'er gedagte Autheur

van zegge.

.
•• 55 ïn

C'0 Dit laatHe doet Gledttsch, die j-e tot een by-

zondere Soort bren^^t en valfche Hirfch-Bmnst , dooh

opk Sweine- Truffel noernt, fchryYende 'er een Vergifti-

gen Reuk jiRn toe, \k isó.' maar de Heer de Gor-
ter betrektze tot de Tartuffels en merkt aan, dat

nienze in 't Graafichap Zutphen vindt. Sterbeek beeidt

de Aardbuilen, die goed om te eeten zyn, zeer ver-

fchillende af, hebbende 2yne P'iguuren zekerlyk van an-

deren ontleend, PI. 32. Hy zegt daar van, dat zv eet'

baar zyn, van grootte als Kaatsballen of Kwee- Arpe-
kn , het meefte dee! van buiten gebult

, geknobbeld eri

IL DcEL, XIV. SïUK,
"""^'^



zwatiK

Ö70 B E S C H R Y V I N (; VAN

AroEEL ^' ^" Augüftus en 't begin van September

111. 5, vondikdeeze, by Furflenwald en elders iiï

sxük!^^" 35 't Branclenburgfe , onder de Zandige Gras-

Smif" „ Zooden. Het was , by gelegenheid, dan

5, eenige Zwynen den Grond dien ik pasfeer-

,5 de omgewroet, en nog eenigen van deeze

„ Aardbuilen overgelaten hadden. Ik vondze,

„ in grootte, figuur en kleur , volmaakt naar

„ Menichen Ballen gelykende. Doorgefnee-

3, den, hadden zy een bruinachtig groen Merg,

,, gelyk de frisfche Boviften. Bulten twyfel

,, zullen de andere Truffels , in Italië , die

3, men daar voor zulk een Lekkerny houdt

,

„ van buiten zwart , van binnen wit geniar-

5, merd zynde, ook zo toevallig ontdekt zyn.

Hier te Lande zoekt meo *er weinig naar en

5, de meeden voorden van de Wilde Varkens,

„ in de Bosfchen ,. of ook van anderen , die

5, men door 't Land dryft , vernield en op-

jj gevreten."

Eet

oneffen , <-Toch fommlgeii ook gl'i.d en langwerpig rond

als een Ey, van binnen met een geel witachtig Merg,

als Knollen of Raapen: groeijende doorgaans verfchei-

dene by elkander. Maar deeze ftrydigheid wordt opge-

lost dcor gedagten Franfchen Heer, die zegt, dat zy in

de jongheid, en wel in da Zomer, wit , en glad, ver-

volgens , in grootte toeneemende , in de Herfst en Win-

ter , gemarmerd, zwart en ruuw zyn. Mem, de 1711.

Men heeftze in Engeland ook gevonden, die puntig ruuw

als de ïtaliaanfche en Franfdie , maar veel kleiner wa-

ren. LowxiiORP. Ahridgm, Vol. II. p. 6:5. Fig. 157.
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Het zyn dan deeze Testikelachtige gladde y-,

Aardbuikjes niet , welke men voor de regte ^I^esl*

TartufFels kan houden , waar van ons de ge- Hooii-

droogde Snippers uit Vrankryk of Italië toe-''"^^*.^

komen, die mea tot Sausfen gebruikt. Yeri'ch zzvrnu',

hebben deeze een meer of minder geilen Reuk,

welke aan de Zwynen en Honden gelegenheid

geeft, om ze door opwroetinge te vinden.

Men eecre in Italië als lekkere Spyzen, dien-

ftig tot opwekkinge der Minnelust. Tot Voed-

zei, echter, zynze weinig beter dan de Kam-
pernoeljes, in 't algemeen, als hebbende door-

gaans een hard en taay Vleefch. De Ouden
hebben reeds erkend, dat zy moeielyk te ver-

teereu waren, 't Kan zyn , dat haare hoeda-

nigheid naar den Grond en het Saizoen ver-

fchille. Immers, ryp of volwasfen, zynze zeer

goed van Reuk en Smaak, zegtGEOFFROY,
doch verrotten dan ook ligt in de Grond , of

worden Wormfteekig , als wanneer zy bitter

zyn. In plaats van één verrotten Truffel vindt

men , na ecnig tyds verloop , een menigte

jongen, niet grooter dan Erwten in de Voor-

tyd. Dikwils komen zy by de Wortels van

Eikeboomeo voor, doch men moetze van die

harde Houüge Knobbels , welke aan zodanige

Wortels groeijen , wel onderfcheiden. Dat

'er fomtyds een Steentje, of iets anders, in ge-

vonden zy , is mooglyk aan zekere verharding,

geiyk in de Peeren, toe te fchryvsn.

IL DesL. XIV. Stbk.
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X. (2) Stuifzwam , die Klootrond is , taamelyk

111.
*

y^s^ van zelfjlandigheid i in 't midden

Meeldmagende ^ niet geworteld.
Hoofd-

stuk.

II.

Lycoper. Dit zyn de zogenaamde Hertszwammen ^ of
don Cerui^ ^ r x j j i-.
nmn. HeTts Sponfen ^ van ouds onder de Genees-

Bnii!^'"*
""Jiddelen opgetekend , en Boletus Cervi ge-

noemd. Zy komen in veele deelen van Eu-

ropa, niet alleen in Bohème , Silezie en in

Wermeland , :dat tot Sv/eeden behoort , zo

LiNNiïius aanrekent (*) ; maar ook in Wal-

liferland , aan de Zuidzyde der Switzerfche

Kantons 3 en zelfs in Brabant overvloedig voor.

Of zy niet dikwils voor de Truffels zyn aan-

gezien, zou ik twyfelen. Onze Ridder, im"

mers, zo kundig in de Kruidkunde, heeftze

baarblykelyk verward. Zyn Ed. befchryft de

Truffels, als ,, ronde Ballen , van grootte als

55 een Pruim, wit, door verhevene pukkels

„ ruuw , zonder Wortel , in 't midden met

5, een bruin Poeijer , even als de Bovist ge-

55 vuld,

C2) Ltjcoperdon Globofiim fi>lidiiisca]um Centra Farinf-

fero, Radice deftitiitum. Sijf^. Nat. Xlli. Idem Radice

inftructum. Sp. Piant. N. 2 L ycoperdaftmm Tuberofum

arhizon fuivum &c. MidH. Gen. 220» T. 99. f. 4. ïube-

ra Cervina. C' B Pm. 376. Mat. Med. 500. Lob. Ic,

376. Sphïsria fubrotunda &c. Hall. Helv. tnchoat. p,

123. Sterb. p. 316. T. 32, B. Gled. p. 155, N. 7. c.

(*) Habitat in Bohamia, Silezi-i , Vermelandia. Sp,

Plmt. W. p. 1053- Nogthans vindt menze, in Flor, Suee,

wet, dan onder dea bynaam der Voorgaande.
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5, vuld 5 doch in kleine veelheid , niet gaa- ^
X.

„ pende." Dit past in geenen deele op die \\i

Aardbuilen, welken zyn Ed. Lycoperdon foil- ^,^^'^^'

dum noemt ; maar grootendeels op de Herts- ,9///?/-

zwammen. En zodanigen, zegt hy, dat men^^'^'^'-

in Wefter-Bothnie, aan 't Dorp Swartla , op

't Gebergte Kinnekulle in VVestgothland, ea

elders vindt (*).

Ook is het zonderling , dat deeze Herrs«

zwammen , door LinnvEus, bevoorens ge-

legd v/erden een Wortel te hebben; nader-

hand denzelven te ontbeeren, MiCHELIUS
befchryfc ze als een Goudgeele ronde Kani-

perooelje, naarde Bovist gelykeode, meteen

dikken korreligen Bast, het Vleefch uit den

witten paarfch en een zwart taamelyk dik

Zaad. Ba uiï I N lis geeft 'er de grootte van

een Hazel- of Ockernoot aan: anderen ver-

haaien 5 «.iat zy van grootte als een Kaatsbal

voortkomen; doch du zyn de gewoone Herts-

zwammen niet , welke in de iVptheeken ge-

houden worden , om ze te doen in eenige

oude Winkelbereldingen. Men heefcze aan-

gemerkt als Minnedrift verwekkende, en zulks

waarfchynlyk 5 dewyl men voorgaf, dat zy uit

de Natuur der Herten, door geilheid op den

Grond geftort , gegroeid zouden zyn; wes-

iial.

pj Aldaar , pag. 460.

Vv
ÏI, Deel, XIY. Siyic^
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X.
Afdebl.

UI.
Hoofd-

stuk.

Stuif-

zwüm*

halve menze , nog heden , Hirfch-Brunfi noemt;

doch deeze Fabel is al voor twee Eeüwen uit-

gejouwd. Veel zekereris't, dat menze dik-

wils vindt op plaatfen , daar de Herten den

Grond hebben opgewroet , omze te beko-

men. Dit doen ook de Zwynen en Haazen ,

aangelokt door den Reuk of Stank van deeze

Zwam, die, volgens H aller, zo wel bo-

ven als onder den Grond groeit.

II. Van binnen Poeijerfg, groeijende boven

den Grond, en Wortels hebbende.

IIL
Liifoper-

vijitu

Bovift.

(3) Stuifzwam , die rondachtig is

\fcheming ganpende*

h'^ op'

Bekender en gemeener dan de voorgaanden»

door geheel Europa , is dat Gewas , waar aan

men den naam van Wolfsveefl of Bovist^ in 't

Franfch Fesfe de Loup ^ in 't Latyn Crepitus

Lwpiy van ouds heeft toegeëigend. Maar veel

veranderlyker is ook hetzelve in QtSkdXit en

Groot-

(3J) Lyccperdon fubroturxdum , lacerato - dehiscens.

Gort. Bdg. lï. p. 330. Ft. Lapp. Suec. Dalib. Pari

R. Lugdb. 51S &c. &c. Lycoperdon vulgare. Tournf.

Injl. 563. Fungus max. rot. pulverulentus , Germ, diftus

Boflft. J. B- //?//. jli, p. 858. Lyeoperdon globofum ïqs-

iile. GiED. Fuitg. 143. Lycop. Saccaium cinereum, pol-

line obfcoro-viridi. Hall. Helv. inch. Til- p. 117. Lupi

Csepitus. Lob. Ic. W. 275. Fungus orbicularis. Tod,

Fenip. 434, iïüviria Oificinai-üm. Dill. Cau Ciesf, &c.
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Grootte, zo dat de beroemde Hoogleeraar nE X,

Gorter daar van veele Verfcheidenheden in ^^^l^^-
ons Land optekent, i. De eerfle en genteen- Hoofd»

fle is de Groote Bovist , geheel Klootrond , ^^^^^l^^^

voorkomende op Zandige Gronden. Deeze zu^'am.

valt dikwils van grootte als eens Menfchen
Hoofd en grooter. 2. De allergrootfte op
iCiey- Gronden 5 inzonderheid aan den voec

van Dyken in de Beemfter en Purmer. Com-
melyn verhaalt, dat hy 'er van gezien hadt,

zo groot als een Bier-Vats Vierendeel. Den
geleerden Bergius te Stokholm, werdtin '£

voorst van September des Jaars 1762 een zo-

danige Bovist gebragt , die aldaar op een ou-

den Mesthoop, in zes Dagen tyds
,
gegroeid

was , zynde wat platachtig rond , dwars over

anderhalf Elle en, waterpas gemeten, wel twee

Duim meer dan twee Ellen omtreks , weegen-

de agttien Ponden , Kraamers - Gewigt. De-

zelve hadt een ^i(:id van maar drie Vinger-

breedten hoog en twee Vingeren dik. De
Heer K a e s t n k a hadt , in 't Leipziger R*oo-

zendal, voor veele Jaaren een nog grootere

gevonden ( * ). Immers , men heefcze ook

gezien van tv/ee Voeten middellyn , dat is

zes en een vierde Voeten, dus ongevaar derd-

half Elle omtreks en vyfentwintig Ponden

zwaar (f). Als

(«) SiocB. Ferhand, op 't jaar 1762 , dat is XXIV- ,

Band, pag. 334.
f

dJ Hanoiv Sehenheit. IL p. 368- Sec, Haller,
Vv 2

n. DïSBu >aV. tSruK.
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X. Als eene derde Verfcheidenbeid, 3. tekent

^
m^^* gedagte Hoogleeraar aan , een ongefteelde ,

Hoofd- ^\q j^jein cn glad, rond en wiris,in de Wan-

*v"tfchei-^ellaanen by Harderwyk gevonden : 4. Een

denheden-Klootronde met een taaije Kaftanjekleurige

Bast : 5. Een kleine veelvoudige Klootronde

:

6, Een dergelyke Eyronde : 7. Een zwarte

half Klootronde , die naar een Kelk gelykt-

Deeze is , door DonoNéus, onder den naam

van piatronde ofhalfronde afgebeeld , en komt,

volgens Co MMKLYN, voorwin ZandigeMoes-

hoven en Weidlanden; 8. Een kleine, die naar

een Krygs - Mortier gelykt: 9. Een langwer-

pige wederzyds naar binnen uitgerand ; die

bruin van Kleur is, met den Voet Klootrond:

10. Een bleeke gladde Klootronde. 11. Een

groote Kegelvormige met een Hoedje , door-

gaans tv^ee by elkander. Alle deeze zyn door

den grooten Boerhaavs als inlandfe ge-

merkt, en zy komen , volgens den Heer de

Gorter, altemaal, in Vriesland , op de Kfey

en in de Wouden , in Weidlanden en Bosfchen
V

voor.

Gtftalte.
^^ ï^^^^ wydloopiger te zyn, wil ik geens-

zins treeden in de befchouwing der Verfchei-

denheden van Eoviften, welken door den Heer

Gledïtsch in Duitfchland zyn waargeno-

men , byna eens zo veel bcloopende ; noch

ook van die, welken de vermaarde Haller

in de Switzerfchen opmerkte» dezelven hoofd-

zaa-
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^aakelyk in Ruuwe en Gladde onderfcheiden- .
^•

de; maar zal alleen deszelfs befchryviDg van ju.

dit Gewas, in 't algemeen, aanhaalen. „ Hetg^^J^^^""

5, is, zegt hy , een Zak, met drie Rokken , smif-

5> welke men doorgaans van elkander fcbei-^"^''*'''

3"S5 den kan. Onder de Opperhuid zit een witte

55 Eeltige en daar binnen een andere,. die het

5, Merg bekleedt, dat in de jongheid gcelach-

5, tig is en digt, vervolgejDs zig in Plaatjes

35 fcheidt , Celletjes maakende, die een don-.

,, ker groen Poeijer bevatten , hetwelk de

5, Bovift, door een opgebarften Gat iü 't bo-

5, venfle gedeelte , eindelyk uitwerpt. Dit

,5 Poeijer beflaat uit ronde Deeltjes, meteen

,j fpits Staartje. De figuur van het <^ewas is

5, fomtyds ronder, fomtyds platter; fomtyds

„ van onderen dunner en Peerachtig; fomtyds

55 aanmerkelyk gedeeld , fomtyds gantfch

„ ongedeeld. De Bad is dikwils geheel glad„

5, dikwils met veelerley Vlakken , Knobbels,

„ Wratten , Puntjes, die tegen de rypwording

,j afvallen, voorzien. De natuurlyke Kleur

„is witachtig of Afchgraauw en Loodkleurig;

5, doch ook geel, ja zelfs Oranje met rood ,

,, en bruinrood.

„ Het Poeijer van Bovlst bruifcht noch met

.,
Loog2out> noch met Zuur, noch maakt de

j5 Vioolen - Syroop groen. Het Aftrekzel
,

^ met heet Water , is bitter. De Ouden ge-

3, bruikten dat Poeijer tot Bloeddemping niet

Vv 5 ,, al»

IL DsaL. XIV. Stuk.
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X^ 5, alleen, maar leiden zelfs den geheelen Pad-

^'^Tu^' 9' deftoelop de Woncle; de Duitfchers inzon*

Hoofd-
^^ derheid: Raü maakte 'er ook veel gebruik

„ van, doch hy Hetze blyven , om van zelf af

„ te vallen , waarfchouwende, dat men door

,, afrukken misdeed. Ik wil niet ontkennen

,

,5 dat zy in een h"gte Bloedflorting van dienst

a, kan zyn; doch in deeze Eeuw is zy geheel

s, in onbruik geraakt."

De groote Fianfcbe Chirurgyn Morand
(lelt de Eovist , in die geval, met de Spons

gelyk , en achtze minder kragtig dan de

Zwam (*)* Het zekerde is, dat men op geeu

van beiden, in zwaare Wonden, volflrekt kan

betrouwen, Egter is de kragtigheid van het

Poeijer der Bovist , tot Bloedftemping , niet

longe jaaren geleeden, door Proefneemingen

op Paarden, van Mons^". dk la F os se in

Vrankryk zigtbaarlyk bevestigd Cf). De En.

gelfchen f erfen de Bovist, nogvogtig zynde,

uit, droogeaze in de Oven en maaken 'er dus

Tontel van , die aangedoken en onder een

Byekorf gelegd , de kyen bedwelmd doet

neervallen (-!-)• ^'^^^ ^^ Lande gebruikt men

daartoe, zeer vaardig en mocglyk beter, zon-

der Stank, den Damp van brandende Zwavel,

Ten

(*^) ScHV/ENCKei Vertoog. IM Maatfch, 1 J. Deel,

(f) Phil, Trdnfa^. 1755. Vol XL(X. P, i. p. 38.

(y Qmtkm^ Mas;a^, 1^66. Jui. fee. Hali,»
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Ten ware het mogt zyn , dat men op de voor- ^»

gaande manier dezelven ia 'c Leven behield, üi.

fon!2;e Boviscen worden van de Italiaanen ,.2,2^*°'

zege men, aan Schyfjes gefneeden, en in de

Pan gebakken , met Olie en Zout gegeten.

(4) Stuifzwarn , die KïootrorJachtig aan den '^^-

Voet rimpeltg is en gelleeld^ mesftomp uit- do'Jau-

gerande Slippen gaapende.
'""'gvöivq'

1 uut iuut

Or.

kleurijre.

(5) Stuifzwam , met een veeldeelw iiitpehreide ^ V.

1 TT r-r- 1 -^V 1
Steluituni.

Kraag ; een glad Hoofdje ; den Mond ge- Geitemde,

Jpitst geplooid.

Van de^ze twee fcbynt de eerde , die O-
ranjekleurig in Vrankryk is gevonden, tot het

Lycoperdajlrum van MiCHELius te behoo

-

ren , waar van die Authèur eenige Soorten

op.

(4J Lijcoperdou SpIi3eroidale Bafi rogofum Stipitatum

&c DaLïb, Par. 390. N. 9. Lycop. Auraiitii Colori?,

Vaill. Far. 123. T, 16. f. 9, 10.

(5J Lycoperdon Volva miiltifida patente &c. Gort.
Selg. 11 p. 33Ï- H, Ciijf. F/. Suec. R. Lt4gdb. 519, Ly-
cop. ftellatum Ca!, inverfo. Buxb. Cent. 1 1. p. 45. T. 49.

f. 3. Geafter major , umbilico fimbriato. Mich. Geu.

220. T. ICO- f. 1,2, 3. Lycoperdon Globofum et fesfi-

le, Volva radiata patente. Gled. Fimg. p. 151. Lycop,

Cort. exteriore revoluto, ftellato. Hall. Helu. imhoat.

111. p. 118. Oed. Tab. 360. ScHiEKF. T^ 182. Tourx>if.

Infl» T. 331. G. Lycoperdon V^olvam Irecolligens.

SCHMTED. Icon^ Tab. 27 ,28»

Vv 4
Uk D«eu XIV. Stok,
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- ^- opgeeft, van verfchillende Kleur. Pe ande-

iii. re, waar aan hy den naam gecfc van Geafter

^

stck!^^' dac is Aatdfter, heefc eene zonderlinge en niet

stutf^ onaarcige gedaante, dewyl zy haaren buicen-
zivam.

fien Rok , gelyk een Kraag , Sterswyze uit-

breidt, met: Yyf, zes tot tien en meer Punten,

die benedcnwaaids onjgekromd zyn, gelyk de

fchrandere Schjvjieoel dit zeer fraay ia

Plaat vertoont. In 't midden blyft een Klooc-

rond Bolletje, vol Stuivend Zaadj het welke

door een opgcfcheurd Mondje wordt uitge-

fpooten. De byzondere eigenfchap, dat de

Ceflernde Rok door de droogte zig famen-

trekt en om het Bolletje fluit , heeft deeze

Heer opgenaerkt. Ook wyst hyzëerduide-

]yk aan , hoe de Zaadjes aan Vezeltjes zitten,

even als in de gewoone Bovist. De Grootte

van deeze is als een Ockernooc of Karfleng j

waar van zy ook byna de figuur heeft, zyn-

de bruinachtig geel van Kleur,

In fommige deelen van Düitfchland is deeze

Ster- Bovist i op Zandige plaatfen, inde Bos-

fchen , vry gemeen , op anderen zeldzaam.

G UN N E R u s vondt haar in Noorwegen by de

Wortels van Boomen. Te Upfal in Sweeden

kwam zy, gelyk in onze Duinen,.den Ridder

zeldzaam voor. G o u a n vondtze in Langue-

dok naar een Duiven -Ey gelykende: GERi^RU

nam in Provence deeze zo wel als de voor-

gaande waar : Sc OP o LI voiidL in Karniolie

daar
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daar van eenige Verfcheidenheden , en het ^^'^^

icbynt dat die Gewas in verfcheide deelen van lu.

Europa aanmerkelyk verlchille» Ik heb voor sxük°^°"

eenigen tyd , in het Zand op den Muiderberg^ stuif.

dergelyke gevonden, die van grootte als een^^'^'^'"\

Ockernoot , rond en geworteld zyn, komea- Fig, 6*,

de,, zo 't my toefchynt , nader aan de voor-

gaande oort. Ik geef in Fig, 6, op Pla^t
CV, de Afbeelding van hetzelve, welks we-

dergaa ik thans by doorfnyding bevind , met

een digt te faroen gepakt Afchgraauw Poeijer,

binnen een taamelyk dikken Bast , gevuld te

zyn. Dit Poeijer , door 't Mikroskoop ge-

zien ^ bedaat t'eenemaal uit ronde Ijolletjes,

die, by een Zandkorreltje vergeleeken , zig

vertóonen als Kaapzaad by een Meloen.

(6) Stuifzwam , me;^ een veddeelige Kraag en VL
,•:,.

' eme Kogelronde Vrugt van famengevoegdedonCar'

Zaadjes. ^a^a/^...

gende.

Ongemeen klein , naauwlyks van grootte als

een S-peldekop , is dit zonderh'nge Kamper-

noekje, aan 't welke Micheliös den naam

van Carpohölus, toegelegd heeft , om dat de

Vrugt van 't zelve Veerkragtig weg fpringr.

Eeni"

(6) Lijd^erdon Volvai multiiidi , Frufta globofo ex Se-

ïTijnibus comblnatis. f Carpobolus. ivlicvi* Gen. 221. T.

101. Lyco perdon , Cortidbns revolutis, Stellatis , Gio»

'pulo i>rojfcclïli. Hall. Ihh. inchoat, lil, jp, .IJ9,

Vv 5 V
II. Deiu XIY* Stuk
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X.

Afdsel.
lil.

Hoofd-
stuk.

Stuif,

zwam.

Eenige brokjes vermolmd Hout, uit een Kei-

der, waar op zodanigen zig bevonden, in een

Kistje, dat een Elle lang, een half El breed

en diep was , gedaan en 't zelve di^t in ryn
Slaapkamer gezet hebbende , hoorde hy des

nagts dikwils het tikken van deeze Vrugtjes,

die men 's morgens aan 't Dekzel en de

Wanden in menigte zitten vondt, In Swee*

den hadt FoRSKAÖHL dergelyken waarge-

nomen 5 die de werking by het fpringen der

Kaas -Maden vergeleek. Hall er hadt, in

Swiizerlknd, op rottig Hout, dergelyke Eo«

vistjes , naauwlyks een twaalfde Duims dik

,

doch het fpringen niet gezien.

( 7 ) Stuifzwam , met eene half-Kogelronde

Schyfen gekleurde Siraaïkrans.
VII.

don radia-
ttmi.

Geiiraal- Op rottig Denne- Hout, aan zyne Hofftede5
^^*

was deeze , zegt Linn^us, in 'tjaari76o,

door zynen Zoon gevonden. Zy hadt de

grootte en figuur van een half Koriander-

zaadje; was bruinen wierp, algaapende, een

foort van Katoen uit , met een wegvliegend

Stof; hebbende ook een in twaalven gedeel-

den Zoom of Kraag. Onder de Sweedfche

Planten wordt nogthans van deeze geen ge-

wag gemaakte

(y) Lyeoperdon Disco hemispbasrico , Radio colorato.
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(i^) Stuifzwam , die Zang geflamd is , met een x.

glad Klootrond Hoofdje en een Cylmdrifch ^^^^^^

onverdeeld Mondje, Hooib--
STUK.

Vry algemeener is dit kleine Paddefloeltje, lyl^pey^

dat overal in onze Duinen gevonden wordt,zo^^^/;^-

L I r«; N iE u s aanteken t , en ook door zyn Edi,mm.
'"

'm de Zuidelyke deelen van Sweeden , is waar-^"^®®^^®^

genomen. IIaller vondc hetzelve in

Swiczerland doorgaans , en te Gottirigen ,

zegt hy , is 't niet zeldzaam. Op Zandige

plaatfen , in het Brandenburgfe en daarorn-

flreeks , kwam het den Heer Gleditsch
ook menigvuldig voor» Bet mag de grootte

Ongevaar van een Erwt hebben of van een

Hazelnoot, met een Steekje van een Duim
of anderhalf lang , dat t'eenemaal onder 't

Zand verholen is ^ zo dat men dit ook wel

voor den Wortel zou kunnen houden* Het

Hoofdje , dat rond is , heeft een Tepeltje , 't

welk zig met een Gaatje, tot uitwé^^inge van

het Zaaduof , opent.

(9)

(8J Lycoperdon Stipite longo , Capitulo Giobofo g]abro.

Ore Cyliikdrico integerrimo. Gort. Betg. 11. p. 321. H.

Clijf. 478. FL Suec, 1112, 1276. R. Lugih. 519. Lycop.

Parifienfe minimum > Pediculo donatum. Tournf. Injf,

r63. T* 331. f» E , F. Lycoperdon Pediculo gracili &c.

Hall. Helv. incliont. Til. p. 116. Lycöperd. Sphaerico*

gapülatum , Pettolo longisfimo. Gled. 1». 150.

ÏL DiBU XIV^ SïUK,
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X. (9) Stuifzwam , die Knodsachtig is ^ met een
AïDEEL,

gedraaid Stammetje.

HOOÏD-
STÜK.

IX. In Ooflindie vondt Koe ^5I g deeze, van
Lycopev'^Qi(x Span lang , SafFraankleurie. Zv hadcdon Fistil' /n,.,./',f. .

lare., een Cylmdriich Stammetje, van onderen Ey
at|;"g°e^^'ïond, zo wel als 't Hoofd, dat viermaal zo

dik was en tweemaal zo lang, bekleed met
een Saffraan kleurig Vlies, dat gevuld was met
een ros poeijer.

IlL Bywasfige, die in Meel verdwynen»

(10) Stuifzwam, op iets anders gegroeid ^ aan

4e tip met een Faistjey dat op z^de ge*

X.
Cmicelta-

turn,

Getra- fpketen is,

Op Peerebooms - Eladen vondt de Heer

Jacqu I N deeze in Ooilenryk gegroeid, als

een Saffraankleurig Wratje , hebbende een wie

Tepeltje o^ zyde gaapende met Draaden en

een bruin Poeijer uitgeevende.

(11) Stuif-

(9J Lycoperdon Clavatum Stipite torto. Idant. 313,

Conf. Lycoperdon Clavss effigie. Toürnf. InlL 564,

Fung. Clavat. albicans Italicus Piftiilaris. Bocc. Mus,

T. Ï07.

(10) Lycoperdon parafiticum , apice puftula , lateribus

fissa. Jacq, Auftr, T. 12.
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(11) Stuifzwam , op kts anders gegroeid^ rond' ^*

achtig ongefteeld; met den hiihenflen Bafl iii.

Goudgeel afvallende en een zwart g^p^^^ s-tvk^^
Meel. XL

Lijcoper*

Op rottig Hout , dat vogtig is, komt dee-^Llf^Z

ze, in verfchillende grootte, des Winters, Pokkige.

op veele plaatfen voor. Veel vindt men 't

aan doode Takken van Boomen. 't Zyn ver-

fpreide Wratjes , eerst hoogrood of Goudgeel

en Sappig , die opdroogende bruin worden ,

en verhard blyven , niet barftende , offchoon

gevuld met een zwart Meel.

(12) Stuifizwam , op iets anders gegroeid^ die XJL
rondachtig en geknot is.

tl»r'^^'
Geknotte.

Op de Beukeboomen valt deeze, een Bol-

rondachtig Lighaam , ter grootte van eene

Erwt tot die van een Vuist, met een Leder-

achtigen Bast, van boven geknot en byna ge-

rand, een drooge Kurkig fpongieuze zelfftan"

digheid bevattende.

(13) Stuif.

(11) Ltjcoperdon fesfile fubrotundum &c. Gort, Betg^

II. p. 332. Sijft, Nat. XIL Tom. lïl. p. 235* Liclienoi-

des tuberculofum compresf. nigrum ó^c. Dill» Mpiscizy*

T. 18. f. 7. Lycogala Giobofum &c. Mich, Geii, 216» T.

95, f. 2. Splioetia Lycoperdoides, We£g. Obs. Bot, 47.

T. 3. f- 2.

(12) Lycoperdon parafiticum fubrohmdum truncatum»

5#. Nat. Feg. XIII.

IL DEEt. XIV. SïüK.
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A^' (13) Stuifzwam , die Klootrondachtig is en

lil.
* ruuw , mei een doorboorden Mond.

HOOFD-

*^III. ^^^ Stuifzwam , met den Bast en het Meel

LiAcopev' paarfch,
don Pifi'

°£rwtaeh- (15) Stuifzwam y hywasjïg vergaard ^ met der.

tïge- Mond gefcheurd veeldeelig en een Goudgeel

^]Jden^ poeijer.

drum.
Boomen- ^gj^ Houie Schuttingen en oude Muuren

^'hyi^komt de Booinen- Stuifzwam , welke derhalve

^"^'v. ê
.^^^^ naam in 't byzonder niet verdienen zou

,

volgens den Ridder voor. De Bladen Stuif-

zwam is, in Sweeden , op de rug der groene

Bladen van het gewoone Hoefblad der Akke-

ren waargenomen.

Y^s^jl^ (16) Stuifzwam, onderaardfch ^ rimpelig , fa *

Brasjicce, men^ehoopt» Van
Kool- ^ ^

zwam» ^j^) Lijcoperdon globofum feabrun , Ore perforato. 5/?,

Tlcmu N. lï.

04-/ Lycoperdon Cortice Farinaqne purpure^» Sp.

Plant. N. 9. i*/. Suec. 11 14, 1279. Lycoperd. Epïden-

dron, Minïatum pulv. fundens. Buxb. Haii, 203. Hall.

Hetv, II. Lycop. Sanjuin. fpho^ricum Büxb. Cent, V.

p. 15. T. 29. £ 2» Bovifta miniata, Piü majons magn.

DiLL. GiesJ, 197.

(15) L^coperdon aggregatum parafiticum. Ore mukifi-

^o lacero ;
pulvere fulvo. Sp. Plant, N. 10. fh Suec. II.

N. 1278.

(16) Lyeoperdon fiibterraneum , rugofum , congestum.

Hall. Betv. inchoat. HL p. 120. Fungi Brasficsè putres-

ceiitis. Gleich. Reich, der Ptantz,
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Van dit Zwammetjc , dat aaomerkelyk is , X-

dewyl het groeit aan de Steelcn en Ribben van iii.

Kool, die men 's Winters in 't Zand of Aar-,^^^';^^

de begraaft , maak ik hier nog laatftelyk ge- Sfnif.

'

wag. Het heeft niet meer grootte dan Kori-^**'^^^^»^

ander -Zaad , weshalve fommigen het ook

voor Zaadjes van de Kool hebben aangezien.

De Kleur is zwart en men zouze , wegens de

hardheid , haast voor Peperkorreïs hou-

den (*).

Buiten twyfel behooren hier de meeflen van

die üitgroeizels , welke de zo onvermoeide

Haller tot een Geflagt gebragt heeft onder

den naam van Sphariay wegens de Kogeh'ond-

achtige figuur , en van welken zyn Ed. wel

veertien Soorten opgegeven heeft , die of

enkeld of vergaard voerkomen , tot welke laat-

ften ook de Herts- Builen of Berts-Sponfen

(Boktus Cervinus) , als voorheen gemeld is, door

hem betrokken zyn. Dan heeft hy nog twee

Gefteelde van dien aart , tot de eerfte van v/el-

ken zyn Ed. t'huis brengt, een zwart Vingerig

Gewas, dat op drooge Planken en ander Hout
fomwylen groeit, zynde ook met zwart Poei-

jer gevuld i^ f) , en een ander met plaite Vlee-

zige

(*) Een nader onderzoek dien aangaande en bewys

dat het geen Zaadjes maar Zwammetjes zyn , vindt men
in het Vertoog van B. Bergius, over der Schwamm am
weisfem KoliL Stockh. Verh. van 1765. p, 2I5-.

Cf) Sphaeria niserrima aspera petiolata Conica. Hall.

IL DSKL, XIV. SXM^%
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X. zige Hoornen , 't welk zyne Wortels uitbreidt

-^jjl^^^'^tusfchen óqu Base en het Hout van doode
Hoofd- Boomftammen , aldaar een Netswyze vertoo-

\- ning maakende (*J. Deeze laatfte zou mis-

^.wam. fchien ook tot de Knodszwam van onzen Rid-

der en wel tot die Soort , daar hy den by-

naam van Hyj>cxyIon aan geeft, tot welke ze-

keriy k de eerfte behoort 5 kunnen t'huis gebragt

worden, De Stinkende Koraalachtige Takkige

Paddeftosl^ welken de venuaarde Reaumur
uit een Muur gegroeid vondt (tjr» fchync

my ook veeleer alhier, dan tot de Blaasach-

tig ronde of Bekerachtige Boviften , gelyk

H A L L E R zig verbeeldde , te behooren.

M u c o R. Schiramel.

Gelyk in het Ryk der Dieren de minst aan

»

merkelyke , of laat ik liever zeggen de minsc

opgemerkte, tot befluit gediend hebben van

de befchryving, zo maaken hier de veragtelyfc-

fte Planten het laatfte Geflagt uit. Als Planten,

naa-

Hetv, imkoat. III. p, 122. N. 2193. Litliopbytoides ter-

reftre digitatum nigrum. March. Mem. de Paris, ijii,

j), 100 , &c. Fungus Hypoxylon digitatus, Bruckm.

Cenf. II. T. 9.

CO Sphaeria nigerrima aspera palmata , Cornubiis

planis Carnofis pulvemletitis. Hall. uts. N. 2194. Li-

cheii-Agaricus iiigdcans, Ligno adnascens &c. Mich»

Gen. 104. ï. 55. f. I.

Cf_) Boletus Ramofus Coialloides foetidus» J^Iem. de

Fttfis ^ de 1713. Vid. I-jAll. uts. p. 119.
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B^amelyk , zyn dezelven naauwlyks bekend , X.

maar in hoedanigheid al te Wereldkundig en^^^Y*"
grootelyks gehaat ; alzo zy het bederf der Hoofd-

Dierlyke en Plantaartige Stoffen aankondigen/^^^^^^^^^

Zy zyn nogthans de oirzaak niet van de begin-

nende Verrotting, maar flegts een uitwerking

daar van , of worden by gelegenheid derzelve

uit onzigtbaare Zaadjes, moogiyk inde Lugt

huisveftende , voortgeteeld (*}.

ïk bedoel hier het Schimmel in 't algemeen ,

dat door Linn^eus bepaald wordt te zyn,

Paddeftoekn met gefteelde Blaasjes. Sommigen
maaken, ten opzigt van hetzelve ^ een onder-

fcheiding; gelyk Hall er, die de Mudlag&
van Mncor fchiftjcn Michêltus ,die ook der- "''^'-j^u

gelyke Plantjes tot verfcheide Geflagteabrengt

qji . met byzondere naamen beftempelt : maar

óji uit te pluizen zou myn beil/^k te
, buiten

gaan. Aan het Katoen -Mos, voorheen be-

fghreeven, komt het wel het naafte, en zal,

indien hetzelve Bolletjes aan 't end der Draad-

jes .heeft, niet gemakkelyk vol/trekt daar van

't^*> Zie het Vertoog van den Heer Elli s , over de

Zaadjes van Schimmel , door my vertaald en gevoegd

agter BAkefs Mikroskoop - befchryving , Amfterd. 1778,'

bladz. 368, enz. Als ook de VVaarneemingen van Need-
hAivj: over de Schimmel - Tiantjes , in het I. Deel, XVIII.

Stuk van deeze Natuurlijke Biliorie , bladz. 223*. en de

Afbeelding van een zeldzaam Schimmel - Plantje , aida^

Pi. CM.\ll.Fig. 4. C, D. •

Xx ;-'V.— :

II. Dekl. XIV, Stok,
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X. te onderfcheiden zyn. Ondertusfchen is het
Atoeel.

Schimmel ten overvloede bekend , en men
HooïE- i^an doorgaans 5 zelfs met het bloote Oog , zig

SchimmtL verzekeren , dat de bepaah'ng van onzen Rid-

der voldoende zy; die echter zig^alsgcwoon-

lyk, niet ten naauwfle daar aan bindt, gee-

vende ook Soorcen op , welke niet gefteeld

zyn, en verdeelende het. Schimmel, iü 't al-

gemeen, in twee Rangen, als volgt*

1. Overblyvende.

jiLcor (^) Schimmel , dat overhlyft^ met een zwart

fphteroce'
,

Draadachtig Stengetje en een Klootrond

^^Kkfót-
'

Afchgraauw Hoofdje»

boUig.

Op rottig Hout en Bast van Boomen was

dit in Sw€eden waargenomen. De beroemde

Hallek, zyn vermaak vindende in Naam-

veranderingen, die niet dan moeielykheidbaa-

ren in de Kruidkunde, hadt hetzelve, wegens

de Geflalte , Sph^rocephaks genoemd , of wel

betrokken tot het Geflagt van die'ii naam, dat

by naderhand, hy de nieuwe Uitgaave van

zyn

CiJ Mucor perénnis , Stipite Fiüformi nigro, Capitulo

Globofo cinereo. .^Z. Nat. Feg, XÏIL Gen. 1218. Sp.

1. FL Suec. 1121, 1236. It, Scan, 20. Sphserocephalos

niger, Viilo ochro-leuco. Hall. Mdv. Eniim. p. 9. T*

!• f 3. Trichia vetiolata nigra , Capitulo fphaerico, ViJlo

octiro - leuco. liêlv, imliocit» III. p, 115. T. 48. f. 3./8*

Xricluïlius Stipitatus Giobofus. Schmied» /<pe«. Tab. 2^,
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zyn Werk over de Switzerfche Planten , "let^^^J^^

Trieh'a verdoopt heeft , om dat door het m.
breeken van de Bast , welke het KIootrondesTUK!^"*

Hoofdje heeft, zig bleekgeele Draadjes ver-Schimmet^

toonen , die door het afvallen van denzelven

het Plantje doen voorkomen als een Haairige-

Wykwast met een Steekje van ooitrenc cea

Stroobreed hoogte. Men vindt het, zegt hy,

jn 'c begin des Winters, op barllige Boom-
ichors. Paaien en Planken.

' Als eene Verfcheidenheid fchynt hier de

Trichulius van den Heer Schmiedsl , dia .

veel dikker geftengd is en rosachtig van Kleur,
. 'shdui;

te behooien.. Dezelve was op étn Grond ge-

groeid en hadt naauwlyks de hoogte van eeu^

twaalfde Duims.
""'

' .

'^7
• /

*($) Schimmel, dat overhIyft^^mét"'een Elsvor' jj,
'^' "

iniPi zwart Stammetje * en een Limachti^ ^'^'''^^^,^^''

Afttrgraauw Hoofdje^,"^" '•;*" "

Schuiü*

Gezegde Heer keurde niet goed, dat deeze

Sport, .wegens het Lïnsvprmig Hoofdje, van

de voorgaande afgezonderd werde. Lin*

H^us, nietttemin, vondt daar genoegzaame
-

^-r.rO , re?

•^^a) //«^or peMmiisj Stip. Swbulato nigro, Capitulo

Lenticulari cinereo. Ft. Suec. nz^ , 1287. Coraüoida^

Fungïfofme Arborum , nigrum vix Cruftofiam. Piü^t

MPisc. 7S..T. 14. f. 3»

Xx £"'•'* 'S.
»i"*^*»* «i-"

«^''

M Pjei&ï.. XIV. Stuk.

.i*JÜg
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- ^* reden toe , als hebbende dit Schimmel , te Fah-

UI. * hin 5 op Pynboomen - Bast waargenomen , niet

stuk!^°" 3^ieen tot driemaal zo veel hoogte , maar het

, ,:...... Hoofdje zeer byzonder , byna naar een Kreefts-

Oog , zogenaamd, geïykende , van grootte

als Papaverzaad. Dillenius was eender-

gelyk , in Engeland s 's Winters en in de

Herfst 5 op den Bast der Eiken dVoorgeko»

men.

lll.
Mucor

Etnbokts,

Zu\geT'
achtig.

- ^3} Schimmel, met een zwarte Borfiel en bruin

^;.^ Pluis,
^

, ,

Van een Geflagfc, daar de Heer Hall er,

wegens de gelykenis naar den Zuiger van een

Pomp, den caam van Emholus aangegeven, en

dien^ dat zonderling is, in zyn laatfte Werk

ook behouden heeft, maakt dit Schimmelpian-

tje by.hem^.e,ene Soort uit. Het was door

^"llëm, zo wei als anderen, die Vleefchkleurig

ren wit waren, in de Herfst op rottig Hout,

d^ar het by^ ons ook , voorkomt

,

i gevonden.

Fulvus,

Goud-
geel.

(i[) Schifp'meiVVf^'^^^^^-^^^d!/^ ^^ V^^^.^^» ^^^

een Goudgeel Hoedje, J.^ ",.,;.' ^^

(3) Mzicor Seta nigra , Villo fusco. Gort. Befg, H,

p, 332. FA Suec. 1136, 2288- Embolus nigerr. Villo al-

bo- adsperfus. Hali..' Helt?, g. T. i. £i-t. Heh, inchoat^ ip,

l:ii;.-T. 48»f. I.: •

,.("4) Mcicar. p^ïennis pallidus , Pileo fulYO..^^^. Suec. 11»

N. 1289- An Aspörgillus capitatus ochroleucc^. Hallb*

BI, q. Micii, p. 2ia2
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In Sweeden is dit door Solander waar- a^^^Éi.

genomen , dat mooglyk tot de AspergiUi van SH.
^

MicHELius zou kunnen behooren, die doorsTux.

Hall ER overgenomen zyn. Deeze benaa-

ming is van een Wykv^ast ontleend.

(5) Schimmel, dat overblijft en groen is^ met V.

Zemelige Bladen , een Draadachtig Sten-FurfuJura-

getje en Klootrond Hoofdje, ^^'^'i' ,

ach tig.

Een Schimmel mee Bladen , dit luidt vreemd.

Ondertusfchen vind ik geen nader befchryving

van deeze Soort 5 welke op den blooten Grond
in Sweeden gemeen is , volgens den zelfden

Waarnecmer.

IL Verdwynende.

(fi) Schimmels dat gefleeldis^ met een Kloot- vl
rond Doosje. f^f''

meen.

Dit

(1;) Mticor perenni^ viridis, Foliis Furfuraceis, Stip.

Filiformi , Capitulo Globofo. FL Sueo IL N. .1290.

(6) Miicor Stipitatus , Capfula Globofa» Gort. Belg,

1I« P* 332. R. Lugdb. 520. Fl. Suec. 1119, 1284» M^'
cor vulgarJs Capitulo lucido &c. Mich. Gen. 215. T.

95. f. I. Mucedo Capitulo diaphano, deinde viridi, pos-

trema nigro. Malpigh Veget. T. 25. f. ïo8. P, 0^

HooKE Obs. 20. Mucor petiolatus cinereus. Ha 11. Heïv»

inchoat. IlL p. 113. Gled. p. 161. Okd. Dan. T. 4Ó7.

f. 4» SteRb. p. 289. T* 31, MiCH.G^/2,2t5, T. 95»

Xx3
ÏI. DJ5BL. XIV, SXUK,
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AfdeÊi.,
^^'^ ^"s ï^-et algemeene Schmmel^ dat op Brood

11 ï-
_ en andere eetbaare dingen uit hec Pianten-Ryk,

STUK. gelyk inzonderheid op de Boomvrugten, in

SchimmeLhQ^iooten ^ vogtige plaatfen groeit. De Steel-

cjes van hetzelve zyn zeer lang, de Bolletjes

zeer zigtbaar en derzelver verandering , vaa

doorfchynend helder, in groen en eindelyk in

zv/art, zeer bekend, by allen, die eenige op-

lettendheid gebruiken. H a l l e r merkt aan ,

dat het Cylindrifche holle Borfleltjes zyn, on-

gevaar twee ofdrie Lynen lang, meteen Hoofd-

je, dat een zigtbaaren Bast heeft. Maar die

Bast is het eigentlyke Bolletje, dat open bar-

fleiade zyn Zaad uitflort ; gelyk de vermaarde

HooKE dit zo fraay ia Plaat vertoont, 't welk

door Ster BE EK en anderen is overgeno-

men. Dat dit Zaad zy, is allerv^aarfchynlyksr,

alzo zelfs ieder uitgeworpen ho\\Qt]Q een Draad-

je heeft* Dat Schimmel, 't welk de Baron van
Gleicheln op groene Snybooaen waarnam

,

fchynt baarblykelyk van een anderen aart te

zyn.

Vil. (7) Schimmel, dat Borftelig is ^ met JVöriè^

Mucov jja-e Zaadjes^
LejJ'ofus. ^ •'

IVl'e-

katich. Deeze Soort , door Micheliüs in De-

cem-

(7) Mncor Setacens Seminibns Radicalibus. Sp. VlanU

lü. 7. Aspergillus Cespitofus denfisfimus &:c. Mich. G'«j»

%\l. T. 91. ^. 5-
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cember op Bergscbtige Heijen in 't Hertog- x,

dom Toskanen . en aan de Wortels van Boo- '^^^^j^^'-

men , in derzelver Holletjes gevonden , gelykt Hoofd-

naar een Wykwast , byna zonder Steel en"*^*^*

groeit aan dikke Zoodjes,zynde eerst Sneeuw-

wit , vervolgens Goudgeel , met Eyronde

Zaadjes.

(83 Schimmel, da gefieeld is^ met em rond^ vul
achtig vergaard Horfdje. ^^f^^;^^

Zeegroen.

Op fommige Vrugten , die bederven , komt

dit Schimmel voor , dat van bet Gemeene
zeer verfchilt, door getakt te zyn, en door-

dien de Hoofdjes uit vergaarde en als gecroste

ronde Zaadjes beftaan. Men heeft bet van

aartige figuuren en veelerley Kleuren waarge-

nomen. Hier toe behoort dat vanLEDEii-
MüLLER op een Druiven -ïros, uit het wel-

ke men zou mcgen denken of de Hoofdjes ook

Mannelyke Stuifmeel -Knopjes waren, terwyl

het buitendien nog Zaadjes hadt. De Glë i-

CHEN , die zulks vermoedt, vertoont een

dergelyk Schimmel , dat op Süyboonen gegroeid

w^as.

(8) MiKor ftipitatus , Capitulo fubrotundo aggrsgato.

Gort. Belg. II. p, 333. Aspergillus Capitatus Capitulo

glauco, Semiiiibus rotundis. Mich. Gen. 212. T. 91. f. i.

Botrytis cinerea Racemis fphxricis. Hall. uts. p. iï2.

Gleich. Obs. Mierosc, IL T. 4. LedermUll. Mikr^

Xab. 2.

Xx 4
fI. Dbïi. XIV, Stitk.
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X. was. HiLL befchryft 'er een, met een vieir*

^nxf^'hokkig Hoofdje, in 't midden Meelknopjesen
Hoofd- Vrugtco bevattende. li aller zegt , dat dit

STUK* — , , . _.. , .

^^^/;;^^^/,
Schimmel op Plantjes groeije , die onder de

Pers vogtig worden , gelyk op de Weegbree.

Dit verflaa ik niet. Wel waardig ware het ,

te onderzoeken , wat oirzaak gave tot het

vcrfchil van deeze en de Gemeene Soort.

IX. ^9) Schimmel , daé gefïeeld is , met gevinger-

.r^Z:s. aeJalnjes.

Korftig.

Al wederom een ander Schimmel, dat vol-

gens L I N N ^ ü s groeit op bedorven Spyzen

;

volgens MicHELius op alle Lighaaraendie

bederven , en volgens H a l l e r lange Draad*

jes voortbrengt ^ waar van fommigen wel allcr-

meefl vier Aairtjes of Trosjes draagen.

X. (loX Schimmel 5 dat Takkig gejieeld is ^ met

fus^^^^^^' -
drievoudige Aairtjes*

Dit hadt Michelius eens op een door»

gefneeden halfrotcige Limoen gezien , doch

het-

C9) Mucor Stipitatus Spicis digltatis. Gort. Belg» IL
p/- 333. Ft. Suec. uts. Bysfus Filamentofa fugax alba,

R. Lugdb. 520. Botrytis nou Ramofa alba. Mjch. Gein,

312. T. 91. f. 3- Hall» N* 2141.

(10) Mucor Stipite Ramofo , Spicis ternatis. Aspergil-

lus albus tenuisfimus &c. Mich* 213. T. 91» f. 3. ^,

Asp. Terreftris Caefpitofus. M, T. 91, f, 4.
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hetzelve hadt vyf , en een ander, op ^^n
^^j^'f'^-j^

Grond gevonden, drie Aairtjes. Waarom het iii.

meer Plaggigdan de anderen heet, begryp ik^jj^^"^'

niet»

(11) Schimmel, dat groen en Korrelig is. xi*

Op rottig Hout, inSweeden, kwam deeze JJ^'/^^"

Soort voor, zynde een Korstje van rondach- Groen-

tige, ongelyke, groene, Lymerig vogtigeKor-^^
^^^'

reltjes. Onder den naam van JSlucilago heeft

MicHELiüs verfcheide zodanigen , van an-

dere Kleuren, te boek gefield.

(12^ Schimmel , dat wit is met bruine onge- xii.

fleeïde Hoofdjes. Erijjiphe,
•' Honig-

daauw.

Op de Bladen van Hoppe , Efchdoorn,

Doove Netelen, als ook op die der Linden

en andere Boom- of Plantgewasfen , komt

dit voor , dat Honigdaauw van fornmigen ge-

noemd worde f*).

(13) Schimmel, dat zfg a/s gee/ Smeer ofBo» xïll.

ter venoont. fg-"-
•'-^'^'•vend.

(11) Mucor viridescens Granulofus» Mant. 313. Muci-

lago? MicK. T. 96.

C12) Mtico-r albns , Capituüs fuscis fesfilibus. Gort.

Belg. Il- p. 333. Fh Suec 1124, 1292.

e*) Zie 't voorgaande XIII. Stuk, bladz.425 , enz.

('13J Mucor Unanorus flavus. Gort* Be/g, Ih r- 333.

F/. Saec^ 1117, 1285. Mucilago flava Ramorisfima mol"

Xx5 ^'•

II. Desl. XIV. SlUK,
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-^^ Dit groeit op de Mest in Broeibakken en op
Afdell. vogtige Planken - Vloeren , die 'er door als

Hoofd- opgevreten worden. Opfchietende , is het
STUK. ggQ Plaggetje als van Koraalachtige Boompjes,
cm^te,^.^^

door de groote vo^tigheid als Boter weg
vloeijen , doch droogende een Sponsachtige

gedaante aauneemen , welke niet onaartig is,

maar binnen weinige Uuren in een zwart Poei.

jer verdwyDt. Op oude Run, by hoopen ge-

legd, hadtMARCHAisT in Vrankryk ditGroei-

zel waargenomen, dat by de Looiiers^zegthy

bekend is , onder den naam van Runbioemen.

Hy geeft daar van de Afbeelding.

Dit laatfte zou mooglyk wel aangemerkt

kunnen worden als eene vereeniglng der Dier-

lyke en Plantaartige Voortteelingen ;' 't welk

fommigen van de Paddeiloelen in 't algemeen

denken; doch, genoegzaam uitgeweid hebben-

de in dit flag van Voortbrengzelen, zal ik hier

de befchryving fluiten yan het Ryk der Plan-

ten»

lis. Halt.. Helv. 5. Fuligo Butyracea Crocea, CauÜcu-

Hs Ramofis , laciniatis. Heh. inchoat. HL p> iii. Gled.

p, lóo. Spongia fugax mollis flava amoena. March.

^&. 1727. p. 472. Lycogala Terreftre Cespitofum seris

recofti colore? Mich, 216. T» gs- f* 5»

B Y-
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Z E E - W I E R.

Daar ik in het voorfte van dit S t u k , en wel

bladz. 17 , 20 , gewag gemaakt heb van

eene Verhandeh'ng van den Heer Thuh-
BERG, Kruidleeraar te Upfal in Sweeden, in

het XX. Deels IL Stuk van de Verhan^

delingen onzer Hollandiche Maatfchappy te

Haarlem geplaatst ; zou het eenen opletten-

den Leezer vreemd moeten voorkomen , dat

ik in dit zelfde Stuk niet aangehaald heb,

het uitvoerige Vertoog van den Wel Eerwaar-

den Heer Marti net , over het Wier der

Zuider-Zee^ in 't gedagte IL Stuk der Hol-

landfche Maatfchappy aan 't licht gegeven ,

niettegenftaande ik , bladz. 243 , van het door

zyn Ed. aan my dien aangaande medegedeelde

omftandig fprak. De ongemeene vertraaging

der üitgaave van dat Stük, 't welk eerst

in Auguftus deezes Jaars is verzonden; ter-

wyl ik de Proeven dier Verhandeh'ng vsn

TiiuNBERG, als ook vanmyne befchryvifjg

der Japanfe Visfctïen, in hetaelve, reeds an«»

derhalf Jaar te vooren gelezen had , zonder

van 't gedagte Vertoog van den Heer Mar-
ti net iets te weetcn; is oirzaak daar van

geweest en doet my nu , by wyze van By-

foeg"

II. PlSSL. XIV* Stuiu
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vngzd^ nog eenige Aanmerkingen daar om-
trent mededeelen.

Gezegde Heer befchryft de Nuttigheden van

het Zee -Wier 5 zeer omflandig ^ en niet min-

der fraay , dan het Ongemak door deszelfs

Stank aan het Volk , die 't zelve visfchen

,

vervoeren en aan de Dyken brengen veroir-

zaakt ; in eene Blindheid beflaande , welk«

echter door bekwaame Middelen ligt weg te

neemèn zy. Men behoeft , uit zyn Ed. mede-

gedeelte Berigten en Getuigfchriften , geens-

zins te twyfelen, of het aankomen deezer

Blindheid is van dien aart , dat zy de Men-
fchen boven Wind treffe en onder den Wind
vry laate ; weshalve door de Wiervisfchcrs

gezegd werdt, dat de Stank van 't Wier, in

het Vaartuig , tegen den Wind op zoude

trekken. Dit, echter, wil zyn Ed. niet er-

kennen; ja acht zulks onmooglyk en tegen-

flrydig: daar het myns oordeels weezentlyk

plaats heeft. Jn de Lugt, immers, is eene

Keerflroom , zo wel als in het Water , welke

ontflaat , door eene verdunning der Lugt ag-

ter een bewoogen Lighaam ; waar door ligte

te flofFen , in dezelve zweevende, naar het-

zelve worden aangetrokken , en , byna als door

den Zuiger van een Pomp het Water, aange-

zoogen. Hier van is een blykbaar Voorbeeld

in de Dwaal -Lichten, die een Menfch, wel-

ke voor hun vlugt , navolgen : 't welk den

Heer
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Heer Mart in et niet onbekend kan zyn.

Even zo moet noodwendig de Stank cf fcher-

pe Damp van 't Wier in een vosr Anker leg-

gend Vaartuig , naar vooren trekken, en in

een Vaartuig dat voor den Wind zeilt, naar

agterén; om dat de Wind veel fneller voort-

fehiet dan het Schip 5 en dtis hier ook terug-

waards eene Zuiging als een Keerftroom ver-

oorzaakt.

'In de nuttigheden van het Wier, maakt zj-n

Ed. geen gewag, hoe over - oud df^szdfs ge-

bruik wel zy, aan de Zee-Weerlngsn van ons

Land. Men vindt op het Jaar 1466, wanneer

eerst een aanvang werdt gemaakt, van den

Dyk met een Schoeijing van Paaien en Dwars-
balken telbefchutten, gemeld, „ dat men toen

;^ reeds van ouds é^nzGlvQh onderhouden en

/, •'geftevigd hadt. met, een Gewas,. TVier ge-

„ naamd , 't . welk , door de Wilde Vogels

5, van den Grond def!Zee opgehaald zynde,

5<, omtrent het Eiland Wiéringen, in grooten

5, overvloed,' plagt gevifcht te worden" (*>

Dit 'komt' my veel waarfchynlyker voor, dan

dat het Loof in de Nazomer los zou gaan ,

door den Vloed of door de Golven afgerukt

wordende van deo Wortel, en voor 't overi-

ge geheel zou verfterven. Want, indien dit

jiatuurlyk plaats heeft , hoe komt het dan 9

'''•'^^
:-.,-.. d^t

"(*) Wagen. Vad'rÈift. IV. D. bl. f%,
^f^^lT^^^'-

Ui P5aL. XIV» Stuk. ,



BvvpKGZKL OVER HET

dat *s Winte's nog door ftcrke Vorst de Wier-

veldeó bevriezen kunnen met Schotfen , die het

Gewas met Wortel en al uit den Grond rukken?

Daar toe , immers, zou de Plant Sceelen of

Bladen moeten hebben, en wei die zeer vast

zaten. Terwyl , nu , de Rotganzen in menigte

aazen op het Wier, deszelfs Wortels inzon*

derheid beminnende, als gezegde Heer aan-

tekent, en de Wilde Eenden op het Zaad; zo

is het ontwyfelbaar , dat die, door plukken en

fcheuren , een menigte Bladeren los rukken

endoen dryven, terwyl het overige Gewas j

in *t Voorjaar weder uitfchietende, nieuw Wier

maakt. -

De üeer Marti net geeft eene reer

goede Afbeelding van het Zaaddraagende, 't

welk de VisfchersT/^^^fVr noemen, doch geens-

zins van het enkel Bladmer ^ 't welk zy, om
dat het onvrugtbaar is. Gelde Wier heeten,

even als zulks van de Koéijen gezegd wordt^

Van dit laatfte geeft dé Heer O e d e r u s de

Afbeelding) meldende dat dit:Wier,in deBog*

ten efl löhammen' van Deenemarken , groote

Grasvelden mankt, onder Water. Billyk hadt

men van die Verfcheidènheid , in de groot^.

omflag van zes Plaaten, ook eene Figuur ver;?

wagten mogen : te meer , dewyl dit ons Zee^^

Wier niet bekend of opgemerkt: is geweefc

by de Ouden, 't Is zekerlyk de tweede Zee»

Fucus of Wieit {Fucm Marinus alter) van D p-



Z E E - W I E R.

DONéüs niet; die zelfs daar van zegt, dat

dezelve geen Bladeren heeft , verdeelende zig

in Veters of Ncfcelingen van een halven Vin-

ger breed : 't v^relk zeer paft op het Gegaffeld

Zee-Ruy, door Link^üs genaamd Fucus

elongatus ; gelyk ik in dcszelfs befchryvinge ,

(bladz. 487, hier voor,) aangetekend heb.

Ook is het geenszins dat Lob el noemt ^ Alga

manm^ Zee - Neftelen ; waar toe het Smalbla*

dig Wier der Glashlazeren , dus genaamd , om
dat de Venstiaanen 'er hun Glas in pakten,

als ook het Smalbladig naar Veters gelykend

Wier , beiden van Baühiisus, behooren

:

maar het is deszelfs (^/^^f Gramineo foIio)VJier

met Grasbladen, en wel in 't byzonder de Al-

ga marma Graminea anguftifolia Seminifera van

ToüRNEFoRT, Welke R A Y aanmerkt Tak-

kiger te zyn ; dat zeer met het gedagte Tak-

wier ftrookt. En deeze heeft zeer veel over-

eenkomst met het Vlotgras onzer Binnewate-

rqn , gelyk onze Ridder in derzelver befchry-

vinge (zie bladz. 242, hier voor,) opgemerkt

heeft.

Zyn Ed. hadt, in het Verhaal van zyn West-
gotthifchen Reistogt, ook een taamelyk goede

Afbeelding van een Takje van dit Zee- Wier
gegeven en de Vrugtmnakende deekn vry dui-

delyk voorgefleld ; waar uit blykt, hoe het

bykome , dat in 't eerst als een dubbelde ly

van Zaadbeginzels, vervolgens maar een en

II» prbi« ^y« stv^.



Byvoegzël over het Zee-Wier,

kele ry van Zaaden zig vertoonen ; als ook

dat dezelven onbelemmerd aan een platten

Frugtfteng , zitten , welke in de Scheede des

Blads vervat is: en verder, dat geenszins die

fyne Streepjes , welke tot aanhechting der

Mannelyke en Vrouwelyke Vrugtdeelen die-

nen , in de Vriigtfleng zo zigtbaar, uitzwel*

lende Vrugtdeelen worden. Voor 't overige

kan men daar omtrent bladz. 243 , 244 my*

ner befchryvinge, hier foor , nazien*

Kortelyk moet ik hier nog , tot vervulling

van het gene dóór my op bladz. 246 gezegd

is, byvoegen 5 hoe de vermaarde Heer Gdn-
NERüs verhaalt, dat niet alleen die Wier ,

't welk zeer overvloedig in de Zeeby Dront-

hem , en elders aan de Kust van Noorwegen
groeit, by gebrek tot Voedzel van het Vee

flrekt, maar dat ook de Jutlaoders daar een

Zout van maaken , waar mede zy den Vifch,

die 'er echter zwèrtachtig van wordt ^ ter be-

waaringe inzouten. Oit is zekerlyk gródtendeels

een Zee - Zout ^ uit de Sappen van het Wier , dat

voor 't overige van eene Alkalyne zelfflandig-

heid is, en derhalve weinig vast Zout geeft,

gelyk de LaGdplanteii van dergelyken aart, "

v;'j.::i 3ib,nE7 s^ut as^...flD^^^q'r

wtS.Yi:)^ Ji^AD-



BLADWYZER

SCHUILTEELÏGE PLANTEN.

Aardbuilenof TruiFels. 666

Aard-Etjeren» Ö43

Aard Gordel. 380

Aardfter. <58o

Adders -Tong* 40
Aderzwam* Ö35

Agaricus, Ö27

Amadoue üf Töntelzwam.624
ArceU SU
Arend -Varen. 99

ÈaardmoSé 387
Beerlap. 3Ö8
Beker -Zwam* 651

Bergmos, 45<5

Bezem - Mos» 4C>7

lêilfen of Pilfen* 6io
DIoeijend Varen* öo
Bogt- Varen. 116

Boom - Mos» 554
Boom -Varen. t44»i52
Bovist* • 674
Braafemgras. 232
Breekebeen. 30

Brood - Mos in Egypte* 528

C.

Cypres ; Mos,

Darmfcheii - Zwam*
Deken vlag.
Dryfblad*

E.

626

227

EendekirooF. ) SJ?
Eiken -Leder* 624
Eiken -Varen. 153

rWit) 178^194
(^wart) ï3B

Eiken -Zwam* Cig.oiA
Engelzoct» 352

f.

Flap.

Fonteinmos*

Gaatmos. . 2

Geesfel. CsHellands)
Geitenbaard,

Gevoelig Boom • Varen*
Grachtvaren.

Guidsn i'laair.

%^1

3B.i

6*

4©/

n.

flaairbuis*

^Haaïrmos* 40/5



B L A D V/ Y Z E- -R.

Haairplanten» 17, Ï39;
Ïlaazen-Ooi:. 602
Halsketting- Mos, 564
Heermoes^ 23 , 2a
Belmkutf. 451
Hertshoorn -Mos, 459
H-^rts-Sponfen. 672
Hertstong. 122
Hertszwam of HertsboiL 672
Hexen - Eijeren. Ö40
.Hexeo-Krans^- 37^
Bey- Gypres. 377
Hiïfchbfunfl. 641,674
Honds Glos. 535
J-Ion igdaauw. 697
Boomblad. 255
Hoornbloem* 493
HoiKpypen, 28

j.

Jicbtzwsm. 642
^t. Joris -Kampernoe Ije. 6iï

Jadas-OoreH. 658

K. .-

^Caalmosj 396
Kdkosn- Staart. 317
ïlampernceljes* 587,600
Kannen - Kruid* 21,35
JCatoenmos^ 573
jKatteftaart. 22

Kenkerig- 513, 5ïB

Klappers. aSi

IClimmerd Varen> 48
JCnods-Zwam^ 66" ï

Knopmos. . 425
S\oggl - Zwammetje. - 68:?

Kool -Zwam. 686

lioiaai-Zwam» * ^04

Kreuk - Zwam. •

Kroos,

,
L.

Land - Orfeille. •

Lilmosr ;

LoDgekruïd of Longc
Mos.

Lorken-Zwam#
Luisgras.

M.

Maankruid, «

Mannetjes- Varen,
Matten -Gras.
Miitkruid, 64, ï

Modderflaart.

Moeras - Garen.
Molen -Flap,, .

\
Morchel - Zwam,
Mor ilje.

Mos van Corfika,

Mos -Varen. ,

Mosfen,

6Si

2S2

5ÓÓ

522
Ö27

372

Najade. - . .

Net -Zwam. ,

Nöitöch of Noftoc.

O.

Os^er-Ffap.
Oever - Sarg^ffb»

Ooriepei-Zwam.
Oor- Varen. • ,

Oor- Zwam. ,

Orce! of Orfeilje.

Oii^-Iili. (Land-)

5ï

I8S

I7>i^7
240

337
331
037
63Ö
563

37S

315

260

563

333

634
114

e.
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P.

Faardepootje. « 398
Paardefèaart. . 21

PaddeHoelen, 5S7»6ïs
Paralblmos. . 40

1

Pareile der Framfchen. 510
Paternoster -Wier» 284-

Pennen -Hopy. 21

Peperzwammeria óo8
Pillenkruid. . 230
Pilfcii of Bilfen. 630
Plak - Varen i^ 67
Ploo7-Zwani« . 649
Priemkruid. . 232

Rand -Varen. . 87
Rareiflangwortel» Varen. 53
Rendieren - Mos, 545
Rib -Varen. ; iic
Kimpel-Zwam, 635
Rivier- Baard. 34-I

Rivier -Flap, .» 335
E-oeboL . 22

Roosmos. . 4-IO

Ruribloenien. • 698
Kundei^Zwam. - 630^

S.

Sargazzo of Zee - Kroos. 275
ScbaafftrQO. . 35
Schaapen • Zee • Ruy* 299
Schim^iiei. - 688

,

694
Schurfimos» . 495
Slangen - pos.
Spaander -Fungus.

Speerkrüid,

Spicant

360
626
41

63
[Ruuw of GrootJ 164

Spring- Zwam,
Staartzwam. . ^

Steenbreeke.

.

f^ieen - Leverkruid.
Steen - Morilje.

Sreennios.

,

Steenruite. .

Sceenvaren. « 127
Stekeizwam. •

Srer - Bovist.

Sterrenfchot,

StiDkrchaftofStiiikzwam,
Strand • Gras. >

Struis -Vareii# •

Stuifzwam,
Suiker -Appeltjes.

Suiker-ZeQ-Ruy»

T.

Taknios.
TartuiFels of TrufFds.
Tol Zwam.
Toiutlzivam. ,

^ ,

i Tcvenaars ' Boter.
Tralie- Zwam. «

Trechter- Zwam.
Trompetgras.
Tros - Varen»

62

1

642.

130
481
649

Ï34
,190
632
680
568
638
a38
62
66$
29

3®S

4i^

€47
623

644.

301

49

üngerS'Eijeren. . 0,^3
ÜDjer. . 22.

ü'saca of Baardmos. SïÖj55j

V.

Varen,

Yy

(Gemeen) 97
{Eetbaar) Ï72
Mannet jf. I8f
Wytje. 1(}0

Ve^
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Vederknüd. . 21^7
Veen mos. , 384
V^flys ? Haair, 204

EuropiTch, 213
fGeel) 407
(Verguld) 4^8
CWiO 740,173
(Zwart): 137

Verfhios der Schotten, ^ 1 7

Vinder - K.anpernoelje. 664
Vliegen Zwam. « 605
VQnliUQUt^ . 620,623

W,

Waierbloefzel. • 575
Water Duizendblad. 80,258
X^üter -^ Paardsftaai t, S50
Water-^Pruin), , 325
Water ^Spongie» 330
Water Varen. . 59
W;?ter- Veil. (Klein) 252
Watervlies . 317
Waterz\v^mmen, 588

Wed@?dood. 130, 220
(Galden) 407 « 415

Weijers ofWeldzwammen.c^ii
Welk -Varen, , 37
Wier of Wier e. . 266
W;erhlad, , 262
Wieren. • 235
Wügeo-Zwam. , 629
Wolfsklaauw, • 366
Wolfsveeft. . 674
Woll^ebreuk, * 568

Wyfjes - Wederdood* 141

Y.

Yslandfch Mos. 520

Zee-Piaard.

Zee -Ballen.

Zee - Denne.,

Ze'?. Eik.

Z.

34^
240
29;

275,280
^ee- Garen ofZee- Haair. 297
Zee-Gor^Jel. . 304
Zee- Gras. 238, 245

(Yslandfch) 30Q
Zee - Kroos gen- Sargazzo, 27^?

Zee 'Leverkruid. 53S
Zee • Mos» • 327
Zee -Najade. , 260
Zee • Paddeftoel. 640
Zee-Ruy. • 264

(Blaazig^ 280
(Draadig) 297
(Eetbaar) 303
(Gsdcornd) 295431?
fGepalmd) 299
(Hoornachtig) 316
(Knoopig) 284
(Korrelig) 31 j

(Pokkig) 288
(Smaibladig) 28?
(Suikerig) 304
(Trompettig) 301
Wrattig) 309

Zee- Salade. 323
Zee-Vlafch* ^ 288, 297
Zee -Wier. 23.7

Zwammen» • 620

RE'
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DER

G E S L A G T E xN.

4^

Jllcrotjlichum. 67

Adiantum, 'qp^

Agaricus» 600
AnthocerQS* , 4S3
Aspknium. , liZ

B.

Blafia. 490
Blechnum» IIO

Boletus, 621

Bryum. 425
Biixhaumia. 39Ö
B^sjus. 573

a
Ceratophyllum* ï ^55
Chara» . 249
Clathrus. . * 644
Clavaria, 661

Conferva, . - 327

£quifetum.

Fontinalis*

E.

F.

üi

391

26J

H.

Helvella»

Hemionitis»

Bydnwiu
Hypnum»

Iföëtes,

L

Jungermannia,

Lemna,
Lichen.

Lonchitis.

Lycoperdon.

Lycopodium,

M.

Marchantia»

Marfika.
Mnium.

.

Mucor.
Myriophyllum,

N.

Najas.

Yy 3

647

44*

2.2S

4^5

252

495
lió

36S

4l?o

227
4ïO

25o



R E G I STER.,
0. S.

-

Omclea»
Ophiöglosfumi

S7
40

Sphagnum.
Spiachnum^

284
401

Os^mnda* .-^
^
49 T.

,,--. .:: P 1 -
V

Targionia. ^ ,;«-"-' ^^
Tremella. S66

Pezïza. ^51 Triciwmanes, « 220
Phallus. .Il* .

635
tr.Phascum, 387

>•

pUülaria. -» . -
.". 1^30

U/y^. " *;
Polypodium. .•* Ï44 317
Polytrichuni, , 406

J^.Porella. -3^3
Pteris. '87 Vallifneria* a(52

R.
Z.

Zannichellia. 247
Riccia, • 491 Zqftera. ^37

De Plaaxen moeten dus ingevoegd worden.

Pl'aat XCIV-. - tegenover Bladz.

' XCVÏ. *"" ""
'^

xcvii.
• • •> • •

• « •

• ••/•

• • • «

XCiX.
C-
CL
CiF.

-Clll.

CIV.
CV.

4ï
V7
87
Iï3

147

287

3Ö7

6ai

N J^
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HET TWEEDE DEËÏ.

D E

NJTUURLTKE HISTORIE,

Dat hier mede ten eiode ïoopt^ bevat eefte omdau-
dige befchryving van alle de PJLANTGEWi\ssEN5

welke aan den ouden Heer .Linn^us bekend wa-
ren, mee invulling van verfcheide nieuwe, die zyo
Ed. niet zyn bekend geweest , en veifierd met meer

dan kcnderd KoNST?LAATEt!i ; meedendeels naar

de Natuurlyke Voorwerpen door den beroemden Plaats

fnyder G. Philips vervaaidigd. Alle die Voorwer-
pen zyn In de Verzameling van den Autbeur berbflea»

de, de meeften van de iQap
,
uit japan^ Ce'ylon en an-

dere deelen van Ooftindie^ïkomii'-g') en veelal zodanige,,

waar van nog geene Afbeeldingen in 't Koper gebragc
waren. In de befdiryvihg is het Zaakelyke van alle

Planten, inzonderbeid itn opzigt van derzelver ge-
bruik, zo in de Huishouding als Geneeskunde ^ zorgvuldig
voorgedragen. De drie eerfie Stukken handelen vaa
deBooMEiN, de drie volgende van de Heesters,
de vyf daar aan volgende van de Kruïde?^. Dit
snaakt ^/r Stukken. Het /;i^a/7//^^ geeft een uitvoerige

befchryvïDg van de Bolpl anten, inzonderheid van
de genen, die het voornaame Onderwerp van de Lief-

hebbery der Bloemillen zyn. Hier in vindt men de
Afbeeldingen van veele vreemde en raare ^Soorten ,

nooit te voorea aan *t licht gebragt, fnsonderhcid van
vei«»



< ^ > .

verfcheidene, eerst onlangs in Japan door den Ütêr
Thtjnberg verzameld. In hec Dertiende Stuk zy il

de Grasplantkn, en allen tot dien Rang behoo-
rende, gelyk de Tarw ^ Gerst ^ Rog y Ryst en andere
Soorten van Koorn^ ten naauwkeun'gfte befchreeven,

en dit is behalve een groot getal dergelyken nieuwe
Soc-*ten, ook door een Tafel, waar in de deekn van

4e Bloem en Vrugtmaaklnge der Grasplanten zig zeer

duidelyk onderfcheiden, opgehelderde Het Feertiende

en laatfle Stuk, van dit Deel der NatüOrlyke
Historie, thans hier uitkomende , waar mede hec

Ryk der Planten (uitgenomen een Algemeen Regifter

met eenige Üyvoegzelen en Aanmerkingen, die moóg.-

lyk wel dra zuilen volgen,) beflcoten wordt, befchryfc

de Planten van duiftere Vrugtmaahng ^ gelyk de Farens^

Wieren y Mosfen en Faddeftoelen^ zynde ook door vee-

le dergelyke Afbeeldingen > zo veel immer doenlyk

was, opgehelderd.










